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

•�أ.د.ن�ضال ال�صالح

االفتتاحية

ذلك الن�شيد

َ
وقبل ما يزيد على ن�صف قرن ،ويف مثل هذا اليوم ،بل يف مثل هذا ال�صباح ،كانَ
يو�سف ير ّدد� ،أول مرة ،الن�شيد الذي مل يكن يحفظ �آنذاكُ .
ُ
يلثغ بكلماته التي كان
ميو�سقُ  ،كما ي�سمع ،من الأطفال الذين يكربونه ،والأ�ساتذة الذين كانوا ي�صطفون
�أمام �سارية العلم وهم يرددون الن�شيد مع ًا .وبعدَ نحو خم�س وع�شرين �سنة من ذلك
ال�صباح �سيحكي الطفل الذي �صار �أب�� ًا لطفلته البكر وهو ي�ضاحك ب�أ�صابع ميينه
�ضفريتي �شعرها الفاحم وخد ّيها املرتفني بلون احلنطة ،يف طريقهما �إىل مدر�سة
ّ
ال�شهيد زكي جمعة� ،سيحكي لها عن ذلك ال�صباح الذي ي�شبه هذا ال�صباح متام ًا،
عن وقوفه وع�شرات من الأطفال يف مثل �سنّه يف باحة مدر�سة اال�ستقالل ،ويرهف
�أذنيه �إىل ذلك الرجل البدين وهو يقر�أ من �أوراق بني يديه ليم�ضي كلّ طفل جديد
ُ
الرجل ،مدير املدر�سة ،يذكر ا�سمه ،حتى
ثم ما يكاد
�إىل ال�شعبة التي كان ي�س ّميّ ،
مي�ضي �إىل �آخر الرتل ،فيطلق ذراعه الأمين على طوله ،وبعد �أن يب�سط كفّه على
ّ
بالكف التي ا�سرتاحت على كتفه ،فيثني
كتف الطفل الذي �أمامه ،حتى ي�ضجر الآخر
ثم �سرعانَ ما يطلقها من
ج�سده ال�صغري قلي ًال ،فت�سقط ذراع الطفل �إىل الأ�سفلّ ،
ثم يطبق ب�أ�صابعه على الكتف �أمامه ،وما يكاد الأخري ي�ستدير جهته ،ويقول
جديدّ ،
ثم ما تكاد عيناه تب�صران
ب�صوت يكاد ال ي�سمعه هو نف�سه�" :إثبك؟ على مهلك"ّ ،
ثم ي�ضحكان مع ًا .يقول الأول" :ثمعو؟!" ،فيقول
وجهه ،حتى ي�ستدير بكّله �إليهّ ،
ثم ما �إن يندفع �أحدهما نحو الآخر ،فيحتويه مبطلق ذراعيه،
الثاين" :يوثف؟!"ّ ،
مت�س �أ ّي ًا منهما� ،أعادتِ الطفلني �إىل وقفتهما التي
حتى تكون يدُ املعلّم ،ومن دون �أن ّ
كانت.
ُ
للم�ضي �إىل
هذا ال�صباح ،وبينما
الطفل ال��ذي �صار �أ�ستاذ ًا يف اجلامعة ي�ستعدّ
ّ
حما�ضرته الأوىل هذا العام ،وبينما ،من املدر�سة املجاورة ملنزله ،يتناهى �إىل �أذنيه
الن�شيدُ  ،الن�شيدُ الذي كان ر ّد َد ،متلعثم ًا� ،أ ّول مرة قبل نحو ن�صف قرن ،وجدَ نف�سه وقد
ُ
ثم
جتذّ رت قدماه يف املكان ،انغر�ستا فيه ك�شجرتني مل تقو عليهما
عا�صفات الزمانّ ،
وهو يثني �ساعده جهة �صدغه الأمين ،ويب�سط كفّه ،كما كان قلّد الأطفال الذي كانوا
دمع من
يتم البيت الأخري ،حتى ينهمر ٌ
ثم ما يكاد ّ
ثم ير ّدد الن�شيدّ ،
يكربونه �آنذاكّ ،
ُ
روحه التي تداعت عليها �ضاريات احلزن فيما م�ضى من ال�سنوات اخلم�س الأخرية،
ُ
احلي الذي ولد فيه ،والأحياء املجاورة له ،بل املدينة
�ضاريات الظالم التي افرت�ست ّ
تتيمم بغبار حجارتها التي ال ت�شيخُ  ،وبحجارة القلعة
القدمية كلّها التي كانت روحه
ُّ
ثم بحجارة تلك املدر�سة التي ر ّدد الن�شيد �أ ّول مرة فيها،
الراب�ضة يف القلب منهاّ ،
والتي طاملا كان ي�أوي �إليها كلّما دهمه حزنٌ  ،فيحكي لها ما يثخنُ روحه من احلنني
�إىل عامل خال�ص من الأ�شرار ،وطاهر من دن�س الب�شر ال�ضباع ،فرت ّبت على روحه كما
كانت �أ ّمه تفعل قبل �أن مت�ضي روحها �إىل ال�سماء ،فتهد�أ روحه ،بل تطمئن �إىل �أنّ هذا
ّ
يتو�ض�أ ،ذات
العامل املل ّوث بالدول الذئاب ،واملمالك املهالك ،والرايات الدم ،ال بدّ �أن
�صباح �سي�أتي ،ال بدّ �سي�أتي ،باحلياة.
دقائق قليلة واملدر�سة التي كانت تر ّدد الن�شيد الوطني يف اليوم الأول من العام
الدرا�سي اجلديد ،كانت ت�ستقبل �أي�ض ًا �صباح ًا مل يكن لأحد فيها ،تالميذ ومعلمني
و�إداريني� ،أن ّ
ثم ي�شرع عينيه وروحه نحو
يتوقع .كان اجلميع يندفع نحو الباحةّ ،
رجل يف نحو ال�ستني من العمر وهو يقف يف منت�صف الباحة ،ويف مواجهة �سارية العلم
ثم وهو يثني �ساعده جهة �صدغه الأمين ،ويب�سط كفّه ،كما كان قلّد
التي تتو�سطهاّ ،
ثم ير ّدد ب�صوت ي�شبه
الأطفال الذي كانوا يكربونه قبل ما يزيد على ن�صف قرنّ ،
الرتتيل:
حماة الديار عليكم �سالم.

تمكين المر�أة بين ال�ضرورة والتطبيق
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في " �أدب حرب ت�شرين"
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قضايا وآراء

تمكين المر�أة بين ال�ضرورة والتطبيق

املعلنة فهي -١الق�ضاء على ت�أنيث الفقر
على تطبيق مفهوم اال���س��ت��ق��واء يف امل��ج��االت
متكني املر�أة ..ماذا يعني؟؟
بداية ال بد من القول �إن احلديث عن امل��ر�أة هو �أمر التالية:
-٢ال��ق�����ض��اء على العنف �ضد امل���ر�أة ٣-
1املجال االق��ت�����ص��ادي ،حيث تعمل هذهاالق�لال من احتماالت م��وت الن�ساء يف
قد�سي لأنها هي الأم والأخ��ت واالبنة ..هي ال�صديقة
واحلبيبة ..هي ن�صف املجتمع و�شريكة الرجل يف بناء املنظمات وامل�ؤ�س�سات على اال�ستقالل االقت�صادي
احلمل وال��والدة وغريها من الأمرا�ض..
املعمورة وبالتايل هي الرافعة االقت�صادية واالجتماعية للمر�أة عن الرجل ،وحتى ت�صبح قراراتها املادية
هذا ب�شكل عام �أما الأه��داف غري املعلنة
والأخالقية وعماد نه�ضة املجتمع..
فهي تفكيك الأ�سرة واخل��روج عن الدين
بيدها ،وتتمكن من الو�صول �إىل ر�ؤو�س الأموال وقع اختيار الأمم
ونظرة �إىل ن�سائنا اليوم تدفع احل��روف اىل اال�صطفاف وت�أ�سي�س م�شروعاتها االقت�صادية اخلا�صة.
ون�شر الف�ساد الأخالقي ..وهنا امل�ؤامرة
مفهوم
على
املتحدة
الرجل
“وتعد احل��رك��ات الن�سوية ق��وام��ة
يف جبهة ال��دف��اع عن الن�ساء وفيهن امل���ر�أة الثكلى والأرم��ل��ة
�ضد املجتمعات الأ�ضعف وفق هذا الر�أي
والوحيدة بال معيل وال حا�ضن الحتوائها بعيدا عن كل �شر للأ�سرة عامال رئي�سا يف فقر الن�ساء ،وم��ن
املجتمعات املفككة واملتداعية يف بناها
ثم متكني املر�أة لي�شكل
االقت�صادي
ي�ستهدف اال�ستقواء (التمكني)
لئيم..
االقت�صادية والأ�سرية وهنا �أق��ول نعم
ومن هنا البد لنا من تقدمي نبذة موجزة عن معنى م�صطلح � Economic Empowermentإلغاء تلك حجر الزاوية يف
لقد تفاقم تفكك عرى الأ�سرة ال�سورية
متكني املر�أة وهل من �ضرورة لتطبيقه حاليا والأخذ مبفرداته القوامة عن طريق الت�ساوي املطلق يف ال�سلطة منظومتها التنموية التي ومتزقت و�شائجها ب�سبب احلرب الفاح�شة
التي جتمع يف بع�ضها �أزهار الإيجابية و�أ�شواك ال�سلبية املفزعة داخل الأ�سرة ،ودفع الن�ساء للعمل خارج املنزل
عليها وال�ضرر االن�ساين الذي �ضرب كيان
�أحيانا وق��د �أوردت���ه ب�شكل ما يف مقال عن امل��ر�أة يف جريدة لك�سب امل��ال ،وو�صول امل��ر�أة �إىل حت�صيل ر�ؤو�س ا�ستهدفت دمج الن�ساء املر�أة والأطفال ب�شكل خا�ص...
ت�شرين ي��دور حول امل��ر�أة ال�سورية يف ظل تداعيات احلرب �أم��وال ومتلك م�شاريع خا�صة بها ،حتى ت�ستقل
وي�ست�شهد من يرى �أهمية هذا اجلانب
يف
�شة
م
امله
والفئات
ّ
و�س�أعيد �صياغته ب�شكل �أ�شمل يف مقال �أكرث �إي�ضاحا ملفردات عن الرجل اقت�صاديا فت�صبح متحكمة متاما يف
ال�سيا�سي م��ن مت��ك�ين امل����ر�أة بالرئي�س
م�صطلح متكني امل��ر�أة وم��دى فاعليته وموقف بع�ض �أ�صحاب قراراتها كلها !!.
عملية التنمية.
الأمريكي ال�سابق �أوباما الذي �أعلن حني
��رى
ق
��
ل
ا
��ار
ي
��
ت
��
خ
ا
��م
ت
��
ي
��ة
ي
��
ب
��ر
ع
��
ل
ا
ف��ف��ي ال����دول
الر�أي الآخر منه خا�صة ونحن نرى بو�ضوح تام نزوح اجلميع
كان على ر�أ���س من�صبه �أن  50باملئة من
حيث
أة،
�
����ر
مل
ا
متكني
برنامج
لتطبيق
الفقرية
�إىل الإعالم الإلكرتوين وعامل «البو�ستات حبا يف الاليكات»
املجتمع الأم��ري��ك��ي م��ن الن�ساء لكن من
وال�سيا�سي
االقت�صادي
اال�ستقواء
برامج
تركز
بعد �أن انت�صر الفي�س وتهاوت قيمة املقاالت.
ميثلهن يف الكونغر�س الأمريكي 17باملئة
من
وبدال
أ�سرتها،
�
عن
بعيدا
فقط،
أة
�
��ر
مل
ا
على
يعتمل
مبا
أ�شعر
�
أين
ولأين من �أ�شد الن�ساء وجعا على الن�ساء ل
فقط.
عن
عام
ب�شكل
فيها
أ�سرة
ل
ا
مب�ستوى
النهو�ض
يف زوايا �أرواحهن من هموم وما يوجعهم من �آالم.
فالغاية �إذا هنا هي نقل عادات الغرب
اال�ستقرار،
لها
ويتحقق
عليها
لينفقوا
الرجال
ت�شغيل
طريق
ما
ب�شكل
�سورية
لهذا �أ�سعى حاليا �إىل �إع��ادة �إحيائه يف
�إىل جمتمعاتنا املرتبطة بالف�ساد يف جمتمع الن�ساء من حيث
بهدف
�صغرية
وم�شروعات
بقرو�ض
فقط
الن�ساء
ا�ستهداف
يتم
بعيد احلرب واالنتكا�سات احلا�صلة لتتمكن الن�ساء من العي�ش
احلرية اجل�سدية والتوقف عن العمل والإدمان على امل�سكرات
لهن.
االقت�صادي
اال�ستقالل
حتقيق
بكرامة وا�ستعادة القليل من حقوقهن بعد �أن ن�سيت بع�ض
واملخدرات وما �إىل ذلك من �أمور �شائنات...
�سورية؟؟..
يف
التمكني
هذا
طبق
هل
هو:
هنا
الهام
ؤال
س�
وال�
امل�ؤ�س�سات الر�سمية واجلهات املخت�صة �ضرورة االنتباه �إليهن
و�أقولها �صراحة من وجهة نظري �إن هذا حا�صل لي�س فقط
....
نعم..
�سريعا
أقول
�
و
وقد داهمتهن امل�صائب اجل�سام �أثر حرب ال�سنوات ال�سبع وراح
من برنامج متكني املر�أة بل من التقليد واملحاكاة وانت�شار دور
لقد ورد يف تقرير عن �سورية �أن��هَّ “ :
مت ا�ستهداف 159
الكثري �إىل طرح �أفكار فيها فو�ضى خالقة كالتي �أرادتها لنا ذات
املو�ضة وال�صرعات فيها والأفالم االباحية امل�صنعة للمجتمعات
فقرا يف كافة
يوم (كواندليزا راي�س) ال�سوداء الأمرييكية اثر حرب متوز قرية بني عامي  2008-2007من القرى الأ�شد
ً
العربية اجلوعى �إىل اجلن�س ب�سبب عدم االهتمام تربويا
املحافظات ال�سورية ،من خالل تدريب الن�ساء �أثناء احل�صول
عام .2006
و�أ���س��ري��ا ب�ضخ مفاهيم اجلن�س ال�سليمة يف ر�ؤو����س الأب��ن��اء
بهن ،وقد َّ
مت
ومتكني امل��ر�أة من امل�صطلحات احلديثة التي يتم تداولها على القر�ض على كيفية ت�أ�سي�س م�شاريع خا�صة َّ
لإبعادهم عن بحثهم عليه يف اخلفاء..
م�شروعا
ب�شكل كبري يف املنتديات واملحافل الدولية . ..فما حقيقة هذا تدريب و�إقرا�ض  3114م�ستفيدة وت�أ�سي�س 3114
ً
لنقف هنا مع مقولة �أهمية النت يف متكني املر�أة كما جاء يف
ن�سائ ًّيا”.
امل�صطلح وما هي دالالته؟
دهاليز برنامج متكني املر�أة ..فهناك من ي�ؤيد فكرة �أن �صفحات
 2املجال االجتماعي لربنامج متكني امل��ر�أة :تعمل هذه�أوال ب���د م���ن ذك���ر امل�����ص��ط��ل��ح الأ����ش���د ���ش��ه��رة وه���و «ب�ين
الفي�س �ساهمت يف تعليم الن�ساء القراءة والكتابة واالطالع
اال�ستقواء والتمكني» والرتجمة العربية ال�شائعة ملفهوم املنظمات وامل�ؤ�س�سات الن�سوية على منح املر�أة احلق يف اختيار
على �شتى املو�ضوعات مبا ي�سهم يف زيادة وعي الن�ساء وثقافتهن
(� )empowermentأح��د املفاهيم امل�ستحدثة التي مت املعتقد والعمل والزواج والإجناب .ويف هذا الإطار تعمل هذه
تداولها وتوظيفها بكرثة يف عدد من املجاالت واحلقول املعرفية املنظمات على تعديل قوانني الأح���وال ال�شخ�صية املتعلقة وامل�شاركة من خالل الكيبورد يف �إب��داء ال��ر�أي يف ق�ضايا ما..
لكن بالتايل يعد النت من �أكرب و�سائل التحر�ش اجلن�سي وفتح
�ضمن م�ساحات التداوالت الغربية..
بالقوامة وبالإرث والطالق وتعدد الزوجات واحل�ضانة.
3يف املجال ال�سيا�سي :ت�سعى املنظمات الن�سوية �إىل كامريات املوبايالت وغريها مبا �ساعد على ا�ستغالل الن�ساءوقد وقع اختيار الأمم املتحدة على هذا املفهوم وم�صطلحه
لي�شكل حجر الزاوية يف منظومتها التنموية التي تبنتها يف م�ساعدة امل��ر�أة للو�صول �إىل مراكز ال�سلطة و�صنع القرار ،وزيادة االنحالل الأخالقي ورفع ن�سبة العنو�سة وقد �أ�شبعت
الربع الأخري من القرن الفائت وا�ستهدفت دمج الن�ساء والفئات مبا فيها امل�شاركة يف الأح��زاب والنقابات واملنظمات الأهلية الغرائز بطريقة �إ�سفافية خمالفة للأخالق وال�شرائع حيث
والبلديات والربملانات .والعمل على تعديل القوانني املحلية تن�شغل املر�أة عن �أمور هامة كثرية كاملطالعة ومتابعة االحداث
املهم�شة يف عملية التنمية بعد �إق�صائها لعقود عديدة.
ويتم ترجمتها يف الوثائق الر�سمية للأمم املتحدة ب�شكل غري للدول حتى تتنا�سب مع االتفاقيات وامل�ؤمترات الدولية ،من ال�سيا�سية والدرا�سة واحل�صول على �شهادات عليا متكنها من
دقيق .مثل :م�صطلح (  ،)Women Empowermentهذه رفع ن�سبة متثيل املر�أة بتطبيق “الكوتا” التي تعني و�صول حت�صيل املراكز والراتب املحرتم وتبقى عالقة يف خيوط تلك
متثيل املر�أة يف الربملانات وجمال�س ال�شورى ال�شبكة العنكبوتية..
حيث يرتجم �إىل “متكني املر�أة” ،وهي ترجمة خاطئة.
ولقد قيل يف ذلك ان عدة مظاهرات ن�سائية خرجت لإيقاف
يف حني �أن امل���رادف لكلمة متكني يف اللغة
اىل  30باملئة على �أقل تقدير.
ويقفز �أمام عيني الآن �سوء الآخر هام التطور االلكرتوين الذي يكر�س اجلن�س وممار�ساته من خالل
الإنكليزية ه��و كلمة  ،Enablingولي�س
وهو :هذا الربنامج الذي �أ�س�ست له الأمم نوافذ م��ا لال�ستمتاع والرتفيه وم��ا �إىل ذل��ك من ا�ستباحات
� ،Empoweringأما الرتجمة ال�صحيحة
املتحدة هل القى يف جمتمعنا العربي ويف م�سيئة للن�ساء حتديدا...
مل�صطلح Women Empowerment
املهم يف مو�ضوع متكني الن�ساء هو الأخذ بجوانبه االقت�صادية
فهي“ :ا�ستقواء املر�أة” (فكلمة  Powerتعني وتعد احلركات الن�سوية �سورية القبول املفرت�ض واالن�����ص��ه��ار مع
تطبيقاته ب�صرف النظر عن فهمه ا�ستقواء و���ض��رورة تفعيلها حاليا ب�صورة ك��ب�يرة يف �سورية نتيجة
قوة ،وكلمة  Empoweringتعني تقوية،
وكلمة  Empowermentتعني ا�ستقواء) .قوامة الرجل للأ�سرة للمر�أة بل من �أجل م�ساعدتها على حتقيق تداعيات احلرب و�سقوط املر�أة ال�سورية يف مطبات ذل ال�س�ؤال
الذات انطالقا من انها ت�شكل ن�صف املجتمع واالن��ح��راف �أحيانا بعد فقدان مقومات وج��وده��ا الإن�ساين
امل�����������ر�أة
و”ا�ستقواء
 Womenعامال رئي�سا يف فقر
فكيف �إذا كان الأمر كما حدث يف بالدي ..الكرمي من �أ�سرة وزوج و�أوالد ومنزل وعلم وعمل ودخل مادي
 ،”Empowermentيعني تقوية امل��ر�أة
بالد اليا�سمني واحلب والعدالة التي مكنت يغنيها عن االنكفاء �إىل الوراء والتخاذل وال�ضياع..
لتتغلب على الرجل يف ال�صراع ال��ذي يحكم
الن�ساء ،ومن ثم
تلك مهمة �صناع القرار �سواء يف جمل�س ال�شعب وال��وزراء
العالقة بني �شركاء احلياة.
املر�أة على اقل تقدير من التعلم والعمل فاذ
ظهر مفهوم ا�ستقواء (مت��ك�ين) امل����ر�أة يف ي�ستهدف اال�ستقواء بها اليوم بني عوا�صف املوت والنار حما�صرة ومدراء امل�ؤ�س�سات و�أ�صحاب املال وقدرتهم على ا�ستقطاب اليد
ت�سعينيات القرن الع�شرين من خالل الوثائق (التمكني) االقت�صادي يف لقمتها وكيانها وكرامتها ..و�سرنى ذلك العاملة الن�سائية �إ�ضافة �إىل الرتكيز على �أهمية التعليم
العام والتخفيف من ارتفاع من�سوبات جمموع درجات ال�شهادة
الدولية اخلا�صة باملر�أة وهو م�صطلح خاطئ
فيما قاله البع�ض بهذا ال�ش�أن..
القوامة.
تلك
إلغاء
�
غري دقيق كما يرى الكثري....
ي��رى بع�ضهم يف برنامج وغ��اي��ات متكني الثانوية خا�صة لبنات ون�ساء املخطوفني والثكاىل والأرام��ل
ف��م��اه��ي جم���االت اال���س��ت��ق��واء (التمكني)
املر�أة �أهدافا معلنة و�أهدافا غري معلنة ..ومن يف حكمهن لت�سهيل دخولهن �إىل كليات �أدبية الخطورة
الن�سوي؟؟
وهي برامج حتمل فريو�سات م�ؤامرات الغرب معينة وج�سيمة من ممار�ستهن العمل يف نطاقاتها بعد التخرج
تعمل املنظمات الدولية واجلمعيات الن�سوية
على جمتمعاتنا العربية و�أم��ا الأه��داف من اجلامعات...

قضايا وآراء
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فعلة �شنعاء
•د .علي دياب
احتل اختفاء ال�صحفي ال�سعودي جمال خا�شقجي ويف الثاين من ال�شهر
اجل��اري ،بعد دخوله قن�صلية ب�لاده يف ا�ستانبول� ،شا�شات التلفزة العربية
والدولية ،بل وو�سائل الإعالم كافة ،امل�سموع منها واملكتوب ،ومل يبق م�س�ؤول
تقريب ًا �إال و�أدىل بدلوه يف ق�ضية خا�شقجي ،بدء ًا من الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب وانتهاء ببقية الر�ؤ�ساء الأوروبيني ،ووزراء خارجية وغريهم ،وك�أن هذه
الفعلة النكراء للمرة الأوىل تقع يف مملكة �آل �سعود ،فقد ارتكب �أفظع منها،
ورمبا على �سبيل املثال ال احل�صر ،نذكر ق�ضية اختطاف نا�صر ال�سعيد من بريوت ،ومل
ت�أخذ ق�ضيته يومها ما �أخذته ق�ضية ال�صحفي جمال؟ وبالت�أكيد الظروف خمتلفة،
ففي كل يوم م�ستجدات!! فواقع ال�سعودية يومها ،يختلف عن واقعها اليوم داخلي ًا
وخارجياً ،ويذهب بع�ض املحلّلني �إىل �أن كل ما جرى حول خا�شقجي كان برتتيب من
املخابرات الأمريكية ،وعقد �صفة مع تركيا ،لتنفيذ ما ح�صل على الأر�ض الرتكية،
ورمبا وجود دونالد ترامب على ر�أ�س الإدارة الأمريكية ،و�سيا�سته و�سلوكه مع �آل
�سعود؛ القائم على االبتزاز ،والطلب �إليهم بالدفع ،منطلق ًا منه �أنه لوال احلماية
الأمريكية لهم ،ملا ا�ستطاعوا البقاء يف احلكم لأيام معدودة ،وما يقوم به ترامب،
مل ي�سبق لرئي�س دولة قبله �أن قام به� ،إن كان يف الواليات املتحدة �أو غريها من
ي�صرح بهذه الطريقة ،التي ال تراعي �أي قيمة من القيم الإن�سانية،
دول العامل� ،أن
ّ
وال تراعي عالقة الدول بع�ضها ببع�ض� ،إذ هناك مواثيق دولية ،واتفاقيات �أممية،
حتتم على ال��دول وقياداتها مراعاتها ،واح�ترام �سيادة ال��دول ،وع��دم التدخل
ال �أنه وبكل �أ�سف ،وجد الرئي�س الأمريكي فر�صته يف ال�ضغط ،وممار�سة
ب�ش�ؤونها� ،إ ّ
املزيد من االبتزاز حلكام ال�سعودية بدفع مئات املليارات ،ورمبا �أن �إيفاده وزير
خارجيته بومبيو �إىل الريا�ض ،من �أجل االطمئنان عن املبلغ الذي �سيدفع ،كونه
رجل مال و�أعمال ،وال ي�ؤمن �إال بالعموالت؛ وبكم يربح هنا �أو هناك؟ وه��ذا ما
يف�سر ت�صريحاته املتتالية واملتناق�ضة ،فتارة اختفاء اخلا�شقجي �أمر خطري ،وعلى
ال�سعودية تقدمي التو�ضيحات ،وتارة �أن مارقني هم الذين قتلوه ،و�أخرى �أن امللك
�سلمان �أكد له بعدم علمه بالق�ضية ،ووعده يف التدخل و�إجراء حتقيق داخلي!!
ف�إذا كان امللك �سلمان �صادق ًا فيما يقوله للرئي�س الأمريكي؟ فهي م�صيبة �أكرب ،ولو
�أن احلاكم الفعلي يف اململكة هو ويل عهده! وكل الت�سريبات والوقائع التي يذكرها
الإعالم ت�شري �إىل تو ّرطه ،و�أن رجال اال�ستخبارات الذين جا�ؤوا �إىل ا�ستانبول يف
طائرتني من بلدين خمتلفني ،وع��ادوا يف اليوم نف�سه ،هم ممن يحيطون به ،ومن
امل�س�ؤولني عن حمايته؟؟ وكان على ر�أ�سهم ماهر مطرب وهو �ضابط يف اال�ستخبارات
ال�سعودية ،وغريه كثريون ،و�إذا عدنا �إىل �صاحب القرار الفعلي يف اململكة فهو حممد
بن �سلمان ،وال �أحد يجر�ؤ على اتخاذ مثل هذا القرار غريه ،كما �سبق له �أن اتخذ
قرار ًا يف احلرب على اليمن ،وهذا الذي تورط يف ت�أييده ل�صفقة القرن ،وتهويد
القد�س ،وما تركه ذلك من اتهام لل�سعودية ولويل العهد ،مما ا�ضطر امللك �سلمان
ومن الناحية ال�شكلية �أن ي�صدر بياناً ،ي�ؤكد فيه مت�سك اململكة باملبادرة العربية،
وقيام دولة فل�سطني وعا�صمتها القد�س ،و�أن ال�سعودية لن تقبل �إال ما يقبل به
يفرطوا باحلقوق
الفل�سطينيون ،وك�أن الفل�سطينيني مل يوقِّ عوا اتفاق �أو�سلو؟ ومل ّ
الفل�سطينية؟ وها هو اليوم يتحرك امللك ،من �أجل امت�صا�ص بع�ض ًا من الغ�ضب
والنقمة العامليتني ب�ش�أن اجلرمية املرتكبة بحق جمال خا�شقجي ،وهو ال�شخ�صية
التي كانت تدخل الق�صر امللكي متى �شاءت وكان من املقربني من البالط ،وهو من
ال�صحفيني املنافحني عن رجال البالط!! �إال �أنه خرج من ال�سعودية ،وخ�شي العودة
�إليها بعد اعتقال الأمراء من قبل ويل العهد ،الذي فر�ض عليهم دفع مئات املليارات،
الأمر الذي �أحدث هزة داخل اململكة ،وكان واقع اخلا�شقجي وعدم عودته �إىل
اململكة نتيجة هذه الهزة ،وبعد كل ذلك يت�ساءل الباحثون واملحللون عن النتيجة
التي تق�ضي �إليها هذه الق�ضية؟ فمنهم من يقول� :إنها �ستنهي ويل العهد وتطيح به
لأنه جتر�أ على ارتكاب هذه اجلرمية؟ ومل يعد مبقدوره التخل�ص منها �أو مللمتها؟
وبع�ضهم الآخر يتوقع �أن يتم �ضبطها بالبحث عن كب�ش فداء على غرار ما ح�صل يف
ق�ضية تفجري طائرة «بان �آم» فوق ا�سكتلندا ،وراح �ضحيتها يومها ثالثمئة راكب ،مما
رتب على اخلزانة الليبية ما يقرب من ثالثة مليارات دوالر!! فيا ترى من هو كب�ش
الفداء لهذه الق�ضية؟ وكم �ستدفع ال�سعودية للأطراف املعنية ،وخا�صة للرئي�س
ترامب ولرتكيا وهل �ستعقد �صفقة �أو �صفات بهذا ال�ش�أن؟ و�إن متابعة تطورات
الق�ضية تنبئ يف �أن ت�سوية ما ،ال بد �أنها حا�صلة؛ وباملال ال�سعودي ال�سخي!! �إال
�إذا رغبت تركيا �أن تت�صدر ما يت�شدق به �سلطانها العثماين من نزاهة ودميقراطية
وغري ذلك!! وليغطي على ممار�ساته القمعية ،وما قام به ت�سريح تع�سفي لآالف
ال�ضباط واملوظفني وكذلك اعتقاله املئات ،وت�صفية ح�سابه مع كل من ال يواليه،
وبحجة الت�آمر على النظام يف حماولة االنقالب الأخ�يرة؟؟ وهو يف الوقت نف�سه
لي�س على وفاق تام مع النظام ال�سعودي� ،إال �إذا كان املبلغ املدفوع مغرياً؛ فكثريون
ينتظرون املوقف النهائي للحكومة الرتكية وما �ست�سفر عنه حتقيقاتها من نتائج،
ومن وثائق دامغة ،كما �سربت و�سائل الإعالم الرتكية وبع�ض امل�س�ؤولني الأتراك.

