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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

�إبادة الكتب ()1
ت�صدّ ر "ربيكا نوث" ،الأ�ستاذة يف برنامج علوم املكتبات بجامعة "هاواي"،
كتابها�" :إبادة الكتب ،تدمري الكتب واملكتبات برعاية الأنظمة ال�سيا�سية يف
القرن الع�شرين" ،املرتجم �إىل العربية مطلع هذا العام ،بقول للباحث "ديفيد
حمركات
هاكيت في�شر"� ،أ�ستاذ التاريخ يف جامعة "برانديز" هو" :الأ�سئلة
ّ
الفكر ..فال جمال لوجود تفكري وال درا�سة هادفة للما�ضي وال �أي تخطيط جاد
ثم تنتقل ،يف متهيدها للكتاب� ،إىل ا�ستعادة
للم�ستقبل من دون طرح ت�سا�ؤالت"ّ ،
تعر�ضت
واقعتني �شديدتي الق�سوة على تاريخ املعرفة يف التاريخ احلديث� ،أي ما ّ
له مكتبتان كبريتان من جنون الطبيعة :الفي�ضانات التي اجتاحت فلورن�سا �سنة
 1966ف�أتلفت نحو مليوين كتاب "كان العديد منها خمطوطات نادرة وثمينة"،
والنريان التي التهمت مكتبة �أكادميية العلوم يف لينينغراد �سنة  ،1988ف�أتت على
ما يزيد على ثالثة ماليني ون�صف املليون كتاب.
ومن الدمار بفعل كوارث الطبيعة ،وطي�شها ،وجنونها� ،إىل الفعل ب�إرادة الإن�سان،
�أو مبا ت�صطلح "نوث" عليه بق ّوة العامل الإن�ساين ال��ذي يبدو فعل الطبيعة،
بتعبريها ،ثانوي ًا بالن�سبة �إىل ما �أحلقه الإن�سان بالكتب واملكتبات عرب التاريخ،
وال�سيما احلديث ،من �أذى ،نهب ًا وق�صف ًا وحرق ًا بطريقة منهجية ،بتعبريها �أي�ض ًا،
وعدّ ها ما حدث لغري مكتبة "هجمة متعمدة ومدرو�سة ت�ستهدف ثقافة جماعة
ما".
ويف التمهيد نف�سه ت�شري "نوث" �إىل �أنّ م�شروعها لدرا�سة الظاهرة� ،أي �إبادة
الكتب واملكتبات ،يبد�أ ب�س�ؤالني" :ما الفارق ح ّق ًا بني الذين تفجعهم كارثة تدمري
الكتب واملكتبات والذين يلقون بالكتب طواعية ،وبابتهاج ،يف قلب النريان؟ وكيف
تن�سجم ُم ُثل التقدم الإن�ساين مع العنف والتدمري وا�سع النطاق للثقافة اللذين
ميزا القرن الع�شرين؟" ،وت�ضيف" :وكنــت �أن�شــد ب�صياغــة هذيــن ال�ســ�ؤالني
معاجلــة مــا بــدا يل �أنــه فقــر يف حتليــل حــوادث تدميــر الكتــب واملكتبــات� .إذ
ت�صــف روايــات ال�شــهود ،التــي غالبــا مــا تــ�أتي م�شــحونة باحلــزن والذهــول،
الدمــا َر الــذي حــلّ بالكتــب ،ثــم تعــزو هــذا العنــف – الــذي هــو انتهــاك ل�شــيء
و�شر ذي طبيعــة خا�صــة .وهــذا
يُعــدّ نافعــ ًا يف جوهــره – �إىل بربريــة كامنــة ّ
مغــر غــري �أنــه يفتقــر �إىل القــدرة التف�ســريية؛ �إذ ُيخفــق يف الإم�ســاك
منحــى ٍ
بعاملـيـن مهمــني هــما :الطبيعــة ال�سيا�ســية لل�ســجالت املكتوبــة ،واتبــاع مثــل
هــذه الأعــال التدمرييــة منطــ ًا م�شــرك ًا" ،وت�ؤ ّكد �أنّ "حمالت تدميــر الكتــب
�شر حمــ�ض ،فهــي عمليــات موجهــة
بعيــدة كلّ البعــد عــن �أن تكــون جمــرد ّ
نحــو هــدف مر�ســوم وخطــط م�ســوغة بعنايــة يف �إطــار ال�صراعــات التــي
اندلعــت بــني ر�ؤى متعار�ضــة للعــامل يف القــرن املــا�ضي .ففــي �ســعيها نحــو بنــاء
يوتوبيــا �أر�ضيــة ،انتهكــت الأنظمــة املتطرفــة كل احلــدود املتخيلــة؛ �إذ حتولــت
منظوماتهــا العقائديــة �إىل �أيديولوجيــات راديكاليــة".
يتوزع حمتوى الكتاب على متهيد ،وت�سعة ف�صول ،وم�سرد ل�ل�أع�لام ،و�آخ��ر
ثم ببليوغرافيا جامعة لإح��االت الف�صول الت�سعة .يف الف�صل
للم�صطلحاتّ ،
الأول ت�ؤ ّكد "نوث" �أنّ �إحراق الكتب "ينتهك ُم ُثل احلقيقة واجلمال والتقدم ،بل
احل�ضارة ذاتها" ،لأنّها� ،أي الكتب" ،متنح حياتنا �شك ًال ومعنى ،فت�ساعد الأفراد
والثقافات على حتديد وجهاتهم ومعرفة ذواتهم" ،ولأنّ ث ّمة "عالقة وا�ضحة بني
ا�ضمحالل املكتبات وحتلّل احل�ضارة .فاملكتبات تزدهر �أح�سن ما يكون ازدهارها
عندما ترتقي احل�ضارات �إىل ذرا الثقافة الرفيعة ،بينما يق ّو�ض تدمريها � َ
آمال
الربية يف التقدم" .ويف املجال نف�سه ت�ستعري "نوث" قو ًال �شديد الأهمية للم�ؤرخة
الأمريكية "باربرا تو�شمان" هو" :الكتب حم َلة احل�ضارة ،ومن دون الكتب ي�صبح
التاريخ معقود الل�سان ،والأدب �أخر�س ،والعلم مع َّوق ًا ،والفكر والت�أمل يف ركود تام.
من دون كتب ما كان للح�ضارة �أن ت�شهد تطوراً ،فالكتب حمركات التغيري ،ونوافذ
مفتوحة على العامل ..الكتاب رفيق ومعلّم و�ساحر"( .....يتبع).
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الغزو الثقافي الغربي للوطن العربي
و�أهم �أ�ساليب الت�صدي له

• د� .أكرم ال�شلي
لنعرتف بادئ ذي بدء� ،أن الغرب ال
يزال يحتل موقع الريادة وال�سيادة يف
امل�شروع الثقايف العاملي ،ب�سبب تفوقه
االقت�صادي والتكنولوجي ،وما �أفرزه
ذلك من �إ�صالحات على م�ستوى الفرد
وامل�ؤ�س�سات يف تلك البلدان ،و�أن �سعيه
للتفوق الثقايف ه��و ج��زء م��ن تكري�سه
ل�سيادته على العامل ،مع ذلك قد ال يكون
ال�شعر وال��رواي��ة وبع�ض الفنون الأخ��رى
�أف�ضل من مثيالتهما يف العامل الثالث� .إال �أن
القدرة الت�سويقية لهذا النتاج �أكرب بكثري
من قدرة البلدان الأخرى على الت�سويق.
و�إذا افرت�ضنا �أن هناك غ��زو ًا ثقافي ًا،
فهذا يعني �أن هناك ثقافة «تغزو» وثقافة
« ُتغزى» �أي ثقافة قوية وثقافة �ضعيفة.
وال�س�ؤال ملاذا هي يف موقع املعتدى عليه؟ هل
لأنها �ضعيفة وفاقد لأدوات النمو واملجابهة
و�إث��ب��ات ذات��ه��ا؟ ه��ل تفتقر �إىل �أر�ضية
جماهريية وقاعدة متلقني ومتفاعلني وملاذا؟
وم��ن ثم ما ال�سبيل �إىل �إ���ص�لاح الفجوات
يف بنيتها التي تعر�ضت للعطب والت�شوه
خالل ع�صور االنحطاط واال�ستعمار وحكم
املنظومات الفكرية وال�سيا�سية املتخلفة؟
وا���س��ت��ط��راد ًا الب��د م��ن ال��ق��ول �إن الغزو
الثقايف لي�س هدف ًا بحد ذاته ،بل هو ت�أ�سي�س
ملا هو �أبعد من ذلك وله �أوجه عدة وب�أدوات
خمتلفة .وتاريخي ًا يعد اال�ست�شراق يف
�أغلبه هو الن�شاط الذي ت�أ�س�س عليه الغزو
الثقايف .لأنه ال ميكن خلخلة مفاهيم الآخر
وتغيري ذهنيته وطريقة تفكريه ونظرته
�إىل موروثه الثقايف ال�شامل من دون معرفته
وهو ما �سعى �إليه الغرب .طبع ًا مل يعد هناك
دور لال�ست�شراق التقليدي الآن ،فقد �صار له
طابع �آخر ،وهذا وا�ضح يف ا�ستخدام الغرب
للموروث الغيبي الديني امللتب�س يف ت�شكيل
املجموعات الدينية املتطرفة الذي �أقل ما
يو�صم بالتوح�ش.
�إن �أخطر ما يف الغزو الثقايف هو تخليق
منظومة مفاهيم جديدة وخمتلفة ت�شكل
املحتوى الثقايف واملعريف ل�شعب ب�أكمله وعلى
مدى جيلني �أو �أكرث� ،سيتك ّون هناك �إن�سان
جديد خمتلف متام ًا .منقطع عن تاريخه
وثقافته احلقيقية ،ومت�ساوق مع ثقافة
ال�لاحت��دي��د ت��ارة والتع�صب ت��ارة �أخ��رى،
مبفهوم م�ش ّو ٍه عن الوطنية وعن املواطنة
ٍ
وع��ن الآخ����ر .وب��ن��زو ٍع ل�لان��غ�لاق الثقايف
واالنفتاح اال�ستهالكي ،وهذا ما نراه جلي ًا
يف معظم دولنا العربية ويف مقدمتها دول
اخلليج.
وبني احلني والآخ��ر يتم ت��داول م�صطلح
العوملة ،وال ّ
�شك �أن الغرب القوي ال ميكن �أن
يخفي نزعته يف فر�ض ثقافته على العامل
كله من الفكر واملعرفة �إىل �شكل اللبا�س
وطرائق التعامل ال�شخ�صي يف احلياة ،ويف
امل�أكل وامل�شرب والنوم واال�ستيقاظ.
ولكنه ال ميكن �أن يحجب التطور الثقايف

وال��ف��ك��ري وال��ع��ل��م��ي
ال����������ذي حت����ق����ق يف
ال��ع��امل وع��ن��ده على
اخل�صو�ص .و�ستقدم
العوملة مع ال�صادرات
ال�سيا�سية� ،صادرات
ال���ث���ق���اف���ة وال��ف��ك��ر
ال��ع��ل��م��ي� .إن ال��غ��زو
ال��ث��ق��ايف ه��و كالغزو
امل��ب��ا���ش��ر ،مي��ك��ن �أن
ي��ت��م يف �أي مرحلة
وي��ع�بر عنه امل�شروع
ال�����س��ي��ا���س��ي .م�����ش��روع
القوى املهيمنة ورمبا
املتوح�شة التي تعتمد
القوة والعنف لإبقاء
���س��ي��ط��رت��ه��ا وت��ع��زي��ز
م�صاحلها على ح�سابنا وح�ساب العامل كله
�إذا �أمكن.
الثقافة العربية يف �أزمة نتيجة عجزها
حت�صنها من
يف �أن تك ّون ثقافة حقيقية
ّ
االن��ك�����س��ار وال�����ض��ع��ف يف م��واج��ه��ة العوملة
الثقافية التي جتتاح العامل برمته.
الإخفاق الثقايف يف املا�ضي والآن عندنا
هو نتيجة �إخفاق قيام نه�ضة عربية على
امل�ستوى االجتماعي والفل�سفي ،وم��ن ثم
مل ن�ستطع �أن جنيب عن الأ�سئلة الكربى
ال��وج��ودي��ة للمواطن ال��ع��رب��ي ال��ت��ي ميكن
�أن حتميه م��ن ال�ضياع الثقايف والفكري
واحل�ضاري� .إن خماطر الغزو الثقايف هي
التهديد الأقوى لوجودنا كعرب يف �أن نكون
يف �صلب التاريخ �أو ال نكون.
�إن الثقافة هي التي تطبع ال�شعوب ب�سماتها
وتكون وع��اء ح�ضارتها ،وه��ي التي ت�صبغ
مر التاريخ� .إن الثقافة هي
وجدانها على ّ
احل�صن واحل�ضن يف الدفاع عن الوطن ومنعه
من التفتت والت�آكل الداخلي واخلارجي
على �شكل نزعات �شعبوية �أو عرقية �أو عرب
ال�سيطرة اخلارجية
م������ن ق��������وى ت���ري���د
ال��ه��ي��م��ن��ة ب��ال��ق��وة.
ولي�ست م�س�ألة الغزو
ال���ث���ق���ايف وال��ف��ك��ري
ب��ج��ري��دة يف حلبة
ال��ت��ن��اف�����س ال��ع��امل��ي.
ب��ل ه��ي ق��دمي��ة ق��دم
احل�����ض��ارات العاملية
و�إن ب��ط��رق خمتلفة
وف������ق ك����ل م��رح��ل��ة
مرت بها.
تاريخية ّ
�إن مواجهة وحتدي
الغزو الثقايف ،البد �أن
يكون من خ�لال ر�سم
ا�سرتاتيجيات ثقافية
وط���ن���ي���ة ت�����س��ت��ط��ي��ع
املواجهة وا�ستيعاب

ه�����ذا امل������دّ ال��ث��ق��ايف
املهيمن وه�ضمه ،ومن
ث���م �إع�����ادة �إن��ت��اج��ه
ّ
�إب�����داع�����ي����� ًا ب��ه��وي��ة
وط��ن��ي��ة ت�ستند �إىل
���رة وواع��ي��ة
�إدارة ح ّ
حت���م���ل م�����ش��روع��ه��ا
امل�ستقل عن كل تبعية
ث���ق���اف���ي���ة ع���ومل���ي���ة.
ي��ك��ون لها منظومتها
الثقافية والأخالقية
وال��ف��ل�����س��ف��ي��ة ،بغية
ال��ن��ه��و���ض ن��ح��و �سلّم
احل�ضارة العاملية.
�إن امل�س�ؤولية تقع
ع��ل��ى ع��ات��ق اجلميع
ويف مقدمتهم النخب
الثقافية والأح���زاب الوطنية والطبقات
االجتماعية �صاحبة امل�صلحة بذلك.
�إن جيل ال�شباب هو اجليل الأكرث ت�أثر ًا
مب�س�ألة الغزو الثقايف والفكري .لذا كان
ل��زام�� ًا علينا �أن نح�صنه ونحميه بثقافة
وط��ن��ي��ة مت��ل��ك �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة امل��واج��ه��ة
والتحدي .من خالل خلق البدائل احلقيقية
ب�إنتاج ثقافة وطنية تكون مقْنعة جليل
ال�شباب ت�ساهم يف حلّ م�شكالته و�صعوباته
املادية واالجتماعية والثقافية والنف�سية
ب��ح��ي��ث ن��ن��ت��ج ه��وي��ت��ن��ا ك��ح��ال��ة �إب��داع��ي��ة
ت�ستجيب احلا�ضر وت�ست�شرف �آفاق امل�ستقبل،
ت�ستجيب حلاجات التقدم التاريخي ،وتكون
يف حركة �صاعدة يف مر�آة الذات املبدعة.
وه��ن��ا ن��ل��ف��ت ن��ظ��ر ال��ه��ي��ئ��ات احلكومية
عدم توريط امل�شروع الثقايف يف �أي توجه
�إيديولوجي �أو حب�سه يف �أقفا�ص املحرمات
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ،ب��ل ي��ج��ب �أن ت��ك��ون داع��م��ة
يف توجهه نحو التحديث و�إب���راز هويته
الإن�سانية.
ثمة �أي�ض ًا العدالة االجتماعية يف �أمور
عديدة منها :حرية
ال���ف���ك���ر ،ال���ن���زاه���ة
يف اخ��ت��ي��ار م��دي��ري
امل�ؤ�س�سات الثقافية
وال���ق���اب���ل���ي���ة ل��ت��ن��وع
الأف�����ك�����ار وحت���دي���ث
ال��ل��غ��ة ب��ذل��ك نحمي
الأجيال القادمة من
العدمية والف�صامية
الثقافية يف �أح�سن
الأحوال.
�إن الفهم اخلاطئ
مل�صطلحات التغيري
واالن��ف��ت��اح وال��ت��ح��رر
وال��ت��ط��ور وتطبيقها
عملي ًا يف �أغلب مفا�صل
وتفا�صيل حياتنا هو
�أكرث نتائج هذا الغزو

ال ميكن خلخلة مفاهيم
الآخر وتغيري ذهنيته
وطريقة تفكريه ونظرته
�إىل موروثه الثقايف
ال�شامل من دون معرفته
وهو ما �سعى �إليه الغرب.

الثقافة هي احل�صن
يف الدفاع عن الوطن
ومنعه من التفتت على
�شكل نزعات �شعبوية �أو
عرقية �أو عرب ال�سيطرة
اخلارجية من قوى تريد
الهيمنة بالقوة.

خطورة ،وهو ما ي�سعى العدو �إليه جاهد ًا
لرت�سيخه يف �أذهان وعقول ونفو�س �شبابنا.
لذلك ال بد من مواجهة جدية النتقاء من
هم �أهل لهذه املهمة بجدارة .والأهم �إبعاد
جميع من يتواط�أ مع الآخ��ر لإجن��اح الغزو
من املتملقني و�أع��داء الفكر الذين يتقنون
حماربة املواهب و�إق�صاء املبدعني وخنق
الأ�صوات احلرة ،و�أولئك املتحم�سني ال�ستالم
منا�صب ثقافية وغ�يره��ا ،ليكونوا جمرد
�أدوات لت�صريف كل ما هو مبتذل ورخي�ص
ومتريره ب�سهولة وعذوبة يف جميع القنوات
املخت�صة ب�ش�ؤون الرتبية والتعليم والإعالم
بغية اال�ستالم لنتائج هذا الغزو ،وتقبلها
كحالة طبيعية و�صحيحة ،واعتبارها
�إحدى عالمات التقدم والتطور الذي ي�شهده
ه��ذا الع�صر امل��ح��ك��وم ب�سيا�سة ال�سرعة
والالحاجة فيه �إىل �إعمال العقل.
واملثقف ذو الأنا املت�ضخمة الذي يرف�ض
امل�شاركة يف هذه املواجهة حل�سابات �شخ�صية
�أو حل�سابات �أخرى ،يعترب م�ساهم يف �أهداف
هذا الغزو.
�إن �أول��ئ��ك ال��ذي��ن ع���دّ وا عقولهم جمرد
خزانات متخمة بكل ما هو ف��ارغ و�سطحي
وما هو مد ّمر وخمرب وكارثي .م�ست�سلمني
لتلك القوى الالهثة ل�سلبنا هويتنا وهنا
تكمن اخلطورة الكربى ويكمن التحدي يف
مقاومة ه��ذا الغزو املنفلت لال�ستيطان يف
قلب كل ما يخدم م�ساعيه ويحقق �أهدافه
وال�سيما يف عقول �شبابنا م�ستخدمني كل
ما هو متاح من و�سائل االت�صال والتوا�صل
وجميع �أدوات التكنولوجية احلديثة على
اختالف �أ�شكالها و�أنواعها.
�إن احت�ضان �شباب ه��ذا الع�صر لي�س
بالأمر ال�سهل ،ولكنه لي�س بامل�ستحيل و�أنه
يتطلب الكثري من الوقت واجلهد وي�ستحق
هذا العناء ،حيث يجب ت�سخري كل الطاقات
وال�سبل والأدوات املتاحة وغ�ير املتاحة
الب�سيطة وال�صعبة منها .ف�إذا كان ال�شباب
هم الأكرث ت�أثراً ،فهذا ال يعني �أن امل�شكلة
تخ�صهم وحدهم ،بل هي م�شكلة �أمة برمتها.
ّ
ونح�ضهم عرب
�إذن لنحت�ضن ال�شباب
امل��دار���س واجلامعات وع��ن طريق الإع�لام
والأ�سرة �أي�ض ًا .بتن�شئة �صحيحة وتربية
�سليمة ،وثقافة وطنية م�شبعة بكل ما هو
�أ�صيل بربامج هادفة تتما�شى مع متطلباتهم،
وتعر�ض ب�أ�ساليب مبتكرة ومقنعة وب�سيطة.
وبناء ج�سور توا�صل ب�شكل دائم بني النخب
احلقيقية م��ن امل��ف��ك��ري��ن وامل��ث��ق��ف�ين وب�ين
خمتلف الفئات العمرية ،وجذبهم بطرق
حتاكي ميولهم .لنتمكن من جذبهم �إىل كل
ما ي�صلح نفو�سهم وعقولهم ويق ّوم توجهاتهم
نحو امل�سار ال�صحيح.
�إن مقاومة ه��ذا ال��غ��زو مهمة �إن�سانية
ووطنية و�أخالقية �أكرث من كونها ثقافية
وفكرية .ومن فاز بهذه املهمة انت�صر لوطن
ب�أكمله.

قضايا وآراء
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الت�صحيح في ذكراه الثامنة والأربعين

•د .علي دياب

حت��ل ذك���رى الت�صحيح ل��ه��ذا ال��ع��ام،
وقطرنا العربي ال�����س��وري ،ي��ب��د�أ ف�صل
انت�صاره الأخري يف هذه احلرب الكونية،
التي مل ي�سبق ل�شعب �أن تعر�ض حلرب
على �شاكلتها ،فا�ستطاع �أن يهزم الإرهاب
وداعميه يف الداخل واخل��ارج ،وي�ستعد
ل�ل�إج��ه��از ع��ل��ى ب��ق��اي��اه �أي��ن��م��ا ت��واج��د على
جعرافيا ال��وط��ن احل��ب��ي��ب ،حتتفل جماهري
�شعبنا هذا العام ،بهذه الذكرى الغالية على
قلوب اجلميع من بعثيني وغ�ير بعثيني ،على
قلوب كل ال�شرفاء على امتداد �ساحة وطننا
ال�صغري وال��ك��ب�ير ،ف��ال��ب��داي��ة ال��ت��ي انطلقت
منها حركة الت�صحيح ،كانت مت�سلحة بر�ؤى
نه�ضوية ،ت���ؤه��ل��ه��ا ل��دخ��ول ال��ق��رن ال��واح��د
والع�شرين ،بكل ثقة واق��ت��دار ،منطلقة من
مت�سكها باحلقوق ،والعمل امل�ستمر من �أجل
�إجن��از الوحدة العربية ،عرب ت�ضامن عربي
حقيقي ،وق��ائ��دة مل�سرية الن�ضال العربي،
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال�����س�لام ال���ع���ادل وال�����ش��ام��ل  ،من
خ�لال ر�ؤيتها الإن�سانية التي تن�شد الأم��ن
واال�ستقرار ،و�أن �إحالل ال�سالم يف منطقتنا،
ي�سهم يف حتقيقه على امل�ستوى العاملي.
يتزامن االحتفال بذكرى الت�صحيح لهذا
ال��ع��ام ،مع االحتفال بذكرى م��رور مئة عام
على انتهاء احلرب العاملية الأوىل ،والذي كان
يف احلادي ع�شر من ال�شهر احلادي ع�شر لعام
ثمانية ع�شر و�أل��ف�ين ،حيث و�ضعت احل��رب
�أوزارها ،بتجرع الأملان ال�سم ،وتوقيعهم على
امل��ع��اه��دة ،بعد �أن يئ�س وف��ده��م م��ن �إج��راء
�أي ت��ع��دي��ل ع��ل��ى ال��ن�����ص يف ع��رب��ة ال��ق��ط��ار
الع�سكري «للمار�شال» الفرن�سي فو�ش ،التي
كانت متمو�ضعة يف غابة كومبيني ،و�إ�صراره
�أي فو�ش على ع��دم �إدخ���ال �أي تعديل على
االت��ف��اق ،ه��ذه احل��رب التي تركت وراءه���ا،
املاليني من القتلى واجلرحى ،وم�شوهي احلرب
والأرامل وغريهم.
توقع العامل يومها� ،أن هذه احلرب �ستكون
�آخ��ر احل��روب� ،إال �أن��ه بعد اثنتني وع�شرين
�سنة ،تقدم الزعيم الأمل���اين �أدول���ف هتلر،
ليجل�س يف امل��ك��ان نف�سه ،ال���ذي جل�س فيه
فو�ش ،لريغم فرن�سا على الهدنة ،والتوقيع
عليها يف العربة نف�سها ،ويذكر الذين �أ ّرخوا
ل��ه��ذه ال��واق��ع��ة� :أن اجل��ن��ود الأمل���ان حطّ موا
العبارة التي كتبت يف ذلك املكان وهي« :هنا
يف احلادي ع�شر من ت�شرين الثاين «نوفمرب»،
ا�ست�سلم كربياء الرايخ الأملاين الآثم ،مهزوم ًا
على �أي��دي ال�شعوب التي ح��اول ا�ستعبادها»
ومل ين�س الزعيم النازي �أن يتبخرت يف جادة
«ال�شانزيليزية» يف باري�س ،وم��ن ثم ي�أخذ
اجل��ن��ود الأمل���ان معهم وق��ب��ل ان�سحابهم من
فرن�سا ،تلك العربة كي ال تبقى �شاهد ًا على
�ساعة الذل ،التي ّ
وقعوا فيها الهدنة و�إيقاف
احل����رب ،وم���ن �أه����م م��ا مت��خ�����ض ع��ن احل��رب
الأوىل ،معاهدة فر�ساي التي فككت �أملانية،
و�أي�ض ًا معاهدة �سيفر التي فككت ال�سلطنة
العثمانية ،مم��ا �أدى �إىل تغيري اخل��رائ��ط،
وتبعرث �شمل �شعوب ،و�أهينت م�شاعر قومية،
فكل ذل��ك �أدى �إىل �أن فاحت رائ��ح��ة ال��ث���أر،
ف�سقطت �إيطاليا يف قب�ضة مو�سوليني ،و�أملانيا
يف �شباك هتلر ،مما �أدى �إىل ان��دالع احلرب
الثانية وك���ان م��ا ك��ان لها م��ن ت��داع��ي��ات ،ال
تخفى على �أحد.
���س��ج��ل ال���غ���رب يف احل����رب الأوىل �أك�ب�ر

خديعة للعرب ،عندما طالبهم بالثورة �ضد
الإم�براط��وري��ة العثمانية ،وذل���ك لإق��ام��ة
�إم�براط��وري��ة عربية بديلة ل��ه��ا ،مم��ا حدا
بال�شريف احل�سني ب��ن ع��ل��ي ،ليعلن ال��ث��ورة
العربية ال��ك�برى ،وب��ع��د ان��ت��ه��اء احل���رب ،مل
ي��ح��اف��ظ ال��غ��رب ع��ل��ى م�����ص��داق��ي��ت��ه ،فنكث
وق�سم �إرث الدولة العثمانية فيما
بوعده،
ّ
بينه ،ويف �إطار اتفاقية �سايك�س بيكو ،و�أ�صدر
�آرثر بلفور وعده �سيء الذكر ،مبنح فل�سطني
لليهود ،لإقامة وطنهم القومي الديني على
ت��راب��ه��ا؟ فما �أ�شبه الأم�����س ب��ال��ي��وم ،وك�أننا
بالأنظمة الرجعية العربية ،ينطلي عليها
دهاء الغرب وال �سيما الأمريكي منه ،عندما
يطرح ت�شكيل «الناتو العربي» للدخول يف
معركة كبرية ولكنها ه��ذه امل��رة م��ع �إي���ران،
بعد قيام الثورة الإ�سالمية فيها ،وتكني�س
نظام ال�شاه ،ال��ذي ك��ان يعد ال�شرطي الأول
لأم�يرك��ا يف املنطقة ،ولكن ه��ذه احل���رب� ،إن
ح�صلت �سيكون ال��ع��رب وق��وده��ا ،ت�ستنزف
ث��روات��ه��م ،وت��دم��ر مدنهم وق��راه��م ،وت�صب
يف �صالح ال��غ��رب ع��ام��ة والأم�يرك��ي خا�صة،
وبالدرجة الأوىل يف �صالح الكيان ال�صهيوين،
الذي يغيب عنه� ،إىل �أن امل�ؤ�شرات تقول بعدم
جناته من اخلراب والدمار ،الذي ي�صيب دول
املنطقة .وهنا نعود �إىل حركة الت�صحيح
املباركة ،التي فجرها ح��زب البعث العربي
اال�شرتاكي ،بقيادة القائد امل�ؤ�س�س الرئي�س
املنا�ضل حافظ الأ�سد ،والر�ؤى التي و�ضعتها
نظري ًا ،وترجمتها على �أر����ض ال��واق��ع فيما
يخ�ص ال�صراع العربي ال�صهيوين� ،إذ كانت
م�ستوعبة �أب��ع��اد ه��ذا ال�����ص��راع ،فلم ينخدع
القائد الأ�سد ،بكل ما طرح من حلول ،ظاهرها
يختلف عن م�ضمونها ،وكلها كانت تركز على
احل��ل��ول امل��ن��ف��ردة واال���س��ت�����س�لام��ي��ة� ،إال �أن
حركة الت�صحيح كانت واقفة باملر�صاد ،لكل
م��ن ك��ان ي��ح��اول اللعب ب��ال��ع��ب��ارات ،والعي�ش
على الأح�لام؟ وعلى ما �سيقدمه ال�صهاينة
م��ن ف��ت��ات ،وم��ن ح��ل��ول غ�ير ن��اج��ع��ة ،هدفها
حتقيق هيمنتهم وتفردهم بزعامة املنطقة
وال�سيطرة عليها يف املجاالت كافة اقت�صادي ًا
وع�سكري ًا و�أمني ًا وغ�يره ،وهنا يقول القائد
امل�ؤ�س�س� :أف�ضل �أن �أورث �شعبي ق�ضية ينا�ضلون
من �أجلها ،من �أن �أورثهم �سالم ًا مذ ً
ال يخجلون
م��ن��ه ،وه��ك��ذا ك��ان ح��زب��ن��ا وق��ط��رن��ا العربي
ال�سوري يعي ما يحاك �ضده ،فهو ي�شكل القلب
من الأم��ة العربية ،وال�ضامن الأ�سا�س بعدم
التفريط بذرة تراب� ،أو ب�أي حق من حقوق
الأم���ة العربية ،وبقيت �سورية الت�صحيح
بقيادتها احلكيمة وال�شجاعة �إىل يومنا هذا،
وبتحالفها مع الأ�شقاء والأ�صدقاء واحللفاء
حجر عرثة يف وجه املخططات التي ي�ضعها
�أعداء الأمة ،للنيل منها والعمل على جتزئتها
و�إ�ضعافها ،وف�ضح الأنظمة العربية املتواطئة
واملهرولة للتطبيع مع عدوها ،وك�شفها �أمام
�شعبنا العربي البطل يف هذا القطر �أو ذاك،
ال���ذي �سينتف�ض وي��ق��ف يف وج���ه �أن��ظ��م��ت��ه،
ومعط ً
ال كل امل�شاريع التي ت�ستهدف الق�ضايا
العربية ويف مقدمها الق�ضية الفل�سطينية
الق�ضية املركزية للأمة العربية.

