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االفتتاحية

�إبادة الكتب ()4
ما َ
�سبق من تعريف بالف�صول الثالثة الأوىل من كتاب "�إبادة الكتب ،تدمري
الكتب واملكتبات برعاية الأنظمة ال�سيا�سية يف القرن الع�شرين" للباحثة
الأمريكية "ربيكا نوث" يقدّ م �صورة عن حمتوى الكتاب ،وهو مقدّ مة ر�أيتها �ضرورة
مما حدث يف �سورية منذ نحو ثماين �سنوات فيما يعني الكتب
لقول ما يجب قوله ّ
واملكتبات� ،أعني احلرب على �سورية ،التي جتاوزت �إرادة تدمري م�ؤ�س�سات الدولة
�إىل �إرادة تدمري الإن�سان.
مل يلتفت املعنيون باحلرب على �سورية� ،إعالميني وباحثني� ،إىل �أنّ �إبادة الكتب
تعر�ض
واملكتبات كانت يف قلب هذه احلرب ،فكثري من املكتبات العامة واخلا�صة ّ
حلرب �إبادة باملعنى الدقيق للكلمة ،ومن قرائن ذلك ،كما ي�ؤكد �شهود ،نهب غري
مكتبة عامة وخا�صة �أو �إ�ضرام النار فيها يف غري مكان من �سورية ،من جهة� ،أو
نقل هذه املكتبات ،ك ًال �أو �أجزاء� ،إىل �أماكن خمتلفة خارج القطر من جهة ثانية.
لقد روى يل غري �صديق من الأدب��اء والكتّاب ،ال�سوريني والعرب ،املقيمني يف
عوا�صم غربية وعربية� ،أنّه ر�أى ،يف غري مكتبة عامة عربية �أو غربية ،ع�شرات،
بل مئات ،الكتب التي تعود �إىل مكتبات عامة وخا�صة يف �سورية ،بع�ض منها يحمل
خامت هذه املكتبة العامة �أو تلك ،وبع�ض �آخر يحمل �إهداء م�ؤلفها �إىل هذا الكاتب
�أو ذاك ،كما روى يل �أحد الأدباء العراقيني ،خالل م�شاركتي يف اجتماع املكتب
الدائم لالحتاد العام للأدباء والكتّاب العرب الذي ا�ست�ضافته بغداد (/ 30 - 26
� ،)2018 / 6أنّه ا�شرتى ع�شرات الكتب من غري حمافظة عراقية ،التي تعود
ملكيتها �إىل مكتبات عامة يف �سورية� ،أو �إىل مكتبات خا�صة ،و�أنّ تلك الكتب
ممهورة بخامت غري مكتبة عامة� ،أو بتوقيع م�ؤلّفها بو�صفها �إهداء �إىل هذه املكتبة
العامة �أو �إىل �صديق له من املعنيني بالقراءة �أو الكتابة� ،أو بكليهما مع ًا.
تعر�ضت له املكتبات العامة واخلا�صة يف �سورية من
قد ال يعتقد �أحد ب�أنّ ما ّ
�سرقة عملية منظمة� ،أو �أنّ ثمة قوى و�إرادات م�شبوهة تقف خلفها ،بل هي
عملية �سرقة حم�ض قام بها ل�ص� ،أو جمموعة من الل�صو�ص ،وب�أنّ ما طال بع�ض
هذه املكتبات العامة من حرائق هو حم�ض م�صادفة ب�سبب العمليات القتالية بني
ال�سوري واملجموعات الإرهابية ،على حني �أنّ غري قرينة ت�ؤكد
العربي
اجلي�ش
ّ
ّ
نقي�ض ذلك فيما يعني الأمرين مع ًا :النهب �أو احلريق .ومن بع�ض تلك القرائن،
فيما يعني النهب املنظم باملعنى الدقيق للمفردتني ،و�صول �آالف الكتب التي
تعود �إىل هذه املكتبات خالية من � ّأي �أذى �إىل مواقع خمتلفة من العوا�صم واملدن
العربية والغربية ،وفيما يعني احلريق عن �سابق �إرادة وت�صور من املجموعات
الإرهابية ،ا�ستهداف هذه املكتبات من هذه املجموعات بو�صفه� ،أي اال�ستهداف،
جذر ًا يف ثقافة التكفري والظالم املميزة ملجمل هذه املجموعات من جهة ،وبو�صفه
متن ًا يف �إرادة التدمري التي ت�ستهدف الب�شر كما ت�ستهدف احلجر وال�شجر من جهة
عملي" بتعبري "نوث" عن
رمزي كما هو فعل حمو
ثانية� ،أي بو�صفه "فعل حمو
ّ
ّ
�إبادة الكتب واملكتبات.
�إنّ �أمام الباحثني فيما يعني احلرب على �سورية مهمة جليلة تتجاوز قراءة
احلرب نف�سها �إىل الطبقات العميقة منها ،وال�سيما ما يعني غري املرئي على نحو
بناء و�إعادة بناء ،وال�سيما ثالث ًا ما مي ّثل
مبا�شر ،وال�سيما �أكرث ما يعني الوعي ً
ركيزة يف � ّأي م�شروع للإعمار� ،أفلم يقل "�شي�شرون" ،اخلطيب املف ّوه يف �إمرباطورية
روم��ا" :بيت بال كتب ج�سد بال روح"؟ لقد �صدق ال�شاعر الإيرلندي "�شيمو�س
هيني" عندما قال:
"عندما يحرقون الكتب يحرقون الب�شر �أي�ض ًا".
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التربية والهويـــّة الوطن ّية

()1
يتم ّيز ك���لّ جمتمع �إن�����س��اين بخ�صائ�ص
تكوينية ،ت�شمل الأر�����ض وال�شعب واللغة
والعالقات االجتماعية ،والأهداف التي ّ
تنظم
م�سريته التاريخية واحلالية وامل�ستقبلية،
�ضمن منظومة متكاملة من القيم وال��ع��ادات
والتقاليد والأع�����راف ،ال��ت��ي ت��ع�ّب�رّ مبجملها
عن هوية ه��ذا املجتمع �أو ذاك  ،مب�ضموناتها
ال�شخ�ص ّية واالجتماعية والوطنية ،والفل�سفية
والثقافية .ولذلك ف�إنّ احلاجة �إىل الهوية ترتبط
باحلاجة �إىل االنتماء والتجذّ ر ،وكالهما حاجة
حيوية ومالزمة للإن�سان ،تتداخل فيها املواطنة
والوطنية.
فااملواطنة كلمة م�شتقّة من كلمة الوطن ،وهي
�صفة يكت�سبها �شخ�ص ينتمي �إىل وطن معينّ يحمل
جن�سيته ويتّخذه مكان ًا ( مَوطِ ن ًا ) يقيم فيه .وي�ستند
مفهوم املواطنة �إىل عدد من املبادىء ( الركائز )
الد�ستورية عند املمار�سة ،ومن �أه ّمها مبد�أ امل�ساواة
�أمام القانون ،ومبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص ،ومبد�أ امل�ساهمة
(امل�شاركة ) يف احلياة العامة � .أي �أنّ املواطنة « هي
عالقة فرد ودولة كما يحدّ دها قانون تلك الدولة،
وما تت�ض ّمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق يف تلك
الدولة ،واملواطن يدين بالوالء التام للدولة ( دولته
) وهو يتمتّع بكامل احلقوق املدن ّية وال�سيا�س ّية.
فجوهر املواطنة كما يرى  /جان جاك رو�سو
 /هو م�شاركة املواطنني املتكافئة ،يف الأمور العامة
ويتم ذلك
واخلا�صة بطريقة ف ّعالة وم�س�ؤولة .
ّ
م��ن خ�لال الإمي���ان امل�شرتك ب��امل��ب��ادىء ال�سيا�سية
واالجتماعية التي تقوم على �أ�سا�سها �أنظمة املجتمع،
والإخال�ص لتلك املبادىء يف املمار�سة الفعلية.
�أ ّم��ا الوطن ّية فلها تعريفات ع��دي��دة ،منها ما
يحمل معنى عاطفي ًا  /وجداني ًا،ومنها ما يحمل معنى
فكري ًا يرتبط بالثقافة والقيم والعقائد ،ومنها ما
ينطلق من املعنى القانوين ال��ذي يعبرّ عن حقوق
فعرف قامو�س �أك�سفورد
املواطن وواجباته يف وطنهّ .
الوطنية Patriotismب�أنّها الإح�سا�س بالوطن،
حب ورغبة يف الذود
وامتالك ال�صفات الوطن ّية من ّ
يحب
الذي
ال�شخ�ص
عنه  .والوطني  ،Patiosهو
ّ
وي�ضحي
عنه
يدافع
بلده ،وه��و على ا�ستعداد لأن
ّ
بنف�سه من �أجله و�صون كرامته .
وبذلك تكون الوطن ّية �شعار ًا مي ّيز املواطن
املنتمي �إىل وطنه من غري املنتمي ؛ وهي درجة عالية
يكر�سه الفرد لوطنه ،وعك�سها اخليانة
من الع�شق ّ
؛ واخلائن هو ال�ضعيف الوطنية ،الذي يقي�س ح ّبه
لوطنه مبقدار ما ي�ستفيد من ذلك الوطن  .فالوطن ّية
ت�شكّل �إط���ار ًا للقيم الإن�سانية والأخ�لاق�� ّي��ة ،وهي
بالتايل التزام وانتماء ،واعتزاز بالأ�صالة وارتباط
باجلذور ،لأنّها منطلق الوجود ،و�أ�سا�س امل�صري يف
احلا�ضر وامل�ستقبل.
()2
مما �سبق �أنّ الوطن ّية هي الإطار الفكري
يتبينّ ّ
 /النظري للمواطنة التي هي املمار�سة العمل ّية
مب�شاركة �أب��ن��اء ال��وط��ن ( امل��واط��ن�ين )  .وبذلك
تكون املواطنة ال�صاحلة ،التج�سيد احلقيقي ملفهوم
الوطن ّية يف االن��ت��م��اء وال��ع��ط��اء ،وي��ك��ون التماهي
الوطني بني املواطن كفرد واملجتمع الذي يحت�ضن
جميع املواطنني .
تعرف الهو ّية
ة،
ي
الوطن
مفهوم
من
وانطالق ًا
ّ
ّ
الوطن ّية بوجه عام ،ب�أنّها  :الهو ّي ُة التي ُت�ستخدَ ُم
للإ�شار ِة �إىل وطن الفرد ،واخل�صائ�ص وال�سمات التي
تتم ّيز بها كلّ �أ ّمة ،وترتجم روح االنتماء لدى �أبنائها،
ولها �أهميتها يف رفع �ش�أن الأمم وتقدمها وازدهارها،
وبدونها تفقد الأمم كل معاين وجودها وا�ستقرارها .
وهكذا تتجلّى طبيعة الهوية الوطنية ،بو�صفها
االنتماء للأر�ض التي تعني الوطن ،كما تعني الوعي
ال��ذي يجب �أن ي��ر ّب��ى �أ�صحابها على ح��ب الوطن
والإخ�لا���ص له والت�ضحية يف �سبيله،حفاظ ًا على
ما�ضيه وحا�ضره واال�ستعداد مل�ستقبله ،ليبقى وطن ًا
منيع ًا و�صامد ًا يف مواجهة الفا�سدين واملخربني،
�شر ًا.
والطامعني والأعداء الذين يريدون به ّ
( )3
�إنّ مفهوم كلّ من الوطن ّية واملواطنة ،يختلف عن
مفهوم االنتماء �أو الوالء ؛ فكلّ من االنتماء والوالء

احلاجة �إىل الهوية ترتبط باحلاجة
�إىل االنتماء والتج ّذر ،وكالهما
حاجة حيوية ومالزمة للإن�سان،
تتداخل فيها املواطنة والوطنية.
جزء من الوطن ّية �أو املواطنة ،ومك ّمل له يف الوقت
وي�ضحي من �أجله
يحب وطنه
نف�سه  .فالفرد ال
ّ
ّ
ويعمل لن�صرته� ،إ ّال �إذا ك��ان مرتبط ًا بهذا الوطن
برباط مقدّ �س ،هو ال��والء  ..ولكنّ االنتماء قد ال
يت�ض ّمن ،بال�ضرورة ،الوالء ،فربمّ ا ينتمي الفرد �إىل
وطن معينّ ولكنّه ال ي�شعر بدافع العطاء والت�ضح ّية
من �أجل هذا الوطن .
تتم
فاالنتماء حالة وطن ّية  /ال �شعوريةّ ،
تغذيتها وتنميتها بالرتبية ،ولذلك ال بدّ �أن تكون
لدى كلّ �إن�سان /فرد ،ي�شعر بارتباطه بالوطن الذي
ولد فيه ون�ش�أ وترعرع .ولذلك ف�إنّ االنتماء حالة
�أرحب من املواطنة التي تتم ّثل يف ارتباط الإن�سان
بوطن ،لأنّ االنتماء هو املواطنة يف �أعلى درجاتها
؛ فاملواطنة تعبرّ عن حالة تعاقدية بني املواطن
والنظام ال�سيا�سي بينما يعبرّ االنتماء عن حالة
تعاقدية بني الإن�سان والأر���ض التي يعي�ش عليه (
الوطن ) ،وهذا التعاقد نوع من االلتزام الأبدي.
�أ ّم��ا ال��والء ،فهو حالة ترتبط مب�صلحة ما مع
النظام ال�سيا�سي ،ح��ال��ة وقت ّية حمكومة بعامل
امل�صلحة ،ولي�ست مرتبطة باالنتماء �أو باملواطنة.
لأنّ الوطنية جتمع بني االنتماء والوالء ،وال يجوز
تتحرك مع حركة النظام ال�سيا�سي �أو ت�ضعف وفق ًا
�أن
ّ
لطبيعته و�إدارته.
و�إذا كان االنتماء مك ّون ًا طبيعي ًا عند الفرد بحكم
وجوده يف هذا املجتمع (الوطن) �أو ذاك ،ف�إنّ الوالء
ال يولد مع الإن�سان ،بل هو مك ّون مكت�سب يخ�ضع
لعملية تربوية  /تعليم ّية تبد�أ يف الأ�سرة ،وتنمو يف
املدر�سة ،وتنتهي يف املجتمع الكبري  ،حتى ي�شعر الفرد
ب�أنّه جزء �أ�سا�سي من هذا الكلّ الذي يعي�ش �ضمنه
ومعه.
()4
لقد �شهدت العقود الأخرية من القرن الع�شرين،
وب��داي��ة ال��ق��رن احل����ادي وال��ع�����ش��ري��ن ،م��ع ازدي���اد
ال��ت���أث�يرات ال��ع��ومل��ي��ة (ال��ث��ق��اف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
وال�سيا�سية) ،ظهور قيم واجتاهات و�أمن��اط تفكري
التم�سك بالهوية االجتماعية،
جديدة ،ومنها �ضعف
ّ
و�ضعف ال�شعور باالنتماء الوطني (املواطنة) .الأمر
الذي �أ ّدى �إىل �إعادة النظر يف �أ�ساليب الرتبية بوجه
عام ،والرتبية الوطنية بوجه خا�ص ،لتعزيز قيم
املواطنة ال�صاحلة وتعميق االنتماء الوطني لدى
النا�شئة وال�شباب.
و�إذا ما �أ�سقطنا املفاهيم ال�سابقة على ما يجري
الآن يف وطننا � /سورية ،هل ميكننا القول ب�أنّ ث ّمة
�ضعف ًا يف االن��ت��م��اء ال��وط��ن��ي ال��ن��اجت ع��ن ع��دم فهم
العالقة بني املواطنة والوطنية ؟ �إذ �أخ��ذ بع�ضهم
باملواطنة كحقوق و�أهمل الوطنية كواجبات جتاه
الوطن وم�صلحته العليا ؟ وهنا تكمن امل�شكلة التي
مهم من الأزم���ة التي
تبدو �أك�ثر تعقيد ًا يف جانب ّ
تعي�شها �سورية.
وا�ستناد ًا �إىل كلّ ما �أظهرته الوقائع التي �أفرزتها
الأزمة ال�سورية ،من �ضعف يف الهوية الوطنية لدى
بع�ض من يدعون «الوطنية» وتنكّروا للوطن وغادروه
يف �أزمته ،بل ت�آمر عليه بع�ضهم ،وما نتج عن ذلك من
انعكا�سات �سلبية م�ؤملة على الوطن واملواطن ،تبدو
امللحة لإعادة النظر يف م�ضمونات الرتبية
احلاجة ّ
الوطن ّية يف و�ضعها ال��راه��ن؛ ���س��واء يف م�ؤ�س�سات
يتم الرتكيز
الرتبية النظامية �أم الالنظامية ،بحيث ّ
على منظومة القيم الوطنية التي تت�ض ّمن « حم ّبة
الأر�ض والوطن ،ال�شعور باالنتماء والوالء اللوطن،
�صون حرية ال��وط��ن وك��رام��ت��ه ،ال��دف��اع ع��ن الوطن
والت�ضحية من �أج��ل ا�ستقالله و�سيادته ،االعتزاز

برتاث الوطن احل�ضاري والإن�ساين ،العمل اجلاد من
�أجل تقدّ م الوطن وتط ّوره « وذلك من خالل ثالثة
�أ�شكال متكاملة من املناهج الرتبوية ،مب�ضمونات
ت�سهم يف تر�سيخ منظومة القيم الوطنية ،يف �إطار
املواطنة ال�صاحلة .وهي :
1الرتبية ال��ب��ي��ئ��ي��ة :ل��ت��ن��م��ي��ة امل��ع��ل��وم��اتواالجتاهات الإيجابية لدى املواطنني نحو البيئة
ب�أبعادها كافة ،وتكوين امل�س�ؤولية الفردية فيما
يخ�ص عالقة الإن�سان ببيئته  .وتكوين القيم املهارات
ّ
واملدركات الالزمة لفهم العالقة التي تربط الإن�سان/
املواطن ب�أر�ضه وح�ضارته ،وح ّثه على التعامل مع
بيئته ب�أ�سلوب ر�شيد حفاظ ًا على حياته الكرمية .
وهنا تكمن �أهمية الرتبية البيئية يف �إعداد املواطن
الواعي ببيئته وم�شكالتها ،مبا ي�ؤهّ له للتعاون مع
الآخرين يف حماية البيئة ،وتاليف م�شكالتها .
2الرتبية امل��دن��ي��ة :لإك�����س��اب �أف���راد املجتمع /املواطنني الوعي الكامل بحقوقهم وواجباتهم
اللخا�صة والعامة ،وفق مبادىء ال�سلوك االجتماعي
وم��ه��ارات��ه امل��رغ��وب��ة ،يف البيت وامل��در���س��ة وال�شارع
والأم���اك���ن ال��ع��ام��ة ؛ وم���ب���ادىء اح��ت�رام االخ��ري��ن
ي�ضر بهم ؛ وذلك مبا يخلق
وتق ّبلهم ،وجتنّب كلّ ما ّ
ال�ضمري الوطني لدى كلّ مواطن ،ي�ستند لإىل قيم
ال��ت��ع��اون وال��ع��دال��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة ،وح��ب الوكن
والغرية عليه ،وتوظيف كل الطاقات لتقدّ مه ورفعته.
3الرتبية االجتماعية :التي يكت�سب الفردم��ن خاللها االجت��اه��ات وال��ق��ي��م وط��رائ��ق التفكري
ال�شخ�ص ّية ،ال��ت��ي مت�� ّي��زه ك��ف��رد يف جمتمع م��ع�ّيننّ ؛
فتتناول �شخ�ص ّية الفرد ،وتعمل على تنميتها ملوا�صلة
احل��ي��اة االج��ت��م��اع��ي��ة ،وف��ق القيم وامل��ع��اي�ير التي
يرغبها املجتمع ،فتحقّق التك ّيف الإيجابي بني الفرد
واملجتمع ،من خالل الأدوار التي ي�ؤ ّديها عرب مراحل
حياته ،مبا يحفظ متا�سك املجتمع ووحدة �أبنائه.
ويتم تدعيم ذلك من خالل التوظيف الف ّعال
ّ
للمك ّونات الوطنية الآتية:
الأع���ي���اد ال��وط��ن��ي��ة ،وال ���س�� ّي��م��ا �أع���ي���اء اجل�لاء
وال�شهداء ،لتعزيز حم ّبة الأر���ض والوطن ،والدفاع
عنه ،وحمايته من �أي عدوان يهدّ د وجوده وا�ستقالله
ال�شهداء �أكر ُم من يف الدنيا و� ُ
أنبل بني الب�شر».
».
ُ
حفظ الن�شيد ال��وط��ن��ي ،وال��ت���أك��ي��د على �شرح
م�ضمونه ،لتعزيز االنتماء وال��والء الوطني :عرينُ
ُ
العروبةِ ٌ
حمى ال ي�ضا ْم
وعر�ش
بيت حرا ْم
ِ
ال�شمو�س ً
..نفو�س �أب ٌ
رقيب
وروح الأ�ضاحي
وما�ض جميدْ ،
��اة
ٍ
ٌ
ٌ
ُ
عتيدْ .
التم�سك بالعلم وما يرمز �إليه من ال�شموخ الوطني
ّ
العلم ف�إنّنا َ
بك
ب�ألوانه الأربعةُ »،دم هكذا يف عل ّو �أ ّيها ُ
ال�شعب �أنتَ  ،و�أنتَ
ال�شعب منت�صب ًا
نعت�صم .
بعد اهلل
ُ
ُ
ُ
ُ
و�أنتَ �أنتَ
والعظم .
ال�شعب
جالل
ُ
ِ
توظيف املنا�سبات االجتماعية ،الأعياد الدينية،
عيد الأم ،عيد الطفل ،لتعزيز الوحدة الوطنية،
وال��ت��ع��ا���ض��د وال��ت���آل��ف ب�ين امل��واط��ن�ين يف البوتقة
الوطنية ،ومتاهي االنتماءات املذهبية والع�شائرية
واحلزبية يف االنتماء الوطني .
تفعيل منا�سبات �إحياء ذكرى الأبطال وال�شهداء
الذين نا�ضلوا �ضد االحتالل واال�ستعمار ،وقدّ موا
�أرواحهم قرابني حلرية الوطن و�سيادته ،من �شهداء
ال�ساد�س من �أيار � ،1916إىل جماهدي الثورات �ضد
االحتالل الفرن�سي (يو�سف العظمة� ،صالح العلي،
�إبراهيم هنانو ،و�سلطان با�شا الأطر�ش  ..وغريهم،
و�إىل �شهداء حرب ت�شرين التحريرية ،و�صو ًال �إىل
�شهداء الن�ضال �ضد الإره��اب التكفريي ال��ذي �أخلّ
بالقيم الوطنية والإن�سانية .
وال�ترب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة م�����س���ؤول��ي��ة امل���ؤ� ّ��س�����س��ات
الرتبوية كلّها ،ب���دء ًا م��ن الأ���س��رة وانتهاء ب�أعلى
مرحلة تعليمية /تربوية ؛ واملنظمات الطالبية
وال�شبابية م�س�ؤولة ،وامل� ّؤ�س�سات الثقافية م�س�ؤولة ؛
وامل� ّؤ�س�سات الإعالمية م�س�ؤولة ؛ وم� ّؤ�س�سات املجتمع
الأهلي م�س�ؤولة ؛ مبا يعيد تربية املواطن على �أ�سا�س
االنتماء الوطني ،حيث ي�شعر كلّ مواطن ب�أنّ الوطن
حالة مقدّ �سة ال يجوز امل�سا�س بها ،وعليه م�س�ؤولية
حمايته وال��دف��اع عنه مهما تطلّب ت�ضحيات ،لأنّ
م�صلحة الوطن هي الأ�سمى والأع��ل��ى .والوطن هو
منطلق الوجود و�سريورة احلياة .

يف رحاب لغتنا
• معاوية كوجان

( الأ�سما ُء الخم�سة )
ق��ر� ُأت من�شور ًا لأحدهم ورد فيه
خط�آن �ضمن العبارة اجلملة التالية:
( اللهم ا�شفي �أخونا ).

اخلط�أ الأول:
ا�شف) بياء
انتهاء فعل الأم��ر ( ِ
امل�ؤنثة املخاطبة .