نقطة على حرف
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مدارات
ــ  7ــ
ختمت احلديث ال�سابق بر�أي هرتزل �سيء ال�صيت وال�سمعة يف ال�سلطان عبد
احلميد الثاين ـ الذي «�أ�صبح عبد احلميد يف نظر هرتزل �سلطان ًا ماكر ًا خبيث ًا
جد ًا وال يثق به».
وهنا ،يو�ضح الدكتور خلف اجلراد ملاذا رف�ض ال�سلطان عبد احلميد الثاين
عر�ض هرتزل و�إغراءاته من �أجل �أن يوافق ال�سلطان على التخلي عن فل�سطني،
�إذ كان ال�سلطان عبد احلميد يرى �ضرورة عدم توطني مهاجرين يهود يف فل�سطني
حتى يبقى «العن�صر امل�سلم حمافظ ًا على تفوقه الطبيعي فيها».
وكان من ر�أيه �إذا ما �سمح لليهود بالتوطني يف فل�سطني ،ف�إنهم �سي�ستطيعون يف
وقت ق�صري جد ًا �أن يجمعوا يف �أيديهم و�سائل القوة يف املكان الذي ي�ستقرون
فيه ،ويف هذه احلالة «نكون قد ّ
وقعنا قرار ًا باملوت على �إخواننا يف الدين».
ً
نتيجة لف�شل ات�صاالته
ويتابع الدكتور خلف تو�ضيحه لهذه النقطة ،فيقول:
�صرح هرتزل� :إنه فقد الأمل يف حتقيق
بال�سلطان عبد احلميد الثاين وممثليهّ ،
�أما يف اليهود يف فل�سطني ،و�إن اليهود لن ي�ستطيعوا دخول «الأر�ض املوعودة» مام
دام ال�سلطان عبد احلميد قائم ًا يف احلكم وم�ستمر ًا فيه،
و�سبق وعبرّ ال�سلطان عبد احلميد عن ر�أيه يف احلركة ال�صهيونية� .إذ قال:
«ال يريد ال�صهيونيون اال�شتغال بالزراعة فح�سب يف فل�سطني ،بل �إنهم يريدون
�إن�شاء حكومة لهم ،وانتخاب ممثلني �سيا�سيني لهم ،و�إين �أفهم جيد ًا معنى
ت�صوراتهم الطامعة هذه .و�إنهم ل�سذّ ج �إذا ت�صوروا �أين �س�أقبل حماوالتهم
هذه� ..إن هرتزل يريد �أر�ض ًا لأخوانه يف دينه ،لكن الذكاء لي�س كافي ًا ِّ
حلل كل
�شيء».
وقال �أي�ض ًا عن القد�س:
ملاذا نرتك القد�س؟ �إنها �أر�ضنا يف كل وقت ويف كل زمان ،و�ستبقى كذلك فهي
من مدننا املقدّ �سة وتقع يف �أر�ض �إ�سالمية ،البد �أن تظل القد�س لنا...
ويعود الدكتور خلف مرة �أخ��رى وي�ؤكد �أن �أ�صدقاء عبد احلميد الثاين
و�أعداءه اتفقوا على �أن هذا ال�سلطان كان يعامل اليهود معاملة طيبة حققوا
من خاللها وجودهم يف الدولة ويف �أرجاء ال�سلطانة ،كمواطنني لهم احلقوق
نف�سها ،وعليهم الواجبات نف�سها امللقاة على عاتق امل�سلمني.
كما وي�ست�شهد الدكتور الباحث بـ «املو�سوعة اليهودية» التي ت�ؤكد �أن
ال�سلطان عبد احلميد الثاين عامل اليهود معاملة طيبة يف دولته العثمانية..
�صرح فامبريي وهو من م�ؤ�س�سي النظرية الطورانية وهو الذي قام برتتيب
لقد ّ
لقاء هرتزل بال�سلطان عبد احلميد الثاين وكان يقدم ن�صائحه للطرفني يف
�صرح� :إن ال�سلطان عبد احلميد
مرحلة املفاو�ضات ،هذا اليهودي فامبريي ّ
الثاين هو �أول حاكم تركي يعطي اليهود امل�ساواة �أم��ام القانون مع الرعايا
امل�سلمني .وقد �أمر ب�إعطاء رواتب �شهرية حلاخام تركيا الأكرب ،ومبعنى �آخر،
عامل احلاخام كما يعامل كبار موظفي الدولة ،واتخذ تقليد ًا ب�أن ير�سل �سنوي ًا
يف عيد الف�صح (اليهودي) �إىل حاخام الق�سطنطينية ثمانية �آالف فرنك لتوزع
على فقراء اليهود يف العا�صمة الرتكية ـ ولكن ،وعلى الرغم من كل هذا ،مل
يتنازل عبد احلميد الثاين عن فل�سطني ،ومل ي�ستجب لطلبات هرتزل املتكررة،
وال لإغراءاته الكثرية.
فقد عر�ض عليه مبلغ ع�شرين مليون لرية من الذهب ثمن ًا لفل�سطني.
�أما جواب ال�سلطان عبد احلميد فللأ�سبوع القادم.

4
�أبكيتني يا �سعيد الكفراوي بق�صتك ( البغدادية)

قراءات
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• ر�شاد �أبو�شاور
زرت معر�ض ع ّمان للكتاب يف
ي��وم االف��ت��ت��اح ،الأرب��ع��اء 26
�أيلول ،2018ع�� ّل��ي �ألتقي
ببع�ض الأ���ص��دق��اء ،ولي�س
ب��ق�����ص��د اق��ت��ن��اء م��زي��د من
الكتب ،فلوال ح��رج �أ�سرتي
منّي لرمت ب�ألوف الكتب يف
ال�شارع مل��ا �سببته لها م��ن عناء
�أثناء رحيلنا من بيتنا املتداعي
�إىل بيت �أقل �ضغطا على نفو�سنا،
ول��ك��ن��ن��ي ،م��ا �أن وق��ع��ت نظرة
مني على املجموعة الق�ص�صية
املعنونة بالبغدادية ،يف اجلناح
امل�صري ،حتى وجدتني �أ�صافحها بيد �صديق م�شتاق،
فهي جمموعة ق�ص�صية للعزيز �سعيد الكفراوي،
القا�ص العربي امل�صري الكبري الأ���ص��ي��ل ،وهكذا
ك�سرت وعدي لأ�سرتي ب�أنني لن �أح�ضر مزيدا من
الكتب للتك ّوم يف البيت �آخذة منه م�ساحة تزيد عن
م�ساحة ما ت�ستغله وحتتاجه الأ�سرة.
عندما عدت يف الليل الحظت زوجتي �أنني �أحمل
كتابا – �صحيح �أن��ه �صغري احلجم ور�شيق ،ولكنه
كتاب �آخر -فابت�سمت بحنق و�ضيق:
مزيدا من الكتب�..أمل تعدين؟!
ولكنه كتاب مهدى من �صديقي �سعيد الكفراوي،
�أتريدينني �أن �أرف�ض الهدية؟
�سكتت غري مقتنعة� ،أ ّما �أنا فتمتمت :حياتي هي
الكتب يا زوجتي ،فتحملوين �شو ّية ،فقد اقرتب �أوان
الرحيل...
يف �صبيحة هذا اليوم ،اجلمعة � 28أيلول -يا له
من تاريخ� :إنه يوم رحيل قائدنا جمال عبد النا�صر،
وامل�صادف ليوم انفجار انتفا�ضة الأق�صى عام 2000
 يف ال�صباح الباكر ،جل�ست ب�ين ك��رات�ين الكتبالتي مل ت�أخذ مكانها على الأرفف التي ت�ضيق بها،
وانهمكت يف قراءة �أوىل ق�ص�ص املجموعة الق�ص�صية
(البغدادية) يف طبعتها الثانية ال�صادرة هذا العام
عن من�شورات الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،والتي
ما �أن و�صلت �إىل جملتها الأخرية حتى انفجرت يف
نوبة بكاء �أقرب ما يكون للنواح ،فهذه الق�صة هي
جت�سد برباعة جانبا
ق�صة عربية حزينة غا�ضبة ّ
من م�أ�ساة حياة العرب يف ال�سنوات العجاف التي
�ضربت العراق..وامتدت ف�أ�صابتنا �أينما كنّا.
مل �أقر�أ ق�صة ق�صرية تغو�ص يف جانب من امل�أ�ساة
العراقية ،التي هي م�أ�ساة لأي كاتب عربي� ،أو
عراقي ،بهذه الرتاجيدية منذ بد�أت م�أ�ساة العراق
يف احلرب التي �سم ّيت بحرب اخلليج الثانية.
(بطلة ) الق�صة هي العراقية (ن��رم�ين) التي
تلتقي ب�سارد الق�صة امل�صري يف القاهرة بعد �سنني،
والذي ال ينتبه �إليها ،فت�س�أله وهي ت�ستعيد مالحمه:
�أن��ا �أع��رف��ك؟! و�إذ تلم�س حريته وت��ردده ت�ضيف:
بالت�أكيد تقابلنا...
ومن هنا تبد�أ الق�صة ،وتتواىل تفا�صيلها .نرمني
�سيدة عراقية ا�ست�ضافت الراوي امل�صري مع �آخرين
يف ق�صر �أج��داده��ا العريق يف بغداد ذات منا�سبة
ثقافية ،ولكن ذاكرة الراوي ت�ستيقظ بعد ارتباك
فينه�ض فج�أة ويهتف :نرمني!
�سنوات م�ضت – ويا لها من �سنوات عجاف -على
ذلك اللقاء املرتف ذات م�ساء عراقي..ف�إذا برنمني
قد ر�سم الزمن والأحداث على وجهها خطوطه التي
ت�شي بالهرم والوهن واالنك�سار يف الغربة.
نرمني نزيلة فندق متوا�ضع يف القاهرة ،غادرت
وطنها العراق �إىل �أمريكا لتقيم مع قريبتها ،ولكنها
هناك �شعرت بوط�أة الغربة يف بلد جمتمعه ال �صالت
جتمعه ،فعادت �إىل القاهرة ،وه��ي تعاين املر�ض
و�ضغط ال�شعور بالغربة والعزلة يف ب�لاد( العم
�سام).
ي�صطحبها راوي الق�صة �إىل قريته الريفية ،حيث
ي�ست�ضيفها هناك يف بيت العائلة ،ليخفف عنها ،فهي
�أي�ضا غريبة يف القاهرة ،ويف طريق العودة تنتبه

للمقربة فتطلب منه �أن يوقف
ال�سيارة ،وتهبط وتقر�أ الفاحتة،
ثم ت�صعد وهي تردد :م�أ�ساة �أن ال
يعرف الإن�سان مكان موته.
يف ال��ف��ن��دق امل��ت��وا���ض��ع ت�صعد
نرمني الدرجات متعبة ،فيلحظ
ال���راوي ���ش��دّ ة وهنها وعجزها،
فيعطي رق���م ه��ات��ف��ه وع��ن��وان��ه
مل��وظ��ف اال���س��ت��ع�لام��ات ،وي��غ��ادر
قلقا على �سيدة ا�ستذكر عزها يف
ق�صر �أجدادها ،وكرمها و�أ�سرتها،
وك��ي��ف �آل���ت حالها بعد احل��رب
امل��دم��رة ال��ت��ي ع�صفت بالعراق
وطحنته ،ومزّ قت حياة �أهله.
�صبيحة اليوم التايل يتلقى ات�صاال من الفندق
يطلب منه احل�����ض��ور ،ليتلقى ن��ب���أ وف���اة ال�سيدة
العراقية نرمني.
يقف حمتارا  ،ولكنه يقرر التوجه �إىل ال�سفارة
العراقية ،وهناك ي�شرح الو�ضع ،ويخرب املعنيني ب�أن
العراقية نرمني قد توفيت ،و�أنه ال بد من دفنها يف
بلدها – العراق.
لكن الأمر غري ممكن ،يف الواقع ،ومن وجهة نظر
موظف ال�سفارة العراقية� ،إذ ال بد من نقل املرحومة
بر ًا من الأردن ،وهذا غري
بالطائرة من القاهرة ،ثم ّ
ممكن (فاجلثة) �ستتعر�ض للتلف...
ينتقل �إىل ال�سفارة الأمريكية – التي تبدو قلعة
كئيبة ثقيلة ال��وطء على النف�س ،ومتاهة ت�شبه
متاهات ق�ص�ص كافكا ،والق�ص�ص البولي�سية –
وهناك يخربه املوظف ب�أن ال�سيدة لي�ست مواطنة
�أمريكية و�إن منحت حق الإقامة ،وين�صحه بدفنها
يف القاهرة...
يقرر االت�صال ب�شقيقه يف القرية ،وي�شرح له
الأمر ،ويطلب منه حفر قرب لل�سيدة نيفني يف مقربة
القرية.
يختم ال���راوي حكاية م��وت نيفني العراقية:
حني و�صلنا القرية ر ّوع��ت مبا �أرى .كانت القرية
عن بكرة �أبيها قد خرجت �إىل ج�سر النهر .عمائم
و(ط���واق���ي) وت�لاف��ي��ح ���س��وداء تخفق مثل راي��ات
حزينة ،وجمع من الفقهاء يرتلون �سور القر�آن يف
ن�شيد مم��دود من املهد �إىل اللحد .يخرج الفقراء
من دورهم ال�ستقبال الغريبة ،و�شعرت حلظة ك�أنها
خرجت من بني ه�ؤالء .ت�أكدت �أنني مل �أكن وحيدا،
وكذلك هي مل تكن وحيدة ،و�أن العامل مل يزل عامرا
باخلري .ور�أيت يوما من �أيام احل�شر يحمل يف �شفقه
�ضوء �شم�س غاربة ،و�صوت ه�ؤالء يكربون ويرتلون
القر�آن.
القراء ،و�أن��ا �أ�سري
ي�سبقها
اجلنازة،
�صف
انتظم
ّ
بجانب نع�ش الغريبة يف الطريق �إىل دارها اخلالدة.
ق�صة ق�صرية تت�سع لقول الكثري ،ق�صة عن الغربة،
و�ضياع ال ّعز ،وعن ُنبل(القرية) و�أ�صالة �أهلها ،وعن
م�صر التي تفتح ذراعيها ،ومتنح �أح�ضان ترابها ملن
�ضاقت بهم بالدهم التي يحتلها الأمريكان...
التفا�صيل يف الق�صة موظفة ب�براع��ة لتن�أى
بالق�صة عن امليلودراما ،وترتقي بها �إىل امل�أ�ساة التي
تهز النف�س وتدفعها للت�أمل ،ومتتعها بالفن.
ق�صة ق�صرية لكاتب منتم� ،إن�سان ،مبدع ،فنان..
هو ال�صديق العربي امل�صري �سعيد الكفراوي املخل�ص
لفن الق�صة الق�صرية ،وكلمتي هذه ال تعدو �أن تكون
حتية ل��ه ،ولفت انتباه لآخ��ر منجز ق�ص�صي له..
ف�أنا اخرتت �أن �أكتب عن هذه الق�صة من بني ق�ص�ص
املجموعة املكتوبة بر�شاقة و�شفافية وعمق �إن�ساين،
كما هو �ش�أن الكفراوي يف ق�ص�صه عادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• �صدرت الطبعة الثانية عن من�شورات الهيئة امل�صرية
العامة للكتاب هذا العام .2018

�شاعر الأمكنة ..

في ذكرى رحيل �سركون بول�ص

• نذير جعفر

ال مكان يت�سع حللم ال�شاعر �سركون بول�ص ،وال دروب تكفي خلطاه ،بل ال زمان �أي�ض ًا
ّ
يتخطى مبخيلته وحد�سه العميق
يُحدّ د حياته بني قو�سي البداية والنهاية ،ذلك �أنه كان
وق�صائده ما هو كائن �إىل ما كان وما �سيكون متنا�سال يف الكلمات تنا�سل �سالالت وح�ضارات
جمرات الكون.
ثرة و�صادمة جتري يف عروقه جريان الأبد يف ّ
وجتارب �إن�سان ّية ّ
يتمر�أى ال�شاعر يف �صور مدن ون�ساء و�أ�صدقاء ،وت�تر ّدد يف ق�صائده �أ�صداء �أجرا�س
انك�سارات وذكريات و�أ�سئلة تن�ضح باملرارة وتت�شح بال�سواد حين ًا والدم حين ًا �آخر! تر�سم
الكلمات �أطياف �سرية مثقلة باحلنني والأ�سى �إىل م�سقط الر�أ�س :احل ّبانية ،منفتحة على
�صورة اجلّد وكر�سيه الذي ما زال يهتزّ على �أ�سوار �أوروك وحتته النهر الذي ما زال يتقلب
فيه الأحياء واملوتى! و�صورة الأب الذي يحر�س الأيام بحذائه ال�ضخم ناظر ًا �إىل اجلدار
الذي يقابله و�ساهم ًا يف اجلدران التي تنتظره عندما يغادر البيت ويقابل وحو�ش النهار
م�سجى ف�صاحت من
و�أنيابها احلادة! و�صورة مر�ضعته «�أم �آ�شور» التي �أتوا بابنها الوحيد ّ
الأعماق� :إلهي من ينزع هذه ال�شوكة ال�سوداء من قلبي الآن؟ و�صورة �صديقه ال�شاعر
حممود الربيكان الذي قتله غيلة ل�صو�ص الب�صرة! و�صورة �سينما «ال�سندباد» يف الزمن
اجلميل وما �آلت �إليه من خراب� .سرية تنفتح على ما�ض بعيد من احل ّبانية �إىل مهوى القلب
يف كركوك ،ومن كركوك �إىل بغداد ،حيث ال�سجاالت والق�صائد واال�شتغال على ق�صيدة ال
ت�شبه �أو حتاكي ما �سبقها ،ق�صيدة تحُ دث قطيعة فنية ومعرف ّية وجمالية و�إيقاعية مع
�شعر احلداثة الأوىل املو�سوم ب�شعر التفعيلة .ولأن بغداد �ضاقت ب�شاعرها في ّمم وجهه
كونه ال�شعري �آنذاك ،بريوت التي اجتاز املفازة من بغداد �إىل �سوريا م�شي ًا
�سر ِ
�صوب بريوت ِّ
على قدميه من �أجلها ،حامل ًا بف�ضاءات �أو�سع لتلقي جتربته ال�شعرية ،وكان له ما �أراد كتابة
وترجمة ون�شر ًا يف جم ّلة «�شعر» و�سواها.
ً
يخ�صها بها وحدها،
بق�صيدة
أثر
�
وت�ست
،
ا
م�لاذ
بو�صفها
حت�ضر بريوت يف �شعر �سركون
ّ
ً
كما ت�شغل املدن و�ساحاتها وفنادقها وباراتها ح ّيز ًا وا�سعا من �شعر �سركون يف كل دواوينه،
تفر من يديه �أو يفر من �ضجره فيها
حتى لك�أنه �شاعر الأمكنة بحق ،الأمكنة التي ظلت ّ
ً
خ�صها
التي
أثينا
�
ب
ا
مرور
طويال
فيها
واحدة تلو الأخرى ،بدء ًا من �سان فرن�سي�سكو التي �أقام
ّ
ً
بديوان كامل« :احلياة قرب الأكروبول» فباري�س ،والأندل�س ،وطنجة ،و�صوال �إىل برلني
التي غادرها يف �آخر رحلة له عن دنيانا يف الثاين والع�شرين من ت�شرين الأول (2007م).
يحمل ال�شاعر غربته وقلقه الوجودي حيثما ّ
حل ،فلم تكن تلك املدن على ما يحكم
ً
عالقته بها من تباين يف امل�شاعر واملواقف �سوى ّ
حمطات؛ بحثا عن كينونته املفقودة ،عن
�آ�شوريته �أو قل كلدانيته و�سريانيته وجذوره ال�سومرية ،عن ع�شبة جلجام�ش ،وحدائق
بابل ،و�أ�سوار �أوروك ،عن عراقه الذي �أثخنته اجلراح ومزقته احلروب .وهو ما تف�صح
عنه م�ضامني ودالالت ق�صائده ،تلك الق�صائد التي كتبها بالعربية بو�صفها حا�ضن ثقافته
وتكوينه ال�شعري ،برتاثها ،ورموزها� ،إىل احلدّ الذي جعله ي�ستح�ضر �شخ�صيات مثل امرئ
و�سيرَ ي معهما.
القي�س ،وعمر بن �أبي ربيعة ،يف �سياق تنا�ص فنّي ِ
املتوح�ش لأمريكا التي عا�ش فيها طوي ًال ،م�شري ًا يف
مل يخف �سركون بول�ص الوجه
ّ
ق�صيدتيه« :هوليوود» و«هنود الأبات�شي» و�سواهما �إىل ب�شاعة اال�ستغالل والظلم الناجمني
بق من ذكرى للهنود احلمر «الأبات�شي» �سوى «الطائرة»
عن النظام الر�أ�سمايل ،الذي مل ُي ِ
التي حتمل ا�سمهم ،وهي الطائرة ذاتها التي مل تتوقف عن ق�صف وطنه! وكما كان ي�شعر
بالغربة يف لندن فقد �شعر �أي�ض ًا بغربة منحوتات ومتاثيل �أ�سالفه و�أج��داده ال�سومريني
والآ�شوريني يف متحفها! ومن هنا كانت حياة �سركون يف بالد املنايف كما هي كلماته «�سرير ًا
�أبي�ض يف ليل الربابرة» ،على حدّ و�صفه لها يف ق�صيدته« :و�صلت الر�سالة».
ان�شغل ال�شاعر يف ديوانه الأول« :الو�صول �إىل مدينة �أين» بتقنيات وجماليات ال�صورة
الفن ّية ب�أبعادها اال�ستعارية والكنائية والت�شبيه ّية ،متوخ ّي ًا عرب ذلك و�سواه من تقنيات
العنونة والتقابل والتكرار واحلذف خلخلة �أفق توقعات القارئ من جهة ،وحتفيز خميلته،
و�شدّ انتباهه ،بو�صفه قارئ ًا متعا�ضد ًا مع النّ�ص ،م�ستدعي ًا ثقافته وح�سا�سيته وذائقته
اجلمالية يف التوا�صل معه وت�أويل وتو�سيع دالاللته .ونلم�س ذلك بدء ًا من عنوان الديوان:
يخ�صان ال�شاعر
«الو�صول �إىل مدينة �أين» الذي يحيل على �س�ؤال وجواب غام�ضني وملتب�سني ّ
والقارئ مع ًا ،خمالف ًا بذلك �إ�سرتاتيجيات العنونة ال�سائدة �آنذاك ومقرتب ًا من �إ�سرتاتيجية
عناوين �شعراء جملة �شعر عامة؛ وعناوين �أن�سي احلاج على وجه اخل�صو�ص ،كما يف عنوان
ديوانه املعروف «لن» وما �أثاره وقتذاك من احتماالت متعدّ دة.
ن�ص �شعري متباين ومتعدّ د الأ�صوات والبنيات والتقنيات؛ يبدو هذا
ويف حماولة لت�شكيل ٍّ
الديوان جتريب ًا فن ّي ًا واختبار ًا لل�شاعر و�أدواته من جهة ،ولردة فعل القارئ من جهة ثانية،
�سردي قوامه النرث ي�ستمد �إيقاعه من التوزيع املختلف
فرناه مي ّهد لت�أ�سي�س ن�ص �شعري
ّ
التوتر) يف
(م�سافة
والفجوة
املفارقة
إحداث
�
على
جوهرها
للأ�سطر ومن تقنيات تقوم يف
ّ
الن�ص بني �آليات التلقي ال�سائدة لل�شعر املوزون و�آليات التلقي املحدثة .وميهد ال�شاعر لهذا
االجتاه يف ق�صيدته قائ ًال« :على النرث �أن ين�شب خمالبه /يف رقبة ال�شعر الهزيلة».
وبالقدر الذي �سرنى يف هذا الديوان �أ�ساليب وتقنيات ومرجعيات فنية متعدّ دة ،وق�صائد
طويلة ن�سبي ًا ت�ستثمر �إمكانات الت�صوير البياين ،والتنويعات البديعية ،ف�سنعرث يف الوقت
نف�سه على ن�صو�ص طويلة ن�سبي ًا ،ون�صو�ص ق�صرية ،ون�صو�ص برق ّية ال تتعدى ثالثة �أو
�أربعة �أ�سطر
كما متتّع �سركون ب�شبكة عالقات حميمة مع كتّاب و�شعراء عرب و�أجانب ،لكنه مل
ي�ستثمر تلك العالقات يف البهرجة الإعالمية وت�سويق كتبه ،بل ظل خمل�ص ًا مل�شروعه
ور�ؤيته اخلا�صة لل�شعر ،م�ؤثر ًا العي�ش والكتابة على ال�شهرة الوا�سعة التي مل تخطئه �أخري ًا،
فباتت �أعماله مو�ضع اهتمام من �شرائح خمتلفة من القراء والنقّاد ،ولعلنا �أحوج ما نكون
�إىل �إعادة قراءتها و�إعطائها حقها من الدرا�سة النقدية التي ت�ضعها يف م�سار تطور �شعرنا
ت�ضر بها �أكرث مما تنفعها.
العربي احلديث بعيد ًا عن النزعة االحتفالية التي قد ّ

زوايا
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الت�أهيل الحياتي
للمثقف العربي
• ح�سني مهدي �أبو الوفا
لي�س الإن�سان كائن ًا فردي ًا �صرف ًا ،وال كائن ًا جماعي ًا �صرف ًا �أي�ض ًا ،و�إمنا هو كائن فردي
جماعي مع ًا �سواء ب�سواء ،من دون �أن يكون هناك �أي اختالف �أو تناق�ض بني فرديته
وجماعيته .ففرديته داخلة دخ��و ًال فطري ًا يف جماعيته وم�ؤلفة لها وجماعية
احتواء طبيعي ًا على فرديته ومكونة �إياها؛ وبذلك ف�إن كلتاهما تتمم
حمتوية
ً
الأخرى وتكملها وتن�شق معها ،وجودا وحياة و�صريورة وكينونة وقدر ًا وم�صرياً ،و�إذ
�إن جماعية الإن�سان تتج�سد يف �أعلى مراحلها وم�ستوياتها يف املجتمع القومي ،ف�إن
الإن�سان جماعية هو مواطن قومي ،وكذلك� ،إذا �أن فرديته الإن�سانية توجب عليه
م�س�ؤوليات والتزامات تهذيبية عامة تتيح له �أن يكون �إن�سان ًا حقيقي ًا ،ف�إن جماعية
القومية توجب عليه باملقابل م�س�ؤوليات والتزامات خا�صة تعد لأن يكون مواطن ًا
حقيقي ًا.
وعلى هذا ،ف�إنه ينبغي للمثقف العربي �أن يكون �إن�سان ًا �أو ًال من خالل تهذيبه الإن�ساين،
ثم مواطن ًا ثاني ًا من خالل ت�أهيله احلياتي ،هذا يف ت�سلحه ت�سلح ًا ذاتي ًا بالوعي املجتمعي
احلق ،النظري منه والعملي على ال�سواء ،هذا الوعي الذي يجعله م�ؤه ًال ت�أهي ًال منا�سب ًا
عطاء ،وذلك من
لأن يكون �إن�شائي ًا فعا ًال ،و�أن يحيا حياة �إيجابية بناءة �إن �أخذ ًا و�إن
ً
خالل �أدائه كل واجباته الرئي�سة ،ومتتعه بجميع حقوقه الأ�سا�سية ،هذه الواجبات
واحلقوق التي هي قوام كل وجود جمتمعي مواطن �أمثل.
لقد حيل منذ زمن بعيد بني الإن�سان العربي وبني �أن يكون مواطن ًا عادي ًا ،بل �أن يكون
مواطن ًا ممتازاً� ،إن من حيث ح�صوله على �أب�سط حقوقه الأ�سا�سية و�إن من حيث قيامه
ب�أقل واجباته الرئي�سة ،وذلك لأ�سباب داخلية وخارجية بحيث �أن�سي متام ًا �أنه مواطن
�أي مواطن ،ومن ثم بحيث �أن�سي متام ًا �أنه �إن�سان �أي �إن�سان ـ وهو �إذ ميار�س لتثقيفه
الت�أهلي املن�شود ،ف�إمنا لي�سرد وعيه الكلي ال�شامل العميق مبواطنيته القومية احلقة
كاملة غري منقو�صة.
�إذا كان الإن�سان كائن ًا �آدمي ًا ينبغي تهذيبه تهذيب ًا �إن�ساني ًا رفيع ًا ،ف�إنه �أي�ض ًا كائن
ح�ضاري يلزم تنويره تنوير ًا كوني ًا �شام ًال؛ ذلك لأن��ه يغري هذه املتطلبات الثالثة
جمتمعة ومتمدنة ومتفاعلة ال ميكنه �أن يكون �إن�سان ًا حم�ض ًا ،كما خلّف �أول مرة ،وكما
هيئ له �أن يكون ،وكما قدر عليه �أن ي�ؤول �إليه� ،إن الإن�سان لي�س رهني ذاته فح�سب ،وال
رهني هذا العامل وحده ال غري ،بل هو �أي�ض ًا رهني ذلك الكون الالمتناهي وما وراءه من
عامل الغيب ،ذلك لأنه �إذا كان ،وجودي ًا ،نزيل احلياة الدنيا ،ف�إنه ،ماهوي ًا ،ربيب احلياة
الأخرى.
وعلى هذا ،ف�إنه مكلف ،بال�ضرورة والواجب ،و�ضمن قدرته الإن�سانية امل�صطفاة،
ب�أن يكون على معرفة �إيجابية كافية بذاته وكونه وغيبه جميع ًا؛ وذلك كيما يكون
على �إميان خال�ص بخالقه ،وب�صرية �صادقة بحياته ووجوده ،وهدىً قومي ب�صريورته
وكينونته ،ويقني حق بقدره وم�صريه.
احتواء �إيجابي ًا
ويتحقق التنوير الثقايف لدى املثقف العربي باحتواء هذا املثقف
ً
خالف ًا على املعرفة الإن�سانية املثلى ،وهي معرفة ينبغي له �أن ي�ستقطرها ا�ستقطار ًا
معفى ،يتوخى من احل�صول على جواهرها املكونة واكتناه احلقيقة ،كما يتوخى منه
ً
احل�صول �إىل �آفاقها التا�سعة و�أغوارها البعيدة ،حيث يبلغ منها يف مطافه الأخري منزلة
العرفان العظيم ،التي هي �أروع منازلها و�أ�سماها ـ لقد انغمر الإن�سان العربي يف معرفة
�شكلية جوفاء كاذبة ،بات يعمه يف ظلمات بينها وجهالتها الفكريني زمن ًا طوي ًال وبذلك
فقد كان مفرغ ًا متام ًا من �أي لون من �ألوان التنوير الكوين احلق� ،إنه ال يكاد يعرف يف
عامل الغيب ،وال يف الذات الب�شرية ،وال يف احلياة الدنيا ،وال من الطبيعة والوجود،
وال من ال�صريورة والكينونة ،وال من القدر وامل�صري ،وال من اخللق واملوت ،وال من البعث
والن�شور� ،إال القليل والغث والبائر ،وبالتايل عما ال يجدي �أو يفيد� .إن املعرفة الب�شرية
هي جوهره احل�ضارة الإن�سانية .و�إن ال�سمة الفذة للإن�سان احل�ضاري احلق هي �سمة
املعرفة ،املعرفة التنويرية اخلال�صة� ،أي املعرفة الكلية ال�شاملة ،والعميقة الدقيقة،
والفتية اخل�صبة ،وال�صحيحة ال�سليمة ،وال�صاحلة ال�شهرية ،واملثقف العربي �إذ ميار�س
تثقيفه التنويري الأمثل ،ف�إمنا ليح�صل على مثل هذه املعرفة الكونية الرفيقة ،ومن
ثم ليحقق ح�ضاريته العربية الأ�صيلة ح�ضارية الرتقي والتقدم يف م�ضماري الذات
والوجود.
الإبداع الفكري...
لي�س الإن�سان كائن ًا �آدمي ًا ينبغي تهذيبه تهذيب ًا �إن�ساني ًا قومي ًا ،وال كائن ًا قومي ًا
يتوجب ت�أهيله ت�أهي ًال حياتي ًا رفيع ًا ،وال كائن ًا كوني ًا يلزم تنوير ًا معرفي ًا �شام ًال ،و�إمنا
هو �إىل جانب كل �أولئك كائن مبدع يقت�ضي تكوينه تكوين ًا �إن�شائي ًا خالق ًا .وهذا يعني
�أن التثقيف ال ميثل يف حت�صيل الفكر الإن�ساين حت�صي ًال عام ًا يقوم على الفهم والإدراك
واال�ستيعاب والتمثل والت�شبع فح�سب بل يتمثل كذلك يف �إبداع هذا الفكر �إبداع ًا خا�ص ًا
يقوم على الت�أمل واال�ستحياء والإلهام ،والك�شف واالبتكار يف �صوره املختلفة و�إذا كان
�إبداع الفكر �أمر ًا عمومي ًا ي�شمل كل مثقف ب�إطالق ،ف�إن �إبداعه يف �أ�شكاله الفنية العليا
�أمر خ�صو�صي ال ي�شمل �سوى املثقف الكاتب وحده.
ويتميز تثقيف املثقف الكاتب عن تثقيف املثقف غري الكاتب يف الدرجة ال يف النوع،
ومتانة وقوة ،كما يكون �أكرث �شمو ًال وعمق ًا وفعالية من تثقيف الثاين ،ذلك �أن م�س�ؤوليته
يف �إنتاج الفكر يلزمانه باالرتفاع بتثقيفه �إىل �أعلى امل�ستويات وبالتايل يلزمانه ببذل
جهود ذاتية �أكرب و�أعظم ،هذا الهدف الإبداعي الفكري للتثقيف ،يتحقق على خري
وجه يف التثقيف العربي الأمثل ،وعن طريق الكاتب العربي بحق ،فمن خالل هذا
التثقيف ي�صاغ هذا الكاتب �صياغته الإبداعية الالزمة ،ومن ثم ي�صاغ الفكر العربي
والثقافة العربية �صياغتهما امل�ستقبلية املن�شودة .لقد كان التثقيف الذي مار�سه املثقف
العربي قبل الآن تثقيف ًا هجين ًا ،لذا ف�إنه مل ي�صنع �سوى كاتب هجني ،وبالتايل مل ي�صنع
�سوى فكر وثقافة هجينني� ،أما التثقيف العربي الأمثل ،ف�إنه لتثقيف �أ�صيل ،لذا ف�إنه لن
ي�صوغ �سوى كاتب �أ�صيل وبالتايل لن ي�صوغ �سوى فكر وثقافة �أ�صليني .ذلك �أن الهجانة
ال تنتج �إال الهجانة ،و�أن الأ�صالة بدورها ال تنتج �إال الأ�صالة.