نقطة على حرف
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مدارات
ــ  10ــ
قلت يف نهاية احلديث ال�سابق� ،إن للق�صة تتمة ،قلت :ق�صة ومل �أقل م�ؤامرة،
لأن الكثريين ممن مل يقر�أوا التاريخ ،ال يثقون ،وال يعرتفون (بامل�ؤامرة)،
وما فعله الغرب الإمربيايل بالتعاون مع ال�صهيونية العاملية باللعب يف هذه
املنطقة ،منذ قدمي الزمان حتى اليوم ،ولكي ال نلقي اللوم والذنب على الغرب
واال�ستعمار� ،أقول حا ًال :نحن العرب ماذا فعلنا؟
و�أع��ود �إىل (م��دارات) و�إىل الدكتور الباحث خلف اجل��راد الذي ي�سلط
ال�ضوء على هذه امل�س�ألة من جوانبها كافة.
هكذا فهمنا �أن ال�سلطان قد مانع ورف�ض طلبات اليهود ،ومل ي�ستجب لهم
على الرغم من املغريات ،وقيل �إن �أعر�ض وجهة النظر الأخرى ،يجب ذكر
ما ادعته ال�صهيونية �أن حاكم م�صر «حممد علي با�شا» ،قد اتفق مع اليهودي
الربيطاين «مونتفيوري» على ا�ستيطان يهودي يف فل�سطني مبا يرتتب على ذلك
من وجود حاكم يهودي يف دولة يهودية م�ستقلة� ،إال �أن الوثائق املعا�صرة لبالد
ل�شام وفل�سطني �أثبتت عك�س هذا االدعاء .ولعل وثائق ـ «الأ�صول العربية
لتاريخ �سورية يف عهد حممد علي با�شا» ـ كما يقول د .خلف اجلراد :خري دليل
على �أن احلاكم امل�صري ما كان لري�ضى ب�إقامة دولة يهودية يف فل�سطني ،فكان
طوال �سني حكمه متجاوب ًا كل التجاوب مع مطالب �أهل فل�سطني يف ما يخ�ص
هذا املو�ضوع.
�أما ت�سوية لندن عام  1840فلم يكن هدفها �ضرب «حممد علي با�شا» يف
م�صر وال�شام ،وتقلي�ص قدراته ال�صناعية واحلربية واالقت�صادية فح�سب،
بل كان لهذه الت�سوية �أ�سباب ا�ستعمارية �أخ��رى تتعلق مبا�شرة مب�ستقبل
فل�سطني ،لأن �إقامة وحدة عربية �إ�سالمية بني م�صر وبالد ال�شام من �ش�أنها
�أن حتول دون حتقيق املطامع اليهودية والأوروبية ،ولأن قيام دولة عربية
واحدة �سيقطع الطريق على �إمكانية �إن�شاء دولة يهودية يف فل�سطني حتت
حرك اليهود الفنت الداخلية يف بالد ال�شام
الرعاية الربيطانية .ولطاملا ّ
وال�سيما يف ع��ام  ،1860وثبتت �إدانتهم يف ت��ردي الأو���ض��اع الأمنية يف
املنطقة ،ما ا�ضطرهم وقتذاك �إىل طلب احلماية الربيطانية ،وتدخل «ال�سري
مونتفيوري» لإنقاذهم مما اتهموا فيه ،ومما يدلّ على ذلك ما عرث عليه من
وثائق يف جمموعة «امل��ح��ررات ال�سيا�سية واملفاو�ضات الدولية يف �سورية
ولبنان عام .»1860
وي�شري الدكتور الباحث �إىل الن�شاط ال�صهيوين ـ الربيطاين الذي ا�ستمر
وتزايد ،نتيجة ل�شراء بريطانيا �أ�سهم يف قناة ال�سوي�س عام  .1875وبالدليل
القاطع ف���إن �أم��وال هذه ال�صفقة مل تكن �أم��وا ًال بريطانية بقدر ما كانت
�أموا ًال يهودية ،لأن عملية ال�شراء متت بوا�سطة «دزرائيلي» رئي�س الوزراء
الربيطاين اليهودي ،ب�أموال عائلة «روت�شيلد» اليهودية �أي�ض ًا .وقد اعرتف
(دزرائيلي) ب�أن الهدف من هذه العملية مل يكن ال�سيطرة على م�صر فح�سب،
�صرح ب�أن من ميلك فل�سطني
و�إمنا ال�سيطرة على فل�سطني �أي�ض ًا ،ويف عام ّ 1880
ميكنه �أن يهدد منطقة القناة.
ويف هذه املنا�سبة ،قال �إدوارد كوزليت عام � :1882إن احتالل م�صر قد
وحد بني م�صالح الإمرباطورية الربيطانية يف ال�شرق وبني م�صالح اليهود يف
ّ
فل�سطني .و�أكد «زنغويل» ـ الزعيم ال�صهيوين املعروف ـ هذه احلقيقة بقوله:
الآن ولي�س يف وقت �آخر هي فر�صة �إ�سرائيل ،لن ن�صرب ..بعد �أن نقلت قناة
ال�سوي�س العامل �إىل �أبواب فل�سطني..
كما ويذ ّكر الدكتور خلف اجلراد بالن�شاط ال�سيا�سي ال�صهيوين والهجرة
�إىل فل�سطني يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر ،هذه الهجرة التي اتخذت طابع ًا
خطر ًا متثل باال�ستيطان ،ويذكر �أي�ض ًا �أن عدد اليهود حتى عام  1839كان
ال يتجاوز �ستة �آالف مقابل ثالثمئة �ألف عربي �أي بن�سبة  2%فح�سب من
ال�سكان ومع تزايد الهجرة اليهودية تزايد خطر القادمني فقد بلغ عددهم
بني  1882و�أوائل القرن الع�شرين نحو مئة �ألف مهاجر ،ما حدا باحلكومة
العثمانية �إىل �إ�صدار عدد من القوانني اخلا�صة بالهجرة التي حاولت بها �أن
تقل�ص من عددهم حين ًا ،وحتد من �سيل الهجرة حين ًا �آخر ـ كما ي�ؤكد الدكتور
خلف اجلراد.
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�شعرية العلم :البعد العجائبي في أ�دب الخيال العلمي أ�نموذج ًا
()2 -2

•د� .سمر الديوب
واحلب هو الذي جعل امل�ستحيل ممكن ًا ،وقرب
بينه وبني ام��ر�أة من كوكب خمتلف� .إنه حب
�صادق ،جم��رد من الغايات ،يفتقر �إليه كثري
من �سكان الأر���ض .ومن هنا ي�أتي احلديث عن
�أهمية الر�ؤيا يف اخلطاب العجائبي؛ �إذ يتم
�إخ�ضاع ما فوق الطبيعي للعقل .فالعجائبية
موجودة يف �أي ن�ص حلمي ،يحمل بعد ًا ر�ؤياوي ًا.

وب��ع��د م���دة �شعر رائ���د ال��ف�����ض��اء مبيل
عاطفي نحو مرافقته ،واتفقا على الذهاب
�إىل كوكب احلب الذي حتيط به الأ�سرار،
وهناك تعر�ضا الختبارات قا�سية للت�أكد
من حبهما ،وجتاوزا اختباراتهما بنجاح،
وعا�شا يف و�سط �شاعري ،كل �شيء فيه
بدائي ،ويدافع قمر احل��ب عن طبيعته
ب�شرا�سة لكن الختالف طبيعتة رائد الف�ضاء
الب�شرية ت�سلطت عليه قوى �شريرة �سببت له
ولي�ست العجائبية هروب ًا من واقع الأر�ض،
كوابي�س مزعجة ،و�آالم ًا كبرية ،انتهت رحلتهما بل هي ر�ؤي��ا مبنظار جديد� .إنها �سرب للأغوار
بحملها ،لكن الهيئة اال�ست�شارية ارت�أت عودته الواقع بو�سائل غري واقعية ،وغ�ير م�ألوفة.
�إىل كوكبه لئال ي�سبب خ��ط��ر ًا على �سكان فالعجائبية انزياح عن قواعد العقل ،وقوانني
الكوكب ،فودعها بحرقة ،وهو ينتظر �أن تزوره الطبيعة .وقد خلط الروائي بني العجائبية
ابنته يف كوكبه بعد �أن غاب �سنوات طويلة عنه والغرائبية ،ف�أنتج �سرد ًا يحول املتلقي من متلق
بحكم امل�سافة بني الكواكب .لقد ظل له �أمل �سلبي �إىل فاعل حقيقي يف الن�ص.
“بطفلة جمهولة ت�أتي من رحم الغيب ،تبحث
لقد �أ���ض��اف ال��روائ��ي �إىل احل��ل ِ��م امل��ن��ا َم/
عن �أبيها يف ف�ضاء وا�سع ،ف�سيح الأرجاء ،يحفل ال��ك��اب��و���س .فيتجاور امل��ن��ام م��ع ح��ال احللم/
مبمالك وكائنات متطاحنة مت�صارعة يف �سبيل ال��ر�ؤي��ا وط��ي��ف اخل��ي��ال؛ ليكون الن�ص وليد
�إثبات وجودها م�ؤمن ًا �أن حم�صلة حروبها مهما حال حلمية بامتياز ،فقد عانى رائد الف�ضاء
طالت هي انت�صار اخلري يف الكون“ “ .الرواية ،كابوي�س ًا مزعج ًا ب�سبب �سيطرة القوى ال�شريرة
�ص”152
عليه؛ �إذ ح��اول امللك وزبانيته �أن يخ�ضعوه
ل�سيطرتهم؛ لينفذ �أوام��ره��م بقطع ر�ؤو����س
اخليال العلمي والعجائبية والغرائبيةاملحكومني ب��الإع��دام،
رواية اخليال العلمي عجائبية .والرواية ومنهم حبيبته.
ن�ص حلمي ين�ضوي على ر�ؤيا ،فال يتحقق البعد
فعت ب���ه���دوء
“ ُد ُ
الر�ؤياوي �إال حني تتجاوز رواية اخليال العلمي لأرك���ع م��ن جديد �أم��ام
عتبة الواقعية.
امللك حيث و�ضع ع�صاه
والعجائبي “ “ Fantastiqueنوع �أدبي امل��ذه��ب��ة ف����وق ك��ت��ف ّ��ي
قائم يف ذات��ه ،يوظف احلكائي ،والأ�سطوري ،على التوايل ..و�أح�ضر
والرمزي بوعي ق�صدي بهدف �إيجاد �أفق توقع العبيد درع ًا و�سيف ًا بال
يك�سر الثوابت يف املعاين.
ن�صل ،فهمت فيما بعد
وجن���د خ��ل��ط�� ًا ل���دى ال��ن��ق��اد ب�ين العجيب �أنه �سيف �شعاعي ميكن
“ “ Merveilleuseوالعجائبي ،وجند �أن �إن �أُح�سن ا�ستخدامه
اخلطاب الغرائبي “ “ Etrangeيحمل طاقة تفجري �سفينة ف�ضاء
اخلوف .و�أن اخلارق ال ميكن تف�سريه يف حني �أن بكاملها ..كننت معر�ض ًا
الغريب يقبل تف�سرياً.
النعدام اجلاذبية..
ويتعني على م��ا �سبق �أن رواي���ة اخليال
ا�شهر �سيفك �أيهاالعلمي رواي��ة عجائبية �إىل �أن يتمكن العلم ال��ب��ط��ل ..ون��ف��ذ فيهم
من الإجابة عن ت�سا�ؤالت تتعلق بالكون حينها حكم الإعدام..
تدخل يف باب العجيب.
�أ�ضحك بت�شف ،و�أ�ضغط على زر القب�ضة يف
�إن من �ش�أن االبتعاد عن امل�ألوف �أن يو�سع ال�سيف ،فاندفع ل�سان من الأ�شعة �إىل م�سافة
م�ساحة ال��ر�ؤي��ا ،فيبدي اخلطاب العجائبي م�تري��ن ،وب����د�أ احل��را���س ي��دف��ع��ون ال�سجناء
قدرة فكرية �إبداعية يف التعامل مع م�شكالت واح��د ًا فواحداً ،و�أن��ا �أم�س هذا م�س ًا بال�سيف
الواقع ،وحلولها ،حتطم قوانني الواقع حتطيم ًا فيتال�شى ،و�أهوي على ر�أ�س هذا ف�أ�شقه ن�صفني
ق�صدي ًا لتعرب عن �أزمة الأن�ساق فيه.
قبل �أن يتال�شى ،جتمدت نظراتي على وجهها،
“-النوم عندنا بال�صفة التي تت�صورها غري كانت مقيدة بالأغالل ،عارية ال�صدر ،ك�سرية
م��وج��ود ،نحن ننام وعيوننا مفتوحة ،نريح النظرات ،رفعت ر�أ�سها نحوي حني و�صلها الدور
الذهن قلي ً
ال“ ”...الرواية� ،ص”65
“يا حبيبتي �أنت؟”
“رمبا هي �أول م��رة يتعر�ض فيها ع�شاقه
نفذ �أيها البطل ..تتالت نغمات الأوام��ر..قمر احل��ب -امل�شبعون باجلد لهذه التجارب �ألقي ال�سيف من يدي ،و�أجت��ه نحوها ،ف�أح�ساملتعبة ،حتم ًا يعود ال�سبب �إليه هذا الكائن ب�صداع هائل ،و�أ�سمع قبل �أن �أغيب عن الوعي
الأر���ض��ي ال���ذي هبط كوكبها ودخ���ل قلبها� ،صوت امللك:
فاجنرت بهيامها �إىل ال��زواج به ،واملجيء�إىل
مل ترو�ضوه الرتوي�ض الكايف بعد يا �سفلة..قمر احلب ،متذكرة قانون عاملها “احلب ال يولد
لو قتلتها يا وغد زوجتك ابنتي ،وكنت الآمرمرتني” “ “الرواية� ،ص”135
املطاع ،ولكن رف�ضك �سيجلب لك الويالت”..
ي��ح��م��ل ال��ن�����ص احل��ل��م��ي ق����درة تنب�ؤية“ 9الرواية� ،ص”125-120
ويرتبط هنا بالبعد العجائبي .فالعجائبية
يخت�صر هذا املنام مقولة الرواية ،فثمة
ت�شكيل خا�ص للواقع ،قريب من املتخيل .وت�أتي �صراع بني اخلري وال�شر ،وثمة فعل مقاومة يف
�أهمية العجائبي يف تعرية اجلوانب املظلمة مواجهة ال�شر ،وثمة ت�ضاد بني احللم ببناء
يف واقع كوكب الأر�ض .ف�سكان ذلك الكوكب ال ع���امل ي�����س��وده ال�����س�لام واخل��ي�ر ،وال��ك��اب��و���س.
ينامون �إال قلي ً
ال ،فلي�س لديهم وقت للت�سلية ،فالكابو�س ه��و ال���ذي ح��رك جم��رى �أح���داث

الرواية .فقد ت�سلطت عليه القوى ال�شريرة،
وا�ضطر �إىل ترك الكوكب ،واحلبيبة احلامل
حفاظ ًا على حياة �سكانه .لقد غري الكابو�س
جمرى ال�سرد ،وبدا خيا ً
ال م�ضخم ًا ،ويجب �أن
يحدث حدث مفاجئ يعيد رائ��د الف�ضاء �إىل
كوكب الأر���ض؛ لكي يحقق ر�ؤي��ا الروائي ،فلو
بقي يف الكوكب ال�شبيه بالأر�ض ملا ا�ستطاع �أن
يو�صل ر�ؤياه املتعلقة بالأر�ض .ولهذا الكابو�س/
املنام خ�صو�صية يف الرواية .فقد عك�س الزمن،
فتقنية الزمن يف احللم /ال��ر�ؤي��ا تتجه نحو
امل�ستقبل� ،أما الكابو�س فقد �أوقف هذا االجتاه،
وح��ول��ه �إىل امل��ا���ض��ي ،واع��ت��م��د على طريقة
التداعي ،فقد تداعت فيه ردود الفعل الال
واعية ،واحلاالت النف�سية التي ي�سميها فرويد
الع�صاب10
ويتعني على ما �سبق �أن رواية اخليال العلمي
ت�ؤ�س�س لنوع �أدب���ي جديد يقوم على جت��اور
اخلطابات املختلفة املت�ضادة .فثمة خطاب
علمي ميثل القاعدة التي بني ال�سرد عليها،
وثمة مادة علمية يوظفها الروائي يف حبكة
روائية ،ويت�أ�س�س هذا اخلطاب على لغة �سردية
غ�ير �شعرية ،ه��ي حكاية لأح����داث ،و�أق���وال
تطغى عليها ال�صفة
العلمية التي رمبا تثقل
على القارئ العادي:
“-وما م��ه��م��ة ه��ذه
املحطة؟
التغلغل يف اجلوهر،وت��ع ّ��رف خفايا الكون،
ت�ستطيع �أن ترى املدار
الذي ير�سمه االلكرتون
ح������ول ال�����ن�����واة ك��م��ا
ت�ستطيع �أن ترى كيف
ي��ت��ح��رك االل���ك�ت�رون
ـوالذرة بكل �أجزائها
�أت�������س���ت���ط���ي���ع���ونم��راق��ب��ة �شخ�ص م��ا يف
ال��ك��وك��ب الأ���ص��ل��ي من
هنا؟
طبع ًا ن�ستطيع مراقبة �شخ�ص من كوكببعيد عنا ..املحطة تتمتع بقدرة النفاذ داخل
ال�سحب والأغ��ل��ف��ة اجل��وي��ة ،والتغلغل �إىل
م�سافات �شا�سعة“ ”..الرواية� ،ص”63
وال جند هذا اخلطاب �إال يف رواية اخليال
العلمي .وهو ميثل درج��ة ال�صفر يف الكتابة،
و�أي خطاب �آخ��ر ميثل انحراف ًا عنه .وهو يف
ال��وق��ت نف�سه درج��ة ال�صفر م��ن اخل���روج عن
ق�ضية العالقة املختلفة واخلا�صة بني الراوي
واملادة املروية ،يحكي �أحداث ًا مت�سل�سلة بلغة
عادية �سردية .والعالقة بني امل��ادة وال��راوي
ظاهرة ال خفايا فيها.
وجن��د اخلطاب العجائبي املت�سم بطاقة
الإدها�ش ،وهو مبني على عدم حتققه واقعي ًا
�أو منطقي ًا ،فقد �سافر رائد الف�ضاء �إىل عوامل
عجائبية:
“-نحن نحلق ف��وق ب��ح�يرة خ�ضراء �أرى
�أمواجها تتحرك م�ضطربة من دون نظام.
هي لي�ست �أمواج ًا و�إمن��ا حيوانات �أبحاثم��دج��ن��ة ،ه��ذه ب��ح�يرة ف��ري��دة ت�ضم �سل�سلة
احليوانات الربمائية جميعها“ ”.الرواية،
�ص”23

لي�ست العجائبية هروب ًا
من واقع الأر�ض ،بل
هي ر�ؤيا مبنظار جديد.
�إنها �سرب للأغوار الواقع
بو�سائل غري واقعية ،وغري
م�ألوفة.

وينا�سب اخلطاب العجائبي حال احللم يف
رواية اخليال العلمي ،وميثل خروج ًا عن �إمكان
التحقق واقعي ًا وانزياح ًا عن درجة ال�صفر يف
الكتابة.
�أما اخلطاب الغرائبي فيمثل خروج ًا عن
�إم��ك��ان قابيلة احل��دث للتحقق لكن ال��راوي
بقدرته الفنية ،وبتقنية امل��ن��ام /الكابو�س
يجعلها قابلة للتحقق.
“كابو�س خميف حط عليه� ،أح�س بثقل
ي�ضغط على �صدره ،تبدت له وحو�ش خرافية،
�أ�شباح خميفة قبل �أن ي�صحو ،و�ضربات قبله
و�صلت حدها الأعظم“ ”..الرواية� ،ص”113
ويعد اخلطاب الغرائبي يف الرواية حموري ًا،
فقد كان الب�ؤرة التي اجتمع ال�سرد فيها ،وتوتر،
ثم غري م�ساره.
وباجتماع هذه اخلطابات يت�أ�س�س نوع �أدبي
خمتلف قائم على �شعرية العلم؛ �أي اجلمع بني
العلم واخليال با�ستخدام احللم ،واملنام.
 خامتةميثل �أدب اخليال العلمي باجتماع العلم
والأدب فيه �شعرية العلم ،وميكن بناء على ما
�سبق ت�سجيل النتائج الآتية:
اج��ت��م��اع العلم واخل��ي��ال يف �أدب اخليالالعلمي ع��ام��ل ق��وة ف��ي��ه؛ �إذ يتكامل اجلانب
العلمي مع اجلانب الأدبي ،وال يت�ضادان.
�أدب الر�ؤيا �أدب مفارق للواقع ،فال ر�ؤيا منغري حال حلمية ،وال حال حلمية من غري ر�ؤيا
متما�سكة.
وجود الر�ؤيا يعني وجود حرية يف التعبريالأدبي ،حتول املتلقي �إىل متلق فاعل م�شارك يف
الك�شف عن هذا البعد ،وتعد الر�ؤيا �أو�سع من
الر�ؤية ،و�أعمق.
بني اخليال العلمي على �سردية التعجيب،وب��ه��ا جت����اوز احل�����دود ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة للحبكة
ال�سردية ،وقد �أ�ضفت العجائبية بعد ًا ت�أويلي ًا
ر�ؤي��اوي�� ًا ،فهي تهدف �إىل �إيجاد نظام جديد
لكوكب الأر�ض.
ام���ت���دت ال��ع��ج��ائ��ب��ي��ة �إىل ل��غ��ة ال��ن�����صو���ص�� ِّور الواقع
و�شخ�صياته وزم��ان��ه ومكانهُ ،
انطالق ًا من الآخر.
تعد رواية اخليال العلمي حال حلم و�ضعت؛لكي توطد العالقة بني الواقع وامل�أمول ،ويعد
احللم ميدان ًا رحب ًا للحرية الأدب��ي��ة مع �أنه
مبني على معطيات علمية.
الهوام�ش والإحاالت
- 9ي ��رى حم�ي��ي ال��دي��ن حم�سب �أن م��ا يحمله
�أي ن�ص حلمي م��ن ق��درة تنب�ؤية يجعله ينتمي �إىل
العجائبية والغرائبية .انظر :حم�سب ،حميي الدين:
 ،2012الأح�ل�ام وال�سرد ال��روائ��ي ،جملة ال��راوي،
ال�ن��ادي الثقايف ،ج��دة ،مج� ،24ص 15ون��رى �أن �أي
ن�ص حلمي ال يقت�صر على البعد التنب�ؤي ،فقد يكون
انكفائياً ،وق��د يكون م��وازي �اً ل�ل��واق��ع ،كما �أن طبيعة
اخلطاب ،واحل��دث ،وتطوره �أم��ور جتعله ينتمي �إىل
العجائبية.
- 10ي �ق��ول ف��روي��د :فلي�س ل�ن��ا م��ن �سبيل �إىل
م�ع��رف��ة العمليات ال�ل�ا واع �ي��ة �إال يف � �ش��روط احللم
والع�صاب ب�أنواعه .انظر :فرويد� ،سيغموند،1982 :
احللم وت��أوي�ل��ه ،ط ،4ترجمة ج��ورج طرابي�شي ،دار
الطليعة ،بريوت� ،ص101
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قراءات

منهج التثقيف العربي
• ح�سني مهدي �أبو الوفا
للتثقيف العربي املثل منهج ذات��ي خا�ص ،له مبادئه و�أ�صوله وق��واع��ده و�أ�ساليبه
وو�سائله الو�ضعية املالئمة التي ي�ؤخذ بها وي�سري ح�سبها ويتوخى تطبيقها .وهو منهج
ينبثق انبثاق ًا �أ�صي ًال من طبيعته الأ�صلية ك�أقنوم فذ يف البحث العربي الإن�ساين الكوين
اجلديد.
ويتمثل هذا املنهج متث ًال كلي ًا يف املطالعة العربية املثلى ،بجماع ما ت�شمل عليه من
مقومات وخ�صائ�ص و�صفات كربى.
وتقوم املطالعة العربية املثلى على ركنني �أ�سا�سيني وحيدين هما ا�صطفاء ممتازاً،
وق��راءة هذه الكتب ق��راءة جيدة ،ويت�ساوى ه��ذان الركنان ت�ساوي ًا تعادلي ًا تام ًا يف
الأهمية والقيمة ،بحيث �أن��ه ال �أهمية وال قيمة البتة لأحدهما دون الآخ��ر ،ف�أية
�أهمية �أو قيمة لكتاب ممتاز يقر�أ قراءة �سيئة؟ وكذلك �أية �أهمية �أو قيمة ،باملقابل،
لقراءة جيدة يقر�أ بها كتاب �سيء؟ ال �أهمية وال قيمة لهما كليهما على ال�سواء ،فالكتاب
املمتاز ال بد له من قراءة جيدة و�إال ذهب امتيازه ،والقراءة اجليدة ال بد لها من كتاب
ممتاز و�إال ذهبت جودتها؛ وهو �أمر يجعلهما ي�ؤلفان فيما بينهما وحدة تثقيفية واحدة
متكاملة ،وال ميكن �أبد ًا لأحد منهما �أن ينق�سم عن الآخر.
ا�صطفاء كتب التثقيف:
لقد بلغت الثقافة الإن�سانية اليوم من االت�ساع وال�شمول ومن التنوع والت�شعب ما
يكاد يجعلها ع�صية جد ًا على � ّأي امتالك حقيقي كلي عام ،بل ما يكاد يجعلها ع�صية
جد ًا على �أي امتالك حقيقي جزئي خا�ص ،الأمر الذي يثري لدى املثقف م�شاعر ال�ضعف
والعجز والق�صور جتاهها ويبعث فيه عوامل احل�يرة والقلق واال�ضطراب� ،أم��ا مهابا
بحيث يغدو ،واحلال هذه رهني �ضياع ثقايف كبري ،يفقد معه كل قدرة على ممار�سة �أي
تثقيف �إن�شائي �أ�صيل .ومن هنا ،فقد كان على املثقف العربي ،كيما يتجاوز مثل ال�ضياع
الكبري� ،أن يعرف جيد ًا كيف ينبغي له �أن يتعامل مع تلك الثقافة الإن�سانية ،ومن ثم
كيف ينبغي له �أن ي�صطفي منها ب�شكل �أمثل خري ما ت�شتمل عليه يف كتب التثقيف.
وال �شك يف �أن ممار�سة مثل هذا اال�صطفاء الكتبي الأمثل لي�س بالأمر الي�سري الهني،
بل �إنه ع�سي و�صعب �إىل درجة كبرية جداً ،حتى �إن حتقيقه بتمامه وكماله يكاد يكون
م�ستحي ًال ،اللهم �إال يف �صورة ما من ال�صور اخل�صو�صية املقنعة .وذلك ب�سبب ما يحيط
به من مزالق خطرة ،فالتخطيط والغو�ص واجلنوح وال�ضالل وغريها؛ هذه املزالق التي
ت�أتي يف جمملها من �ضخامة عدد الكتب التي يتوجب على املثقف العربي �أن ي�صطفي
من بينها كتب التثقيفية اخلا�صة املمدود ،والتي هي خليط متنافر يجمع بني الأ�صيل
والهجني ،واحلقيقي وال��زائ��ف ،وال�سمني والغث ،والطيب واخلبيث ،واملفيد وال�ضار،
وال�سليم وامل�ستقيم ،واجلميل والقبيح ،والنا�ضج والقبح ،واحلي وامليت ،وغريها .ولكن
تلك ال�صعوبة وذلك الع�سر يهونان كثري ًا عندما يتخذ املثقف العربي لنف�سه مقيا�س ًا
تقييمي ًا مالئم ًا ي�ستهدي به يف حتقيق ا�صطفائه الكتبي الأمثل.
وهكذا ف�إنه ال يجوز �إطالق ًا للمثقف العربي �أن ميار�س ا�صطفاءه الكتبي تلك املمار�سة
العفوية الب�سيطة ،التي لن تو�صله �إىل �أية نتائج �إيجابية بناءة ،و�إمن��ا يجب عليه
�أن ميار�سه تلك املمار�سة املنهجية املدرو�سة التي تتيح له تكوين مكتبته التثقيفية
اخلا�صة ،التي ت�شمل على �أمهات الكتب العاملية املختارة ،التي ال غنى عنها �أب��د ًا يف
حتقيق تثقيفه العربي الأمثل .هذه الكتب التي ينبغي �أن جتمع جمع ًا مزاجي ًا متنا�سق ًا
بني روعة املحتوى وعظمة ال�شكل� ،أي بني روعة ما تت�ضمنه ج ّواني ًا من فكرة ومعرفة،
وعظمة ما ت�صاغ به براني ًا من لغة و�أ�سلوب .ذلك �أن الكتب املمتازة هي ما كانت ممتازة
يف �أي عن�صر من عنا�صرها الأ�سا�سية الكربى� ،سواء �أكان نوع هذه الكتب� ،أدبي ًا �أم فل�سفي ًا
�أم علمي ًا �أم فني ًا �أم �سوى ذلك.
ويف احلق ،ف�إن املطالعة العربية املثلى من دون ا�صطفاء كتبي �أمثل هي مطالعة حمكوم
عليها �سلف ًا بالعقم والالجدوى ال�شديدين ،لأنها تكون مطالعة قد فقدت مادتها الثقافية
املن�شودة ،وبالتايل فقد �صفاتها الثقافية الأ�صيلة التي جتعل منها مطالعة �إبداعية
خالقة.
قراءة كتب التثقيف:
لقراءة الكتب �أ�ساليب عديدة متنوعة تتمايز متايز ًا كلي ًا �أو جزئي ًا فيما بينها يف
اجل��ودة وال�سوء .وهي �أ�ساليب تنبثق انبثاق ًا حتمي ًا الزم�� ًا من الأغ��را���ض الأ�سا�سية
املتوخاة لهذه القراءة.
و�إذ �إن من هذه الأغرا�ض ما هو للتنور واالط�لاع� ،أو للتعلم والتح�صيل� ،أو للت�أهيل
والإعداد� ،أو للهواية واال�ستمتاع� ،أو للت�سلية وتزجية الفراغ� ،أو غري هذه من الأغرا�ض،
ف�إن من هذه الأ�ساليب �أي�ض ًا ما هو هادئ �أو مت�أن �أو متعمق �أو مركز �أو حيوي من جهة،
وما هو م�ضطرب �أو �سريع �أو �سطحي �أو م�شتت �أو �آيل من جهة ثانية ،بحث �أن لكل غر�ض
�أ�سلوبه القرائي اخلا�ص ،الذي يتنا�سب وطبيعة هذا الغر�ض الأ�صلية وملاذا كان الغر�ض
اجلوهري املتوخى للتثقيف العربي الأمثل هو البعث والن�شور ،بعث الإن�سان العربي
ون�شور الأم��ة العربية ،كان من البديهي �أن تكون له قراءته الكتبية اخلا�صة التي
تتنا�سب يف �أ�سلوبها الأمثل مع ما لهذا الغر�ض الفذ من قدا�سة وعظمة وجالل .وتتميز
القراءة الكتبية اخلا�صة للتثقيف العربي الأمثل يف كونها قراءة �إن�شائية رفيعة ،بل
رفيعة جداً .فهي تقوم ،عموم ًا ،على التفهم الدقيق واال�ستيعاب اجليد والتمثل ال�صحيح
واالغتذاء ال�سليم بكل ما يقر�أ ،بحيث ت�أخذ �شكل احتواء ثقايف مبدع ،وتقوم باملقابل
على العناية ال�شديدة والتمهل الواعي والتمعن البعيد والت�أمل امللي يف كل ما يقر�أ،
بحيث تتخذ �صورة فعل فني جميل ،الأمر الذي يتطلب من املثقف العربي �أن يعمل يف
هذه القراءة كل جوارحه وملكاته وهي يف �أرهف �أحوالها ،وبالتايل �أن يعمل فيها كل
قواه وقدراته وهي يف �أعلى م�ستوياتها .وال بحق �أبد ًا �أن متار�س قراءة كتب التثقيف
العربي الأمثل �إال مبثل هذا الأ�سلوب الفكري الفني الرفيع ،ال ب�أي �أ�سلوب �آخر غريه
بتات ًا ،وذلك ان�سجام ًا منها مع املثقف العربي والكتاب العربي على ال�سواء .وهي ما مل
متار�س هكذا ،ف�إنها �ستكون قراءة فا�سدة ،لأنها �ستكون �سلبية باطلة ،ومن ثم ال جمدية
فا�شلة� .أما �سلبيتها وبطالنها ف�إنهما يت�أتيان من كونها �ستجرد الكتاب العربي من كل ما
ي�شتمل عليه من قيمة ثقافية ،و�أما ال جدواها وف�شلها ،ف�إنهما يت�أتيان من كونها �ستفقد
املثقف العربي فائدة الثقافة املن�شودة.