اخلط�أ الثاين:
رف ُ��ع كلمة ( �أخونا ) .وال�صواب
هنا �أن يقول � ( :أخانا ) لوقوعها
��ش��ف).
مفعو ًال ب��ه لفعل الأم���ر ( ا� ِ
و�أذكركم �أعزائي القراء بالأ�سماء
اخلم�سة ( � ٌأب ٌ � -أخَ -ح ٌم  -فو -ذو ).
ُترفع هذه الأ�سماء بالواو .مثال :
جاء �أبوك .
ن�صب بالألف .مثال ( :ر�أي��تُ
و ُت ُ
� َ
أباك ).
ُ
م��ررت
وتجُ���ر ب��ال��ي��اء .م��ث��ال( :
ُّ
ب� َ
أبيك ).
�أمثلة �أخرى عن الأ�سماء اخلم�سة
يف حالة الرفع والن�صب واجلر:
( فو) :
�أجاد فوه الكالم.
�أ�سكتْ َ
فاك عن الغيبة.
أخرج كالم ًا جمي ًال من فيهِ .
� َ
(ذو) :
�شاء اهلل ذو القوة املتني �أن ينجو.
ر�أيتُ ذا الق َّبعةِ الزرقاءِ �أم�س.
أمر ذي بال.
لي�س ب� ٍ
(ح ٌم ) :
َ
َ
حموك.
جاء
َ
ر�أيتُ َح َ
ماك.
بحم َ
ِيك
َم َر ْر ُت َ

قضايا وآراء
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المال وما �أدراك ما المال؟
•د .علي دياب
ع���ن���دم���ا ب�������د�أت ت��ظ��ه��ر ق�����ض��ي��ة
خا�شقجي ،وتتواىل ف�صولها بالتدريج
ويف خمتلف و�سائل الإع�ل�ام ،وبعد
�ساعات من دخول قن�صلية بالده يف
ا�ستانبول ،ويف كل يوم ،بل و�أحيان ًا يف
كل �ساعة ،يت�سرب اخلرب تلو الآخر،
ويظهر هذا الرئي�س �أو ذاك الوزير ليعلّق
ليغرد تغريدة على �صفحته،
تعليق ًا� ،أو
ّ
بالإ�ضافة �إىل املعنيني مب�ؤ�س�سات املجتمع
امل��دين ،وال�سيما حقوق الإن�سان ،وك��ادت
ه��ذه الق�ضية �أن تطغى على ���س��واه��ا ،يف
خمتلف دول ال��ع��امل ،و�أ���ص��ب��ح م��ن امل���ؤك��د
وا�ستناد ًا �إىل الت�سريبات ،وخا�صة الرتكية
منها� ،أن الفريق الذي نفّذ اجلرمية� ،أخذ
�أوام���ره م��ن و ّ
يل العهد ال�سعودي ،حممد
ب��ن �سلمان ،وب���د�أ املحللّون ال�سيا�سيون،
يجتهدون ويذهبون كل مذهب يف �آرائهم،
ور�أى معظمهم� ،أنها �أي ق�ضية اخلا�شقجي،
�ستهز النظام ال�سعودي ،وكحد �أدنى �ستطيح
بر�أ�س ويل العهد ،ولكن املحلّلني واملتابعني
لهذه الق�ضية ،يعرفون متام ًا� ،أن املال الذي
�سينفق للتغطية على هذه اجلرمية ،كبري
وال ي��ق��دّ ر ،وم��ع ذل��ك فال بد من �أن تطول
الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان؟ �إال �أن الرياح
جتري مبا ال ت�شتهي �سفن ه�ؤالء ،وال�سيما
قناة اجلزيرة ،التي ع��دّ ت هذه الق�ضية،
ق�ضيتها الأوىل والأخ�ي�رة ،م�ستندة �إىل
التناق�ضات املريعة ،التي وقع فيها النظام
ال�سعودي ،وال�شخ�صيات املكلّفة بالتعاطي
م��ع اجل��رمي��ة ،م��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة �إىل
املدعي العام وغريهم� ،إذ كانت مادة ثمينة
لأجهزة الإعالم التي نظرت �إىل الق�ضية
على �أنها �صيد ثمني ،والأهم �أن �شبه �إجماع
هيمن على كل من تناول هذه الق�ضية ،وهو
متر هكذا ،بدء ًا من دونالد
�أنه ال ميكن �أن ّ
ترامب ،الذي ُو�صف موقفه بالزئبقي ،ما
بني حر�صه على مليارات ال��دوالرات التي
جناها م��ن رحلته ال��ت��اري��خ��ي��ة!! �إىل ما
و�ضعه ن�صب عينيه من مليارات جديدة،
فيما لو �ساعد حممد بن �سلمان يف التخل�ص
مما حلق به ،وبني ال�ضغط املمار�س عليه
من قبل الكونغر�س الأم�يرك��ي ،مبجل�سيه
ال�شيوخ والنواب ،و�أخري ًا تقرير املخابرات
املركزية الأمريكية التي تر�أ�سها :جينا
ها�سبل الذي ي�ؤكد تو ّرط ويل العهد يف هذه
اجلرمية ،ومع ذلك كان ترامب يت�أرجح يف
ت�صريحاته ،فت�صريح ال�صباح يختلف عن
امل�ساء� ،إ ّال �أنّ من على �شاكلة ترامب ال
ي�ضبطه �إيقاع ما؟ فهو تاجر ورجل �أعمال،
ال يهمه �إال الربح ،وكم حجم املبلغ الذي
�سيقب�ضه� ،ضارب ًا عر�ض احلائط ،املعايري
الإن�����س��ان��ي��ة وال��ق��ي��م الأخ�لاق��ي��ة عر�ض
احلائط ،وال نن�سى طلبه من حيدر العبادي
رئي�س ال��وزراء العراقي ال�سابق� ،أن يدفع
له تكاليف الغزو الأم�يرك��ي للعراق عام
ثالثة و�أل��ف�ين ،وهنا ينطبق عليه املثل،
�إذا مل ت�ستح فافعل �أو فاطلب ما �شئت؟
فبدل �أن ُيطالب ه��و وال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،التي ير�أ�سها بتعوي�ضات تتجاوز
�آالف امل��ل��ي��ارات ،ب�سبب غ��زوه��ا ال��ع��راق،

وح�صاره لأكرث من اثني ع�شرة �سنة ،ومن
ثم تدمري بناه التحتية والفوقية ،وقتل
�أك�ث�ر م��ن مليون ع��راق��ي ،ون��ه��ب ث��روات��ه،
ومت��زي��ق وح��دت��ه الوطنية ،والعمل على
تق�سيمه على �أ�س�س طائفية وعرقية ،ومت
فعل كل ذل��ك بناء على �أ�سباب ،اعرتفت
الواليات املتحدة نف�سها� ،أنها كانت �أكذوبة
ال �أكرث� ،أال وهي امتالك العراق لأ�سلحة
الدمار ال�شامل؟ كما ذهب ترامب �أي�ض ًا لأن
يطلب من م�ست�شاريه العمل على ا�ستخراج
امل��ع��ادن الثمينة يف �أفغان�ستان ،لتغطية
نفقات احلرب الأمريكية عليها ،ون�سي �أن
حركة طالبان ال تزال ت�سيطر على �أكرث
م��ن ثالثة �أرب���اع م�ساحة ال��ب�لاد ،و�أحل��ق
بها �أ���ض��رار ًا كبرية ون��ع��ود �إىل حممد بن
�سلمان ،وجولته اخلارجية الأخرية ،التي
كانت حمطته الأوىل الإم���ارات العربية،
وزار ع���دد ًا م��ن العوا�صم العربية ،ومن
ثم ح�ضوره قمة الع�شرين يف الأرجنتني،
ّ
وتوقع الكثريون� ،أنه �سيقابل باملظاهرات
ال�صاخبة ،و�أن املدعي العام الأرجنتيني،
���س��ي��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق�� ًا م��ع��ه ب��ن��اء ع��ل��ى طلب
منظمات حقوق الإن�سان وال�سيما «هيومان
رايت�س ووت�ش» ب�سبب جرمية اخلا�شقجي
وال��ن��ظ��ر �إل��ي��ه ك��م��ج��رم ح���رب مل��ا يح�صل
يف اليمن ،ومئات ال�ضحايا يف ه��ذا البلد
الفقري ال��ت��ي ق�ضت ،ب�سبب ه��ذه احل��رب
الظاملة التي ت�شن عليه ب�سبب حممد بن
نر �شيئ ًا من كل ذلك ،بل
�سلمان� ،إال �أننا مل َ
وميكننا القول� :إنه ح�ضر امل�ؤمتر والتقى
عدد ًا من الزعماء ،وتفاوت موقف ه�ؤالء
من زعيم لآخ��ر ،فعلى �سبيل املثال ترييزا
م��اي رئي�سة ال���وزراء يف �إنكلرتا ،تطالبه
مبحا�سبة املتورطني يف قتل اجلا�شقجي
و�أن يدعم املفاو�ضات يف اليمن؟ وك���أن ال
عالقة لها بال�ش�أنني؟؟ والرئي�س الفرن�سي
ماكرون يطالبه بتحقيق دويل ،لتحديد
القتلة وتقدميهم للعدالة؟ �أم��ا الرئي�س
خ�صه
ال��رو���س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين ،ف��ق��د ّ
بتحية ح��ارة ،التقطتها معظم ال�صحافة
العاملية ،وو�سائل التوا�صل االجتماعي،
وما كان ذلك بتقديرنا �إال نكاية بالرئي�س
الأمريكي ،الذي �أعلن �أنه لن يلتقي حممد
بن �سلمان ،وهكذا نرى �أن لقاءات حممد بن
�سلمان مع العديد من الزعامات العاملية،
وما عقده معهم من �صفقات مالية ،وتوقيع
عقود ،قد خفّفت عنه الوطء ،وعاد ليكمل
جولته يف موريتانيا واجلزائر وغريها ،ومن
ثم يعود �إىل ال�سعودية وك�أنه مل يرتكب
جرمية حرب اليمن ،وال قتل اخلا�شقجي،
وبالت�أكيد �سيقوم �إعالم مملكته ،بتغطية
�أخبار رحلته ،وما حقّقه من انت�صارات؟!
ف��ي��ا ل�ل�أ���س��ف ،ف��ه��ذا امل���ال وم���ا �أدراك ما
يفعله.؟ ومل تعب�أ الأنظمة التي ا�ستقبلته؟
وال الزعماء الذين التقاهم ،باملظاهرات
يف بالدهم ،وال باالحتجاجات على زيارته،
و�إمنا ر�ضخت وقبلت وا�ستقبلت حتت ت�أثري
ما خ�صها به من مبالغ مالية؟؟

نقطة على حرف
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• مالك �صقور

مدارات
ــ  13ــ
قر�أنا كيف قام �أتاتورك بانقالبه الكبري يف تركيا ،و�ألغى اخلالفة الإ�سالمية و�أعلن
اجلمهورية ،و�أنها علمانية ،فغيرّ الأبجدية من احلروف العربية �إىل احلروف الالتينية،
من الكتابة من اليمني �إىل الي�سار� ،صارت من الي�سار �إىل اليمني .وغيرّ يف الأزياء ،وحتى يوم
العطلة الأ�سبوعية ،حماو ًال �أن يغربن تركيا� ،أو يجعلها �أوروبية.
يف هذا الباب ،يختم الباحث الدكتور م�شواره الطويل وتق�صيه للوثائق والوقائع حول
الإنزياحات� ،أو بالأحرى االنقالب على �أفكار �أتاتورك ،وقد حر�ص احلكام من بعده �أن
يحافظوا على نهج م�صطفى كما �أتاتورك منذ عام � 1924إىل .2002
يذكر الدكتور خلف اجلراد ،طيلة هذا التاريخ ،انفرد رئي�س الوزراء الأ�سبق (عدنان
مندري�س) بقراراته ،ال�سيما املتعلقة ب�إعادة بع�ض املظاهر وال�شعائر الدينية ،فقام اجلي�ش
الرتكي يف عام  1960ب�أول انقالب ع�سكري يف عهد اجلمهورية ،ثم مت �إعدامه مع بع�ض
وزرائ��ه ،بعد �إج��راء حماكمة �صورية ،بتهمة حماولته قلب النظام العلماين ،وت�أ�سي�س
دول��ة دينية ،من �أج��ل �إع��ادة (نظام اخل�لاف��ة) ..وي�ست�شهد الباحث بدرا�سة (يفغيني
باخريف�سكي) الذي يف ر�أيه وجدت ارتداءات خفية �أو تراجعات م�ستمرة تتمثل بالدعوة
�إىل �شوفينية تركية عند فئات ت�ستند �إىل عوامل عرقية لبناء «الأمة الرتكية» و�صو ًال
حتى �أعماق �آ�سيا الو�سطى (ترك�ستان)� ،أو تتمثل لدى قوى ارتدادية ترجع القهقرى �إىل
الروا�سب العثمانية يف فر�ض الهيمنة بالتوغل والتو�سع على ح�ساب ال��دول والأقاليم
وال�شعوب املجاورة.
وعلى الرغم من �أن �إح��دى �أب��رز ن�صائح «�أت��ات��ورك» املحورية التي ُغر�ست يف عقلية
الأتراك ،متثلت بالتحذير ال�شديد من (�أحالم دعاة الطورانية) و«�أوهام عودة اخلالفة
العثمانية» ،وهذا يعني و�ضع نهاية م�أ�ساوية حقيقية لرتكيا احلديثة املعا�صرة ..لكن بعد
حني من الزمن بد�أت عملية اخرتاق (خلط �أتاتورك الأحمر) من خالل نف�ض الغبار عن
الت�صورات والأفكار والرموز الإمرباطورية الداعية �سر ًا �أو عالنية لإقامة «�إمرباطورية
عثمانية جديدة» جتمع بني الأطروحات (الطورانية) و(الإ�سالموية) العثمانية با�سم
(التكاملية والوحدة الإ�سالمية) �أو (وحدة الأمة الرتكية العظيمة) ..وذلك من الأنا�ضول
�إىل �أق�صى «�آ�سيا الو�سطى».
وذلك كان يف �أوا�سط ثمانينيات القرن الع�شرين حني �أف�صح «تورغون �أوزال» عن نيته
يف البدء مب�شروع «العثمانية اجلديدة» �أو «الأمة الرتكية من �سور ال�صني �إىل �سور برلني».
وهو م�شروع يهدف �إىل جمع ال��دول الناطقة باللغة الرتكية (�أذربيجان ،و�أوزبك�ستان،
وتركمان�ستان ،وقرغيزيا ،وكازاخ�ستان ،وطاجك�ستان) مع دول البلقان وتكون الزعامة يف
هذا االحتاد لرتكيا.
ويف عام ُ 1988عقد م�ؤمتر برعاية «�أوزال» عندما كان رئي�س ًا للوزراء ،حتت �شعار
«الأمة الرتكية من �سور ال�صني �إىل �سور برلني» .ثم ا�ستحدث �إدارة للجاليات الرتكية يف
اخلارج ،كما و�أعلن �أن تركيا �ست�صبح قوة عظمى يف نهاية القرن الع�شرين (وقد ك ّرر هذه
املقولة �أردوغان فيما بعد ،وقال �إن تركيا �ستكون يف عام  2023بني �أول ع�شر دول الأقوى
اقت�صادي ًا يف العامل )..لكن مت التخل�ص من �أوزال عام  1993وقتل م�سموم ًا.
ويف ر�أي الدكتور خلف اجلراد �إن �أي درا�سة ملو�ضوع (العثمانية اجلديدة) تظل ناق�صة،
وغ�ير علمية ما مل تنطلق من حتليل وتو�صيف واقعيني لن�ش�أة وتطور «ح��زب العدالة
والتنمية» الذي يتبنى زعما�ؤه ب�صورة ر�سمية الأيديولوجية «العثمانية اجلديدة» ويف
مقدمتهم « ُم َّ
نظر» هذا احلزب ومهند�س ال�سيا�سة اخلارجية حلكومة «العدالة والتنمية»
ورئي�س وزراء تركيا احلايل «�أحمد داود �أوغلو» لكن الأخطر يف مو�ضوع حزب العدالة
والتنمية ما جاء يف درا�سة الباحث الرتكي (يال�شني كو�شوك) ب�ش�أن �أ�صول �أردوغان ،حيث
وجد الباحث �أن �أردوغ��ان من قومية جورجية يف مدينة (باطومي) ا�ستقرت يف قرية
«بوتاميا» املرف�أ الرتكي على البحر الأ�سود� ،أما زوجته «�أمينة» فهي من جماعة «يهود
�سبتاي» .وكذلك �أحمد داود �أوغلو فهو من يهود اخلزر الذين هاجروا �إىل تركيا يف القرن
التا�سع ع�شر� ،أ�سرته معروفة من يهود القرم.
يعقب الدكتور خلف قائ ًال :ب�صرف النظر عن الأ�صول (الدومنية) �أو (اخلزرية) �أو
(القوقازية) �أو الأنا�ضولية �أو القومية �أو الأثنية �أو املذهبية �أو الطائفية لقادة و�أع�ضاء
«حزب العدالة والتنمية» الرتكي ،ف�إن ما يهمنا بالدرجة الأوىل املبادئ والأهداف والربامج
واخلطط وال�سيا�سات التي يتبعها هذا احلزب احلاكم �شبه املتفرد يف تركيا منذ  14عام ًا.
ال ينكر �أوغلو ،وال �أردوغان� ،أنهما من العثمانيني اجلدد ،ففي لقاء مع نواب احلزب قال
�أوغلو�« :إن لدينا مرياث ًا �آل �إلينا من الدول العثمانية� ،إنهم يقولون عنا العثمانيون اجلدد..
نعم نحن العثمانيون اجلدد».
ولقد ظهرت نوايا «العثمانيني اجلدد» على حقيقتها العارية بعد احلرب على �سورية عام
 ،2011ودورهم القذر الأ�سا�سي لوج�ستي ًا وع�سكري ًا وا�ستخباراتي ًا و�إعالمي ًا.
يختم الدكتور خلف هذا الباب قائ ًال[ :يف بالد ال�شام مثل يقول« :ع��دو جدك ما
بيودك» �أي (عدو جدك ال يو ّدك) ،هذه حقيقة انطبقت ب�شكل مطلق على «الورثة اجلدد»
لال�ستعمار العثماين البائد.
م��دارات يف الثقافة والتاريخ واالجتماع وال�سيا�سة :جهد كبري ،وبحث �شائق ،فيه
املعلومات املوثقة ،وفيه التحليل ال�صائب ،وكل هذه الإ�ضاءات حت ّر�ض على قراءته ،وال
تغني عنه� .شكر ًا دكتور خلف اجلراد.
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ما هو م�صير الدولة الفل�سطين َّية؟
• �صالح ّ
خ�ضـور
• بعد �أكرث من �سنة ون�صف على و�صول
/دون��ال��د ت��رام��ب� /إىل البيت الأبي�ض
الرئي�سني
ال
أمريكي ،انعقدت الق ّمة بني ّ
ّ
���رو����س���ي ،يف /هل�سنكي/
الأم�ي�رك���ي وال ّ
عا�صمة دول��ة فنلندا الإ�سكندناف ّية،
�شّ ديدة ال�ب�رودة ،الأق��رب �إىل القطب،
والأب���ع���د ع��ن الأع��ي�ن ،والّ��ت��ي ت��ب�ين � ّأن
الق�ض ّية الفل�سطين ّية ،وبالتايل ،الدولة
الفل�سطين ّية ،مل تكن مدرجة على جدول
�أعمالها ،بعد �أن كانت لها الأول��وي��ة يف
كلّ القمم وامل�ؤمترات العربية ،واملحافل
ال��دول�� ّي��ة ،ق��ب��ل ان����دالع م��ا زع��م��وا �أنّ���ه
«ال ّ��رب��ي��ع ال��ع��رب ّ��ي» ع��ام  ،2011والّ��ذي
ك��ان على ر�أ����س اهتماماته �ضمان �أم��ن
(�إ���س��رائ��ي��ل) ،و�ضمان ا�ستمرار تفوقها
على العرب و�إخ�ضاعهم لهيمنتها ،كوكيل
��ي وح��ي��د يف امل��ن��ط��ق��ة ،ل��ل��والي��ات
���ش��رع ّ
امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة ،ح�سب م��ا �أك ّ��دت��ه
الأحداث والوقائع.
• ل��ق��د ع��ق��دت ه���ذه ال��ق�� ّم��ة يف ظ��لّ
اتّ���ه���ام���ات ،م���ا زال����ت ق��ائ��م��ة ،ب��ت��دخّ ��ل
اال���س��ت��خ��ب��ارات ال��رو���س�� ّي��ة  /KJB/يف
الرئا�سية الأم�يرك��ي��ة عام
االنتخابات ّ
 ،2016والّتي حملت دونالد ترامب �إىل
البيت الأب��ي�����ض ،والّ��ت��ي م��ا زال��ت مو�ض َع
حت��ق��ي��ق��ات وا���س��ت��ج��واب��ات� ،إىل الآن..
�ضغوط �سيا�س ّية و�إعالم ّية
وحتت حملة
ٍ
�ضخمة ،يقودها الكونغر�س الأم�يرك ّ��ي،
و�ضد الرئي�س ترامب
�ضد انعقاد الق ّمة،
ّ
ّ
�شخ�ص ّي ًا ،املتّهم بوجود عالقة م�شبوهة
الرو�سية ،تعود
قدمية بينه وبني ّ
الدولة ّ
�إىل ثمانينيات القرن املا�ضي!
• وقد تناولت الق ّمة التي ا�ستغرقت
�أك�ثر من �أرب��ع �ساعات ،ع��دد ًا كبري ًا من
ال��ق�����ض��اي��ا ،ك���ان يف م��ق ّ��دم��ت��ه��ا :ال��و���ض��ع
يف ���س��ور ّي��ةـ االتّ��ف��اق ال��نّ��ووي الإي���راين
ال�سالح النّووي يف العامل وتوازن
وتوابعهّ ،
الدولتني العظميني ،العالقات
الرعب بني ّ
ّ
وتفرعاتها ،و�أم��ن
ة
ي
الرو�س
ة
ي
أمريك
ل
ا
ّ
ّ
ّ
الدائم ،..ومل
�إ�سرائيل الّذي هو احلا�ضر ّ
الفل�سطيني..
يكن بينها ،حتديداً ،الو�ضع
ّ
والدولة الفل�سطين ّية!..
ّ
وكان الّالفت ،يف �أعقاب الق ّمة ،الّتي مل
ت�صريح ّي
ي�صدر عنها بيان م�شرتك،..
َ
ال ّ��رئ��ي�����س�ين دون��ال��د ت��رام��ب وف�لادمي�ير
بوتني ،اللّذين عبرّ ا فيهما عن اهتمامهما
و�سي
ب� ِ
أمن �إ�سرائيل ،..و� ّإن املوقف ّ
الر ّ
بالذّ ات من هذا املو�ضوع ،ذي احل�سا�س ّية
البالغة ،يجب �أن ُيفهم من خالل وجود
�أك�ث�ر م��ن م��ل��ي��ون ي��ه��ودي رو���س��ي داخ��ل
الكيان ال�صهيوين ،لهم دورهم الف ّعال يف
جمتمع العد ّو ،ومن خالل وج��ود جالية
يهود ّية كبرية ،حتّى الآن ،داخل رو�سيا..
• � ّإن غ���ي���اب االه���ت���م���ام ب��ال��و���ض��ع
الفل�سطيني وم����آل���ه ،ل��ي�����س م�ستغرب ًا
يف ���ض��وء ع��دد م��ن ال��ع��وام��ل ،واحلقائق
الر اهنة:
ّ
1ـ ا�ستمرار الت�شرذم الفل�سطيني،

واالن��ق�����س��ام��ات الفل�سطين ّية الّ��ت��ي مل
ي�ستطع الإخوة الفل�سطين ّيون جتاوزها،
وخا�صة اخلالفات العميقة بني الف�صيلني
ّ
الرئي�سني ،فتح وحما�س ،اللّذين يقيم
ك��لّ منهما �سلطة م�ستقلة عن الآخ��ر يف
ال ّ
�����ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع غ���زّ ة ،وع��دم
التّو�صل ،حتّى الآن� ،إىل ر�ؤية فل�سطين ّية
م���وح���دة ،وم��وق��ف فل�سطيني م�� ّوح��د،
ّ
ي�ستطيع الفل�سطين ّيون ت��ق��دمي��ه �إىل
الدو ّ
يل ومنظ ّماته
العامل ،و�إىل املجتمع ّ
خا�صة!
الر�سم ّية ،ب�صورة
ّ
الراهن،
الكارثي
العربي
2ـ الو�ضع
ّ
ّ
وتفكّك ال��نّ��ظ��ام ال��ع��رب ّ��ي ،بعد م��ا �س ّمي
العربي املزعوم ،والّ��ذي متزّ قه
بالربيع
ّ
ّ
اخلالفات والأحقاد واحل��روب البين ّية،
والوالءات امل�شبوهة ،الّتي جعلت الق�ض ّية
الفل�سطين ّية يف �آخ���ر �سلّم اهتمامات
العرب والعامل يف هذه املرحلة.
ـ و� ّإن �إق������دام ال����والي����ات امل��تّ��ح��دة
الأمريكية ،م�ؤخّ راً ،على تنفيذ وعودها
ال�سفارة الأمريك ّية من
املتكررة ،بنقل ّ
ّ
الظّ
تلّ �أبيب �إىل القد�س ،يف هذه روف
وال��دول�� ّي��ة امل�لائ��م��ة ،ه��و من
ال��ع��رب�� ّي��ة
ّ
ارت���دادات ه��ذه الأو���ض��اع وال��ظّ ��روف ،ما
يعني �ضمن ًا ،و�أخ�يراً ،اع�تراف الواليات
امل��تّ��ح��دة ب��ي��ه��ود ّي��ة دول����ة �إ���س��رائ��ي��ل،
وبالقد�س عا�صمة �أبد ّية لها ،وبالق�ضاء
على احل��ل��م الفل�سطيني ب���إق��ام��ة دول��ة
فل�سطين ّية عا�صمتها القد�س ،وبالتايل،
ال���وق���وف ع��ل��ن�� ًا يف وج���ه ح���قّ ال��ع��ودة
لفل�سطينيي ال�شّ تات ،الّذي � ّأقرته الأمم
املتّحدة منذ عام .1948
ـ كما � ّأن م�صادقة الكني�ست الإ�سرائيلي
ب��ت��اري��خ  ،2018/7/19ع��ل��ى ق��ان��ون
«الدولة القوم ّية اليهود ّية» يف فل�سطني،
ّ
عن�صري ب��ك��لّ معنى
والّ���ذي ه��و ق��ان��ون
ّ

الكلمة ،ي��ذكّ��رن��ا ب��ق��وان�ين «الأب��ارت��ي��د»
البائدة يف جنوب �إفريقيا ،والّذي يجعل
م��ن ال��ق��د���س م��دي��ن��ة م�� ّوح��دة كعا�صمة
ل��دول��ة �إ���س��رائ��ي��ل ال��ي��ه��ود ّي��ة ،والّ����ذي
مينع � ّأي تغيري على ح��دود القد�س �إ ّ
ال
مبوافقة ثلثي �أع�ضاء الكني�ست البالغ
عددهم  /120/ع�ضواً ،وه��ي �أغلبية
مما مينع م�ستقب ً
ال
م�ستحيلة احلدوثّ ،..
ـ ح�سب هذا القانون ـ نقل � ّأي �أجزاء من
القد�س �إىل الفل�سطينيني ،يف � ّأي ت�سوية
م�ستقبلية !
• �إذا �أ���ض��ف��ن��ا �إىل ك��لّ ذل���ك� ،أف��ك��ار
ومعتقدات ومواقف «بنيامني نتانياهو»
رئي�س وزراء كيان العد ّو ،التي عر�ضها يف
كتابه «مكان حتت ال�شم�س» ،وت�ص ّورات
ه��ذا ال ّ��رج��ل ال��ذي يمُ ْ ��� ِ��س ْ
�سنوات
��ك ،منذ
ٍ
ع���دي���دة ،ب���زم���ام ال��� ّ��س��ل��ط��ة ،وب��ال��ق��رار
ال�سيا�سي والع�سكري يف دول��ة ال��ع��د ّو،
ّ
للدولة الفل�سطين ّية (امل��زع��وم��ة) كما
ّ
يقول ،ف�إنّنا �سندرك متام ًا� ،أنّه ال يريد
���س�لام�� ًا ع�����اد ً
ال ،و�إنمّ�����ا ي��ري��د الت�ش ُّبث
ال�سالم الإ�سرائيلي،
بالأرا�ضي ،وفر�ض ّ
والهيمنة الإ�سرائيل ّية ،على املنطقة
بكاملها.
ـ لقد قال نتانياهو يف كتابه املذكور:
1ـ � ّإن احلدود الآمنة لإ�سرائيل ،هي
���ض��روري لإح�ل�ال ال��� ّ��س�لام ،و� ّإن
���ش��رط
ٌّ
�شعار /الأر�����ض مقابل ال��� ّ��س�لام /الّ��ذي
تبنّاه العرب ،غري �صحيح من �أ�سا�سه!
ال�صدد ،يزعم � ّأن جبال
وه��و يف ه��ذا
ّ
ّ
ال�ضفة الغرب ّية ..وه�ضبة اجلوالن ،هما
جزء ها ّم من اجلدار الوقائي «لإ�سرائيل»
(ي�����ش��ارك��ه يف ه��ذا ال��زّ ع��م معظم ق��ادة
�إ�سرائيل على اختالف من �أحزابهم).
2ـ ي ؤ�كّد على هذه الفكرة (العقيدة)،
يف ال�صفحة  400من كتابه ،فيقول:

يتقدم الأمن على
«يف ال�شّ رق الأو�سط،
ّ
ال�سالم»!
ال�سالم ..ومعاهدات ّ
ّ
3ـ ق����ال م������ؤخّ �����راً ،ب��ل��ه��ج ٍ��ة وق��ح��ة
وم��ت��ع��ال��ي��ة« :ل��ن ن�سمح ل�ل��أمم امل��تّ��ح��دة
حتديد م�صاحلنا الوطنية احليو ّية،..
�إنّنا لن نقبل � ّأي حماولة من الأمم املتّحدة
�شروط على �إ�سرائيل»!
لإمالء � ّأي
ٍ
ت�صريحات �أخ�يرة ،ع ّما
4ـ حت ّ��دث يف
ٍ
العربي
الوطن
يف
الت
و
حت
يحدث الآن من ّ
ّ
«للمرة الأوىل
ل�صالح �إ�سرائيل ،..وقال:
ّ
يف حياتي� ،أرى دو ً
ال عرب ّية (ال�سعود ّية
والإم������ارات وال��ب��ح��ري��ن) ،ت��ع�ترف ب���� ّأن
�إ�سرائيل لي�ست عد َّوها ،بل حليفها»!
5ـ وحت�����دَّ ث �أخ��ي��ر ًا يف ك��ت��اب��ه ،ويف
ت�����ص��ري��ح��ات��ه ،ع��ن ح��ق ال���ع���ودة ،وق��ال
الغربي،
بلهجة �آمرة« :يجب على العامل
ّ
�أن ي��ع��ل��ن � ّأن ق�����رارات الأمم امل��ت��ح��دة
املتعلّقة بالالّجئني (يعني حقّ العودة)،
م�ضى عليها الزمن و�أ�صبحت ملغاة».
• �إنّني مل �أحتدَّ ث عما ي�شاع ويت�س َّرب
م��ن �أخ��ب��ار ح���ول م��ا ي�س ّمى ب��ـ «�صفقة
العمر» يف املنطقة ،..ولكنّني� ،أمام كلّ ما
عر�ضته يف هذه املقالة� ،أت�ساءل:
م���اذا مي��ك��ن �أن تفعله ق�� ّم��ة هل�سنكي
وغريها ،من �أجل �إقامة دولة فل�سطين ّية
ح��ق��ي��ق�� ّي��ة عا�صمتها ال��ق��د���س..؟ وه��ل
هناك قوى م�ستعدة �أو قادرة على فر�ض
ه���ذا ال��ت��غ��ي�ير «اجل��ي��وب��ول��وت��ي��ك��ي» على
(�إ�سرائيل) يف ظلّ الظروف واملعطيات
القائمة حال ّي ًا..؟
ثم �أال يعني غياب ،بل انهيار ،النظام
ّ
الكارثيّ � ،..أن
العربي
والو�ضع
،
العربي
ّ
ّ
ّ
م�صري الدولة الفل�سطين ّية امل�ؤ ّملة� ،أ�صبح
كف القدر ،حتّى �إ�شعا ٍر �آخر؟
يف ّ

زوايا

• نـذير جعفـر
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ق�صتان ...ور�أي

ما �أكرث ما �ست�سفر عنه هذه احلرب العدوانية
على وطننا من م�آ�س وويالت ،وما �أعظم ما �ستك�شف
عنه م��ن ب��ط��والت وح��ك��اي��ات بع�ضها ر�أي��ن��اه ب���أم
العني ،وبع�ضها الآخر �سيظل جمهوال ،طي الكتمان
ما مل ي�ستعده املبدعون ق�ص�ص ًا و�شعر ًا ورواي��ات،
بل قل كم من ال�سنوات �سننتظر حتى جنر�ؤ على
نب�ش املقابر ونعرث على �أ�سرار ال�شهداء الأحياء
ون���روي �أ���س��رار فقدهم التي ذوت على �شفاههم
العط�شى ،و�أ�شالئهم املبعرثة ،و�آخر ما ارت�سم يف خميلتهم
من �صور ذويهم و�أطفالهم ورفاق دربهم و�سالحهم؟ هل
من يروي لنا اللحظات الأخرية من حياة �شهداء م�شفى
الكندي يف حلب وهم يُعدمون واحدا تلو الآخر بطلقة
يف الر�أ�س وما الذي دار حينذاك يف �أذهانهم من �أفكار
وم ّر من �صور؟
ما كتبه كل من القا�ص د .ن�ضال ال�صالح والقا�ص
د .ح�سن حميد من ق�ص�ص عدة طوال ال�سنوات الأربع
ي�صب يف هذا املنحى ،منحى
الأخرية من عمر هذه احلرب ُّ
ا�ستعادة �صور ال�صمود والبطوالت والت�ضحيات اجل�سام،
منحى التقاط ما مل نره نحن �أو نتخ ّيله من مواجهات
والتوح�ش التي حاولت قتل روح
دامية مع قوى الظالم
ُّ
ال�سوريني و�إخماد جذوة احلياة واملقاومة يف نفو�سهم،
منحى الك�شف بعني الفنان عما مل يُقل ومل يُ�ص ّور ،ومل
يُ�سمع ،منحى التوغل يف دواخ���ل �أب��ط��ال ه��ذه احل��رب
وا�ستبطان هواج�سهم و�أحالمهم وجتاربهم وو�صاياهم،
منحى م�سح الغبار عن معدن الوطنية واالنتماء ونزع
الأق��ن��ع��ة ل ُيعرف احلقيقي م��ن ال��زائ��ف ،وال�سامي من
الو�ضيع.
وت�أتي هاتان الق�صتان« :ح ّبذا ال َّرقة» للقا�ص ن�ضال
ال�صالح ،و«ك��نّ��ا م��ع�� ًا» للقا�ص ح�سن حميد يف ال�سياق
ال�سابق .وهذه وقفة عند ٍّ
كل منهما:
 1ــــ حبّذا ال َّرقة:
يلقي ه��ذا العنوان بظالله ال��وارف��ة على م��ا للرقة
م��ن ح�ضور يف ال��ذاك��رة اجلمعية لل�سوريني بو�صفها
قبلة الر�شيد يف الع�صر العبا�سي ،ودرة الفرات ،ومهوى
�أفئدة ال�شعراء والكتاب وامل���ؤرخ�ين ما�ضيا وحا�ضر ًا.
و ُت��ع�� َّزز دالل��ة العنوان يف اال�ستهالل اجل ّ��ذاب وال�شائق
بتوظيف م��ا �أورده ال��ب�لاذري يف «ف��ت��وح ال��ب��ل��دان» عن
منح عيا�ض بن غنم �أه��ل ال َّرقة من امل�سيحيني الأم��ان
على �أموالهم وكنائ�سهم عندما دخلها .لينتقل الراوي
كلي املعرفة �إىل الربط بني املا�ضي واحلا�ضر
الغائب ّ
عرب حبكة متعددة اخليوط يتداخل فيها التاريخ مع
الراهن ،والتوثيق مع التخييل ،وجزالة اللغة مع رقتها،
واحل��ك��اي��ة م��ع ال��واق��ع��ة ،كا�شفا ع��ن �سماحة امل�سلمني
الأوائل وما يمُ ار�س با�سم الإ�سالم حتت الرايات ال�سود
بعد وقوع املدينة بني خمالب امل�سلحني الذين «يرطنون
بعربية ع��وراء» .وعلى خلفيةعالقة احلب بني في�صل
وظبية من جهة وفي�صل وال��ف��رات بو�صفه نهر احلياة
امل��ت��دف��ق وثيمة ال�صمود وال��ب��ط��ول��ة م��ن جهة ثانية،
وتنا�صا
يتنامى احل��دث الق�ص�صي و�صفا وا�سرتجاع ًا
ّ
مع امل��وروث ال�سردي والديني وال�شعري ،حمفّزا القارئ
على اختبار ثقافته وم�شاعره وموقفه مم��ا ح��دث يف
عا�صمة الر�شيد من خطف وقتل وتنكيل ،وكا�شفا عن
�صورة من �صور البطولة التي مت ّثلت يف بقاء في�صل بطل
الق�صة و�صموده ورف�ضه مغادرة الرقة دفاعا عن حبه
لظبية التي تتماهى يف �صورتها ،وت�أتي خطوته بت�شكيل
جمموعة مقاتلة ال�ستعادة املدينة تعبريا عن احلب
الذي ال يتجز�أ ،حب ظبية وحب املدينة التي احت�ضنته
م��ع �أه��ل��ه ي��وم ق�صدوها ق��ادم�ين �إليها م��ن حلب .وهنا
تربز �صورة ال�سوري املتعايل على كل النزعات ما قبل
الوطنية يف حلظات االختبار احلقيقي لإرادته ومواقفه
ووطنيته.
يتجاور التوثيق مع التخييل يف هذه الق�صة ،ويتحول
ال���راوي �إىل فنان وم����ؤرخ للما�ضي ورا���ص��د للحا�ضر يف
ن�سيج من ال�صور املجازية واالنزياحات التي تك�سر نرثية
ال�سرد املبا�شر كا�شفة عن قلم �صناع ذي امتالك للغته
ودربة على التوليد فيها واال�شتقاق واالبتكار بعيدا عن
احلو�شي وامللتب�س وهو ما ي�ستدعي قارئا يقظا متعا�ضدا
مع حمموالت ودالالت هذه اللغة الق�ص�صية التي باتت
مي�سما خا�صا بكتابات د .ن�ضال ال�صالح.
�إن جت��اور الواقعي والتخييلي ،والتاريخ والراهن،
والعاطفة والعقل ،وحب املدينة و�أهلها وكراهية غزاتها
اجلدد ،خلق دينامية عالية يف النّ�ص وا�ستدعى قارئا
نوعيا مللء امل�ساحات البي�ضاء التي يل ّمح �إليها الراوي
مراهنا على ثقافته وخميلته وتفاعله مع هذا ال�شكل
الفنّي اجل��دي��د م��ن الق�صة الق�صرية ال��ذي يغيب فيه
�شكل احلكاية التقليدية وخطاطتها التقليدية ليحل
مكانها م��و���ش��ور ���س��ردي متعدد امل��رج��ع��ي��ات والتقنيات
الفنية ،وهنا تكمن �أهمية ه��ذه التجربة الق�ص�صية
التي قد ت�ستدعي مواقف متباينة من القراء جتاهها
بح�سب �إطار قراءاتهم ال�سابقة والرت�سيمات النقدية
القارة بخ�صو�ص فن الق�صة الق�صرية ،الأمر الذي يفتح
باب احل��وار عن هذه التجربة وهو ما نتوخاه من هذه

الإ�ضاءة املكثفة حولها.
كنا ً
 2ــــ ّ
معا:
ه��ذه الق�صة تلتقي يف مو�ضوعها ومرماها مع ق�صة
د .ن�ضال «ح ّبذا ال ّرقة» فهي ت�صطفي خرب ًا من الأخبار
امل��ت��داول��ة ع��ن ب��ط��والت ج��ن��ودن��ا يف احل���رب ال��دائ��رة،
وبرهافة املبدع وخم ّيلته وخربته الطويلة يف م�ضمار
الق�صة ال��ق�����ص�يرة ي��ح�� ّول د .ح�سن حميد ه��ذا اخل�بر
ً
وقفلة عرب
�إىل ق�صة �شائقة عنوان ًا وا�ستهال ًال ومتن ًا
�شخ�صيات ح ّية م�ؤ ّثرة يف معاناتها واختياراتها ومواقفها
ال�شجاعة .لكنها تختلف عن ق�صة د .ن�ضال يف بنيتها
الفنية اختالفا كل ّيا .فهي مل تتخذ عنوانا داال على
ف�����ض��اء م��ك��اين متعني ك��م��ا يف «ح�� ّب��ذا ال��رق��ة» ب��ل ج��اء
العنوان فلوتا منفتحا على احتماالت �شتى ،تثري ت�سا�ؤل
املتلقي وف�ضوله ملعرفة من اللذين كانا معا؟ كما مل تلج�أ
�إىل التوثيق �أو التاريخ �أو امل��وروث الديني وال�شعري
لإغناء احلدث معرفيا� ،إمنا الذت باالنثياالت العاطفية
وال��وج��دان��ي��ة وحاملها التخييلي وامل��ج��ازي يف ال��ول��وج
�إىل �أع��م��اق �شخ�صياتها ور���ص��د معاناتها و�سلوكها وما
يخاجلها من م�شاعر وذكريات يف زمن ا�ستثنائي م�شحون
بالتوج�س واملفاج�آت واخلطر ،يف�صل بني حياتها املدنية
ال�سابقة الهادئة وحياتها الراهنة العا�صفة على جبهة
تتنحى الأف��ك��ار
امل��واج��ه��ة م��ع ال��ق��وى التكفريية .هنا
ّ
واملقبو�سات وعالقات التنا�ص وتعمل العاطفة واملخيلة
يف �سياق حبكة حداثية ال ترتهن مل�سار خطي تتابعي
(كرونولوجي) بل تتداخل فيها �أزمنة و�أمكنة حتيل
على حياة ال�شخ�صيات �سابق ًا والحق ًا يف نقالت �سريعة
ت�ستدعي قارئا فطنا وانتباها خا�صا .فالق�صة تبد�أ من
اللحظة الراهنة واحلرجة والدرامية بكلمات مفتاحية
ت�شد االنتباه �أ�شبه ب�ضربات لونية حادة بري�شة على
ج�سد لوحة فنية ،مثل :مبحوحا ،وجم��روح�� ًا ،اللتني
ت�ضعان املتلقي مبا�شرة يف مناخ الق�صة مبا حتيالن عليه
من داللة على حلظة ت�صادم الأنا مع �شرطها الإن�ساين
القاهر.
فال�صديقان ع��ادل اب��ن درع��ا و�صبحي خديجة ابن
ال�ساحل يلتقيان معا يف �أحد املواقع الع�سكرية مبواجهة
الع�صابات الإرهابية ،ويك�شف �سياق ال�سرد الذي جاء
على ل�سان ال��راوي ب�ضمري املتكلم (ع��ادل) عن العالقة
احلميمة بني ال�صديقني ،وهذه ال�صيغة ال�سردية توهم
بواقعية احلدث وال�شخ�صيات وتع ّزز م�صداقية الراوي
وقناعة املتلقي ب���أن��ه �أم���ام �شخ�صيات م��ن حل��م ودم ال
كائنات من ورق.
جوهر احل��دث هو خماطرة ع��ادل يف �إن��ق��اذ �صديقه
�صبحي خديجة ال��ذي �سقط بر�صا�ص الإره��اب راف�ضا
�أمر ال�ضابط بالبقاء وعدم تعري�ض نف�سه للخطر لأن
�صديقه قتل وال جدوى من جثته .وهنا ذروة التحدي
بل ذروة ال�صراع بني ر�أيني وموقفني و�ضمريين ،وب�سماع
عادل ل�صديقة قبل ا�ست�شهاده عندما و�صل �إليه ليحمله
قوله« :كنت مت�أكدا �أنك �ست�أتي» تكون الر�سالة يف هذه
القفلة املده�شة واملفاجئة قد و�صلت عن معاين ال�صداقة
والت�ضحية والوفاء التي ال تتجز�أ على م�ستوى العالقات
الإن�سانية �أو على م�ستوى العالقة بالوطن الأم.
د .ح�سن حميد ال يكتب بحرب الآخرين وال بظاللهم
�إن���ه ي��ج�ترح ل��غ��ت��ه اخل��ا���ص��ة ب��ه امل�����ش��ح��ون��ة ب�صدقية
�شخ�صياته وتوترها كما ل��و �أن��ه واح��د منها يعاي�شها
وي��ح��م��ل �آالم��ه��ا وي��ف�����ض��ي ب��ب��وح��ه��ا .ويتمظهر ذل���ك يف
ا�شتقاقاته اخلا�صة به مثل :تقاودنا�إىل البيت ،يتبا�سط
معنا ،ير ّيثني ،متغاويا�...إلخ.
يف هذه الق�صة يتنا�سى الكاتب �أنه را ٍو فيقحم لغته
اخلا�صة بو�صفه ل�سان حال �شخ�صياته ،فهو من يتحدث
عنها بل�سانها ولي�س هي من تتحدث ،ولذلك ال تباين
يف منطوق ال�شخ�صيات وال لهجات �أو ن�برات فردية،
وهذا لي�س م�أخذا بقدر ما هو تو�ضيح لأ�سلوب الكاتب
الذي يطابق بني منطوقه ومنطوق �شخ�صياته انحياز ًا
جلماليات لغة الق�صة الق�صرية التي تنفرد ب�شاعرية
ال�سرد والتكثيف والتلميح.
لقد ح��ول د .ح�سن حميد اخل�بر �إىل ق�صة حافلة
باملواقف والإ�شارات وم�شحونة بنبالة العواطف ،و�صدق
امل�شاعر ،كما لو �أنه �أحد �شخ�صياتها التي عا�شت احلدث،
وذل��ك ي�شري �إىل فاعلية التخييل ل��دي��ه وم��دى متثله
لتقنيات ف��ن الق�صة الق�صرية ،ه��ذا الفن ال��ذي �أغناه
بتجربته على مدى �أربعني عاما من الكتابة املتوا�صلة،
ولعمري فقد �أده�شتني هذه الق�صة حدثا ولغة ومتثيال
جماليا لل�شخ�صيات و�سلوكها ومواقفها و�شظف عي�شها
وت�ضحياتها التي ال ح��دود لها� .إن��ه ي�ضع �أذن��ي��ه على
تراب الوطن وي�صغي �إىل جراح الفقراء و�أنينهم ليبني
عمارته الق�ص�صية تذكري ًا بهم وبت�ضحياتهم وتر�سيخا
للقيم الإن�سانية والوطنية ال��ت��ي ت��ع��دُّ �صمام الأم��ان
الذي يحافظ على وحدة الرتاب وال�شعب على اختالف
الأطياف والعقائد واملذاهب ،من دون �أن يتخلى عن القيم
الأ�صيلة يف الفن املتمثلة يف الإمتاع والفائدة واالرتقاء
باحل�س اجلمايل والإن�ساين �إىل حدّ ه الأق�صى.

د.ح�ســن حميد

وطار!..
الطاهر ّ
�أظ��نُ �أن حال الثقافة ،واملعرفة عامة ،تعاين
مما تعانيه الأح���وال ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية م��ا ب�ين ال�شرق العربي واملغرب
العربي ،ال بل �إن املعاناة ماثلة وجلية بني دول
امل�شرق العربي مثلما هي ماثلة ما بني دول املغرب
العربي ،فاحلدود تكاد تكون العني الرقيب على
كل �شاردة وواردة عامة ،وعلى الكتاب خا�صة ،علم ًا
ب�أن الكتب ،ومن ناحية اخلا�صية ،ت�شبه الطيور
التي تولد وهي ال ت�ؤمن باحلدود� ،أي حدود ،وتو ّد
لو �أنها جتتاز احل��دود اجلغرافية �إىل احل��دود
اللغوية ومنها �إىل احلدود النف�سية كيما متحو كل
�أ�شكال الت�ضاد واالختالف والكيد بني �أبناء الأمة
الواحدة ،بل بني �أبناء الإن�سانية كلها.
ولأن الثقافة لها جيب تراكمت فيه املخاوف
من الأف��ك��ار وال��ق��والت ،والتوجهات والتف�سريات
والت�أويالت ،ف�إن تخطيها للحدود م�شكلة ،وقراءة
م��ا فيها م��ن مكتوب �أو م��ه��دوف م�شكلة ،وت���أوي��ل
املرجتى منها وامل���أم��ول م�شكلة ثالثة .لهذا ف�إن
قراءة الكتاب ال�صادر يف امل�شرق العربي يف بلدان
املغرب العربي وبالعك�س هي �أم��ر يحمل دالالت
�إيجابية كثرية ،مثلما يحمل عالمات فرح كثرية
�أي�ض ًا ،ولعل يف طالعها الوقوف عند اجلذر العروبي
ال��ذي ي�ؤكد التاريخ امل�شرتك ،واللغة الواحدة،
واحلنني لوحدة كانت يوم ًا ،وال تزال ،ال تعرتف
باجلغرافية واللهجات ،وت�ؤمن بالتنوع يف العادات
والتقاليد والأعراف والت�صورات التي تدور حول
عمود واح��د هو العروبة التي وازت يف �أهميتها
والتم�سك بها ما توافقنا عليه �أنه العقيدة؛ لكن
�آف��ة /اجل��ف��اء /جعلت العقول ت��ن��ادي بوهم /
االكتفاء الذاتي /يف كل �شيء حتى بـ/اجلهل،/
مثلما جعلت القلوب تق�سو ،والأعني ترتد وتنكفئ
على نف�سها ،فما ع���ادت امل��راي��ا ُت���ري م��ن �صور
�سوى �صورة احل��ال الواحدة وقد جتلببت بوهم
اال�ستغناء عن الآخ��ر حتى ولو كان بطين ًا �آخر،
�أو عين ًا �أخرى� ،أو رئة ثالثة .وهذا كله جعل كل
عني با�صرة ّ
ت�شخ�ص الوهن وال�ضعف والعطب يف
امل�شاهد الثقافية العربية والإ�شارة �إىل ذلك!
�أق���ول ه��ذا معرتف ًا ،و�أن���ا �أرى ح��ال القطيعة
املعرفية ال�سائدة يف الثقافة العربية ،الأم��ر
الذي بات من ال�صعب فيه �أن نتحدث عن وحدة
ثقافية عربية� ،أو جتان�س ثقايف عربي م�شرتك،
�أو خطوط عري�ضة جامعة للثقافة العربية عدا
ا�ستخدام اللغة العربية يف حتبري املكتوب ب�صورة
عامة ،لأن بع�ض الك ّتـاب العرب ،ومنهم املفكرون،
يكتبون باللغات الأجنبية ،وال�سيما يف املغرب
العربي ،ولكي نقر�أ ما يكتبون ،علينا �أن ننتظر
عودة الن�ص حممو ًال على ِّ
كف الرتجمة �إىل اللغة
ً
أهم بالكتابة
العربية .وقد قلت هذا �أي�ضا ،و�أنا � ّ
ع��ن منجز كتابي للكاتب اجل��زائ��ري امل��ع��روف
الطاهر ّ
وطار ،كتبه ون�شره قبل �أربعني �سنة و�أزيد،
هذا املنجز هو ق�صته الطويلة /ال�شهداء يعودون
هذا الأ�سبوع /التي تكاد تكون حكاية بلد عريق
يف الن�ضال ،واملكانة ،والأهمية ،وامل�صداقية هو
اجلزائر ،وقد قلت ما �أ�سلفت من �أجل طرح �س�ؤال
مهم هو :كيف لهذا املبدع الكبري الطاهر ّ
وطار �أال
يكون واح��د ًا من �أه��م املبدعني العرب يف جمال
ال�سرد الأدبي� ،أي يف الرواية ،والق�صة الق�صرية،
وامل�سرحية .وهو ال��ذي �سعى ،ط��وال حياته� ،أن
يكون �أدب��ه امل��ر�آة احلقيقية للحياة اجلزائرية
يف بعدها الزمني الثالثي /امل��ا���ض��ي ،وال��راه��ن،
وامل�ستقبل /بعدما عا�ش حوايل ثالثني �سنة من
طي �صلف االحتالل الفرن�سي ،فوعاه طف ًال،
عمره ّ
و�شاب ًا ،وكه ًال ،و�سمع عنه من الأج��داد واجلدات،
ور�أى ر�أي ال��ع�ين م��ا ال���ذي ي��ري��ده الفرن�سي�س
للجزائر و�أهلها.
تخيرّ ت ن�صه الق�ص�صي /ال�شهداء يعودون هذا
الأ�سبوع /لأنه يعرب عن اجلزائر وعرب م�ستويات
عدة منها :ن�ضال �أهل اجلزائر ووقوفهم يف وجه
�سيا�سات الفرن�سي�س ،والعادات والتقاليد داخل
املجتمع اجلزائري ،و�صورة اال�ستقالل اجلزائري
ال��ت��ي ق��� ّرت يف �أذه���ان اجل��زائ��ري�ين ومب��ا حتمله