د.ح�ســن حميد

�أندريه مالرو «»2

حني انتهت احلرب العاملية الثانية ،خلع مالرو �ألب�سة احلرب ،وعاد �إىل احلياة الثقافية ،فعني ملحق ًا
ثقافي ًا يف رئا�سة الوزراء الفرن�سية ،ثم عني من قبل ديغول وزير ًا لال�ستعالمات وا�ستمر يف عمله هذا
مدة �سنتني ،وقد �ساند مالرو اجلرنال ديغول يف ت�أ�سي�س حزب (جتمع ال�شعب الفرن�سي) و�شغل مالرو
ع�ضوية �إداري��ة قيادية فيه خمت�صة بالإعالم والدعاية ،و�أبدى مالرو حنكة كبرية يف قيادة دفة
الإعالم والدعاية للحزن ،فهو اخلطيب الذي تعرفه املنابر ،و�صاحب ال�صياغات الأدبية املده�شة،
واحلجج الوافية الأغرا�ض ،وب�سبب من ح�ضوره و�شهرته تعر�ض عام  1947لالغتيال من قبل خ�صوم
احلرب.
يف عام  ،1958اختاره ديغول ليكون يف من�صب وزير دولة ،ثم ليكون وزير ًا للثقافة الفرن�سية وقد
�شغل هذه املهمة طوال ع�شر �سنوات� ،أبدى خاللها كفاءة نادرة يف تنظيم احلياة الثقافية ،وتعزيز
روابط التوا�صل الثقايف ما بني فرن�سا والعديد من بلدان العامل ،وقد �أ�ضاف لوزارة الثقافة الفرن�سية
الكثري من �سحر �شخ�صيته بو�صفه �أديب ًا م�شهوراً ،ومنا�ض ًال مقاوم ًا م�شهور ًا �أي�ض ًا ،ومع ذلك القى قبول
مالرو هذا املن�صب انتقادات وا�سعة لأن املثقفني واملنا�ضلني واملقاومني ما كانوا يت�صورن �أن املقاتل يف
الهند ال�صينية ،ويف �أ�سبانيا ،ويف ال�صني ،ويف احلرب العاملية الثانية يقبل �أن ي�صبح رهني كر�سي وزارة من
وزارات الدولة الفرن�سية� ،إن ذلك كما ر�أى �أ�صحاب االنتقادات املوجهة �إىل مالرو ،هو �سقوط للمنا�ضل
واملقاوم واملثقف مالرو يف �أح�ضان ال�سيا�سة ،والإخالء �إىل الطم�أنينة ال�سيا�سة اخلادعة والكاذبة يف
�آن.
و�أ ّيا كانت احلال ،ف�إن �سنوات الوزارة التي عا�شها مالرو بعيد ًا عن �أجواء املغامرة ،مل حتل بينه وبني
اجندال حياته وكتابته يف عامل واحد مل ي�ستطع الفكاك من ربقة �آثار املوت ،لأن معظم �أبطال رواياته
وق�ص�صه كانوا يواجهون املوت ب�صور خمتلفة منها املغامرة ،ومنها العبثية ،ومنها الالمباالة ،وتندر
�أحداث �أعماله الأدبية �أن تخلو من طقو�س املوت� ،أو احلديث عن املوت.
لقد �شارك مالرو يف �صناعة �أحداث الع�صر الذي عا�شه ،كما �شارك يف �صناعة �أحداث حياته ،وانتقاله
من حيز وطني �إىل حيز وطني �آخ��ر ،ومن جبهة مقاومة �إىل جبهة مقاومة �أخ��رى ،ومن ا�صطفاف
�سيا�سي �إىل ا�صطفاف �سيا�سي �آخر ،فهو وعلى الرغم من �إميانه بال�شيوعية ،مل يتوان عن انتقاد االحتاد
ال�سوفيتي الذي نا�صر الأملان يف بداية احلرب العاملية الثانية ،وانتقاده لالحتاد ال�سوفيتي حني ا�ستوىل
على بولندا ،لقد �آمن مالرو بالإن�سان �أكرث من �إميانه ب�أي �شيء �آخر ،وقد �أراد للإن�سان �أن يرتبط
باملبادئ العظيمة ،و�أن ي�شدّ حياته كلها لتحقيق هذه املبادئ العظيمة عرب �أفعال ال تقل عنها عظمة
وح�ضور ًا من �أجل انت�صار الإن�سان ،وحرية الإن�سان ،وعدالة املجتمع حتت راية واحدة ا�سمها :الكرامة
الإن�سانية.
�أدبه:
�أعمال مالرو الأدبية الأوىل مثل (�أقمار من ورق) ،و(غواية الغرب) ،و(اململكة اخلرافية) مل
تكن �سوى �إ�شارات� ،أو تلويحات ت�ؤكد �أن وراءها موهبة �أدبية قادحة ،واحلق �أن تلك الإ�شارات كانت
حقيقية فقد �أ�صدر مالرو رواي��ات مثل (الغزاة) و(قدر الإن�سان) ،و(ع�صر االحتقار) ،و(الأم��ل)،
و(و�أ�شجار اجلوز يف �آلنت بورج) مل تقل يف �أهميتها عن ثقافة مالرو ،ومواهبه ،وقدراته الإبداعية
الفذة ،وقد وقفت روايته (الغزاة) عن بطوالت ال�شعب ال�صيني ومواجهاته لال�ستعمار الربيطاين يف
هونغ كونغ ،وجاءت روايته (الطريق امللكي) لتكون متممة لأفكار روايته (الغزاة) الناه�ضة على معاين
املوت يف �سبيل املبادئ ،والإخاء يف �سبيل �إن�سانية واحدة ،والغربة من �أجل امل�ستقبل املن�شود اخلايل من
اال�ضطهاد والتع�سف� ،أما روايته (قدر الإن�سان) فت�صور احلياة يف ال�صني �أي�ض ًا ،واملقاومة ،وحرب الإخوة
الأعداء بني ت�شاجن كاي �شيك ،وماوت�سيونغ ،حني انف�صل ال�شيوعيون عن اجلرنال (�شيك) ،واملذابح
التي �أعدها لهم ،فكان ال�شيوعيون وقودها ،وروايته (ع�صر االحتقار) تتحدث عن �أملانيا حني ا�ستولت
احلركة القومية اال�شرتاكية على ال�سلطة �سنة � ،1934إنها تروي ق�صة البطل (كا�سرت) الذي يقاد
�إىل املعتقل ،فيو�ضع يف زنزانة ،وهناك ي�ست�شعر معاين �إخوة الن�ضال ،ثم وبعد �سنوات يتم الإفراج عنه
بخديعة تتمثل باعرتاف �أحد �أ�صدقاء (كا�سرت) ب�أنه هو كا�سرت الذي تبحث عنه ال�سلطات ،وتبنى كل
�أفعال (كا�سرت ) املقاومة ،ويعرتف بكل االتهامات التي توجه �إليه ،وحني يفرج عن (كا�سرت احلقيقي)
ي�صدر قرار ب�إعدام (كا�سرت) اجلديد الذي انتحل اال�سم والأفعال مع ًا.
وروايته (الأم��ل) تدور حول احلرب الأهلية الأ�سبانية ،وانت�صار املقاومة ال�شعبية الأ�سبانية،
والبطوالت الفذة التي �سطرها املقاومون� ،أما روايته (�أ�شجار اجلوز يف �آلنت بورغ) فتتحدث عن �أحداث
احلرب العاملية الثانية ،وبطله هو اجلرنال (برجيه) �أي مالرو نف�سه الذي اتخذ هذا اال�سم احلركي
له يف �أثناء م�شاركته الطويلة يف احلرب العاملية الثانية ،واللقاء الأول الذي جمعه بـ ديغول ،وعليه
ت�أ�س�ست �صداقة متينة الأوا�صر.
تويف مالرو �سنة  1976بعد �أن غدت حياته �سرية حلياة النا�س الآخرين يف ع�صره ،وبعد �أن غدا
توقه �إىل احلرية والعدالة والإخاء هو توق الآخرين �أي�ض ًا� ،أما كتاباته فهي ال�شواهد اخلالدة حلياة
ع ّمدتها امل�صداقية والوطنية ،والإن�سانية باملحبة ال�ضافية.

Hasanhamid55@yahoo.com

6

قضايا وآراء

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1612" :الأحد2018/10/28م � 19 -صفر 1440هـ

ثقافة الأنا والآخر في " �أدب حرب ت�شرين"

• �أ.د� .أحمد علي حممد

يق�صد بثقافة الأنا والآخر ت�سليط ال�ضوء على �أثر حرب ت�شرين
يف الأدب الروائي العربي من جهة والأدب الروائي ال�صهيوين من جهة
ثانية من خالل منظور الثقافة القائمة يف الأ�صل على ال�صراع ،مبعنى
�آخر كيف عبرّ الأدباء العرب عن حدث ا�ستثنائي مت ّثل بحرب ت�شرين
عام 1973م ؟ ،التي تلت نكبة فل�سطني عام 1948م ونك�سة حزيران
عام 1967م روائي ًا ،ويف اجلهة املقابلة كيف تناول الأدباء ال�صهاينة
هذه احلرب يف �أدبهم الروائي ،ثم هل متت معاجلة مو�ضوع احلرب
من خالل ر�ؤية ثقافية ج�سدت مناحي ال�صراع الوجودي بني ثقافة الهيمنة
والقوة والغطر�سة التي تت�صف بها الثقافة ال�صهيونية ،والثقافة املقاومة
التي تريد �أن تنقل ال�صراع �إىل امل�ستوى الإن�ساين ،وهو الأمر الذي �سعت
�إليه الثقافة العربية يف مواجهة ثقافة الغزو واالحتالل والقوة الغا�صبة،
كيف وقفت الثقافتان من هذه احلرب ،وما البعد الإن�ساين والوجودي الذي
جنم عن ذلك ال�صراع ،هل اكتفى الأدب��اء العرب بتمجيد احلدث ب�صورة
ال تتجاوز االنفعال والعاطفة� ،أم �أنهم ا�ستغلوا الن�صر الذي حدث يف هذه
احلرب لي�ؤ�س�سوا �أيديولوجيا خا�صة بهذا ال�صراع ومن ثم حتويله �إىل مكون
ي�سهم يف ت�أ�سي�س ثقافة حالية ت�ؤثر يف توجيه دفة ال�صراع م�ستقب ًال مل�صالح
ال�شعب العربي والفل�سطيني على نحو خا�ص ،ماذا ا�ستفاد الأدب العربي من
حرب ت�شرين نقدي ًا وثقافي ًا و�أيديولوجي ًا ،وباملقابل ماذا �أحدثت حرب
ت�شرين من تغريات يف ثقافة ال�صهاينة ،هل دعتهم �إىل مراجعة الذات
وتدارك اخللل الذي �أو�شك كما يقول الروائيون ال�صهاينة �أن يق�ضي على
كيانهم ،هل املرحلة التي تلت ح��رب ت�شرين ،وفيها تعر�ضت املجتمعات
العربية �إىل م�شكالت خطرية �أث��رت ت�أثري ًا بالغ ًا يف بنيتها االقت�صادية
واالجتماعية ،من �صنائع �إ�سرائيل كي ال تتكرر حرب ت�شرين ؟
ما من �شك �أنّ الكيان الإ�سرائيلي قد تلقى در�س ًا قا�سي ًا على يد اجلي�شني
امل�صري وال�سوري يف حرب ت�شرين ،وعليه ف���إنّ الإح��داث التي جرت بعد
تلك احلرب جاءت يف م�صلحة ال�صهاينة بدء ًا ب�إنهاء املقاومة الفل�سطينية
واتفاقية �أ�سلو املوقعة يف ن�سختها الأوىل يف وا�شنطن عام 1993م ،وانتهاء
بالأحداث التي جرت م�ؤخر ًا يف تون�س وليبا وم�صر و�سورية واليمن والعراق.
 2مل يكن م�صطلح “ �أدب حرب ت�شرين “ خارج ًا عن �سياق م�صطلحأدب احلرب دخل �ضمن م�صطلحات النقد العاملي يف
�أدب احلرب عامة ،ف��� ُ
وقت مبكر من �أزمنة التاريخ املعا�صر ،ويندرج حتت هذا امل�سمى ما ُكتب
عن الأعمال الروائية التي متحت موادَّها من احلروب وعلى ر�أ�سها رواية
“احلرب وال�سالم” لتول�ستوي ،ورواية “ وداع ًا لل�سالح” لهمنغواي ،ورواية
“ الدون الهادئ” ل�شولوخوف ،ورواي��ة “الأمل” ملارلو ،ورواي��ة “ �أفول
أهم
القمر” ل�شتاينيك ،وغريها� ،إال �أن ما ُكتب عن حرب ت�شرين بو�صفها من � ّ
احلروب التي خا�ضها العرب يف الع�صر احلديث� ،إذ جاءت بعد هزائم متكررة،
مل ي�صل بر�أي كثري من النقاد �إىل م�ستوى احلدث ،لأ�سباب كثرية �أهمها �أنّ
كثري ًا من ُك ّتاب الرواية التي دارت حول حرب ت�شرين ،كانوا يفتقرون �إىل
اخلربة والدراية بتقنيات الكتابة الروائية ،من �أجل ذلك ظنّوا �أنّ االعتماد
على اجلانب الت�سجيلي ينه�ض ب�أعمالهم فيغنيها عن اجلوانب الفن ّية ،لهذا
ظ ّلت كثري من تلك الأعمال تدور يف حيز املحلية ،ومل ت�ستطع النفاذ �إىل
خماطبة القارئ العاملي ،كما هو ال�ش�أن يف الأعمال اخلالدة التي ذكرنا بع�ض ًا
منها وعلى ر�أ�سها رواية “احلرب وال�سالم” لتول�ستوي.
أغلب ُك ّتاب الرواية يف هذا املو�ضوع على �إبراز
�إ�ضافة لذلك فلم يتنبه � ُ
اجلانب الإن�ساين للحرب ،ومن ثم النفاذ من خالل هذا اجلانب ملخاطبة
القارئ العاملي ،مما حال من دون حتول تلك الأعمال �إىل نتاجات �أدبية
رفيعة ،وكذلك �أم�سك كبار كتاب الرواية العربية عن امل�شاركة يف الكتابة
عن حرب ت�شرين �أمثال جنيب حمفوظ احلائز على جائزة نوبل للآداب عام
1988م.
وث ّمة �سبب �أ�سهم يف جعل ذل��ك الأدب ي��دور يف فلك املحلية ،ات�صل
بالنقاد� ،إذ كان نقدهم لهذا الأدب نقد ًا ت�شجيعي ًا ،ومل ميار�سوا �أي دور
لتوجيهه لريتقي الأدب��اء بنتاجاتهم فيبلغوا الرتبة التي جتعل �أدبهم
مب�ستوى احل��دث� ،أعني االنت�صار الباهر الذي حققه العرب يف اجلبهتني
�سيناء واجلوالن ،لهذا يرى النّقاد �أنّ ما كتبه ال�صحفيون �أف�ضل بكثري مما
كتبه الروائيون عن حرب ت�شرين .
وم��ع ذل��ك فهنالك �أع��م��ال روائ��ي��ة قليلة حالفها
النجاح ،لهذا ع��دت من �أه ّ��م النتاجات التي بني على
�أ�سا�سها م�صطلح �أدب ح��رب ت�شرين ،وه��ي  :رواي��ة
(الرفاعي) جلمال الغيطاين ،ورواي��ة (احل��رب يف ب ّر
م�صر) ليو�سف القعيد ،ورواي��ة (نوبة رج��وع) ملحمود
الورداين ،ورواية (ال�سمان يهاجر �شرق ًا) لل�سيد جنم،
ورواي��ة ( رفقة ال�سالح) ملبارك ربيع ،وهذه الروايات
جميعها ُكتبت بعيد حرب ت�شرين بقليل ،ومنها ما �صدر
يف ع��ام 1973م �أي يف ال��ع��ام نف�سه ال��ذي ج��رت فيه
احل��رب ،وهنالك رواي��ات كثرية �ألفت بعد احلرب وهي
�أكرث جودة مما �ألف يف زمن احلرب ،من تلك الروايات
رواية ( �أن�شودة الأيام الآتية) ملحمد عبد اهلل الهادي،
َ
بخم�سة
�إذ ن�شرت الرواية عام � ،1988أي بعد احلرب
ع�ش َر عام ًا ،وقد فاز فيها �صاحبها بجائزة �سعاد ال�صباح
ل�ل�إب��داع ال��روائ��ي ،واملفارقة �أنّ مو�ضوع امل�سابقة مل
يكن عن احل��رب� ،إال �أنّ �صاحبها تقدّ م فيها للم�سابقة
بو�صفها نتاج ًا فني ًا ،وم��ع ذل��ك ف��ازت باجلائزة ،فكان
ذلك من عالمات جودتها ،ويبدو �أنّ الكاتب مل يخ�ض
جتارب روائية �سابقة ،يدل على ذلك ا�ضطراب البناء
ثم �إ ّنها
الروائي الذي �أقامه على التداعيات الذهنيةّ ،

متعرثة من حيث ال ّلغة والأ�سلوب ،لكنّها من جهة �أخرى
تتميز بطاقاتها الإيحائية ،والبعد الكلي عن الت�سجيل
والتقرير ،فتبد�أ الرواية بنقل القارئ �إىل �أر�ض املعركة،
�أي �إىل �سيناء بعد �أن ّ
مت عبور قناة ال�سوي�س من قبل
َ
لي�سقط �شهيدٌ يف �أثناء ذلك وا�سمه فتحي
اجلي�ش امل�صري،
النجار ،ثم يعلم �أهله بنب�أ ا�ست�شهاده يف الوقت الذي كانت
فيه امر�أته قد و�ضعت مولود ًا ،في�سميه �أهله با�سم �أبيه
فتحي ،ثم تن�صرف الرواية للحديث عن املجتمع امل�صري
يف �أثناء احلرب ،وقد �أراد الكاتب �أن يوحي �أنّ تكافل ذلك
املجتمع وترا�صه يف �أثناء احلرب �ش ّكل جبهة قوية توازي
اجلبهة التي يقاتل فيها اجلنود يف �سيناء ،وعليه ف���إنّ
النّ�صر الذي حدث يف ت�شرين مل يتحقق من دون متا�سك
املجتمع الداخلي ،وبعد ذلك ينتقل الكاتب بتداعياته �إىل
َ
لقاء بني راوي الأحداث
مدر�سة ثانوية يف م�صر،
ليحدث ٌ
َ
اخلام�سة ع�شر َة من عمره ،وحاملا يرى
و�شاب �صغري يف
الراوي ال�شاب يتذكر �صديق ًا له �سمع با�ست�شهاده يف حرب
ت�شرين وا�سمه فتحي النجار ،في�ستوقف ال�شاب ليقول
له� ،أرى فيك �شبه ًا من �صديق قدمي ا�سمه فتحي النجار،
فيخربه ال�شاب �أ ّنه ابن ذلك ال�شهيد ،وهنا يوحي الكاتب ب�أنّ اجليل اجلديد
عليه بناء جمتمع جديد يتفق مع �أدبيات حرب ت�شرين التي مل تكن لوال
الأرواح الزكية التي بذلها الآباء ،وعلى الأبناء احلفاظ على ذلك النّ�صر
وا�ستثماره على النّحو الذي �سيعيد للعرب بناء م�ستقبلهم وا�سرتداد باقي
تغن مبنجز انتهى ،ويجب �أن
�أرا�ضيهم ال�سليبة ،ال �أن يكون النّ�صر جمرد ٍ
عمل وعبور ًا النت�صارات �أخرى ،وهذا ما يلحظه
تكون حرب ت�شرين َ
منهج ٍ
القارئ من خالل تركيز الكاتب على العامل النف�سي لل�شخ�صيات� ،إذ يجب
�أن تكون حرب ت�شرين و�سيلة لإعادة بناء النّف�س العربية وتخلي�صها من
ال�شعور بالإحباط ،فتت�شوف الأجيال �إىل ن�صر م�شابه يعيد الثقة الكاملة
�إىل العرب كما يعيد كامل حقوقهم ال�سليبة.
تخطت هذه الرواية جميع ما ُكتب من �أعمال روائية عن حرب ت�شرين
مبا انطوت عليه من �إيحاءات ،ا�ستهدفت �إعادة بناء الإن�سان العربي املعا�صر
على �أ�سا�س الثقة بقدرته على الن�صر يف زمن توالت فيه االنك�سارات .
3هذا بع�ض ما كتبه الروائيون العرب عن حرب ت�شرين ،فماذا كتبالآخر عنها� ،أق�صد ماذا كتب �أدباء العدو ال�صهيوين عن هذه احلرب ،الواقع
�أن هنالك �أرب��ع رواي��ات مهمة كتبها الأدب��اء ال�صهاينة عن حرب ت�شرين،
وقد ات�صفت الر�ؤيا يف هذه ال��رواي��ات بالإحباط والإح�سا�س باخليبة،
والإ�شارات الوا�ضحة �إىل اتهام قيادة العدو بالتق�صري ،مما ي�شري بو�ضوح
�أن حرب ت�شرين كانت �إجن��از ًا تاريخي ًا للعرب يف الع�صر احلديث ،ولئن
كانت الروايات العربية تنطوي على الفخر بالن�صر واالعتزاز مبقدرات
اجلي�شني امل�صري وال�سوري ،ف�إن الروايات الإ�سرائيلية عربت عن الهزمية
ال�صادمة التي مل يتوقعها العدو ال��ذي �أ�شاع لدى مواطنيه �أن جي�شه ال
يقهر ،فر�أى الإ�سرائيليون ب�أم �أعينهم �أعداد القتلى يف حرب ت�شرين والتي
قدرها املراقبون ب�أكرث من �ستة �آالف قتيل ،وهذا العدد كاف ليلحق الذعر
يف نفو�سهم ،ويحطم معنوياتهم ،ويعرب عن اندحارهم وال �سيما �أن هنالك
�أعما ًال روائية ن�شرت عندهم ت�صور اجلي�شني امل�صري وال�سوري قد دخال
تل �أبيب كما �سنذكر بعد حني ،و�أوىل هذه الروايات كانت بعنوان (العا�شق)
للكاتب ال�صهيوين �أبراهام بهو�شواع ،ن�شرت هذه الرواية عام 1977م،
حتدث فيها الكاتب عن �شخ�صية رجل ا�سمه (�آدم) ،كان م�شغو ًال بالتفتي�ش
عن ع�شيق زوجته وكان ا�سمه (جربائيل) ،الذي اختفى فج�أة خوف ًا من يعرث
عليه (�آدم) فينتقم منه ،ثم قام ( جربائيل) بعد ذلك بااللتحاق باجلي�ش
ال�صهيوين ،لريى نف�سه يف و�سط املعركة ،ولي�س لديه �أي خربة يف القتال،
وكان ال�ضباط يدركون هذا جيد ًا ،ومع ذلك كلفوه مبهام قتالية ليتخل�صوا
منه ومن �أمثالة ،ويحافظوا هم على حياتهم يف ال�صفوف اخللفية ،ويف هذه
الرواية اتهام �صريح لل�ضباط الذين حموا �أنف�سهم بجنود ال خربة لديهم يف
القتال ،وتريد الرواية �أن تقول �إن هذا هو �سبب هزميتهم يف حرب ت�شرين.
الرواية الثانية التي تناولت حرب ت�شرين من قبل الأدب��اء ال�صهاينة
رواي��ة (ح��رب جميلة) للكاتب دان �آموت�س ،وهي
رواي���ة �ساخرة ،تخيل فيها الكاتب �أن اجليو�ش
العربية �أطبقت على تل �أبيب ،ثم قامت بتعذيب
اليهود فيها ،وق��د �أراد الكاتب �أن يتهكم بقيادة
العدو الإ�سرائيلي التي ف�شلت يف �صد هجوم اجلي�شني
امل�صري وال�سوري� ،إذ كان ب�إمكانهما الو�صول فع ًال �إىل
تل �أبيب ،ثم تنعى الرواية قتلى الإ�سرائيليني يف
حرب ت�شرين ،لتحظى بتعاطف القارئ ،فه�ؤالء على
حد تعبري الرواية لهم �أ�سر و�أوالد و�أحالم يف احلياة
ق�ضى عليها القادة الإ�سرائيليون بتهاونهم يف �أداء
واجبهم جتاه مواطنيهم.
وال��رواي��ة الثالثة بعنوان(ال�صحوة الكربى)
للكاتب بيني بربا�ش ،تتحدث ه��ذه ال��رواي��ة عن
�ضابط يف اجلي�ش الإ�سرائيلي ا�ستدعي للتحقيق
معه ب�سبب تخاذله يف حرب ت�شرين ،وقد واجهته
اللجنة بالأخطاء التي ارتكبها يف احلرب ،وكان من
نتيجتها �إ�صابة �ضابط من ال�ضباط ال�صهاينة دخل
يف غيبوبة من جراء �إ�صابته يف دماغه ،ثم حكمت
اللجنة على ال�ضابط بتجميد و�ضعه الع�سكري �إىل
�أن ي�ستيقظ ال�ضابط امل�صاب لي�شهد على ق�ضيته

هنالك �أربع روايات
مهمة كتبها الأدباء
ال�صهاينة عن حرب
ت�شرين ،وقد ات�صفت
الر�ؤيا يف هذه الروايات
بالإحباط والإح�سا�س
باخليبة.