د.ح�ســن حميد

فالدميري نابوكوف ـ3ـ
احلياة والأدب والأ�سرار

احلق �أنني ما كنتُ �أري��د احلديث عن رواي��ات وق�ص�ص نابوكوف ،وال عن �أ�شعاره
ال�سار عن بو�شكني وغوغول بو�صفهما نهري الأدب
وم�سرحياته ،ونقده الأدبي ،وحديثه َّ
الرو�سي الذي َّ
ظل يغرتف منه لكي يرتوي ،و�إمنا �أردت احلديث عن ر�سائل نابوكوف
التي �أر�سلها �إىل زوجته (فريا) طوال زمن مقداره خم�سون �سنة و�أزيد ،والبداية كانت
من �أيام تعارفهما يف عام  ،1923وزواجهما عام � 1925إىل ما قبل �سنتني من وفاته،
لأن نابوكوف كان �أ�شبه بالطائر الذي يعي�ش من �أجل �أن يح ّلق بعيد ًا عن ع�شه ،حيث
هي (فريا) موجودة .كتب نابوكوف ر�سائله خالل عقود الع�شرينيات والثالثينيات
والأربعينيات واخلم�سينيات وال�ستينيات وال�سبعينيات مع الأخ��ذ باالعتبار تدفق
الر�سائل مبا حتمله من �أ�شواق ،وتعليقات على الأحداث ،والكتب ،والتجارب الأدبية،
والتفاعالت االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والع�سكرية ،وال�سيما �أن حياة
نابوكوف مرت بالثورة الرو�سية  ،1917واحلرب العاملية الأوىل و�آثارها ،واحلرب
العاملية الثانية وما �أحدثته من متغريات لي�س يف اخلريطة اجلغرافية الأوروبية ،و�إمنا
يف اخلريطة النف�سية للمواطن الأوروب��ي ،وبذلك ف�إن حياة نابوكوف غنية ،وغنية
جد ًا ،بحمولتها الفكرية� ،أعني معا�صرتها للنظريات الفكرية والفل�سفية ومما�شاتها
للأبعاد ال�سيا�سية «م��وازاة» لو�سوا�س قهري يقول �إن القوة هي املفتاح الذهبي لكل
حلم !..ومن بعد معا�صرتها للنظريات الفنية التي حتدثت عن احلداثة يف عامل الأدب
والفنون الإن�سانية عامة ،وتخطيها لكل معطيات الواقعية من �أجل دكها �إميان ًا ب�أن
عامل ًا جديد ًا يتخ ّلق بعيد ًا عن مدونة قيم كانت ت�شكل �إمنوذج ًا �إر�شادي ًا ل�صوغ احلياة،
والإميان مبدونة قيم جديدة ت�ؤمن بالغرائبي والعجائبي وال�سحري والأ�سطوري ،و�أن
الإن�سان هو باعث هذه املعطيات و�إن كانت يف منطوقها رطانة غري م�ستحبة!
يكتب نابوكوف حوايل  300ر�سالة �إىل زوجته (فريا) ،جمعت بعد وفاته يف كتاب
جاءت �صفحاته يف زهاء (� )1000صفحة لأنها اتبعت ب�شروح وحتليالت ،ور�سوم،
و�ألغاز ،و�صور .و�أهمية هذه الر�سائل لي�ست كامنة يف تظهري جتليات املحبة التي ُكمن
بها �صدر الزوج (نابوكوف) و�صدر الزوجة (فريا) بو�صفها هي الغذاء امللكي حلياتهما
الزوجية ،و�إمنا هي كامنة يف الأحاديث التي ت�ؤرخ لكل �شيء يف املجتمع الأوروب��ي،
وح�سب بقعه اجلغرافية التي عا�ش فيها نابوكوف يف تلك الأزمنة وعاي�ش الأحداث
واملتغريات والأف��ك��ار والنظريات منذ عقد الع�شرينيات وحتى عقد ال�سبعينيات،
�إنها ر�سائل تتحدث عن ال�سيا�سة ،واالقت�صاد ،واالجتماع ،واجليو�ش ،والتحالفات،
واملعاهدات ،والثقافة ،والفنون ،والنظريات اجلديدة يف جميع املعارف� ،إنها ر�سائل
تتحدث عن العمل والبطالة ،والأ�سواق ،واملواد التموينية يف زمني ال�سلم واحلرب،
وعن الأم��وال التي تت�سرب من بني الأ�صابع مثل املاء ،وعن الآخرين الذين ي�صدون
عن التعامل مع الرو�س املهاجرين بعد �أحداث الثورة البل�شفية ،والظروف ال�صعبة
التي عا�شوها يف مراكز جتمعات الهجرة يف برلني وباري�س ،والبطاقات اخل�ضر التي
حاز عليها الأف��راد ،مثلما حازت عليها الأ�سر والتي كانت عنوان ًا للمذلة والإهانة
وعدم االحرتام ،واملغاط�س الال�إن�سانية التي غرق فيها املهاجرون الرو�س ،واخل�سارات
الروحية واجل�سدية التي �أحاطت بهم وطاردتهم حني ا�ضطروا �إىل معاي�شتها والغرق
يف �أوحالها.
ولأن الر�سائل تعطي فكرة �ضافية وافية عن حال �أوروبا يف �أثناء املتغريات التي
ع�صفت ببع�ض بلدانها ،ومنها �أفول جنم برو�سيا� ،أي غياب االمرباطورية اجلرمانية،
وغياب دور عا�صمة الفن والأدب والثقافة والفكر (فينا) وظهور عوا�صم �أوروبية
للفنون والآداب والثقافة ،وكذلك �أفول النظريات املنادية بالقوة والتطرف والقوميات
ال�ضيقة ،وغياب مقوالت النبل اخلا�ص عن جغرافية معينة �أو جن�س ب�شري حمدد،
ومنها �أي�ض ًا �أفول نظريات علم النف�س القدمية وظهور نظريات جديدة حاولت ترتيب
الذات الب�شرية وفق ت�صنيفات جديدة لها عالقة بـ(�أنا) و(الأنا الأعلى) ،و(الهو)،
واملادية والروحية ،والعقالنية ،وال�سعادة ،والهيمنة ..لأن الر�سائل حتتوي على هذا
كله ف�إنها كانت حق ًال وا�سع ًا للدرا�سة من قبل الأدب��اء ،والنقاد ،والفنانني ،وعلماء
االجتماع ،واالقت�صاديني ،والع�سكريني ،وال�سيا�سيني ،و�أهل الرتبية والثقافة والفكر،
لأنهم عدّ وا قراءتها �أ�شبه باملراجعة لكل ما حدث يف �أوروب��ا يف تلك ال�سنوات التي
جاوزت اخلم�سني �سنة مبا فيها من وقائع و�أحداث وتواريخ ومغايرات و�أ�سرار وت�شوفات
و�أحالم.
لقد عدت هذه الر�سائل كنز ًا ثقافي ًا لي�س ملعرفة �أ�سرار كاتب �شديد الأهمية والغنى
هو فالدميري نابوكوف و�أبعاد حياته الثقافية واالجتماعية ،و�إمن��ا ملعرفة �أ�سرار
املجتمع الأوروبي و�أبعاد احلياة فيه خالل ذلك التاريخ املديد وما عرفه من متغريات
ت�صل �إىل حد الذهول.

Hasanhamid55@yahoo.com
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" �صديقتي دع�سوقة " لـ رامز حاج ح�سين
والمن�سي في �أدب الأطفال

• �أ�سعد الديري
الفنان الت�شكيلي «رام���ز ح��اج ح�سني»
���وب وم���ب���د ٌع ب��ح��قّ  ،ان��ح��ازتْ
ف��ن��انٌ م���وه ٌ
فولج
مل الأطفالِ ،
َ
�أعمالهُ الفن ّية �إىل عا ِ
ب�شغف.
ف�ضاءاتهم
ٍ
وبكلّ ما ُ
طاقة وحيو ّي ٍة � َ
أطلق
ميلك من
ٍ
لألوانهِ العنانَ ....
ً
تتهجى � َ
املطر
أ�سئلة
غيمة
فت�شكّلتْ
ِ
ّ
وحري َة النجو ِم ..
النوار�س ..
ني
وت�شكّلتْ بحر ًا
حتتاج �إليه مالي ُ
ِ
ُ
ً
يطلُّ
ال�صباح امل�ض ّمخُ
منها
ة
نافذ
وت�شكّلتْ
ُ
ني
ِ
بعبق اليا�سم ِ
ً
َ
والهواج�س
ؤى
�
بالر
مرتعة
حدائق
ك
وت�ش
ّلتْ
ِ
الباذخةِ ..
مفعمة
وت�شكّلتْ
فرا�شات حتو ُم فوق حقولٍ
ٍ
ٍ
أهازيج القرنفلِ والزيزفونِ ..
ب�
ِ
َ
اختل�س من ال�ضوءِ ما
،
�شعر
�ين
وح
باملتعةِ
َ
َ
احللم لدى الأطفالِ
يعينهُ على اقتحا ِم ده�شةِ
ِ
�ين بالت�سا�ؤالتِ  ،وت َ
امل�ترع َ
���رك ملعجز ِة اللونِ
جة بندى
�شخ�صيات
حر ّي َة البحثِ عن
م�ضر ٍ
ٍ
ّ
غواياتهِ الآ�سرةِ.
�شخ�صيات الق��تْ ا�ستح�سان ًا
ف�بر َع يف ابتكا ِر
ٍ
ب�سبب قربها من عاملهم وتوا�شجها
لدى الأطفالِ
ِ
مع ت�صوراتهم وخياالتهم املجنّحةِ كـ�شخ�صيةِ
« �أب��ي حمدو وعجاج و�أب��ي �سلمو و�سليمو و�أم
اجل��داي��ل وع��ف��روت وزل��ف��ة و�سم�سمة ون��اي��ا
وقرقو�ش  ...وغريهم « من ال�شخ�صياتِ املمتعةِ ،
أ�شك ب�أنّها ترثي عا َ
مل الطفلِ  ،وتعلقُ
التي ال � ُّ
ب��ذاك��رت��هِ  ،بحكاياتها ومغامراتها الطريفةِ
ال�شائقةِ .
ما قادين �إىل ما �أ�سلفتُ  ،هو �صدور جمموعتهِ
الق�ص�ص ّيةِ الأوىل عن الهيئةِ العا ّمةِ ال�سور ّيةِ
للكتاب والتي حملتْ عنوانَ « �صديقتي دع�سوقة
ِ
ري والتي بر َع فيها
« يف � 35صفحة من القط ِع الكب ِ
الفنانُ « رام��ز ح��اج ح�سني « لي�س كفنانٍ قا َم
وح�سب،
بت�صميم غالفها ولوحاتها الداخل ّيةِ
ِ
ْ
َ
امتلك �أدوات��هِ الفن ّيةِ احلكائ ّية
كقا�ص
و�إنمّ��ا
ٍ
بثقة ...
ٍ
ُ
ق�ص�ص،
��اين
م
��
ث
على
��ة
ع
��و
م
��
ج
��
مل
ا
ا�شتملتْ
ٍ
ٌ
�سجاد ُة
حملتْ العناوينَ «
مباراة بكر ِة الزع ِ
رتّ ،
ُ
ّ
حفلة الع�شاءِ املميزةِ ،خم ّي ُم
الف�ض ّيةِ ،
النجو ِم
ُ
أربعة و�أربعني رج ًال،
فرقة
النملِ ،
احلر�س� ،أم � ٍ
ِ
ُ
ُ
القمر رفرف «
عا�شقة
زقزقان،
احللزون
نزهة
ِ
موجهة �إىل الأطفالِ الذين
والق�ص�ص جميعها ّ
ترتاوح �أعما ُرهم بني  6ـ � 8سنوات
ُ
ُ
القا�ص  /الفنانَ
أم���ر� ،أنّ
والطريف يف ال ِ
َّ

ح َ
اختل�س
باملتعة،
ني �شع َر
ِ
َ
من ال�ضوءِ ما يعينهُ على
َ
وترك
احللم
ده�شة
اقتحا ِم
ِ
ِ
البحث
اللون حر ّي َة
ملعجز ِة ِ
ِ
جة بندى
عن
�شخ�صيات م�ض ّر ٍ
ٍ
غواياته الآ�سر ِة .
ِ

رامز قد َ
�سلط
ال�ضوء يف ق�ص�صهِ على احل�شراتِ
َ
املن�س ّيةِ وامل��ث�ير ِة النتبا ِه الأط��ف��الِ يف �آنٍ مع ًا،
َ
وك�شف للأطفالِ عواملَها بحرف ّي ٍة
و�أن�سنها ..
الت�شويق والإث����ار ِة م��ا فيها،
��ة فيها م��ن
�أدب�� ّي ٍ
ِ
ً
ً
نبيلة
تربوية و�أخالق ّي ًة
وقدّ َم من خاللها قيم ًا
و� ً
أ�صيلة .
ُ
��ج��اين �أو
وك��ي ال �أنْ�� َع��تُ بالـ « تو�صيف « امل ّ
ال�لاجم��دي ،ف���إن��ن��ي �س�أعمد يف درا���س��ت��ي �إىل
تلخي�ص
��داف الرتبو ّيةِ
الق�ص�ص ،و�إب��راز الأه ِ
ِ
ِ
القا�ص �إي�صالها �إىل الطفلِ  /القارئ
د
أرا
التي �
َ
ّ
مباراة بكرة الزعرت:
ُ
امل�شم�ش مبارا ًة بكر ِة
تقيم
ح�شرات غابةِ
ِ
ُ
ُ
ُ
تن�سج لهم
“العنكبة” عليهم �أن
تعر�ض
القد ِم،
َ
َ
ُ
ُ
الدع�سوقة خدماتها،
ترف�ض
�شباك املرمى،
فيتدخّ ُل احللزونُ زقزقان م�شري ًا �إىل �أنه من
َ
نرف�ض م�ساعد َة اخلالة “ عنكبة “،
العيب �أن
ِ
لتخلي�ص الكرة
يذهب الزيزُ زعفران
وعندما
ِ
ُ
�شباك املرمى تلت�صقُ ي��دا ُه ،تتقدّ ُم نح َوه
من
ِ
اخل��ال ُ��ة “ عنكبة “ وه��ي ت�بر ُز �أنيا َبها ،تقو ُم
ُ
ال�شباك و�إبعادِه عن “
احل�شرات بتخلي�صهِ من
ِ
العنكبة “.
ُ
أخالقي “  :احذ ْر عد ّوك،
�
“
الرتبوي
الهدف
ّ
ّ
وال تقبلْ منه معروف ًا
�سجادة النجوم الف�ضية
ُ
�سر الأ���ض��واءِ
تت�ساءل “ دع�سوقة “ ع��ن ّ
الالمعةِ يف الليلِ  ،يدعوها الزيزُ زعفران �إىل
َ
تذهب هي و�أ ُّمها �إىل
ال�سر،
ليك�شف لها
منزلهِ
ُ
ّ
بيتِ زعفران ،يقو ُدهم والدُ زعفران �إىل �شاطئ
البحريةُِ ،
تنتظر
جتتمع �أُ َ�س ُر الزيز ،التي
حيث
ُ
ُ
َ
الليل ،كي يفر َد عباءته ف��وق الغابةِ  ،وحني
ً
يخ ّي ُم ال��ظ�لا ُم ،يطلقُ اجلدجدُ � ً
عذبة
أغنية
َ
التحليق ،وما �إن حتل َّق
يطلب فيها من اجلمي ِع
ُ
ُ
ُ
توم�ض
ح�شرات الزيز حتّى تبد�أَ �أج�سا ُدها
جميلة .
ب�ألوانٍ ذهب ّي ٍة
ٍ
ُ
تعليمي « � :أن �سر الأ�ضواء
«
الرتبوي
الهدف
ّ
ّ
الالمعة يف ليل الغابة هو الومي�ض الذي ينبعث
من �أج�ساد ح�شرات الزيز
حفلة الع�شاء املم ّيزة
أ�صدقاءها �إىل الع�شاءِ ،
تدعو “ دع�سوقة “ �
َ
وجتلب كلُّ ح�شرةٍ معها الطعا َم
فيل ّبونَ الدعو َة،
ُ
�صر ًة
معه
جلب
فقد
خنفو�س
إال
��ب� ،
َ
ال��ذي حت ّ
ّ
كريهة ،دفعتْ احل�شراتِ �إىل النفو ِر
رائحة
ذات
ٍ
ٍ
منه� ،إال الذبابة “ طنطن “ فقد ا�ستح�سنتْ
فعل َتهُ .
ُ
تعليمي «  :على امل��رءِ �أن
«
الرتبوي
الهدف
ّ
ّ
يح�سنَ اختيا َر �أ�صدقائه ،و�أنّ الطيو َر على
تقع
�أ�شكالها ُ
النمل
خميّمُ
ِ
َ
ُ
م
ي
خم
إقامة
النمالت �
�صيفي يف غابةِ
قررتِ
ّ
ّ
الفريق ـ ال َ
ُ
أعمال
النملة ـ قائد ُة
امل�شم�ش ،وزعتِ
ِ
ِ
ُ
احلفلة،
على احل�شراتِ املدع ّواتِ  ،وعندما انتهتِ
ُ
بتنظيف امل��ك��انِ  ،وع��ادتْ كلّ
احل�شرات
ِ
قامتِ
ً
فرحة م�سرور ًة .
منهن �إىل منزلها
ُ
أخالقي «  :التعاونُ بني
الرتبوي « �
الهدف
ّ
ّ
يجلب ال�سعادة
ال
أ�صدقاءِ
ُ
فرقة احلر�س
ُ
احلر�س من النمالتِ تتولىّ
فرقة
بينما كانتْ
ِ

ُ
والت�شبيهات
ري
التعاب ُ
ْ
وردت يف
البالغ َّية التي
الق�ص�ص عمدَ �إليها لإثار ِة
ِ
وحتفيز
الطفل
خيال
ِ
ِ
ِ
لديه.
القيم اجلمال ّي ِة ِ
ِ
َ
��دام
حرا�سة مدخلِ الغابةِ � ،شاهدتْ �آث��ا َر �أق ٍ
كثريةٍ  ،فظنّتْ �أنّ هناك عدو ًا ينوي مهاجمتهم،
َ
����ر وج���دوا ال����دود َة “
وح�ي�ن ت����أكّ���دوا م��ن الأم ِ
�أ ّم �أرب��ع ٍ��ة و�أرب��ع�ين “ رج��لٍ  ،تغفو على �صخرةٍ
ال�شم�س
وقد م��دّ تْ �أرج َلها لال�ستمتا ِع ب�أ�ش ّعةِ
ِ
ثم ْ
مل تلبثْ الدود ُة �أن
واحل�صولِ على الدفءِ ّ ،
بانتظام ،فم�شتْ وم�شى
ري
قامتْ بتعليمِهم ال�س َ
ٍ
خلفها ُ
بان�ضباط .
جي�ش النملِ
ٍ
ُ
أخالقي «  :على املرءِ �أال
الرتبوي « �
الهدف
ّ
ّ
أقلم مع
يت�سرع ب�إ�صدا ِر �أحكامهِ  ،و�أنّ عليهِ �أن يت� َ
الهيئةِ التي َ
خلق عليها
�أ ّم �أربعة و�أربعني رجال
ُ
ُ
تبحث عن طعامِها حتّى
احل�شرات
انطلقتْ
َ
انت�صف النها ُر� ،إال �أنّ ال�سيدة “ �صري�صرة “
أربعة و�أربعني،
قررتْ �أن تقو َم بزيار ِة جارتِها �أم � ٍ
أربعة و�أربعني جورب ًا
فوجدتْها تقو ُم بغ�سيلِ � ٍ
زوجها ،فحمدت اهلل على
قما�ش ّي ًا التي
تخ�ص َ
ُّ
ُ
فزوجها ال ُ
ميلك
منحها اهلل �إياها،
النعمةِ التي َ
ُ
�سوى �ستةِ �أرجلٍ  ،وال َ
عمل عندها �سوى قيامِها
يوم .
مب�سح �شاربيه كلّ ٍ
ِ
ُ
أخالقي “  :التو ّد ُد �إىل
�
“
الرتبوي
الهدف
ّ
ّ
ُ
الزوجة يف خدمةِ زوجها
اجلريانِ  ،وتفاين
نزهة احللزون زقزقان
��اء ب��ال��غ��ي��و ِم ،اخ��ت��ب���أتِ
ح�ين ت��ل��ب��دتِ ال�����س��م ُ
ُ
املخلوقات ال�صغري ُة يف منازلِها وجحو ِرها ،بينما
للخروج
احللزون “ زقزقان “ ا�ستعدَّ هو وجدّ ه
ِ
الطق�س
أر����ض ،لال�ستمتا ِع بهذا
ف��وق
ِ
�سطح ال ِ
ِ
ا�ستف�سر احللزونُ “ زقزقان “ من
الرائ ِع ،وحني
َ
ال�شم�سَ ،
قال
�سبب هروبهم من �أ�ش ّعةِ
ِ
جدّ ِه عن ِ
له اجلدُّ � :إن جلدنا ٌ
ورطب ،و�إذا تعر�ضنا
رقيق
ٌ

ال�شم�س ف�إننا ن��ح�ترقُ  ،وي��ج ّ
��ف م��ا يف
لأ���ش�� ّع��ةِ
ِ
�أج�سامِنا من ماءٍ .
ُ
تعليمي « � :إي�ضاح �سبب
الرتبوي «
الهدف
ّ
ّ
ال�شم�س
ع
أ�ش
ل
ه
م
ج�س
احللزون
تعري�ض
عد ِم
ةِ
ِ
ِ
َ
ّ
عا�شقة القمر رفرف
ٌ
ُ
جمموعة
تعي�ش
حتت �شجر ِة التوتِ كانت
ٌ
دودة من
من الديدانِ ال�صغريةِ ،وكانتْ بينهم
ف�صيلةِ دي��دانِ الربي ِع ،تع�شقُ
القمر ،وتتمنّى
َ
تلم�س وجههُ  ،وح َ
امل�ضيء
اخلنف�س
ني �سم َعها
�أن
َ
ُ
ُ
ّ
ا�ستخف
تلم�س وجهه،
أن
�
ّى
ن
وتتم
للقمر
ّي
ن
تغ
ِ
َ
بها وا�ستهز�أَ ،وح َ
�ين �شكتْ حالها �إىل اجل��دّ ِة
احلكيمةِ  ،ق��ال��تْ لها � :أنّ عليها �أن تتغذّ ى
وتنتظر َ
جاء ُ
ف�صل الربي ِع ،وح َ
ف�صل الربي ِع،
َ
ني َ
َ
ُ
ري
كب
جراب
حياكة
ة
منها
طلبتْ
حريريٍّ
اجلدّ
ٍ
ٍ
لبع�ض الوقتِ ،
ا�سمه اخل��ادرة لكي تنا َم فيه
ِ
ٌ
اجلراب ،وخرجتْ منهُ
فرا�شة
وبعد مدّ ةٍ متزّ َق
ُ
ٌ
القمر،
جميلة ،ن�شرتْ �أجنح َتها ،وط��ارتْ نح َو
ِ
حتّى الم�ستْ وج َههُ
ال��ه ُ
��ي « :
��وي «
��دف ال�ترب ّ
تعليمي � /أخ�لاق ّ
ّ
ال��ت��ع��رف على دور ِة ح��ي��ا ِة ال��ف��را���ش��ةِ  ،وع��د ِم
اال�ستخفاف بالآخرين واال�ستهزاءِ بهم
ِ
اللغة والأ�سلوب
بلغة ف�صحى فيها
كتبتْ
ق�ص�ص املجموعةِ
ٍ
َ
أدبي
�
إ�سلوب
�
وب
فيها،
ما
من
وال�سال�سةِ
اجلزالةِ
ٍ
ٍّ
يتنا�سب مع الفئةِ العمر ّيةِ املوجهةِ �إليها،
من َّمق،
ُ
َ
قامو�س
إثراء
�
ـ
إدراك
�
و
بوعي
ـ
الكاتب
وحاول
ٍ
ِ
ُ
َ
تن�صب
القارئ  /الطفل ببع�ض املفرداتِ مثل :
ُ
حتب « َ
ر�شف « �ص14
�شباكها « �شرك ًا « �ص 7و ّ
احلياكة �ص « .. 32اخلادرة « �ص  .. 32وغريها
ُ
والت�شبيهات البالغ َّية التي وردتْ
ري
�أما التعاب ُ
الق�ص�ص والتي ال � ّ
الكاتب عمدَ �إليها
يف
أ�شك ب�أنّ
ِ
َ
وحتفيز
ة
��ار
ث
لإ
الطفلِ
خيالِ
ِ
القيم اجلمال ّيةِ
ِ
ِ
ُ
ذهن � ..ص
لديهِ  ،مثل  ( :رنتْ هذه
اجلملة يف ِ
ُ
 ،) 10و ( ك��ان اجلدجدُ
يعزف على قيثارتهِ
�ص ) 10و ( بد�أَ
ُ
الليل يفر ُد عباء َتهُ
ال�سوداء
َ
على الغابةِ �ص .. ) 11وغريها
الرتغيب
الكاتب دو َر عن�صري
ومل يغفلِ
ِ
ُ
ُ
ب�شغف
الطفل
والت�شويق يف ق�ص�صهِ  ،لكي يقر�أَها
ٍ
ِ
حتّى النهايةِ  ،دون �أن
ي�شعر بال�س�أ ِم واملللِ
َ
العتبات الفنية
ُ
الت�شكيل
لعب
الب�صري ـ و�أق�صدُ اللوحاتِ
ُّ
َ
أبدعها
�
التي
��ة
ي
��
ج
��ار
خل
وا
ة
ي
الداخل
الفن ّية
َ
ّ
ّ
القا�ص بري�شتهِ ـ يف املجموعةِ الق�ص�ص ّيةِ دور ًا
ُّ
�
ز
إبرا
�
يف
هام ًا
الق�صةِ فقد كانتْ
أحداثِ
وجت�سيدِ
ِ
ّ
ً
ُ
جميلة ومعبرّ ًة ابتعدَ فيها الفنانُ /
الر�سومات
القا�ص عن الألوانِ احلا ّر ِة الفاقعةِ  ،وعمدَ �إىل
ّ
تتناغم مع املكانِ الذي
الأل��وانِ الهادئةِ التي
ُ
ّ
متتْ فيه الأحداث .
نخل�ص �إىل القول،
َ
املجموعة الق�ص�ص ّية “ �صديقتي ُدع�سوقة
�أنّ
القا�ص  /الفنانُ رام��ز حاج
أبدعها
“ التي � َ
ُّ
ٌ
ٌ
بكلّ
ناجحة
جمموعة
ح�سني
املقايي�س الأدب ّيةِ
ِ
والفن ّيةِ على حدٍّ �سواء
فهنيئ ًا للمبد ِع الفنانِ رامز حاج ح�سني �صدور
جمموعتهِ الق�ص�ص ّية الأوىل
للكتاب،
ي
ال�سور
ةِ
وهنيئ ًا للهيئةِ ال��ع��ا ّم��ةِ
ّ
ِ
حر�صها على �إ�صدا ِر كتبها بهذا امل�ستوى الرفي ِع
من الت�أل ِّق والتم ّي ِز .