من �سلب و�إيجاب ،وما �شاب احلياة االجتماعية
اجلزائرية من مثالب يف �سنوات اال�ستقالل الأوىل
بعد عام  ،1962والنظرة اجلزائرية للأجداد
والآباء والإخوة الذين �صنعوا اال�ستقالل بالفداء
والت�ضحية ،ه���ؤالء الذين حملوا �صفة ال�شهيد،
وع��دي��ده��م مليون ون�صف املليون م��ن ال�شهداء
و�أزيد.
ولال�ستهالل �أق��ول ينتمي الطاهر ّ
وط��ار �إىل
�أ�سرة �أمازيغية ،وبيئة قروية ،كان جده وجيه ًا يف
ريف املدينة ق�سنطينة ،يعرف من علوم القراءة
والكتابة ما �أجاز له �أن يفتتح مكان ًا لتعليم �أطفال
قريته ونا�شئتها بع�ض �سور القر�آن الكرمي ،وبع�ض
�أج���زاء من ال�سرية النبوية ال�شريفة ،والقليل
من مبادئ احل�ساب ،وهو مل يذهب �إىل املدر�سة
الر�سمية �إال عندما �أ�صبح يف الرابعة ع�شرة من
عمره ،ثم ذهب ،وبت�شجيع من اجلد� ،إىل �إحدى
امل��دار���س التون�سية /املدر�سة ال�صادقية /لكي
يتعلم فيها كما ينبغي للتعليم الر�سمي �أن يكون،
ثم انتقل منها �إىل جامع الزيتونة لي�ضايف �إىل
علومه التي ح��ازه��ا علوم ًا ج��دي��دة �أك�ثر غنى،
و�أرفع م�ستوى ،وبهذا ال�صنيع ،فقد تقفى الطاهر
ّ
وط���ار دروب الكثري م��ن �أب��ن��اء اجل��زائ��ر الذين
قدموا �إىل البالد التون�سية ليتعلموا ،وليعملوا
يف ال�صحافة ،ولينا�ضلوا يف الأح��زاب ال�سيا�سية
املناه�ضة لالحتالل الفرن�سي ل��ب�لاده��م ،ولعل
يف طليعة ه���ؤالء �شاعر اجلزائر الكبري /مفدي
زكريا� /صاحب الن�شيد الوطني اجلزائري /ق�سم ًا
بالنازالت املاحقات ـ قد عقدنا العزم �أن حتيا
اجلزائر./
يف تون�س ظهرت الن�صو�ص الأدب��ي��ة الأوىل
التي كتبها الطاهر ّ
وط��ار ،كما ظهر �شغفه الكبري
ً
ب��ال�����ص��ح��اف��ة ،ف���راح يعمل حم����ررا يف ال�صحف
التون�سية املعروفة �آن��ذاك يف عقد اخلم�سينيات
مثل جريدة /ال�صباح ،/وجريدة /لواء الربملان/
وجريدة /النداء ،/وقد عرف مبيوله الي�سارية
على الرغم من ان�ضمامه �إىل حزب جبهة التحرير
اجل��زائ��ري��ة ،وق���د ح���اول �إخ��ف��اء م��ي��ول��ه ف�ترة
من ال��وق��ت ،وق��د ث ّقف نف�سه بنف�سه عن طريق
انخراطه يف برنامج تثقيفي ا�شتمل على الرتاث
العربي ملعرفة �أه��م ما فيه وال�سيما يف اجلانب
ال�سردي منه ،مثل �ألف ليلة وليلة ،وكليلة ودمنة
املرتجم �إىل اللغة العربية ،و�سري الأدب ال�شعبي،
كما ا�شتمل برناجمه التثقيفي على معرفة الأدب
الغربي املكتوب بالفرن�سية ،وامل�ترج��م �إليها،
والأدب الرو�سي املرتجم �إىل اللغتني العربية
والفرن�سية.
يف تون�س ت��زو ّد الطاهر ّ
وط��ار ب�أمرين اثنني،
الأول خربته يف ال�صحافة و�أ���ش��غ��ال التحرير
ومتطلبات العمل ال�صحفي ،والأمر الثاين :خربته
يف عامل الطباعة ،وه��ذان الأم��ران م ّكناه من �أن
يفتتح �أول �صحيفة �أ�سبوعية يف اجل��زائ��ر ،يف
مدينة ق�سنطينة� ،صدرت حتت عنوان /الأحرار/
ثم ،وحني انتقل �إىل مدينة اجلزائر /العا�صمة،
�أ���س�����س فيها �صحيفة �أ���س��ب��وع��ي��ة ���ص��درت حتت
عنوان /اجلماهري ،/وقد توقفت ب�أمر ال�سلطات
اجلزائرية ،بعدها �أ�س�س �صحيفة �أ�سبوعية �أخرى
�صدرت حتت عنوان /ال�شعب./
ثم �أ�س�س الطاهر ّ
وطار جمعية ثقافية �أ�سماها
/اجلاحظية� /أراد لها ،كما قيل و ُن�سب �إليه� ،أن
تكون بدي ًال الحت��اد الك ّتـاب اجلزائريني الذين
مل يكن الطاهر ّ
وطار را�ضي ًا عنه ،وقد ذاع �صيت
اجلمعية بعد �أن قدمت ن�شاطات ثقافية على
درجة كبرية من الأهمية ،وبعد �أن �أ�صدرت جملة
حملت عنوان اجلمعية /اجلاحظية /ا�ستطاعت
�أن ت�ستقطب الكثري من الأ�سماء الأدبية الفاعلة
واملعروفة يف اجلزائر وامل�شاهد الثقافية العربية.
ويف بداية الت�سعينيات من القرن الع�شرين
املن�صرم ت�سلم الطاهر ّ
وط��ار مهمة املدير العام
ل�ل�إذاع��ة اجلزائرية ،وق��د ق�ضى يف ه��ذه املهمة
�سنتني عرفت الثقافة اجلزائرية فيهما ازدهار ًا
ملحوظ ًا.
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ر�ؤى النفي والعودة
في الرواية العربية الفل�سطينية

•ر�شاد �أبو �شاور
كتاب ( بحثي) نقدي يدر�س( ر�ؤية) عدد من الروائيني الفل�سطينيني
حلتمية عودة ال�شعب العربي الفل�سطيني �إىل وطنه :فل�سطني الكاملة،
ورف�ض النفي الق�سري ال�صهيوين لعرب فل�سطني خارج وداخل وطنهم
فل�سطني.
جنمة خليل حبيب �صاحبة البحث الوا�سع العميق واجلاد قا�صة
فل�سطينية و�أ�ستاذة �أكادميية تقيم وتعمل يف جامعات �أُ�سرتاليا .تف�صح
عن الدافع الختيارها ملو�ضوع الكتاب :ف�إثر انهماكي يف عامل الأبحاث
وا�ستق�صاء ما فيه من درا�سات حول الأدب الفل�سطيني الحظت خلو هذا
الأدب من درا�سة متخ�ص�صة م�ستقلة تبحث يف مو�ضوعي النفي والعودة معنى
ور�ؤى ودالالت)1( .
اختارت الدكتورة جنمة روايات ل�ستة روائيني فل�سطينيني ،ر�أت �أنها تعبرّ
عن حمنة النفي الق�سري الذي اقرتفه ال�صهاينة بحق عرب فل�سطني ،ور�ؤى
العودة لفل�سطني كما جت�سدت يف روايتهم ،وهم من �أجيال خمتلفة ،ولكن
ر�ؤى النفي والعودة جتمعهم ،و�إن تباينت �أمكنة عي�شهم ،وفن ّيات رواياتهم،
وقناعاتهم وم�شاربهم الفكرية والأيديولوجية.
�إه���داء ب�سيط تفتتح ب��ه ال��دك��ت��ورة جنمة حبيب كتابها ،وب��ه ّ
تب�شر
بحتمية التحرير والعودة� :إىل �شبيبة �أمتي� ،أملنا مب�ستقبل واعد بالتحرير
والعودة...
هي بهذا الإهداء ت�ضم �صوتها – كما يف ق�ص�صها الق�صرية  ،وهي باملنا�سبة
تذكرين دائما باملعلمة �سمرية عزام رحمها اهلل – لأ�صوات الروائيني الفل�سطينيني ،الذين در�ست رواياتهم وعر�ضتها يف
كتابها ،وزمالئهم الذين م ّرت على �أ�سمائهم و�أ�شارت ملنجزاتهم الروائية.
اختارت الدكتورة جنمة روائيني فل�سطينيني وروايات فل�سطينية ر�أت فيها التعبري الأو�ضح عن مو�ضوع النفي والعودة ،ويف
هذا تعبري عن �إ�صرار الفل�سطينيني على العودة �إىل فل�سطني ،و�إنهاء زمن املنفى مهما امتد ،وحتمية حترير فل�سطني باملقاومة،
كل فل�سطني.
مل يكتب �أي روائي فل�سطيني عم ًال روائيا ُي ّ
نظر فيه للقبول مب�شاريع ( الت�سوية) – اال�سم املُ�ضلل لال�ست�سالم – قبل �أو�سلو،
�أو بعده� ،أو �أن فل�سطني هي ال�ضفة والقطاع� ،أو �أن عا�صمة فل�سطني هي ( القد�س ال�شرقية)..فالقد�س واحدة كما فل�سطني
واحدة ،وهذا جوهر التم�سك ال�شعبي الفل�سطيني بالوطن الفل�سطيني الذي ال وطن �سواه.
مل تتق ّيد الدكتورة جنمة مبدر�سة نقدية حمددة ،و�أو�ضحت الأمر يف مقدمة كتابها :مل �ألتزم بنظرية نقدية حمددة.
اتخذت من معطيات علم النف�س واالجتماع والتاريخ ما يحتاجه الن�ص املُعالج م�سرت�شدة بقراءات لإدوارد �سعيد ،و�أمني
ومعلوف ،وحليم بركات ،وعبد الرحمن منيف .ويف املعارف الأدبية من نقد ونظريات لكل من �صالح ف�ضل ،وعبد الرحمن
بدوي ،عبد اهلل الغذامي ،هومي بابا ،ومينى العيد..ناهيك عن م�صادر بالإنكليزية توردها ،ولكن ما يهمنا �أنه �أف�صحت عن
نهج اختارته يف درا�ستها وال تنطلق من مناهج حمددة تلزمها بقيودها)2( .
لي�س املنفى �سلبا كله ،هو �أي�ضا حم ّفز على اخللق والإبداع ،فاملنفيون ،وللتعوي�ض ع ّما خ�سروه يلج�أون �إىل خلق عامل جديد
خا�ص بهم ،فيربز بينهم الروائيون والنا�شطون ال�سيا�سيون والأكادمييون .ذلك لأن عامل املنفيني اجلدد هو عامل غري طبيعي
ي�شبه املتخ ّيل .هو بر�أي �سعيد ،كالعمل الروائي الذي يبدع من خيال طموح واقعي وقائم على جمتمع متغيرّ )3 (.
هذا اال�ستنتاج تقوله الرواية الفل�سطينية بدون مكابرة ،ولكن تعبريا عن روح ال�شعب العربي الفل�سطيني الذي قاوم ،وما
يزال ،املنفى ،والتذويب الذي راهن عليه �آباء ال�صهاينة ،وت�شبث بهويته ،وتغ ّلب على ق�سوة املنفى ،و�شظف العي�ش وب�ؤ�سه
املد ّمر ،وانت�شل نف�سه مما ُد ّبر له بالتع ّلم والكفاح احلياتي اليومي يف بلدان( املنايف) – التي ن�صفها بال�شتات -وحقق تفوقا مل
يخطر ببال من عملوا على اقتالعه ورميه يف املنايف� ،أوخنقه وم�سخه حتت االحتالل� ،أن هذا ال�شعب العنيد املتم ّيز بالكرامة
واالرتباط بالوطن �سي�صمد ،ويبدع على كافة ال�صعد ،مقدما ملحمة معجزة ال �شبيه لها يف الع�صور احلديثة.
تقر�أ الدكتورة جنمة �أعما ًال لغ�سان كنفاين يف الف�صل الأول املعنون :ر�ؤية حتري�ضية مقاومة :غ�سان كنفاين ،ويحمل
الف�صل الثاين العنوان :ر�ؤية م�ستقبلية ر�سولية :جربا �إبراهيم جربا .الف�صل الثالث عنوانه :ر�ؤية ت�ستنطق الهوية� :إميل
حبيبي .والف�صل الرابع عنوانه :ر�ؤية جمتمعية تثويرية� :سحر خليفة .الف�صل اخلام�س عنوانه :ر�ؤية م�ؤ�س�ساتية :يحي
يخلف .الف�صل ال�ساد�س والأخري يف الكتاب عنوانه :خا�صية التجربة القتالية :ر�شاد �أبو�شاور.
�إذا كان الإميان بحتمية العودة وانتهاء زمن املنفى يجمع كل ه�ؤالء الكتاب الروائيني الفل�سطينيني ف�إنهم يتباينون يف
منطلقاتهم ،واختيارهم ملوا�ضيع روايتهم ،فغ�سان قدم رجال يف ال�شم�س للتعبري عن العجز واجلهل واخل�ضوع لواقع ال�شتات،
واملخيم وعار املنفى وب�ؤ�سه يف ماتبقى لكم ،ثم انت�صار املخيم على ب�ؤ�سه كما يف رواية �أم �سعد..والر�ؤية التحري�ضية املقاومة
يف عائد �إىل حيفا.
هناك تباين بني الر�ؤية بني روائي فل�سطيني و�آخر ،فال �أحد منهم ي�شبه الآخر ،وهذا ما يربهن على غنى رواياتهم ر�ؤية
وفنا ،وتباين جتاربهم و�أزمنة كتاباتهم لأعمالهم الروائية.
ت�صف جنمة حبيب ر�ؤية جربا �إبراهيم جربا ب�أنها( ر�سولية)  ،وعندي �أن هذا �صحيح ،فجربا ر�أى ب�أن( الفل�سطيني)
دور ور�سالة وهو ما يجب �أن مي ّيزه ليبقى �صلبا حيوي احل�ضور عربيا و�إن�سانيا ،وهذا ما نقر�أه يف م�سريات �شخو�ص روايته (
املتفوقني) ،وهو �أرادهم كذلك ،وما هذا بغريب عنه وهو املتف ّوق ،فالفل�سطيني عنده ال يجوز �أن ينك�سر ،وهو يتحدى ما �أراده
ال�صهاينة الذين اقتلعوه ونفوه ،وهو ال ي�ضع يف م�سريته هاج�س التف ّوق على �شقيقه العربي_ وهي بذلك قد و�ضعت �إ�صبعها
على ( جوهر) ر�ؤية جربا ،ولعل هذا ما مل يفهمه حتى بع�ض الفل�سطينيني املت�سرعني يف القراءة ،و�إ�صدار الأحكام النقدية.
ت�ست�شهد الدكتورة جنمة بقول للربوفي�سور �إدوارد �سعيد يف و�صفه لو�ضع الفل�سطينيني :هم مث ًال يكونون �أعلى ن�سبة
خريجني جامعيني يف العامل العربي .ويف دول اخلليج والأردن وحتى �سنة  1982يف لبنان ،يربزون كمعلمني و�أطباء ومهند�سني
ورجال �أعمال ومفكرين .جريئون المعون ،على �شيء من عدوانية قلقة توحي بعدم الإح�سا�س بالأمان .هذه هي بع�ض �صفات
الفل�سطينيني يف جممعاتهم املُ�ضيفة )4(.
هذا الكتاب اجلاد للدكتورة جنمة حبيب ي�ضيف درا�سة جادة حول ح�ضور الرواية العربية الفل�سطينية ،ودورها يف
جت�سيد �أهداف عرب فل�سطني ،وجت ّلي قدرات الروائيني الفل�سطينيني الإبداعية.
�أح�سب �أن الدكتورة جنمة حبيب �ستكمل درا�ستها هذه  ،الغنية واجلادة ،بجزء ثان ت�ضيء فيه على ما �أ�ضافته الرواية
العربية الفل�سطينية مل�سرية الرواية العربية فن ّيا ،وبهذا �سرتكز ال�ضوء على الإ�سهام العربي الفل�سطيني يف م�سرية تط ّور
الرواية العربية ،وتفتح العيون املغم�ضة جه ًال..وجتاه ًال متعمد ًا.
 - 1التقدمي �صفحة 9
� - 2صفحة 19
 - 3املقدمة �صفحة 23
تنويه� :سعيد الذي يرد ا�سمه يف اال�ست�شهاد هو �إدوارد �سعيد.
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الإعالم العربي..
الواقع والتحديات!
•د .ب�سام اخلالد
�أنتج الإعالم الغربي ،اململوك يف معظمه لليهود ،عرب جمموعات
من الكتاب والأدباء تراث ًا �ضخم ًا ت�ضمن الكثري من ال�صور ال�سلبية
عن العرب وامل�سلمني ،وهي حتى الآن ت�ؤثر على العقلية الأوروبية
والأمريكية ،وتدفعها ملعاداة العرب ،وال يزال هذا الرتاث يدر�س
يف املدار�س واجلامعات الأمريكية ،وقد ركزت هذه ال�صور على �أن
«�إ�سرائيل» مل تطرد الفل�سطينيني من �أر�ضهم عام  ،1948و�إن
اليهود قد حثوهم على البقاء ،ولكنهم تركوا �أر�ضهم ب�إرادتهم
احل��رة ،كما روج��وا مقولة� :إن «�إ�سرائيل» هي الطرف ال�ضعيف يف
ال�شرق الأو�سط ،ومع ذلك فقد ا�ستطاعت �أن تنت�صر على العرب كثريي
العدد ،ومت الرتويج لهذه الدعاية ب�شكل وا�سع عقب نك�سة حزيران
عام 1967م.
ويف ال�سنوات الأخرية ات�سع هذا الأفق امللوث ،مع الأ�سف ،لريكز على
مو�ضوعات جديدة و”توليفات” متطورة �أهمها الإره��اب والتطرف
والتع�صب واجلرمية املنظمة ،وربطه بالعرب وامل�سلمني ،هذه ال�صور
ال�سلبية التي يقدمها النظام الإعالمي ال��دويل متثل �إح��دى �أخطر
التحديات التي تواجه الإعالم العربي يف الع�صر احلديث.
هذا املو�ضوع يقودنا �إىل نوعية املادة الإعالمية املوجهة للعرب ،من
خالل ما ي�سمى الطفرة التكنولوجية و�إعالم ال�سوق ،والتي غالب ًا ما
تت�سم بال�سطحية وال��رداءة وبخا�صة ما تبثه القنوات التلفزيونية
الغربية ومثيالتها العربية املق ِلدة ،الأم��ر الذي ي���ؤدي �إىل اخرتاق
الثقافة العربية وفر�ض ثقافة التغريب و���ص��و ًال �إىل اال�ستالب
الفكري.
وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم دعونا نناق�ش واقع الإعالم العربي والأ�سئلة
امللحة التي يجب علينا الإجابة عنها لنت�ساءل� :أيهما �أكرث �ضرر ًا
وخطورة على العرب ،الإعالم العربي ب�شكله احلايل �أم الإعالم الغربي
املوجه �إليهم ؟!
بالطبع ف�إن الإعالم العربي املقلّد هو الأخطر ،و�إذا مل يبد�أ وعينا
نف الإعالم
املجتمعي العربي ب�صحوة �إزاء الإعالم وو�سائله و�إذا مل ِ
حقه كـ “�سلطة رابعة” ،ف�إننا �سنبقى يف م�صاف ال��دول املتخلفة،
و�أعتقد �أن هذا لن يحدث على امل�ستوى املنظور كون الإعالم العربي
ينطلق من ر�ؤى متباينة تختلف من دولة �إىل �أخرى ،وحتى اللحظة
مل يعمل هذا الإع�لام يف �سياق عربي موحد ملواجهة �سالح الإعالم
املعادي ،على الأقل ،بو�صفه ال�سالح الأم�ضى الذي ي�ستخدمه العامل
القوي �ضد العامل ال�ضعيف ،وهذا مر ّده �إىل عدة �أ�سباب:
 لقد كر�س الواقع القطري العربي �إعالم ًا قطري ًا �أي�ض ًا ،وبدل من �أنيكون للعرب قناة ف�ضائية عربية ،موحدة الأهداف والتوجهات تنطق
با�سمهم ،بتنا ن�شاهد مئات املحطات الف�ضائية ال�سلبية التي كر�ست
�إعالم ًا هزي ًال غري قادر على املواجهة ،بل هي قادرة على التخريب وبث
الفنت وال�شقاق بني العرب �أكرث مما يفعله الإع�لام املعادي بع�شرات
املرات!
 تخلُّف الإعالم العربي هو نتيجة طبيعية لغياب الدميقراطيةاحلقيقية يف كثري من الدول العربية ،فالإعالم والدميقراطية وجهان
لعملة واحدة ،وعندما تتوفر ف�سحة حقيقية للإعالم �سيغدو فاع ًال
�سيا�سي ًا بكل معنى الكلمة.
�إن االحتكار الغربي لبنى االت�صاالت يف العامل وواق��ع الهيمنة
الغربية على معطيات الإع�لام وت�شديد قب�ضتها يف �أبعاد متعددة
و�سيطرته على البنى التحتية وال�صناعات االت�صالية يف العامل،
واحتكار ال�شركات الأوروب��ي��ة والأمريكية ملعظم �أوق���ات الأقمار
ال�صناعية ،ي�ضعنا �أمام م�أزق كبري ،فال�صناعة االت�صالية تتدنى يف
العامل العربي ون�سبة اال�سترياد الإعالمي ت�صل �إىل �أكرث من 60%
ومل يتمكن العرب ،على الرغم من كل �إمكاناتهم  ،من التوا�صل مع دول
العامل الوا�سعة والت�أثري يف جمتمعاتها �أو اال�ستثمار الإعالمي فيها،
كما مل ي�ستفد العرب ب�شكل فعلي من التقنيات احلديثة التي فر�ضتها
العوملة كاحلا�سوب والبث الف�ضائي و�شبكة الإنرتنت ومواقع التوا�صل
االجتماعي والتغريات اجلذرية التي حدثت يف الأ�ساليب الإعالمية،
بل جعلت منهم متلقني فقط ،وكانت ح�صة البث الف�ضائي التلفزيوين
العاملي هي احل�صة الأك�بر يف ن�سبة ا�ستهالك املتلقي العربي للمادة
الإعالمية نظر ًا �إىل ارتفاع ن�سبة الأمية يف الدول العربية وانح�سار
القراءة ،وهذا مر�ض �آخر ميكن احلديث عنه ب�شكل م�ستقل!

7
تفكيك مب ِّكر ْ
ٌ
وقفز ُة �س ْب ٍق �إلى ما َبعد الحداثة في ف ْنتاز يا كيبي ّلل

قضايا و آراء
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• د .معن النقري

�أك�ث�ر م��ذاه��ب الأدب وال��ن��ق��د الأدب���ي
احلديث واملعا�صر لدينا ارتبط بتيارات
احل���داث���ة وم���ا َب��ع��د احل���داث���ة �أج��ن��ب��ي�� ًا
توجب
وا�سرت�شد مب�صطلحاتها �أ�سا�س ًا ،لذا َّ
التذكري ببع�ض م�صطلحات البنْيو ّيات
وال ِبنائيات و�أَخواتِها وما َب ْعدها يف هذا
املجال �أجنبي ًا :مِ��ن ج ُ��ذر �صامت ال ُيعطى له
معنى بحدّ ذاتِه عاد ًة ـ  structيف الإنكليزية
جند امل�شتقّ ال�شهري  struct/ureمبعنى بنية
�أو بنيان ،كما جند  con/structبداللة َبنى
�ش َّيد ع َّمر �أن�ش�أ� ..إلخ .ومن هذين امل�شتقني �أتانا
ا�سما مذهبني �شهريين :البنْيوية ـ struct/
 ،uralismوالبنائية ـ con/struct/
 ،ivismثم ما بعد البنيوية ( )postوما بعد
البنائية ولكن يف �صيغةِ النفْي حتديد ًا ()de
ـ � de/struct/ivismأو م��ا �ساد العرف
الثقايف العربي احلايل باعتبارها التفكيكية؛
ري منت�شِ ر
جهة ثالثة حمل
من ٍ
ٌ
م�صطلح ثابت غ ُ
ً
�أجنبي ًا عادة ،وال معروف �أو متداول عربيا ب ْعد،
ٌ
ً
ومرتبط باجلذْ ر الأ َّول املذكور
بداية ،ويف حالةِ
النفْي ( )deو�صيغةِ املذهب بدوره (� :)ismإنه
م�صطلح  de/con/sruct/ivismويحمل
داللة التدمريية التخْ ريبية التهدميية � ..إلخ
�أ�سا�س ًا ،لكنه �أثار ف�ضويل واهتمامي كثري ًا حني
وجدْ ُته مبثابة مذهب �أدبي ُم�سالمِ بل وبنَّاء يف
وتفكيك نقْديٍّ ف َّعال ،ويف مثالٍ ناد ٍر �إىل
حتليلٍ
ٍ
درا�سة نقدية حتمل كثري ًا
حد كبري ،وذلك يف
ٍ
ٍ
من الفائدة يف تنويع تقنيات الكتابة وتو�سيع
�آفاقها ور ْبطِ ها مبنْجزات ومك َت�سبات الثقافة
ال��وا���س��ع��ة �أب��ع��د م��ن ح���دود ال��ف��ن��ون والآداب
وحدها ويف �أعمال مبكّرة متام ًا �أي�ض ًا.
ِ���ن ج��ه ٍ��ة �أخ���رى جت��د يف الإنكليزية فعل
م ْ
 de/stroyال��ذي يحمل معنى الإف��ن��اء مع
ال�صقة  deمن �أ�سا�سِ ه ولي�س ل�صق ًا �أو و�ص ًال،
توجب �أن يوجد فعل �أو كلمة stroy
و�إال َل َّ
يف الإنكليزية ،وت��ب�َّينَنَّ �أن��ه��ا غائبة مبفردها
كمفردة وال يوجد �أ�ص ًال �إ ّال مع  ،deوه��ذا ما
لدي حول وحدة لغةِ الب�شر
�أثار ف�ضو ًال �أكرب ّ
على تعدّ د �أع��داده��ا وت�ش ُّعب �أ�صنافها� ،إ ْذ لن
ي� َ
أتيك اجلواب واحلل هنا �إال با�ستخدام ذخرية
لغوية �أخ��رى حلل الإ�شكالية يف مثالنا هذا:
وي ـ )ctrou (=stroy
�إنه فعل �أو مفردة ْ�سترْ ْ
َ
الرو�سية ال�سالفية التي تعني البناء ،ولو ق ِبلتْ
الال�صقة  deالكتمل امل�شهد اللغوي التعد ّدي �أو
الثنائي ـ  Bilingualب�إعطاء معنى الإفناء
والتدمري والتخريب� ..إلخ لي�س بف ْعل مبا�شر

باملقا َرنة بني الفنتازيا الراقية
الدي�سترْ و ْكتيفية..
والأخرى ْ
يلزم االنتباه �إىل �أن «الراقية»
تدخل م�شكلة الواقعي غالب ًا
ْ
�صيغة جمازية ا�ستعارية
يف
ٍ
.)allegoric(al

مكْتمل بال�صقة غري ال�صقة ملتحمة بنْيوي ًا يف
الكلمة الوحيدة املوحدة �أ�ص ًال� ،إمن��ا ب�إن�شاء
بالل�صق مع فعل
دالل ٍ��ة �إ�ضافية نافية ()de
ْ
له معنى البناء حق ًا مبفرده �أي�ض ًا يف الرو�سية
ْ�سترْ وي =  ،stroyوبا�ستخدام ر�صيد اللغتني
مقاربة مبنظو َرين :فعل مكتمل ال
مع ًا تكون
ٍ
النفي مع
يتجزّ �أ �إنكليز ّي ًا ،وف ْعل مركّب بداللةِ
ِ
ال�صقة ،والإيجاب والبناءِ بال ال�صقة ،ف�أنت
ٍ
هنا �أم���ام احتمال �أو �إم��ك��انِ وك��م��ونِ داللتني
ملفْردتني يف �أنكْل ْورو�س ّية افرتا�ضية ،واللغات
تغْتني لو تثاقفتْ  ،و�ستجد �أن هذا الفعل الذي
قريب
َيقْبل الرتكيب االفرتا�ضي �أنكلْورو�سي ًا
ٌ
وف ّعال من معانٍ هامة ومن املذهب الثالث النادر
املثار هنا ككل destruction :دمار خراب/
تخريب فناء�/إفناء؛ وكذلك destructive
خم���رب ..وا���س��م امل��ذه��ب تالي ًا
ال�صفة م��د ّم��ر
ّ
«دي�سترْ اكْتيفيزْ م،
هنا :destructivism
ْ
توجب نظري ًا ومبنطق فقه اللغة �أن
وال��ذي ّ
ُي�س ّمى التدمريية التخريبية التهدميية� ..إلخ،
لكن الدرا�سة النقدية اليتيمة التي تذكره
ّ
ري هذه املعاين ال�سلّبية
مرار ًا وبوفْرة ُتعطيه غ َ
���ارج �أط ِ��ره��ا ّ
ال�ضيقة �أي�ض ًا ،وهي
النافية وخ ً
ون�شرها ج.د.رمي��ر ع��ا َم  1989يف
التي كتبها
َ
نيويورك حول الأعمال الفنتازية عند جيم�س
برينْ�ش كيبيللّ )1( .
َو»رمي��ر» عامل �أو ِّ
منظر �أدب �أمريكي ير�صد
ً
(ن�سبة �إىل كيبيللّ ) التي
«الفورة الكيبيلّلية»
َ
أوا�سط اخلم�سينيات وال تزال م�ستمرة
ب��د�أتْ �
حالي ًا ،مع �أن كيبيللّ كان قد دخل عامل الأدب
على حافة ْ
ع�شريات بداية القرن الع�شرين،
لكن �أهميته مل تظهر قبل عام  1917مع رواية
ّ
«ملْح النكْتة» ـ  ،cream of the jestوقد
اتَّ�سم ن ُ
���ة ح�سنة باملناهِ ل
�ثره
مبعرفة ودراي ٍ
ٍ
الفولْكلورية ـ الأ�سطورية (الأ�ساطري القدمية
والقر َو�سطية ،والثقافة الكلْتية ـ ال�سل ْت ّية
ْ
ـ واحل��ك��اي��ات ال�شعبية ال��رو���س��ي��ة )..و�شكّلت
الفنتازيا  fantasyه َّمه واهتما َمه الإبداعي
الأ�سا�س ،والناقد رمير ينظر �إىل �إبداع كيبيللّ
على �أنه ظاهرة ِحدّ ية تمَ ا�سِ ّية بني احلداثية
و َبعد احلداثية ،وذلك اعتماد ًا على �آراء نقّاد
�آخرين م َّيزوا َ
وناق�ضوا بني «الفنتازيا الراقية»
 ،high fantasyحيث تهيمن «ال��ب��داي��ة
«الدي�سترْ َ َوكتيفية»
ال�سحرية» ،والفنتازيا
ِّ
ْ
 ،)destructive (subversiveوفيها يكون
املو�ضوع الأ�سا�س الطبيعة املائعة ملا هو واقعي
« ،»realوبع�ض الآراء وال���ر�ؤى يف خ�صو�ص
��ب م��ق��والت «ال��واق��ع��ي» و«احل��ق��ي��ق��ي»،
ت��ن��ا���س ُ
و«الظاهِ ر» َو«املُ ْ�س َت ْع َرف».
وباملقا َرنة بني الفنتازيا الراقية والأخ��رى
الدْ ي�سترْ وكْتيفية ..ي��ل��زم االن��ت��ب��اه �إىل �أن
«ال��راق��ي��ة» تدْ خل م�شكلة الواقعي غالب ًا يف
�صيغة جمازية ا�ستعارية ،)allegoric(al
ٍ
واملجازي فيها يح�صل
وتفاع ُل/ت�آ ُث ُر الواقعي
ُ
َ
يف الأغ��ل��ب على امل�ستوى املقويلّ/املفاهيمي
يف ترابطات الأف��ك��ار واملُ�� ُث��ل ،بينما الفنتازيا
«الدي�سترْ وكتيفية» ت�ضع م��ق��ول َ��ة الواقعي
ْ
ّ
ُها/مو�ضوعها،
ال�شك وال��ري��ب��ة ،وثيمت
قيد
َ
وخ�صائ�صها البنيوية ،كلُّها تقود �إىل «اختفاء
احلدود بني الرمزي واملُتخ َّيل» ،ويف ر�أْي الناقد
«رمير» �أن هذا بالذات هو ما يح�صل مع �أعمال
كيبيللّ الفنتازية الأ���س��ا���س��ة ال��ت��ي تتناغم
ُ
ُ
ومنظومة الأ�ساليب
التقنية
وتن�سجم فيها
والطرائق �أ�سا�س ًا مع ت�ص ُّورات الناقد جيك�سون

الفنتاز ّيات بعد احلداثية
أ�سا�سها تتّ�سم «بال ّاليقني/
يف � ِ
االيبي�ستمولوجية
الالوثوقية
ْ
والأنطولوج ّية.