حول ما �إذا كان مذنب ًا �أو بريئ ًا.
والرواية الرابعة عنوانها ( ري�ش) للكاتب
الروائي حاييم بئري ،وهذه الرواية �أ�شبه بال�سرية
الذاتية للكاتب� ،سرد فيها �أحداث ًا �شارك فيها
عندما كان جندي ًا ينت�شل جثث اجلنود ال�صهاينة
الذين �سقطوا يف حرب ت�شرين ،ويفاجئ ب�أن �إحدى
اجلثث كانت ل�شخ�ص يعرفه ،ومل يتخل�ص من �شبح
ذلك ال�شخ�ص ،وقد �أف�ضت الرواية �إىل ت�سا�ؤالت
جادة ا�ستغل فيها الكاتب اجلانب الإن�ساين .
وبقي �أن يتنبه النقد الأدبي العربي احلديث
على ال��ذرائ��ع التي عمد �إليها لكتاب ال�صهاينة
ال�ستعطاف ال��ق��ارئ العاملي ،يف حم��اول��ة لك�شف
زيفها ،فما معنى اجلانب الإن�ساين الذي �أوحت به
رواية بئري وهو يتكلم با�سم حمتل اغت�صب �أر�ض ًا
و�شرد ًا �شعب ًا ،وبا�سم ثقافة متجد قتل الأطفال
الفل�سطينني كمحمد الدرة وغريه .
�4إنّ ه��ذه الأع��م��ال ال��روائ��ي��ة ال�صهيونيةو�أمثالها ت�ؤكد هول ال�صدمة التي �أحدثتها حرب ت�شرين يف نفو�س اجلنود
ال�صهاينة ويف املجتمع ال�صهيوين عامة ،مما يدل داللة وا�ضحة ب�أن ما حققه
اجلي�شان امل�صري وال�سوري يعد ن�صر ًا من �أهم االنت�صارات التي حققها العرب
يف التاريخ احلديث ،وبقي على الأدب العربي �أن ي�ستفيد من هذا الن�صر،
وال �سيما الرواية العربية لقدرتها الفائقة على جت�سيد هذا الن�صر الكبري،
وتنفذ منه �إىل العاملية لأنه حدث ا�ستثنائي يحتاج �إىل �أدب كامل يف �أدواته
وخمتمر يف جتاربه ليجعل ه��ذا الن�صر بجانب الأع��م��ال العظيمة التي
ج�سدها الأدب العاملي ب�أدوات فنية ور�ؤى فريدة دخلت حيز املجال الفني
من �أو�سع الأبواب.
5ال�شك �أن الرواية العربية املعا�صرة قد �شغلت حيز ًا متميز ًا م�ؤخراً،�إذ ظهرت �سل�سلة من الروايات العربية املعا�صرة ا�ستطاعت التعبري عن
امل�ستجدات التي طر�أت على املجتمع العربي ،وقد جتاوز بع�ضها من حيث
�شهرتها العامل العربي و�أخذت مكانها الالئق بني الأعمال الروائية العاملية
املعا�صرة نذكر منها على �سبيل املثال �أعمال �إبراهيم الكوين وال �سيما روايته
“الترب” و�أعمال يو�سف زيدان �صاحب رواية “عزازيل” و�سعد ال�سنعو�سي
�صاحب رواي��ة “�ساق البامبو”� ،إىل جانب �سل�سلة من الروايات املعا�صرة
املهمة كـ”ذاكرة اجل�سد” لأحالم م�ستغامني و “اخلبز احلايف” ملحمد �شكري
و” دار املتعة” لوليد �إخال�صي و” جنران حتت ال�صفر” ليحيى يخلف و”
�سلطانة” لغالب هل�سا و” لعبة الن�سيان” ملحمد ب��رادة و “الالز” للطاهر
وطار و”ع�صافري الفجر” لليلى ع�سريان و”التوت املر” ملحمد العرو�سي و
“�أغنية النار” لعبد اهلل خليفة و” الزيني بركات” جلمال الغيطاين و”
ف�ساد الأمكنة” ل�صربي مو�سى و” النخا�س” ل�صالح بو جاه و “الو�شم” لعبد
الرحمن الربيعي وغريها كثري.
6ويف ذلك دليل على تطور فنّ الرواية العربية ،ب�صورة فاقت تطورالأن��واع الأدبية الأخ��رى ،من �أج��ل ذلك لزم �أن يوجه هذا الفن خلدمة
الق�ضايا العربية وعلى ر�أ�سها ق�ضية فل�سطني ،و�أن ي�ستعيد ه��ذا الفن
دوره الثقايف ملواجهة الثقافة ال�صهيونية ،وال�سيما الرتكيز على املناحي
الإيجابية يف التاريخ احلديث ،والإجنازات الع�سكرية التي حتققت يف عام
1973م ،ذلك لأن حرب ت�شرين جديرة ب�أن تغدو �أ�سطورة لأن فيها ما ميكن
�أن يعيد الثقة للإن�سان العربي وي�ضاعف الإح�سا�س لديه باالنتماء والهوية،
وهذه الدعوة النقدية مل تكن من دون منا�سبة على �أية حال� ،إذ الحظنا �أن
الرواية العربية املعا�صرة انحرفت عن الق�ضايا العربية الأ�سا�سية فتحللت
من امل�ضامني الوطنية والقومية على وجه خا�ص ،وجرت يف �سبل تو�شك �أن
تطرحها خارج �إطار الثقافة العربية� ،إذ دارت �أغليها حول امل�سائل الآتية:
اهتمت الرواية العربية املعا�صرة باجلانب االجتماعي ،و�أبرزت البطل
االجتماعي بو�صفه بدي ًال للبطل القومي ،وقد مت ذلك التحول �إثر تراجع
امل�ضامني القومية بعد نك�سة حزيران عام 1967م
ابتعدت معظم الروايات املعا�صرة عن الأفكار التقدمية والأيديولوجيات
التي كانت �سائدة يف روايات ال�ستينات وال�سبعينات من القرن الع�شرين.
االهتمام ال�شديد بالأ�ساطري وال��رم��وز .وت��راج��ع امل�ضامني الوطنية
والقومية وال �سيما ق�ضية فل�سطني.
التوجه الوجودي ،والإمعان يف الكالم على قلق الإن�سان املعا�صر واغرتابه
وتيهه وحريته.
هيمنة امل�ضامني الفل�سفية والعلمية ،وتراجع فكرة الإلهام  .ويف �ضوءذلك انكف�أت الرواية التحليلية التي ت�ستهدف ت�صوير الواقع.
 االهتمام الوا�ضح بت�صوير م�سائل التدين وم�شكلة الأقليات ومع�ضلةال�شذوذ.
 كانت ال�صور والواقعية التي جذبت كتاب الرواية املعا�صرة جمللةبال�سواد والك�آبة ،مما �أظهر الواقع العربي يف غاية التخلف والتفكك ،وخلت
معظم الروايات من الر�ؤى املتفائلة التي ت�شحن القارئ ب�أمل اخلال�ص من
حال التخلف التي ا�ستكانت �إليها املجتمعات العربية.
ووا�ضح �أنّ يف تراجع امل�ضامني الوطنية والقومية م�ؤ�ش ًرا خطري ًا على
تخلي الرواية العربية املعا�صرة عن دورها الثقايف وتراجعها عن مواجهة
ثقافة الآخر ال�صهيوين.

كثري من ُكتّاب الرواية
التي دارت حول حرب
ت�شرين ،كانوا يفتقرون
�إىل اخلربة والدراية
بتقنيات الكتابة
الروائية.

قضايا وآراء

• د.عدنان م�صطفى بيلونة
�إن واق��ع الكتاب العربي ال��ذي فقد �ألق
املا�ضي وحنّت �إىل دفتّيه مكتبا ُتنا و�إىل
ج��وه��ره عقو ُلنا :يحزننا ويجعل قلوبنا
تنقب�ض ففي تقرير ���ص��ادر ع��ن منظمة
الثقافة العاملية (اليون�سكو) لعام 2001
ُذك��ر فيه (�إنَّ جمموع ما �ألفه العرب وما
ترجموه منذ عهد امل�أمون حتى تاريخ �صدور
التقرير ،ال ي�ساوي م��ا �ألفته وترجمته
�أ�سبانيا خالل عام واح��د) .رمبا كان ثمة
�إجحاف �أو مبالغة يف هذا التقرير ..ولكن
من ير�صد امل�شهد الثقايف العربي �سوف يرى
التق�صري وا�ضح ًا يف جماالت ثقافية �شتى ال
ح�صر لها وعلى ر�أ�سها الرتجمة والت�أليف..
لمِ َ هذا التق�صري؟! �س�ؤال يبحث عن �إجابة
وع��ل��ى ال��ب��ح��اث��ة وال��ك��ت��اب وامل��ث��ق��ف�ين�.أن
يجيبوا عن هذا ال�س�ؤال لأنَّ الإجابة عنه
هي �ضرورة ملحة لهذه املرحلة التي نعي�ش
حلكتها يف كل �أبعادها وعلى ر�أ�سها البعد
الثقايف ال��ذي ي�صقل العقل ويهذب ال��روح
وينقي الوجدان الذاتي والوطني والقومي
من ملوثات الع�صر وموبقات اجلهل والتخلف
واخل��ن��وع للرغبات املري�ضة ال��ت��ي ت��ودي
ب�أ�صحاب النفو�س ال�ضعيفة �إىل م�ستنقعات
الرذيلة �أو هاويات التطرف �أو جحيم الك�سل
الفكري واالنكفاء على الذات التائهة بني
�إرادتها يف العي�ش الكرمي ورغبتها يف مقاومة
من يريدها �أن تكون ال حول لها عقلي ًا وال
قوة لها روحي ًا ،بينما ل�سان حالنا يقول( :ال
حول وال قوة �إال باهلل).
نا�سني �أو متنا�سني )�إنَّ اهلل ال يغيرّ ُ ما بقوم
حتى يغيرّ وا ما ب�أنف�سهم( والتغيري يبد�أ من
“الأنا”.و”الأنا” املري�ضة ال تقر�أ وال يغيرّ
“نف�سها”وي�شفيها من مر�ضها �إال القراءة
لأنَّ �ش َّر النفو�س �أجه ُلها والإن�سان عدو ما
يجهله(نحن �أمة اقر�أ ولكننا ال نقر�أ) فهل
ك��ان �أج��دادن��ا ال��ع��رب ال ي��ق��ر�ؤون؟ ..ال..
�أبداً ..بل �أجدادنا ربطوا القراءة ب�أهم ما
ي�شمخ ب�أنف�سهم ويث ّبت بني الأنام مكانتهم.
رب��ط��وه��ا رب��ط�� ًا ع�����ض��وي�� ًا بالفرو�سية فال
فرو�سية جلاهل وال جهل بني الفر�سان..
وي��ك��ف��ي �أن ن��ع��رف �أن �أ���ص��ح��اب املعلقات
الذهبيةعلى ج��دار الكعبة كانوا فر�سان ًا
امتطوا �صهوة امل��ج��د مبعلقاتهم قبل �أن
ميتطوا �صهوة �أفرا�سهم ،ليم�ضوا يف عقول
النا�س على املدى ،وتبقى �سريتهم الذاتية يف
كل �آن �أو مكان ع�صية على ال��ردى،و�إذا كان
هذا �ش�أن �أجدادنا يف ع�صر (اجلاهلية) كما
يجب البع�ض �أن ي�صف ع�صرهم القدمي..
فها هو ال�شاعر الثائر «�أبو الطيب املتنبي» يف
ً
حكمة عرب الأزمان:
الع�صر الو�سيط يطلقُها
�سابح
�سرج
�أعزُّ مكانٍ يف الدنا
ٍ
				
وخري جلي�س يف الأنام كتابُ
ه��ذا البيت من ال�شعر يخت�صر خال�صة
جت��رب ٍ��ة حياتية عا�شها ال�شاعر الكبري
والكرامة فوق
طعم العز ِة
ِ
حيث تذوق فيها َ
�سابح ،ثم �أطلقها حكمة رجل عاي�ش
َ�س ْر ٍج
ٍ
رب احليا َة ِّ
بكل �أفراحها
النا�س ورافقهم وخ َ
و�أتراحها فما وجد يف احلياة جلي�س ًا �أف�ضل
و�أكرث خري ًا من الكتاب.
مل��اذا؟ َّ
لعل «اب��ن املقفع» يجيبنا عن هذا
ال�س�ؤال بقوله:
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«الأنا» املري�ضة ال تقر�أ وال يغيرّ
«نف�سها»وي�شفيها من مر�ضها �إال
القراءة لأنَّ �ش َّر النفو�س �أجه ُلها
والإن�سان عدو ما يجهله.

(كلُّ
م�صحوب ذو هفوات والكتاب م�أمون
ٍ
العرثات).
لي�س ه��ذا وح�سب  ..فلنت�أمل مع ًا ر�أي�� ًا
�آخر يف الكتاب وهو ر�أي �أبو عثمان عمرو
بن بحر «اجل��اح��ظ» ال��ذي و�صفه بقوله:
عم ُ
الذخر والعدة واملُ�ستغلّ واحلرفة ،
( ِن َ
عم القرين والدخيل والوزير والنزيل..
و ِن َ
والكتاب هو اجللي�س ال��ذي ال يطريك ..
وال�صديق الذي ال يغريكُ ..ي ُ
طيل �إمتاعك
ُ
وي�شحذ ِطباعك).
نظر «امل���أم��ون» �إىل �أح��د �أوالده ويف يده
كتاب فقال :ما هذا؟
ق��الُ :
ؤن�س
بع�ض ما ُي ْ�ش ِح ُذ ال ِفطنْة ،وي� ُ
ال ِو ْح َ�شة.
فقال :احلمد للهالذي جعل يف �أوالدي
نظر �إليه ب�أدبه �أكرث مما ُين َْظ ُر �إليه
َم ْن ُي ُ
بح�سبه.
لعل امل�أمون هذا اخلليفة العبا�سي املثقف
�أدرك يف ع�����ص��ره ال��ذه��ب��ي م��ع��ن��ى ج��واب
«�أبقراط» الفيل�سوف اليوناين ال�شهري عندما
ُ�سئل :ما الفرق بني من له �أدب ومن ال �أدب
له ..ف�أجاب هو كالفرق بني احليوان الناطق
واحليوان غري الناطق ..وتعريف «�أر�سطو»
للإن�سان يو�ضح املعنى �أكرث (الإن�سان حيوان
ناطق).
و�إذا ا�ستبدلنا كلمة �أدب بكلمة ثقافة
يف مقولة «�أب��ق��راط» ال يختلف املق�صود
كثري ًا عن املعنى الذي ذهب �إليه الفيل�سوف
و�أثنى عليه امل�أمون ..يف ع�صرنا احلايل..
فكيف ال يكون امل�أمون �أديب ًا مثقف ًا وهو الذي
�سربل ع�صره بكل معارف الأر�ض وفل�سفتها
وعلومها يف حينها ،وقد �أعطى ب�سخاء �أهل
العلم واملعرفة والأدب والفل�سفة م��ا مل
يعطه حاكم على وجه الأر���ض ال من قبله
ِ
وال من بعده.
ف�إذا ما قورن �أجر الكاتب بع�صره ب�أجر
الكاتب يف �أرقى و�أهم دور الن�شر يف العامل
�سخاء
الآن ..لتبينّ ب���أن امل�أمون كان �أك�ثر
ً
ً
قاطبة� ..إذ كان ي�ضع ما �ألفه
واهتمام ًا منها
الكاتب �أو ترجمه يف كفة ميزان ويف الكفة
الأخ���رى ذه��ب�� ًا خال�ص ًا وم��ن امل��ع��روف ب���أن
العرب كانت تكتب يف زمانه على ورق الربدي
�أو جلد الغزال الثقيل� ..أي ت�أليف كتاب
واحد يف ع�صره كان يكفي لأن يعي�ش م�ؤ ِل َفهُ
حيا ًة رغيد ًة كرمية ما تبقى من عمره.
وي���ؤك��د لنا �أح��د الباحثني الغرب ّيني يف
احل�ضارة العربية «ري�سلر» ب���أن��ه مل يكن
�شخ�ص ما ،ي�أخذ طريقه �إىل الرثاء
هنالك
ٌ
دون �أن يفكر يف م�ساندة الآداب والفنون،
وبلغ من اهتمام امل�أمون بالعلم و الثقافة،
�أن ان�ش�أ دار ًا للكتب �س َّماها (دار احلكمة)

جمع فيها امل�ؤلفات العربية واملخطوطات
للرتجمة و�شكّل جمموعة م��ن املرتجمني
يف (ب��ي��ت احلكمة) وو�ضعها حت��ت قيادة
«ح��ن�ين ب��ن ا���س��ح��اق»وه��و طبيب م�سيحي
ُ
«حنني
وعامل
متبحر يف العلوم وقد ترجم ُ
ّ
بن ا�سحاق» مائة كتاب جلالينو�س وملدر�سته
�إىل اللغة ال�سريانية وت�سعة وثالثني
نت�صور
خمطوط ًا �آخر للغة العربية ،ولعلنا ّ
هذه النه�ضة الثقافية الرفيعة �إذا انتقلنا
باحلديث �إىل املكتبات اخلا�صة ومحَ��ال
الوراقة ،فقد �أح�صى»اليعقوبي» يف تاريخه
�سنة  891م �أكرث من مائة محَ ال للوراقة
يف بغداد وحدها ،وقد �أ�صبحت هذه املَحال
ؤ�س�سات للن�سخ واخل��ط
م��راك َ��ز �أدب��ي��ة وم�
ٍ
وف��ق�� ًا ل��ذوق الع�صر وق��د ذك��ر «ري�سلر» يف
كتابه (احل�ضارة العربية)�.إنَّ تعداد رجال
الفكر بلغ حوايل ُثلث جمموع ال�سكان ،وكان
من �أ�سلوب الع�صر عند الأغنياء امتالك
جمموعة طيبة من الكتب ال��ن��ادرة ،ولعل
ق�صة الطبيب ال��ذي رف�ض دع��وة �سلطان
بخارى للإقامة يف بالطه بحجة �أن��ه كان
بحاجة �إىل �أربعمائة جمل لنقل مكتبته
التي كانت متثل تقريب ًا مائة �ألف كيلو غرام
من الكتب واملخطوطات لها داللتها ..وقد
ترك «الوافدي» عند موته �ستمائة �صندوق
من امل�ؤلفات الثقيلة ويحتاج كل �صندوق منها
�إىل رجلني قويني حلمله� ..أما ال�صاحب «بن
عباد» فقد كان ميلك كتب ًا �أكرث مما يوجد
منها يف جميع دور الكتب الأوروبية يف ع�صر
نه�ضة �أوروبا كما يقول «ري�سلر» يف كتابه.

�إذا ما قورن �أجر الكاتب بع�صره
ب�أجر الكاتب يف �أرقى و�أهم دور
الن�شر يف العامل الآن ..لتبينّ ب�أن
�سخاء واهتمام ًا منها
امل�أمون كان �أكرث
ً
ً
قاطبة.

ويطيب يل �أن �أذك��ر يف عجالة �أ�صحاب
�أوىل دوائر املعارف يف الدنيا و�أعني بذلك
«�إخ���وان ال�صفا» ولئن زع��م الغربيون �أنَّ
�أوىل دوائ���ر امل��ع��ارف يف ال��دن��ي��ا ن�����ش���أت يف
بالدهم وي�ؤيدهم يف هذه الدعوة الباطلة
بع�ض الأ�صنام الثقافية �أو �أن�صاف املثقفني
ع��ن��دن��ا ..فمو�سوعة «�إخ��وان��ال�����ص��ف��ا» من
�أب�����رز ه���ذه امل��و���س��وع��ات و�أخ���ل���ده���ا على
الزمن،و�أجدرها باملباهاة والتي اعتربها
الكثريون (يف ال�صفوف الأوىل ..من روائع
النتاجات العمالقة املجهولة امله�ضومة
التقدير).
ويكفي ه��ذه املجموعة �أدب��� ًا و�شرف ًا ما
قالته عن نف�سها�( :أيها الأخ �أ َّن��ا ال نعادي
علم ًا من العلوم ،وال نتع�صب على مذهب من
املذاهب وال نهجر كتاب ًا من كتب احلكماء
والفال�سفة مما و�ضعوه و�أل��ف��وه من فنون
وتفح�صهم
العلم ،وما ا�ستخرجوه بعقولهم
ّ
من لطيف املعاين)
�أوج�����زت ه���ذه ال��ل��م��ح��ات ب��ل القب�سات
التاريخية م��ن ع�صر الثقافة العربية
الذهبي للداللة والت�أكيد ب�أن �أمتنا العربية
كان لها ح�ضارتها وهويتها الثقافية التي
�أ ّثرت بح�ضارات الع�صور الو�سيطة وت�أثرت
بها حيث كانت �أوروبا تغرق يف ظلماتها ثم
ما لبثت �أن �أ�س�ست ح�ضارتها على �أنقا�ض
ح�ضارتنا ونقلت عنها كل ما �أبدعه العرب
يف الطب والهند�سة والريا�ضيات والفل�سفة
وغريها من العلوم وهذا ما ت�ؤكده امل�ست�شرقة
الأملانية «زغريدهونكة» يف كتابها (�شم�س
ال��ع��رب ت�ستطع على ال��غ��رب) ب��ل وي���ؤك��ده
�أغلب امل�ست�شرقني الأجانب املو�ضوعيني.
�أوج���زت ه��ذا ال�سرد التاريخي من عمر
الكتاب و�أهميته يف الرتاث والتاريخ العربي..
للداللة الثقافية والأمانة التاريخية على
مكانة الثقافة و�أدواتها وهويتها وماهيتها
ول��غ��ت��ه��ا (ل��غ��ت��ي ع��امل��ي وح����دود لغتي هي
حدودي) �أما حدود ثقافتي �أبعد من عاملي
و�أعمق من حدودي بف�ضل الكتاب �أي ًا كانت
لغته و�أي ًا كانت هويته �أو ماهيته.
لأنني �أ�ؤمن ب�أن تكون ثقافة العرب جزء ًا
من الثقافة العاملية ال على هام�شها �أو يف
حوا�شيها املهملة.
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" بَكيْتكَ "

• د ا�سماعيل مكارم
بك ْي َ
تك يا وطني
أج���را����س
َب��ك��ي��تُ �
َ
املح ّبةِ َ
فيك،
َم�������آذن������ ًا ت��ع��ان��قُ
ماء.
ّ
ال�س ْ
َبكيتُ لي�س �ضعف ًا
وال َمذلة وال ُحب ًا
بالبكاء.
ْ
َبك ْي َ
تك يا وطني
َبكيتُ املَحبة َ
باح
ال�ص َ
َبكيتُ ّ
�ساء،
َبكيتُ املَ ْ
ط��ف��ول��ة ً ف��قِ��دَ ت ْ ،
غر�سة َ زيتونٍ  ،بركة
َ
َماء.
ْ
َبكيتُ َ ...دعوت ُ ...
� ُ
عاء.
أعدت الدُ ْ
َ
َبك ْيتك يا وطني
يا ُع ّ�ش ا َ
مائم
حل ِ
عابد
�أيقونة َ ٍ
ك�س َرتها
قد َ
�أي�����ادي ال��ف��ن��دالْ
()1
ُجنو ُد الدوال ْر
باء.
قطعانُ َ
الغر ْ
••
َبك ْي َ
تك يا وطني
���م
َب���ك���ي���تُ ت���ران���ي َ

�شاعِ ٍر
�صرخة َ ثكلى
َ
جاء.
�شالل َر ْ
••
َبك ْي َ
تك يا وطني
دق َ
ال�ص َ
فيك
َبكيتُ ّ
فنجانَ القهو ِة
َحباتِ الهالِ
أوفياء.
َم َ
ع�شر ال ْ
••
َبك ْي َ
تك يا وطني
َ
أ�شراف
ناديتُ ال
من َب َ
نيك
خاطبت ُهم ...ق ّبلتُ
���ر ُ
رت
ج���ب���اه���ه���م...ك ّ
النداء.
ْ
َبك ْي َ
تك يا وطني
يوم.....
َ
َ�صباح كلّ ٍ
ال�شتاء.
ويف ليايل
ْ
••••••••
رو� �س �ي��ا االحت ��ادي ��ة -
�شتاء 2014
 )1ال�ف�ن��دال :قبائل
متوح�شة �سكنت �شمال
�أوروب� � � � ��ا ,ك ��ان ��ت ت�ه��اج��م
ق��رى الفيكينغ العامرة
وت �ق �ت��ل وت �ن �ه��ب وحت��رق
كل �شيء َح�ضاري عامِ ر.

تَ�صْ ريح

قد�سنا عروبتنا

�أمر على خلل الوقت

• ر�شا معتز اخل�ضراء
يف كل �شرب
م��ن رب��اط��ك
قد�سنا
دم ي�����ض��يء
الدرب
للأجيال ...
ويف كل �شرب
من ربوعك غزة
كتيبة من خرية
الأبطال ....
ال تطمعي يا �أمتي
يف ظامل قد باعنا
الأقوال بالأفعال
ال تخ�ضعي يا �أمتي
حلاكم...
يف موكب نراه
يف الأذيال
لن ي�ستطيع القهر

• يحيى حميي الدين
�سد طريقنا
ب���ال���ق�������ص���ف
والتجويع
والإنزال ...
ُح������زْ نيِ َع�� َل��ى

وطن
ت�شتت �شعبه
حزين عليه مقطع
الأو�صال ....
ُحزْ نيِ َع َلى الثكلى
تزف وليدها
كيف ت�سر بحلمها
املغتال ...؟
يف كل يوم
ن�ستزيد �ضراوة
لن نخ�ضع بالعنف
والأهوال ...

م��ف��ت��ون�� ًا برحيل
ال�صوتِ
�أبني �أع�شا�ش ًا من
غيم
ٍ
أمر
و� ُّ
على خلل الوقتِ
ٌ
مفردة
تتماوج
قالت ورد ًا
فرمتْ �أ�سرار البنتِ
وحكتْ
عن ُح�سن ال�شا ْم
مرهون ًا
ال�سقف
بف�ضاء
ِ
وال�شعر �إله يعرفني
مذ ز ّوج بنت ال�ضوء
بحريف
ريب مداك
فاخل ْع يا ُ
�س� ّ
أرق�ص حزن النهر
ن�شيد
زهاء ٍ

م�����ش��غ��ولٍ
بالنزف
ِ
وال��ع��ر���س
ُمقا ْم
م�سكون ًا
ب����وج����ي����ب
الع�شق
ِ
�س�أرتّب موعده
و�أنام ب�أحالمي
�أغزو يف احللم
ال�شوق
بالد
ِ
�شرفات
�أغزو
ٍ
من هيلٍ وكال ْم
ٌ
باحلد�س
حمفوف
و�أنا
ِ
ال ي�أتيني ٌ
ليل كالليل
النف�س
فتحر�سه رغبات
ِ
والرع�شة ن�شوى
�ستُقلّم �أ�شجار الي� ِأ�س

تعتذر «الأ�سبوع الأدبي» من ال�شاعر
د� .أ�سامةاحلمود ل��ورود خط�أ فني يف
هذه الق�صيدة �ضمن العدد 1609
ونعيد ن�شرها بال�شكل ال�صحيح:

�صحوة حلم

• د� .أ�سامة احلمود

• غالب جازية
ْ
َ
تــــابـــعــت تـــو�ضـــيحـــا
هـــــل
وح
يــــا �ســــاكــــنَ الـــــ ّر ِ
أ�شــــــــواق تـــــبــــريـــــحــــا
يــــكــــفــــي الـــفــــ�ؤا ُد مـــــن ال
ِ
َ
تــــــلــــمــــيـــــح لــــمــــوعــــدنـــا
ــــبـــــابة
الــــ�ص
ٌ
�أغـــــــرى ّ
َ
َ
يـــــلـــــق تـــــلــــمـــيــحا
يـــالـــــيــــت مـــــوعــــــدُ نـــــا لـــــم
ُ
الــــــحــــــب يــــــغــــمـــرنــي
�أَ ْ�ش
ــــــهـــــدت ر ّبـــــي بــــــ�أنَّ
َّ
َ
و�أ َّن َ
الــــقـــــلــــب والــــ ّروحــــــــــا
�صــــــرت
ــــــك الـــــــيـــــو َم
َ
و�أ ّنــــــــنــــــي بـــــ�صــــــال ِة
الــــعـــــ�شــــق مــــــلـــــتــــــــــــزمٌ
ِ
أقـــــ�ض وقــــــــتــــــ ًا ومــــا �أنــــقــــ�صـــتُ تـــ�سبيحـا
لـــــــم � ِ
ْ
ُ
أ�شـــــواق يــــا قـــمــري
طـــــــــرزت ِ�شـــــ ْعــــــري مــــن ال
ِ
الــــــــوردات تـــفـــــتــــيـــــحـــــا
هــــب الــــبــــيــــانُ كــــمــــا
ِ
َّ
وح هَ ـــــ ْبــــنــــي �أ َّن ً
ــــــة �صــــعــدتْ
يــــا �ســـــاكـــنَ
ُّ
الـــــر ِ
لــــيــــل الــــنّــــوى نـــوحــا
ــــ�ســــكـــــ ًا ومــالــت عـــــلــــى
ِ
ِم ْ
بــــلـــيـــــل ّ
الــــ�شـــعــــر �أنــــثـــــر ُه
هَ ــــ ْبـــــنــــي بـــــيــــانـــ ًا
ِ
�شـــــمـــــ�س تــُ ُّ
ــهـــــل وروحـــــ ًا تـــقــــتــــفـــــي بـــــوحــــــــا
ٌ
ا�ســـــتــــ�ضـــــيء بــــــــه
وامـــــنـــــح فـــــ�ؤادي جـــــــواز ًا
ْ
ُ
عــــــ ْر ُ�ش الـــــقـــــوافـــــي غـــــدا مـــن و�صـــلـــنـــا دوحـــا
ٌ
�ســبــل
ُجـــــــدْ لــــي ِبــــ َو ْ�صـــل فـــ�إن �ضــــاقــــت بــــنـــا
َ
�شــــئـــــت تـــــلــــويـــــحــــا
يــــكـــفـــــي الــــفـــــ�ؤا ُد �إذا مـــــا
الــــقــــلــــب يــــكـــ ُتــــمـــــها
�إ ّنـــــي �أحـــــ ّبـــــك كـــــيــــــف
ُ
ّــــ�ســمات مــــذبــــوحا
والـــــــعـــــطــــــر جــــــاء مـــــع الـــــن
ِ
ُ
مــــا كــــنــــتُ �أُ
رخـــ�ص يــا مــــحـــبــــوب هـــــد َر دمـي
ُ
لـــــــكـــــــنْ بـــــحــــ ّبــــــك �صـــــا َر الــــيــــو َم مــــ�ســمــوحـــا
ُّ
الــــحــــب قـــــد �ســـطـــعتْ
الـــخــــطــــوط بــــنــــار
كــــــل
ِ
ِّ
َ
غــــــــرامــــــك تــــــلـــــويـــــنــــ ًا وتـــــو�شــــيــــحا
�أطـــــــلـــــق
ٌ
تــــــ�صـــــريــــح قــــلــــبــــي قــــ�صــــيـــدٌ عـــا�شـق وهـــوىً
ُ
َّ
زف الـــــفـــــ�ؤا َد �إلــــــى عــــــيــــنـــيـــــك تـــــ�صـــــريـــــحـــــا.