قضايا و آراء
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تفكيك َبعد بنيوي في �سياق اجتماعي
• د .معن النقري
يف العامل املتقدِّ م �شما ًال �آالف بل ع�شرات
�آالف الكتب والأعمال املتخ�ص�صة بالتقدم
الع ْلمي – التقني وبظروف و�آث��ار وتبعات
ال��ث��ورة التكنولوجية ،وال�سيما املتو ِّلفة
على ر�صد م�ستجدات احلياة االجتماعية
و�أ�شكالها املرتبطة ن�شوء ًا بظهور و�سائط
االت�صاالت اجل��دي��دة امل َع ْولقة بالتقانات
الإلكرتونية مع افرتا�ضات ب���أنَّ ه��ذه الو�سائط
ت�صيغ جت��رب ً��ة ل��غ��وي��ة ج��دي��دة ت��ت��ف��ارق م��ع /
وع���ن ت��ل��ك ال��ت��ي الزم����ت احل���دي���ث �أو ال��ك�لام
وكذلك الكتابة .وال تقت�صر درا�سة االت�صاالت
الإلكرتونية على اجلوانب ال ِتقنية وال ِتقانية ِمن
منظور فعالية التبادل الكالمي /الإ���ش��اري ،بل
وتت�صدى �أي�ض ًا للم�سائل االجتماعية الهامة ذات
ال�صلة بالت�أثري العك�سي املرتدّ � ،أي �أهمية اال�شكال
االجتماعية وال�ص َيغ الثقافية يف ت�شكيل مناذج
(م��ودي�لات) جديدة لالت�صال مع التجديدات
ال ِتقانية ،ومع انتبا ٍه خا�ص �إىل ما يرتافق مع هذا
كله ِمن �صيغ لغوية جديدة ذات قدرات حتويلية
جتاه العالقات االجتماعية.
ويف ال��غ��رب �شبه ات��ف��اق ف��ك��ري ث��ق��ايف على
الدور املحوري الكبري للنظريات بعد ال�صناعية
يف هذه االجتاهات ،ومم ّثلوها يَعدُّ ون الع�شرات
حتى يف بدايات انطالقتها وال�سيما بعد ومنذ
ال�سبعين ّيات ،وكثريون ي��رون يف هذه النظريات
ً
ً
وقطيعة ايبي�ستيم ًا/
مقاربة جديدة وقطع ًا
�إيبي�ستميولوجي ًا ...مع «الباراديغمات» املعا�صرة
[البارادي ْغما �أو «البارادامي»  -م�صطلح توما�س
ُك��� ْون ّ
منظر وفيل�سوف العلم وت���ط��� ّوره] ،مع
العلم �أن حماوالت �إن�شاء نظرية جديدة للعالمَ
االجتماعي املعا�صر تلقى غالب ًا وعلى ال��دوام
مقاومة كبرية� ،سيما و�أن التغيرُّ ات اجلارية يف
البنية االجتماعية على م�ساحة عقود من نهايات
القرن الع�شرين كان يجري احتوا�ؤها وتف�سريها
يف �أُط��ر من��اذج (م��ودي�لات) قدمية �أو موجودة
قائمة م��ن قبيل مفاهيم «ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة» لدى
املارك�س ّيني و«التحديث» لدى الفيربيني (�أتباع
و�أن�صار ف ْيرب).
ويف ه����ذه الأج�������واء امل�����ش��ح��ون��ة امل��ت��وت��رة
واحل��� ّ��س��ا���س��ة ان��وج��د َم���ن ي��ح��اول اخل����روج عن
َّ
ال��ط��وق بو�سائل ع��دي��دة ،وال�سيما حم��اوالت
التحرر من الفكر ال�شمويل املا ْكروي غرب ًا و�شرق ًا
ُّ
ليبريالي ًا ومارك�سي ًا ،وتعددت املحاوالت والآراء
واالجتهادات مع غ َلبة ّ
احلظ املتعثرِ والفوز املرت ِّدد
يف ميدان ال�سباق اجلديد هذا .و�سار كثريون يف
طريق الإف�صاح عن نوايا ومطامح قنوعة را�ضية
مر�ضية ال تبتغي �إحالل ت�صميم توتايل�/شمويل
مكان �آخر ،بل االكتفاء ْ
بو�ضع نظرية «�إقليمية/
حم ّلية» ( regionalباملعنى الفكري العلمي
املعريف ولي�س اجلغرايف) تت�ض ّمن ذاتي ًا التغيرّ ات
اجلذرية يف البنية االجتماعية ودرا�سة ِقطاع
تاريخي ج��دي��د ،وك��ث�ير م��ن امل��ج��دّ دي��ن ت�صدّ وا
ملفهوم الت�شميل والت�شميلية وجابهوا �إذن مفهوم
«النظرية امل�ش ِّملة»  Totalizing Theoryمع
تفريقها ،يف الآن ذات��ه ،عن «النظرية العا ّمة»
general
�أل ِفتُ االنتباه �إىل بع�ض التدقيقات اللغوية
املفيدة ال��ت��ي ُتقدّ مها لنا ل��غ��ات عاملية �أُخ���رى

ك��م��ف��رداتGeneral ß generalizing :
 ß generalizationمما ال يخ�ضع عندنا
للتفكُّر والتمحي�ص والتمييز و�إعمال العقل ،كما
�سرت العادة عربي ًا� ،أ َّم��ا نحن فن�ؤكد م�س�ؤولية
و�ضرورات متييزها وتدقيقها تباع ًا كما يلي :عا ّم
ُ
وتناظر ًا مع هذا نقرتح �أي�ض ًا:
ُ ßمع ِّمم  ßتعميم،
ال�شامل ّ ß
امل�شمِل  ßالت�شميل ،مقابلtotalà :
ُ
وبع�ضهم يعترب
totalizing à totalization
�أن النظرية «العامة» ت�صري «م�ش ِّملة» عندما يت�سع
طموحها فتزعم احتواء وت�ض ُّمن �سائر الظواهر
ُ
االجتماعية ،بل و«جوهر» املجتمع ،وتت�ض ّمن �أو
حتتوي �شمو ًال الآف��اق والتجربة اخلارجني عن
ٌ
ونظريات كهذه تنحو وت�صبو �إىل
� ُأط��ر جما ِلها؛
«نزع الت�أريخ»  dehistorizationعن املجال
االجتماعي.
توجهات الرجوع
وقد الحظنا �سطو َة مناحي ّ
خلف ًا مبعنى «م��ا قبل ك��ذا  ••»X -وه��ذا لي�س
اجتهاد ًا هام�شي ًا وال ع��اب��ر ًا بل يف �صلب ون��واة
تيارات ما بعد احلداثة واحلداثية يف غالبيتها،
والتي متيل �إىل التفكيك والتهدمي يف بناء وبنية
كل ما هو حداثي /حداثوي يف �سائر املجاالت
وب�أو�سع املعاين؛ وم�صطلح «نزْع الت�أريخ» املذكور
�آنف ًا �ستجده تناظر ًا ب�أطياف عديدة متنوعة
منها :ن��زع املركزية والتخلي عنها� ،أي �إلغاء
ُ
والتمركز ،decentralization
ونزع املر َكزة
وك��ذل��ك ه��و ف��ه��م م��ا ب��ع��د ال�����ص��ن��اع��ة وم���ا بعد
ال�صناعوية وما بعد الت�صنيع� :إنه « َنزْع الت�صنيع»
 deindustrializationلدى كثري من م�شاهري
ع�صرنا وم��ن��ه��م :دان��ي��ال ب��ي ّ��ل ،بريجينْ�سكي،
�أل��ف�ين توفلر و�آخ����رون؛ وق��د كنتُ ر� ُ
��ص��دت هذه
امل�س�ألة وتابع ُتها ب�إ�سهاب منت�صف الت�سعينيات،
يف من�شورات دوري���ة وف�ي�رة يف ب�ي�روت ،وكثرية
ع��دي��دة ،ومنها ف�صلية «الفكر ال��ع��رب��ي» ربيع
ع��ام  1997يف العدد « :88املجتمع ال�صناعي
وبعد ال�صناعي :ق�ضايا الت�صنيف وال��ف��روق»،
وهي �ضمن ًا دخلت يف كتابنا حول جمتمع ما بعد
ال�صناعة وجمتمع املعلومات ع��ام  ،2001يف
املركز الثقايف العربي يف بريوت والدار البي�ضاء.
هكذا �إذن يفهم معظم مفكري الغرب ومنظريه
من مذهب ما بعد ال�صناعة �أو بعد ال�صناعوية
 ،postindustrialismو�ستجد تناظر ًا
ً
ومواكبة ه��ذه الق�صة ذاتها فعلي ًا مع احلداثة
واحلداثية وما بعدهما  postmodernityو
 postmodernismبال َنزع والنزوع خلف ًا �أو
الرجوع خطف ًا ،لذا فقد �سجلتُ ووثقتُ ا�ستنتاجي

املمار�سة والتطبيقات اللغوية
للتلفزة متت�ص وظائف الثقافة
�أكرث كثري ًا من املجال�سة املبا�شرة
�أو الطباعة ،والنتيجة املنطقية
على الأغلب ظهور ذوات خمتلفني
عن ذوات الكالم �أو الطباعة.

�سالمات
�أجرى الزميل الأديب �سامر �أنور ال�شمايل عملية جراحية يف
عينه ،وتكللت بالنجاح.
رئي�س احت��اد الكتّـاب ال��ع��رب و�أع�����ض��اء املكتب التنفيذي
يتمنون له ال�شفاء العاجل ،والعودة امليمونة للأدب والإبداع.

هذا يف جملة املعرفة املو َّثقة هنا حالي ًا ع651
ك� ،2017 /1ص ]71كما يلي:
«معنى ما بعد (بو�ست  )Postيف احلالتني ...يف
خ�صو�ص احلداثويات وال�صناعويات ،بل ويف �سائر
احل��االت الأخ��رى الكثرية وامل�شابهة يف ع�صرنا
(�أمثال ما بعد الو�ضعية ،وما بعد البنيوية...
�إلخ) – �أقول معنى هذا لي�س وحيد ًا وقاطع ًا ،بل
ثمة ق��راءات قد تكون متباينة ،بل ومتعار�ضة
�أحيان ًا ،وترت ّكز يف اجتاهني � ...أحدهما التخلي �أو
الإلغاء �أو التجاوز ،وال�سيما وخ�صو�ص ًا الرجوعية
والعودة بطرق قد تتباين �إىل املراحل ال�سابق من
وراء ،وعلى الأغلب مبنطق
هذا «الق ْبل» �أي امل�ضي ً
نفي ال�سابق وت�أكيد و�إثبات الأ�سبق» .ولنتذكر
توجه التخلي عن الإيديولوجيا
يف هذا ال�سياق ُّ
ونزع الت�أدلج  deideologizationوما ُع ِرف
بالتكنولوجيا بدي ًال عن االيديولوجيا.
وانطالق ًا من حاالت بعد حداثية بعد بنيوية
بعد �صناعية وا�سعة ّ
الطيف جند بع�ضهم وقد
اجته يف هذه ال�سياقات �إىل نهاياتها �شبه الق�صوى
اق�تراب�� ًا من احل��واف وط��رق �أب���واب ما بعد بعد
ذل��ك كله – م��ا بعد بعد احلداثية والبنيوية
وال�صناعوية؛ وقد فعل �شيئ ًا من ذلك م .بو�ستري
�أ�ستاذ التاريخ يف جامعة كاليفورنيا الأمرييكية يف
انتقاديته ملا بعد حداثويات مما ذكر وللنظريات
ال�شمولية �أو امل�ش ِّملة بالأ�صح كما �أو�ضحنا �سابق ًا
–  – .totalizing thمبا يف ذلك نقده لنظريات
املجتمع بعد ال�صناعي مما مل يقم بفعله كثريون،
لأنه بذلك �إمنا طرق باب ما بعد بعد ...وبرتكيزه
على دانييل بيل من ه��ذا التيار بعد ال�صناعي
يرى بو�ستري �أن ت�شميل  totalizationدّ .
بيل
يتج�سد يف �أنه ُيعرف املجتمع بعد ال�صناعي ب�أنه
مناق�ض لكافة الت�شكيالت االجتماعية اخلالية،
ولتاريخ الب�شرية كله �ضمن ًا امل�ستثنى �أي�ض ًا عرب
�/سخيما تف�صل اجلديد عن القدمي .ويرى
ٍ
خارطة ْ
بو�ستري عالئم وع�لام��ات ال�شمولية والت�شميل
اجل��دي��دي��ن غ�ير ال��ت��ق��ل��ي��د َّي�ين يف �أن ال��ع��وام��ل
وامل���ؤث��رات االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية
يجري امت�صا�صها وتغييبها يف تعريف �أح��ادي
فرداين موحد للمجتمع بعد ال�صناعي .وعو�ض ًا
عن ذلك ُين�شئ بو�ستري ويقدم ما �أ�سماه نظرية
«�أ�سلوب املعلومات» التي ال يت�سع املقام هنا ل�سرد
تفا�صيل عنها ،و ُيكتفى ب�شذرات فقط ذات �صلة،
ومنها �أن ال�سياق االجتماعي لو�سائط «املعلومات»
اجلماهريية [هكذا هو تعبريه عو�ض ًا عن مفردة
«االت�صال» املعروفة التي �ألفناها ،ويق�صد بها
االثنتني مع ًا] ،يطرح م�شكلة ممار�سة وتطبيق
االت�صال على م�ستوى اللغة� .إن و�سائط االت�صال
الإلكرتونية ُتغري املقايي�س وامل�ؤ�شرات املكانية –
الزمانية (الزمكانية) للتفاعالت االجتماعية،
مثلما جت�سد فعلي ًا ب��ن��ى ج��دي��دة ل�ل�أح��ك��ام/
املحاكمات .وتتغري �أي�ض ًا البنى والظروف القائمة
يف �أ�سا�س التبادل الرمزي••••:
 – 1و����س���ائ���ط االخ����ت��ل�اط الإل��ك�ترون��ي��ة
�صحر» ال�سياق (املعنى) ،وتن�شئ � ً
إ�ضافة
ُت ْف ِقرُ «/ت ِّ
ً
وح����االت ك�لام��ي��ة ج��دي��دة
�إىل ذل���ك �أو���ض��اع��ا
ٍ
(م��ث ً
�لا« ،التيلي لغة» ه��ي ال�شكل اجل��دي��د للغة
الإنكليزية)؛  – 2و�سائط االت�صال هي قبل
�أي �شيء �آخ��ر وحيدة املنطق (مونولوجيك):

تعزية

فجع الزميل الأديب مالك �صقور بوفاة �شقيق زوجته.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي يتوجهون
�إليه بخال�ص العزاء .راجني من اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد
بوا�سع رحمته وي�سكنه اجلنة ،ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

انطالق ًا من حاالت بعد حداثية
بعد بنيوية بعد �صناعية وا�سعة
ّ
الطيف جند بع�ضهم قد اجته
يف هذه ال�سياقات �إىل نهاياتها
اقرتاب ًا من احلواف وطرق �أبواب
ما بعد بعد ذلك كله!
حقل ات�صايل واح��د يمُ�� ِّرر املعلومات ،والأخ��رى
كلها ت�ستقبلها؛ « - 3الال�سياقية املونولوجيكية
(وح��ي��دة املنطق) للغة» و�سائط االت�صال هي
ذاتية املراجعة (ريفريينت ذاتي) .
وكلما ابتعد �سياق املمار�سة اللغوية عن ال�سياق
املبا�شر (وجه ًا لوجه) للحياة اليومية التي ُيعاد
�إنتاج العالقات االجتماعية فيها عرب احل��وار،
«كلما» ا�ضطرت اللغة �إىل توليد و�إع��ادة �إنتاج
هذه ال�سمات واخل�صائ�ص منها هي ومن داخلها،
ت�شجع �سياقها
�أي �أن و�سائط «املعلومات» يجب �أن ِّ
اخلا�ص والتمديد والتعميم على اجلمهور كله.
�إن املمار�سة والتطبيقات اللغوية للتلفزة
متت�ص وظائف الثقافة �أكرث كثري ًا من املجال�سة
املبا�شرة �أو الطباعة ،والنتيجة املنطقية على
الأغلب ظهور ذوات خمتلفني عن ذوات الكالم �أو
الطباعة� .إن لغة الو�سائط (امليديا) ت�ستبدل
جت ُّمع املتكلمني وتد ِّمر قابلية مراجعة احلكم
(الأحكام العقلية املعرفية) مما هو �ضروري للأنا
العقالين.
�إن ل��غ��ة ال��و���س��ائ��ط (امل��ي��دي��ا) الال�سياقية
وحيدة املنطق (املونولوجيكية) ذات املراجعة
والإرجاعية الذاتية جتعل امل�ستقبل منخرط ًا
ً
مرغمة
يف عملية الت�شكّل (والت�شكيل) الذاتي
�إياه على «حتوير» ذاته يف «املجال�سة»  /احلوار
ب��ام��ت�لاك �أ���س��ال��ي��ب �أخ���رى للمحاكمة (عقلي ًا
معرفي ًا)� .إن الذات هنا ال تعود ذات هوية كحقل
جمال�سة وحوار.
ٍ
�إن �سمات وعالئم لغة امليديا تتمظهر ب�صيغ
��ط م��ن و�سائط «املعلومات»؛
متباينة يف ك��ل من ٍ
ويف املجال التلفزي هي �أكرث ما مت ّيز الإعالنات
التلفزية (تيلي ريكليم) التي ت�ستخدم الكلمات
والرموز لتغيري �سلوك الفرد امل�ستق ِبل للإخبار
والر�سائل� .إن م�شاهد الدعاية التلفزية هو
يف �آنٍ واح��د ُ
ذات ومو�ضو ُع االت�صال .الدعاية
ال��ت��ل��ف��زي��ة ه��ي احل���دث االج��ت��م��اع��ي الرئي�س
للمجتمع ال�صناعي املتقدم وه��ي لي�ست حدث ًا
اقت�صادي ًا فقط م�ص ّوب ًا نحو منافع ال�شركة ،بل
وح���دث اجتماعي – �سيا�سي ي�شارك يف لعبة
القوى الدائمة يف احلقل االجتماعي كم�ؤ�شر
(�إينْديك�س) اجتماعي �أو كوثيقة اجتماعية .

تعزية

فجع الزميل �أكرم ال�شلي بوفاة �شقيقته.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي واملجل�س
واالحتاد يتقدمون �إليه بخال�ص العزاء واملوا�ساة ..راجني اهلل
عز وجل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته وي�سكنها اجلنة ،ويلهم
�أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون
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شعر
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خرجتْ من لوثة المعنى

•مر�شدة جاوي�ش
ع�شتا ُر
اجلرح
م
حت�صر
حني
َ
ُ
وثا َر على جوارحها ال�س�ؤالْ
النفي �إثبات ًا
ليكونَ ذاك
ُ
ووقع ًا فوق خارطة اجل�سد
ألف �آه واحتمالْ
مع � ِ
نغم على جفن النعا�س
ٌ
َ
ُّ
عا�شق
يحك �شهوة
ٍ
يف ناي متو ٍز
يراود ُه اخليال
يغرق يف مياه البدء
يف �صفة اجلمالْ
بلدي ودمع ق�صيدتي
و�سراب �أيامي
وفقه الأر�ض ي�شربه اليبا�س
ماكان � ٌ
آخيل �سوى
املاء
ماقد رما ُه ُ
املاء فوق ْ
مل ي�شف ِع الوقتُ املع ّمدُ بال�سماء
لهيل َ
ني احلكايةِ �أن تعو َد
فباري�س على مرمى ال�صهيل
ُ
ُ
احلكاية جنمها
ت�صل
وت�ؤ�سطر الآالم يف �سعف النخيل
وتفر من ثغرالأ�ساطري امل�ؤدلج � ُ
ألف
عا�شقة
ٍ

•زوات حمدو
ملا هو �آتْ
منذ انك�سا ِر الزجن يف �أر�ض
ال�سواد
ُ
الوطن املقد�س
و�صرخة
ِ
بني �أ�ضالعي �سكاكنيٌ
فالتحرتقْ روما
املر
ونرمي يف الرماد ًّ
فقه املحظياتْ
ين�ساب عريُ الغربة الرعناءِ
ُ
يف بيداء روحي
جرح ًا بكل فقار الظهر
يك�سر قامتي
وي�شدين نحو الدوار
ثدي ق�صيدتي
ليكونَ ّ
لبن ًا وتفاح ًا وغا ْر
فهل �شفعتْ بعا�شقة الرتاب
ُ
اجلذب
ثقالة
ِ
لأُ بعِدَ ع َ
ني جاليلو
عن الدوران
وطن يدو ُر بداخلي
يف ٍ
ماء ونا ْر
ً

�صالة في محراب ليت
•د .بيان حديفة
هل
َ
لنا يف
بحرك املجدولِ
من ريح اخلريف
الهادر ْة
ٌ
أم�س
موجة من � ِ
�أو هل ن�سمةٌ
تتلو على �أنفا�سي
الثكلى
�سالم ًا للغد املكلو ِم
ٌ
ترنيمة
�أو
تن�ضو عن الأيام
ثوب الهاجر ْة ٠٠
هب جلا َم الوقت
هب تعويذ ًة
كي �أبعث الأحالم
روح ًا حا�ضر ْة ٠٠
ليتَ �أين
يوم كان ال�صبح �أحلى
والف�ضاءات
ابت�سام الأمنيات الثائرة ٠٠
يوم كان الورد
�أ�شهى
�ضاحكا للفجر
ثر ًا
ّ
البوح
والنُ�سيمات ارحتال
ِ
ما بني ال�صدور املائر ْة ٠٠
ليتني
جفني
�شكّلتُ من
ّ
�سور ًا
للفرا�شات التي
رجع الهوى
كم �ضاح َكتْ ْ
يف غفلة الوا�شني
عن هم�س العيون

يا جي�شنا

احلائر ْة ٠٠
ليتني
خ ّب� ُأت يف ال�شريان
�آالف احلكايا
الروح
غزاالت جتوب
عن
ٍ
َ
رمو�ش
لغز تخفّى يف
�أو ٍ
ٍ
�ساهرة٠٠
ليتني
�إذ � َ
أيقظتْ من عطرها
املجنونِ
�أجيا ًال من ّ
الع�شاق
�شر ْعتُ املدى
ّ
ري الورد
كي ال ي�ص َ
أ�شالء
� ً
على قاع الف�صول
العابر ْة ٠٠
ليتني
ملل ْمتُ ح ّبات اللمى
حتى احرتاق ال�شهدِ
يف ك�أ�س الر�ضاب
الغامر ْة ٠٠
ليتني
ُ
بعرثت ركْب الوقت
يف �شط�آنها
�أو �أنني
الريح
�ضلّلتُ درب
ِ
عن �أغ�صانها
َّ
ي�ستظل الأفقُ
كي
ي�سرت�ضي الندى
دهر ًا
على كفَّيه تغفو الذاكرة ٠٠٠

�أعتزُّ
بجي�شك يا
ِ
�شامي
والفخر يفتح �أحالمي
وردا
والعطر يالزمني
ف�أعطر فيه �أيامي
�أحياه بروحي وبقلبي
قد ح�صد الن�صر ب�إقدام،
�ضحى بالدم لكي نحيا،
ي�شفي �أحزاين �آالمي
و�شهيد يتبعه ثان
ب�شهادته كم ي�سمو هامي؟!
وطني �أحببتك من �صغري
�أهديك ق�صيدي �إلهامي
�أ�شتاقك جدا يا وطني
و�أراك ب�صحوي ومنامي
فدم�شق لها يحلو �شعري
واحلب دليلي �إلهامي

«يتيمة الحب»
• علو�ش ع�ساف

عوا�صفُها
ياح �إذا هاجتْ
ِ
الر ُ
هي ّ
ُ
الوديعة �إنْ فا�ضتْ عواطِ ُفها
وهي
فرا�شات و�س ْو َ�س ٌ
ٌ
نة
ري منها
تط ُ
وكلُّ ب�سمةِ ُع ْ�صفو ٍر ُتالطِ ُفها
ٌ
ن�سمة يف ِّ
زنبقة
كف
ك�أنّها
ٍ
املر ُيت ِل ُفها
يكا ُد هذا ال ُغبا ُر ُّ
ني و�أرغِ ٌ
ُ
رحها ط ٌ
فة
ي�سيل مِن ُج ِ
متى وكيف ُ
ن�صفُها؟!
هر ُت ِ
بنات الدّ ِ
لغة
مرجانُ ب�سمتِها
يخ�ضر يف ٍ
ُّ
تاهتْ بعا�صمةِ املرجانِ �أحر ُفها
وق �أنها ٌر و� ٌ
فيها من ّ
أزمنة
ال�ش ِ
�أخ�شى عليها � ّ
تغر ُفها
أكف املاء ِ
ُ
�شبيهة الور ِد من ب�ستانها رحلتْ
�سامح ُ
اهلل َمن بالغد ِر يقط ُفها
ال
َ
ُ
احلب يف �أجفانِها � ٌ
أرق
يتيمة
ِّ
فكيف يل بعدَ هذا البعدِ �أُ�س ِعفُ ها؟
قلق
مت�شي �إليها م�سافاتي على ٍ
أنفا�س يعزفها
نب�ض مع ال ِ
وكلُّ ٍ

لأنك �أمي
• ريا�ض طربة

لأنك �أمي
و�أم الوجود
و�أنت اجلنان
و�أنت اخللود
وهذي احلياة
�أ�سابق جنما وخلفي القمر
و�أرنو �إىل �أن �أكون كما هذي ال�سنابل
 ...وهذي القمم
لأنك �أمي وكل احلقول
وكل ال�سهول
وعطر البيادر منك انهمر
�أباري الطيور ن�شيدا
و�أكتب فوق الرمو�ش خمور الوفاء
 ...و�شحذ الهمم
لأنك �أمي و�أم ال�صبايا و�أم البنني
و�أم ال�شهيد
و�أم اجلريح
و�أم الفقيد
�أبارك عيدا
و�أغدو ال�سعيد
وتغدو احلياة �إىل مقلتيك الن�شيد
ومت�سي احلكاية حكاية �سعد
 ...ون�صر تليد
لأنك �أمي
�أجاز الربيع هطول املطر
و�أرخى على مقلتيه ال�ضياء
و�سار �إليك
ويف كل عيد
تطري الفرا�شات يف كل درب
تطري لت�س�أل عنك احلمام
وتن�شد عنك الكروم
فيعلو الهديل جميبا
...ونبكي الغياب
لأنك �أمي
�أجاز الربيع هطول املطر
و�أرخى على مقلتيه ال�ضياء
و�سار �إليك
ويف كل عيد
تطري الفرا�شات يف كل درب
تطري لت�س�أل عنك احلمام
وتن�شد عنك الكروم
فيعلو الهديل جميبا
...ونبكي الغياب