«الدي�سترْ وكتيفية»( ،)2كما
عن الفنتازيا
ْ
ٌ
قرابة مع �أدب ما بعد احلداثية
توجد فيها
 postmodernismمم��ا َي��دخ��ل يف باب
منظري بعد
اهتمام ناقد �آخر هو «�أ ْول�سني» من ِّ
احلداثة ويف احلالتني � ٌ
إ�شارة و�إ�سنادٌ م�شكوران
�إىل �أعمال هذين الناقدين التي �أتت يف �صلْب
املو�ضوع وال�سياق �أي�ض ًا)3(.
وح�سب �أولْ�سني ف�إن الفنتاز ّيات بعد احلداثية
يف �أ�سا�سِ ها تتّ�سم «بالالّيقني/الالوثوقية
االيبي�ستمولوجية والأنطولوج ّية»� .إن تط ُّور
ْ
العنا�صر الفل�سفية واملك ِّونات ْ
امل�شكِلية ـ الثيم ّية
التنا�سب
(املو�ضوعاتية) يف نَثرْ ِ كيبيللّ تعك�س
ُ
�سل�سلة م��ن �أعمالِه
ب�ين امل��ث��ايل وال��واق��ع��ي يف
ٍ
الروائية ،ومنها ما يلي:
يورغني ـ � ،jurgen 1919أنا�س الأر���ض ـ
 ،Figures of Earth 1921وكذلك «ال َق ْ�صر
العايل»  ،)The high palace (4 1923وهنا
ي�ضع كيبيللّ �شار َة امل�ساواة بني ما هو �سحري،
ال�سواء ،وقد ح�صلتْ
وخارق للعادة ،ومثايل على ّ
آخر:
�
إىل
�
أدبي
�
تغيرُّ ات لديه يف النقْلة من
عملٍ
َ
يف «يورغني» يجري ت�أكيد الغ َلبة «ال�ستحالة
ا�ستخال�ص معنى مطْ لق»()5
�أم��ا ب��دء ًا من رواي��ة «�أنا�س الأر���ض» في�ؤكد
الكاتب ت�ص ُّو َره ال�شعبي/التعددي ،والريبي/
ُ
ال�لا�أدري حول «عدم قابلية ا�ستعراف العامل
وحدانية معناه»� ،أي �أن العامل
الفيزيائي وال ْ
الفيزيائي م�س َت ْغ َلق معرفي ًا/ا�ستعرافي ًا ومتعدّ د
ال��دالالت واملعاين يف ر�أي��ه .ويف كافة الأعمال
الثالثة املذكورة للت ّو تغلب عالئم الفنتازيا
«الدي�سترْ وكْتيفية» يف ر�أي ن��اقِ ��دن��ا احل��ايل
ْ
واعتماد ًا على ُمقار َبات الناقدَ ين الآخ َ��ري��ن
املن َّوه عنهما هنا.
ويف ُكتب كيبيللّ ال��ع��ائ��دة للن�صف الثاين
«�شيء
من ع�شرينيات القرن الع�شرين �أمثال:
ٌ
م���ا ع���ن ح������ ّواء» something about
ِّ
الف�ضي» (احل�صان
َ ،Eve, 1927و«احل�صان
املو ِّلد �أو ال َف ْحل) عام  1926ـ The silver
من ما بعد احلداثة
.stallion
اقرتاب �أكرب ْ
ٌ
ان��ت��ق��ا ًال م��ن ال��د ْي�����س�ْت�رْ وكْ��ت��ي��ف��ي��ة ق��ب��ل هذين
الكتابني ،على ال��رغ��م م��ن �صعوبات ت�صنيف
�أعمال الكاتب لأنها جميع ًا ومع ًا ُت�شكِّل وحد ًة
ً
وموحدة يف �سل�سلة
ملمو�سة �إ ْذ هي جمموعة
ّ
«حياة مانْويل» .ويف �آخر كتابني مذكو َرين هنا
َ
طبيعة ما هو
للتو يبحث كيبيللّ يف الأغ��ل��ب
واقعي ،ويهتم مبقوالت اخلري وال�شر و ُيل ِْح على
و�ضع خط فا�صل �أكيد بينهما .وهو يف
ا�ستحالة ْ

فنتازياتِه «الد ْي�سرتوكْتيف ّية» يطمح �إىل حتليل
وتفكيك وحدات املعنى املت�صلة املتما�سكة �إىل
مك ِّوناتها( )5وميحو احلدود بني الواقعي وغري
الواقعي م�ؤكّد ًا بهذا «ن�سبية» ( )6وحمدودية
مقوالت ت�ص ّورية نظرية كهذه.
:الهوام�ش
(1) REIMER J.D. From satire
to subversion: The fantasies of
James Branch Cabell. – N.Y.etc.
Greenwood press, 1989. – XXII,
106p – (Contributions to the
;study of science fiction a. fantasy
)38
ـ �أي�ضاً يف �سل�سلة «نظرية الأدب» خارجاً ،ع 1992/2
 )92.02.041(.مراجعة �آ.م .لوك�سيمبورغ
(2) Jackson R. Fantasy: The lit of
subversion. – L.: 1981 -232p.
(3) Olsen L. Ellipse of
uncertainty: An introd. To
postmod. Fantasy. West. port
(conn.), 1987 -157p.
ـ الح�����ظ ه���ن���ا ا����س���ت���خ���دام م�����ص��ط��ل��ح ع�����دم ال��ي��ق�ين
وال�لاوث��وق��ي��ة يف �صل ٍة مبنجزات امليكانيك الكوا ْنتي
 uncertaintyاملوجي ع�شرين ّيات القرن الع�شرين
..ديد �أي�ضاًpقاعدة عدم التعيني وعدم الت
( )4الق�صر يف الرو�سية ـ زامَك � ،zámakأمّا كلمة
َزم ْوك  zamókمع حتويل حرف امل ِّد مِ ن � ›aإىل ›o
فمعناها الق ْفل �أو الغال ،ومن املفيد جداً هنا التذكري
بق�ضي ٍة طريفة ق��د ت��رب��ط فعلياً ب�ين ق�صر العاليل
والقفل/الغال� :إنها ق�ضية ت�سمية العرب يف الأندل�س
لفرن�سا احل��ال��ي��ة ع��ل��ى �أن��ه��ا ب�ل�اد ال��غ��ال و�أي����ن ال�����سِ �� ّر
ال ّرابط؟ فرن�سا �أو بالد الغال كانت ُت ْغلق �شبه اجلزيرة
الإيبريية (الأندل�س حينها) �أمام التمدّد �صوب �أوروبا،
والإغالق جاء مبثابة ق�صر العاليل ـ ال َق ْفلة ال�شاهقة
الفا�صلة  zamokزامك ،وقد ت�ضيء هذه الق�ضية
كثرياً من �أ�سرار ال�صلة يف هذه الكلمة الرو�سية بني
القفل والإغالق (الغال) والت�ضاري�س العنيدة الفا�صلة
بق�صو ٍر وق�ل�ا ٍع يف ال��ع�لايل با�ستخدام م��ف��ردة واح��دة
مكونة من ذات احلروف بالتمام مع متييز «ب�سيط» يف
َم ّد حرف �صوتي ـ ›aهنا وحرف �صوتي �آخر ـ ›oهناك.
( )5هذا التحليل والتفكيك م ْذئذٍ لي�س بعيداً عن
ثقافة فل�سفة الو�ضعية ال�سائدة املهيمنة حينها يف
الغرب خا�ص ًة ،وال�سيما بع�ض امتداداتها وحتديثاتها
يف الو�ضعية التحليلية (الفل�سفة التحليلية) واملنطقية
(والتحليلية املنطقية) التي ُج ّملت على �أنها ثقافة
ف�� ْك��ري��ة دق��ي��ق��ة ب�����ص��رام�� ِة ال��عِ�� ْل��م (وال���س��ي��م��ا الطبيعي
وال��ف��ي��زي��ائ��ي ب���الأخ�������ص) و�أث�����رت ع��ل��ى �أك��ث�ر ال��ع��ل��م��اء
واملثقفني وبع�ض الأدباء وعلى الإن�سانيات ،وقد ا�شتهر
«ن�صل �أوك��ام» الذي
كرمزي ٍة لهذا التحليل والتفكيك ْ
ً
يقطع �سيفياً كل ما هو قابل للقطع و�صوال �إىل ما هو
حمال التقطيع ،كما ا�شتهرت مقولة �أخرى للتحليلية
املنطقية هي تفكيك الن�صو�ص لغوياً ال�ستبعاد كل ما
هو غيبي وميتافيزيقي �أو بالتحديد ما ميكن اعتباره
«بال معنى» (ال معنى له).
( )6جند هنا ت�أثريات الن�سبية اخلا�صة والعامة يف
تياراتٍ قادم ٍة من ثورة الفيزياء الباتت �شعبي ًة �أوائل
القرن املا�ضي.
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تلك الليلة !!

•موفق نادر

َ
قال :
انتبه
ْ
هذي التي ملك ْت َك
َ
ليلة وهْ جها
قد �أ�سلم ْت َك قيا َد فتنتها
َ
لتوغل يف متا ِه الالزور ِد
جتو�س مخُ َ
املجنون
مل نهدها
ِ
ثم تعو ُد
حممو ًال على راحات ّلذ ِتها البه ّي ِة
حتتمالن
ني
ِ
بني نرج�ست ِ
مو َتك َ
�شهقة ً
ني
ثنت ِ
ُ
قمي�صك
على
ال�شفاه
تنتف�ض
َ
ُ
عاري ًا
متوهج ًا
َ
النبي تتوه يف الوادي املقدّ ِ�س
مثل ِّ
ْ
فانتبه
َ
نعا�سك
واخل ْع
ْ
وامتثل لل�صَ ْل ِب
ح َني يجيئك َاملَ َلكان منفلتينَ ِ
من فو�ضى العُرا
ْ
خرجت كواكبُ
مل ت ُعدْ تدري �سوى
�أ َّن البالد َبعيد ٌة
�أ َّن ال�شفاه َ
ْ
غدت على قو�س التن ُّه ِد
ورد ًة
ُ
ي�سرتق ا ُ
ُ
ل�ص ًا
والليل
خلطا ّ
ويُغوي العاذل َني
بجرعة �أخرى من ا ُ
حللم الطريِّ
ٍ
فال هُ مُ يتنب َ
َّهون
ليجُ َ
فل ُ
النهد اللجوج ُ
َ
ُ
ميدُّ
الباب
و
نح
الوح�شي
ه
ث
لها
فال
َ
َّ
ِ
ُ
اجلدران
�أو ترت ّنحُ
انعكا�س ال�ضو ِء
ينرثها
ُ
اخلليقة
لوحات لفنانني َمن ق ْب ِل
ِ
ٍ
بي َنها
�أ�شجا ُر ت ّف ٍاح وكمرثى
و�أمواجٌ تدِبُّ
ب ِغبطة ِال ُكهّان ِ
مل
نحو َال َّر ِ
بُقيا ِمن
قالع ج ّر ْ
حت �آها ِتها الأيا ُم
ٍ
ُ
واحلرمان
والبعد املُ ُّ
ُ
م�ض لعا�شقينَ ِ
القبالت �سهو ًا
تبادال
ِ
ين َ
�ساللة الأوها ِم
عاب َر ِ
منتظرين لي ًال غاف ًال
ف�إذا هما
بهي
ج�سدان من َهيَف ٍ ٍّ
اللهب
موجتان من ْ
َ
غوام�ض الأ�سطور ِة الأوىل
تت�صفحان
بال لغة ٍتمُ ُّ�ض
عتب
وال ْ
َ
أريب
ل
ا
املعنى
كوامن
ترتا�شقان
ِ
بال َ
�صخ ْب
ومع َانبالج الفج ِر
تن�سربان نح َو ِّ
ال�شط
ني
�ضاحكت ِ
بل ُق ْل
ل�صتني ِمتجّ دان الرَبَّ
ّ
ح َني �أباح يف مَزمور ِه الأعلى
خلودا ً
للهب !
ْ

شعر

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1618" :الأحد2018/12/9م  2-ربيع الثاين 1440هـ

رق�صــة الأيائل

• بديع �صقور
�إىل طهران ّ
ال�شم�س والورد
والأيائل . .
م�شاعل من بهاء
الدّ رب من ياقوت . .
الدّ رب موج من حرير . .
على �صهوات الدّ ه�شة
ُتخت�ص ُر امل�سافات
بني ال�شـّام وطهران بحرٌ من
ال ّنجوم
ترحل �أو جتيء . .
من منكما يخت�صر الدّ رب ؟ !
ويف مرف�أ ال ّروح تتهادى مراكب الأزهار .
••••• •••••
يف غاللة الفجر
ال�صباح
وعلى �أهداب ّ
�شالل من رنني احلياة
ال�س ّيد
ال ّلبان والبخور يف طريقه �إليك �أيّها ّ
امل�سيح1
القرا�صنة اجلدد ال يحبّون ال ّلبان والبخور ،
يا �س ّيدي امل�سيح .
••••• •••••
وعند حدود الغيم
فوق رقع الثـّلج وامللح
قبرّ ات  ،وم�ساطر  ،وكتب و�أقالم . .
�سطور مع ّلقة على �سحب القري�ض
والفردو�سي• ما زال من�شغ ًال
ّ
بكتابة « �شاهنامة « جديدة عن ع�صر جديد
وملوك مفرت�ضني .
••••• •••••
�أعطني �صوجلانك �أيّها املطر وتعال
ن�سوق مع ًا قطعان الأزاهري �إىل املراعي .
••••• •••••
كم ي�ضجر الع�شـّاق من الغياب . .
الأر�ض واملطر مثل عا�شقني
�آه ! كم الأر�ض �ضجرة من غياب املطر . .
الأر�ض واملطر عا�شقان
�آه !  . .كم نحن �ضجرون من الغياب ؟ !
••••• •••••
وك ّلما ّ
حل مغيب
و�أقبل ليل
حزنت “ جم�شيد• “ لتفـّرق الع�شـّاق
ال�سنونو على فراقه ربيعها .
وحزن ّ
يحزن الع�شـّاق
ال�سنونو
ويحزن ّ
وتغتمّ “ جم�شيد “
يكفه ّر الغيم ،
فتغط�س ال�شـّم�س خلف اجلبال .

•زهرة الكو�سى
�أعلن و�أنا بكامل قلبي
اخليبة واجلنون
و�إن القادم �أجمل
�أغيب كما يغيب املاء يف املاء
كما هديل النجم
و�أحالم املوتى
يف �سر الدماء
 غ�سلت ك�آبة �أوراقيو�شيئا �أح�سه مع املاء
تعبي  ،و�آالم الغريب
ماذا يريد هذا الليل ..
�سرق ً
بع�ضا منك ومني
�أيها امل�سافر يف ِ�سحر حلظة
مل �أم�سكها ،كما و�شاية الهواء
تقف كتمثال ميد يده
�أراها ت�صل قمة اجلبل
ترتاح حتت �أ�شجار ال�سهل
تنظر �إىل انفراجات ال�شم�س
من بني �أ�صابعك ..
تنتظر ت�ساقط املطر
قراءة �أبجدية اخللق

وت�صحو طهران
الدّ
ت�صحو �أ�شجار “ لب  ”2على دغدغات
املياه
املتدفـّقة من الأعايل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فته ّلل اجلداول للماء . .
بني لوعة القلق و�صوت القادمني
يرتامى النداء
ال�سحَ ِر
ينه�ض �صوت “ اخل ّيام• “ من �أعماق َّ
البعيد :
قلي ًال من احلزن
قلي ًال من خمرة الأزل
وقلي ًال من ال ّنوم على �أطراف الأبد .
••••• •••••
ال�صهيل متهّل
�أيها ّ
عندما تقرتب من مقابر ال�شـّهداء
ّ
متهل . .
لأن دمهم ما زال
ي�ض ّرج قمي�ص ال�شـّم�س .
••••• •••••
ال�صباحات . .
لهم ّ
لهم ال ّندى وهوى الأيام
لهم ح�ضور الأولياء
ال�صلوات وم�شهد النـّور
ولهم ّ
وحلم الآملني بال ّرجاء والنـّ�صر .
••••• •••••
ويف طهران “ حاذر �أن تغم�ض عينيك حلظة
واحدة ،
فذلك يعني �أ ّنك �ستخ�سر �س ّتني ثانية من النـّور
”3
“ هذه ا ّلليلة  ،ربمّ ا تكون الأخرية
ا ّلتي ترى فيها منْ �أحببتهم “ . .
قد ال تعود
لك ّنك لن تفقد �شذا �أرواحهم
العالق بقمي�ص رئتيك
ُّ
�ستظل مرتدي ًا �أ�صواتهم ،
و�سعيهم للحياة .
••••• •••••
بالد امللح
�صحارى ال ّرمال احلمر . .
بالد احلبِّ وجالل االبت�سامات
بالد الأزهار العالية
املندّ اة بال�شـّعر واملو�سيقا
ال�سماء . .
ودموع ّ
حتت �شاهقات الغيم
اغت�سل بنافورة الربق

حتت �شاهقات الغيم
لك �أن تعجن احلم�أَ َة
ولك �أن جتني ال�شـّمو�س من :
زعفران
وجوريّ
وابت�سامات
و�صباح عبق بعطر فار�س .
حتت �شاهقات الغيم
�شوارع
وزغاليل
وجداول تغري الأ�شجار بالوقوف
ح ّرا�س ًا وظال ًال للعابرين . .
حتت �شاهقات الغيم
“ املنظريّة  ”4ت�سرتخي على جبل “ كوالك ”5
تفتح ذراعيها للبالبل والع�شـّاق ،
وال�شـّم�س .
••••• •••••
على �إيقاع اخلطا
ال�سطوع . .
ال�شـّم�س تعزف “ �سمفونية “ ّ
وتعدو ال ّريح . .
تعدو الأيائل . .
تتزاحم الأقدام فوق ج�سور الأيّام
وال مَنْ يح�صي عدد العابرين .
••••• •••••
وتخطو �صوبها
تتجدّ د الذكريات . .
“ الأ�صفهاين “ 6على عر�ش �أغانيه
يترّ بع ك َن�سر
ويحكي عن الغابرين من الع�شـّاق
وامللوك  . .والأ�سالف . .
�شريط زاخر مبا هوى من العرو�ش . .
وال�سنني اخل�ضر ،
ّ
ّ
وال�ضنك من الأيّام ،
والطـّالع من “ بخت ”7
عن املتعبني املنك�سرين . .
وعمن تقطـّعت بهم �سبل الو�صول
�إىل النـّ�صر �أو اخللود .
•••••
•••••
ماذا جتني ملن م�ضى ؟ !
وال قرب للوح�شة . . .
ال مرقد للبهاء
وال عر�ش للملوك
الطـّالعني من �شقوق الأزل . .
وال من يزيّن �صدر
هذي اجلبال بزهرة من ثلج !
الوح�شة بال قرب . .
واحلب �أي�ض ًا بال قرب . .
ّ

تحت الماء
الرحيل ق�سرًا…
الرحيل قهرًا ...
التوبة �س ًرتا ....
 تزهر على �شاطئ الكون �أناملينوار�س تظلل �أجنحتها �شط�آين
يقتلها املدّ وال جزر يعيد يل مكاين
�أ�سرجت �أفق اجلبلقر�أت وجه امل�ساء ال�شاحب
مثل وجوه الأمنيات
التي نامت على �صفيح �أخ�ضر
القربات تتكئ على �سور اهلل
تواعدين حتت دالية ..
مل تن�ضج عناقيدها بعد
عيوننا حتر�س ظل البيادر
ي�س�ألني ال�شهيد ..
من عاد من رحلة الغياب
هل بقيت �أناملنا تخط مباء الورد �أغانينا،
تيب�ست على �أ�ضرحتنا الرياحني
من �سيعزف حلن جنائزنا الأخرية!،
امللفت للنظر �إن هناك �سرًا ميوج � ،أعتقد �إن م�أ�ساة ما
حتت الركام ،جترح �سكون نف�سي ،و�أنا حتت املاء !!!

كيف �أوافيك �إىل ف�ضاء احللم
وال ّليل مغلق الأبواب ،
واحلب بال جنوم ؟ !
ُّّ
••••• •••••
حتت قو�س الثــّلج
يتعانقان كزغلولني
تت�شابك النظرات
يرتع�ش القلبان
وتنطفئ ذبالة ال�شـّم�س
تتماهى االبت�سامات
وتذوي ّ
ال�شموع وحيدة يف زوايا املغيب .
حتت قو�س الثــّلج
ال�شـّم�س على و�شك ال ّرحيل
والورد يحر�س باب الأزل . .
الأيائل تنه�ض من مراقدها
على �إيقاع العذوبة . .
فوق ِم َز ِق ال ّروح تخطو
خطوات احلنني . .
فوق بيا�ض الثــّلج
ترق�ص رق�صة الوداع .
الهوام�ش
1ـ �إ�شارة �إىل القوافل التي حملت اللبان والبخور �إىل
امل�سيح بعد والدته .
الفردو�سي  :من �أكرب �شعراء الفر�س  .له “ ال�شاهنامة “ �أو
“ كتاب امللوك “ ق�ضى يف ت�أليفه  36عام من بدء التاريخ
حتى الفتح العربي وفيه � 60ألف بيت من ال�شعر
 2ـ حديقة �سميت بهذا اال�سم رمبّا تيمناً بـ” جم�شيد “
بطل �إيران الأ�سطوري الذي ملك �ألف �سنة فعلم النا�س
الدين والأخالق  ،ووقاهم الربد واحل ِّر يف مالجئ حتت
الأر�ض .
•الدّلب � :شجر كبري من ف�صيلة الدلبيات يعي�ش على
�ضفاف الأنهار وجماري املياه .
 3ـ اخليام  :ال�شاعر عمر اخليام �شاعر القلق و�صاحب
الرباعيات امل�شهورة  • .من و�صية الروائي الكولومبي
العاملي “ غابرييل غار�سيا ماركيز “ لقرائه بعد �أن قرر
اعتزال احلياة العامة لأ�سباب �صحية ب�سبب معاناته من
مر�ض خبيث .
 4ـ الأ�صفهاين � :أبو الفرج الأ�صفهاين � ،صاحب كتاب
الأغاين .
 5ـ املنظرية  :حي من �أحياء طهران  ،تقع به حديقة
جم�شيد .
 6ـ جبل كوالك  :يقع يف �سفحة املنظرية وحديقة جم�شيد
..
 7ـ البخت  :احلظ وال�سعد “ فار�سية “ .