ك����ي����ف يف � َ�����ص�����ح����� ِوي َ
َ
جت���ـ���لَّ���ى
ُ
ط���ي���ـ���ـ���ـ���ف �أح��ل��امِ�����ـ�����ـ�����ي والح
�أم ُت���ـ���ـ���ـ���ـ���را ُه ال���ي���ـ���ـ���ـ���و َم ���ص��لَّ��ـ��ـ��ى
َ
َ
وا������س��ت��راح
ف�����ر������ض َو����ص���لِ���ـ���ـ���ي
وارتِ����ع����ـ����ـ ُ
����ا�����ش ال���نُّ���ـ���ـ���و ِر �أول���ـ���ى
�أن ُي��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ِرك��هُ ال��� َّ��ص��ب��ـ��ـ��ـ��اح
وح������ـ������ي م�����ا ت َ
���خ���لَّ���ى
���ح ُر ِ
� ُ���ص���ب���ـ���ـ ُ
ِح���ي���ـ���ـ���ـ���نَ ن���اج���ـ���ـ���ـ���ـ���ا ُه الأق����ـ����ـ����اح
������ص�����ح����� ِوي َ
َ
جت����لَّ����ى
ك�����ي�����ف يف َ
ُ
ط���ي���ـ���ـ���ـ���ف �أح��ل��امِ�����ـ�����ـ�����ي والح
•
•
•
•
•
ك���ي���ـ���ـ َ
���ف واف����انِ����ـ����ـ����ي ���ش��ـ��ـ��ذاه��ا
����ر ف��ـ��ـ��ـ��اح
ُح���ل��� َوتِ���ـ���ـ���ي وال����عِ����ط����ـ ُ
َخ َّ
����ب ال���دُّ ن���ي���ـ���ـ���ا َ���س��ـ��ن��اه��ـ��ـ��ـ��ا
���������ض َ
ُ
َ
���ر املِ���ل���اح
ـ
���
ـ
���
ـ
���
ـ
���
ه
���
ط
����ى
ـ
����
ب
����
ت
����
واج
َ
ُ
����ر يف ُر�ؤاه�����ـ�����ا
ح
����
�����س
���ي���ـ���ـ�������ض
َف
ِ
ٍ
� َ���ص���ف���ـ���ـ��� ُو َم�����س��ـ��ـ��ع��اه��ا ِو����ش���ـ���ـ���اح
��راه��ـ��ـ��ـ��ا
َع���ي���ـ���ـ���نُ ق��ل�� ِب��ـ��ـ��ـ��ي �إذ َت َ
م���ـ���ـ���ـ���ع ،نُ���ـ���ـ���ـ��� َواح
��رح��ـ��ـ��ـ��ـ��ه��ا َد
ٌ
َف ُ
������ص�����ح����� ِوي َ
َ
جت����لَّ����ى
ك�����ي�����ف يف َ
ط����ي����ـ����ـ ُ
����ف �أح��ل�امِ����ـ����ـ����ـ����ي والح
•
•
•
•
•
ك���ـ���ـ���ي َ
���رامِ���ـ���ـ���ي
���ف �أر َدان�����ـ�����ـ�����ي َغ َ
َ
���ق وا����س��� َت���ب���ـ���ـ���اح
ذات عِ �������ش���ـ���ـ���ـ ٍ
����رامِ����ي
واع���ت���ل���ى ُك���ن���ـ���هَ ا�����ض����طِ َ
أ�����ش����ـ����ـ����ر َع ال���نَّ���ج���ـ���وى َج��ن��ـ��ـ��اح
�
َ
َ
���ر يف َم���ن���ام���ـ���ـ���ي
ـ
���
ـ
���
ـ
���
ـ
���
����س
ذاك
ِ
ٌّ
ت���ـ���ـ���ا َه ع��ـ��ـ��ـ��ن ِ����س���ـ���ـ���ـ���ـ��� ٍّر َف���ـ���ـ�ل�اح
���رامِ���ـ���ـ���ـ���ي
غ���ا َدتِ���ـ���ـ���ـ���ي ل��� ِّب���ـ���ـ���ي َم َ
���ر ُم���ب���ـ���اح
ف���ال��� َه���ـ���ـ���ـ���ـ��� َوى ِ����س���ـ���ـ���ح ٌ
������ص�����ح����� ِوي َ
َ
جت����لَّ����ى
ك�����ي�����ف يف َ
ط����ي����ـ����ـ ُ
����ف �أح��ل��امِ�����ـ�����ـ�����ي والح

ل�ضجيج
وتبوح
ٍ
من حبق وميا ْم
والروح
ترممّ مزمور البوح
�إذ كان البوح ي�ضيق
ٌ
مفردة تزهو
وكانتْ
اجلرح
أق�صى
يف �
ِ
والآن
تعرى متثال الده�شة
ّ
واغرورق مثل ظال ْم
الآن �س�أ�ستبق املغنى
�أدنو من ت�شكيلٍ
و�سنى
من �أزها ٍر ْ
ما ُيبقيني يا �سيدتي
قيد املعنى
�أ���ش��غ��ال النب�ض ب��ورد
ال�شا ْم

قمح وزنابق
• فايد �إبراهيم
�أنا �آ�سف يا بني
وحقِّ الزنابق والقمح
احلدائق
لدي �سوى هم�سات
لي�س َّ
ِ
لكن
ْ
�أنا �آ�سف دون لكن
�إليك َو َكلتُ �سالح اجلراء ِة
واجلرح
با�سم الرباءة
ِ
احلقائق
دونك خبز
ِ
أراهن
�
�إين عليك
ْ
�أمامي ت�سري
وخلفك �أم�شي
وت�سكر روحي بوقع خطاك
باملحا�سن
ومتلأ �أوقاتنا
ْ
وحني متيل �إىل الزرع عني الغزالة
�أتلو عليك تعاويذ �س ِّيدة النبع
تهفو �إليك عرو�س ال�سنابلِ
قمح نبيل يرتجم �س َّر حلولك
تعب نبيذ ال�صباح
روحي ُّ
ُق َب َ
يل و�صولك
عني الأب َّوة ت�ضحك
ال باب ُيغلق يف وجه ُقبرَّ ة ال�صبح
ال ريح حت�صد زهر البنف�سج
�إين �أراك على �شرفة الأريح َّية
غيم حنونِ
ُتر�ضع وقتك من ثدي ٍ
ونارك ..
ه ِّونْ عليها ببيت عتابا
ور ِّو�ض مناها ِّ
بظل ريا�ضك
دعني وناري تر ِّو�ضني يف ال�صحاري
ال�شقي
لآخذ ق�سط اجلمال
ِّ
ف�إين ع�شقت احرتاق البخور
بجمر ف�ؤادي
مراتب
وللثلج عندي
ُ
املواهب
هون ًا  ،على الثلج  ،ت�أتي
ُ
�أ�ضواء َ�شعري تنادم �شِ عري
وهذا البيا�ض الذي يتجلَّى �أمامي يراود
حربي
املغارب
ويحكى ب�أن م�شارق �شم�سي
ُ
جتردين من ظالمي
ب�سمة ٍ
جنم ِّ
ت�سرح �سرب حمامي
وهم�سة
دفءٍ
ِّ
ويكفي الزغاليل ك�سرة عمري
لينبت ري�ش القواد ْم
وح�سب انطالقك
املالحم
�أنك تكتب �أحلى
ْ

شعر

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1612" :الأحد2018/10/28م � 19 -صفر 1440هـ

((من �أجل �أغنية فقط))

�سطو ُة الحركات
• عفيف ما�ضي

•بديع �صقور

عانقيني علَّني �أَ�شفى عانقيني
هديك جبا ًال
َواجعلي ُ�صل َْب َن ِ
تر ُّد عني العاديات
حتر�س ُروحي
املجو�س
نا ُر
ِ
ُ
ُ
حتوم
خوف
غ
من
ربانِ
ٍ
ُ
يف املدى املر�سو ِم ُ�ص ْل َبان ًا
حتا�صرين
«يقوم»
هذا خال�صي...
ُ
ِيك غِ َال َ
لة ر�ؤىً
من م ِْر َفق ِ
ُتهَدْ هِ دُ �أحالمي الواهيات
زهرك ...زهري
يف
ِ
عمرك ...عمري
يف
ِ
عينيك �ألوانُ احلياة
ويف
ِ
•••
يطلُّ
�ضوء باهت ًا
ُ
الثلج ً
َ
مرا�سم جنَّا ٍز
�صمت
أقفال
�
ٍ
ُ
تعلنُ يف َع ْتمِها حتف املمات
يهجر ُ
وكر ُه
الليل َ
ُ
الفجر �أزرا َرهَ ا
ُترخي يدُ
ِ
على َ�سنَا �ضوءٍ
أفق
عِ لى َ�سنَا � ٍ
رع�ش و�أمنيات
َخف َْق ٍ
الريح رك�ض ًا ُتعا ِنقُني
ت�أتيني
ُ
َ
ور�أ�س املدى ق َ
ب�ض يدي
�شفق ًا تدل
ويلوح طيفُ ِك �أجنم ًا
ُ
وعد وذكريات
و� ِ
أراك �صو َر ٍ
•••
الدروب املُهلِكة
َعبرْ َ
ِ
ير�سم
رجع اندفاعاتِ
ُ ُ
ُ
اخلطا َ
قلق ال�ضيا ِع
ال�ضعيف �أراه َّ
ُ
ُ
يف
«و�سيزيف»
ميار�س عجز ُه
ُ
ميار�س ظلَّهُ املكبوت
ُ
مبطايا الرغبات.
�أُداري �ضعفهُ � ُ
أحمل �صخرتي
الرحب
ري ِبها يف الف�ضاءِ
ِ
�أط ُ

• عبد الكرمي �شعبان
و�أنا..
�أ�شبه املوجة
ُّ
ت�صطك
ب�أ�صالب ال�صخور
ت�ضرب ال�صخر
وتذري الرمل
فوق الرمل
واملاء يدور
عائد ًا
متويج
ك َّر َة
ٍ
على الهد�أة
فاملوج ج�سور
رافع ًا بريقه الأزرق
والأزباد فوق ال�صخر
ي�ست�شري
وي�ستغوي الزبد
العب ًا لعبته الكربى
ودع عنك العدد
�أبد ًا
ال يهد�أ املوج
وال يغرق يف البال
الأبدْ ..
�أحد ما
ميتطي �صهوة �أمواجي

9

ُمنعقد ًا على دنيا َغدِ ي
َو ُخ َطا َيا الواهنات
••
�ضوء
جفوين
حنايا
يف
أرى
�
ً
ي�ضيقُ
ال�شفق
و�سع
ِ
بهِ ُ
َ
ال�شم�س
خيوط
و�صايا ت�سدُّ
ِ
ُتبعرثها يف املدى املنثور
�صدى حكايات
« ُتنِب�ؤُين الريح حني هُ بو ِبها»
ُ
مت�سك قاع بَطِ نها وديان ًا
�شقوق العمر
حتفر يف
ِ
ُ
رعود ًا ماطرات
ُيناديني �سِ ف ُْر اخلطايا
ا�س وعدي
ل�صالةٍ يف قدّ ِ
نهديك مر�آة �أعماقي
ف�أرى
ِ
ويف عروقي ٌ
�شغف يطلُّ
آثام راع�شات
ويف روحي � ٌ
•••
ُ
يف
رثت
َن
غيهب املجهولِ
ِ
ً
ِلء كفِّي ُيعاندين
�إميانا م َ
ظل ٍّ
ي�سقط منه �ألف ٍّ
ُ
وظل
وال �أجدُ فيهِ حتَّى ظ ِّلي
وع َّر ُ
تنوء ِب ُع ْه ِرهَ ا
افة الرملِ
ُ
تبني يل على �سطو ِر املاء
ق�صور ًا خاويات
بد�أَ ُ
لملم ح َّباتِهِ
املوت ُي ُ
يجم ُعها ..ويرميها
ُيلقيها جزاف ًا �شِ َب َ
اك �أقدا ٍر
«من ُت ْ�صب تمُ تهُ »
«ومن ُتخطئ َ
نال من»
ِّ
حظها املر�صو ِد �شذرات.
•
كاذب «غودو» �إذ ي�أتي
ٌ
ترقب عيوننا
ونحنُ ما زلنا
ُ
الآتي وال ي�أتي
َ
ال�شقي
كيف اختل�ستُ �أ ُّيها
ُّ
منَّا ال�ضحكات

الدروب
باب
ِ
يتقي�أ القد ُر على ِ
جه ًال يو�صدُ � َ
أمل املتاح
ي��خ�� ّب��ا يف ث��ن��اي��ا غ����دره قلق
ال�ضياع
ِّ
ي��دن��دنُ يف ال��ق��ا ِع امل��ط��ل على
ذاته
�أغانٍ حائرات
كيف � ُ
َ
أقول �أ�شجاين
كيف � ُ
َ
أقول �أ�شجاين
َ
والربقُ ي�صاد ُر خلف حدو ِد
الكال ِم ُ�شعاع املُنى
على الربوات
•
��اء
يف
ِ
ح�����روف ال��ه��ج��اءِ غ��ن ُ
القوايف
و�سطوة الأ�شياء
�ص»
�سكونٌ ومدٌّ ي�سرقُ « َو ْق َ
املفعولِ ُيعطيه �إىل فاعلٍ
بال انك�سارات
ُ
إثم
وحركات
ِ
الن�صب بقايا � ٍ
ملء
متار�س َخطايا احل ِ
��رف َ
رئتيها
ت��ن��ادي على العابرين حتت
مئذنةِ
ني �أنا من فوق الال ِم
الع ِ
قد ٌر بال انتماءات
جهك م�شرق ًا
وي�أتيني َو ِ
لغة
خالي ًا من ٍ
ال�ضم
تجُ ربين على
ِّ
�صفحةْ
بي�ضاء
َ
َ
احلرف
ة
نزو
تلغي
ِ
و�سطوة احلركات

"الموجة"

وحين ًا..
ال �أحد..
�أحد ما..
ال تقاويه البحور
هادئ ًا ي�صخب
�صخب يهد�أ..
�أو يف
ٍ
�أو تغلي القدور
رافع ًا
دون عمد
عر�شه
فوق مدارات ال�شعور
ف�إذا �أيامه
مل حترتق
كل �أحد..
و�إذ �أحالمه
رذاذ
مثل ٍ
تت�شهاه اجلذور
«من جهة اللهات»
فيما وراء اللون..

يهدالن
من جهة اللهاتْ ..
وما يقول القلب..
و�سمكتان
يف النجوى
وال مياه
البغات
�إذا ا�ستعر
وتقول �أ�شواقي
�أمريتي
لقد هطل اخلريف
النهر
وراء
فيما
ِ
وال غيو َم
�أو (ط�ست) املياه
وال �شفاه
ب����ي����ن����ي ..وب���ي���ن���ك
«هذا جناه»
غيمتان
هواي من وله..
عا�شق
وفرق �ساعة
ٍ
«علي»
و�صعود �آ ْه
َّ
وطر
من يخرق الزمن املُل َّبدَ
فمن على ٍ
مثل جلد ال�شا ِة
جناه..
من يرعى..
من بات منتظر ًا
مراعيها
�إذا ج��ف��ت
ومل ينه�ض لغايته
ال�شياه
�أ ّباه..
أيامي
�
وتقول
فما عليه �سوى ركوب
�إذا قر�أت
املوج
على �س�أ ِم الهوى
يهدر
غجر ّي ٌة
أغنية
مثل � ٍ
فنجان �أحالمي
وراء العري..
هنا درب يطول
تيعر
وها هنا
ٌ
ال �سواه
طريا حمام

ه���م ال��ط�� ّي��ب��ون وع ٌ
�����ول،

الكتابة هاج�س ،واحل�صاد جاء قبل
�أوانه ..وقبل
�أن متتلئ ���س�لال احل��ك��اي��ة ،رح��ل��ت يا
�أني�س علي �إبراهيم..
لروحك ٌ
باقة من �سالم...

وال�ضباع على الثغور..
مل ت��ن��ت��هِ احل�������رب« ..
ط��ق��و� ُ��س ال��ت�� ّع��ري» ت�ؤديها

الريح
« من �أج��ل �أغنية فقط « مللمت
ُ
���ص��وت ال��ط��واح�ين ..بهية ك��ان��ت طلعة
طائر احلبق ،والكرو ُم
احلكاية ..بني يديك
ُ
موعدها القطاف� ..صارت التفاحة زهر ًة.
ري « ..حمدان
والعناقيد تقا�سمتها الع�صاف ُ
ٌ
مقفرة،
يرثي ،حمدان ،« ...و�أر�ض الدي�س
واملدى عبقُ ال�شهداء..
روحهُ ؟
ري� ،أم َ
حمدان يرثي الع�صاف َ
للبحر � ٌ
آل��ه��ة ،ول��ك م��ا ت�شتهي م��ن نبيذ
الكروم..
أولياء �شهيد ًا تلو �شهيد ...مث ُلك
ومر ال ُ
ّ
جا�ؤوا من طني ال�سغب..
د ُم الع�صافري مبع ٌ
رث يف احلقول ،ووحدها
الأغاين ت�سخر من طي�ش الر�صا�ص..
احل���رب « مل��ل��م��ات» مل ي��ن��ت��هِ منها عبث
الأولياء املاجدين..
ال��دفء يف الأث��ايف ،وما من حطب نوقد ُه
دفء احلكاية..
لنبعث يف �أرواحهم ال�صغرية َ
ه��ذي ِج��م َ
��ارك ،فخذها للبيوت الباردة،
الروح يف الأثايف..
و�أ�شعل
َ
ال�شهي من طاحونة
ال�صغا ُر يرقبون اخلبز
ّ
املاء..
ُ
الطاحونة» توقفت ،وما
عفو ًا �أني�س« ..
��رب دارت َرحاها ..وبعدك
من طح ٍ
ني ،واحل ُ
من يغ�سل بالدمع زهرة التفاح؟
م��ن ي��ق�� ّل ُ��م زي��ت��ون��ة ال�سفح؟ وم��ن ي�س ّوي
َ
الرعو�ش متك�أ للدالية؟..
للحرب زمنٌ  ..زمنُ احلرب..
أني�س..
�
عفو ًا
ِ
مل يوىل ظهره...
و «� ُ
أر����ض الدي�س» ت�صحو على زغ��ردات
الأمهات..

املجاهدات لل�صاعدين
�إىل �أيكة عر�ضها الزرقة ُ الفارهة..

احل�����رب ..وال�����ص��ي ُ
��ف ي��دح��رج
مل ت��ن��ت��هِ
ُ

ُ
فينك�سر
تولول ذات اخلمار،
اجل َما َر للبيادر..
ُ
درج ال�شقائق..
ُ
ُ
�سرب من قبرّ اتِ روحك ..طار
هو
ال�صيف ٌ
ُ
��ق�برات ..بعرثت
غيم �أي��ل��ول ..ومل تعد ال
ُ
َ
ال�سنابل على درب جمدلون الب�ستان.
الريح
ُ
خوى الدرب ،ولأنّا من �أجل �أغنية قتلنا..
�ضجرنا من احلرب..
احلب..
�ير
طارت
النوار�س ..يب�ست �أزاه ُ
ُ
ّ
والدرب �إىل جمدلون الب�ستان ..بدا خاوي ًا
من �صوتك..
ملاذا ابتعدت يا �أني�س علي �إبراهيم؟ وها
نحن اقرتبنا ..يف ح�ضرة الذكرى �أقول لك:
وداع ًا يا �صديقي �أني�س علي �إبراهيم
ولروحك املبدعة ال�سالم
•• ما بني قو�سني عناوين ق�ص�ص جمموعات
ق�ص�صية للراحل �أني�س �إبراهيم••
•• جم �ل��ون ال�ب���س�ت��ان ق��ري��ة الأدي � ��ب �أن�ي����س
التابعة ملنطقة �صافيتا -طرطو�س••

من وحي
ال�شعر

•م�صطفى �صمودي
��������ص������� ْوت�������ي  ..و� َ�����ص����� ْم�����ت�����ي
م������اب���ي��ن َ
وب��������ي�������ن ظ����������لّ����������ي  ..وذات����������������ي
َ
ج����������������������دول ن�������ور
�آن�������������������س���������ت ..
م�����������ل����������� ُأت م�������ن�������ه َ ..دوات����������������ي
لأع���������������������زف ال�������������س������ح������ر ������ش�����ع�����ر ًا
ع����������ل����������ى َك���������������� َم����������������ان ل������� َه�������ات�������ي
ال�������������ش������ع������ر  ..م������ف������ت������اح روح���������ي
م�����������ن َو ْح�����������ي�����������ه َ ..ن������ َغ������ َم������ات������ي
ي��������ا �����ش����ع����ر  ..ي��������ا ُك���������������لّ ُك�����لّ�����ي
����������������ن يل �������� ..س�������ف���ي���ن جن�������اة
ُك
ْ
�أط����������ي����������اف ح�����������س�����ن�����ك  ..م���ن���ه���ا
و�������س������م������ات������ي
ظ�������������واه�������������ري ..
ِ
وج�������ه�������ري
ي��������ا ن������ب�������������ض
�����������س����������ري َ
ّ
و ي������������ا م����������ن����������ى �أم�������ن�������ي�������ات�������ي
َ
ج�������������دائ�������������ل َو ْج����������������دي
ه�������������������زّ ت
ُ
أن��������������������ام��������������������ل ال�����������ذك�����������ري�����������ات
�
هَ ��������������دْ هِ ��������������دْ ب���������ي���������اين َح�������فِ������� ّي������� ًا
ن�������������������دي ح�����ي�����ات�����ي
����������������م
َب
����������������رعِ
ّ
ْ
ْ
َّ
يف  ..ك��ل�ان����ا
م�������ا ف������ي������ك ..
م�����������ن ع��������������امل ال�������������������ذ ّر � ..آت
َع�������نْ�������ق�������ـِ�������دْ ح����������������رويف ُم��������دَ ام�������� ًا
َ
اجل���������م���������ال  ..وه�������ات
وا��������س�������ق ِ

10
• رفيف قنديل
ك��ان��ت جميلة و���ص��غ�يرة..
لكنها واع��ي��ة وم��درك��ة ..مل
تبهرها زخ��ارف احلياة ومل
تطربها الأغ��اين �أو ت�شغلها
ال�����ص��رع��ات ...وكيف يكون
ذلك وهي ابنة هذه ال�سنوات
العجاف واحل���رب تلتهم مالمح الوجود
وته�شم �ساعات الليل والنهار...
�ضاقت بها الدنيا وهي مل تعرف معاملها
من كثب ..لقد انتقلت من �سنواتها الغ�ضة
اىل ردهات الأمل من دون �سبب....
لذلك راح��ت حتتمي باحلروف لتكتب
وتكتب ما يخطر على بالها من كالم وما
يجود به القلم من ق�ص�ص و�أ�شعار تخرج
من داخلها طاقاتها ال�سلبية وتر�سلها على
منت هالل من نور �إىل ف�سحة �أمل كان قد
اكتوى بالقهر وجترح بالوح�شة وحرارة
الأجواء امللتهبة تكتم الأنفا�س..
خملوقة ه��ي ..فيها دم وروح وم�شاعر
مت��وج كبحور لكنها انخ�سفت يف �أعماق
الغياب من قتامة ما مر على �شبابها من
ان��ك��ف��اء اىل احل�����س��رة وخ��م��رة الأوج���اع
ت�صهرها فتذوب مع قدوم امل�ساء وتنكم�ش
كزهرة عط�شى بال ماء يف غرفتها املرحة
ب���أل��ع��اب طفولتها واح��ت��ف��ظ��ت ب��ه��ا بكل
حيويتها ..لكنها م��ا ع��ادت تنظر �إليها
لي�س لأنها جت��اوزت اخلام�سة والع�شرين
من العمر ..ال بل لأن قلبها �شاخ و�شابت
ذوائب الفرح يف ربيع عمرها النوار..
ومثل حكاية ملولة مري�ضة بال�سقم
والبالء كانت تتكرر �أيامها ..حتى الدقائق
طالت والثواين �صارت �ساعات واهرت�أت يف
عينيهااخل�ضراوين مالمح الب�شرى وباتت
مثل �أرم��ل��ة هرمة �أو ك���أم ثكلى ال بريق
يف تلك العينني وال اختالج يف الأه��داب
الطويلة الكثيفة املثقلة مب�شاهد الأ�شالء
املمزقة والنجوم ذاهلة تنعيها يف �سموات
البالد.
واحلقيقة التي قطفتها م��ن معاناتها
مثل كل �أب��ن��اء جيلها ال�شقي �أن متار�س
طقو�س الأمل وت�صلي �صالة الوجع متى
�أقبلت م��واك��ب الليل م��ن دون جن��وم وال
قمر وا�شتمل الف�ضاء بعباءات �سوداء مثل
وجوه الهمجية احلمقاء...
ه��ك��ذا ف��ر���ش��ت تفا�صيل ع��م��ره��ا على
�سرائر احلزن امل�ستدمي وقد عقدت على
جبهتها اللجينية كل تعاريج الندم على
هذا الع�صر الذي �شاء �أن تكون يف �ضبابيته
موجودة بال وجود ,تتنف�س رائحة البارود
والروح يف ���ص��دره��ا متنحها االنتعا�ش
والإح�سا�س ب��ذاك ال��ذي ي�سمونه عبق
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القلب
بين الحب والحرب
الورود....
ال..وال هم�سة �شغف ت�شعل
قلبها ال�شاب بحب ين�سيها تلك
النوائب الغا�شمات التي اتك�أت
ب�لا حياء على �أك��ت��اف املنطقة
العربية من ال�شرق �إىل الغرب
من دون اكرتاث بالإن�سان و�آدميته وحقه
يف الرفاهية والنعماء..
يف تلك الليلة التي دلفت �إىل غرفتها
كحبات مطر هائمة قبيل موعدها مع
م��وع��د خمتلف وم��غ��ام��رة م��ن ن��وع مغاير
�سلبتها �آخر قالع �صربها املجنون لتكون
على ال�ضفة الأخرى من احلرب التي و�إن
خفت وط�أتها وظهرت مالمح النور لكنها مل
تنظف الأعماق من عظائم اخل�سارات يف
الأرواح واملاديات والكرامة التي هي فوق
كل االعتبارات....
يف ه��ذه الليلة املنعتقة م��ن عبودية
الظالم ..الهاربة من مدائن اخل��ذالن..
الوثابة على حواجز القهر الذي ا�ستدام
ط��وي�لا يف جوانحها الرقيقة كع�صفور

واخلفاقة كعلم �سوري فخور ف��وق قمة
قا�سيون يرفرف مثل جن��وم طاهرات يف
ليلة قدر وليدة من �أجل تقدمي التحية
لأول قمر على االر����ض �أال وه��و �سورية
املجد..
�سورية التي ما انك�سر فيها الدم الذي
�سال على تراب من ذهب الثبات بل �أزهرت
ب�ين طياته �أل���ف �أل���ف حكاية زم��ردي��ة
الألوان..
حكايات ياقوتية خم�ضبة بحناء الن�صر
الذي �أزاح نقاب ال�سواد عن وجه اجلميلة
دم�شق الفيحاء...
�آه يا دم�شق كم �أحبك و�أع�شقك� ..آه
كم حلمت و�أحلم ان ا�سمي ابنتي دم�شق..
�آه كم لأجلك جلبت من �أح�لام وا�ستعنت
ب��احل��روف اخل��ال��دات امل�سافرة �أب��دا �إىل
م�سارح احلقيقة لت�شهد �أمام هيئة العدالة
الإن�سانية �أن دم�شق حورية ال�سالم وجنات
الأر�ض امل�ستثناة من جنان ال�سماء هبطت
مبظالت الرحمانية على ب�ساط الطهر
لتبقى معلقة �شعر يا�سمينية ال��ق��وايف