قصة
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وم�ضة حنين

م�سارات
•د ر�شا ال�صالح

• ناديا �إبراهيم
مل تكن حالة امللل والك�آبة هي من دفعتني
نحو العا�صمة ،بل لهفة قلبي الذي تغ ّرب عنها
ط��وي ً
�لا ،وثمة �أ�شياء ع�شقتها منذ الطفولة،
ف�شوارعها العتيقة ،وبيوتها العريقة ،و�صوت
فريوز الذي كان ي�صدح مرتمن ًا بال�شام وجمدها
الذي مل يغب ..كلها كانت ترتكني ج�سد ًا تذروه
رياح اخل�شوع يوم كنت �أعتلي احلافلة امل�سافرة
نحوها ،لأطرق �أبواب مدار�سها و� ّ
أتن�شق رائحة
هجرتهم احل��رب
ح��ارات��ه��ا ال�ضيقة و�أح��ب��ة ّ
وتر�صدهم املوت على ترابها.
ّ
ال �أدري مل��اذا �أوقفني القدر يف ذلك النهار
ال�صيفي احل��ار لأ�ستلم رواتبي املت�أخرة التي
تركتها من دون �إرادت���ي ،هو ذا القدر دفعني
حيث ال �أدري ،لأقتفي دروب ًا رمادية و�أم�ضي من
دون وعي مني نحو رحلة املجهول التي تركت يف
�صدري ندوب ًا من احلزن ال تندمل.
وقفت بالطابور املمتد ب�شكل فو�ضوي �أنتظر
دوري ،كانت الوجوه احلزينة بادية �أمامي يخ ّيم
عليها ظ�لال م��ن اخل��وف وال��ت�����ش��ا�ؤم� ،أي��ة لعنة
حلت على هذه املدينة اخلالدة ،كلما (انفل�شت)
قذيفة و�سقطت يف مكان ما على الأحياء ،ت�شتت
امل�شاعر وتاهت العيون التي �أ�ضناها االنتظار
بني دوام��ات من القلق واالرت��ب��اك ،ورغ��م �أنني
اعتدت حال هذا الكرنفال املوجع قبل الت�شرد
عن املخيم ،لكنها �أوجعتني وطوقتني باحلزن
واحل�����س��رة على �أم�����س بعيد ك��ان��ت فيه ال�شام
تفوح برائحة اليا�سمني ،واليوم غدت ت�شتعل
بالقذائف ،و�صرخات الثكاىل واجلياع.
طالت وقفتي حتت ح��رارة �شم�س متوز التي
غدت ت�سلخ وجهي ور�أ�سي ،فت�سحبت نحو الأمام،
�أب��ح��ث ع��ن م�سافة �أو فجوة تقربني م��ن �آل��ة
ال�صراف لأدفع يف داخلها بطاقتي و�أغادر ب�سالم،
مل �أكن �أدري �أن امل�صادفة املده�شة �ستجرين نحو
مر�آة املا�ضي وتثري يف روحي �ألف �س�ؤال� ،أمامي
متام ًا كان يقف! ي�ضع فوق عينيه نظارة �سوداء،
ويرتدي قمي�ص ًا �أزرق تتخلله خطوط داكنة،
عرفته من طوله الذي كان يوازي �شجرة حور
يف منزلنا ،ومن م�صنف الأوراق الذي كان يقب�ض
عليه بيده الي�سرى وبحر�ص �شديد ،بلمحة
عني خلعت عن فكري �صور ًا من التهج�س ورحتُ
�أت�أمله ج��ي��د ًا ،عرفته وتذكرته� ،إن��ه مديري
(�أب��و كرمل) تلك املنمنمات التي ان�سكبت يف
نف�سي رغبة يف �صباح ن��دي ،حركت يف داخلي
جب ًال من امل�شاعر ،كنتُ قد تخطيتها منذ زمن،
تنف�ستُ اجل���ر�أة ،حم��وت الرهبة التي �أثقلت
أعب ع�سل الذكريات من جديد،
كاهلي ،ورحتُ � ُ
ا�ستعدت تلك ال�سنوات املا�ضية يوم كنت �أقب�ض
على �أحالم ال�شباب وعنفوانه ،ورحتُ �أرق�ص من
نتف من احلنني ،ا�شتقت �إليها،
دون خجل لبع�ض ٍ
هم�ستُ خلفه ،وقلبي ي�شرق باملودة:
ـ �أ�ستاذ (�أب��و كرمل) ما بك ال ترتك لغريك
فر�صة ،من ه�ؤالء (�أحمد ـ هيثم ـ لبانة ـ جمانة
ـ �سعيد).
ـ التفت نحوي ،ونظر يف عيني نظرة ف�ضول،
بعرثت روح��ي فغ�ص�صت ب�صور رم��ادي��ة لأم�س
حزين ،ثم هم�س يقلب �صفحات من الذاكرة
البعيدة:
ـ من �أين تعرفينني �سيدتي؟
اخ��ت��ب���أت خلف �أن���اي امل��ه��زوم��ة ،وق��ل��ت و�أن��ا
�أت�صنع �شبه ابت�سامة �ضيقة:
ـ هذا لي�س مهم ًا �أ�ستاذي الكرمي ،املهم �أطلت
علينا وال�شم�س كما ترى �أوجعتنا ب�سياط حرها.
ـ �سحب �آخ��ر بطاقة له يف ال�صراف ثم زفر
مت�سائ ًال:
ـ �صدقيني �أن��ا يف هذا الطابور منذ ال�صباح
الباكر ،ولكن قويل يل من تكونني؟!
ـ وبني تخميناته ،ومزاحه� ،ضحك احل�شد من
حولنا ،وبد�أ كل واحد ي�ش ّمر عن �ساعده ليخطف
الدور من غريه ،ان�سل مغادر ًا وبني يديه رزم ًا من
�أوراق نقدية �ضاقت بها عيون الف�ضوليني ،وقف
حتت ظالل لوحة كبرية للإعالنات ر�أيته بنظرة
خاطفة يبحث يف دفاتر ذكرياته عن ام��ر�أة
قذفته خالل دقائق ب�سطوة ح�ضورها وغمو�ضها
ورهافتها وه��ي ت��ن��اوره بالكالم ،و�صل دوري،
�سحبت راتبي ،وان�سللت �أرمي ب�أثقال ج�سدي يف
دروب خ ّيم عليها الرعب وعدم الأم��ان� ،سمعت
خطواته خلفي وهو يتعقبني ويتنهد تنهيدة
ينرثها ح��ويل ،وازاين مب�شيتي متام ًا ،وتقاطر
�صوته يف �أذين ي�س�ألني بنوع من الدفء املعريف:
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�سمحت لأع��رف من
ـ مدام �شيلي ها النظارة لو
ِ
�أنت؟!
ـ �أم�����س��ك��ت قلبي �أمل��ل��م دق��ات��ه ال�صاخبة،
وابت�سمت جمازفة� ،أهي نكتة �أطلقها �أم جر�أة،
م�ضيت �إىل ال�ضفة الأخرى من الر�صيف.
وبقي يل ّوب حويل ،وي�س�ألني من جديد بعدما
�أهملت طلبه يف املرة الأوىل ،من تكونني باهلل
عليك ،قويل مدام؟
توقفت �أمامه متام ًا ،وم�ضيت �أفكر ب�س�ؤاله
لكنني اخ�ت�رت �أن �أ�ضعه يف دائ���رة الغمو�ض
واحلرية وقلت وعيناي تتابعان تو�سالته ب�شيء
من التندّ ر:
ـ ٍ�س�أخربك يف وقت الحق.
لأول م��رة �أح�س بلذة امل��راوغ��ة ب���أن �أك��ون
مثار اهتمام رج��ل رمته امل�صادفة يف طريقي
و�أن��ا التي اعتزلت �صباحات الفرح وامل�ساءات
الندية منذ تركني زوج��ي على �أب��واب خريف
ال��ع��م��ر ،وحل���ق مب��وك��ب امل��ه��اج��ري��ن �إىل دول��ة
�أوروبية ،وال زلت �أكذب على نف�سي ب�أنه �سيعود
�إ ّ
يل يوم ًا .بدا �أمامي رج ًال كما لو �أنه يف مقتبل
العمر يعج باحليوية والرجولة ،حتى �شعره
الالمع ،و�شارباه الكثيفان ووجه ال�ساكن كلها مل
يغري منها الزمن �شيئ ًا ،حاولت التهرب من لهفة
الف�ضول يف عينيه ،لكنني ر�أيته كالطفل مي�سك
بحلم ي�شبه ال�سماء.
اج��ت��زت معه ط��ري��ق�� ًا خ��ال��ي�� ًا م��ن ال�سيارات
وال�����س���ؤال املحري ي���أخ��ذين وال �أع��رف جوابه؟
مل��اذا ال زل��ت �أم�ضي معه يف املجهول وه��و �سعيد
يغ�ص
يقفز بجانبي وال يعرفني ،حاذينا مقهى ّ
بالرواد ،ابت�سم يف وجهي جمازف ًا وقال:
ما ر�أيك �سيدتي لو ندخل ون�شرب �شيئ ًا هنا!
قلت :ملاذا تدعوين وتعرف �أنك لن تراين مرة
ثانية؟
ق��ال :جم��رد تعارف ،واهلل غر�ضي �شريف،
�إح�سا�سي يدلني �أنك من املخيم.
ظننت �أن مديري يداعبني بكالمه لي�ستبعد
حلظة ي�أ�س من وجهي ،بل ميحو �صد�أ نهارات
مملة غ�ص�صنا بها مع ًا بوجع احل��رب والت�شرد
لكنه كان يعني ما يقول ،لقد اعتدت م�شاحناته
ي��وم كنا مع ًا يف مدر�سة واح���دة� ،صحيح �أننا
اكتوينا بنار اللجوء و�ضمنا خميم واحد ،لكنه
كان يبالغ �أبد ًا يف ت�صنيف م�شاعره جتاه املعلمات
اللواتي م��ررن يف مدر�سته ،ال �أدري ملا رف�ضتُ
طلبه ،غ ّيم ال��درب �أمامه و�صار �ضبابي ًا �أ�سود،
حتى ابت�سامته انعقدت تك�شرية وهو يودعني
مهزوم ًا .توجهت نحو موقف احلافالت ،ورحت
ا�ستذكر وجهه وانفعاالته يوم كان يقر�أ علينا
ق�صائده اجلميلة حلظة اال�سرتاحة ومعه نتلذذ
ب�شرب ال�شاي ال��ذي يعده الآذن قبل و�صولنا
بب�ضع دقائق ،التفتُ نحو اخللف لأعتذر منه
و�أ�س�أله عن �أخباره ،وعن عائلته وعن املدر�سة
التي جمعتنا حتت �سقف واح��د لعدة �سنوات،
لكن �شيئ ًا �أحمر ملع يف ال�سماء� ،أعقبه �سقوط
قذيفة فوق �أحد الأبنية و�سط العا�صمة ،رك�ضت
م�سرعة حتى �أنهكني التعب ،كانت ال�شوارع قد
خلت متام ًا من امل��ارة ،وارت��دت الأرواح الفارة
من املوت و�شاح املوت وال�ضياع ،ت�سلقت احلافلة
املغادرة التخذ مكان ًا يف املقعد الأخري ،وحلظة
�أغم�ضت عيني وا�ست�سلمت لهواء بارد �أنع�شني،
رحلت بي الن�سمات مرة �أخرى ت�شدين نحو وجه
مر بي هذا ال�صباح ،وجه ت�سبقه ابت�سامة ،ال
تفارق �سحنته مهما كان الظالم حالك ًا ،فرحت
�أتذكر ذلك اليوم ،وليلة ر�أ�س ال�سنة امليالدية،
ّ
ينق�ض على الوجوه
يومها كان الربد وح�ش ًا ب�شع ًا
البائ�سة يف ال�شوارع واحل��ارات وحتى الأج�ساد
ال�صغرية للتالميذ خلف مقاعدهم.
طرقت عليه الباب فج�أة ،فقال يل مرحب ًا
ويداه تعبثان داخل درج مكتبه.
ـ �أه ًال �آن�سة رفح� ،صباحك فل ،اجل�سي واهلل
�أنا فخور مبعلمة خمل�صة يف عملها مثلك.
ثناء ،واري��ت �إح�سا�سي
مل �أك��ن �أنتظر منه ً
بالفخر ،وجل�ست على الكر�سي� ،أت���أم��ل وجهه
احلزين ال�شاحب ،وقلت و�أنا �أقلب �أوراق رزنامة
ي�سجل عليها مواعيد االمتحان وزيارات الأهايل
واجتماعات الكادر التدري�سي املقررة.
ـ �شكر ًا �أ�ستاذي ال��ك��رمي� ،أن��ا ال �أملك �سوى
الإخال�ص يف عملي ،والأطفال �أمانة يف �أعناقنا!
رفرفت �أم���واج الفرح يف عينيه ثم �ضغط زر ًا
�صغري ًا �أم��ام��ه ،ف���أط��ل وج��ه الآذن �أب��و �سلمان

الرجل املت�صابي وبانت �سل�سلة ف�ضية تزين
رقبته ال�سمراء الغامقة ،وقال له بنف�س دافئ
�أ���س���أل الآن�سة رف��ح ،م��اذا ت�شرب؟ قهوة� ،شاي،
مبا �أن الليلة ليلة ر�أ�س ال�سنة امليالدية� ،أكرمها
بقطعة حلوى من اخلزانة.
قلت على ال��ف��ور ،وعينا الآذن ت�ستف ّزانني
بنظرات مبطنة:
ـ ال �أريد �شيئ ًا فقط ب�ضع �أوراق بي�ض لكتابة
�أ�سئلة االمتحان ،يومها ترك مكتبه وجل�س على
الكر�سي قبالتي ،وراح��ت عيناه ترنوان نحوي
كما لو �أنه يريد �أن يف�صح عن �شيء ما يف داخله،
قال ممازح ًا وهو يناظرين مبت�سم ًا:
ـ �أين �سهرتك الليلة �آن�سة رفح؟
ـ قلت :هل تظن من تعي�ش الفقر والوجع �ألف
مرة يليق بها ال�سهر؟!
ـ ق��ال :ق��درن��ا نحن �أب��ن��اء املخيم �أن نعاين
الوجع والظلم والغربة.
ـ قلت :على العموم �أنا ال �أحب ال�سهر ،دم�شق
لها ع�شاقها؟!
ـ قال :لكن!
ـ طيب ما ر�أيك مبرافقتي؟!
ـ قلت :ه��ل تعاين م��ن �أوج����اع؟! عليك �إذ ًا
بكتابة الق�صائد!
ـ ق��ال :اتركينا من ال�شعر والق�صائد ،فهو
ال يطعم خبز ًا ،ما ر�أي��ك لو �أخطبك اليوم من
�أهلك؟! وعند امل�ساء نخرج مع ًا!
ـ قلت :كفاك تندّ ر ًا ،ال �شك �أنك رجل تطارد
امل�ستحيل ،لتظفر بلحظة انت�صار على زوجتك.
علي
ـ قال� :آن�سة رفح ،اهلل يخليك ال تفتحي ّ
�أبواب ًا مغلقة ،وتذكريني بهذه املر�أة.
ـ قلت� :ألي�ست زوجتك و�أم بناتك؟!
ـ ف�ضحك �ضحكة اخرتقت اجل���دران ،حتى
اح��م��رت عيناه� ،أعقبها ب�شيء م��ن التوتر يف
حديثه ثم ا�ستطرد ينف�ض غ�صة �سكنت روحه.
ه��ل حت�سبني ه��ذه امل���ر�أة �أن��ث��ى حقيقية؟!
خم�سة ع�شر عام ًا �أعي�ش معها حتت �سقف واحد،
متنيت �أن �أعود مرة واحدة و�أرى �شعرها املنفو�ش
كجنيات �ألف ليلة مرتب ًا ،دائم ًا مهملة ل�شكلها
وهندامها حتى �إن��ن��ي فكرت يف �أح��د الليايل
وهي تغط يف النوم �أن �أ�ضع يف قدميها احلذاء،
لتبقى على �أهبة اال�ستعداد للخو�ض بني طناجر
املطبخ ،لكنني تراجعت و�أ�شفقت على حالها.
ـ قلت:
ـ ع ّلمها يا �أ�ستاذ كيف ت�ستكمل زينتها ،وترتب
نف�سها� ،أه��ذا جزاء ام��ر�أة نذرت نف�سها خلدمة
بناتها.
دعك يديه متعجب ًا يومها من ردي ،حاول �أن
ي�ستفي�ض يف ال�شرح لكن الآذن دخل و�ضع فنجان
القهوة �أمامي ،وان�صرف!
�شربت من فنجان القهوة ،ثم نه�ضتُ والده�شة
ت�سكنني ،وقبل �أن �أ�ست�أذن باملغادرة ،قلت �أمللم
بقايا عتب مكبوت:
ـ �أ�ستاذ �أب��و كرمل نحن الليلة ندخل عام ًا
جديد ًا� ،أنت اخرتت قدرك ،ال جتعل وجعك �أمل ًا
لعائلتك.
كان ذلك �آخر ال�صباحات يف �آخر �صورة من
�ألبوم الذكريات ،وبعدها ب�أ�شهر جمعتُ �أ�صداف
عزوبيتي ،و�ضعتها يف قف�ص ال��زواج الذهبي،
ارتبطت بزميل يل عا�شق لق�ضية وحلم ا�سمه
العودة.
م�ساء قبل �أن �أت��ك��ئ على و���س��ادة الت�شرد،
ً
و�أن��ام على �صخرة الأم�س ،و�أبكي �أحبة رحلوا
ال ذنب لهم ،فتحتُ جوايل على �صفحة الفي�س
ب��وك لأع���رف م��ا ي���دور م��ن �أخ��ب��ار على م��دار
�ساحات الوطن ال��ن��ازف ،فخطف عقلي من�شور
�صغري زلزل روحي وقذفني على �ضفاف �شاطئ
تتقافز فوقه طيور �سود مهاجرة ،حملقتُ ملي ًا
ّ
عل عيني �أخط�أت النظر ،وخانها �إع�صار اخلرب،
لكن ال�صورة امللونة واملالمح املميزة ،كانت �أف�صح
و�أق���وى من �ضعفي �أم��ام �صيغة امل��ف��ردات التي
ن�شرت يف �أعلى ال�صفحة:
ـ وداع ًا �أ�ستاذ �أبو كرمل� ،إىل جنات اخللد �أيها
املربي الفا�ضل.
ـ (لقد ا�ست�شهد الأ�ستاذ فخري �أب��و الهيجا
�صباح الثالثاء يف � ،2016-8-3إث��ر قذيفة
�سقطت على املقهى الذي كان يجل�س فيه!).

الغول

ي�سكن هناك يف جبال قرمزية ال�شموخ �شاخمة القامة والتاريخ،
غول نباتي الطبع وديع يف منظره� ،أليف يف معا�شرته� ،أ�سنانه ف�صلية
متلونة بحجم الطرائد التي ي�ضعها حتت �إب��ط غزوته وغايته على
�أبناء ع�شريته وقومه من الغزالن والفرا�شات وحتى الدواب امل�سكينة،
يف الليل ميتطي �سرير توح�شه ويحلم بالكلمات والق�صائد والأنهار
والبوادي وي�شفق على كل الأموات ترحما نادر احلبكة ،فكل حلم يرفع
راية توح�شه عاليا ليح�صي عدد النعاج والقطيع الباقني وال��ذي مر
عليهم دون عويلهم ،مناجيا �سياف طمعه تكبريا لقطع ر�أ���س ما تبقى
من الكلمات واحليوانات اجلميلة قبل بزوغ ال�صباح ومغادرة �أ�صحابه
خفافي�ش الليل والأمل مل�ستقرهم ،ليعود بطبيعته املظهرية الزائفة �إىل
املدافن لزيارتها يف الفجر ليتلو عليها ما تي�سر من �سورة الالحقني �إليه
يف حلمه يف عداد الذاهبني تباعا لقهره و�سطوته .بينما يبقى اجلميع
ملقامه يف النهارات مبجلني.

منرب

عند نهاية �إحدى الق�صائد املروجة ملادة غذائية حملية ال�صنع وما
حتققه و�صانعها من �أمن و�أمان لكل بطون اجلائعني ،تعرث ذاك التاجر
املتثاقف الذي يلقي خطابه عند جملة حقيقية ت�س�أل عن ال�شعب وحاله
يف زمن احلرب ،و�أفرغ فاهه متلعثما و�سقط املنرب فوق �س�ؤاله �ضاحكا على
ورقه و�أوراق من �صفق لأمواله طوال ذاك الزمن املرير و�سنوات القحل
للعقول وال�ضمائر واملنابر من معتقدات ال�سالم و�أطعمة احلق.

زمن مفقود

يرتدي ال�شهيد بزته املر�صعة برائحة تراب البالد وعرقه الن�صر،
مكت�سيا وجهه حمرة دمه الزكي الذي روى به �أج�ساد النهارات ،و يلوح
لل�شفق عاليا ويديرها لبو�صلة ال�شم�س ليعرف مواقيت عودته حل�ضن
�أهليه وحمبيه ،في�صرخ �شبح الليل و�أتباعه قد هدرت من الوقت �ضياعا
يف وجهة �ساعاتك� ،أي��ن ي�سرف كل ه��ذا العمر؟ �أي��ن تق�ضى كل تلك
االبتهاالت حنينا ومناجاة ل�شغفك باالرحتال دفاعا عن ح�صن �أر�ضك
احل�صني ؟؟؟ في�صيح ال�شهيد �أحياء نحن المنوت الآن الآن الآن ولدت.

مغالطة

ت�صيح النار يف �سويعات �صفحات التاريخ والكتاب واملثقفني املدعني
تبجيلهم للحرب ونيا�شني ال�سالم تنظريا ال فعال يحفظ عر�ض الأيام
وي�صون �أوالدها من كل مغت�صب قهار ،انزعوا �أعواد الثقاب من �أيديهم
جميعا فقد غالطتم �أق��دارك��م حينما �سلمتم وق��ود م�صريكم لأولئك
الكتبة ،فال يجب ترك املعامل لتلك الف�صول وبوابات الأقالم ب�أيدي
�أولئك اجلناة ،قد �ألتهم �أنا كل الأخ�ضر والياب�س وميوت الأطفال بفعل
و�أمانة ه�ؤالء الطغاة ،فاحذروا.

اجتاهات

تتمايل ال�سفن يف بحر احلقيقة باحثة عن مرف�أ لتحط رحالها �سالما،
فت�ضطرب الرياح والأ�شرعة بنداء لقبطان غ��ارق يف �سكره هيا �إىل
�سفينتي ،فتجري الأمواج عك�س �سريه وتهب العوا�صف  ،ويختفي �ضوء
منارة الو�صول ،ويغرق بالقبطان وحده وي�صل امل�سافرون ٌّ
كل لوجهته،
الأ�شرعة تهب منادية الركاب واحلمولة  :ال خوف �أبدا ال ي�ضيع حق
وراءه مطالب.

دموع

�ص ّلت كل الأ�شجار ُحنوا ملالقاة غيث احلب كرمى ملا تبقى من الأحياء
على وجه ذاك الكوكب الأزرق ،ويف �صلواتها اال�ست�سقاء ،م�سح اجلب
ب�صرية يو�سف ليخ�شع بدوره ل�شجرة الرمان مرارا وتكررا بعدد �سنوات
القحط فقد �سقته �سابقا من دموعها ع�سل احلنان ،وبقمي�صه املرتوي
من �سكرها تكاثرت ال�سنابل موا�سما وغناء  ،ومرت بعدها كل املراكب
قوافال من في�ض اخل�ير يعطي مطرا للغيث وقمحا للأر�ض وعناوين
للكواكب وتالوة من جتاويد االمتنان مللح ال�شقاء  ،نا�صرة �سواعد كل
الفقراء والأبناء حمررة �إياهم من غ�ضب ال�سماء ووجه ا�سوداد الغيم
حينما يقرعون طالبني العفو ثلجا واعتناء .

ر�ؤية

بعد �سبعة �أ�ضغاث �أحالم ا�ستفاقت ب�صرية ذاك الدروي�ش على �أغنية
ف�أحيلت الأوزان توحيدا مع جمرة القلوب ومن ذاك الوقت ظل ذاك
الدروي�ش عا�شقا يرق�ص مع كل �شم�س ،وي�شرق مواطنا للبالغة ،طهرا
من كل �سقم وعناية لوجه املارة من كل وباء ،رجاء حول وجه ال�سنوات
�شفاء ،ف�أينعت ا�ستجابة زهور الن�صر واحلب بطريقه والدرب.

�إعادة اعمار

كتب ذاك العامل على لبنة �أحد الأبنية �ساعدي خلق ليعمر ،فهرعت
املمحاة ب�سياطها عليه ،لتعيد خمالفته لقوانني البناء ،ومرت تاركة
ه�شيم الإ�سمنت و�أغربة الطرقات ،ف�صاح احلجر ال يهم الركام ،عليكم
�إعادة �إعمار الإن�سان ال احلجر كل ما تفعلونه �إىل فناء.
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•ق�صي عطية

أ�سي � ٌ
أغنية �سم ْعناها مع ًا
ُّ
تطن يف ر� َ
وتعانقتْ �أ�صاب ُعنا على نغماتها العذْ بةِ
�آمنتُ مبن � َ
بالربيع
أبدل بوجعي احتفا ًال ّ
وابتهاج ًا بالزَّنبق
الذي ي�شقُّ ا َ
حل َ�صى
�ضب
ويعتلي َمنبرَ ًا لل َغ ِ
َّ
يم
الطال ِع من َجب ِ
ني ال َغ ِ
ير�سم قمر ًا على �ضوء القناديلِ
ُ
ُ
حج ِر ..
مل
ا
أفق
ل
يف ا ِ
َّ
•••
ينفع التمزُّ قُ يف بحارنا العط�شى؟
ما ُ
أر�ض اخلطيئةِ ؟
�
يف
الدروب
تنفع
ِ
ُ
ما ُ
�ضيء؟
�شم�س
ٍ
� ُّأي ٍ
داخلة يف املتا ِه ميكنُها �أن ُت َ
ري جذ ٍع
لي�س بعدَ
ِ
غيابك غ ُ
َ
ً
و�سفر .
يقطر عتمة
ُ
ْ
•••
غر�ستُ
حلمي �صور ًة يف ال َّرملِ ،
َ
ْ
ُ
وما وجدتها
بري�شة مَق�صو�صةِ ال َّر� ِأ�س
أكتب �شعريَ
ٍ
� ُ
كتفي َّ
ليلة
ينام وج ُه ِك على
كل ٍ
ُ
ْ
ُ
و�أبد�أ نهاريَ يف عباء ِة الليلِ
� ُ
عنك
أبحث ِ
حا�ضن ًا �أغنياتِنا يف خلوتي
حتتَ بقع احلرب..
ُ
خراب جميل!!
و
نح
وعينايَ
تهرول َ
ٍ
•••
الغياب
خ ِّبئيني يف
جيبك �إذا ما �أردْتِ
ِ
َ
مندي ًال يحنو على خدَّ ْي ِك بال انتهاء
للعائدينَ غد ًا نُغنّي مع ًا ن�شيدَ الوالدة
فوت
ملطر يعاندُ ال َّرعدَ ن�ص ِّلي يف ُخ ٍ
ٍ
ماء عر�س ًا للنُّجو ِم
ال�س
ع
ونزر
ُ َّ َ
ونبكي رغيف ًا للجائ ِع َ
ني يف بالدي احلزينة.
•••
ال َ
�صوت َّ
للذكرى،
ال�صمتِ املُلته ِِب
لي�س غري َّ
لي�س غري الدّ مو ِع يف مغار ِة الهُدْ ِب
َ
ُّ
أ�سراب ال�شمو ِع
حني تغفو � ُ
القمر.
يف وجهِ
ْ
•••
ً
ُيخ َّي ُل �إ َّ
أبيع �شوقي مبنفى بعيد
يل �أنيّ �س� ُ
ابت�سامة
يهفو قلبي �إىل
ٍ
َ
اليبا�س على كفني
�شهقة
ُتن ِّو ُر
ِ
ٌ
مبحابر كالغبا ِر
اء �أدف ُعها
َ
�صخرة �ص َّم ُ
�شيء ُي ُ
طفئ َّ
الظم�أَ املتد ِّف َق يف عروقي
ال َ
�أو ي�شفي َ
َ
املتناثر يف �أنحائي
الغرق
ذلك
َ
ال�سماء
�أكا ُد �أن�سى
َ
التي ظلَّلتني بلعنتها
نه�ض من َم َ
و�أَ ُ
رقدي
ال�س َ
أنزل ال َ
� ُ
ابحة يف رطوبتها
أقبية َّ
تذوب �أحالمي يف قا ِع �أ�سئلتي،
ُ
َ
عنكبوت
خيط
تخبو
داخل ِ
ٍ
باب ذاكرتي
على ِ
ُ
ُ
مييل الفِرا�ش على جانبيهِ
متذ ِّمر ًا من �شخريي.
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" البحثُ في ذاكرةِ الزمـن "

• فاطمة �صالح �صالح

• د .عي�سى ال�ش ّما�س
� ُ
عنك ...
أبحث ِ
ب َ
ني �ضلوعي
العمر ..
بني زوايا
ِ
ُ
جرح زماين
يف
املزروعة
�أ ّيتها
ِ
أعرف �أنَّ الـ ( َ
� ّ
بع�ض ) تخلّى
َ
آخر ولىّ
ل
ا
)
بع�ض
والـ (
َ
وتوارى َ
خلف ظاللِ ال�صمتْ
ُ
� ُ
ُ
الرنانة ،
طب
اخل
تعني
أعرف ماذا
ُ
ُ
اجلوفاء تباع ًا ،
والت�صريحات
ُ
من دون ِحياءٍ !..
لكنّي ال � ُ
أعرف ،
َ
ماء
ة
أخو
ل
ا
دماء
ِ
كيف ت�ص ُ
ُ
ري ُ
احلب رماد ًا ..
وي�ص ُ
ري ُّ
والذلُّ �سالم ًا !!...
•••••
� ُ
احللم املا�ضي -الآتي
عنك و�أنتِ
أبحث ِ
ُ
أملح وج َه ِك ب َ
الب�سطاء..
النا�س
ني وجو ِه
ِ
� ُ
ْ
َ
التع�ساء..
ل
ا
ني
ب
عيونِ
أطفالِ
ْ
ب َ
الغارق يف الأوحالْ ..
الوطن
ني بحا ِر
ِ
ِ
•••••
ُ
القاتل ممتدٌّ ..
احللم
ً
ميلأُ قلبي ،
�سيف ًا � ...سيف ًا ..
رب حمطّ اتِ املذيا ْع
و�أنا �أجت ّو ُل ع َ
من بغدا َد �إىل طهرانْ
ْ
من
باري�س �إىل ع ّمانْ
ْ
َ
َ
بريوت �إىل وهرانْ ..
من
ْ
و�أنا � ُ
عن نف�سي،
أبحث ْ
يف نف�سي ..
� ُ
وفيك وال �أدري
عنك ،
ِ
أبحث ِ
ُ
اال�سم ،
ي�ضيع
كيف
ُ
ُ
َ
الريح ،
هبوب
ني
ب
،
ل
و
ل
أ
ا
الر�سم
ِ
ِ
ُ ّ ُ

ر�سالة
•رميا خ�ضر

ر�ؤيا

وموج الأحقا ْد ..؟!
ِ
•••••
عينيك � ،أرى
أنظر يف
ِ
� ُ
لونَ �سماءِ بالدي
�أ ّيتُها ال�ساهر ُة – الثكلى-
العربي
الوطن
عندَ تخو ِم
ِ
ّ
يع�صر دمع ًا ،
أملح وج َه ِك
يا َم ْن � ُ
ُ
ودماء ..
ً
حترقُ وجهَ
اجلبناء !..
ْ
ُ
النذل �شريف ًا
�صا َر
حر ًا
والقاتل ّ
والل�ص عفيف ًا !!..
ُّ
•••••
� ُ
عنك طوي ًال
أبحث ِ
الوطن املمتدِّ �سهام ًا ،
يف خارطةِ
ِ
َ
و�شتائم
،
حقد
وقنابل ٍ
ْ
ُ
الغ�صهْ
الغ�ص ُة تل َو ّ
حترقني ّ
ُ
أت�ساءل عن �س ٍّر جمهولٍ ،
�
�أخفى َّ
كل �سمومِهِ فينا
يهد�أُ حين ًا ،
َ
القاتل ،
الغ�ضب
ري
َ
ويث ُ
ب َ
ني الأخو ِة حين ًا ! ..
�أهلي ..
ُ
الزائف فيكُم !..
الو�ضع
ي�ؤملُني
ُ
ُـم
ف�أنا منك ْ
ُ
املذبوحة  ،منك ُْم
ني
وفل�سط ُ
ُ
ال�شامخ  ،منكم
وجبال الأر ِز
ِ
ُ
ودم�شقُ
الدهر ،
ة
ال�صامد
َ
عنكم ،
تدافع
ُ
ْ
إرهاب القاتلِ ،
ل
ا
كفر
من ِ
ِ
منكم ! ..
ْ
ُ
فيكم ...؟!
القاتل
فلماذا
احلقدُ
ْ

مطر على بابي..
ٌ
�أ�صيخُ ال�سم َع!..
هر ُع ،وال�صواعقُ نازلةْ .
�أُ َ
-

يديك..
هاتي
ِ

ال�سفح،
ويعربانِ
َ
هلل
بركات خري ا ِ
من َب ٍّر� ،إىل ٍ
نهر� ،إىل َ
يف الأمداءِ ..
ري..
يحتد ُم ال�صف ْ
ٌ
يحانة ،وتلوذ بالأخرى ..و�أ�شجا ٌر
َر
مبل ٌ
ّلة،
ٌ
قيم..
وغيم
ٌ
راك�ض ،وهوىً ُم ْ
-

أنك حافيةْ ..
الهَ ّمِ � ،

-

الباب ،يا َع ّواد!..
ُ

-

اليهم الباب..
طريي..
ّ

-

وال ُو ّرا ُد!..

-

طريي..

-

فلنطِ ْر.

ُ
الثلج،
الحتْ
َ
جبال ِ
والرياح حتثنا..
طِ رنا،
ُ
ها نحن يف َ
ن�صدح
كر،
ذاك املكانِ ال ِب ِ
ُ
كالبالبلِ ،

�إىل �شاعر:
يالحقك النحوي واحللم
والق�صيدة
وتالحق وحدك الن�ص يف قلوب
غريبة
ٍ
ٍ
قد يفلت منك املدى
يف املو�سيقا
�أو رمبا تقب�ض على روح القافية
لك جتليات القول
ولهم عليك اللوم
فاب�سط ذراعيك و�سع نب�ضك.
ومترد
ّ
�شاعر خ ّيال الق�صيدة!..
فكل
ٍ
-------؛

وال َعويلْ ..
ويلفّني َع ّوا ُد،
ثم �ألفهُ ..
ّ
روح
ونذوب،
ُ
كالثلج الذي لفحتهُ ُ
ِ
ال�شم�س،
ِ
ن�صبح �ساقيةْ .
ُ
-

هاهُ ْم!!..

-

لنقفز ،فاملدى املَ
َ
�سروج ُيهلكهم،
ُ

ال�سراج،
ويتلونا ،ر�ؤىً تحُ كى على �ضوءِ
ِ
و�س ّما ٍر ،ون�شوةْ..
�أما َم مدف�أةٍ ُ ،

قصة
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لن تموت..