•حممود �حمودأحالم م�سافرة
-1القلب
من
..ب�ضحكة
بوفاءٍ
ٍ
ِ
تبقى
�سحر
بفجر و بد ٍر و� ِ
أنفا�س ٍ
ٍ
ّ
نظل طوي ًال نغ ّني
ن�ساف ُر حلم ًا وال من وفاءٍ
وال يف الأنا ِم ُ
خليل
تطول الليايل ُ
ُ
تطول
نزو ًال وال من بهاءٍ
ك�أن حلمنا م�ستحيلُ
-2�أن تكون خمنوق ًا مباء وجهك
عي�ش تزقو ع�صافري قلبك
ِ
وبلقمة ٍ
ال �صوت لك
-3وبعز ٍم �أقوى من �أقوى �صخرة
كان ّ
ي�شق طريقه
يا �أبتي..ميكن �أن ّ
تلتف �إىل اجلهة الأخرى

فال�صخ ُر ٌ
عنيد
ّ
وت�شق طريق ًا يف ال�صخر
يا ولدي كي تدري
اّ
بال�ص ِلب يهُن �إله
�إن تبد�أ ّ
ّ
حمال مغزاه
فلكل ٍ
والدربُ مديد..واخلطو ُة ِعربة
ُ
وال�سهل مناه

--4
�أدعوكم للعر�س
و�أقدّ م ورد ًا نف�سي
�إخواين ال�شهدا ْء
اليو َم �أُ َز ّف �إليكم
فالدنيا حب�سي
ُ
أحياء ف�أدعوكم يا
�أمّا �أنتم :يالأموات ال ُ
�إخوة �أم�سي
جن لزف
قلب ّ
ال�س ِ
من ِ
للن�سق الأول يف �ص ّفي
ِ
ب َني ال�شهدا ْء

قصة
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ق�ص�ص ق�صيره جدا

• حممد علي علي
م�آ�س

ه��رب النا�س م��ن �أت���ون احل��رب امل�ستعرة يف
بالدهم� ..سافروا �إىل كل الأرجاء ،وركبوا البحر
اجلميل ال��ه��ادئ ،ولكن البحر ما لبث �أن �أ�ضرم
غ�ضبه ،وارتفعت �أم��واج��ه ،فاهتزت ال���زوارق
ال�صغرية الغا�صة بالنا�س ال��ه��ارب�ين م��ن امل��وت
و�سقطوا يف جلة امل��اء امل�ضطرب ،ومل ينج �إال
العدد القليل منهم ،دون �أن يدرك العامل حجم امل�أ�ساة التي حلت بهم.

تقاتل

تقاتل الإخ��وة يف املنزل اجلميل الرائع ،حتى ارتفع �صراخهم ثم
تعاركوا حتى �أدم��ى بع�ضهم بع�ضا ،وب��دال من تدخل احلكماء لف�ض
اخل�لاف ،ا�ستغلت قوى �شريرة تقاتل الإخ��وة طمعا باملنزل اجلميل ،
وعملت بالإخوة �ضربا وتقتيال.

حزن

حزنت ال�سيده ال�شابه حزنا �شديدا على فراق زوجها الذي ق�ضى �أجله
يف احلرب امل�ستعرة يف بالدها ،وعندما ذهبت لتودعه �إىل مثواه الأخري،
�شاهدت �أعدادا من الن�سوة اللواتي فقدن ابناءهن و�أزواجهن ،فعرفت �أنها
لي�ست الوحيده يف امل�صاب ،و�أن �أع��داد ًا ال ح�صر لها من الن�سوة ترملن،
و�أطفاال كثريين يتموا ،و�آب��اء و�أمهات فقدوا فلذة �أكبادهن؛ ف�أدركت
حجم امل�أ�ساة التي حلت ب�أبناء بلدها.

وداع

عندما فارقها لآخر مرة� ،أح�ست �أنه يفارقها �إىل الأبد ،وبينما هو
يلوح لها من �أمام دارتها ،وتلوح له بيدها من غرفتها يف الطابق الثاين،
�شعرت ولأول مرة� ،أنها �أ�صبحت وحيدة ،و�أن الطائر الذي كان يغرد يف
قف�صها ،قد طار �إىل ف�ضاء حريته ،و�أن �أياما ثقيلة عليها البد �آتية.

�أيام

دخل مكتبه الفخم باعتزازه املعتاد ،فلم يجد فيه �أحدا ،فال�سكرتريه
يف �إج��ازة ،وبقية العاملني يف العطلة ،وعندما �أغم�ض عينيه املتعبتني
من �سهر ليل الأم�س من �أجل �صفقة املال التي ربحها ،ن�سي �أيام فقره يف
القرية النائية التي ن�ش�أ فيها ،ومل يتذكر �إال مكتبه الفخم و�سيارته
الفارهة ،والفيلال الوا�سعة التي ي�سكنها.

مفاج�أه

وقف م�شدوها من املفاج�أة ،فقد بلغ مبرتبته ودرجته من ي�ستحق
رئي�س دائ��رة يف املديرية التي يعمل فيها ،وعندما ذه��ب �إىل دائ��رة
ال�ش�ؤون الإدارية ،ال�ستالم قرار تعيينه رئي�سا لدائرة ،فوجئ ب�شاب ال
عالقة له بالعمل الإداري ،وقد �أم�سك ب�إحدى يديه قرار تعيينه بدال
منه ،وباليد الأخرى �أم�سك ب�آلة تكرب ال�صوت ويدعوا املوظفني الجتماع
طارئ ،وهو يلقي خطابا بالوطنية.

ال�صديقات الثالث

عجزت ال�شابات ال�صديقات الثالث واملتخرجات من اجلامعة بدرجات
التفوق عن التعيني ب���أي عمل �إداري �أو غري �إداري يف بلدهن ،عندئذ
عمدت ال�شابات املتفوقات الثالث� ،إىل الرحيل �آ�سفات �إىل بلد �آخر بحثا
عن عمل ،تاركات بلدهن �إىل من يتمكن من العمل فيه.

هجرة

هجر الفالح �أر�ضه بعد �أن تعب من حراثتها وزراعتها و�سقايتها،
وهاجر حزينا عليها �إىل بالد الغربة� ،سعيا وراء ال��رزق ،لأن املكاف�أة
التي تعطى له بدال لتعبه ال ت�سد الرمق� ،أما الأر�ض فلتبقى للح�شائ�ش
والريح ،والغربان تنعب فيها.

كرامة

كان �صاحب العمل يريدها دائما ،ولكن لي�س للعمل فقط و�إمنا لأمور
�أخرى �أي�ضا ،عانت الفقر ،ولكنها مل تفرط بكرامتها ،وعندما مل تتمكن
من اجلمع بني الكرامة والعمل ،تركت املعمل واحتفظت بكرامتها نظيفة
نقية؛ لأن لقيمات قليالت بكرامة واف��رة خري من طعام كثري مغم�س
بالذل.

�أمل مفقود

كانت تنظر يف الأفق البعيد �آملة عودته ،ولكن انتظارها طال ،وغابت
ال�شم�س يف الأف��ق ،ثم غابت النجوم من ال�سماء ،وتكرر غيابها مرات
ومرات ومرات ،دومنا �أن ي�صلها �أي خرب منه ،عندئذ عادت �إىل غرفتها
ال��ب��اردة ،وت��دث��رت بغطاء �سريرها اجل��اف ،وغابت يف �أح�لام �سوداء
حزينة ،وهي تدرك �أال عودة له بعدها �أبدا.

•ربى من�صور

ليت ولعل ..غرق

كان جمال مرهق ًا ..وهو جال�س قرب مكتبة احتلت احلائط كله،
�أ�سند ر�أ�سه �إىل الطاولة وتنهد ..هنيهة مرت ،انعطف بكر�سيه �إىل
اليمني ،و�أخذ يت�أمل الرفوف املكد�سة بالكتب.
من فرط ده�شته �صفر� ،أكرث من مرة �شهق و�صفر .مل ي�صدق �أنه قر�أ
معظم تلك الكتب ،وح�شا ر�أ�سه ب�آالف الأفكار واجلمل.
�أي�ستحق �إ�شباع الف�ضول كل ذاك اجلهد؟
ت�ساءل يف ال�سر واخليبة تغمره ..كان ثمة رف مليء بكتب مل يقر�أها
بعد .ورمبا �إن ا�ستمر مزاجه يف الع�صيان ،لن يقر�أ تلك الكتب �أبد ًا.
يف هذا ال�صيف خفّت �شهية القراءة لديه ،وارتبكت.
كل ما يتعلق باحلرب والورق نفر منه بال �سبب حمدد.
حتى الت�أليف الذي ا�ستمر عليه منذ املراهقة� ،إذ كان ي�ستمتع بكتابة
ولو فكرة خطرت يف البال بات �سيان.
�أ ّلف كتاب ًا �أم مزق �آخر ما عاد يهتم.
فج�أة انعدم الدافع لديه ليوا�صل العمل يف املجال ،ال��ذي �أغ��واه،
فا�ستهلك قلبه و�أع�صابه م�أخوذ ًا ب�سحره طوال عمره املن�صرم.
لك�أنه كان نائم ًا وانتبه!� ..أو رمبا ت�ضافرت الأ�سباب جميعها لتقول
له” كف عن ذلك”.
ماذا ح�صد من تلك احلياة ،التي عا�شها يحدّ ث فيها نف�سه على الورق؟
من دون �أن يعلم �إن كان قد �سمعه �أحد.
قر�أ رواية جميلة �أم �أ ّلف كتاب ًا قيم ًا ،لقد و�صل �إىل النقطة ،التي
ت�ساوت عندها الأ�شياء.
�إنه الآن يقارع الندم� ..أو رمبا �أعاد النظر ،فوجد �أنه �أم�ضى العمر
ظ ًال للوهم .
�أجل ظ ًال للوهم ومن الغرابة �أ ّال يندم.
ك�سائح يتجول على �ضفاف املعرفة منقب ًا عن �صفوة الأدب و�سواه
ٍ
حب�س نف�سه بني اجل��دران بال فائدة ترجى ..من �أجل متعة البحث
ون�شوة الإبداع �أ�صر على مهنة ال تطعم خبز ًا.
م��ن ج��دي��د ق���ر�أ ال��ع��ن��اوي��ن؛ “ العربية وظ��واه��ر امل��ع��رف��ة ،جنون
الفال�سفة ،ما لذة ال�سلطة؟ جماليات العقل الديني .تاريخ املعتقد
الغربي”..
كتب كثرية قر�أها ،بينما بقيت حياته كما هي ..فقري ًا مازال ،والعامل
�أي�ض ًا ما فتئ يت�صارع متابع ًا م�سرية اجلنون .حيث ،يف كل مرحلة تكتب
مئات التقارير� ،إما كذريعة لبدء هجوم� ،أو رد تهمة عن حرب ح�صلت،
دافعها اجل�شع ال دحر الظلم.
�أفكار �أفكار �أفكار غثة وثمينة ،كاذبة و�صادقة ،ما زالت تطرح يف
ن�شاط �آخر؟.
الأ�سواق وهو ي�شرتي ويقر�أ ..كيف مل يفكر يف
ٍ
يف ع�صر الرقميات كان ينبغي �أن يبحث عن و�سيلة حديثة حتمل
�إ�ضافة ما بدل الكتاب .ملاذا ا�ستمر ي�ؤ ّلف دون �أن يقف ويت�ساءل؛ �إىل
�أين؟ .كيف �سيكون امل�ستقبل وهو الميلك �أي مدخر؟
م�ستقبل!� .أي م�ستقبل؟ .بل �إنه هم املوت .من �أين �سي�أتي بالنقود
لي�ضمن لنف�سه جنازة  ،تليق برجل كنز الأفكار ،وجمعها كمهوو�س.
ً
بغتة ،وجمال ما انفك يت�أمل املكتبة �أح�س باهتزاز� ..شيء ما بد�أ
يتحرك ،وارجتف ج�سده .هي الرفوف طقطقت ،هي الطاولة تكتكت؟!،
مل يدر ..ما حا�صره من كل اجلهات �شيء قوي اقتلعه من مكانه ،مل يكن
قد ر�أى مثله ،ولو مرة يف حياته.
طوفان من الكالم املكتوب غا�ص يف حميطه كمن بلعه حوت على
غفلة ،وماترك له خرمة �أو ثقب ًا ليفلت من �أح�شائه.
حماو ًال الهرب خبط احلرب واملاء بقدميه ويديه ..ثم وجد نف�سه
حد
ينزلق �شيئ ًا ف�شيئ ًا �إىل �أن حملته موجة عمالقة؛ كانت ت�شبه �إىل ٍ
بعيد ل�سان ًا �ضخم ًا اقرتب طرفه من النافذة وقذفه خارج ًا.
ٍ
حني الحت ال�سماء� ،أخرج من �أنفه املخاط وب�صق يف املاء ،غري �أنه
ر�أى فرا�شة كبرية رائعة اجلمال تطري على مهل� ،أو لعلها كانت حتت�ضر،
�إذ هوت بلمحة ،وعامت على �سطح املاء.
ما ا�ستغربه ب�شدة� ،أب��ي��ات �شعر لإيليا �أب��ي ما�ضي ظهرت فج�أة،
و�سرحت خلف الفرا�شة ،وك�أنها ت�سري بجنازة.
مل ت�سعفه الرقة يف التقاط الفرا�شة ،بدل ذلك راح يقر�أ الأبيات،
وكان مطروب ًا ،مفتون ًا وقال:
ملا �أ�ضاف �إىل بلواه بلواك
ـ لو كان يل غري قلبي عند مر�آك
�أم �أنت هاربة من وجه
فيم ارجتاجك هل يف اجلو زل��زل��ة
فتاك؟.
ما �أفقر النا�س يف عيني
حقل ال غناء ب��ه��ا
قالوا فرا�شة ٍ
و�أغناك!
ثم حاول النطق عبث ًا ..ويف اللحظة التي قال فيها بيت ًا �آخر غا�ص.
موجة مفاجئة جرته �إىل الأ�سفل ،وبعد قليل دفعته �إىل الأعلى..
�أثناء ذلك �أح�س ب�أنه مات وعا�ش .غري �أنه �سمع �صوت ًا �أ�شبه بالهم�س
يردد ”:ال ،لي�س بعد .مل متت �أيها امل�سكني مثل بطلة تلك الرواية التي
قر�أتها لغيوم مي�سو على مدى يومني من غري �أن تغفو .حتفك يف الظهرية
�سيكون غرق ًا يف احلرب”.
ارتعد جمال ،ولعله خاف �أكرث ملا ر�أى �صفحات كتاب ف�صو�ص احلكم
ترمى ـ من مكان ماـ وتتطاير فوقه.
ـ لن ي�ساحمني ابن عربي.
�صاح جمال على وجه ال�سرعة مذعور ًا.
لقد تذكر �أنه نعت ذاك املت�صوف باملجنون،
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ف�سر فقراته هلو�سة ..وعندما توغل �أك�ثر يف
حني ق��ر�أ كتابه ّ
غمو�ض عدّ ه جمال �أ�ضعف
الف�صو�ص وازدادت فقراته غمو�ض ًا على
ٍ
كاتب هام بالرب حتى كاد ُيجن.
كي يغطي على جهله يف العلوم الدينية �سخر من ابن عربي وعدّ ه
رج ًال ه�ش ًا.
“ يا �إلهي! كم كنت مغرور ًا! .عامل الغيب ال يحتمل ال�صلف”.
فكر جمال يف �سره ،ثم ارتفع �صوته قائ ًال:
ـ �أكان ينبغي �أن ترمى �إ ّ
يل حروف النون لي�ستيقظ �ضمريي؟ .ما كان
الرب.
من احلكمة �أبد ًا نقد ذاك الهائم يف ع�شق ّ
يف تلك اللحظات كان على ا�ستعداد ليقر�أ ف�صو�ص احلكم ع�شرات
املرات ،ويه�ضم جمله من غري ماء ،فقط لينجو من الغرق.
حروف النون التي تكاثرت بال حدود ،وبد�أت تهطل كالربد الطمة
ر�أ�سه �أ�شعرته بدنو الأجل ..هل �سيموت؟
فج�أة اختفت احلروف  ..هنا �شعر براحة هائلة  .ثم دهمه �صفاء
روح��ي عجيب ،و�سكينة ال ت�أتيه �إال م��ا ن���در ..م��ع تلك امل��وج��ة من
الطم�أنينة رغب يف ممار�سة احلب ،وافتقد طليقته مروة.
تذكر الع�شق ..وعلى قدر ماكان م�شتاقاً
ورغم �أنه لعن ال�شيطان �إذ ّ
لعناق مروة� ،شعر بالعجز عن مل�س حتى �أجمل الن�ساء و�أكرثهن �أنوثة.
عاد ال�صوت �إىل مالحقته..كان قد �أ�صبح �أعلى ن�برة ،وحنق ًا �إذ
قال ”:تبحث عن احلب �أيها الأحمق؟ ال �أحد ع�شق الن�ساء مثل نزار
قباين ،لكنه مات.
عظامه الآن ترقد يف الرتاب مفتتة ،ال حول لها وال قوة .عا�شق ًا �أم
منبوذ ًا �ست�شقى.
�أحبتك م��روة �أم كرهتك حلظات ال�سعادة تفنى ..يف الواقع كان
زواجكما ورطة.
بب�ساطة مل يكتب ا�سمك على �صفحة قدرها .ولهذا انغم�ست يف
الفو�ضى .
فو�ضى .فو�ضى .ع�شت حياتك بفو�ضى ..وها �أنت ذا تن�شر م�ؤلفك
فو�ضى ،لتعود �إليك مروة.
ـ �أنا؟.
ً
قال جمال م�ستنكرا بحنق ..ف�أجابه ال�صوت ”:خاطرت بحياتك
وع�شت بني امل�سلحني �أ�سبوع ًا كام ًال من �أج��ل نقل احلقيقة فقط؟..
التكذب .لقد بحثت يف مئات اجلرائد �أي�ض ًا ،ال لتدون الأحداث بنزاهة،
كما ادعيت ،بل لك�سب ر�ضاها..كرمى عيني مروة كان جمهودك ذاك
ون�شرت الكتاب.
رمبا كنت ت�أمل بعودة زوجتك �إليك �إذ ت�سلط الأ�ضواء عليك”.
يف اللحظة التي �أو�شك جمال �أن يقول �شيئ ًا ما غمرته موجة ،ثم
ان�سحبت عنه فج�أة.
بني مد وجزر ،هكذا دون جندة ،وهو على حافة الغرق تراءت �أمام
عينيه �أفالم فيديو ،كان قد �شاهدها على اليوتيوب.
منده�ش ًا حملق فيها ،وقر�أ العناوين؛” �شاهد تخريج دورة جلبهة
الن�صرة من مع�سكرات “ عبد اهلل عزام” يف الدانا بريف �إدلب� ..أن�شودة
املجاهدين من جبهة الن�صرة داخل مكتب املحافظ يف �إدلب ..الن�صرة
تعدم امر�أة خم�سينية يف �إدلب”.
�شعر جمال بال�سخف ..وح�شية وب�شاعات مار�ستها الف�صائل
املت�أ�سلمة يف �سورية ،وبثتها على ال��ن��ت ،وبالطبع ح�صدت ماليني
“الدوالرات” ،وربحت من النقود ما قد يجنيه من الت�أليف يف مئة جيل.
مهزلة ..تلك هي مقاطع من مهزلة �أكرب عنوانها اجلنون والطمع
و�صلف الغرب.
وه��و ما زال يفكر ويتنهد بحزن نظر جمال من النافذة  ،فوجد
ال�سماء زرقاء �صافية كاملا�س.
لقد بزغ الفجر ،لكن ال�شم�س مل ت�شرق بعد.
رمى القلم جانب ًا ..ق ّلب ال�صفحات التي كتبها ،ثم �شرد برهة.
“ما كتبه مل يحمل �أرق��ه احلقيقي وحزنه الدفني ..بني �أ�ضالعه
مازال ثمة �ضيق مل يخرج �إىل ال�صفحات ..ينبغي �أن تقر�أه مروة ..
ينبغي �أن ي�صل زوجته ..يجب.
من جديد ق ّلب الأوراق وفكّر”.
يف �أ�سو�أ الأح��وال ما �ألفه يرقى �إىل ق�صة ت�ستحق الن�شر ،وعليه
طبعها غد ًا.
قبل �أن يطفئ امل�صباح جال بب�صره على رفوف املكتبة� ..أخذ رواية
“لي�س بعد” ،ثم غادر ال�صالون ،واند�س يف الفرا�ش.
ملا راح يقر�أ كان ملك النعا�س قد باغت مقلتيه ،فغفا والرواية ما زالت
مفتوحة على �صدره .
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�أجبْ �أيُّها ال�شِّ عر

وطن الحياة

•�أن�س بديوي

كيف الأز َّق ُة � ْ
أ�سلمت �أطفا َلها
ني هذا اجلم ِر؛ مل
لأن ِ
ْ
لهم
حتمل ْ
بيت ًا  ،وال وطن ًا �صغري ًا
�شارد ًا خلف..
واملواكب...
احلقائب
ْ
ِ
كيف ارتدينا القه َر قب ً
َّعة
َ
ت�صافحُ َ
املوروث..
جمدنا
ُ
ت�سكن يف املحاج ِر
واملجام ِر
فل�سفة  ،حتدِّ ُث ظلَّها
عط َر
ٍ
َ
ع َّما ُ
ا�ستفاق القو ُم
يكون؛ �إذا
َ
ال�صقي ِع
وارحتل
ال�شتاء �إىل َّ
ُ
ْ
الف�صل الأخ ِري َ
اجلرمية ...
من
مودِّع ًا �أن�شود َة
ِ
ا�س �أنْ ي� َ
عميق
كيف ا�ستطاع ال َّن ُ
أتوك من ف ّج ٍ ٍ
يحملون َ
ْ
ً
َ
لعزف الأغنية...
ال�سيل ب َني �ضلوعهم وترا ِ
َ
ارتقيت �إىل ال�سوا ِد
كيف
النا�س َ
غريك من ْ
بيا�ض...
ومل يكنْ يف ِ
أين ْ
جاءت هذه ال ُ
من � َ
ألوان
يا دنيا تفجِّ ُر ً
قامة �ش ِه َق اخ�ضرا ُر املو ِج
يف جربو ِتها،
ال�سكون
ث َّم ا�ستدا َر �إىل
ِ
مرتجم ًا �إح�سا�سَ ُه ً
لغة ركا ْم ؟
ِ
ُ
ي�ستغرق الآتي ف�ضا ًء
ّ
كل ما في ِه ُ
ي�ضيق �إذا خل ْع َت
َ
بجوف واديك املق َّد ِ�س
ِ
َ
إخفاق احليا ِد
نعل � ِ
وراود ْت َك رماحُ عز ِم َك
َ
معارك دائري ّْة
يف
ح�ص ٌة ممَّا تر ْك َت على موائ ِد
يل ّ
ْ
قاتليك
ح�ص ٌة من حُ زن يع ِّر ُ�ش َ
املكان؛
يل َّ
أهداب ِ
فوق � ِ
ُ
عبارات التفجُّ ِع
غ�ص ْت
يئنُّ �إنْ َّ
بالفنا ِء �..أ ِو الثنا ِء
على ّ
هاب �أ ِو الإيابْ
الذ ِ
من �أين ُ
نحمل هذه الأرقا َم
جل مو َّزعً ا َ
ال�س ُ
ال�س ِّ
مثل الهُوي ِّة
�إنْ كان ِّ
جال م َع ّ
لي�س يحمِلها اجلمي ُع
ودف�ؤُها يبقى معي
�أ َّنى حل ْل ُت �أ ِو ار َ
حت ْل ُت �أ ِو اق ُت ِل ْع ُت
َ
من اجلذو ِر �إىل اجلذو ْر
ماذا �سيبقى من �ضيائي
عيون ،ح ُّبها يربو على ما م َّر قرب ََك
يف ٍ
من ح�شو ٍد مت َعب َْة
أر�ض �أحملها معي «
« ك ِل ٌف بهذي ال ِ
و� ُ
عر�ش البقا ِء
أطوف يف ِ
فلي�س ين ُق ُلني املدا ُر
نهايات املج َّر ْة
�إىل
ِ
َ
يقطعون نحي َبه ُْم نح َو ال َف َر ْح «
أهل
« ك ِل ٌف ب� ٍ
« من �أين ْ
جاءت هذه ال ُ
ألوان «
ال �أدري؛
ُ
القدمية
فلوحاتي
م َّز َق ْت َ
البداية وال ِّن ْ
هاية
خيط
ِ

•هنادة احل�صري
ت�أتي الهواج�س متممات بالر�ضا ،
متثاقالت بالعطاء،
حمومات بني �أهداب ال�سحابة ....
هل �أمتطي �ألق الهطول
قمي�ص ع�صف م�شرق الكتفني،
ي�سرتين ،و يزرع يف مدى ر�ؤياي غابة ..؟!
�أم �أ�ستعري من الثلوج ح�صرية الألوان،
�أفر�شها جمازا للخليقة،
�أو �أنام على �أزاهري الزمان،
هنيئة ،فوق الأرائك:
غري ّابهة ب�أو�صاف الغرابة ..؟!...

شعر

كنوز رغبتي
•زوات جميل حمدو

•اليا�س قطريب
هذا الوطنْ

للقابع َني

يا قمر ًا يغفو على كتف الغيوم

احلرا�س؟!

مازال يب�سم ُ للحياة

وراء �أ�ستار الظالم

كفكف دموع الق�صيدة

وكيف �ألون قافية الق�صيدة

ميدُّ قامته البه ّية

ومل يكنْ يعنو

وخذ يدي

ب�ألوان مل تخلق بعد؟!

يرتدي �ضو َء النهار

لأوجاع املحنْ

�صافح بها وجع النهار

ا�ستولدها ج�سدي �ساعة برد

وبريق الأعماق

كالربق كالزهر كالرمان

وار�سم ب�أ�صابعي على �صدرك

كرق�صة النجوم يف جدول حريان

امل�ضطرب

ك�شاعر تاه يف براري الكلمات

كنوز رغبتي

الينام...

تخطو عابثة بني الرماد والنار

يحاور غزالن ال�شعر وحمامات

يف �سما ْه

علمني كيف ب�أ�صابعك

الأحالم

ّ
احلب يدفق
ويظل نب ُع ّ

�أقطف عناقيد الل�ؤل�ؤ؟!

وعلى �شرفة حبه �أرجوحة

وكيف �أن�سج للحب عباءة من

تهزها ميامة عمرها يوم وحيد

لأعداء احلياة ْ

ّ
ويظل يف عليائه

ما�س؟!

لكنها....