و�أيقونة البطوالت املر�صعة ب�أرواح �شهداء
�أب��رار خرجوا عن م�سارات ال�ضالل �إىل
مقابر ال�شرف املو�شى بالقدا�سة واملبارك
من ال�سماوات...
ه��ذه الأرواح امل�سافرة �إىل م�ساحات
تاريخ عراقة دم�شق ودميومتها من �سبعة
�آالف عام مازالت احل�صان الرابح يف �سباق
الزمان..زمان الف�سق والتعديات.
ول��ط��امل��ا ت�����س��اءل��ت ع��ن ���ص��ور الف�سق
وعن معاين الفجوراىل �أن �شاهدتها ب�أم
عينيها يف املحافل ال��دول��ي��ة وم���ؤمت��رات
ال�صفقات ..فالقد�س �سرقت على م�شهد
ال��ع��امل ومل ُي���رد ه���ذا ال��ع��امل �أن يكون
ال�شاهد العيان. ..و�سرقات علنية طالت
ب��غ��داد عا�صمة احل�����ض��ارات واختال�سات
عميقة �سطت على القاهرة �أم الدنيا..
واليوم تريد حمافل االغت�صابات اقتنا�ص
دم�شق الدرةالنفي�سة يف ج���داول امل��دن
اخلالدات...
�أج��ل يف تلك الليلة و�ضعت يف ح�ضنها
ال��داف��ئ ب��الأم��ل املثلج م��ن ب��رد وحدتها
و�شعورها �أنها بحاجة حبيب ينقذها من
�آالم طحنتها م��دى �سبع �سنوات و�أك�ثر
ودموعها الف�ضية امل�شوبة بحرارة الوجع
تفتك بالوجنات الناه�ضات ومعها تنطق
�أهدابها ال�ساحرة بحكايات الغدر والفجع
ال�سيا�سي يف زمن الفجع. ..
ملعونة تلك احلياة..مهدورة رواياتها
ال��ت��ي كتبتها ع��ل��ى ���ص��ف��ح��ات ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي الطويلة وه��ي ت�شجب فيها
كل معتد �ساهم يف قتل االن�سان والأ�شجار
واحل���ج���ارة يف ب�ل�اد �صباحاتها حرير
وب��روك��ار ون��واف�ير دم�شق تعلن من نهاية
�سوق احلميدية �أن��ه من هنا ..من حيث
لل�شبان هوى الع�شق لكل فن �أو مورث �شعبي
جليل ول���دت القد�سية وك��ان��ت العبادة
وال�صالة ف�صاروا يطوفون حولها ليل نهار
�سبع م���رات ويف ك��ل رح��ل��ة ط���واف كانت
الأم��ن��ي��ات ط��اه��رات تنفر�ش مثل ك��روم
ال�سالم على امتداد كل �سنة من �سنوات
دم�شق اخلالدة الباقية على جباه احلياة
�أبد احلياة.
يف تلك الليلة املتفردة التي عزفت بناي
الوجود داخلها مو�سيقى املو�شحات والعتابا
فتحرك الأ�شجان .اهتز خلدها وجنت
�أوت��ار ال��روح داخلها فقد جاءتها ر�سالة
من �شاب ال تعرفة ولي�س �صديقها يف عامل
االفرتا�ضية امل�صعوق بكهرباء الظنون
والغرابة حول من يكون هذا ال�صديق وما
هويته لذلك كانت هي تختار بدقة عالية
الأ�صدقاء ممن يعر�ضون عليها ال�صداقة
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وال توافق �إال بعد قراءة �صفحتهم ع�شرات
املرات للت�أكد من هويتهم وما يحملون من
�أفكار قد ال تنتمي �إىل حزمة �أخالقها
وم��ب��ادئ��ه��ا وع�شقها ال�����س��رم��دي ل�سورية
اخلالدة املخملية العطاءات...
�أم��ا ر�سالة ه��ذا ال�صديق ال��ذي �أرفقها
با�سمه الكامل و�صورة بدت وك�أنها مر�سومة
بتوهجات �شم�س ني�سان و�ضحكات قمر منري
تدخل �إىل متاهات ال��روح مثل مل�سات من
ب�شرى تطفو على وجهه اجلميل اجلميل
الذي فتنها حتى ا�ستغرب امل�ستحيل ..هنا
�سارعت �إىل الك�شف عن �صفحته للتعرف
�إىل من يكون هذا املغامرالكبري...
انهارت �أحزانها فج�أة وقد تفجر داخلها
�شعور غريب ب�أن الق�صة كبرية ومثرية.. ..
لن تكون مثل ق�ص�ص روميو وجولييت �أو
ق�صة قي�س ولياله وال مثل ق�صة �أي فيلم
عربي من �أي��ام �أف�لام الأ���س��ود والأبي�ض
والبطلة ت��ن��ادي فيه ب�صوت ل��ه �أ���ص��داء
طويلة مثل �أحمممممد...
�ضحكت بعذوبة زهرة بكر عذراء وهي
ترى الأمور بهذه الطريقة بينما ترتع�ش
يداها وه��ي تفتح جهاز ال�لاب ت��وب على
�صفحة هذا ال�شاب اجلريء وخيط فجر
ف�ضي يت�سلل �إىل ر�أ�سها لي�ضيء ب�شموع
اخليال جنبات روحها القحطاء ف�أطاحت
ب�أحزانها �إىل خ��ارج اجل�سد ال��ذي ي�ضج
ب��احل��ي��اة لكنه مقموع يف ب���وادي الآالم
واملتاهات..
ح�ين ن��ظ��رت �إىل �صفحته ق���ر�أت �أن��ه
طبيب قلبية �شاب منذ �سنوات قليلة..
نظرت �إىل �صورته فر�أته جميال ليالم�س
حدود الو�سامة العالية واحل�ضور الأخاذ
ورمبا يناف�س ح�سن و�ضاح اليماين الذي
قر�أت عنه كثرياً.
تعالت خفقات القلب وا�شتدت �سرعة
ن��ب�����ض��ات��ه وزف������رت م���ن ����ص���دره���ا ه���واء
�صربها الطويل و�أنثاها تقفز اختالجا
داخلهاخا�صة وق��د اطم�أنت ان��ه �صديق
�صديقتها الطبيبة �أي�ضا..
ودون انتظار لف�سحة تفكري كتبت له
على «املا�سنجر»..من تكون حتى تر�سل
�صورتك ور�سالتك التي تتغزل بي وك�أنك
ال�شاعر نزار .ثم �أغلقت املا�سنجر وغرقت
يف الأح�ل�ام وه��ي ت�صهل داخلها لدرجة
الغليان...
دقائق وي�أتيها اليقني وك�أنه ال�شعرة
التي ق�سمت ظهر البعري للرباء من �سيل
هواج�سها ال�سوداء حيث قال �سريعا �أيتها
اجلميلة الفاتنة �أنا عا�شق وطن مثلك..
متيم بكل مفردات ما تكتبني..والوجد
ي�أخذين �إليك منذ مدة لي�ست ق�صرية لكني
كنت �أخ�شى �سوء التف�سري ..وكوين طبيب
قلب والح��ظ��ت اع��ت�لاال يف حيويته من
الهيام بك قررت مرا�سلتك والإف�صاح عن
م�شاعري ب�صدق و�إح�سا�س عال.
مل تتوان حلظة عن الإجابة بل كتبت
�سريعا �س�أفكر بالأمر و�أرى مدى �صدقك
بعيدا ع��ن حم��اول��ة الإي��ق��اع بال�شابات
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كما يفعل معظم �شباب الفي�س بوك هذه
الأيام...
لك ما ت�شائني يا جميلتي �س�أنتظرك
�ساعتني� .أغلقت املا�سنجر لتعطيه وجبة
متنُّع وهي الراغبة التي كانت ن�شوى بهذا
احلوار..
�أجل �أغلقته وهو يعطيها مدة �ساعتني
لرتد عليه..
ه��ي نف�سها ا���س��ت��غ��رب��ت نف�سها وكيف
ان�ساقت بكل م�شاعرها الهوجاء �إليه..
�أه��و الكبت الطويل لأحا�سي�سها �أم �أن
احلزن على ما يجري يف بالدها قتل لديها
كل حق يف احلب بينما العاطفة اجليا�شة
يف �صدرها جتول تبحث عن منفذ جناة من
�أملها املرير الطويل....
�أرجعت ر�أ�سها اجلميل مع �شالل �شعرها
الطويل �إىل ال��وراء فبدت ك�آلهة جمال
ول�سان حالها يقول :اليوم مت الإع�لان
عن حترير درعا واملخيم وقريبا �ستحرر
اجل����والن ..فهل حت��رر نف�سها قليال من
الأح��زان وت��روح �إىل رحلة حب مع هذا
ال�شاب ..؟؟
هنا ظهر ارتباكها و�سقوطها يف �صراع
م�ؤمل بني مواكبة ن�صر بالدها حتى �آخر
ذرة ت��راب و�شجرة زيتون وبئر نفط يف
ال�شمال وبني �إعطاء قلبها دفقة نب�ضات
ح�ين �شعرت بهذا الطبيب ي�سيطر على
مفا�صلها مثل �سلطان �أيام زمان.
و فج�أة نه�ضت �إىل الالب توب وفتحت
املا�سنجر يف �أقل من �ساعة تفكري وكتبت
وهي ترتعد وكيف �ستجعلني �أحبك و�أنت
م��ن ع��امل اف�ترا���ض��ي ..و�سريعا كتب يا
فاتنتي �أنا ل�ست افرتا�ضيا..
�أجل ول�ست مراهقا� ,أنا طبيب يف م�شفى
�سوري �شهري وا�س�أيل عني �إن �شئت..لكن
ثقي بي �أوال وامنحيني قلبك لأ�ضمه �إىل
مكوناتي ليبقى يف حوزتي و�ضيافتي ليل
نهار...
�أغ���ل���ق���ت امل���ا����س���ن���ج���ر ..مل ت�ستطع
اال�ستمرار ..منذ �أول ن�ضجها مع بدايات
الثامنة ع�شرة من عمرها وحتى اليوم
مل يخرتق �أحد �أ�سوارها ومل ت�شعر بدفق
م�شاعرها كما حدث لها مع هذا الطبيب
الو�سيم...
وب�سرعة رك�ضت �إىل املر�آة تت�أمل جمالها
وقد انتع�شت الأنثى داخلها وراحت حتثها
على تلبية نداء القلب.
بعدها ع��ادت اىل املا�سنجر وكتبت يف
عجل لهوف� ..أحببتك �أيها الطبيب الوطن
الكبري وامل��غ��ام��ر الو�سيم لأن��ك ت�شبهني
كثريا.
بعد �أ�سبوع من �أي��ام يا�سمينية اللون
والعبق احلنون كان يزور �أهلها لطلب يدها
وبعد �أ�سبوعني كانت يف منزله عرو�سا
من فرح و هو غارق
يف �سعادة ع�شقها حتى �أزه���ر ن��واره��ا
واكتملت لوحة انت�صاراتها
مع �أمل كبري ب�أن بالدها �سي�شملها الفرح
التام كحال قلبهاالطاهرالنقي.......
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•فاطمة ح�سني
ُي�ضيء هاتفها النقال وينبثق منه �صوت فريوز �صادح ًا ب�أغنية (�شايف البحر
�شو كبري ..كرب البحر بحبك) فت�سرتق �صديقتها النظر �إىل ال�شا�شة فرتى
�صورة رجل يبت�سم وكلمة حبيبي ترافق ال�صورة بابت�سامة مت�ألقة ،تتكلم
هم�س ًا فتحمر وجنتاها بينما �صديقتها تراقبها حلني انتهاء املكاملة تقول لها:
�أنا حق ًا �أح�سدكما ..فكيف بعد ع�شرة �أعوام من الزواج ال زلتما حتافظان على
هذه اللهفة وهذا ال�شوق ..ت�ضحك وهي تدق على طاولتها �سوف �أدق على اخل�شب من
عينك ..ترد �صديقتها «تتهنو» ولكن حق ًا �أنتما مثال رائع للزواج الناجح.
تقاطعها:
نحن فقط نحب بع�ضنا ب�صدق ..وبعد احلب ي�أتي كل �شيء ..التوافق والتفاهم
وهذه الأمور جميعها تدعم هذا احلب لي�ستمر ..حتمل حقيبة يدها وتن�صرف من
املكتب وتهم�س اليوم عيد زواجنا� ..سوف �أهرب من الدوام كي �أحتفل ،تغمز �صديقتها
ُ
أخ�برت زوجي �أنني �سوف �أت�أخر
ومت�ضي مبتهجة ..حتدث نف�سها يف الطريق كيف �
اليوم لأنني ذاهبة �إىل ال�سوق لرتتيب �أمور االحتفال و�أنا مل �أجلب معي ما يكفي من
النقود ..تطلب من �سائق التك�سي يغري الطريق لتعود �إىل البيت وجتلب املزيد من
النقود ..ت�صعد الدرج وهي تفكر بلون القمي�ص الذي اختارتهُ له وحتاول �أن جتد ما
يالئمه من ربطات العنق وتقرب هذه الألوان يف خميلتها لتختار الأن�سب ،تفتح الباب
بهدوء وتدخل قبل �أن تغلق الباب وراءها ،ت�سللت رائحة عطر متلأ املكان �إىل قلبها
فبد�أت دقاته ت�شتد وبد�أت يداها ترجتف ،نظرت فوجدت حقيبة ن�سائية �صغرية
ت�سرتيح على الأريكة بال مباالة ابتلعت ده�شتها َ
وخ َطت متجهة �إىل غرفة النوم وهي
ترتعد ..نظرت �إىل ال�سرير فر�أت ثيابا متناثرة هنا وهناك ..ت�شي مبعركة حدثت
جلي�ش مهزوم ..اخليانة
هنا فت�ساقطت هذه الثياب الن�سائية الغريبة وك�أنها رايات
ٍ
خر�ش القلوب وتدمع العيون ..تتجه نحو املطبخ ال �أحد هناك..
لها رائحة نفاثة ُت ّ
�صوت املياه يف احلمام ح�سم الأمر ..من خلف الزجاج هناك من يلهو باملاء ..ويلهو مباء
عينيها الذي انهمر �سريع ًا ..تود �أن تفتح الباب لكن قلبها وقع منها وت�شظى ..ج�سدها
ين�أى عن حمل ما حل بها ..فتتهاوى لت�سقط يف تلك اللحظة دخل زوجها �إىل البيت
وقد ت�سمرت عيناه على ركام زوجته الباكية وقبل �أن ينطقا بكلمة واحدة يفتح
باب احلمام وتخرج �أخت زوجها تلف نف�سها مبن�شفة كبرية ..فت�س�أل بعد �أن الحظت
الوجوم على الوجوه ..ماذا بكما؟ لي�س لدينا ماء يف البيت وجئتُ �أ�ستحم يف بيتكم..
ت�ضحك وهي حت�ضن زوجها الذي قر�أ �أفكارها وابت�سم وقال لها :هيا من�ضي لنحتفل
بعيدنا ..اخليانة ال طريق لها لقلب اعتنق احلب .قالت له �ضاحكة :كبرية املزحة
هي ..و�ضحكا مع ًا..
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زوايا

حدود و�ضفاف الواقعية
خلق �سبل وطرائق فنية مبتكرة

بو�صفه ك��ون�� ًا متحرك ًا وديناميكي ًا يعتمد
اليوم ،ونحن نقرتب من نهاية العقد الثاين يف الألفية الرواية ورواية التكريل ( الرجع البعيد )،
الثالثة ،لي�س عيب ًا �أن نتعلم من ُكتّاب كِبار وقفوا عند هذه على الرغم من �أنهما ي�ستمدان مادتهما الأ�سا�س
قانون الديالكتيك والنفي – ونفي النفي –
الق�ضية ،مثل الكاتب الأمريكي (فيتز جريالد) كاتب رواية من الواقع العراقي ذاته ؟!
�أنطلق يف فهم ثوري حقيقي لتفهم الإبداعات
�إذن ،من اهتمامات املبدع الواقعي اخلالق
((غات�سبي العظيم)) حني ير�شد ابنته ويحاول �أن يعرب
الأدبية والفنية { مبا فيها ابداعات كافكا
الواقعية
للمدر�سة
اجلوهرية
واخل�صائ�ص
–
عن ق�ضية وحدة ال�شكل وامل�ضمون� ،أو التكامل بني الفكرة
�إنّ التطابق مع الواقع ومع } ،والدعوة �إىل تو�سيع (( �ضفاف الواقعية
وو�سائل� /سبل التعبري عنها ،حني كتب لها الآتي “ :لو �شعرتِ – لي�س النظر �إىل ال��واق��ع بكل تناق�ضاته
)) �إىل �أبعد احلدود املمكنة ،و�أرى يف املبادئ
حماكاتها
أو
�
الطبيعة،
ب�أن لديك ما تقولينه ،و�إنّ ما تريدين قوله مل يقله �أحد قبلك ،و�إ���ش��ك��االت��ه احلياتية وال��ف��ك��ري��ة على حدّ
املارك�سية �شك ًال من �أ�شكال “ر�ؤيا العامل”،
ف�إنك لن تهدئي مامل جتدي و�سيلة ما للتعبري .و�ستكون و�سيلة �سواء ،ولي�س جمرد اال�ستعارة من هذا الواقع بدقة متناهية ،لي�س
ولكنها لي�ست هي العامل الثابت املتحجر!
وكل امل�شكلة تتلخ�ص يف رغبة
مل يجدها �أحد من قبل .وعندها ف�إن ال�شيء الذي تريدين قوله وعك�سه على نحو م��ن الأن��ح��اء �أو حماكاته هو بال�ضرورة عالمة من
والطريقة التي �ستقولني بها ذلك �سيمتزجان وي�صبحان جزء ًا والتطابق معه فقط  ..بل والعمل على خلق عالمات براعة الفنان .الهنغاري (خازي) ،والكثري من كتاب احلقبة
ال يتجز�أ ،وك�أنهما نبتا يف ر�أ�سك يف الوقت نف�سه � ....إن كل ما �سبل وطرائق فنية مبتكرة وجديدة حتبب
ال�سوفييتية ،يف �أن تبقى الواقعية عند
عا�شه املرء وفكر فيه ،يلد من تلقاء ذاته �أ�سلوب ًا جديداً .عندما �إىل نف�س املتلقي عملية احلث على تغيري هذا
�ضفافها ،كما كتب يف املجلة الهنغارية [
يتحدث النا�س عن الأ�سلوب ،ف�إنهم عادة يده�شون قلي ًال جلدته ،الواقع نحو الأف�ضل ،وذلك من خالل التم�سك
كريتيكا –  – 1964العدد التا�سع ] وكما
ويخيل �إليهم �أن احلديث يجري عن الأ�سلوب فقط .هذا بينما بالق ّيم الإن�سانية ال�سامية ال�سيما ف�ضيلة احلب
ورد يف كتاب ( بور�سوف ) املذكور �أع�لاه (
حماولة للتعبري عن فكرة جديدة والثقة مب�ستقبل الإن�سانية الو�ضاء ،وما �إىل
هم يف احلقيقة يتحدثون عن
ٍ
�ص –  .) 28وبهذا نكون �ضد خلق (( �أ�شكال
بالقوة التي تنعك�س معها ،يف كل �شيء� ،أ�صالة الهدف ب�شكل ذلك من �أم��ور معنوية �إيجابية عالية تف�ضي يف نهاية املطاف
�إىل خلق تراكمات كمية يف م�ستوى الوعي والعاطفة الإن�سانيني فنية جديدة )) مثل الطابع الكافكوي املميز .لكن �أمر�أ كهذا ي�سد
حازم)) 1 (( “ .
الطريق على عملية جريان مياه جديدة يف نهر الواقعية عامة،
�إذن ،البد من وجود �شيء يريد املبدع �أن يقوله� ،شرارة يف وت�ؤدي �إىل تغري نوعي نحو الأح�سن.
والواقعية اال�شرتاكية خا�صة ،التي يدافع عنها ( بور�سوف
واقع متحرك
الفكر والروح ُتلهِب موهبته وخميلته الفذة� .أمر خارق يحتاج
ميجد كتابات { بليخانوف } ودفاعه امل�ستميت من �أجل
والذي
)
ّ
هل تلغي واقعية القرن الع�شرين ب�شكلها العام ،ال�س ّيما {
�إىل و�سيلة فنية مبدعة  ..م�ضمون متقدم وجديد يريد التعبري
عنه مبا ي��وازي وي�ساوي الهدف ال�سامي ال��ذي يقت�ضيه اخللق الواقعية اال�شرتاكية } على وجه التحديد واخل�صو�ص ،واقعية هذه الواقعية التي كان ين�ش�أ يف رحمها الأدب اال�شرتاكي ،ومن
ثم الربوليتاري.
( بلزاك ) والقرن التا�سع ع�شر برمته ؟!
الإبداعي.
وهكذا ف���إن طبيعة الر�ؤية لهذه الواقعية هي التي حتدد
ورد هذا ال�س�ؤال يف ذهني و�أنا �أقر�أ الف�صل الأول من كتاب (
من هنا تقوم العمليات الروحية والعقلية (الهند�سية) ،يف
داخل امل�شغل الروحي للإن�سان املبدع ،لبناء العمارة اخلالدة بور�سوف :الواقعية اليوم و�أب��د ًا ) ،خا�صة حني ناق�ش الكاتب مفاهيم النقد الأدبي املعا�صر؛ وفيما �إذا كان هذا النقد مع املياه
التي ُيراد �أن ُت�ش ّيد وتعرب عن عملية انتقال حيوي /ديناميكي موقف (( روجيه جارودي )) من ( كافكا ) – كما ناق�ش املوقف اجلديدة يف واقع متحرك – ومع تو�سيع �ضفاف نهر الواقعية –
من ما هو ذات��ي وف��ردي �إىل ما هو اجتماعي؛ ومم��ا هو وطني املناق�ض لكافكا الذي كتبه الهنغاري ( خازي /اليو�ش مي�شتري �أم العك�س ؟!
وقومي �إىل ما هو �إن�ساين �شامل  ..حيث ميتح العبقري من لواعج خازي ) – فوجدت �إن مثل هذا ال�س�ؤال ،واجل��دال حوله� ،أمر
هل ميكن للإن�سان املبدع الواقعي �أن يقوم بتحوير الواقع
روحه بو�صفه ((معينا ال ين�ضب)) ورائداً ،قائداً ،يتنب�أ مبا هو غري معقول وغري مفيد بتات ًا؛ �إذ �إن الواقع ذاته يف تغيري وتبدل الذي ي�صوره ،كما كان يفعل دو�ستويف�سكي لأغرا�ض و�أهداف
خالد و�أبدي يف الكون وطبيعة الإن�سان الروحية ليقدم للب�شرية دائمني مثله مثل النهر الذي جتري فيه يومي ًا مياه ًا جديدة� ،أيديولوجية ،مع بقائه واقعي ًا �أ�صي ُال ؟! �أجاب ( بور�سوف ) على
حتى و�إن ّ
والروح الإن�سانية النبيلة كل ما هو خري وجميل ومتح�ضر.
بقي يحتفظ با�سمه القدمي الذي �أ�شتهر به منذ �آالف هذا ال�س�ؤال بنعم ،و�أك��ده يف �صفحة (  ) 69من كتابه املذكور
ال�سنني.
من
عدهم
هذا هو بال�ضبط ما مييز (( الأعالم )) الذين ميكن
�سابقا.
جارودي
إليه
�
انتهى
كما
))
بلزاك
ينفي
ال
كافكا
((
كان
إذا
�
ف
(( ُبناة العامل ))� ،سواء يف عامل الفكر والفل�سفة �أو الإبداعات
من خالل هذه املالحظة بالذات ،ال�س�ؤال واجل��واب� ،أ�شجب
ً
ذاتية
“
و�ضع
من
ي�ستاء
)
بور�سوف
(
إن
�
ف
،
ا
مارك�سي
كان
عندما
الأدبية والفنية؛ وكذلك القيادة ال�سيا�سية املحنكة الهادفة
الغمز من قناة كافكا كما فعل ( بور�سوف ) ذات��ه حني كتب:
�صفحة
يف
ورد
كما
[
نف�سه
البلزاكي
العمق
م�ستوى
يف
“
كافكا
خلري �شعوبها والب�شرية عامة !
(( �أما كافكا ف�إنه يقدم لنا عملية حت ّول الإن�سان �إىل ح�شرة
.]1
رقم
الهام�ش
يف
املذكور
كتابه
من
)
27
(
الفنان
براعة
كق�ضية حتمية ،وهذا كل ما يف الأمر – �ص  ،)) 138و�أعتقد
وهكذا ف�إن الكاتب ال�سوفييتي ( بور�سوف ) يغمز من قناة “
من هذا املنطلق ف�إنه ميكننا القول �إنّ التطابق مع الواقع ومع
�إنّ هذا لي�س هو (( كل ما يف الأم��ر )) مبا توحي به ق�صة “
الطبيعة� ،أو حماكاتها بدقة متناهية ،لي�س هو بال�ضرورة عالمة ذاتية كافكا “ .ولكن �أال ي�شعر قارئ القرن الع�شرين اليوم –
امل�سخ “ ،وكل �أعمال كافكا ،بقدر ما �أعتقد �أن مو�ضوعة احلتمية
من عالمات براعة الفنان حتى و�إن كنا يف ع�صر مل ُتكت�شف فيه خا�صة يف نهاية هذا القرن املحتدم  -بعمق وقوة هذه الذاتية
مقحم يف هذه اجلملة؛ كما �إن كافكا بجر�أته الفنية العظيمة قد
يف ظل تعقد العالقات االجتماعية والإنتاجية يف قرن حتاول
(( الكامريا )) بعد ،والتي �ستجعل من الأعمال الفوتوغرافية فيه الر�أ�سمالية املتوح�شة ال�سيطرة على العامل من جهة ،وتهدد ح ّول الإن�سان �إىل ح�شرة ك�سياق مطابق مع جزئية واقع ونظام
ً
�أم���ر ًا ع��اد ّي��ا في�صبح الرتكيز عندئذ على زاوي��ة ال��ر�ؤي��ة� ،أو بحرب نووية ال تبقي وال تذر من جهة ثانية ،كما جنحت يف اقت�صادي ر�أ�سمايل حربي ،وكو�سيلة لإدانة هذا الواقع من غري
جمالية وذكاء اللقطة بالدرجة الأ�سا�سية ،ولي�س على التطابق تفكيك االحت��اد ال�سوفييتي وال�سيطرة الأحادية على العامل �أن يغادره  ..ولعل هذه مهارة فنية تحُ �سب ل�صالح كافكا ،من غري
مع الواقع والتعبري عنه بدقة فائقة؛ بل على الر�ؤية الفنية
�أن ننكر روحه الت�شا�ؤمية �أو ن�صفق لها !
والقدرة على االلتقاط �أو ما ميكن ت�سميته جماز ًا �إعادة خلق (�سيطرة الواليات املتحدة الأمريكية) من جهة ثالثة ؟!
هل كان على كافكا  ،الذي يعي�ش يف (براغ ) يف الثلث الأول
كل باحث مارك�سي� ،أو جمرد ق��ارئ ُملّم باملعلومات الأولية
وت�شكيل الواقع من جديد� ،أو ب�صورة فنية ذكية.
يف املبادئ املارك�سية ،يعرف �أهمية بلزاك وكل ُكتّاب واقعية من القرن الع�شرين حني كانت املدينة حتت هيمنة الر�أ�سمالية
�إعادة خلق وت�شكيل الواقع من جديد هي
القرن التا�سع ع�شر (وخا�صة العمالقة الرو�س) املتوح�شة – الر�أ�سمالية التي كانت تعد العدة حلرب كونية
املهمة الأ�سا�سية للفنان املبدع ،حل�سا�سيته
يف الك�شف ع��ن حقيقة ال��واق��ع �أو مو�ضوعة ثانية – �أن يكتب كما كتب رواد الواقعية اال�شرتاكية يف االحتاد
العالية املرهفة ،خلياله املحلّق ،ال�ستثنائيته
((االل��ت��زام بالت�صوير ال�صادق ل��ل��واق��ع))  ..ال�سوفييتي الذي كان ي�شهد بناء حياة جديدة و�إن�سان جديد يف
ومت��ي��زه ،ال�ستثماره ك��ل خم��زون��ات �صور
علي ذلك الثلث الأول من القرن الع�شرين ،من �أجل �أن نعد كافكا كاتب ًا
الك�شف عن عيوبه و�إدانته؛ ولذلك يتحتم ّ
من اهتمامات املبدع
ال��وج��ود وال��ع��امل و�إع���ادة ه�ضمها ومتثلها
وتقدميها ب�صور و�صيغ و�أ�ساليب جديدة الواقعي العمل على خلق اليوم الت�سا�ؤل� :أمل يفعل (كافكا) الفعل الثوري واقعي ًا رغم اعرتافنا ب�أن املبدع هو ابن جمتمعه ومكانه وزمنه ؟!
والإن�ساين ذاته �ضمن واقع متحرك ،واقع جديد
 ..ولعل هذا الأم��ر كان وما ي��زال من �أهم
�إ�شكاليات الفنون املعا�صرة من بداية ع�صر �سبل وطرائق فنية مبتكرة – وهو خارج من احلرب الكونية الأوىل ومتجه
امل�صادر والهوام�ش
وجديدة حتبب �إىل نف�س نحو حرب عاملية ثانية  -ولكن ب�أ�ساليب فنية
 - 1امل�صدر :كتاب بوري�س بور�سوف الواقعية اليوم و�أبداً  /من�شورات
النه�ضة وحتى ال�ساعة !
و�إذا ما حتدثنا بلغة الأدب – وجانبه املتلقي عملية احلث على راقية التعبري والتكنيك و�أبعد نظر من جمرد وزارة الإعالم العراقية عام � – 1974سل�سلة الكتب املرتجمة رقم ()19
ر�ؤية الواقع وت�سليط ال�ضوء عليه ؟! �أمل يكن  ..وينقل بور�سوف ر�سالة ( فيتز جريالد ) البنته عن م�صدر ثبته يف �ص
الق�ص�صي على وجه التحديد – ف�إن الكاتب تغيري هذا الواقع نحو
( كافكا ) مليء بالغ�ضب جتاه هذا العامل كما  117من كتابه ،وامل�صدر هو (( م�سائل الأدب  / 1966 /عدد .)) 22
العراقي (( ذو النون �أي��وب )) • (( 2
)) الأف�ضل.
ورد يف �سطور (بور�سوف � /ص  ) 89ذاته رغم
 - 2ذو النون �أيوب :يف الطبعة الثانية من رواية الدكتور �إبراهيم:
كان يجاهر ب�شدة واقعيته التي و�صفها ب�أنها
تفوق واقعية ( �أميل زوال ) ،لكننا �سنلم�س
الآراء ال�سلبية التي طرحها اجتاه �أدب كافكا ؟! حياته و�آثره ( �صفحة  – ) 19طبع �شركة التجارة والطباعة يف بغداد
بب�ساطة كم هو الفرق هائل وكبري بني هذه
من هذا املفهوم املارك�سي الأ�صيل لفهم الواقع 1960م.