• متام علي بركات

•ربى من�صور
حني ملحت ليلى ال�سيد نواف ،يدخل ال�صيدلية انقب�ضت.
وه��و مل ي�تردد ..مبا�شرة �أخ��رج علبة ال��دواء من جيبه،
ووقف قبالة الكر�سي.
يف هذه الربهة كانت ليلى جتلب من الرف علبة دواء،
ثم �سحبت �سلم ًا معدني ًا �إىل اليمني ،حيث �صعدت عليه،
دواء لعالج الت�شنج الع�ضلي.
و�أح�ضرت من الأعلى ً
ورغم �أنّ االبت�سامة مل تفارق وجهها وهي تعطي الزبون
الكي�س ،وت�أخذ النقود منه ،انطف�أت �إ�شراقتها فج�أ ًة عندما مدّ
نواف �صوته الأج�ش وقال:
رجاء..
ـ هذا الدواء كلفني كثري ًا من اجلهد والعمل والوقت.
ً
كما قلت لك البارحة “ ال �أريد منك �سوى تو�صية بهذه العينة
ومدحها يف النقابة لأمنح ترخي�ص ًا.”.
رجاء .اعذرين �سيد نواف .ال �أ�ستطيع� .سبق �أن قلت لك “ال
ـ
ً
�أ�ستطيع” ..لي�س من امل�ألوف ترويج دواء مل ي�صنع يف خمترب� ،أو
مل يجرب من قبل اخت�صا�صيني يف هذا املجال” .ما تطرحه لي�س
اعتيادي ًا .بل �إنه م�ستحيل .ال .ال �أ�ستطيع .اعذرين من ف�ضلك.
قالت ليلى برزانة و�صرب ،رغم �ضيقها ال�شديد.
كان �إحلاح نواف اليومي ،و�سماجته �أمر ًا مزعج ًا� ،أثار العجب
واال�ستغراب لديها ،مع �أن��ه مل يخل من بع�ض الطرافة ،التي
تبعث على ال�ضحك �أحيان ًا.
عالوة على جهله بعلم الأدوية ،كانت حركاته ونربة �صوته
تذكّر ليلى باملمثل الكوميدي �أبو فهمي الذي ا�شتهر يف ال�ستينيات
وال�سبعينيات من القرن املا�ضي.
التدري �أي �شيطان! و�سو�س له ـ هو التاجر ـ ليح�شر �أنفه يف
�صنع الأدوية؟!.
بعد �أن م�سح جبينه مبنديل قال:
ـ لقد جربته على نف�سي ..والبارحة �أ�صاب زوجتي مغ�ص حاد
ف�أعطيتها ملعقة منه .بعد دقائق زال الأمل ونامت بعمق �ساعات.
ـ يا �سيد ن���واف! ..مل��اذا الت�صدقني؟.هناك �أ���ص��ول ينبغي
اتباعها يف �صنع الأدوية.
فقاطعها قائ ًال:
ـ �إنه دواء م�ضمون ..ب�ضع جمل مديح تقولينها على الهاتف
لن تكلفك �سوى �أجرة مكاملة.
يف هذه اللحظة �صمتت.
“ �إنّ حماولة �إقناعه �ضرب من العبث ..لك�أن به هو�س ًا� ،أو رمبا
غاللة من الثقة البالغة بالذات ،التي منعته �أن ي�سمعها� ،أو يرى
�أمر ًا �آخر �سوى م�سعاه.
ْم��ن بلغ اخلم�سني م��ن ع��م��ره ،ويجهل �أنّ ترخي�ص ال��دواء
بحاجة �إىل بحث �سنوات ،وجتريبه على احليوانات قبل النا�س،
هو �إ ّما غبي فع ًال� ،أو غريب الأطوار.”..
وهي تفكر دخل الكاتب “يا�سني هيمى” .بال مبالغة ،قدومه
كان مبثابة جندة.
املقرب ،وكان حكيم ًا ،متزن ًا،
العائلة
�صديق
الرجل
لقد كان
ّ
وكانت ت�س�أله امل�شورة يف بع�ض الق�ضايا �أحيان ًا.
دون تلك�ؤ ناولته كر�سي ًا مريح ًا ،ثم قالت بنوع من احل�سم:
ـ جئت يف الوقت املنا�سب ..ال �أحد �سيقنع ال�سيد نواف �سواك.
ـ فلرنَ ..ما الق�ضية؟.
ـ جارنا نواف يريد مني تو�صية بدواء �صنعه هو بنف�سه� .أعلم
ب���أنّ ترخي�ص دواء للتداول يختلف عن طلب انت�ساب الحتاد
الكتاب .لكّن القيا�س يفيد يف فهم مايجري على ال�صعيد الر�سمي
والقانوين.
على �سبيل املقارنة فقط �أريد �أن تخربنا كيف يتم قبول ع�ضو
لديكم؟!.
للحظات �صمت الكاتب �شارداً� ..أكرث من مرة تنهد ،ثم مل�س
�شاربه با�سرتخاء،
وخ�لال ذل��ك �أخ��ذ يكفكف ذاك��رت��ه ،بينما كانت نظراته
حرك البهجة يف تلك
تتلألأ ..يف احلقيقة كان طلب ليلى قد ّ
اجلمرة الهاجعة يف �صميم قلبه ،التي عاد ًة ما تنتظر كلمة �أو
�س�ؤا ًال ما ،لتب�ص ب�صي�ص ال�برق ،وغالب ًا ما كانت تدفعه دفع ًا
للكالم� ،أو تنخ�سه بحما�سة فيت�صدر نا�صية النقا�ش.
هنا قال:
ـ �صحيح �أين جاهل برتكيب الأدوي��ة ،وتقت�صر معرفتي بها
على �شربها ..لكني �أت�صور ب�أنّ درا�سة طلب انت�ساب لالحتاد هو
�أ�صعب من �صنع دواء� .إنّ تقييم كاتب مبتدئ هو مهمة �شائكة.
بالت�أكيد الأمر ن�سبي يتفاوت بني دار�س و�آخر ،بح�سب النزاهة
والأم��ان��ة يف تقدير �أعمال املتقدم� ،إذ �أحيان ًا يقبل ع�ضو يف
االحت��اد العالقة له ب���الأدب وال باجلمال �أو الفن .ميكنني

�أ�صحاب الوقت

القول �إنّ الأدب بحر ..والذائقة الفنية حميط ال قرار له� .إذا
اتفق دار�سان على مقومات احلبكة واللغة وال�سرد املوجودة يف
�أعمال املتقدم للع�ضوية فمن ي�ضمن عدم اختالفهما حول املتعة
واجلذب؟.
�إنّ الأم��ر فائق احل�سا�سية والتعقيد ..يف �إح��دى ال�سنوات
وجدت نف�سي �أمام م�ؤلفات ابن عمي ..وكان هناك طلب انت�ساب
مرفق ًا بروايتني وجمموعة ق�ص�صية .وهكذا فتحت الرواية
و�أخذت �أق��ر�أ ..حني انتهيت ،حقيقة مل �أفهم! �أين الرواية؟.
تار ًة كانت ت�صادف عيناي مقالة حتتل �صفحة ب�أكملها ،و�أحيان ًا
�أجد �شخ�صية قد دخلت احلدث دون مقدمة ،وتقاطعت على غري
هدى مع البطل بال �سبب وجيه.
�أم��ا ال��غ��م��و���ض! ..ف��ح��دّ ث كما ت��ه��وى ..لقد ا�ستمر اللب�س
ي�ستفزين �إىل النهاية .وك���أنّ قريبي اعتمد الإبهام ليخترب
�صربي!..
كانت ليلى ت�صغي �إليه ���ش��اردة ..ويف �صميم �أعماقها كانت
تتمنى لو ين�صرف الرجالن ،كي ت�ستلقي على الأريكة املحجوبة
عن العيون ـ خلف احلائط ـ ولو لدقائق.
يف هذا اليوم ،حيث مل يتوقف الزبائن عن املجيء من ال�صباح
بد�أت ت�شعر بتعب ،وكانت بحاجة �إىل ا�سرتاحة ق�صرية ،جتدد
ن�شاطها بعيد ًا عن اجلدل.
حني انت�شر ال�صمت قالت:
لكن
ـ رمبا للأدب �أذرع خفية ،من ال�صعب ر�ؤيتها �أو تلم�سهاّ ..
الدواء هو علم ..اختبارات ،وحقائق ،وا�ستنتاجات .ح�سابات ال
متعة جتنى كما حت�صد من الأدب.
�أم��ام الإث��ارة التي دهمت الكاتب لدى �سماعه تلك اجلمل،
�أ�صبح �أكرث حما�سة ،وقال:
ـ بغ�ض النظر عن الركائز التي ا�ستندت �إليها� ،أو الذائقة
الفنية التي قادتني �إىل رف�ض قريبي ،فلقد ندمت �إثر ذلك كل
الندم ..يف �أي جمال كان العمل جتابهك العقبات .مع الأ�سف
كنت �أنا عقبة يف طريق قريبي ..مل �أقدّ ر ما اقرتفه من �إبداع،
وبخ�ست قيمة الهوى الذي احتله لي�ؤلف .ثم مل �أدرك الظلم
� اّإل حني ُقبل ع�ضو �آخرـ بعد فرتة ـ مبوهبة تكاد تكون معدومة،
ولغة ركيكة �أ�ضعف بكثري من لغة رواية قريبي.
فقال نواف بحدة:
ـ �أحيان ًا يقع الظلم على �شخ�ص لأ�سباب واهية .ولكن املهم �أن
ينا�ضل املظلوم كي ينال حقه.
ـ لعن اهلل ال�شيطان .ظلمي له مل يكن ل�سبب بخ�س .لقد كان
الدافع طمعي ..يف �أي عمل �أجن��زه �أتو�سم الأث��ر ،و�أت��وق �إىل
الكمال .رف�ضته لأين كنت �أبغي م�ستوىً �أف�ضل للأدب ،واالحتاد.
على �أية حال ،رحابة �صدر قريبي ،وا�ستيعابه الرف�ض على
�أنه مينحه الت�أين وال�صرب ليتطور �أكرث ،جعلتني �أفكر يف حل
لهذه امل�شكلة.
يف اليوم التايل قدمت اق�تراح�� ًا ل�لاحت��اد ..قلت لهم “ مل
النقيم دورة يف الق�ص للراغبني ؟ .”.م��ن ميلك الرغبة يف
الت�أليف �سيتعلم ويتطور .رمبا قد ي�صاب بخيبة من وقت لآخر،
لكن ذلك لن يثنيه عن اال�ستمرار والكتابة .ومن كان لديه الأدب
نزوة طارئة� ،سيتخلى عن التدريب ويرتك الأمر قبل �إجناز �أي
عمل ..املوهوب بجد يواجه م�صريه الإبداعي بعزمية ،حتى ولو
امتلأ دربه بالعقبات .ومن مل تع�ش�ش �سو�سة الإب��داع يف قلبه
�سيرتكها متوت بال �أ�سف .م�سرية الإبداع ال حدود لها .وبوجود
االحتاد وغريه من امل�ؤ�س�سات الثقافية �سيبقى هناك مبدعون
يرفدون الأدب ،و�إن اختلفت �أعمالهم وتفاوتت م�ستوياتهم.
يف هذه اللحظة دخلت امر�أة ال�صيدلية ،وناولت ليلى و�صفة
دواء .ف�ساد ال�صمت.
مل ينتظر ال�سيد نواف ..على الفور نه�ض وقال:
ـ ما �سمعته الآن من الأ�ستاذ نبهني �إىل �أمر ،كان غائب ًا عني.
�شكر ًا �ست ليلى .لن �أزعجك ثانية .من هنا �س�أذهب مبا�شرة �إىل
النقابة .لن ميوت حق ما دام هناك مطالب به� .شكر ًا �أ�ستاذ..
لقد ت�شرفت مبعرفتك.
ثم غادر ،ف�شعرت ليلى باالرتياح.
وبعد �أن دفعت امل��ر�أة ثمن ال��دواء نه�ض الكاتب متثاق ًال..
فم�شت ليلى خطوات �إىل جانبه ..وهي تودعه ك��ررت جملة
مرات عدة:
ـ �شكراً .لقد �أنقذتني� .شكراً..
وهناك ،خلف نظراتها ال�شاردة كانت ت�شكر اهلل ،بينما كان
الكاتب يبتعد ببطء� ،إىل �أن اختفى عند نا�صية ال�شارع.

ثالث علب �سردين وعلبة حم�ص �أو م�سبحة "الكون�سروة"
حملية ال�صنع ،حتتاج لت�صبح قابلة للم�ضغ لرت ماء ون�صف
لرت زيت ،ن�صف كيلو ليمون وك�أ�س "طحينة" لكن ذلك غري
متوفر الآن ،وال يهم بحال من الأح��وال �أي من الرجال
الت�سعة الذين يحتفلون ب�أنهم قاموا ب�صد هجوم عنيف
طيلة ليل �أم�س وحتى �ساعات هذا ال�صباح املت�أخرة.
ربطة خبز �صامدة على واحد من �صناديق الذخرية منذ
ثالثة �أيام النهماك اجلميع بوليمة احلرب التي ا�ستعرت
�أواره���ا عند حاميتهم ال�صغرية ،وك�أنها هجوم ال��زالزل
عليهم� ،أما الطبق الرئي�سي فوجبة �أرز م�سلوق مع العد�س
متبلة بالكمون – ،املُنكه -الوحيد الذي وج��دوه بعد �أن
عرث عليه �أحدهم بني �أغرا�ضه“ ،ظرف كمون يا �شباب”
قال طاهي الفريق مثمن ًا لقية �صديقه باعتبارها �ستجعل
وجبتهم �ألذ.
جل�س ال��رج��ال الت�سعة لتناول وجبتهم على �سفرة
مرجتلة من �أوراق اجلرائد ،وعلى غالف واحدة منها ُكتب:
"�أنتم �أملنا" ،بينما واحد من رفاقهم ي�سند ظهره على �أحد
اجلدران مغم�ض ًا عينيه ،وك�أنه �شارد يف حلم بعيد.
�أ�صوات الر�صا�ص املتقطع مل متنعهم من متابعة طعامهم
حيث �أن �أح��د رفاقهم يراقب من خ�لال ثقب يف اجل��دار
اجلبهة املقابلة ،وي�شري لهم ب�إ�صبعه �أن ال �شيء مهم تابعوا
طعامكم.
�أنهى الرجال الت�سعة الوليمة التي ك��ان لديهم ترف
تناولها جمتمعني ،فالطعام ومنذ ع��دة ل��ي��ال ،ك��ان على
“الطالقية” كل بيده �سالحه ،و�سندوي�شة مت لفها على
عجل ،رمبا ال �شيء من الطعام حم�شو ًا بداخلها� ،أما الآن
فلديهم الوقت لذلك ،خ�صو�صا و�أن املهاجمني �أيقنوا �أن
ال �سبيل الخ�تراق هذه احلامية الآن ،معتقدين �أن عدد
اجل��ن��ود املتواجدين فيها يفوق املئة جندي بذخريته
الكاملة ،بينما يف احلقيقة مل يكن موجودا يف احلامية �إال
�أربعة ع�شر رجال� ،أربعة يقفون على املحار�س وت�سعة رجال
ينتهون من تناول وجبتهم.
(بعد الزفر �صار بدها �سيجارة) ،قال �أحدهم  ،وبد�أ
الرجال يفت�شون يف جيوبهم عن علب تبغهم ،لكن �أحدهم
مل يجد ولو �سيجارة واح��دة ،كانت الطريق التي تو�صل
الإمدادات �إليهم قد قطعت منذ �أربعة �أيام ،بعد �أن متكن
العديد من امل�سلحني من التمركز يف �أماكن تر�صد الطريق
مير عليه.
وت�ستطيع قن�ص كل من ّ
وحده الرجل امل�ستند �إىل اجلدار وهو مغم�ض العينني ،مل
يحرك �ساكنا ،فتوجه �أحدهم نحوه واخذ من جيب �سرتته
علبة تبغ مك�سورة قليال.
وزع الرجال التبغ فيما بينهم وذهب كل �إىل �ش�أنه ،يف
امل�ساء جل�س ثالثة رج��ال منهم ليلعبوا ال��ورق يف انتظار
احلرب ،لكنهم يحتاجون العبا واحدا لتكتمل اللعبة� ،إال
�أن احد الرجال الباقني مل يتطوع لذلك� ،إم��ا حلاجتهم
ال�ضديدة للنوم ولو قليال ،بعد �سهر دام �أربعة ليال ،وهناك
من هو من�شغل بالتقاط �إ�شارة اجلوال ،عله يحفل بها فيكلم
حبيبته ،ومنهم من يحلق ذقنه ويعيد ترتيب هندامه.
مل يبق �أم��ام الرجال الثالثة �إال الرجل امل�ستند �إىل
اجلدار وهو مغم�ض عينيه ك�أنه �شارد يف حلم بعيد ،ناداه
�أحدهم لكنه مل يجب ،قام الثالثة واح�ضروه ،هيئوا له
متكئا بني ثالثة �صناديق ذخ�يرة ،وو�ضعوا �سيجارة بني
�شفتيه ف�صاروا رج ًال نائم ًا يدخن ويلعب ال��ورق ،وثالثة
رج��ال يت�آمرون فيما بينهم ليكون هو املنت�صر ،ق��ال له
�أحدهم بلهجة غري معروف نغمة احل��زن فيها من نغمة
ال�سخرية :يا رجل حتى و�أنت ميت تربح.
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«قمر على �سمرقند»

• نذير جعفر
ت���أت��ي رواي����ة « ق��م��ر ع��ل��ى �سمرقند «
للكاتب امل�صري حممد املن�سي قنديل بعد
رواي��ت��ي��ه« :بيع نف�س ب�شرية» و»انك�سار
الروح» وجمموعتيه الق�ص�صيتني« :من قتل
م��رمي ال�صايف؟» و «احت�ضار قط عجوز»،
�إىل جانب كتابني ي�ستعيدان الرتاث بر�ؤية
معا�صرة هما�« :شخ�صيات ح ّية من الأغاين»
و «وقائع عربية» .وجدير بالذكر �أن للكاتب
ع��ددا م��ن ق�ص�ص الأط��ف��ال وال�سيناريوهات
التلفزيونية وال�سينمائية  ،ويعدّ �أح��د �أب��رز
جيل ال�سبعينيات يف م�صر.
يف ه��ذه التجربة يخو�ض املن�سي مغامرة
فنّية على م�ستوى امل�ضمون وال�شكل ،فيقارب يف
امل�ضمون ف�ضاء جغرافي ًا وب�شري ًا مغاير ًا وم�شبع ًا
بعبق التاريخ ،ينطلق من القاهرة ويتوزع على
�أهم حا�ضرتني �إ�سالميتني يف �آ�سيا الو�سطى هما:
بخارى و�سمرقند ،اللتني ي�ستلهم منهما �أحداث
روايته ،فريحل يف ما�ضيهما البعيد والقريب،
وير�صد �إيقاع حا�ضرهما ،ويتت ّبع حتوالتهما
االجتماعية وال�سيا�سية منذ وقوعهما حتت
الهيمنة ال�سوفييتية حتى �سقوط منظومة
الدول اال�شرتاكية ،من خالل �شخ�صيات روائية
ناب�ضة باحلياة  ،ومكتنزة بالتجارب ،ومتف ّردة
بخ�صو�صيتها وخمزونها املعريف والرتاثي .وعرب
ع�ين الفنان الآ���س��رة ن�صغي �إىل وق��ع حوافر
جياد تيمورلنك ،و�صدى الأدعية التي ترتدد
يف مقامات النق�شبندي ،و���ش��اه زن���دا  ،وقبة
بيبي خ��ات��ون ،كما ن��رى ال�شواهد احلجرية
متجد اال�شرتاكية وتنتظر
ال�ستالينية التي ّ
�شم�سا مل ت�شـرق �أبدا .وهكذا ّ
تتو�شح الرواية
ب�صراعات ال تنتهي بني ما�ض ما زال ميار�س
ت���أث�يره ،وحا�ضر يحاول �أن ميحو كل �شيء.
وعلى م�ستوى ال�شكل يختار الكاتب تر�سيمة
احلكاية التي تقوم على راو ي�سرد الأح��داث
ومتلق ي�صغي �إليها ،فيق�سم روايته �إىل �أربعة
�أق�����س��ام حتمل العناوين التالية  :حكايات
ال�سهوب ،حكايات بخارى  ،حكايات �سمرقند،
حكايتي �أنا .وتنتظم احلكايات الأربع يف عقد
واحد على الرغم من �أن لكل حكاية ف�ضاءها
املكاين وال��زم��اين و�شبكة عالقاتها املتعدّ دة،
وال ميكن النظر �إليها �إ ّال عرب توا�شجها وتنامي
�أحداثها و�شخ�صياتها الرئي�سة يف ٍّ
موحد.
كل ّ
وهذا التن ّوع يف الزمان واملكان ،واالنتقال
الدائري من احلا�ضر �إىل املا�ضي ،ومن املا�ضي
البعيد �إىل القريب ،عرب تقنيات اال�ستباق
واال�سرتجاع حينا  ،واملونولوج الداخلي واحلوار
حينا �آخر� ،أ�ضفى على ال�سرد ديناميكية خا�صة
ن���أت ب��ه ع��ن ال�تره��ل ،وجعلته �أك�ثر جاذبية
للقارئ وق��درة على �شد انتباهه ،وحتفيزا له
على موا�صلة القراءة.
يف «حكايات ال�سهوب» ينه�ض ال�سرد ب�ضمري
املتك ّلم على ل�سان ال���راوي امل�����ش��ارك يف �صنع
الأحداث
(ع��ل��ي) ،ال�����ش��اب امل�����ص��ري ال���ذي ي�ش ّكل مع
�شخ�صية ال�سائق الأوزبكي (ن��ور اهلل) ع�صب
امل�تن ال���روائ���ي ،وال���ب����ؤرة امل��رك��زي��ة للربنامج
ال�سردي الذي ينطلق منهما ويتمحور حولهما يف
الوقت نف�سه من البداية �إىل النهاية.
ومنذ ال�سطر الأول ي�ضعنا ال��راوي (علي)
يف �أجواء مدينة ط�شقند بعد الرحيل املبا�شر
للقوات ال�سوفييتية واجتياح ال��دوالر واجهة
التعامل بني النا�س ،ونعرف �أن��ه �شاب م�صري
يبحث عن �سيارة �أجرة تق ّله �إىل �سمرقند ،ويف
موقف ال�سيارات يتع ّرف �إىل «نور اهلل» الذي
ي�ص ّر على مرافقته له يف �سيارته املتوا�ضعة،
ولأن الطريق ـ على حد تعبري باختني ـ هو �أف�ضل
مكان للقاءات امل�صادفة ،وينطوي على قيمة
ا�ستعارية ك�برى يف حلظات اللقاء وال��ف��راق،
والفقدان واال�سرتداد ،والبحث والعثور ،فقد
ك��ان اخ��ت��ي��ار ال��روائ��ي للطريق ب�ين ط�شقند
و�سمرقند اختيار ًا مكاني ًا وفن ّي ًا منا�سب ًا لالنفتاح
على الزمن املغامراتي الالمتناهي الذي حتكمه
م�صادفة اللقاء بني «علي» و «نور اهلل».

من حلظة امل�صادفة ه��ذه التي جمعت بني
الراوي وال�سائق ،تبد�أ «حكايات ال�سهوب» التي
حتدث يف الزمن الراهن ،والتي يتم اخرتاقها
بني حني و�آخر عرب تقنية «اال�سرتجاع» بتذكر
املا�ضي لكل م��ن «ع��ل��ي» و «ن��ور اهلل» وتك�شف
هذه احلكايات عن ال��روح «ال��زورب��اوي��ة» التي
ت�سكن يف ج�سد «نور اهلل» ،هذا ال�سائق الغام�ض،
ال���ذي ي��ت��ح��دّ ث العربية ب��ط�لاق��ه ،ويفهم يف
ال��دي��ن وال�����س��ي��ا���س��ة ،وال��ت��اري��خ واجل��غ��راف��ي��ا،
وتتلون �شخ�صيته بني زاه��د متعبد ع��ازف عن
متع احلياة ،وماجن �شبق غ��ارق يف ملذاته ،ال
يلوي على �شيء! وه��ذه املتناق�ضات احل��ادة يف
�شخ�صيته حتوله �إىل لغز غام�ض يحاول كل
من ال��راوي (علي) والقارئ �أي�ض ًا فك طال�سمه
ومعرفة �سره ،وه��ذا ما و ّل��د عن�صر الت�شويق
والإث���ارة حتى �آخ��ر �صفحة من ال��رواي��ة على
الرغم من اال�ستطرادات التي كانت تقت�ضيها
بع�ض املواقف بني م�سافة �سردية و�أخرى.
ي�أ�سرنا ال����راوي بتقدمي �شخ�صية «ن��ور
اهلل» فهو ال يكتفي باحلديث عنه من زاويته
اخلا�صة ،بل يدعه يف كثري من الأحيان يتحدّ ث
عن نف�سه ،فينقل حديثه مبتعدا عن الر�ؤية
الأحادية لل�شخ�صية ،تاركا لها حرية الكالم
والتعبري ع��ن ذات��ه��ا كما ه��ي ال كما ي��راه��ا هو
فح�سب ،وهذا التن ّوع يف تقدمي ال�شخ�صية عرب
�أك�ثر من منظار يجعلها �أك�ثر غنى ور�سوخا يف
ذاك��رة املتلقي ،حيث تتحول الكلمة الروائية
ذاتها على ل�سان ال�شخ�صية �إىل مو�ضوع ت�صوير
لغوي يف�صح عن نربتها اخلا�صة التي متنحها
نكهتها وفرادتها بالقدر الذي تك�شف فيه عن
موقعها االجتماعي والثقايف وميولها ومكوناتها
الفطرية واملكت�سبة.
يف الطريق من ط�شقند �إىل �سمرقند نتع ّرف
�إىل نهر «�آم��وداري��ا» ال��ذي يلقب ب�أبي الأنهار
جميعا ،كما نتع ّرف �إىل مناذج من الكازاخ والتتار
والطاجيك وال��رو���س .وت�برز �شخ�صية «ي��ارا»
الغجرية مثل جنمة �ساطعة يف ليل معتم،
فتدخلنا معها �إىل طقو�س الغجر وعاداتهم
و�أفكارهم ومعتقداتهم ،من خالل �سرد غنائي
ّ
مو�شى بالإعجاب املتبادل بني الراوي وما تثريه
فيه من م�شاعر .ولأن الطريق حافل باملفاج�آت
وبلحظات اللقاء والفقد ،ف�إن العالقة التي بد�أت
بني ال���راوي «علي» والغجرية «ي���ارا» �سرعان
ما تنتهي ،خم ّلفة الأ�سى العميق ،وحمفّزة يف
الوقت نف�سه على امل�ضي مع «نور اهلل» يف هذه
املغامرة املجنونة حتى النهاية.
�أم��ا يف «حكايات بخارى» فيتناوب على
ال�سرد كل من الراوي «علي» وال�سائق «نور اهلل»
ويف ه��ذه احلكايات التي ي�ستعيدها ن��ور اهلل
عن ما�ضيه على ل�سانه تارة ،ومن خالل �أ�سلبة
ال��راوي لأقواله ت��ارة �أخ��رى ،تتك�شف جوانب
جديدة يف �شخ�صيته فنعرف انه كان طالب علوم
دينية يف مدر�سة «مري عرب» التي �أ�س�سها �أحد
الأمراء العرب اليمنيني يف تلك البالد النائية
بدافع احلفاظ على اللغة العربية وا�ستمرار
التعليم الديني ،كما نتعرف �إىل عالقته بزميله
يف الدرا�سة «لطف اهلل» ال��ذي �سيتحول فيما
بعد �إىل داعية ومعار�ض يق�ض م�ضاجع ال�سلطة
ال�سوفييتية  ،و�إىل «ليليانا» التي يف�صل من
املدر�سة ب�سبب عالقته بها ،و�إىل «ناتا�شا» الفتاة
الرو�سية التي يغرر بها فيلقى الويل ب�سببها
ويتحول �إىل عميل للقومي�سيور الرو�سي حتى
ال يفت�ضح �أمره .وتنتهي هذه احلكايات ب�إعدام
ال�شاعر البخاري عبد اهلل ق���ادري ،وب�إلقاء
«ل��ط��ف اهلل» يف ال��زن��زان��ة امل��ن��ف��ردة ،و�إغ�ل�اق
مدر�سة «مري ع��رب» وحت��ول نور اهلل من عميل
لل�سلطة �إىل متمرد عليها ،ما �أدى �إىل ف�صله من
من�صب الإفتاء وت�سريحه من عمله ب�شكل نهائي،
وحت�صيله لقمة العي�ش من وراء هذه ال�سيارة
التي يعرب بها �سر ًا بني ط�شقند و�سمرقند!
______________
• قنديل ،حممد املن�سي قمر على �سمرقند ـ
رواية دار مرييت ـ القاهرة .2005

ت�شكيل الأمكنة و�صوغها �شعري ًا
• د.حم ّمد �صابر عبيد
ال�شاعر معد اجل��ب��وري �شاعر ت�شكيلي يف �صوغ
الأمكنة ور�سمها �شعري ًاـ على �صعيدي ال�شعر الغنائي
وال�شعر امل�سرحي ـ بكل ما يحمله هذا الو�صف النقدي
امل�س�ؤول من معنى وقيمة وداللة� ،شاعر مميز جد ًا ،له
ب�صمته اخلا�صة ،وعامله ال�شعري اخلا�ص ،وهو ن�سيج
وحده ،ال ي�شبهه �أي �شاعر �آخر من جيله �أو الأجيال
الالحقة له ،ميتلك ح�سا�سية مرهفة وطاغية حيال
احل��رف واملفردة واجلملة ،يك ّون �صوره ال�شعرية تكوين ًا
طريف ًا معبرّ ًا تعبري ًا الفت ًا عن خ�صب �شعري كثيف وعميق،
وينفتح ت�شكيله ال�شعري على ك��ون �إيقاعي ع��ايل ال�ثراء
والتن ّوع والإدها�ش والغنائية الراقية امل�ستجيبة حلرارة
التجربة .
للمكان املح ّلي البالغ الغنى ح�ضور طا ٍغ وفاعل ومنتج،
فهو م�ص ّور ت�شكيلي ب��ارع ل��روح املكان وتفا�صيله وطبقاته
وجيوبه وظالله وذاك��رت��ه وحلمه وزم��ن��ه� ،إىل الدرجة
التي يتح ّول فيها �أحيان ًا �إىل كائن �شعري مكاين ،وتتحول
احل�سا�سية ال�شعرية عنده �إىل ح�سا�سية مكانية مغمورة
ّ
ومكتظة باخل�صب وحافلة بالت�شكيل ،على النحو
باجلمال
الذي يبدو فاعل املكان ال�شعري طاغي ًا يف الق�صيدة وك�أن
ال �شيء ي�ستحق التعبري �سواه ،وعلى هذا ف�إن املكان املو�ص ّلي
(املديني) يف �شعره �إمنا هو بنية �شعرية (ع�شقية لذائذ ّية)
مل �أعرف �شاعر ًا عربي ًا معا�صر ًا عاجلها على النحو الفريد
التي جاءت يف �شعر معد اجلبوري .
ّ
ولعل ديوانه الأخري ((خمطوط مو�ص ّلي)) خري �شاهد
على هذا الولع الع�شقي ال�شعري اجلارف للمكان وهيمنته،
بو�صفه �سري ًة وتاريخ ًا وتعوي�ض ًا �شعري ًا خا�ص ًا عن فداحة
اخل�سارات والفقدانات التي مني بها ال�شاعر واملكان والزمن
على الأ�صعدة كافة ،ومن هنا تت�أ�س�س ر�ؤيا ن�صو�صه الذاهبة
نحو ت�شكيلية املكان .
يف ق�صيدته املو�سومة بـ ((ج�� ّرة الذكرى))( )1من
ّ
املكتظ بر�ؤيا املكان وت�شكيليته
ديوان ((خمطوط مو�ص ّلي))
ترتفع الذات ال�شعرية الراوية �إىل �أق�صى حدود الت�شكيل
الرثائي ،رثاء الذات واملكان والتفا�صيل والر�ؤى والذاكرات
والأحالم� ،إنها وال ّ
�شك يف �أنّ اجل ّرة الفارغة/املمتلئة التي
حتوي وال حتوي ّ
كل �شيء ،ت�صرخ يف الفراغ وال من جميب
�سوى الغياب .
�إن عتبة العنونة ((ج ّرة الذكرى)) حتيل على املجال
الت�صويري املقنن يف البناء الت�شكيلي للعتبة ،فـ ((اجل ّرة))
وعاء خم�ص�ص لنقل املاء وترطيبه ،و ((الذكرى)) معني
لتجارب املا�ضي وخ�برات��ه وحكاياته و�سريته ،وتعبئة
الذكرى باجل ّرة كفيل بحفظها وترطيبها وتركيزها يف ح ّيز
مكاين يعبق بنكهة التجربة ولونها وطعمها ،على النحو
الذي يثري �شبكة من الت�أويالت واالحتماالت التي ال ميكن �أن
الن�صي،
ي�صدق ت�أويل منها �أو احتمال �إال عرب جتليات املنت ّ
بالقدر الذي ي�ستجيب للفكرة والر�ؤيا التي حتتملها عتبة
العنوان انطالق ًا من �إدراك ال�صيغة وا�ستيعاب الت�شكيل،
وحتدّ ر عتبة العنونة على ف�ضاء ا�ستهاليل منفي مبا�شرة:
ال �صوت �أجنحة ت�صفّق،
ال درابك،
ال هالهل،
ال رعود،
ال بروقْ ..
ت�شتغل ه��ذه ال�ل�اءات ال�ضاغطة عمودي ًا على �آلية
ت�شكيل ماحية تعزل املنفيات احلركية ((�صوت �أجنحة
ت�صفّق /،دراب��ك/،ه�لاه��ل/رع��ود/ب��روقْ  ))..من دائ��رة
الت�شكيل وال�صوت والفعل ،وتق�صيها من احتمالية الظهور
وال��وج��ود والت�أثري يف ف�ضاء املكان ال�شعري ال��ذي ت�سعى
الق�صيدة �إىل ت�شييده� ،إي��ذان�� ًا بتح ّول �سريع ينه�ض به
ال��راوي ال�شعري الذاتي ليقدّ م حركته الدرامية يف املكان
والزمن والتفا�صيل:
أجيء  ..كاملكوك،
وحدي � ُ
أروح ُ � ..
احلي العتيقْ ..
يف ّ
يتمظهر الراوي ال�شعري الذاتي متظهر ًا حر ًا ومبا�شر ًا
((وح��دي)) كي يف�سح املجال للحركة الدرامية الدائرية
���يء  ..ك��امل��ك��وك ،))،بكل ما تنطوي عليه
((� ُ
أروح � ..أج ُ
من حركية و�سرعة وفعالية ت�شكيلية منتجة ت�شتغل يف
احلي
�إطار املكان امل�شحون بالرثاء والعمق والأ�صالة ((يف ّ
العتيق)) ،حيث تتالءم احلركة مع جوهر املكان يف قلب