وكيف �أتذوق ع�سل الليل

يف حمراب ال�شعراء من مليون

مل يرتهنْ

�أحلى وطنْ

وتفاح النور ..يف غفلة

عام

ويعتلي للمجد
نا�صية الزمنْ

هذا الوطنْ
ّ
�شم�س الع ّز ت�سط ُع
�ستظل ُ

هذا الوطنْ
الراعفات
رغم اجلراح
ِ
ورغم ّ
كل النائبات ْ

يف دما ْه

مل يحن ِهامته

• حيان حممد احل�سن

(و�أزه َر الحبُّ )
أمل ما بعد ُه � ٌ
أنت يل � ٌ
أمل
ف� ِ

ا ُ
حل ُ
عينك الكحالء َي ْرتحَ ِ ُل
�سن يف ِ
ُ
ّ
وال�ش ُ
وي�شتعل
وق يف خافقي ينمو

احلب ْ
بل َثم ُِل
و�إ َّنني ُم ْن َت ٍ�ش يف ّ
عينيك با�صرتي
وما َتروحُ �إىل
ِ

احلب ورد ًا يف جوى ُم َقلي
و�أزه َر ُّ

منك َّ
ال�ض ْو ُع َي ْن َهم ُِل
�إ ّال ليبد�أَ ِ

قدْ � ْأ�س َك ُ
ُ
ال�س ْم ُر واملُ َق ُل
رته
اجلفون ُ
أنت يل َ
رو�ض ٌة اهلل َن ِ�ضرها
ف� ِ

و ِب ُّت من ثملي يف احلبِّ م ُْ�ش َت ِع ًال
يك َي ْرتحَ ِ ُل
والقلبُ م ّني �إىل ..ك ّف ِ
ِ�شفاهُ ِك ال ُغ ْنجُ نادتني على عَ جَ ٍل
ملَّا َت ُ
ال�سب ُُل
�ضيق بدربي…ُ .ك ُّلها ُ
َد َن ُ
وت والعط ُر عب ٌَّاق ب�أوردتي

بعدك ّ
يا ُ�س ْنب َُل ال ّرو ِح �إنيَّ
الط َل ُل
ِ
يا كوكب ًا يف �سما ِء ال ّرو ِح ُم ْرتحَ ِ ًال
يمَ �ضي �إىل الأ ْف ِـق في ِه يلتقي ُزحَ ُل
� ُ
فيك �صفا ًء ال حدو َد ُله
أحببت ِ

حيق َي ِه ُّل َّ
ُ
َ
والع�سل
ال�شه ُْد
من ال ّر ِ

الوجي الذي ما م َّ�س ُه الوجَ ُل
أنت
� ِ
ُّ
َ
�ضفاف ُله
لقلبي بحر ًا ال
كوين َ

ُ
�صمتك يف ّ�ش ٍّك ويف ِري ٍَب
داهمت
ِ
إليك الآ ُه وال ُقب َُل
وعاجلتني � ِ

بحب ِّك القلبُ دوم ًا را َح َي ْغ َت ِ�س ُل

مطر النقاء الآخ�ضر
�أواه يا مطر النقاء
رذاذ �أجنحة الندى ،
جتتاح خافقة الف�ؤاد،
و يرع�ش الأو�صال ،ي�سحبها،
اىل نبع العذوبة و ال�صفاء،
و يك�شط العتم والغ�شيم،
مطاردا بلواه يف �أفق الفيايف،
معلنا فجر ال�صباح،
خم�ضبا بالأخ�ضر الزاهي،
ي�شع مبعرثا ق�ش الرتابة !!..
يا �أيها املطر املو�شى باحلنان

�أغث قوارير الكالم ،
و غط ري�شتها بدفاق الكتابة !!..
موج من الكلمات
ي�صخب هادرا  ،مرتقرقا �آنا
و�آنا ي�ستفيق على بحار،
�أغرقت يف قاعها �شبح الك�آبة !!..
يتوا�شج الغيم امل�سافر بال�شذا،
و الدمع يبني ع�شه ال�صيفي،
بني جزائر املرجان منتع�ش الر�ؤى،
و عرائ�ش ال�شط�آن ت�ست�ضوي عبابة !!..
ال تخذلوا �شغف اخل�صوبة،

يف اجتثاث ال�شر،
من �أغوار هذا الكون،
يلفحني عبري بخور نار الروح :
ها ،كفاي تتقدان،
تغت�سالن يف عبق الرباءة،
ها� ،شراييني تعر�ش �سقف دالية .
وها ،زنداي غ�صنا �سروة يت�سامقان ،
�إىل �سرير البدر ،يبتهالن ....
ها ثغري يتمتم بال�س�ؤال ...
ف�أين ارت�شف االجابة ؟!

ق�صيدتان

• فايد �إبراهيم

نزف ًا مبين ًا
يبكي عليك ال�صخر؛
فام�سح دمعهُ
جرحك
ب�ضياء
ِ
واقرتف نزف ًا مبينا
ُذ َّر الرما َد على الرما ِد
أيقظ ال�شرر املخ َّب�أ يف �ضمري ال�صمت
و� ِ
واجرتح اليقينا
وحي
لظالل حزنك ما ُي ُّ
كن القمح من ٍ
َ
الرمل،
فال ترجع بال نب�أٍ ُيريب
يف دمك الكواكب
وال�سالم على �صفائك
هاج�س َك الهتونا
يوم يجلو احلدْ ُ�س
َ
ً
أهزوجة
من غربتيك ن�سجتها �
القلوب
�شب
تهمي على ُع ِ
ِ
فال تد ْع �أطرافها تن�أى عن النخل
اليتيم
وقلْ ل�شم�سك:ها هي ُ
احل ُجب ال�شفيفة
تن�شر الألوانَ �أقوا�س ًا
على جبلني يرتقيان �أنوار ًا
وطينا
ُ
اليوم تكملك الكلوم
وينزف العنقود �أدمعه على �شفتيك
تنفتح اخلوابي للدخول باالختبار
وتنقذ الأ�سرار موكبك احلزينا

عزف على ال�شريان

عدْ يا حبيبي من غيابك
عادت الأ�سرار للنجوى
و ُب َّح ال�صمتُ
النداء
واحرتق
ْ
وتفاقمت نار انتظاري
غطاء
مل يعدْ عندي لآالمي
ْ
وجناح قلبي مل يعد يقوى على ر�سم
الظالل
وال �أرى يف الروح ما يكفي
العزاء
لإ�ضفاءِ
ْ
عدْ يا حبيبي  ،كي يعود ال�صبح
الدماء
من حرب
ْ
فالأر�ض ت�سال عن خطاك
الكر�سي ت�س�أل عن �شفاهك
و�آية
ِّ
والغيوم لها حديث مع زهورك
والتي ناجتك مل مت�سح طيوف الوعد
الوفاء
عن جفن
ْ
حمراء
وردة
انتظارك
هنيهات
هي يف
ُ
إيحاء
إمياء و� ٌ
يف م�سراك � ٌ
ويف مثواك �آيات انتماء
هي مل تعدَّ املوت جمنون ًا
ومل ي�أخذك منها البعد
مل تبخل على امللكوت بال�شكوى
البكاء
وقربان
ْ
هي يف انتظارك تعرب النريان من ماءٍ
ملاء
ْ
عد يا حبيبي  ،من ثياب اجلرح
وانظر للوراء
ْ
ْ
واعزف على �شريان �صمتك
الدماء
قد يجيء ال�صوت من زهر
ْ

قصة
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ازدحامات
•ر�شا ال�صالح
اعتدت م�ؤخر ًا على طول امل�سافات التي كانت تبعدين عنك ،بعد
�أن مرنت عليها روحي كثري ًا� .أخطوها على حدود طرقات ال�شوق
ً
حاملة حنني القلب ،وجعه وكلماتك يف حقائبي ،وتذاكر
الطويلة،
ً
تو�صياتك (( ابت�سمي)) ،لأعرب بها الأيام ذهاب ًا و�إياب ًا ،و�صوال �إىل
املحطة الأخرية التي تعيدين مرة جديدة �إليك.
•••••
لع َلها دع��وات املرحومة �أم��ي (( اهلل يي�سر طريقك)) ،ولعلها
كلمتك(( ابت�سمي)) التي �أجندتني يومها من ذاك الهجوم الب�شري
القاتل على (امليكروبا�صات) ،ومن ذاك التدافع املخيف الذي كانت
حتدث طقو�سه املتكررة يف تلك العقدة اال�سرتاتيجية (الكراج).
متجاوز ًة بذلك كل االختناقات املرورية وكل الوجوه املهم�شة
وكل االنقا�ض وامل�ضائق واحلفر ،غري مكرتثة ملا يحدث بداخلي
قليال� ،أتابع� ،أ�ضحك و�أمتتم (�إيه كلهم عندهم �سيارات ،ورزق اهلل
على العربيات و على �أيام العربيات) لأحظى �أخ ًريا ب�إمكانية و�صويل
�إىل �شط الأمان بحمد اهلل و�شكره .
•••••
�أم��ر بخطواتي املرتنحة ب��ذاك الطريق ،يقع نظري على حمل
امل��راي��ا التي ت�صور وج��وه�� ًا غريبة لأول��ئ��ك الل�صو�ص املنافقني،
و�سكاكني مهاترتهم بلقمة عي�ش العباد وانعكا�سات �أي��دي بع�ض
الأطفال الذين يلمعون مرايا ال�سيارات �.أم�ضي يف نهايته.
احلمد هلل و�أخري ًا و�صلت� ،أعتلي درج ذاك البناء الذي كرثت فيه
�أغرب �أن��واع االختزاالت لكل من ال�صباح والأم�سيات .اختزاالت
للمناطق للهجات ،للحكايات ولعبارات ت�صف حجم العويل يف ذاك
العمران املحطم والذي �أطلق عليه ا�سم وطن.
�أنف�ض غبار ال�ضجيج الذي علق بثياب حلظاتي� .أتناول مفتاح
ال�سكون لأدخل عاملي ال�صغري النائي الذي كان ي�شبهني.
�أفتح نوافذ غرفتي لأ�سمح لعيون ال�شم�س �أن تطل منها ،خوف ًا
من �سيطرة رائحة العفن التي كانت ت�سكن ق�صا�صات �أوراقي� ،أم�شي
ً
حافية وببطءٍ �شديد حفاظا على كربياء �سجاد ال�صمت الذي
فيها
ً
وهيبة من فو�ضى الكتب املبعرثة والعبارات التي
فر�شته يف �أر�ضها،
تناثرت يف حدودها ال�ضيقة الوا�سعة.
�أحاول �أن �أرتب �أبجدية �أفكاري فيها� ،أرمن تعويذة الن�سيان لتلك
امل�شهدية وال�صرب حول وحيال ما�شهدته ب�صريتي وما �سمعته العني
قبل الأذان من ت�أوهات و�آالم خما�ض كل �أطفال و�أبناء بالدي من
رحم االحزان� ،أنرث غطاء الأمنيات على طاولتي� ،أ�ضع �أ�صي�ص ًا من
الأ�سئلة على �شرفتها لأجد فيما بعد �أجوبة حلريتي.
�أت�أمل �شهاداتي التي علت جدرانها الوحيدة مثلي والتي غطتها
�أتربة الزمن� ،أم�سحها و�أ�ضحك كثري ًا كثري ًا ،ف�يرد علي ال�صدى
�ساخرة مني ومنها.
ب�ضحكة
ٍ
ً
هاربة مني
يا اهلل تزدحم جمددا الأفكار يف ر�أ�سي  .وفج�أ ًة تفر
لتقع وترتطم متك�سرة بالأر�ض.
ال حول وال قوة �إال باهلل ما الذي حدث؟
�أتذكر مرة جديدة (( ابت�سمي))
•••••
�أ�ستيقظ مبزاج متثائب مرة �أخرى على جر�س االزدح��ام  .و�إذ
بجارتنا حتمل بني يديها
طويلة كنت
غفوة
حكايات الرثثرة� ،أ�شكرها فقد �أيقظتني من
ٍ
ٍ
قبلها �أتابع م�ستجدات الأخبار الثابتة والأوبئة وامل�ؤ�شرات املتكررة،
و�أراقب وجه ذاك االخرتاع اجلامد املتكلم (املوبايل) عله يثري �صوتا
يو�صلني بك �أنت املهاجر مني �إيل وبدمي ،فيك�سر �ساعات الوقت التي
كانت جتري بطيئة ك�سلحفاة.
••••
�إنك ال تتغريين؟ �أنت كما �أنت ،العامل كله يتغري .وتتابع �سردها
عن م�ساحيق املاكياجات وعن �آخر �أخبار الفتيات و�صرخات عامل
املو�ضة واملوديالت.
وك�أنها ال تعلم �أن احلب هو احلقيقة الوحيدة الكفيلة بتغيري
العامل ومظاهره فيغدو كل �شيء بعيننا �أجمل.
�أبت�سم و�أكتفي بالإن�صات �إىل �صوت �آخر يف داخلي و�أتذكر كم
يزدحم ال�شوق يف قلبي ل�صوتك ،كم يختنق الأمل يف عيني ،كم كثرية
�أحالم بلم �شمل لتلك الدقات وبكامريا حرة تر�صد بعني احلقيقة
ماجرى علينا يف غيبابك من حتوالت� ،أنت القائم واملقيم يف بلدان
الربد واملنفى منتظرا ف�سحة �أمان تو�صل �شوقك بي �إىل موطننا بعد
طول هجران.
لكن لي�س بو�سعي على الرغم من كل تلك االزدحامات �إال �أن �أعود
بخطواتي �إىل طرقات احلنني و�أكتب لك وعنك لينتهي العامل
و�أحفظك م��رار ًا يف حقائبي كي �أحتمل ال�سري �إىل الأم��ام لكن مع
ابت�سامة.

•فاطمة ح�سني
ال�����س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د منت�صف ال��ل��ي��ل..
و�صديقي �سرق نومي لينعم هو ببع�ض ال�سالم..
ال ُّ
ميل احلديث ..ذلك احلديث الطويل الذي ال
ينتهي ..لهفته حتجب عنه الذاكرة لين�سى �أنه
ٌ
حالة
ُيعيد علي ما قاله يل بالأم�س� .صديقي
ا�ستثنائية جد ًا فقد بد�أت ُمعاناتهُ التي �صدّ رها
�إ َّ
يل منذ ال�شهر الأول الذي غادر فيه دم�شق �إىل
حني و�صوله ل�شتوت جارت الأملانية وبعد �إقامته
فيها على �أنه الجئ حرب وهو كل يوم يعيد علي
كلمته ال�شهرية «�أنا الدم�شقي» يرددها لي�ؤكد يل
�أن��ه لي�س الجئ ًا وال يحمل اجلن�سية الأملانية
ه��و دم�شقي بامتياز رغ��م �آالف الكيلومرتات
التي تف�صله عني وعن البلد الذي ينت�سب �إليها
بذاكرته وكنت �أ�ضحك �سر ًا من اعتقاده هذا..
مما دعاين �أ�شعر �أنه معي حق ًا..
هو الذي مل يكن يغادر البيت تعلق ًا ..ومل يكن
يغادر احلي ع�شق ًا ..كيف له �أن يغادر البالد..
مل �أكن �أقنعه بالبقاء �أو بالرحيل لكن اختالف
ظرفينا ح�سم الأمر� ..إنه يرا�سلني كل يوم على
مواقع التوا�صل االجتماعي ..يراقبني ك�أنه
يراقب وطنا ب�أكمله ..ي�س�ألني �أين �أنت:
�أجيب :يف ال�سرفي�س
ي��رد ع��ل ّ��ي ..نيالك� .أ�ضحك ب�ضيق و�أمتتم
(على �شو يا زملة)
يعاود الأ�سئلة:
ـ ما برناجمك اليوم؟!
�أرد عليه بب�ساطة :ال �شيء مهم� ..أعود من
م�ساء �إىل املقهى..
العمل� ..أنام قلي ًال ..و�أذهب
ً
�أ�سهر مع ال�شباب �أ�صحابنا..
يقول :نيالك بتنهد..
�س�ألني مرة :ماذا تفعل الآن؟!
�أجبت� :أ�سقي (الزريعة) التي تركتها عبئ ًا
علي..
ّ
�أر�سل يل وجه ًا باكي ًا ..ف�شعرت حينها �أن هذا
الوجه الباكي وجهه ح��ق�� ًا ..تلك ال��دم��وع قد
�سقطت فع ًال..
آونة الأخرية
لقد ت�ضخمت م�شاعره هذه يف ال ِ
كثري ًا مما جعلني �أخ�شى عليه من نف�سه ..وكنت
�أردد يف نف�سي ق��و ًال معروف ًا �أن الليل ي�ضخم
�أحزان الغرباء� ..إنها حالة من التفريغ و�سوف
ين�سى ويتح�سن..
لكنه فاجئني و�أخربين �أنه يفكر بالعودة..
اليوم فتحت احلا�سوب خا�صتي وج��دت ر�سائل
كثرية منه بعد انقطاع دام �أيام..
يقول �صديقي:

•فدوى حممد

«�أنا الدم�شقي»
���ص��ب��اح ال��ي��ا���س��م�ين ..ي���ا ���ص��دي��ق��ي ال��غ��ارق
باليام�سني..
�س�ألت نف�سي دائ��م�� ًا ..مل��اذا نحن خمتلفون
ج��د ًا؟! هناك ب�شر ينبتون كال�سرخ�س بالهواء
ال ي��ح��ت��اج��ون �إىل اجل�����ذور ..مل���اذا ن��ح��ن منذ
والدتنا ي��ج ّ��ذرون �أوردت��ن��ا بجذور الأ�شجار..
فمنذ الأ�سبوع الأول من ال��والدة يدفنون بقايا
حبلنا ال�سري برتاب هذه الأر���ض حني ننف�صل
عن �أمهاتنا ..ويبد�أ االرتباط باحلبل ال�سري
الآخر ..ونتحد من دون �أن ن�شعر بذرات الرتاب..
فن�ضمن �أن �أبناءها مهما جارت عليهم ب�أحكامها
وفر�ضها عليهم ك��ل م��ا تبغى ل��ن يخرجوا عن
طاعتها و�إن متردوا �سوف يعودوا راكعني بخ�شوع
�أمامها لتمنحهم بركتها ور�ضاها..
�أر�أيت يا �صديقي الذي ال يكف عن اللوم:
ها هي دم�شق ت�ضحك ..وت�ستقبل ال�شم�س
ب��دوين ..هذه العا�شقة اخلائنة تفرد �شعرها
�شالل �سحر للعا�شقني والعابرين..
وقد ن�سيت ذلك املولع الذي �أفنى �سنوات من
عمره وهو مي�شط �شعرها الطويل و�ساهر يحر�س
ج�سدها املمتد من اجلرح �إىل اجلرح ومن الوريد
�إىل الوريد ..كيف ا�ستطاعت �أن تبعدين عنها ..
�إنها �أمٌ جافية� ..أبنائها ناموا على الأر�صفة
الباردة ويف الطرقات وت�شظوا ك�أجزاء الب ّلور
املتناثر ..ومل ت�أبه..
موجوع يا �صديقي حدّ البكاء..
�إىل من تركتني حني خرجت منها ذات خوف..
مل متنعني بل دفعتني كي �أبتعد و�أ�ضيع يف تلك
الدروب و�أم�شي راح ًال وروحي تلتفت �إليها..
نزعت قلبي ذات غياب وزرعته �شجرة حزن
يف �أر�ضها البعيدة ..تركت ورائي بيتي ..و�صور
طفولتي ومرقد �أمي و�أبي وقبور �أجدادي فيها..
تركتُ �أحالمي �أطفا ًال يتامى بال م�أوى..
ثالثة �أعوام يا �صديقي..
كلما دغدغ الفجر �أجفاين ي�ستيقظ ج�سدي
�أ�شعر �أنني ما زل��ت يف بيتي وي�ت�راءى يل �أنني
�أ�سمع �أ�صوات الباعة يف ال�سوق املجاور للحي..
فت�صحو ذاكرتي �أ�سمع الهتافات يف الأزق��ة..
ووجوه �أ�صدقائي امل�شبوهني ..واجلي�ش ..و�صوت
املدافع ..ورحيلي وتغريبتي التي بد�أت فيها..
وانتهت عندها �أفتح نافذتي بحث ًا عنها ..ال �شيء
ي�شبهها ..لي�س هواء دم�شق وال يا�سمني دم�شق وال
�صوت احلمائم على امل���آذن� ..إنها بالد الأ�سمنت
والربود ف�أ�شعر بالثلوج تت�ساقط يف �أعايل روحي
علي الوطنية تنعيني من ذاتي..
وتدخل ّ
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فيمر النهار جم���دو ًال ب��ال��ف��راغ وال�ضجر..
وي�أتي الليل يحمل على جناحه الذكريات..
�س�أعود يا �صديقي ..مل �أعد �أحتمل الفراق..
و�أجزائي متناثرة يف �شوارعها وبع�ض مني يقيم
�إىل الآن يف �أحيائها ويرتاد مقاهيها..
كتبت بعد �صمت:
�صديقي!! �أنا �أ�شعر بك كثري ًا ..ولكن الأمر
لي�س �سه ًال كما تت�صور �أنت �أن عودتك الآن لي�ست
احلل الأف�ضل لك..
قاطعني� :س�أعود (�صمتُ �أنا) و�أردف قائ ًال:
�أنا الغريب ..اجلريح املنفي� ..أنا الالجئي �إىل
دون ال�صمت اخلارج من �صميم امل�أ�ساة �سوف �أعود
لقد �ضعت كالع�صفور� ..سنوات حتت املطر..
ابتل قلبي واغت�سلت من غبار اخلوف ..وامتلأت
بالوحدة واالنفراد..
���ص��دي��ق��ي� ..أب��ك��اين مل �أ���ش��ع��ر ي��وم�� ًا بقيمة
وج���ودي على ه��ذه الأر�����ض ومل �أه��ت��م ب�أنني
�أ�صحو على توقيت دم�شق ..و�أنها جنمة على
كتف قا�سيون ..و�أن �صباحات دم�شق خمتلفة..
ومل يعنيني �أب��د ًا �أنني �أغت�سل كل يوم بنهارات
دم�شق ..هو من ر�سم يل خريطة للع�شق ودلني
ك��ي �أك���ون معه �أح��د م��ردائ��ه��ا ..ه��ي القدي�سة
الأغلى «هي ال�ش�آم» لقد عاد �صديقي:
كل املطارات تعرف �أن �صديقي دم�شقي املالمح
ع���ذب اللهجة وك���ل امل���ط���ارات رح��ب��ت بلهفته
وق��ر�أت عيونه قبل �أن تقر�أ ج��واز �سفره ..ها
هي الطائرة التي ت�سري يف ج�سد الغيم حتمله
معها كي تقذف به من رحم الغربة ليولد مرة
�أخرى على �أر�ضه ..هبط �صديقي ..وهبطت معه
ذكرياته وقوافل الأ�شواق وحقائب الأحزان..
عينيه غيمتان من احل��زن متطران ب�سخاء..
تنف�س هواء ال�شام فتفتح اليا�سمني يف رئتيه..
امت�شق روحه من جديد وم�شى نحو دم�شق مردد ًا
يف �سره..
�شممت تربك ال زلفى وال ملقا..
ُ
و�سرت ق�صدك ال خب ًا وال مذقا..
إليك..
وما وجدت �إىل لقياك منعطف ًا �إال � ِ
وال �ألفيت مفرتقا..
���ش��ع��ر �أن اجل���واه���ري ي�����س�ير م��ع��ه يف ه��ذه
اللحظة..

بانتظار الفجر

عمري �آالف ال�سنني كتلك العرافة التي خرجت �أبحث عنها يف يوم
عا�صف لتقر�أ يل طالعي
ما�ضي وم�ستقبلي � .أخربتني �أن �أمي
كانت بانتظاري تطهو يف قدورها
َّ
�سرقت غيمة وو�ضعتها يف رحمها وت�شكلت �أنا من برق ورعد و�أعا�صري ،لقد
غ�ضب �إله ال�سماء على �أمي فخرجت من رحمها تتقاذفني رياح الأقدار.
تلك الأبخرة � ،أعادتني �إىل حيواتي ال�سابقة وحني �أفقت كان املا�ضي ما
زال عالقا على �أجفاين .
وحني نظرت يف مر�آتها وجدت �شمو�سا و�أقمار ًا وبالد ًا بعيدة جميلة .
هم�ست يل العرافة :يا ابنة الريح والأمطار لقد هد�أت العا�صفة وهناك
على �ضفة النهر مركب بانتظارك ليحملك �إىل تلك البالد اجلميلة فالقادم
الأجمل بانتظارك .
لتباركك ال�سماء .
يف هذه الأودية املقد�سة بد�أت �أوىل خطواتي مل �أتعلم الأبجدية بعد
مازلت �أحبو و�أتلعثم باحلروف .
ها�أنذا �أتعلم امل�شي على حافة املنحدرات �صعودا �إىل قمم اجلبال هناك
حيث ت�شرق ال�شم�س �شم�س الروح الهائمة فوق تلك القمم
روحي التي تعانق ال�صخور والأ�شجار والأزهار
وتعرج مع الريح �إىل ال�سموات البعيدة .