أدب من العالم

• �سامر �أنور ال�شمايل
كتب �أول رواياته يف �سنة مبكرة -عند
بلوغه الثامنة ع�شرة -ون�شرها بعد ع�شر
�سنوات حتت عنوان (طقو�س يف الظالم)
وقبل عيد ميالده اخلام�س والع�شرين ظهر
كتابه الفكري الأول (الالمنتمي) الذي
حقق �شهرة وا�سعة ،واليزال ي�صنف ك�أهم
�أعماله رغم ما كتب بعده من م�ؤلفات يف
جماالت الفكر والفل�سفة وعلم النف�س والنقد
الأدبي والرواية.
غادرنا (كولن ول�سون) عام  2013عن اثنني
وثمانني عاما تاركا �إرثا �ضخما يربو على مئة
كتاب.
•••
ولد يف الت�شيك عام  1929ون�شر �أول كتبه يف
الرابعة والع�شرين من العمر مت�ضمنا جمموعة
ق�صائد ،ولكنه مل يوفق فكف عن كتابة ال�شعر.
ومل يعرف كم�ؤلف �إال بعد ع�شر �سنوات عقب
ن�شر جمموعته الق�ص�صية الأوىل (غراميات
م�ضحكة) .وبعد منع كتبه من التداول هاجر �إىل
فرن�سا عام  1975ونال جن�سيتها -بعد �إ�سقاط
جن�سيته -ثم انتقل �إىل الكتابة بالفرن�سية مع
روايته (البطء) .1995
و(ميالن كونديرا) من �أهم املر�شحني جلائزة
نوبل للآداب يف املدة الأخرية.
((�أهمية الرواية ودورها))
على الرغم من �أن عمر الرواية ال يزيد
عن القرنني ون�صف القرن يجد (ول�سون) �أنها
�أحدثت حت��وال كبريا يف تاريخ الب�شرية ،رمبا
ي��ف��وق م��ا توقعه ال��روائ��ي��ون �أنف�سهم ،وذل��ك
عندما( :غريت من �ضمري العامل املتمدن� .إننا
نقول �إن دارون ومارك�س وفرويد غ�يروا وجه
الثقافة الغربية .ولكن ت�أثري الرواية كان �أعظم
من ت�أثري الثالثة جمتمعني).1
•••
ال ي�صرح (كونديرا) مبثل هذه الت�صريحات
املفرطة يف مديح ال��رواي��ة رغ��م ع��دم �إن��ك��اره
�أهميتها ودروها يف تطوير املجتمعات واالرتقاء
بالإن�سان املكت�شف والباحث( :ال تبحث الرواية
يف الواقع ،بل يف الوجود .والوجود لي�س هو ما
وق��ع ،الوجود هو حقل الإمكانات الإن�سانية،
ه��و ك��ل م��ا ميكن �أن ي�صريه الإن�����س��ان ،ه��و كل
م��ا يكون الإن�����س��ان ق���ادرا عليه� .إن الروائيني
ير�سمون خريطة ال��وج��ود باكت�شافهم هذا
الإم��ك��ان الإن�ساين �أو ذاك .لكن ،م��رة �أخ��رى:
�أن توجد ،فهذا يعني الوجود يف العامل .يجب
�إذا فهم ال�شخ�صية الروائية وعاملها بو�صفهما
�إمكانات) .2وهنا يجب االنتباه �إىل �أن الروائي
لي�س بامل�ؤرخ والواعظ� ،إنه بب�ساطة جمرد كاتب
غري ملزم بالواقع ،وي�شتغل على اخليال الذي
ير�سمه على �صفحاته .ولكن هذا ال يعني �أنه
منف�صل عن الواقع ،بل عن طريق هذا اخليال
يكت�شف الواقع بطريقة �أف�ضل ..ورمب��ا �أكرث
واقعية!.
((�أهداف الرواية))
ي���ؤك��د (ول�����س��ون) �أن ق���راءة ال��رواي��ة فعل
معادل خلو�ض جتربة حياتية ،فبتعدد قراءات
الروايات تت�ضاعف تلك التجارب التي يعي�شها
ال��ف��رد ،وه���ي ال ت��ق��ل �أه��م��ي��ة -ع��ل��ى امل�ستوى
ال��ف��ك��ري -ع��ن خ��و���ض جت���ارب حقيقية ،لهذا
يكت�سب القارئ خربة ومعرفة ال ميكن حت�صيلها
من احلياة اليومية دون االطالع على التجارب
املتاحة على الورق�( :إن الهدف من الرواية هو
تقدمي وعي مت�سع الزاوية .و�إن الوعي اليومي
�ضيق وحم��دود ،و�إن ال��رواي��ة واح��دة من �أكرب
التعوي�ضات املمتعة التي ا�ستطاع الإن�سان �أن
يبتكرها حلد الآن).3
•••
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(ول�سون) و(كونديرا)
مقارنات في النظر �إلى الرواية
�سوف تختفي الرواية على طريق
التقدم ل�صالح م�ستقبل جديد جذريا،
ول�صالح فن قد ال ي�شبه �إطالقا ما
كان موجودا قبله.
ين�أى (كونديرا) بنف�سه عن الأفكار املجردة،
ويبتعد عن اجلدية ال�صارمة عند �شرح �أفكاره،
ويتحدث بعفوية وبعمق يف الوقت نف�سه�( :إن
حكمة الرواية خمتلفة عن حكمة الفل�سفة.
فالرواية مل تن�ش�أ من العقل النظري ،بل من روح
الفكاهة).4
وم��ن ه��ذه ال��زاوي��ة يجد �أن قوانني الرواية
فنية بال�ضرورة ،ولي�ست �أخالقية .والنظرة
ال��روائ��ي��ة -م��ن ه��ذه ال��زاوي��ة -معرفة احلياة
اليومية مبفارقاتها لفهمها على حقيقتها!.
((الرواية والأفكار))
ال ي�ستطيع (ول�سون) الذي كتب يف جمال الفكر
والرواية الف�صل بني هذين املجالني عند ممار�سة
الكتابة ،فهو عند طرح �أي ق�ضية فكرية يدعم
�آراءه ب�شواهد ينتخبها من ال��رواي��ات ،مف�سرا
و�شارحا �أفكاره عن طريق �شخ�صيات الروايات
بو�صفها حقيقة حية يف الفكر الب�شري .لهذا
كانت كتبه الفكرية قريبة من النقد الأدبي ،كما
ن�ستطيع القول �إن كتبه يف النقد الأدب��ي تنحو
منحى فكريا.
وه��ذا املفكر امل��ب��دع والناقد ال���د�ؤوب ينكر
االدعاء ب�أن ال عالقة للإبداع بالفكر ،بافرتا�ض
�أن الأدب معني باحلياة اليومية و�ش�ؤونها ،وال
عالقة لها بالأفكار .وي�ؤكد م��رارا �أن الأفكار
ع��م��اد ال���رواي���ة ال��ت��ي ت��خ��ت��زل احل��ي��اة وتعيد
تقدميها بطريقتها ،ودليله �أن الرواية ولدت
مع �أطروحات الأفكار الكبرية يف بدايات ع�صر
التنوير ،وبالنتيجة اختيار الأفكار ومعاجلتها
هو ما مييز بني روائ��ي و�آخ��ر ،بو�صف الأ�سلوب
انعكا�سا للفكرة ال غري.
وي�ؤكد �أن الروايات التي يكتبها غري املوهوبني
ال تخلو من الأفكار �أي�ضا -و�إن كانت مبتذلة-
ولكن هذا ال يعني �أنها غري �صادقة ،لأن كل فعل
كتابي نتاج فكرة ما.
وي��ج��د (ول�����س��ون) �أن ثمة روائ��ي�ين توقفت
جتربتهم عند ح��د معني دون تطور لأن��ه��م مل

ي�شتغلوا على الأفكار -كما ينبغي -العتقادهم
اخلاطئ �أن الرواية تدور حول الواقع املجرد من
الأفكار ،وبذلك ف�شلوا يف اكت�شاف �أن( :الطريقة
التي ينظر بها ال��روائ��ي للواقع ه��ي فكرة من
الأفكار و�إذا ما تطور عمله ،ف�إن الأفكار يتعني
عليها �أن تتطور �أي�ضا).5
•••
ال يحبذ (كونديرا) ربط الرواية بالأفكار
امل��ج��ردة ،وي���ؤك��د �أن مهمة ال��رواي��ة اكت�شاف
ال��وج��ود م��ن ح��ول��ه� ،أي التفكري بالإمكانيات
املتاحة ،والأ�شياء التي ميكن �أن ت�صبح يوما ما
حقيقة بالفعل .وال يكتفي بو�صف الرواية التي
ال ت�سري �ضمن هذا امل�ضمار ب�أنها فا�شلة ،بل ينعتها
ب�أنها جمردة من الأخالق �أي�ضا!.
وبر�أيه �أن ما مينح الرواية �أهميتها اخلا�صة
�أنه ال ميكن �أن يحل حملها فن �آخر يعو�ض عنها:
(�إن اكت�شاف ما ال يت�سنى اكت�شافه �سوى للرواية
هو العلة الوحيدة لوجود الرواية .فالرواية
التي ال تكت�شف جانبا من الوجود بقي جمهوال
�إىل الآن هي رواية ال �أخالقية� .إن املعرفة هي
الأخالق الوحيدة للرواية).6
((ح�ضور املتلقي))
يحذر (ول�����س��ون) م��ن �أن الأف��ك��ار وح��ده��ا ال
ت�صنع الرواية الناجحة ،فال بد من ح�ضور متعة
املتلقي لتكتمل دائرة الإبداع املثلى ،باعتبار �أنه:
(�إذا رجحت كفة الهواج�س على املتعة ،ف�إنه ال
ميلك احلق يف �أن يطالب بجمهور بحجة �أنه فنان
جاد �إذ ما �إن يفقد �صفة امل�سامر اجليد ،حتى
يفقد �صفة الفنان اجلاد) .7وهذا الطرح نادرا
ما يعاجله يف كتبه الأخ��رى ،وهنا تطرق �إليه
ب�إيجاز �شديد.
•••
يفرت�ض (كونديرا) �أن القارئ ال يكت�شف كل
ما تقوله الرواية ،وال�سبب �أن( :كل رواية تقول
للقارئ :الأ�شياء �أ�شد تعقيدا مما تت�صور).8
ورمبا القارئ -غالبا -ال يريد معرفة كل ما تريد
�أن تقوله ال��رواي��ة بالفعل كيال يرهق نف�سه،
ويكتفي مبتابعة م�سرية الأح����داث ،وحركة
ال�شخ�صيات ،م�ستمتعا -وح�سبه هذا �إذا كانت
ه��ذه رغبته� -أم��ا من يعمل جاهدا ل��ق��راءة ما
بني ال�سطور فهم �أ�صحاب االخت�صا�ص من النقاد
الذين ي�شتغلون على الن�ص الأدبي بطريقة قد
جتعله جمردا من املتعة �أمام القارئ العادي� ،أما
القارئ املهتم فقد ي�شعر باملزيد من املتعة عندما
يكت�شف �أ�سرار الرواية التي بني يديه.
((الرواية والنهايات))
على الرغم من املديح املفرط للرواية
م��ن قبل (ول�����س��ون) ف���إن��ه يجد �أن ال��رواي��ة لن
ت�ستمر يف الت�أثري على امل�سرية الب�شرية �إىل
ما ال نهاية .بل يبدو عمرها ق�صريا مقارنة مع
عمر احل�ضارة ،ويحدد �أهم �أ�سباب االنح�سار:
(�أ�صبحت الرواية ذاتية �أكرث و�شخ�صية �أكرث

قراءة الرواية فعل معادل خلو�ض
جتربة حياتية ،فبتعدد قراءات
الروايات تت�ضاعف تلك التجارب
التي يعي�شها الفرد.
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فقدت حركتها الوا�ضحة �إىل الأمام) .9مفرت�ضا
�أن الروائيني مل يعد لديهم القدرة على جتاوز
�أ�سالفهم الكبار ،بل حتى التجريبيون منهم-
�أمثال :برو�ست -جوي�س -بيكيت -مل ي�ضيفوا
�شيئا مهما يعتد به �إىل تاريخ ال��رواي��ة .وهذا
يعني �أن��ه �إذا ا�ستمر احل��ال على ه��ذا املنوال
فالرواية لن تقوم ب�أي دور للتطور الب�شري مرة
ثانية.
•••
لي�س احلديث عن نهاية ال��رواي��ة باحلديث
النافل فـ(كونديرا) يتحدث �أي�ضا عن الأم��ر
نف�سه ،ولكن من وجهة نظر خمتلفة ،و�إن بد�أ
حديثه ك�سلفه� ،أي برتديد القول �إن كثريا من
الأدب��اء حتدثوا بهذا ال�ش�أن قبله( :لقد كانوا
ي���رون �أن ال��رواي��ة ���س��وف تختفي على طريق
التقدم ل�صالح م�ستقبل جديد جذريا ،ول�صالح
فن قد ال ي�شبه �إطالقا ما كان موجودا قبله.
ونتيجة ذل��ك �سوف يتم �إق��ب��ار ال��رواي��ة با�سم
العدالة االجتماعية ،متاما مثلما �سوف يتم �إقبار
الب�ؤ�س والطبقات ال�سائدة والأمن��اط العتيقة
لل�سيارات والقبعات).10
فـ(كونديرا) ال يربط تلك النهاية ب�إخفاق
ال��روائ��ي�ين بالتجديد داخ��ل ال��رواي��ة نف�سها،
بل بالظروف احلياتية املحيطة بالروائيني.
وحت���دي���دا ع��ن��دم��ا حت��ا���ص��ره��م االي��دول��وج��ي��ا
ال�شمولية -كما يف االحتاد ال�سوفيتي ومع�سكر
�أورب��ا ال�شرقية �سابقا -وي�ؤكد �أن الرواية فن
ال�شك وااللتبا�س والن�سبية لهذا ال تعي�ش �إال
يف ف�ضاءات احلرية وتعدد الآراء .والرواية
من هذه الزاوية ال متوت ،ولكن ميكن �أن يتوقف
تاريخها م�ؤقتا بتكرار مناذج ثابتة دون �إبداع
حقيقي ،ولكنها تعود �إىل احلياة يف حال توفرت
الظروف املواتية من جديد.
 - 1كولن ول�سون (ف��ن ال��رواي��ة) ترجمة :د .حممد
دروي����ش -ال��دار العربية نا�شرون -ب�يروت -الطبعة الأوىل
� .2008ص.25
 - 2م�ي�لان ك��ون��دي��را (ف��ن ال��رواي��ة) ت��رج�م��ة :خالد
بلقا�سم -املركز الثقايف العربي -ال��دار البي�ضاء -الطبعة
الأوىل � .2017ص.52
 - 3كولن ول�سون -امل�صدر ال�سابق� .ص.91
 - 4ميالن كونديرا -امل�صدر ال�سابق� .ص.182
 - 5كولن ول�سون -امل�صدر ال�سابق� .ص.171
 - 6ميالن كونديرا -امل�صدر ال�سابق� .ص.14
 - 7كولن ول�سون -امل�صدر ال�سابق� .ص.257
 - 8ميالن كونديرا -امل�صدر ال�سابق� .ص.26
 - 9كولن ول�سون -امل�صدر ال�سابق� .ص.49
 - 10ميالن كونديرا -امل�صدر ال�سابق� .ص.21
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دراسات

الحداثة والأر�ضيّات والالهوت (�أر�ضَ نِيات /غْ لوبالي�سْ تيّات) :في المفاهم
(عَ ِـلْمانية  ßدنْيوية – علْموية /وَكوكبية عَ ولَمية �أَر�ضَ ِنيّة)

• د .معن النقري
ّ
مكتظ وم�شبع بامل�صطلحات
هذا املحور
واملفاهيم والت�صورات الناق�صة القا�صرة
عربي ًا ،املحتاجة �أواملفتقرة �إىل كثري من
البلورة والإن�ضاج والتن�سيق منظومي ًا ،وهذا
ما �س�أحاول التطرق �إليه والبدء به حا ًال
كمنطلق:
_ مِ���ن َج���ذر «ع��ل��م» يف ال��ع��رب��ي��ة ���ص��درت
م�صطلحات ومفهومات غنية هامة متنوعة:
علِم – �إِعالم – معلومات – عالمَ – َعـ ِلمانية –
ّ
ومكتظ وت�شابكي
عوملة �...إلخ ،فهو جذْ ر مت َْخم
جداً.
�آ – ال َعـ ِلمانية (بفتح العني و َك ْ�س ِرها) هي
مما انت�شر عربي ًا و�أثار عوا�صف من التف�سريات
والت�أويالت ومنها:
 – 1ال َعلْمانية (بالفتح) – من ع��امل� ،أي
تنظيم العالقة بني العامل والدين /الالهوت
– والعالقة بني الدنيا والآخرة – وبني الأر�ض
وال�سماء�...إلخ؛  – 2العِلمانية (بال َك ْ�سر) –
َّ
مِن عِ لْم� ،أي تنظيم العالقة بني العِلم والدين/
ال�لاه��وت ،وب�ين العقل وال��ن��ق��ل ،وب�ين العقل
واالعتقاد والإميانية�...إلخ.
(بوج َهيها) يف العربية
وج��اءت ال َعـ ِلمانية
ْ
وثقافتِها مقابل «الييك» بالفرن�سية [�س�أُثري
قريح َتك الت�أملية التخييلية بزعمي �أن
ا�سم الكلبة «اليكا» ميثّل رمزي ًا ما ُي�شبه فهم
ال َعـ ِلمانية عربي ًا (فتح ًا وك�سراً) لأن مهمة اليكا
الف�ضائية كانت عالمَ ية وعِ لمية مع ًا حتى ولو �أنها
قادرة على ال َعواء �أي�ض ًا « -الياتْ »] ،بل الأ�صح
�أن ال َعـ ِلمانية عربي ًا ،جاءت مقابل م�صدر الكلمة
فرن�سي ًا فعاملي ًاْ � ،أي مقابل كلمة �أحد�س لف َْظها
زا�سيو ك�أن تقول
الفرن�سي تقريبي ًا على �أنه الي ْي ْ
– افرتا�ضي ًا – ال ييزي�شينْ الإنكليزية ،ولكنها
بالرو�سية حتم ًا وحتديداً :الي ْيت ِْ�صيزات ِْ�صيا:
وكل �أولئك مبثابة امل�صادر لغوي ًا ،وهذه ال�صيغة
لغات �أخرى مذكورة
الفرن�سية ثم امل َف ْر َن َ�سة يف ٍ
�آنف ًا تقابل فعلي ًا بدورها م�صادر مكافئة يف هذه
اللغات :هي يف الإنكليزية �سيكوالريزي�شني –
( secularizationومن هنا مفهوم املجتمع
العلماين  )secular societyويف الرو�سية
ه��ي ���س��ي��ك��و ْل��ي��اري��زاتْ�����ص��ي��ا ...وه���ي املنت�شرة
�أ�سا�س ًا كم�صادر يف هذه اللغات ،مقابل العلْمانية
ً
كا�سم عربي ًا ً
وثقافة عندنا ويعود انت�شار
لغة
املفهوم وامل�صطلح ،فرن�سي ًا وت�أ�سي�س ًا� ،إىل �أيام
الثورة الفرن�سية يف القرن  – 18قبيل وعلى
�أعتاب عام 1800؛ وهو الذي ل ِب�س �أو �أُل ِب�س
يف الأغلب ثمة معنى الإحل��اد ومعاداة الدين
وف�صله و�إبعاده عن احلياة العامة (الدنْيوية):
كف يد الدين عن الدنيا يف الع�صر احلديث؛ بل
�إن الرتجمات العربية املبكّرة من الفرن�سية
يف ال��ق��رن التا�سع ع�شر وال��ت��ي �أجن��زه��ا بع�ض
ر ّواد النه�ضة  -الأوائ����ل امل ْب َتعثني م��ن م�صر
�إىل باري�س حينها – هذه الرتجمات جاءتنا
ت�أ�سي�س ًا مب�صطلح «ال��دَّ ْه��ري��ة» غ�ير ال�شعبي
مقابل الالييكية (كما �أرجت��ل الآن عربي ًا)،
وكان الق�صد من الدهرية التعبري عن الدنيوية
– املعنى ذاته املنت�شر يف لغات �أخرى كثرية:
التينية� /إنكليزية /رو���س��ي��ة :وجن��د �أن ما
يقابل الالييكية الفرن�سية – م�صدر ًا – هو

�سيكوالريزي�شني �إنكليزي ًا ،و�سيكولْياريزاتْ�صيا
رو���س��ي�� ًا وه��م��ا م��ع�� ًا ع��ائ��دان �إىل �أ���ص��ل التيني
واحد هو �ساييكوالر ْي ْ�س –  saecularisمن
الالتينية املت�أخِّ رة مبعنى :دنيوي �أو :م ِْن هذا
العالمَ (منَ العامل «ال�سفْلي»)؛ وغالب ًا ما كانت
ال َعلمانية – الالييك ّية = ال�سيكوالريزية ُت َفهم
ك�أحد �صيغ و�أ�شكال حتديث الدين.
���س���أق��وم الآن ب����إب���داء ر�أي����ي يف املفاهيم
وامل�صطلحات العربية ال�شائعة ال�سائدة تقوميي ًا
وانتقادي ًا:
 ال َعلمانية (بالفتح) :ت�أتي مبثابة ا�سمولي�س كم�صدر ،وهذا خلل يف نقل روح امل�صطلح
�أجنبي ًا ،لك�أمنا ُتقابل الالييك فرن�سي ًا – �أي
الد ْن َيوية ،ولي�س الالييكية (يف ا�ستخدامنا
ت�ستغرق وال
الإجرائي) – �أي الدّ ْينونة ،فهي ال
ِ
ت�ستويف داللة الييزا�س ْيو [امل�س َّماة يف الرو�سية
م�صدراً :الييت ِْ�ص ْيزات ِْ�صيا) ك� ْأ�صلٍ منت�شر م�صدر ًا
يف �سائر اللغات هو و�أخواته من م�صادر ،والذي
ك��ان يلزم �أن ُيقابله م�صدر ًا وم�صدر ّي ًا معنى
الدَّ ينونة ،مثلما هو احلال مع دينونةِ ودينون ّيةِ
املعنى يف امل�صدر «ال�سيكوالر ْيزي» �إنكليزي ًا
ورو���س�� ّي�� ًا؛ �أم��ا ال َعلمانية عندنا – يف عربيتنا
– فلك�أنَّها تقابل ا�سم ًا مِن َقبيل �سيك ْوالريزم –
 !!secularismيف حني كان التعبري الأدقّ –
م�صدري ًا – يف العربية عن املعنى العاملي ال�سائد
كم�صدر – ممكن ًا باالنطالق من
يف هذا احلقْل – ْ
ابتداء من
ولكن
أ�سا�سي
ل
ا
بو�ضعها
الكلمة ذاتها
ً
ِف ْعل ميكِّن من �صدور م�صدر ،والفعل هو َعـ ِل َمنَ
امل�صدر َعلمنة ومن
(بفتح وك�سر العني) باجتاه ْ
ثم اال�سم امل�صدري َعـِلْمن ّية (بالفتح وبالك�سر
ُ
تناظراً).
وكما نالحظ َ
ثمة �إ���ش��ك��االت و�إرب��اك��ات يف
ا�ستخدام م�صدر واحد انطالق ًا للتعبري عن كل
من العالمَ وال ِعلْم مع ًا ،يف حني كان يلزم �أن ُيقابل
ً
داللة واحدة �أجنبي ًا – لي�س فيها
بحقّ وجدارة
معنى العلم �أَ ْ�ص ًال – �أي تلك املعبرِ ة عن الدنيا �أو
العالمَ ال�سفْلي �أي العامل الدنْيوي �أ�سا�س ًا.
 �إن مفاهيم وم�صادر العِلم وا�ضحة ومتميزةبفرادة �أجنبي ًا ،وبال التبا�س ،ورمبا ب�سبب تباين
�أ�صل اال�شتقاق يف الكلمتني (عالمَ وعِ لْم) الذي
هو واحد يف العربية – علم (الثالثي �أ�ص ًال)؛
ْ�س Science
ففي الإنكليزية جند كلمة َ�سيان ْ
= ال��عِ�� ْل��م ،وم��ن��ه��ا كلمة �سايانتيفيكي�شني =
 Scientificationالتي ن�ستطيع - ،يف حال
رغبتنا الإب��ق��اء على منظومتنا امل�صطلحية
احل��ال��ي��ة يف ه��ذا احل��قْ��ل كما ه��ي منطقي ًا ،-
مقابلتها بكلمة عِ لْمنة عربي ًا (على الرغم من
�أنها مكتومة وكامنة فقط يف نظامِنا اللغوي
القائم فعلي ًا على منطق كهذا) ،ومن بعد امل�صدر
ي�أتي ا�سم املذهب �أو االجتاه املعبرّ عن �أهمية
وحموريتهِ �أعني اال�سم يف
وريادة و�سيادة العِلم ْ
كلمة �سايانْتيزْ م =  Scientismوالذي �أ�س َميتهُ
���ت ط��وي��ل (م��ن��ذ عقود
يف من�شوراتي منذ وق ٍ
عديدة مديدة) ال ِعلْمو ّية بالعربية .و�سنجد
يف الرو�سية ما يكافئ الإنكليزية متام ًا انطالق ًا
من ذات امل�صدر الالتيني  = scientia -عِ لْم،
فهنا �ستجد امل�صدر �سايانْتيفيكات ِْ�صيا (مقابل
�سايانْتيفيكي�شني الإنكليزي) = ال ِعلْمنَة،...

وهنا �أي�ض ًا جتد ا�سم املذهب ال ِعلْموي املقرتح
ْ�ستْ�صايان ْيتزْ م (مقابل �سايانْتيزْ م �إنكليزي ًا) =
ال ِعلْموية  ...ذا ُتها تقريب ًا.
ه��ذا م��ع العلم �أن ا َ
جل���ري يف �سياق املنطق
النا�شئ لدينا فعلي ًا على �أر�ض الواقع مع هيمنة
م�صطلح عِ لْمانية (بك�سر العني) كان يقت�ضي
ا�ستنباط فِعل عِ ْلمنَ (بال َك ْ�سر) ث��م امل�صدر
عِ ْل َمنة ( َك ْ�سر ًا �أي�ض ًا) ومن ثم �صياغة ا�سم بذات
(بالك�سر) للتعبري عما نق�صد
املنْطق هو عِ ل َمن َّية
ْ
(ك�سراً) غريب
ْمانية
ل
م�صطلح
من ا�ستخدام
عِ
ْ
الأط��وار هذا والعا�صي ملنطق اللغة و�أن�ساقِ ها؛
�أما نحن مِن جهتِنا فن�ستغني عن ال ِعلْمنية وعن
ال ِعلْمانية (املك�سو َرين) مع ًا للتعبري عن املذهب
العِلمي مب�صطلحنا – ال ِعلْمو ّية ،على الرغم من
�أن م�صطلح عِ لْمنية �أ�صلح منطقي ًا من عِ لْمانية
و�أن��ه من ابتكا ِرنا املنطقي املنظومي النَ�سقي
ب���دوره ،ورمب��ا ك��ان �صاحل ًا لبع�ض الإ���ص�لاح يف
اال���س��م َعـ ِلمانية (مفتوحة ومك�سورة مع ًا)
ً
مفتوحة فقط يف حال التعبري عن هذا
ب�إبقائها
لمَ
اال�سم عند االنطالق من كلمة عا (وبالتايل
�سنعني الدنْيوية الدهرية!�...إلخ)� ،أ َّما انطالق ًا
من كلمة علم فنقرتح الو�صول �إىل مقْ�صد �آخر
يف اال�سم عِ لْمن ّية ( َك ْ�سراً) �إمعان ًا يف التمييز
والتفريق ،ويبدو من الناحية الفونيتيكية
ال�صوتية �أن ال َعلمانية توحي وتذكّر بالعالمَ ،
كما �أن ال ِعلْمنية تذكّر وتوحي بال ِعلْم.
 واخلال�صة من كل ما �سبق �أن جمرد وجودوانت�شار وهيمنة م�صطلح َعـ ِلمانية (بالفتح
والك�سر) يثري �شجون ًا مت�شعِبة ويحوي م�ضمرات
عديدة غري مفكَّر بها لكنها كامنة بقوة املنطق
وبحتمية وج��ود م��ا يقت�ضيه الأم���ر م��ن فِعل
وم�صدر َوا���س��م م�صدري ب��ذات املوا�صفات �أي
بالفتح والك�سرَ :عـِلْمن َ ßعـِل ً
ْمنة َ ßعـِلْمن ّية،
وال مف َّر من ّ
ف�ض اال�شتباكات تفكيك ًا وحتلي ًال:
 – 1بالفتْح مِن ع��المَ َ :علْمن َ ßعل ً
ْمنة ß
َعلْمن ّية َ +علمان ّية :ذاتها كخيا ٍر واقع يبقى
حلالة الفتح هذه فقط؛
 – 2بال َك ْ�سر مِن عِ لْم :عِ لْمن  ßعِ لْمنة ß
عِ لْمن ّية  +عِ لْمو ّية :م ْقترَ حانا مع ًا تفريق ًا
ومتييز ًا عن َعلمانيةِ العالمَ /الدنيا.
 رمبا كانت ال َعلمان ّية (بالفتح) ،م�أخوذ ًةمِن ع��المَ  ،قد ج��اءت متييز ًا عن ال َعاملية (مِن
رغبات ونوايا
تعج ًال وارجتا ًال ،مع
ٍ
اجلذر ذاتهِ )ُّ ،
ال واعية للتعبري عن حالةِ امل�صدر يف الأ�صل
مم��ا مل ينجح ف ْع ُله وبقينا يف حانة
الأجنبي ّ
اال�سم (مثلما هي ا�سم ّية العاملية كاجتاه و َن ْح ٍو
�أو مذهب) ،يف حني كانت َ
ثمة خيارات �أخرى
منذ البدايات للتدقيق والتمييز بل ولالقرتاب
�أكرث من احلالة امل�صدرية الأجنبية ال�سائدة
التفح�ص والتم ّعن يف الأمر.
عاملي ًا عند
ُّ
 م����ن ج��ه��ت��ي وق�����د اب���ت���ك���رت م�����ص��ط��ل��حلوب = غْ
لوبو�س
غْ لوباليزاتْ�صيا �أجنبي ًا – من غْ ْ
ْ
احتجت �إىل جهود كبرية البتكار م�صدر
–
ْ
عربي يقابل م�صدري الأجنبي ،وباعتبار اجلذْ ر
غْ لوب يعني الكرة الأر�ضية/كوكب الأر���ض،
فقد بد� ُأت منت�صف الثمانينيات بالرتكيز على
كلمة كوكب لال�شتقاق فعلي ًا وم�صدري ًاَ :كو َكب
(كفعل) َ ßك ْو ً
كبة (كم�صدر ولي�س كا�سم مما مل

ُيعرف غري ُه �سابق ًا)  ßكوكبية (كا�سم َم ْ�صدري
وك�صفة �أي�ض ًا) .ونظر ًا لر�سوخ الكلمة بدالالت
ِ
�سابقة عتيقة وق��فْ��ت جم���دد ًا م��ع م�صطلحي
ا�شتقاقات عربية �أخرى
للم�ضي يف
الأجنبي
ٍ
ّ
��دالالت �شقيقة ،وه��ذا ما ح�صل بعد جتربة
ب
ٍ
�سنوات مع امل�صطلح ال�سابق� ،إذ انطلقْتُ من كلمة
عالمَ (≈ عاملنا الأر�ضي) بهدوء يف اجتاه �آخر
وجديد م� َّؤ�س�س ت�أ�صيل ّي ًا ومنطقي ًا – (وللتمييز
عن العاملية وال َعلْمانية مع ًا) – و�صارت املهمة
�أ�صعب مع حقل مت�ضاعف ومت�ش ِّعب ومتزايد
ت�شابك ًا ومِن جذْ ٍر واحد ،وهكذا ح�صل الإجناز
وابتكار م�صطلحات �أ�صيلة وت�أ�سي�سية جديدة:
امل�صدر – عوملة ،واال�سم امل�صدري – عوملية،
وكيف حدث ذل��ك؟  -اقتديت بقاعدة �إرج��اع
الأل��ف �إىل �أ�صلها :ي��اء �أ ْو واو ،وب��دل البحث
املعجمي املط َّول حلظت يف احلال �أن ج ْمع عالمَ
هو عوامل ،فالأ�صح �إذن �أن �أ�صل عامل هو عومل،
ومن هنا العوملة كم�صدر جديد .وع��دا العامل
(عاملنا الأر�ضي) وب�إجمال ثمة خيار الأر�ض
(الكرة الأر�ضية) تناظر ًا مع كوكب (كوكب
الأر�ض).
 والأر�������ض ���ص��احل��ة ل�لا���ش��ت��ق��اق ب��دوره��اوب���دالالت ردي��ف��ة� ،إمن��ا يف حقل �شائك �سبق
ٍ
الو�صل
�أن عرف امل�صدر ت�أ ْري�ض �سابق ًا مبعنى
ْ
ب���الأر����ض للحماية م��ن ال�����ص��واع��ق ،وان�����س��دَّ
طريق هذا اخليار لتحا�شي االلتبا�س؛ غري �أن
اخل��ي��ارات الزال���ت مفتوحة و�أق�ت�رح االبتكار
�صيغة ف ْعل ّية
جم��دَّ د ًا واال�شتقاق م�صدري ًا يف
ٍ
– �أَ ْر َ�ضن � ßأ ْر ً
�ضنة (م�صدر) � ßأ ْر�ضن ّية (ا�سم
م�صدري) ،وهكذا ت�أتي الأ ْر َ�ضنَة رديف ًا �آخر
ْ
للعوملة والكوكبة ،وت���أت��ي الأر���ض��ن�� ّي��ة رديفاً
�إ�ضافي ًا للعوملية/الكوكبية .ويف هذه ال�ص َيغ
جميع ًا تتحقّق رغبة مكنونة ال واعية عرب ّي ًا يف
التعبري عن ا�ستمرارية الف ْعل وامل�صدرية �أجنبي ًا
مع جتربة من �أمثال ال َعلمانية التي �أخفقت
يف جتا ُوز ا�سمية العاملية ومل تنجح يف ت�شكيل
م�صدر �أو ا�سم م�صدري م��ن �صنْف العلمنية
مث ًال ،وهكذا يتحقق بنجاح �أكرب ما �صبت �إليه
تعريبات العلمانية من مقاربة امل�صدرية يف:
الالييكية/الالييزا�سيو�/سيكوالريزي�شني/
ْ
�سيكولياريزاتْ�صيا .ح�صل فوز مع عامل وكوكب
و�أر����ض  ßعوملة /كوكبة� /أر�ضنة فماذا عن
الدنيا – عاملنا ال�سفلي؟ هنا �أي�ض ًا يقودنا املنطق
اللغوي الفكري �إىل �إجناز  :فمن الدنْيا لدينا
الدنْيوية (كما العامل َّية /الدهرية ß )...ثم
الد ْينونة  ßوتالي ًا الدينونية .وكما �أر�سينا
�أعراف ونهج العومليات /الكوكبيات للتعبري عن
الظواهر والعمليات كما عن العلم واملعرفة يف
ه��ذه احلقول ،كذلك جند التعبري عن الواقع
وع���ن ال��ف��ك��ر يف م�����ص��ط��ل��ح��ات :ع��ل��م��ان��ي��ات –
علمويات – دنيويات /دينونيات – � َ
أر�ضنِيات يف
هذه املجاالت �أي�ضاً ،والغلوبالي�ستيات بعامة.
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�أرقُّ من النّ�سيم و�أ�صلب من الفوالذ
نظرة في الطللية