الت�شكيل .
وتربز اللغة الأخرى ((ال�صمت)) بو�صفها �آلة تعبري
نوعية ترت ّكز يف هذا الف�ضاء احلركي املكاين ،كي يبعث يف
حميط الت�شكيل ر�ؤية جديدة:
ٌ
ٌ
فيه،
�صمت
عميق ِ
�صمت عميقْ ..
ي�أخذين �إىل ٍ
�إنّ داللة ((�صمت)) املو�صوفة بـ ((عميق)) تتح ّول
�إىل باعث على موا�صلة التعبري عن بهاء املكان و�سلطته وق ّوة
ح�ضوره يف امل�شهد الت�شكيلي� ،إذ ت�ست�سلم له الذات ال�شاعرة
ا�ست�سالم ًا كل ّي ًا ((ي���أخ��ذين)) يف الطريق �إىل ((�صمت
عميق)) �آخ��ر ،ي�ضع ال��راوي الذاتي ال�شعري بني �صمتني
عميقني يناظر �أحدهما الآخر يف �صياغة ت�شكيلية حاوية .
تنفتح هذه ال�صياغة الت�شكيلية بني ال�صمتني العميقني
على الأنا ال�شاعرة وقد ت�س ّلمت زمام املبادرة احلكائية يف
�صوغ ت�شكيلي جديد:
و�أنا �أُ
دحرج يف ال ّ
أزق ِة،
ُ
ج ّرة الذكرى،
�إذ تنح�صر الذكرى يف ج ّرة ((ج�� ّرة الذكرى)) التي
تختزن حكايات املا�ضي فيها ،وتنف�صل عن ج�سد الراوي كي
يقوم بدحرجتها ((و�أنا �أدحرج)) يف منتخب مكاين ي�صلح
للحكاية ،على النحو الذي ي�أخذ فيه الت�شكيل املكاين جما ًال
�صوري ًا وتعبريي ًا م�ضاف ًا .
ّ
ثم ما يبلث �أن يتلخ�ص ال���راوي ال��ذات��ي ال�شعري بـ
((�أن����اه)) ذات الت�شكيل امل��ك��اين العميق يف ((ق��ل��ب��ي))،
ليقوم بوظائفه كاملة من �أجل �أن يتمظهر املكان متظهر ًا
�إن�ساني ًا عميق ًا ،ويت�شكّل على نحو بالغ احليوية والدينامية
واحل�سا�سية ،ويعك�س تق ّم�ص ًا وجداني ًا كثيف ًا وخ�صب ًا ومثمر ًا
لروح املكان يف الزمن وروح الزمن يف املكان:
اف،
قو�س ندّ ٍ
وقلبي ُ
يو ّز ُع يف ال�ضحى �إيقاعه،
بني البيوت،
ويح�ضنُ الأحجا َر فيها،
كي تفيقْ ؟
تتع ّرى روح ال�شاعر بفجيعة هائلة و�سط �شعرية لل�صمت
العميق زاخرة بكل �أن��واع املوت ،عرب عتبة ا�ستهالل نافية
لل�صوت وال�صورة وامل�شهد والإيقاع واللون والوعد بربيع
قادم �أبد ًا نحو الأر�ض والإن�سان ،لي�ضخّ هذا
الطق�س ال�شعريُّ
ُ
ً
قاحلة يف مزاج الذات ال�شاعرة
�صحراء
امل�شحونُ بالغبار
َ
وهي ترنو �إىل وح�شة قا�سية حتجب امل�صري ،وتطفئ النور،
وتطحن الذاكرة ،ليجد هذه الذات وقد �أرهقها حراك �أعمى
ال يلوي على �شيء وال يقود على �شيء ((�أروح � ..أجيء ..
دام مع الزمن ال�ضائع واملكان التائه
كاملكوك)) ،يف �صراع ٍ
والبحث ال�ضامىء عن الكنز املفقود� ،إذ يتعالق هنا امل�شهد
ال�شعري الدرامي ،مع املروي ال�سردي احلكائي ،مع اللقطة
ال�شعرية ال�سينمائية ،يف كتلة �شعرية ملتهبة تن�سج فيها
ال��وح��دات الفعلية املتنوعة الأداء والت�شكيل �صحبة
الوحدات اال�سمية بتن ّوع حاالتها التعبريية والرمزية،
كيان ًا �شعري ًا ت�شكيلي ًا باذخ ًا يعك�س مهارة عالية يف �إدارة
واحل�س اجلمايل
د ّفة التكوين ال�شعري ،وال�صناعة الفنية،
ّ
النوعي ال��ذي ي�ضفي على ج�سد الق�صيدة وج��ود ًا خطي ًا
و�سيميائي ًا نوعي ًا .
لتتح ّول فيه الق�صيدة بني يديّ القراءة �إىل �أغنية
ع��ذب��ة ذات �إي��ق��اع ب���اذخ ،ول��وح��ة ت�شكيلية فنية تعود
فيها الأل��وان واخلطوط والكتل �إىل فطرتها الأ�سطورية
ال�ساحرة ،وق�صة ب�شرية عط�شى ت�سرد حكاية ال��روح
الالئبة الباحثة عن ال�صفاء والأل��ق والبيا�ض� ،إذ ت�صعد
اللغة ال�شعرية وال�صورة ال�شعرية والأداء ال�شعري يف �صلب
هذا احلراك اجلمايل �إىل �أعلى درجات الكفاءة التعبريية
يف الت�شكيل والت�صوير والتدليل .
�إن �شعر معد اجلبوري بحاجة �إىل ق��راءات متعددة
ومتنوعة تك�شف طبقات ق ّوة هذه التجربة وعنا�صر خ�صبها
وتف ّردها وف�ضاء ح�سا�سيتها النوعية اخلا�صة ،و�أظن �أن هذه
التجربة املميزة ـ و�إن ت�أخر االحتفاء بها كما ت�ستحق ـ ف�إنها
لن مت ّر ب�سهولة ،و�أح�سب �أن االلتفات �إليها عربي ًا �سي�ضع
ال�شاعر الكبري معد اجلبوري يف املكانة الالئقة التي يدرج
ا�سمه عربها يف الئحة ال�شعراء العرب الكبار املك ّر�سني .

قراءات
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مدخل �إلى عالَم حيدر حيدر الق�ص�صي ()1
"�إغواء" نموذج ًا

ق�ص حيدر حيدر واح���د ًا من �أب��رز العالمات
مي ّث ُل ّ
الفارقة يف تاريخ التجربة الق�ص�صية ال�سورية عا ّمة،
الق�ص يف كونه مثا ًال جهري ًا
وال تكمن �أهمية ذل��ك
ّ
ً
تخ�ص مبدعها وحده ،بل يف كونه �أي�ضا كتابة
لكتابة
ّ
مفارقة ملا �سبقها من جتارب ق�ص�صية ،وجديرة بتلك
املكانة املتقدّ مة التي حازتها لنف�سها يف امل�شهد الق�ص�صي
العربي عامة .ولي�س �أدلّ على ذلك من �أنّ غري جمموعة من
مرة من جهة ،ومن �أنّ جممل
جمموعاته الق�ص�صية ُطبع غري ّ
تلك املجموعات ال يحاكي ما �سبقه ،بل ي�شكّل بنف�سه جتربة
جديدة من جهة ثانية.
�صدر حليدر حيدر �سبع جمموعات ق�ص�صية" :حكايا
ال��ن��ور���س املهاجر"(وزارة ال��ث��ق��اف��ة ،دم�����ش��ق ،)1968
و"الوم�ض"(احتاد ال��ك��تّ��اب ال���ع���رب ،دم�شق،)1970
و"الفي�ضان"(وزارة الإعالم ،بغداد  ،)1976و"الوعول"(دار
ابن ر�شد ،بريوت  ،)1978و"التم ّوجات"(امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�شر ،بريوت ،)1()1980و"غ�سق الآلهة"(دار
�أمواج ،بريوت  ،)1995و�أخري ًا املجموعة التي تقاربها هذه
الدرا�سة�" :إغواء"(دار ورد ،دم�شق .)2005
وبا�ستثناء املجموعة الأخرية ،ف�إنّ معظم تلك املجموعات
ُطب َع غري مرة ،و�صدر عن غري دار ن�شر يف غري مدينة عربية،
ومعظمها �أي�ض ًا مل ي�سلم من �أذى الرقيب العربي الذي منع
بع�ضها م��ن ال��ت��داول ،كما ح��دث ملجموعتي" :الوعول"،
و"الوم�ض" يف معر�ض القاهرة الدويل للكتاب �سنة .2005
�����ص�� ًا :ع�شرة
���ض�� ّم��ت امل��ج��م��وع��ات خم�سة وخ��م�����س�ين ن ّ
يف الأوىل( ،)2ومثلها يف الثانية( ،)3و�أح���د ع�شر يف
الثالثة( ،)4و�سبعة يف الرابعة( ،)5ون�صان طويالن يف
اخلام�سة( ،)6و�ستة يف ال�ساد�سة( ،) 7وت�سعة يف ال�سابعة.
ومب��ق��ارن��ة ع��دد تلك الن�صو�ص م��ع ع��دد ال�سنوات التي
ا�ستغرقتها �إ�صدارات حيدر يف حقل الكتابة الق�ص�صية من
عام � 1968إىل العام الذي �صدرت فيه جمموعة "�إغواء"،
�أي نحو �ستة وث�لاث�ين ع��ام�� ًا ،يخل�ص امل��رء �إىل �أنّ عدد
الن�صو�ص ال�صادرة يف جمموعات ال يتنا�سب مع �سنوات تلك
ن�صني يف العام الواحد ،كما ال
التجربة ،فهي مبعدّ ل �أقلّ من ّ
يتنا�سب مع موهبة حيدر نف�سه .ولعلّ م�س ّوغ ذلك ا�شتغاله يف
أدبي ،ولعلّ م�س ّوغه �أي�ض ًا عدم ر�ضاه عن بع�ض ما
غري جن�س � ّ
مما ينتمي �إىل هذا املجالّ � ،أي �إىل
َ
ن�شر يف دوريات ّ
كتب �أو َ
جن�س الق�صة الق�صرية.
مترده على
ومن �أبرز ما يتّ�سم به عدد من تلك الن�صو�ص ّ
احلدود الفا�صلة بني الأجنا�س الأدبية ،وال�س ّيما بني جن�سي
ن�ص �أقرب �إىل اجلن�س
الق�صة الق�صرية والرواية ،فث ّمة غري ّ
الروائي منه �إىل اجلن�س الق�ص�صي ("الفهد" ،و"التم ّوجات"،
يرتجح بني اجلن�سني،
ن�ص
ّ
و"حقل �أرجوان") ،وث ّمة غري ّ
كما فيما عدّ ه حيدر رواية� ،أي "مراثي الأيام" التي ت�شكّل
حكاياتها الثالث عم ًال روائي ًا باملعنى الدقيق للكلمة ،كما
ت�شكّل كل حكاية ق�صة ق�صرية بنف�سها.
الن�ص الذي
ويبدو �أنّ حيدر مل يكن يعنيه ذل��ك ،لأنّ
ّ
ينجزه هو ال��ذي يبتكر جن�سه بنف�سه� ،أي خالل فعالية
الكتابة ،ال على نحو �سابق عليها .وقد يكون م�س ّوغ ذلك،
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق� ،شخ�صية حيدر نف�سه ،التي ترف�ض
بامل�ستقر واملتواتر وامل�ؤتلف ،وت�سعى ،داخل الكتابة
الت�سليم
ّ
وخارجها� ،إىل �أن يكون ل�صاحبها �صوته ،ووعيه ،و�أدا�ؤه
اخلا�ص يف احلياة والفن مع ًا.
بعد نحو �سنة من �صدور جمموعة حيدر الق�ص�صية الأوىل
"حكايا النور�س املهاجر" ن�شرت جملة املعرفة ال�سورية بحث ًا
له كان �ألقاه يف م�ؤمتر الأدباء العرب ال�سابع الذي ُعقد يف
يخ�ص وعيه بالأدب
بغداد (ني�سان  ،)1969ميكن عدّ ه بيان ًا
ّ
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ور�سالته ودوره يف تطور املجتمع وتقدمه ،ومن ذلك مفهومه
للهوية التي تعد ،بر�أيه� ،شرط ًا الزم ًا لإجناز ذلك الدور،
والتي ر�أى �أنها ت�ستوجب �صفتني �أ�سا�سيتني :القدرة على
التحليل والك�شف ،والتقدمية .الأوىل ترتبط بالوعي،
امل�ستقبلي من �أج��ل ع��امل �أف�ضل(.)8
والثانية بالتغيري
ّ
واملتت ّبع ملنجز حيدر الأدبي ،يف الق�صة والرواية ،ينتهي �إىل
�أنّ حيدر ،على النقي�ض من غري قليل من الكتّاب ،ينجز يف
الإبداع ما ي�ؤمن به وهو ينظّ ر له ،وال�س ّيما ما يعني حوامله
اجلمالية ،التي ر�أى حيدر �أنّ اللغة مك ّون
مركزي فيها ،و�أنّ
ّ
اال�شتغال بهذا املك ّون وعليه هو ما مينح املبدع �صوته اخلا�ص
الق�ص�صي
منجزه
به( ،)9وه��ذا ما م ّث َل عالمة يف جممل َ
ّ
� .1صدرت ط 2عن دار احل��وار ،الالذقية  .1986ث� ّم ُن�شر
والروائي الذي يتجلّى بو�صفه منجزه وحده ،ودا ًال عليه ال�ن��� ّ�ص الأول م�ن�ه��ا" :حقل �أرجوان" م���س�ت�ق�ل ً
ا ،ب��و��ص�ف��ه رواي ��ة،
وحده.
ن�ص" :التم ّوجات" مبجموعة:
و�صدر عن دار ورد ،دم�شق ،و�أحل��ق ّ
"�إغواء".
يف مر�آة النقد:
الن�ص الطويل" :الفهد" الذي �صدر م�ستق ً
ال عن دار
 . 2هيّ :
على الرغم من �أهمية جتربة حيدر الق�ص�صية ،ودورها
ال��ري��ادي ن�سبي ًا يف تاريخ التجربة الق�ص�صية ال�سورية ،احل�صاد (دم�شق  ،)1989و"�شجرة الكرز" ،و"النهر احلليبي"،
ف�إنها مل تنل ما يليق بها من اهتمام اخلطاب النقدي يف و"ال�شم�س ت�شرق من الغرب" ،و"ال�صدع والهجرة" ،و"هذا البلد
�سورية ،و�إذا كان ث ّمة ما ي�س ّوغ لبع�ض النقّاد ن�أيه عن تلك الأمني" ،و"الوعل يُقتن�ص �صغرياً" ،و"ال�شاهد واجلمعة احلزينة"،
التجربة� ،أي �ضبطهم للحدود الزمنية لدرا�ساتهم حول و"ال�شمو�س ال�ساطعة" ،و"كابو�س يف نهار قائظ".
الق�صة الق�صرية يف �سورية مبرحلة تاريخية �سابقة على
 . 3هي" :ال�صخور" ،و"طقو�س للعار" ،و"القتيل" ،و"ال�صيد
تلك التجربة ،كما يف جهد د .نعيم اليايف" :التط ّور الفنّي
ل�شكل الق�صة الق�صرية يف الأدب ال�شامي احلديث" ،ف�إنّه وح�ك��اي��ا الب�شر" ،و"�صيف حمرتق" ،و"الوم�ض" ،و"حميمود"،
مما ال يبدو م�س ّوغ ًا احتفاء بع�ضهم الآخ��ر بتجارب �أقلّ و"حالة طلق" ،و"العكر" ،و"اخل�سوف"
ّ
ً
 .4ه��ي" :النمل والقات" ،و"الرهان" ،و"الزوغان" ،و"�أغنية
توا�ضعا على الرغم من انتماء التجربة �إىل احلقل الزمني
مل�صادرهم ،كما يف �صنيع حم ّمد كامل اخلطيب" :ال�سهم ح��زي�ن��ة ل��رج��ل ك��ان حياً" ،و"من ال ��ذي ي��ذك��ر الغابة" ،و"�صمت
والدائرة :مقدّ مة يف الق�صة ال�سورية الق�صرية خالل عقدي النار" ،و"الأغتيال" ،و"الفي�ضان" ،و"اجلوع والل�صو�ص والقتلة"،
اخلم�سينات وال�ستينات" .ولعلّ
من �أ�سباب ذلك ارتهان ذلك و"الربابرة" ،و"و�شاح وردي لرجل وحيد".
اخلطاب ،بل الأغلب الأعم منه على نحو �أدقّ  ،لإرادات غري
 . 5هي" :الوعول" ،و"الطيور الغريبة القادمة مع الفجر"،
ثقافية ،ولعلّ من �أ�سبابه �أي�ض ًا ع�صيان تلك التجربة على
�إمكانات �أولئك ،وال�س ّيما الذين مل يو ّفر الكثري منهم لنف�سه و"املرياث" ،و"حالة ح�صار" ،و"من هنا تعرب احلرب" ،و"ورق�صة
زاد ًا معرفي ًا كافي ًا بنظريات الأدب ومناهجه النقدية ،الرباري الوح�شية" ،و"وقت للجمر".
 . 6هما" :حقل �أرجوان" ،و"التموجات".
وبتح ّوالت التجربة الق�ص�صية ال�سورية ،والعربية عامة.
ومن �أمثلة ذلك غياب جتربة حيدر عن جممل ما قدّ مه
 . 7ه��ي " :غبار الطلع" ،و"طائر املوت" ،و"غ�سق الآلهة"،
ح�سام اخلطيب من م�ؤلفات معنية بالإبداع الق�ص�صي يف و"ن�صب ت��ذك��اري ل��رج��ل منتحر" ،و"�سنوات العزلة" ،و"�صخر
ً
�سورية ،وهي لي�ست قليلة ،ومن �أمثلته �أي�ضا جتاهل عبد اجلرانيت".
اهلل �أبو هيف هذه التجربة يف جممل ما �أجنز من م�ؤلفات يف
العربي يف بناء املجتمع
 . 8انظر :حيدر ،حيدر :دور الأدي��ب
ّ
هذا املجال نف�سه ،وم�ض ّيه �إىل جتارب ال ترقى �إىل خا�صرة
العربي الع�صري .جملة "املعرفة" .العدد ( )88حزيران .1969
ّ
هذه التجربة ،و�أقلّ ما ميكن �أن تو�صف به �أنها م�شروعات
الق�ص ال �ص (.)66
يف الكتابة الق�ص�صية ال ق�ص�ص ًا ،ومترينات يف
ّ
ق�ص ًا( ....يتبع)
 . 9انظر :املرجع ال�سابق� .ص (.)73
ّ
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�أغانٍ عن الأم
لل�شاعر الكبير ر�سول حمزاتوف ()2 - 1

•ترجمة �أحمد نا�صر
الأغنية الأوىل
�أيتها الغرانيق ،دائ��م�� ًا �أن��ت يف مناطق
غريبة،
متى ت�ؤوبني �إلينا من جديد ؟
قد �أ�ضعتُ �أمي� ،أما من �سبيلٍ
ال�ستعادتها من املا�ضي!
تتعجل يف مغادرة اجلنوب،
الإوزات ال ّ
و الربيع تباط�أ يف قدومه،
وحدها �أمي �أ�سرعت فج�أة يف الرحيل،
وحدها غادرت على عجل.
�أيا ع�شب ًا ح�صدتك للبقرات يف اجلبال،
�صيفي دافئ،
يوم
ذات ٍ
ٍّ
ْ
اهبط من منحدرك البعيد،
واك�س بخ�ضرتك قربها .
ُ
ُ
ت�ستقبل
أنت� ،أيتها ال�شم�س التي كانت
و� ِ
كلّ
عينيها الرائقتني �آنٍ باكر،
قفي عند ر�أ�س قربها،
ومعي تقا�سمي �أحزاين!
ُولدتْ يف بيتنا بن ّية،
و ها نحن نفرح مليالدها ...
َ
مل ْ
مل تنتظري احلفيدة ؟
أ�سرعت يف الرحيل؟
ماما،عال َم �
ِ

الأغنية الثانية
هل تدرين،يا �أميُ ،يخ ّيل دائم ًا �إ ّ
يل ـ
لن تخبو �شمعتي،
أبناء
مادام يف الطريق � ٌ
يهزمون ال�سنني و التعب .
نارك من �أعظم النريان،
ِ
كانت منري ًة لدربي ...
لكنك انطف� ِأت ،خبا القنديل
تال�شى النور ،و غاب ال�سبيل .
ل�سبب ما:
خ ّيل �إيلّ ،يا ماما ،ـ
ٍ
ما دامت ال�سفن متخر�،ستظلّ
منارتك ،يف طرف الأر�ض الآخر
توم�ض للأبناء،من دون كلل.
مت�ضي ال�سنون م ّوار ًة �ساطعة،
لكن الظالم ّ
يلف الطريق ...
�أي����ن ه���ي� ،أي����ن ؟ ...حت�����ت �أي غيمة
متوارية؟
�أين منارتي الع�ص ّية على النوم؟!
و دائم ًا يخ ّيل �إ ّ
يل يا ماما
�أن ال�شجرة ال�ضاربة يف الأعماق،
ب�شموخ و ا�ستقامة،
�ستنت�صب
ٍ
خالف ًا لقوانني املوت.
ٌ
عا�صفة هوجاء،
�شجرتي ق�صفتها
رمتها بكامل اجلذور فوق املنحنى،
و �أنا �أح ّوم ،كع�صفو ٍر �صغري
فوق ٍّ
ع�ش هتكته الزوبعة.
يل  ...بل كنت واثقاً:
يخ ّيل �إ ّ
�أن املوت ،رغم � ّأي �شيء� ،سي�شذّ عن الدور،
لن يحكم مبثل هذا الفقدان،
و �سيدعك جانب ًا .

لو كنتُ �أدري ،لو قالوا يل؛
�أقلُّها لو �أنذرتْني �أحالمي ـ
لربطتُ مركبي يف املر�سى،
و َل�صرفتُ النظر عن �سفري حتى الربيع .
�أنا فخو ٌر �أن ِّك ر ّبيتني،
ك�سروة يف اجلبال،
كنتُ متام ًا
ٍ
و الآن تحُ ني اجلبال ذ�ؤاباتها
له�ضبة ت�ضم رفاتك .
ٍ

الأغنية الثالثة
�أعلم �أن الزهرة ،حتى الزهرة ،تذوي.
لكن ،فيما حويل يزهر املرج كلّه.
�أين �أنت يا نبع قواي؟
مرجي الربيعي؟!
�أين �أنت يا
َ
ّ
�سيجف يف قيظ ال�صيف،
�أعلم:
حتت اجلرف جمرى اجلدول،
لكن ال�صخر ال�شاهق ينت�صب جدار ًا ...
ّ
�أين �أنتَ يا �صخريَ املنيف؟!
املتوحدة
�أعلم � :أن املوجة
ّ
تتال�شى يف العتمة.
لكن ،قولوا يل :ملاذا
ّ
جف البحر حتى قاعه؟
�أعلم �أن قر�ص ال�شم�س يتوارى،
لكن مدار النجم �أزيل ...
َمن� ،إذ ًا �أطف�أ �شم�س �أيامي
من غري ما رحمة!؟

الأغنية الرابعة
أختي الكربى ،معك
�أيا � َ
يف �أغلب الأحيان �أم�ضي �أم�سياتي.
قرب فرا�ش �أمي املغادرة
أختي الكربى.
�
واظبت على اجللو�س ،يا
ِ
َ
ً
أنت بكل حمبة،
كنتُ بعيدا  ...و � ِ
عينيك الكليلتني،
و دون �أن تغم�ضي
ِ
كنت تنحنني نحو �أمي ،عند ر�أ�س ال�سرير،
ِ
ت�صغني �إىل و�صاياها...
ً
�صراحة:
قويل يل ،قويل
ت�شتك �أمي مبرارة،
�أمل
ِ
و هي تنهي �شوطها املتعب يف احلياة،
من غياب ابنها طوي ًال عن البيت ؟...
ـ �أنا منها مل �أ�سمع �شكوىً ،
مل تنطلق من �شفتيها مالمة...
تن ّهدتْ ذات مرة “ :ح ّبذا
لو �أ�سرع الربيع �إىل عتبة الدار!”
بقي ٌ
وقت على �إطاللة
كانت تقول �“ :أ َ
الفجر؟
�شم�س �أم
كيف ه��و اجل��و ه��ذا ال��ي��وم ـ �أ
ٌ
�ضباب؟
ً
�أ حقا ن�سيت الغرانيقُ �أن تطري
�إىل داغ�ستان هذا العام ؟!”
قويل� ،أيتها الأختُ  ،تذ ّكري بدقة:
مباذا كانت تهج�س �أي�ض ًا؟
ـ كانت تلزم ال�صمت  ...ت�س� ُأل فقط :
يا بن ّيتي ،كيف هي احلال يف القرية؟

لعل ابن ًا �أو ابنة ُولد
هذا ال�شتاء يف “ت�سادا” (قرية ال�شاعرـ
م).
ٌ
و �س�ألت �أي�ضا � “ :أ بعيدة هريو�شيما؟
ال ّ
�شك هناك ي�سود بردٌ قار�ص”...
كلمة
أختي الكربى! � ُّأي ٍ
ـ� َ
لفظتها �أمي يف �ساعتها الأخرية؟
ـ ماذا قالت؟  ...ال �شيء ُيذكر.
رجتني �أن �أريها �أرجوحة املهد.
“ �سرير املهد يجب �أ ّال يفرغ!
من دون �أوالد ـ قالت ـ البيت ال يعرف
الدفء”...
و هم�ست �إلينا  :عي�شوا مبودة و وئام،
اذكروين!” ،ثم �أ�سلمت الروح.

الأغنية اخلام�سة
يقولون �أن �أحد الهيلينيني القدامى
غا�ص بنظره يف ال�سماء،
فر�أى يف �أعماق �أخاديد الغيوم
الرب ،كما يقولون .
َّ
حيثما كنت ـ يف البيت �أو يف الغربة،
يف � ّأي مكانٍ �أرى
زرقاء مقمرةـ
يف �ساعات القلق� ،أو يف �سماءٍ
َ
�أرى �أمي؛ �إلهي الوحيد!
ُيقال �أن هندي ًا م�سن ًا
ر�صد حركة النجوم،
تفادى �صروف القدر،
واكت�شف طريقه ال�صحيح.
�سواء كنتُ يف البيت �أم يف مناطق غريبة،
ً
حينما تر�سل النجوم �ضياءها،
أتوجه �إىل �أمي بذهني :
� ّ
“ �أين خريي ؟ و �أين ال�شر؟ “

الأغنية ال�ساد�سة
طلبت يا �أمي ـ ٌ
تليل �صغري
كما
ِ
ُ
يظلّل �أحجا َر قربك املتوا�ضعة.
لكن ،بالن�سبة �إيلّ ،قبة ال�سماء الهائلة
احلي!
و الأر�ض كلها ـ كالهما �ضريحك ّ
قل يل� ،أيها البيت� ،أيتها اجلدران� ،أيتها
“الرباويز “ :
َمن �صان الراحة املنزلية املقد�سة؟...
هم�س البيت با�سم �أمي :
�أمك كل �شيء ،والدتك كلّ �شيء!
قل يل� ،أيها املوقد َ :من نفخ النار فيك
�أيام ال�شتاء من دون كلل؟
ـ قل يل �أيها النبع َ :من ملأ اجل��رار من
مياهك ال�سل�سبيل؟
كالهما �أجاب  :الأم .
أ���ص��وات ذه��ب��ي��ة ر ّددت ا���س��م��ك ك��لُّ
و ب���
ٍ
الزهرات
املحيكة يف ال�سجاد .
رجعتْ ا�سمك الغايل �أغاين املهد
كما ّ

ّيت بها ذات �أيام .
التي تغن ِ
لوالك لرتاءت احلديقة مهملة،
ِ
و َلطغت على الزرع الطفيليات ...
�أنظر �إىل نف�سي � :أنا مدينٌ لدفء يديك
لدي من َح َ�س ٍن و ح�سنات!
بكل ما ّ
َمن �أهداين حكايات داغ�ستان؟
َمن �أعطى ال�سماء ذات النجوم الند ّية
التي ال تحُ �صى؟
�أال تر�سل النجمة الآن �إيلّ،
و هي توم�ض من وراء ال�ضباب الأخبا َر
عنك؟
طلبت ـ ٌ
تليل �صغري يظلّل
كما
ِ
�أحجارك الأكرث توا�ضع ًا،
لكن،بالن�سبة �إ ّ
يل ـ قبة ال�سماء الهائلة
وكل ما حويل ـ �ضريحك احلي!