•حنا عبود
ظاهرة �أدبية متفردة
كما يف اللغة والطبيعة والكون والفل�سفة
وال��ف��ك��ر ...ك��ذل��ك يف الأدب ه��ن��اك ظواهر
متفردة يحار الباحثون يف تف�سريها� ...أما
الظاهر الأدب��ي��ة املتفردة يف الأدب العربي
فهي ظ��اه��رة امل��ق��دم��ة الطللية .فالظاهرة
الطللية متفردة كالظاهرة الفل�سفية يف اليونان،
التي ال ت��زال حتت جمهر الباحثني وامل���ؤرخ�ين...
موحد
وحتى الآن مل يجر االت��ف��اق على تف�سري ّ
لهذه الظاهرة .فهيغل يراها يف “ح�ضور احلقيقة
املادية” يف الفكر ،ومارك�س يراها يف “احلنني �إىل
طفولة الإن�سانية” ...وما �أك�ثر املحاوالت التي
�سعت �إىل تف�سري ه��ذه الظاهرة اليونانية ،التي
�أنتجها الفكر الوثني ،والتي ظلت م�ستمرة يف كل
الأدي���ان الالحقة من دون ا�ستثناء ...ونظن �أن
الق�صيدة الطللية �شبيهة كل ال�شبه بهذه الظاهرة،
فمع �أنها �صنيعة الفكر الوثني ،فقد ظلت م�ستمرة
يف الأدي��ان الالحقة ،وقائمة يف كل من ا�ستخدم
العربية ،و�إن مل يكن عربي ًا .وثمة فرق كبري بني
تفرد الطللية وتفرد الظاهرة اليونانية ،فالثانية
تعاملت وتفاعلت معها الفل�سفات التي تلتها ،فال
نعرف فل�سفة جتاهلت ال��ظ��اه��رة اليونانية ،بل
دائم ًا تنطلق منها �سواء الفل�سفة الإنكليزية �أو
الفرن�سية �أو الأملانية �أو الإيطالية� ...أما الق�صيدة
الطللية فظلت متفردة وحيدة تخ�ص الأدب العربي
وحده ،فال جند مثي ًال لها� ،أو ما يقاربها يف الآداب
الأوروبية� ،أو لنقل �آداب احلو�ض املتو�سط القدمي
واجلديد� .إنها ظاهرة تخ�ص العرب ،كما تخ�ص
احلدائق املعلقة بالد الرافدين ،وكما يخ�ص متثال
�أب��ول��ل��و ج��زي��رة رود����س ،ومت��ث��ال زي��و���س مقاطعة
�أوليمبيا ومنارة الإ�سكندرية م�صر والدب الأبي�ض
رو�سيا ...ومع احرتامنا مل�سعى الأب لوي�س �شيخو يف
“�آداب الن�صرانية” ف�إن الق�صيدة الطللية عربية
من �إنتاج الفكر الوثني ،ومل ي�ستطع جتاوزها �أي
فن �شعري بعدها ،كما مل ينجح �أي ناقد �أدبي يف فك
مغاليقها� ،أو لنقل �إنه مل يقنعنا بذلك.
�أ�صداء عاملية
ك����أي ظ��اه��رة م��ت��ف��ردة ،وك��م��ا حت��ي��ط الغيوم
ال�صيفية وال�سحب ال�شتوية بالعامل ،كل العامل،
طافت الق�صيدة الطللية العامل و�أذهلته ،فمعظم
امل�ست�شرقني ،يف كل بلدان العامل ،من البابا �سلف�سرت
الثاين حتى �ستيتكيفيت�ش املعا�صر لنا يف كتابه “�صبا
جند” ...وقفوا وقفة املنده�ش من هذه الظاهرة
و�أ�سهم كل واحد بدوره ،يف حماولة تف�سريها .والذي
نظنه ،وهو ظن �أقرب �إىل اليقني� ،أن امل�ست�شرقني
اجنرفوا وراء الأدب العربي �أكرث بكثري جد ًا مما
اجنرفوا وراء غريه من الآداب ،ب�سبب الق�صيدة
الطللية “الوثنية” �أكرث من �أي �سبب �آخر ،حتى �أن
بع�ضهم ال يرى يف ال�شعر العربي (مو�سوعة كوليري،
و�أن�سيكلوبيديا �أمريكانا� )...سوى تنويع وحماوالت
تقليد �أو معار�ضة �أو تعديل للق�صيدة اجلاهلية.
مل يتوقفوا عند ق�صائد الهجاء والث�أر وال�سيا�سة
والقبيلة ...مل يتوقفوا عند ق�صائد الرثاء واملديح
�إال ليدر�سوا مدى مطابقتها �أو خمالفتها للق�صيدة
الطللية .هناك �آالف املقطوعات والق�صائد التي
تتحدث يف �شتى الق�ضايا ...مل يقفوا عندها وال
جت�شموا عناء تف�سري ظهورها ...وحدها الق�صيدة
الطللية ا�سرتعت انتباههم .ويف بع�ض الأحيان
يكفي �أن يجدوا يف الق�صيدة “رائحة” من الطلل
حتى يتوقفوا عندها باحثني دار�سني ،فقد لفتت
�أنظارهم ق�صيدة “حننت �إىل ر ّيا” لأن فيها �شيئ ًا
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يتطرق �إليها النقاد والباحثون
من النو�ستاجليا التي تتميز بها
فيما يتعلق بال�شعر اجلاهلي،
الق�صيدة الطللية ،كما مل يهتم
وبالأخ�ص الق�صيدة الطللية،
امل�ست�شرقون بظاهرة اهتمامهم
هذه بع�ضها:
بظاهرة الق�صيدة الطللية،
فقد الق�صيدة الطللية عربية
 1امل��ع��روف �أن �أي بيئة�أدركوا مدى ارتباط ال�شخ�صية
العربية بهذه الق�صيدة ،فهي من �إنتاج الفكر الوثني���� ،ص���ح���راوي���ة ،ع��رب��ي��ة وغ�ير
ال����روح امل��ع�برة ع��ن كينونتهم ومل ي�ستطع جتاوزها �أي ع���رب���ي���ة ،ت��ن��ب��ت الأ����ش���ج���ار
والأع�����ش��اب وال���زرع والفواكه
اجلمعية.
فن �شعري بعدها ،كما مل ذات��ه��ا ،ب���أ���ش��ك��ال خمتلفة� ،أو
�أ�صداء عربية
ظ���ل���ت ال��ط��ل��ل��ي��ة ال�����ش��غ��ل ينجح �أي ناقد �أدبي يف فك ب����أن���واع م��ت��ق��ارب��ة .وع��ل��ى كل
م���ن ي��رب��ط الأدب بالبيئة،
ال�شاغل للعرب يف كل الع�صور
مغاليقها.
الغي ًا بذلك الإرادة الذاتية
ت��ق��ري��ب�� ًا ،ب��ل ح��ت��ى يف الع�صر
لل�شخ�صية اجلمعية� ،أن يقنعنا
احلديث جند النقاد والباحثني
مل��اذا مل تنتج ال�صحاري �أدب�� ًا
ي��ع��ودون �إىل ال�شعر اجلاهلي،
واح���د ًا �أو متقارب ًا ،كما فعلت
وي���رك���زون ،م��ن ب�ين ك��ل �أن���واع
مع الأ�شجار والأع�شاب والزرع
ال�شعر على الق�صيدة الطللية .وح��ت��ى الذين
اهتموا بالنواحي الأخرى لل�شعر اجلاهلي �أدرجوا والفواكه؟ هناك �أكرث من �سبعني �صحراء يف العامل،
يف ح�سابهم مناق�شة الأط�ل�ال ،ك�أحمد ال�شايب مل ن�سمع يف ي��وم ،وعلى م��دى ال��ت��اري��خ� ،أن هناك
الذي كر�س قلمه ملو�ضوعني من املو�ضوعات الهامة �صحراء �أنتجت �أدب ًا غري ال�صحراء العربية ،مع �أن
وهما “ال�شعر ال�سيا�سي” و”النقائ�ض ،و�إن يف �سياق النباتات مت�شابهة!
 2دائم ًا ي�ستخدمون كلمتي احل�ضر وامل��در،البحثني اللذين كر�س لهما قلمه .وتنازع النقاد
حول “الوحدة” يف هذه الق�صيدة ،فبع�ضهم ر�أى مبعنى �أن هناك بع�ض املدن� ،أما الغالبية فتعي�ش
�أن��ه��ا ق�صيدة مفككة ،ي��ج��ري االن��ت��ق��ال فيها من حياة التنقل والرتحال ،وربطوا الق�صيدة الطللية
مو�ضوع �إىل مو�ضوع ،وبع�ضهم ر�أى �أنها متما�سكة كل بهذه املرحلة التي ي�صفونها على ح�سب تقديراتهم،
التما�سك ،حتى �أن حممد النويهي يف كتابه ال�ضخم ترى هل كان امر�ؤ القي�س من ه�ؤالء الذين يرحلون
“ال�شعر اجلاهلي -منهج يف درا�سته وتقوميه” ويتنقلون؟ كان ملك ًا وابن ملك ،وكانت له الق�صور
ر�أى �أنه ال يجوز القيا�س يف الوحدة الع�ضوية بني والعبيد ،فهل “قفا نبك” ق�صيدة نبعت من البيئة
الأدبني الغربي والعربي ،و�أظهر �أن وحدة الق�صيدة التي يتحدثون عنها ،فكان ترحال ام��رئ القي�س
العربية نابعة من ال�شخ�صية العربية ذاتها ،وال �سبب وقوفه على الأطالل� ،أم �أنها ثمرة تط ّور تعود
يجوز �أن يطلب منها �أو يفر�ض عليها وحدة من نوع �إىل �آالف ال�سنني ،كما ذهب بع�ضهم ،ومنهم الباحث
�آخر لذلك �سماها “الوحدة احليوية” متييز ًا لها عن اجلاد جنيب حممد البهبيتي؟
 3مل ن�سمع ب�أدب �صحراء مار�س ملوكها ال�شعر“الوحدة الع�ضوية” التي خ�ضعت لدرا�سات غربية
كثرية جداً ،و�أظهر �أن االنتقال املفاجئ لي�س تفكيك ًا �إال يف جزيرتنا العربية ،فكل امللوك ،با�ستثناء قلة
للق�صيدة ،بل تعبري عفوي عن موقف ال�شاعر ،فهذه قليلة ج��داً ،كانوا �شعراء� ،أو يقر�ضون ال�شعر� ،أو
�إرادة ال�شعراء النابعة من وجدانهم� .أم��ا جنيب على الأقل يتذ ّوقونه ...ملاذا ال جند هذه الظاهرة
حممد البهبيتي فقد ر�أى �أن العرب قبل اليونان يف بقية ال�صحاري ،على كرثتها ،بل يف بقية �آداب
“�أح�ضروا احلقيقة املادية” يف الفكر ،ف�أدبهما العامل ،فمن النادر �أن يكون امللك �شاعر ًا �أو حتى
ال��ق��دمي ميثل “الكال�سيكية العقلية” ويجعل �شغوف ًا بال�شعر كملوك العرب ،ونكاد نقول �إن ال�شعر
املرحلة اجلاهلية مرحلة العقل ،بينما يجعل �شعر �صنعته ملوك العرب ،من ام��رئ القي�س حتى ابن
الغزل يف �أيام بني �أمية “املرحلة العاطفية” ثم كلثوم حتى كليب والزير حتى ملوك الغ�سا�سنة
انتهى �إىل �أن رعي ًال من ال�شعراء يف الع�صر العبا�سي ،وامل��ن��اذرة ...حتى �أب��ي فرا�س احلمداين و�أ�سامة
وب��الأخ�����ص يف ال��ع��راق� ،أح��ي��وا املرحلة العقلية بن منقذ وكبار ال�شخ�صيات يف الع�صر احلديث...
القدمية ولكن بطراز جديد ،وال يرى بعد ذلك �أي و�إذا كان التاريخ مل يذكر امللوك القدامى يف �سب ًا
تط ّور يذكر لل�شعر العربي ،فبعد �أبي متام مل يظهر واملمالك الأخ���رى ،فهذا ال يلغي الإ���س��ه��ام امللكي
القدمي يف �صناعة ال�شعر ...ك��ان ال�شعر �شائع ًا
�شاعر �أف�ضل منه يف هذه الناحية...
�إال �أن درا�سة يو�سف خليف -وغريه من ال�شرق حتى بني الن�ساء الأم�ي�رات واجل���واري واملغنيات
وحتى بني الأوالد ال�صغار...
والغرب -لل�شعر اجلاهلي دفعته
حتى الأمهات اللواتي يهززن
�إىل جعل الق�صيدة بنت البيئة
ال�سرير لأطفالهن ،على �أغاين
اجلاهلية ،وتفاعل ال�شاعر مع
املهد ،ميار�سن يف هذه الأي��ام،
هذه البيئة مبعناها الوا�سع...
وه����و ب��ذل��ك ي�����س�ير م���ع ال��ذي��ن الطللية فن والفن ال ينظر بعد �آالف ال�سنني� ،شعر ًا �أو ما
ي�شبه ال�شعر.
يركزون على البيئة
ال�صحراوية �إليه من الزاوية الواقعية
 4ال��ط��ل��ل��ي��ة ف���ن وال��ف��نويرون �أن ال�شعر اجلاهلي يعك�س
هذه البيئة ،و�أن الطللية لي�ست التي ت�ؤثر يف بع�ض جوانبه ،ال ينظر �إل��ي��ه م��ن ال��زاوي��ة
ال��واق��ع��ي��ة ال���ت���ي ت����ؤث���ر يف
�سوى �صورة حلياة التنقل التي بل ينظر �إليه كظاهرة لها
بع�ض جوانبه ،بل ينظر �إليه
ع��ا���ش��ه��ا ال��ع��رب يف اجل��اه��ل��ي��ة.
وتتكرر كلمة �صحراء عنده كما قوانينها الفنية اخلا�صة .كظاهرة لها قوانينها الفنية
اخلا�صة .فلم ن�سمع �أن زهرياً،
ت��ت��ك��رر يف ك��ث�ير م��ن ال��درا���س��ات
املاهر الأكرب يف ال�شعر الطللي،
الغربية والعربية.
وقف يف حياته الواقعية على
املالحظات املن�سية
ت��ل��ك الأط��ل��ال ال��ت��ي زخ��رت
ه��ن��اك م�لاح��ظ��ات ع����دة مل
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
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بها ق�صائده� .إن الفن يولد نتيجة خما�ض لتفاعل
�إن�ساين ،وال يرتبط بالبيئة ذلك االرتباط الذي
حدثنا عنه النقاد� .إن��ه ينخلع ويتابع م�سريته
بعيد ًا عن ت�أثري البيئة ،فـ “العرب” �أ�صل الطللية
ولي�س “ال�صحراء” .ول��و ك��ان الأم��ر كذلك لكان
�شعرنا احلديث كله ي��دور يف رك��ام الأط�ل�ال التي
خلفتها حروب الطغاة �ضد �شعوبهم .فعلى النقاد �أن
يذكروا ا�سم العرب ال ال�صحراء عندما يتحدثون
عن الطللية ،و�إال كانت �أ�شعار الأطالل غمرتنا من
كل �أنحاء ال�صحاري الكثرية يف العامل .فالق�ضية
غري مرتبطة بال�صحراء ،بل بالعرب وحدهم ،و�إال
ملاذا مل يتحفنا �سكان ال�صحاري الأخ��رى بق�صائد
الأط�لال؟ �أم لي�س يف بالدهم غزو وال طلل؟!� .إن
الطللية خا�صة بالعرب كل العرب ،كما �أن “�شعر
املهجر” منط خا�ص ب�أهل ال�شام ،مل تنتج �أي جالية
�أخرى ،من ال�شرق كانت �أم الغرب ،مثل هذا الأدب
ال�شامي� ...إنه �شيء �أك�سبه �أهله خ�صو�صيتهم...
ّ
حل ال ُّلغز
املقرتحات ال�سابقة ،وغريها ،ميكن �أن ت�ساعد
على حل لغز الق�صيدة الطللية .ولكن م��اذا نفعل
�إن مل نغيرّ طريقة التعامل مع الطللية؟ هل نبقى
يف مدار ربطها بال�صحراء ال بالعرب؟ هل نظل ندور
على فكرة واحدة وهي �أن �سبب الطللية التنقل من
مكان �إىل �آخ��ر؟ ترى هل غ�ّيررّ ت مملكة من ممالك
العرب الكثرية �أماكنها؟ و�إذا مل تغيرّ فلماذا ظهرت
الطللية عندها جميع ًا ،من دون �أي ا�ستثناء؟ وماذا
نقول عن �شعراء �أه��ل احل�ضر ،الذين مل يعرفوا
التنقل كب�شار والنوا�سي و�أبي متام والبحرتي؟
يف العامل �أعاجيب �سبع معروفة ،ي�شهد عليها
معا�صروها ،ففيديا�س نحت متثال زي��و���س �أم��ام
ال��ن��ا���س ،وك��ان��وا ميكثون بع�ض ال��وق��ت يراقبون
عمله ...،وم��ع ذل��ك �أطلق النا�س على عمله ا�سم
“الأعجوبة” وهكذا فعلوا ببقية الأعاجيب ،وهي
�سبع بالعدد ،و�أكرث من ذلك بكثري من حيث النوع.
وميكن �أن ن�ضيف الطللية �إىل هذه الأعاجيب� .إنها
�أعجوبة ال يختلف �صنعها عن �صناعة فيديا�س،
ولنعرتف �أن��ه ال يوجد �شعب ���ص��ح��راوي� ،أو غري
�صحراوي� ،سوى العرب ،قام ب�صنع هذه الأعجوبة،
متام ًا كما مل يقم “فيديا�س” �آخ��ر غري فيديا�س
اليوناين ب�صنع متثال زيو�س .و�إذا كانت �أعاجيب
العامل القدمي ال�سبع قد نالت هذا اللقب لتفردها،
فلماذا ال ن�ضيف �إليها الق�صيدة الطللية ،وهي التي
تفرد بها العرب ،ولي�س ال�صحراء؟
تقولون �إنها معنوية ،بينما متثال زيو�س وبقية
العجائب عبارة عن �شيء مادي ...ال ب�أ�س� ،سنقرتح
ا�سم ًا �آخر لها وهو “املعجزة” .فقد �أطلق هيغل ومن
ج��اء بعده على الن�شاط الفل�سفي اليوناين ا�سم
“املعجزة اليونانية” لأنهم مل يجدوا لها تف�سرياً،
فلن�سم الطللية “املعجزة العربية” ...على الأقل
ّ
ريثما يحلّ اللغز وتنجلي حقيقة هذه الق�صيدة
العظيمة جداً ،واملتفردة جداً ،والناعمة مثل ن�سيم
امل�سقي ،فعمرها يقرتب
ال�صبا وال�صلبة مثل الفوالذ
ّ
الآن من �أربعني قرن ًا ،بح�سب تقدير بع�ضهم ،ومن
ت�سعة ع�شر قرن ًا ،بح�سب تقدير بع�ضهم الآخر...
ت��رى مل��اذا ينطبق على غرينا ما ال ينطبق علينا،
نحن العرب ،مع �أن الظاهرة واحدة يف تفردها ويف
ا�ستمرارها ويف جماليتها...؟!

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

هاجم العيازرة

مربي� ،شاعر.
ولد يف قرية ب�صري  -درعا .1945
تلقى تعليمه اال�سا�سي فيها
تخرج من دار املعلمني بحلب عام
1967
عمل يف التعليم ثم موجها تربويا
و رئي�س ًا ل�شعبة التوجيه الرتبوي
رئي�س فرع احتاد الكتاب العرب
بدرعا
ع�ضو جمعية ال�شعر.
ن�شر �أعماله الأوىل يف ال�صحف
واملجالت ال�سورية.
م�ؤلفاته:
1ميانيات �-شعر  -مطبعةاالحتاد بدم�شق .1990
2قناديل على �أبراج ال�شام-�شعر  -دار الثقافة 1991.
3غناء الع�صافري  -م�سرحياتغنائية للأطفال وزارة الثقافة
1991
� 4أغنيات للمدن النائمة � -شعر احتاد الكتاب العرب 2000 5لقاد ٍم لن ي�أتي � -شعر  -احتادالكتاب العرب 2005

أخبار

•�أ.حممد حديفي

كيف ن�ستعيد �أطفال الوطن؟ ()3
حينما تغلغل الإره��اب يف �شرايني الوطن ،و�أ�سفر عن
وجهه القبيح ون��واي��اه اخلبيثة واملجرمة ..ك��ان �أول
عمل قام به ا�ستهداف املدار�س ،فعمل على تدمريها على
ر�ؤو�س الأطفال ،و�سعى لإخراجها من اخلدمة ب�شكل تام،
هادف ًا من وراء ذلك �إىل حرمان الأطفال من الذهاب �إىل
املدار�س ،وت�شريدهم يف �شوارع املدن والأري��اف ،ثم راح
يتلقفهم ويقدم لهم املغريات ب�شكل الفت� ،إذ �أنه ق�صد
من خالل �أعماله الإجرامية هذه �أن يحقق �أمرين يف
وقت واح��د ..الأول� :إبعاد ه���ؤالء الأطفال عن منابع
النور والعلم والتح�صيل والتنوير ،والثاين� :أنه �سعى
وبطريقة خبيثة حمكمة �إىل ا�صطياد ه�ؤالء الأطفال
من ال�شوارع وراح يلقنهم درو���س احلقد على الب�شرية
جمعاء ،ويدربهم على حمل ال�سالح ،ويغر�س يف �أعماقهم
كره الآخ��ر ،ويح�ضهم على ت�صفية كل من وقف بوجه
الإره��اب ،ومن امل�ؤ�سف �أن��ه جنح يف بع�ض الأح��ي��ان؛ �إذ
كثري ًا ما �شاهدنا �أطفا ًال يقومون بجزّ الر�ؤو�س دون �أن
يرف لهم جفن ،وذلك لأن هذا الإرهاب �سعى عن طريق
الرتغيب حيناً ،والرتهيب �أح��ي��ان�� ًا �أخ���رى �إىل غ�سل
�أدمغتهم ،وزرع احلقد يف نفو�سهم حتى و�صل بع�ضهم
�إىل مرحلةٍ راح ي�ستمرئ فيها جز ال��ر�ؤو���س وتقطيع
الأو�صال.
لكن �سورية وبف�ضل �صمود جي�شها ،ووقوف ال�شعب �إىل
جانبه ل�شد �أزره كي ي�ستمر يف �أداء ر�سالته املقد�سة
وتطهري الأر���ض؛ تطهرت �أو كادت من ه���ؤالء الوحو�ش
الذين �أُ�سقط يف �أيديهم و�أي��دي داعميهم ومموليهم،
وعادت الأرا�ضي ال�سورية �إال بع�ضها الذي �سيعود قريباً،
وب��د�أ النازحون الذين �شردهم الإره���اب يف غري مكان
يعودون �إىل بيوتهم و�أر�ضهم مدركني �أن ال �شيء �أكرث
�أمن ًا وهدوء ًا وا�ستقرار ًا من ح�ضن الوطن..
ب��الأم�����س ال��ق��ري��ب �سطا الإره����اب املتمثل بداع�ش
و�أن�صارها على بقعة عزيزة من ت��راب ال��وط��ن؛ حيث
اقتحم جمموعة من القرى الوادعة الآمنة الواقعة يف
الريف ال�شرقي من حمافظة ال�سويداء ،وقد عمد هذا
الإرهاب �إىل ا�ستغالل مروءة و�شهامة �سكان هذه القرى
والتي تتمثل ب�إغاثة امللهوف و�إكرام ال�ضيف ،وقبل بزوغ
الفجر بقليل ،والنا�س نيام يف بيوتهم �سمعوا �أ�صوات ًا يف
اخلارج ت�ستغيث وتطلب احلماية منتحلةً �صفة �أفراد
اجلي�ش العربي ال�سوري الذي يطارده م�سلحو داع�ش،
وق��د ج��ا�ؤوا م�ستنجدين باملواطنني الذين �أف��اق��وا من
نومهم م��ذع��وري��ن ،وفتحوا �أب��واب��ه��م على م�صراعيها
ك��ي يدخلها �أف���راد اجلي�ش ،وبعدها يتم التعامل مع

الإرهابيني؛ �إال �أن الذي ح�صل �أن ه�ؤالء امل�سلحني فتحوا
ن��ار جهنم على �سكان ه��ذه البيوت ،ومل يثنهم �صراخ
الأطفال والن�ساء اللواتي �أخذتهن املفاج�أة ،ولكن �إىل
حني �أدرك اجلميع �أن امل�ستجريين املزعومني هم قطعان
داع�ش الذين قدموا متعط�شني لدماء الأبرياء ،وعندها
انربى الرجال للدفاع عن حرماتهم و�أعرا�ضهم ،ف�أردوا
�أع���داد ًا منهم قتلى ،و�أج�ب�روا الآخ��ري��ن على الفرار،
وبخا�صة بعد �أن ت�سربت �أخبار هذا الغزو الغادر ،وجاء
الرجال من غري مكان لنجدة �إخوانهم الذين فاج�أهم
ما فعل الإرهاب� ،إال �أن ه�ؤالء القتلة متكنوا من خطف
بع�ض الن�ساء والأطفال واقتادوهم �إىل �أوكارهم التي
حفروها منذ زمن بعيد حتت الأر���ض ليعي�شوا بها كما
تعي�ش اجلرذان..
قبل �أيام قليلة مت حترير فئة من ه�ؤالء املخطوفني..
�أربعة �أطفال وامر�أتني حيث عادوا �إىل بيوتهم و�أ�سرهم
و�سط فرحة عارمة من الأهل والأقارب واجلريان ،وقد
�أحيت ع��ودة ه���ؤالء الأم��ل من جديد يف حترير بقية
الأ�سرى والأ�سريات ،وعودتهم �إىل �أهلهم وبيوتهم..
كنت و أ�ن��ا �أراق��ب و�صول ه���ؤالء �إىل ديارهم م�أخوذ ًا
ب�سلوك الأطفال املحررين الذين راحوا يبت�سمون لآالت
الت�صوير ،وير�سمون ب�أ�صابعهم �شارات الن�صر ،وعندها
�أدرك��ت �أن �أطفالنا الذين ر�ضعوا حب الوطن ،وواجب
الدفاع عن ترابه مع حليب الأمهات لن ي�ستغرقوا منا
زمن ًا طوي ًال لنعيدهم �أ�صحاء منتمني �إىل قد�س الرتاب
وطهارة الأر���ض ،و�أن ما ق��ام به الإره��اب يف حم��اوالتٍ
منه ل�سلب طفولتهم ،وت�شكيلهم بالطريقة التي تخدم
�لا لأن �أط��ف��ال هذا
م�صاحله ال��ق��ذرة ل��ن ي�ستمر ط��وي ً
الوطن الذين تربوا يف �أح�ضانه ،ومنوا به وهم يرددون
الأنا�شيد التي متجده ،وتفخر به وينهلون منها العلم
واملعرفة قادر على ا�ستعادتهم �سريع ًا لدفئه� ،أما الذي
كابدوه ب�سبب الإره��اب ،وما عانوه من جت��ارب قا�سية
ومريرة فالزمن واملناخ الآمن ،والبيئة ال�صاحلة كفيلون
بتنقية �أعماقهم مما علق بها من انحرافات عن الطريق
ال�سليم ت�سبب بها هذا الإرهاب الذي مل جند مثي ًال له يف
تاريخ الب�شرية� ،أو حكاياتها ،و�أ�ساطريها..
من كل ما تقدم تربز الأهمية الكربى يف �إعادة ترميم
امل��دار���س وت�أهيلها ،وم��ن ث��م العمل ال����د�ؤوب ال��واع��ي
لتحديث الربامج واملناهج حتى ن�أخذ بيد �أطفالنا نحو
النور ،ونع�صم م�ستقبلهم لتفادي انزالقاتهم ،وانحرافهم،
فيما لو تعر�ضوا ملثل الذي عر�ضهم له الإرهاب الذي مر
من هنا.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

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

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

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي
مدي ــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد
هيئـة التحريـر:
�سليمان ال�سلمان  ،عدنان كنفاين
د .عي�سى ال�شما�س  ،فادية غيبور
نبيل نوفل  ،د .نزار بني املرجة

الإ�شـراف الفني:

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

مهـــا ح�ســـن

من �إ�صدارات االحتاد