الأغنية ال�سابعة
�أطعمتني و �سقيتني ،يا ماما،
نفحتني يا �أماه الإراد َة و القوة.
�أعطيتني حتى �صالبة اليدين،
و منحتني �إباء ال�سطر ،يا ماما .
لك الآن �ألقمتني،عرب غيابك ال�سريع،
ما ِ
َ
احلزنَ ؛ احلزنَ ال�صرف وحده ؟!
�أماه ! هداياك كانت ال ُتث ّمن مبال،
علي ال ُتن�سى يا ماما،
ِ
يدك ّ
وهبتني ربيع ًا �سرمدا،
َ
بريق الكون امل�شم�س كله،
ً
ّمت البنك و �أنت تغادرين،
ل
�س
ا
إذ
�
،
م
ِ
عال َ
الغم؟!
هد ّي ًة فظيعة ـ َّ
الهم و ّ
معك مل �أ َر الباليا ،ماما،
توالت النجاحات �إ ّ
يل �أفواجا،
بف�ضل ال�سعادة مل �أعرف الهزمية ،ماما،
كنت ،يا �أماه قدَ ري امل�شرق!...
ِ
غادرت قبل الأوان؟!
لك الآن
ِ
ما ِ
ً
وح�شة و برداً.
و العالمَ يغ�ص

زوايا
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•ر�شاد �أبو �شاور
ه��ذه ه��ي ال��زي��ارة الأوىل يل �إىل دم�شق عرب
احلدود الرب ّية جابر – ن�صيب ،بعد �سنوات احلرب.
مل �أنقطع عن دم�شق يف �أخطر و�أ�صعب الأو�ضاع،
ح�ين كانت حما�صرة م��ن القتلة يف داري���ا جنوب
دم�شق ،وج��وب��ر �شرقي دم�شق ،وبع�ض �أحيائها
خمرتقة حتديدا خميم الريموك ال��ذي ُغ��در به،
فاجتاحته قطعان داع�ش والن�صرة و�أكناف بيت
املقد�س ،ومرتزقة ُج ّمعوا وا�ست�ؤجروا ودفع بهم
ملباغتته املخيم واخ�تراق��ه ب��ه��دف اح��ت�لال حي
امليدان العريق..ولكن!
لكن ال�شجعان يف خميم الريموك ثبتوا وت�صدوا
للمجموعات املقتحمة املندفعة بجنون..و�أوقفوها
قبل الو�صول �إىل مدخل املخيم من اجلهة ال�شمالية،
ورغم كل الهجمات ووح�شيتها عجزوا عن اخرتاق
املخيم باجتاه امليدان..وقلب دم�شق.
مرارا زرت دم�شق عن طريق بريوت ج ّوا ،ثم من
بريوت ب ّرا ،ومل �أكتف برفع ال�صوت والكلمة املنحازة
لدم�شق من بعيد ،ويف مرتني انتقلت من ع ّمان �إىل
دم�شق بالطائرة ال�سورية مبا�شرة ،وكم كنت �سعيدا
بهاتني الرحلتني ،رغم اخلطر من ق�صف الإرهابيني
ملطار دم�شق ،وقن�ص املتجهني من املطار �إىل العا�صمة
دم�شق بال�سيارات.
ها �أنا �أعود �إىل دم�شق عرب معرب جابر الأردين..
ون�صيب ال�سوري ،رغم �آالم ظهري ومتاعبي ال�صحية،
مت�أم ًال ه��ذا الطريق ال��ذي ياما عربته ب�سيارتي
املتوا�ضعة – بعتها بعد �أن هرمت – م ّرات وحدي..
و�أحيانا مع �أ�سرتي� ،أو بع�ض الأ�صدقاء.
معرب جابر مكتظ مبئات ال�سيارات الأردن��ي��ة
املتجهة �إىل دم�شق ،فاملعرب �أغلق قبل �أزيد من ثالث
�سنوات بعد �أن احتله الإرهابيون وعاثوا ف�سادا فيه،
والأردن��ي��ون من �شتى الأ�صول واملنابت – م�صطلح
�أردين – ا�شتاقوا لدم�شق..ومعهم حق فهم �أهل
وجريان و�أخوة يف بالد ال�شام( �سورية الكربى).
رغ��م زح��ام ال�سيارات واكتظاظ امل�سافرين مل
�أ�سمع ت�أففا� ،أو لوما� ،أو احتجاجا ،فالنظرات كانت
تتجه �إىل دم�شق ،وكثري من امل�سافرين اعتادوا
هذا ال�سفر على هذا الطريق ،وعرب هذين املعربين
�إىل دم�شق ،وال�شوق ي�صبرّ هم ،وفرحة اللقاء بعد
�سنوات الفراق الق�سري حت ّلق بهم �أعلى من احلدود
واحلواجز وم�شقة ال�سفر.
املعرب ال�سوري – ن�صيب ،بدت عليه �آثار التخريب،

فالبناء الف�سيح الذين كان ي�ستقبل القادمني عرب
جابر مد ّمر ،ورج��ال الأم��ن ال�سوريون جل���أوا �إىل
غرف �صغرية تكتظ بهم وبالقادمني ،وهم يعملون
به ّمة ويرحبون ،وال�سيارات تندفع ناهبة امل�سافة
�إىل دم�شق على الطريق الذي يعرب �سهل حوران.
�أخذت يف التمتمة بالأغنية:
عالبال بعدك يا �سهل حوران
�شر�شف ق�صب ومط ّرز بني�سان
التي كتبها �شاعر �شعبي �سوري – ي�ؤ�سفني �أنني
ن�سيت ا���س��م��ه..رح��م��ه اهلل فقد ت��ويف قبل فرتة
ق�صرية -وغ ّناها ابن ال�سويداء الفنان املرحوم فهد
ب ّالن ابن منطقة حوران.
كنا نوقف ال�سيارة ونتنف�س بعمق ه��واء هذا
ال�سهل يف ال�صباح املبكر ونحن نت�أمل ف ّالحي حوران
الن�شطاء وهم يجمعون حما�صيلهم� ،أو وهم يزرعون
حما�صيل جديدة ،وكانت ال�سهول خ�ضراء خ�ضراء
خ�ضراء..وبع�ضها حاليا ينتظر �أن ّ
يخ�ضر من جديد
بعد �أن ن�شر الإرهابيون القحط..وو�ضعوا بنادق يف
�أيدي بع�ض ف ّالحي حوران بد ًال من املحاريث ،بعد �أن
هيمنوا على احلياة وا�ستبدلوا اخل�صب باملوت والدم
والرعب.
توجهت �إىل فندق ( الإي��وان) يف البح�صة بعد
�سفر امتد خلم�س �ساعات ،وكان �سابقا ال ي�أخذ �أكرث
من ثالث �ساعات ،وهناك �أطللت من غرفة يف الدور
الثالث على حركة احلياة يف ال�شارع املتجه �إىل
بوابة ال�صاحلية ،فلم �أفاج�أ باالكتظاظ فاطم�أننت
�إىل �أن دم�شق ت�ستعيد حيوية احلياة و�إيقاعها ما
قبل احلرب اجلهنمية.
جل�ست يف مدخل الفندق وتابعت ت�أملي حلركة
احلياة و�صخبها ،ثم مت�شيت حتى بوابة ال�صاحلية
القريبة ،وتناولت غدائي يف مطعم ( ال�صحي) الذي
اعتدت الرتدد عليه منذ �سنوات.
زيارة خميم الريموك يف مقدمة اهتماماتي ،لذا
�أحلحت على �أ�صدقائي بها..وهكذا ر ّت��ب ال�صديق
الإعالمي رافع ال�ساعدي للزيارة ،وا�صطحبني مع
�صديقي ال��روائ��ي والقا�ص الكبري الدكتور ح�سن
حميد يف �سيارته.
توقفنا قليال يف مدخل املخيم حيث يتفرع �إىل
�شارعي الريموك وفل�سطني.
ببطء كرجت ال�سيارة بنا يف �شارع الريموك:
واج��ه��ات م��دم��رة� ،شرفات مهدمة ،بيوت مائلة

اجلدران...
�أزيل الركام بف�ضل متعهدين فل�سطينيني ينتمون
للريموك ،عملوا بجهد ،وما زال��وا يعملون ب�آالتهم
التي جترف الركام وتنقله بعيدا ،وهم ي�سابقون
الوقت ع ّلهم ينجزون تنظيف الأزقة الفرعية بعد
�أن متكنوا من فتح ال�شوارع الرئي�سة.
تنقلت و�أ�سرتي على ام��ت��داد �سنوات عي�شي يف
الريموك بني عدّ ة بيوت� ،آخرها قرب �شارع الثالثني،
بجوار ( اخلال�صة) وهو جم ّمع للجبهة ال�شعبية –
القيادة العامة.
م�شينا على الأق����دام يف الأزق����ة .كنت �أهم�س
لنف�سي :هذا بيت �صديقي فالن ،ف�أين هو الآن مع
�أ�سرته؟ �أت��راه هاجر �إىل ال�سويد �أم هولندة�..أم
تراه يف لبنان �أو يف قرية من قرى ال�شام �سلمت من
ويالت احلرب الثقيلة؟
كلما اقرتبت من مقربة ال�شهداء القدمية التي
اكتظت بقبور �أحبتنا ال��راح��ل�ين – يف ال�يرم��وك
مقربتان لل�شهداء ،القدمية ،واجلديدة – علت دقات
قلبي  ،فقد �سمعت �أن املجرمني الإرهابيني قد عاثوا
تخريبا بالأ�ضرحة.
حجارة مرتاكمة ،وقبور بال �شواهد ،ال �أ�سماء
لل�شهداء ،تهدمي متعمد ي�شي بعقلية من اقرتفوه،
فهم ينتمون للدين ال�سعودي الوهابي الذي يرف�ض
و�ضع �شواهد على القبور حتمل �أ�سماء الراحلني.
م�شينا �صامتني� :أب��و �أب��ي ،وح�سن حميد ،و�أن��ا،
ودارينا دموعنا وارجتاف �أج�سادنا...
هنا �ضريح ( �أبوجهاد) عرفته رغم �أن ال�شاهدة
حمطمة.
هنا �ضريح رفيقي و�صديقي طلعت يعقوب..
عرفته ،ف�أنا من �أبنه هنا بعد �أن نقلنا ج�سده الطاهر
من اجلزائر �إىل تون�س �إىل دم�شق.
ولكنني مل �أمتكن من التعرف على �أ�ضرحة رفاقي
و�أ�صدقائي و�أحبائي ،ف�أخذت �أجيل النظر على هذا
اخلراب الذي يغطي حقل الأ�ضرحة.
هنا ،يف �أي��ام الأعياد ،ويف عيد انطالقة الثورة
الفل�سطينية ،كانت املقربة متتلئ باحلياة منذ �صالة
الفجر...
هناك يف هذا الف�ضاء كانت تفوح رائحة القهوة
بالهيل ،وتغطى القبور ب�أغ�صان الآ���س اخل�ضراء
الزاهية.
هنا كان الفل�سطينيون ي��دورون بني الأ�ضرحة

ن�ساء ورجاال و�أطفا ًال ،وهم يتعانقون ،ويرتحمون،
ويتلون �آيات من القر�آن...
ه��ن��ا ك��ن��ت �أرى �أم���ه���ات ،زوج����ات ،ينحنني على
�أ�ضرحة الأحبة وهن يتمتمن ويهم�سن بكالم ي�سررن
به للأحبة...
هنا كان الراحلون ال�شهداء ينه�ضون من املوت مبا
يبثه �أهلهم من حياة ،فالن�سيان ال ميكن �أن يطوي
ذكرهم ،وح�ضورهم.
ال �أ�سماء على �أ�ضرحة ال�شهداء ،فتحت هذا املدى
من القبور �شهداء فل�سطينيون �أ�سما�ؤهم مغرو�سة
يف قلوب �أحبائهم ،و�شعبهم ،وفل�سطني التي منحوها
دمهم و�أعمارهم.
هنا ي��رق��د ال�شهيد الفل�سطيني البطل با�سم
واحد..وب�أ�سماء متعددة.
هنا ر�أي��ت من ينحنون على ال�شظايا ويجمعونها
ويكومونها بقرب ر�ؤو�س الأ�ضرحة..وما دام ال�شهداء
تتعانق عظامهم حتت هذا املدى على حب فل�سطني،
ف�إن �شعبهم لن ين�سى �أ�سماءهم ،و�سيعيد كتابتها عند
ر�ؤو�سهم لتتذكرهم �أجيال الفل�سطينيني الذين ،يوما
ما �سيحفرون ..و�سيجمعون عظامهم ويحملونها �إىل
فل�سطني لتدفن هناك يف ثراها الذي �أعطوه الدم
وال�شباب واحلب والفداء.
حطم الإرهابيون اجلهلة �شواهد القبور ،ودمروا
البيوت ،ونهبوا ولكن معنى ال�شهادة خالد ،وها هم
يكن�سون من �أر���ض �سورية التي �أقيم عليها خميم
الريموك..وها هو الريموك يعود رغم �أنوفهم وقتلهم
وجرائمهم ليكون من جديد العنوان للعودة �إىل
فل�سطني.
و�أن���ا �أن��ن�� ّق��ل ن��ظ��ري ب�ين ( الأط��ل�ال) كنت �أرى
البيوت تعود لتحت�ضن �أهلها الذين بنوها بالعرق
واجلهد�..أهلها الذين جعلوا من خميم الريموك (
ق ّوة) اقت�صادية جاذبة�..أهلها الذين �سيعمرونها
م��ن ج��دي��د..وم��دار���س��ه��ا ال��ت��ي �ستكتظ ب��الأط��ف��ال
الفل�سطينيني الن�شطاء الأذك���ي���اء ،وب��الأم��ه��ات
املكافحات اللواتي ُ�صن �أ�سرهن ورعينها .
الريموك �سيعود فل�سطينيا مقاوما فاطمئنوا �أيها
ال�شهداء ،ف�شعبكم الذي د�أب على البناء ال ميكن �أن
يحطم �إرادته الإرهاب ،وال �سرقة ما �ضمته البيوت
من قبل ل�صو�ص بال �ضمائر وال �أخ�لاق وال قيم..
ل�صو�ص يتف�شى ح�ضورهم القبيح يف �أزمنة احلرب.

ال�شاعر حممود علي ال�سعيد مكرم ًا يف املكتبة الوطنية بحلب

بدعوة من احتاد الكتاب العرب فرع حلب – مديرية الثقافة يف
حلب –االحتاد العام للكتاب و الأدب��اء الفل�سطينيني فرع حلب –
م�ؤ�س�سة بيت الذاكرة الفل�سطينية – النادي الثقايف الفل�سطيني
–منتدى القد�س الثقايف
�أقيم م�ساء يوم االثنني  15ت�شرين الأول  2018على م�سرح دار
الكتب الوطنية حفل تكرمي لل�شاعر الفل�سطيني املقاوم حممود علي
ال�سعيد رائد الق�صة الق�صرية جد ًا
بد�أ احلفل بعزف الن�شيدين ال�سوري و الفل�سطيني تبع ذلك عر�ض
بطاقة مف�صلة عن حياة ال�شاعر ال�سعيد ثم عر�ض فلم وثائقي
بعنوان (ب�ضع قرنفالت فقط ) من اخراج املخرج رامي ال�سعيد وهو
م�سح بانورامي عن �سرية ال�شاعر وحياته ب�شقيها اخلا�ص و العام تبع
الفيلم كلمة مطولة وهامة القاها قائد لواء القد�س املهند�س الدكتور
حممد ال�سعيد �أكد فيها على �أن للكلمة ت�أثري ًا كالر�صا�صة معرج ًا
على قيمة ال�شاعر ال�سعيد و املكانة التي حظي بها على ال�ساحتني
املحلية و العربية كما كانت هنالك عدة كلمات قيلت بحق ال�شاعر
يف هذا االحتفال النوعي منها كلمة الدكتور الأديب املغربي م�سلك
ميمون و الدكتور الأديب حممد علي الرباوي والدكتورالأديب جمعة
الفاخري من ليبيا وم�س�ؤول حركة �شباب تر�شيحا يف لبنان الأ�ستاذ

املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

ح�سام عرار وغريهم  .كما مت م�شاركة عدة فرق فنية منها فرقتي
احلنني واال���س��راء للفنون امل�سرحية امللتزمة حيث قدمتا لوحات
تعبريية هادفة بعنوان (املعلمة و الذئب ) و�أخرى بعنوان (يوم دام
يف حلب) ولوحة فنية جميلة لفرقة( ب�صمة �شباب خميم حندرات
) كما مت عر�ض ث�لاث �أغنيات ب�صوت وال�����ص��ورة � :أغنية مولود
يافا – �شم�س الوحدة الكربى – عيد القطن ال�سوري – من احلان
الفنان املو�سيقي فريد ح�سن و غناء الفنان فار�س مو�صلي و كلمات
ال�شاعر املحتفى به حممود علي ال�سعيد اعداد و�إخراج رامي ال�سعيد
وهي م�سجلة يف ا�ستديوهات �إذاعة حلب وموريتانيا (نواك�شط) يف
الأعوام 1971- – 1970 – 1969
كما �شارك الطفل املوهوب تيم حجازي بق�صيدة عن دم�شق و كذلك
ق�صيدة القاها الطفل املت�ألق حممد جعفر وهي من ق�صائد ال�شاعر
ال�سعيد انتهى احلفل مبجموعة من التكرميات و الدروع من امل�ؤ�س�سات
املدرجة  :لواء القد�س –مديرية الثقافة – االحتاد العام للكتاب و
الأدباء الفل�سطينيني – النادي الثقايف الفل�سطيني – بيت الذاكرة
الفل�سطينية –منتدى القد�س الثقايف – حركة �شباب تر�شيحا يف
لبنان – وحدة �سينما العودة الفل�سطينية ح�ضر احلفل جمهور غفري
من �أبناء ال�شعبني ال�سوري والفل�سطيني

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

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

د .فايز عز الدين

باحث� ،شاعر.
ولد يف ال�سويداء -الثعلة.1946 -
يحمل �شهادة الدكتوراه يف التاريخ
منذ عام  1993من الأكادميية
االجتماعية /مو�سكو.
يعمل ع�ضو ًا يف قيادة احتاد �شبيبة
الثورة ...رئي�س مكتب الإعداد
العقائدي والتثقيف ال�سيا�سي.
دكتور حما�ضر يف اجلامعات،
والأكادمييات ال�سورية ملقرر الفكر
ال�سيا�سي ،والثقافة القومية.
ع�ضو احتاد الك ّتـاب العرب
رئي�س فرع االحتاد يف ال�سويداء.
ع�ضو جمعية البحوث والدرا�سات
يف احتاد الكتاب العرب.
ع�ضو اللجنة الثقافية التابعة
ملجل�س الوزراء منذ عام .1981
ع�ضو املجل�س العلمي املوجود يف
�سورية ،والتابع لأكادميية العلوم
االجتماعية الرو�سية.
م�ؤلفاته:
"1ـ ال�شباب يف �سورية.1987 -
2ـ حافظ الأ�سد واجلماهري
�سو�سيولوجيا القيادة التاريخيةدرا�سة.1991 -3ـ حافظ الأ�سد الدميقراطية
واملتغريات الدولية  -درا�سة-
".1993
4ـ احتاد �شبيبة الثورة يف
اجلمهورية العربية ال�سورية:
دوره ال�سيا�سي ،وجتربته
االجتماعية .1995

أخبار

•�أ.حممد حديفي

اجلوالن را�سخٌ يف قلوب ال�سوريني
-2 -

مل ي�ترك ال��ع��دو ال�صهيوين و�سيلةً م��ن و�سائل الرتغيب
والرتهيب� ،إال وجل���أ �إليها لرتوي�ض العرب ال�سوريني الذين
متاهوا مع اله�ضبة الأثرية على قلوبهم؛ ه�ضبة اجلوالن ،لأن
تراب الأر���ض بالن�سبة �إليهم �ضم عرقهم ودماءهم ،ورفات
الأه��ل والأج��داد ،و�أ�صبح ي�شكل تراثهم الذي به يفخرون،
ومن �أج��ل �صونه وال��ذود عنه يدفعون حياتهم يف �سبيل �أن
يبقى حر ًا م�صان ًا ال تط�ؤه �أقدام ال�صهاينة التي حيثما حلت
يحل اخلراب والدمار..
ظن العدو ال�صهيوين �أن حماربة املواطن ال�سوري يف لقمة
عي�شه؛ عن طريق �إحراق حما�صيله وجتريف �أر�ضه ،وقطع
الأ�شجار املثمرة التي روي��ت بالعرق ،ال بل واقتياد �شبان
املنطقة والنخبة من رجالها �إىل ال�سجون كفيلة ب�إركاع ه�ؤالء
الأبطال ،ولكن املحاوالت كلها باءت بالف�شل؛ �إذ �صمد ه�ؤالء
الأب��ط��ال ،و�شدوا احلزمة على البطون ،وجابهوه بالرف�ض
والثبات رغم ثقيل القيود املفرو�ضة عليهم داخ��ل �سجونه
وخارجها؛ حتى و�صل هذا العدو �إىل طريق م�سدود ،..وحينما
ت�أكد ب�أن �ضغوطه املتالحقة باءت بالف�شل راح يتودد لبع�ض
ال�شبان يف هذه املنطقة؛ حماو ًال تقدمي الإغ��راءات املادية،
و�أطلق وع��وده لهم مبنا�صب �إداري��ة يقدمها ك�إغراءات ظن ًا
منه �أن ه���ؤالء الذين خربوه منذ زمن بعيد؛ وك�شفوا نواياه
و�أطماعه بالتو�سع وق�ضم الأر�ض يغريهم هذا الفتات الذي
يقدمه ،متنا�سي ًا �أن ه�ؤالء الأبطال ر�ضعوا الإب��اء والرف�ض
وامل��روءة ،وع�شق الأر���ض ،واال�ستماتة يف �سبيلها مع حليب
الأمهات ،وعندها �أدرك �أنه و�صل �إىل طريق م�سدود ،و�أيقن
�أنه يجابه �شعب ًا يدفع حياته ثمن ًا لرتاب الأر�ض ،وي�ؤمن �أن
الدماء يف الذود عن عروبتها ترخ�ص ،و�أن ال �شيء ينفع مع
هذا العدو �إال �أن يجابه مبا ملك �سكان هذه الأر�ض من و�سائل
ثبت لهم وله �أن رف�ض وجوده ،ورف�ض االعرتاف به �أ�ص ًال هو
الو�سيلة الأجن��ع ،والأق���وى ،والأث��ب��ت ،والأج���دى؛ املر الذي
جعله ينكفئ ويرتاجع جمرت ًا خيبته واندحاره ،وانك�ساره...
ومما يجدر ذك��ره هنا �أن هذا ال�صمود الأ�سطوري له�ؤالء
الأبطال مل ي�أت من فراغ ،و�إمنا جاء من �أمرين اثنني؛ الأول:
ه��و ع�شق امل��واط��ن العربي ال�����س��وري لأر���ض��ه ،وجت���ذره فيها
للأ�سباب �آنفة الذكر والثاين� :أن الوطن الأم �سورية التي
يفخر ه�ؤالء باالنتماء �إليها �شدت من �أزرهم ،و�أمنت لهم كل
و�سائل الدعم املطلوب؛ من �أجل اال�ستمرار بال�صمود والثبات،
وق��د الحظنا كيف هب ال�سوريون بكل فئاتهم و�شرائحهم
ملنا�صرة ه���ؤالء الأب��ط��ال ب�شتى الو�سائل؛ الأم��ر ال��ذي عزز
�صمود الأه��ل يف هذه اله�ضبة الأث�يرة على قلوب ال�سوريني
جميعهم ،فكانت النتيجة ما ر�أيناه من موا�صلة الثبات ورف�ض
�إمالءات هذا العدو وك�سر �إرادته...

لعل الكيان ال�صهيوين �أدرك الآن �أن �سورية وهي العقبة
ال��ك���أداء �أم��ام �أحالمه خا�ضت احل��رب ل�سبع �سنوات ونيف،
وتعر�ضت ل�ضغوط مل ي�شهد التاريخ لها مثيالً؛ لن تنهزم
�أم��ام الأع��داء؛ لأن ر�سالتها املقد�سة التي حملتها منذ فجر
التاريخ �أكرث م�ضاءً  ،و�أ�شد قو ًة من تر�سانات الفتك التي ميلكها
�أعدا�ؤها ،والتي جربوها مرار ًا وتكراراً؛ �إال �أن �سورية �صمدت،
وجي�شها الذي تفخر به ،والذي ي�ستحق �أن نطلق عليه اجلي�ش
املعجزة �صمد يف �ساحات القتال مت�سلح ًا ب�إميانه املطلق
بقد�سية تراب الأر���ض ،و�أن��ه �صاحب احلق الأول يف العي�ش
حر ًا فوق هذا الرتاب ،و�أنه يف نهاية املطاف �سيكون املنت�صر...
كثري على قلوب ال�سوريني ما يحدث يف غري بلدٍ من الوطن
العربي ال��ذي جند �أن قادته وحكامه قد باعوا الكرامة،
وفتحوا حدودهم لعدو الأم��ة التاريخي ،كي يدخلها معزز ًا
مكرماً ،فمن كان يت�صور �أن الكيان ال�صهيوين الغا�صب املحتل
�سريفرف بحرية يف �ساحات الأر�ض العربية ،وفوق تخومها؟؛
ومن كان يت�صور �أي�ض ًا �أن الن�شيد الوطني ال�صهيوين �سريدد
يف الأر�ض العربية؟! حق ًا �إنها مهزلة تاريخية ال ميكن لأي
�شريف يف هذا الوطن �أن يقبلها �أو ير�ضى بها..
كيف لنا �أن ن�صدق �أن من فتح حدوده لل�صهاينة ،وقابلهم
بالتهليل والرتحاب ،وراح ي�ستقويهم لتدمري �سورية يحق له �أن
ينت�سب للعرب والعروبة؟ وكيف ن�صدق �أن الدم الذي ي�سري
يف عروق ه�ؤالء هو دم عربي؟ و�أين جموع ال�شعب العربي التي
راهنا عليها فرتة طويلة من الزمن؟ �أين هي من كل هذا الذي
يح�صل وتراه العني؟..
لن نفقد الأمل بال�شعب العربي؛ �إذ لدينا قناعة ب�أنه �سي�أتي
يوم جنده رفع يده يف وجه حكامه ليقول لهم ..يكفي ،ومن
ثم يكن�س من فوق ترابه الوطني العدو ال�صهيوين ،ومن �سهل
قدومه لهذا الرتاب املقد�س...
ال�سوريون ال�شرفاء يعلمون �أن ما خفي هو �أعظم ،ويعلمون
�أي�ض ًا �أن اتفاقات �سرية م�شبوهة عُ قدت مع ق��ادة العدو،
وقُ ��دم��ت مبوجبها الأر����ض على طبق من ذه��ب ،لكن حقائق
التاريخ ووقائعه علمتنا �أن من ينت�صر يف نهاية الأمر هو احلق
ولي�س غري احلق...
�سي�أتي اليوم الذي نقف فيه فوق ه�ضابنا رافعني راية الن�صر،
وعندها ولي�س �أقل من �أن ننحني لتلك الدماء الطاهرة التي
جبلت تراب �سورية بقاين جنيعها كي يظل الوطن �شاخماً،
وترابه م�صاناً ،وراياته عالية ،وعندها �سيدرك كل الذين
ت�آمروا على �سورية حلرفها عن م�سارها الوطني يف جمابهة
العدو التاريخي ،والدفاع عن قد�سية الأر�ض �أن �أموالهم التي
�أهدروها لإركاع �سورية ذهبت هدراً ،و�أن الإرادة الوطنية �إذا
ما تر�سخت وجتذرت ما من قوة يف الأر�ض تلويها وتك�سرها.
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

الفكر ال�سيا�سي

mouhammad.houdaifi@gmail.com

�صدر العدد اجلديد من جملة /الفكر ال�سيا�سي /الف�صلية التي
ي�صدرها احتاد الكتّـاب العرب ،وفيها مقاالت ودرا�سات متنوعة.
يف افتتاحية العدد كتب رئي�س التحرير الدكتور جابر �سلمان
حتت عنوان (الهم القومي وجتذره يف الوجدان ال�سوري) :لقد
ب��ات م��ن امل���ؤك��د �أن �سورية ه��ي التي حفظت لفل�سطني هويتها
العربية ،و�أن موقف �شعبها وقيادتها هو الذي حافظ على حقوق
ور�سخها ،و�أن اجلي�ش
الفل�سطينيني ـ مبا فيها حق العودة ـ و�صانها ّ
العربي ال�سوري هو اجلي�ش العربي الوحيد الذي ما يزال يتخذ من
فل�سطني بو�صلته يف دفاعه عن ق�ضايا الوطن والأمة.
كتّـاب درا�سات هذا العدد هم د�.أحمد علي حممد (الإع�لام
والدميقرطية) ،ود�.صياح ع��زام (الت�ضليل الإعالمي ودوره يف
تزوير احلقائق وتغييبها) ،وح�سن �إبراهيم �أحمد (من النه�ضة
�إىل التنوير ..ما م�صري التنمية؟) ،ور�ضا �أحمد �شريقي (جدلية
القومية والوطنية) ،ود�.سليم بركات (نحو دولة مدنية وطنية
علمانية) ،ود.ع��ب��د اهلل ال�شاهر (اال�سرتاتيجية الأمريكية
و�أدواتها يف املنطقة العربية) ،ود�.أك��رم حممود ال�شلي (املكافئ
ال��ت��ورات��ي لأم��ري��ك��ا) ود.ي��و���س��ف ج��اد احل��ق (ال��ن��ازي��ة تلميذة

ال�صهيونية) ونبيل فوزات نوفل (االغرتاب الإن�ساين يف املجتمعات
الب�شرية) ود�.شاهر �إ�سماعيل ال�شاهر (نحو فهم للموقف الإيراين
من احلرب على �سورية).
�أم��ا الرتجمات يف املجلة ،فقد كتبها الأدي��ب��ان يون�س ل�شهب
(الأخالق وال�سيا�سة) ،و�إيلني كركو (�سورية و«اخلوذ البي�ض»).
�أما قراءات العدد للدكتور يا�سني فاعور (تاريخ و�أعالم احل�ضارة
الفراتية يف العهدين الأم���وي والعبا�سي للكاتب زب�ير �سلطان
قدوري).
�أم��ا النافذة الأخ�ي�رة يف املجلة ،فقد كتبها الدكتور الأرق��م
الزعبي ،وجاءت حتت عنوان (تركيا بني عامي ()2023-1923
العلمانية وداع ًا) ،ونختار منها:
�إن النزاع على تركيا من داخ��ل تركيا ومن خارجها يف ر�أينا
�سيتنامى مع اقرتاب عام 2023م ،وقد ت�شهد ال�سنوات اخلم�س
وحتديات ج�سام ًا �أمام تركيا ..بعد عام 2023
القادمة براكني
ٍ
�سيكون لرتكيا احلق يف التنقيب عن البرتول والغاز وانتهاء فرتة
عدّ م�ضيق البو�سفور «الرابط بني البحر الأ�سود وبحر مرمرة �إىل
البحر الأبي�ض املتو�سط ممر ًا دولي ًا».