قيل �أنني :
كنت طفلة �صغرية جميلة �شديدة احل�سا�سية جتاه كل �شيء
كربت يف براري التيه على تلك ال�صخور الرمادية
هناك كنت �أمللم باقات زهور برية لأ�صنع منها طوقا � ِّأجمل به عنقي
ماكنت �أعلم �أنني مع كل زهرة �أ�ضعها يف ذلك اخليط �أراكم خيباتي
خيبات تنتظرين على دروب حياتي الوعرة.
ويف ر�أ�سي ال�صغري تزاحمت الكثري من الأ�سئلة
كنت �أ�س�أل اهلل الكثري من الأ�سئلة مع كثري من العتب ومل تعد الأجوبة
�صاحلة لأنها ت�أخرت عن عمري عمر
ابت�سم يل القدر �أخريا بعد �أن كان متجهما عبو�سا كلما ر�آين ركلني
لقد �أوجعني كثريا لكني مل �أدعه ي�ستعذب �أناتي.
كنت كلما تعرثت نه�ضت ونف�ضت عني كل ماعلق بي من طني و�أ�شواك .
طيبت جراحي بنف�سي وم�ضيت ال �ألتفت �إليه متنيت كطفلة �شقية �أن �أمد
له ل�ساين و �أخربه �أنك لن تهزمني
لقد حملتني ماال �أطيق حمله �أيها القدر لقد لهوت بي ك�أرجوحة
الآن �أعلمك الآن �أين هزمتك بكل ما �أعطاين اهلل من �صرب
عد �أدراجك خائبا ،مللم �أذيالك وارحل عني بعيدا .
ف�إين �أنتظر فجرا جديد ت�شرق فيه �شمو�س باطني فما زال يف الأفق �ألف
�شم�س م�شرقة .
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�إ�شكالية التو�صيل بين الخطاب الأدبي والخطاب ال�سينمائي

• د .حم ّمد �صابر عبيد
وعلى الرغم من كل ذلك فقد لعبت ال�سينما
دور ًا مهم ًا يف الك�شف عن القابليات العملية
والإجرائية التي تتمتع بها اللغة ،يف عملية
التو�صيل والتوا�صل والبث والإ�شعاع وتنظيم
هذه الفعاليات يف نظم خا�صة ،تقوم على خلق
الداللة والوعي بها ،وال تعمل اللغة من خالل
هذا الدور ال�سينمائي �إال يف جمال الفن بو�صفه
الو�سط الأكرث قابلية لنمو الوحدات الداللية للغة
وانتعا�شها� ،إذ �إن دور ال�سينما يف هذا املجال ((هو
ال��ذي ك�شف بو�ضوح و�صفاء لكثري م��ن املتفرجني
�أن اللغة لي�ست �سوى ن�سق من الأن�ساق ال�سيميائية
املمكنة))( ،)15التي ت���ؤدي وظيفة حم��ددة على
موجه
ال�صعيد التعبريي  .وال بد من الإ�شارة هنا �إىل ّ
�آخر من موجهات لغة ال�سينما التقانية وهو املونتاج،
واملونتاج نابع �أ�سا�س ًا من روائ��ع جريفت  ،وقد كتب
عنه �أندريه مالرو يف كتابه (�سايكولوجية ال�سينما)
�إن��ه ((ي�شكل مولد ال�شريط كفن ،وهو ال��ذي مييزه
حقيقية ع��ن جم��رد الت�صوير احل��ي ويجعل منه
باخت�صار لغة))(.)16

ـ �صدمة ال�صورة � /صدمة اللغة
�إن ال�صورة ال�سينمائية بو�صفها لغة ال تعتمد
على التو�صيل املبا�شر املح�ض على �أ�سا�س �أنها
كون ال متناه يف الو�ضوح واملعلومية ،بل تقوم يف
�أحيان كثرية على تنظيم منظوماتها التعبريية
وت�شفريها ،بحيث ت�ستوعب جمموعه من الرموز
التي تتعامل مع ذهن املتلقي وذاكرته ،بالقدر
الذي ت�ستثري فيه قدرات ثقافية وعلمية معينه
تتفاعل مع ال�صورة ،وتقود �إىل فهم معني هو
خ���ارج امل��ع��ط��ي��ات اخل��ارج��ي��ة ال��ع��ام��ة ملوحيات
ال�صورة .فكل �صورة على وفق هذا التو�صيف هي
رمزية �إىل حد ما ((�إذ �إن من ال�سهل �أن ميثل
رج��ل معني الإن�سانية كلها على ال�شا�شة ،لكن
مرجع ذلك بوجه خا�ص �إىل �أن التعميم يحدث
يف وعي املتفرج الذي تقرتح عليه الأفكار بقوة
فريدة ودق��ة ال لب�س فيها))( ، )17فمن �أجل
�أن ي��درك املتفرج انه يف باري�س ،يكفي �أن يرى
على ال�شا�شة برج �إيفل ك�إ�شارة رمزية �إىل املكان
وخ�صو�صيته .
�إن ���س��اي��ك��ول��وج��ي��ة ال��ت��ل��ق��ي يف اخل��ط��اب
ال�سينمائي تقوم �أ�سا�س ًا على امل�شاهدة ،مبعنى �أن
املتلقي ي�ستفز بالدرجة الأوىل قواه الب�صرية
امل�سندة ب��ق��واه الذهنية ل��ل��دخ��ول �إىل عامل
ال�شريط ،ومتابعة �أفكاره وا�ستيعاب ر�ؤاه  .لذلك
ف�إن ال�صورة يف عالقتها بالب�صر تتقدم على اللغة
يف عالقتها بالذهن ،وهي هنا �أكرث اتقان ًا و�إحكام ًا
يف تقدمي الفكرة ،لأن عالقة ال��دال باملدلول
فيها وثيقة �إىل درج��ة ال ميكن �أن تتحقق يف
الكلمة ،ولعلّ املثل ال�شائع القائل ((�إن �صورة
واحدة ت�ساوي �ألف كلمة))( )18ي�صدق كثري ًا
يف حتديد م�ستوى ت�أثري اللغة يف خطاب ال�سينما
مقارنة بال�صورة ،بخالف اخلطاب الأدبي الذي
متثل فيه الكلمة الر�صيد الأك�بر .وبهذا املعنى
ف�إن اللغة هي ّ
ظل لل�صورة يف اخلطاب ال�سينمائي؛
�أو مبعنى �آخ��ر �إن ال�صورة هي التي تنتج لغتها
املرتبطة بها ارتباط ًا وثيق ًا ،والتي ال معنى لها
من دونها .ولعل يف مقولة �أ .بي�سن�س من ((�أن
ال�سينما ت�شكّل وحدة داللية قائمة بذاتها وعلى
درج��ة كبرية))( )19ما يحيل تخ�صي�ص ًا على
هذا املفهوم  .هذه الوحدة الداللية املتكاملة
قد تفقد ا�ستقالليتها مبجرد �أن تتعر�ض ال�صورة
�إىل �شيء م��ن احل��ذف �أو االج��ت��زاء لأي �سبب
كان ،و�إذا حدث �أن ت ّعر�ضت �أي جزء من ال�صورة
لذلك فيجب �أن يحذف مع اجلزء املنف�صل ظالله
وملحقاته اللغوية كلها (( ،ف���إذا كانت هناك
���ص��ورة متثل ث�لاث��ة ك�لاب وق��م��ت بق�ص الكلب
الثالث ،فال ي�سعك يف الوقت نف�سه �إال �أن تق�ص
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الدال واملدلول اخلا�صني به))(. )20
تعمل ال�صورة  -كما هو وا�ضح – على اكت�ساح
م�ساحة كبرية جد ًا من خطاب ال�سينما بو�صفها
الآل ّية الأك�ثر خطورة وت���أث�ير ًا و�أداء يف �إنتاج
ال�شريط� ،إذ �إن ال�شريط يف حقيقة الأم��ر هو
ال�����ص��ورة ،وه��ي تلغي يف �سبيل فر�ض هيمنتها
و�سلطتها دور اللغة بواقعها امللفوظ ،وتق�صر
مهمتها على التو�صيل ح�سب ومب�شاركة ال�صورة
�أي�ض ًا  .ولهذا يقع املتلقي �أحيانا يف �إ�شكالية
�سهولة فهم ال�شريط و�صعوبة ���ش��رح��ه ،لأن
(ال�صورة تفر�ض نف�سها وتطم�س ما عداها)،
على النحو الذي ت�ؤدي فيه الهيمنة ال�ضاغطة
لل�صورة علة العنا�صر الأخرى وته ّم�ش دورها يف
الت�أثري .
يف ظل هذه ال�سيطرة الكبرية لل�صورة على
ال�شريط ف�إن قيمة اللغة هنا ال حتددها املفردات
�أو الوحدات اللغوية ،و�إمنا يحددها الكون اللغوي
العام ،لأن ن�سق الوحدات اللغوية املفردة يكاد
يكون معدوم ًا �أو فقري ًا ج��د ًا ،بالقيا�س �إىل دور
هذه الوحدات وقيمتها يف لغة اخلطاب الأدبي،
مبعنى �أنه (�إذا كانت ال�سينما ت�شكل ر�سالة غنية
ذات �شفره فقرية� ،أو ن�ص ًا غني ًا يقوم على ن�سق
فقري ،ف�إنها تندرج حتت فئة الكالم قبل كل �شيء،
وملا كان كل �شيء يف ال�سينما يقوم على الت�أكيد،
ف�إن الكلمة كوحدة لغوية ال تتوافر ،واجلملة
كوحدة كالمية حتظى بالهيمنة).
هذا يعني �أن ال�صورة تلعب دور ًا مهم ًا ورئي�ساً
يف اال�ستعا�ضة عن ال��دور الل�ساين للغة� ،إذ �أنها
ت�سهم يف �إي�صال اخلطاب ال�سينمائي �إىل امللتقي
بو�صفها �آلية وا�ضحة من �آليات العمل ال�سينمائي،
ففي اخلطاب الأدب��ي ير�سم الأدي��ب ال�صورة من
خ�لال امل��ف��ردات وي�ترك ملخيلة املتلقي احلرية
الكافية يف حتديد �أبعاد ال�صورة ون�سبها ،على
النحو ال��ذي يتنا�سب وقدراته الثقافية �أو ًال،
ومن ثم قابليته على اال�ستيعاب ثاني ًا .يف حني
ي�صل املتلقي ال�سينمائي �إىل ال�صورة مبا�شرة من
دون و�ساطة اللغة ،وبهذا ت�سقط حلقة اللغة
املو�صلة بني ال�صورة واملتلقي� ،إذ ال حتيل على
�شيء خارجها على �سبيل االحتمال والتعددية
الداللية ،فهي (لي�ست �إ�شارة �إىل �شيء �آخر غري
نف�سها ،بقدر ما هي �شبه مثول ملحتواها نف�سه).
للتوليف يف ال�صورة قوة ا�ستعارية كبرية
ت�����ض��ي��ف ق�����درات ج���دي���دة �إىل ل��غ��ة ال�����ص��ورة
ال�سينمائية ،فعندما يريد املخرج توكيد فكرة
معينه وال�ضغط عليها �ضغط ًا ك��ب�ير ًا وتو�سيع
م��دي��ات انطالقها و�ضخها ب��ق��درات احتماليه
اكرب ،ف�إنه يعمد �إىل تركيب �صورتني (�أو �أكرث)
تتالحمان على نحو متناغم وين�ش�أ عن تقابلهما
معادلة معينه ت�صدم وعي املتلقي ،وتطرح عليه
�أ�سئلتها ،التي تهدف �ضرورة �إىل ت�سهيل الت�صور
وا�ستيعاب الفكرة ،عن طريق �إي��ج��اد عنا�صر
التماثل بني ال�صورتني ،ومن ثم التقاط الفكرة
الأ�سا�س والت�أ�سي�س عليها يف التفاعل مع ال�شريط
وتلقيه على نحو رحب ودينامي .ففي افتتاحية
�شريط ((الأزم��ن��ة احل��دي��ث��ة)) يقدم املخرج
�صورة قطيع من الأغنام ويقابلها ب�صورة جمهور
خ��ارج من فوهة امل�ترو الأر���ض��ي .وكذلك احلال
يف �شريط (الأم) عندما يقدم امل��خ��رج �صورة
مظاهرة لعمال م�ضربني يف العهد القي�صري،
يقابلها ب�صورة ذوب���ان كتل الثلج عند مقدم
الربيع� ،إذ تقوم ال�صورة الثانية بخدمة ت�سهيل
الفهم يف ال�صورة الأوىل ،فهي (مو�صل) ا�ستعاري
ثانٍ للفكرة .
من اخلط�أ االعتقاد ب�أن ال�صورة هنا هي لغة
�سهلة ال حتمل نظم ًا معقدة وعميقة وال تنطوي
على طبقات من املعنى ،بل على العك�س من ذلك
فهي لغة لها منظوماتها اخلا�صة ،وه��ي لي�ست

�صورة تف�صيلية �إمنا �صورة �إ�شارية رمزية ذات
مفردات – وزوايا كثرية ،يعتمد جمعها وتركيبها
ب�شكل دقيق على وعي املتلقي وثقافته وخربته
والنظرية اخلا�صة التي يعتمدها يف التلقي .
فال�صورة بهذا املعنى ((تدخل يف عالقة
ديالكتيكية مع املتفرج يف مركب عاطفي وذهني،
و�أن ال��دالل��ة ال��ت��ي ت���أخ��ذه��ا يف النهاية على
ال�شا�شة تكاد تتوقف على احليوية الذهنية
للمتفرج ،بنف�س القدر ال��ذي تتوقف به على
الإدارة اخلالقة للمخرج  .وعلى ذلك فان �أحد
منابع الن�سبية يف التف�سري عند املتفرج �إن مل يكن
�أهم هذه املنابع يكمن يف هذه احلقيقة ،كل واقع ،
حادثه �أو حركة �أو رمز �أو ب�شكل �أدق  ،هو عالقة
بدرجه ما ))(.)24

ال�صوت وموجهات اخلطاب ال�سينمائي
�إن ال�صوت وعلى الرغم من �أنه ميثل مقوماً
ا�ستكمالي ًا داخل دائرة املقومات املو ّلفة لل�شريط،
�إال �أن ظهوره قد �أدى �ضرورة �إىل تدعيم قوة
اللغة ال�سينمائية ،ف�ض ًال عن ان��ه قد �أ�سهم يف
((قلب جمالية ال�سينما قلب ًا عميق ًا)) .ويف الوقت
الذي نحاول فيه �أن نق ّلل من �أهمية ال�صوت يف
البنية العامة لل�شريط با�ستذكار ع�صر ال�سينما
ال�صامتة وجناحاتها ،ف�إننا ال ن�ستطيع مطلق ًا
ن��ك��ران القيمة التعبريية والفنية الإ�ضافية
التي قدّ مها ال�صوت لل�سينما ،فـ ((�إذا كان جوهر
الفن ال�سينمائي ينح�صر فيما ت�ستطيع الت�شكيلة
واملونتاج �أن ي�ضيفاه �إىل حقيقة معينه ،ف�إن الفن
ال�صامت فن كامل� ،إن ال�صوت لي�س يف �إمكانه �أن
ي�ؤدي على �أكرث تقدير �إال دور ًا ثانوي ًا �إ�ضافي ًا،
�إنه جزء مت ّمم لل�صورة املنظورة ،ولكن هذا الأثر
املحتمل الذي ال ميكن �أن يكون يف �أح�سن الأحوال
�إال ب�سيط ًا �ضعيف ًا ،هذا الإث��راء قد ال يكون له
وزن كبري ،نظري هذا الثقل من احلقيقة الإ�ضافية
الذي ادخله ال�صوت يف نف�س الوقت)).
يرتبط ال�صوت بال�صورة يف عالقة خا�صة،
�إن ال�صورة بال �شك متثل الثقل الأكرب يف ر�صيد
املقومات املكونة لل�شريط ال�سينمائي ،لذلك
ف�إنها يف عالقتها باملو�سيقى ـ التي متثل �أكرث
�أ�شكال ال�صوت ح�ضور ًا ـ ت�صبح مثل الإ�سفنجة
��ا���ص��ة ،فهي ت��ت��داخ��ل م��ع املو�سيقى لتمت�ص
امل ّ
كل القيم التعبريية التي جتعل ال�صورة �أكرث
�إ�شراق ًا و�إيحاء وتعبري ًا ،وهذا ال يعني �ضعف دور
املو�سيقى ،فاملو�سيقى عن�صر نوعي يف فن ال�شريط،
وال غرابه يف �أن تلعب دور ًا بالغ الأهمية ،وقد
يكون يف بع�ض الأحيان �ضار ًا ،ويف بع�ض احلاالت
تكون ال��دالل��ة ((احل��رف��ي��ة)) لل�صورة مو�ضع
مت�سك �شديد ،في�صري الإح�سا�س (مو�سيقيا) �إىل
درجة �أن ال�صورة ـ عندما ت�صحبها املو�سيقى فع ًال
ـ ت�ستخل�ص من هذه املو�سيقى حق ًا خري ما فيها
من تعبري� ،أو بالأحرى من �إيحاء ،وهنا تن�شط
املخيلة فت�ضيع الداللة من وجهة نظر اللغة.
وي���ؤث��ر ال�صوت على وف��ق ه��ذا املفهوم ت���أث�ير ًا
خ��ط�ير ًا وب��ال��غ الأه��م��ي��ة يف دع��م لغة ال�سينما
ب�أمنوذجيها الل�ساين وال�صوري ،وتلعب املو�سيقى
الت�صويرية بو�صفها م���ؤث��ر ًا خارجي ًا ي�سهم يف
ت�أ�سي�س بنية الداخل ال�سينمائي دور ًا رئي�س ًا يف
الك�شف .فهي متتلك قوة ك�شفيه ال ميكن �إغفالها،
كما �أنها ت�ستطيع التعبري عن امل�شاعر والعواطف
وخمتلف �أمن��اط احل��االت النف�سية ،ف�ض ًال عن
�إمكانياتها يف �إ�ضافة طاقة معلوماتية جديدة
عن تطور �أحداث ق�صة ال�شريط املعروف ،ذلك �أن
قيمتها تتحدد ((تبع ًا خلدماتها الوظيفية ولي�س
تبعا ل�صفاتها كمقطوعة مو�سيقية))( .)28ومن
�أهم مميزات املو�سيقى الت�صويرية بو�صفها �صوت ًا
خارجي ًا� ،إنها وعلى الرغم من ا�شرتاكها الفعلي
يف توجيه �أح���داث الق�صة ،وت��ق��دمي مقرتبات

كثرية ت�س ّهل عملية التوا�صل بني ق�صة ال�شريط
ومتلقيه ،فهي ال ت�شغل حيز ًا يف الق�صة� ،إذ �إن
ال�صوت هنا يتداخل لي�ساعد ((احلدث من دون
�أن يعيق تقدمه �أو يبطئ من �سرعته))(.)29
وم���ا دم��ن��ا ب�����ص��دد احل��دي��ث ع��ن امل���ؤث��رات
اخلارجية امل�سهمة يف ت�شكيل البنية النهائية
لل�شريط املنتج ،فال بد �أن نفرد �أهمية خا�صة
للتنغيم الداخلي واالن�سجام الهرموين للخط
وال�شكل وال��ل��ون ،بو�صفها مكمالت وم�صاحبات
فنية ت�سهم يف بناء اخلطاب ال�سينمائي عموم ًا،
وعندما نتحدث عنها ((ف�إننا نعني ان�سجام ًا ما مع
�شيء ما ،تطابق ًا مع �شيء ما � .إن التنغيم الداخلي
البد و�أن ي�سهم يف معنى ال�شعور الداخلي ،ومهما
يوجه يف
كان غمو�ض هذا ال�شعور ،ف�إنه ب��دوره ّ
النهاية �إىل �شيء حمدد يجد له تعبري ًا خارجي ًا
يف الأل�����وان واخل��ط��وط والأ�شكال))(،)30
وينعك�س على القيمة الفنية الكل ّية للعمل .هذا
يعني ب�أن ال�صوت مبختلف فعالياته ونظم �أدائه،
ي�ؤ�س�س يف اخلطاب ال�سينمائي لغة ما متثل حلقة
من حلقات �إ�شكالية اللغة يف اخلطاب ال�سينمائي،
وهذا ما يفتقده حتم ًا اخلطاب الأدبي ـ مب�ستواه
الكتابي/اخلطي ـ لكنه ينطوي عليه يف م��ر�آة
التلقي الت�أويلي ،حيث ي�شكل م�ستوى �أ�سلوبي ًا
مركزي ًا يف قراءة الن�ص الأدبي.
الهوام�ش والإحاالت:

 - 15ق�ضايا ال�شعرية  ،روم���ان ياكوب�سن  ،ترجمة
حممد ال��ويل ومبارك حنون  ،دار توبقال للن�شر  ،ط ، 1
 ، 1988املغرب .18:
 - 16اللغة ال�سينمائية .23:

 - 17فريق العمل ال�سينمائي ،روبرت فرغ�سن ،
ترجمة جميد يا�سني  ،دار الر�شيد  ،1981،بغداد .
 - 18لغة ال�سينما  ،م � .س
 - 19م  .ن
 - 20م  .ن
 - 21م  .ن
 - 22م  .ن
 - 23اللغة ال�سينمائية . 92 :
 - 24م  .ن . 91 :
 - 25م  .ن . 107 :
 - 26م��ا ه��ي ال�سينما� ،أن���دري���ه ب����ازان  ،ج 1ن�ش�أة
ال�سينما ولغتها  ،ترجمة د .رميون فرن�سي�س  ،مراجعة
وت��ق��دمي اح��م��د ب���در خ���ان  ،مكتبة االجن��ل��و امل�����ص��ري��ة ،
 ، 1968القاهرة . 23 :
 - 27اللغة ال�سينمائية . 26:
 - 28كيف تكتب �سيناريو . 38 :
 - 29م  .ن .33 :
 - 30الإح�������س���ا����س ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي ��� ،س�يرج��ي م .
�إيزن�شتاين  ،تعريب �سهيل ج�بر  ،م��راج��ع��ة �إب��راه��ي��م
فتحي  ،دار الفارابي  ،بريوت .106 – 105 :
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ت�شودومير ..قا�ص بلغاريا ال�ساخر
•ن�صر الدين البحرة
تكت�سب ق���راءة الكاتب البلغاري ت�شودومري
�أهميتها من روح العاملية التي تتميز بها ق�ص�صه
ال��ق�����ص�يرة .و�أع��ن��ي بالعاملية قابلية ال��ن��م��اذج
الق�ص�صية لالنطباق على من��اذج �أو الت�شابه مع
�شخ�صيات موجودة لدى كل �شعب .ويكون ذلك مع
الكاتب احلقيقي الأ�صيل الذي ي�ضع يده على القاع
الروحي لل�شعب .ويف احلقيقة ف�إن هذا القاع الذي
ينطوي على �أه��م عنا�صر الال�شعور اجلمعي ،كما
يرى «كارل غو�ستاف يونغ» هو �أ�شبه بالقا�سم امل�شرتك يف
الريا�ضيات ،يكاد يكون واحد ًا عند �شعوب الأر�ض.
�إن النماذج الب�شرية تت�شابه وتتقارب يف �سلوكها
اليومي ونوازعها ورغباتها وم�شاعرها ،بل �إنها يف �أوقات
كثرية ،تفكر بطريقة واحدة ،وت�ستخدم كلمات ومفردات
تكاد �أن تتماثل.
فيما كنت �أقر�أ ق�صة «لريحمه الرب» تذكرت مناذج
عدة من الأ�ساتذة الذين مروا يف حياتي وعرفتهم خالل
الدرا�سة الإعدادية والثانوية.
ينادي بطل ت�شودومري �أحد طالبه قائ ًال:
ـــ ليخرج �إىل الدر�س البهيمة رقم .23
وهكذا كان يفعل �أ�ستاذ اللغة العربية ،بل �إنه طلب
مرة �إىل �أحد الطالب �أن يقف �أمام اجلدار ويرفع يده
ورجله ،ثم مل يلبث �أن �أمره برفع رجله الثانية.
 ...ويف در�س �أحد الأ�ساتذة ،وهو الآن طبيب كبري،
ك��ان بع�ضنا يتحلقون حوله وه��و جال�س على طاولته
فيحجبون عنه ر�ؤي��ة الطالب الآخ��ري��ن ،الذين كانوا
يغادرون ال�صف �إىل الباحة حيث كان بع�ضهم ي�شرتي
طعام ًا من «بوفيه» املدر�سة وكان بع�ضهم الآخر يدخن يف
ال�صف نف�سه �أي�ض ًا.
وخيل �إيل و�أن��ا �أق��ر�أ الق�صة التي عنوانها «لوحة»
�أنها قفزت من بع�ض �صفحات كتاب «البخالء» لأمري
ال�ساخرين وال��ظ��رف��اء ال��ع��رب :اجل��اح��ظ ،ويف ق�صة
«تاجر» وجدتني وجه ًا لوجه مع الكاتب العربي الكبري
بديع الزمان الهمذاين يف «املقامة امل�ضريية» وعي�سى
بن ه�شام يتحدث عن �أبي الفتح ،فيما ين�صرف هذا �إىل
الدعي،
رواية ما حدث له مع ذلك البخيل محُ دَ ِث النعمة،
ّ
الرثثار الذي ال يدخل ل�سانه �إىل فمه �إال يف �أثناء النوم،
وقد دعاه �إىل تناول «امل�ضرية».
مدر�سة يف احلياة والفن:
يف الآن ذات��ه يبدو «ت�شودومري» مدر�سة كاملة يف
احلياة والفن :حياته� ،سريته الذاتية ،فنه كر�سام،
�أدب��ه ككاتب ق�صة ق�صرية .مل يقدر لنا مع الأ�سف �أن
نرى �أعماله الفنية� ،إال �أن ما قر�أناه من ق�ص�صه الق�صرية
التي نقلها �إىل العربية الأديب الراحل ح�سني راجي ،كان
كافي ًا لإدخاله قلوبنا مبا�شرة و�إ�شعارنا بكل دفء الق�صة
الق�صرية وجمالياتها ،وب�أنها �شيء �ضروري جد ًا يف حياتنا
كاخلبز والهواء والنار .ال ...لي�ست الق�صة الق�صرية
عم ًال فني ًا ناف ًال .لي�ست مع ـــ ت�شودومري ـــ ت�سلية ميكن
ا�ستبدالها بغريها� ...إنها درا�سة حقيقية ،تكاد تكون
ميدان ّية يف ال�سلوك الب�شري .مدر�سة يجدر بالإن�سان �أن
يح�ضر بع�ض درو�سها �إن مل يتمكن من ح�ضورها جميع ًا.
ت�شودومري مل يغادر بلدته ،تلك التي ال تبدو على
اخل��ارط��ة� .إال �أن��ه يف املقابل ب��ذل كل جهوده من �أجل
حت�سينها وتطويرها وجعلها ت�ساير روح الع�صر .بل
�إن��ه م�ستغ ًال �شهرته ككاتب كبري وفنان معروف� ،ساهم
يف ذيوع �صيتها ،هي ووادي ال��ورود ..و�صارت «كازانلك»
التي �أن�ش�أها ال�سلطان الرتكي مراد يف القرن الرابع ع�شر
و�أطلق عليها هذا اال�سم الذي يعني :املرج الرائع ،معروفة
كموقع ممتاز للطبيعة اجلميلة ال�ساحرة ،وكمكان لإنتاج
العطور ،حتى �إن الكاتب و�ضع �أبحاث ًا ودرا�سات عدة حول
�صناعة العطور.1
وخ ّلد ت�شودومري �أبناء بلدته يف ق�ص�صه .مل يرتك
واح��د ًا �أو واح��دة منهم خ��ارج نطاق بحثه الق�ص�صي.
وي���روون عنه �أن��ه ك��ان يذهب �إىل �أ���س��واق اخل�ضار يف
«كازانلك» فما �إن تل ُمحه الفالحات البائعات اللواتي
�أتني من القرى املجاورة ،ومعهن �ساللهن امللأى بالبي�ض �أو
ويكتب عنهن
التفاح �أو الأزهار ،حتى يهربن لئال يراهن
َ
ويذكر �أ�سماءهن يف ق�ص�صه .2وال �أدل على ذل��ك من
«�سابي الكذاب» فنحن نقر�أ هذا اال�سم يف �أكرث من ق�صة،
مما يوحي ب�أنه لي�س واقعي ًا فح�سب ،بل ...هو حقيقي.
ح��ت��ى �أغ����اين ق��ري��ت��ه ،ر�أى فيها ت�����ش��ودوم�ير م��ادة
للدرا�سة ..لكنه جعل هذه الأغنيات �أقرب �إىل ال�شعر..
و�أرق���ى م�ضمون ًا .و�أك�ثر ق��درة على اخ��ت��زال التجربة
الإن�سانية والتعبري عنها.

فن الق�صة عند ت�شودومري:
تبدو الق�صة الق�صرية عند ت�شودومري قطعة نرثية
ناب�ضة باحلياة واحل��ب العميق للنا�س عامة والنماذج
الب�شرية املتميزة على نحو خا�ص .وه��و يحر�ص على
املحافظة على حجم معني للق�صة فتجيء بعيدة عن
ال�تره��ل ،خالية من ال�شحوم وال��زوائ��د وال��ن��وات��ئ� .إن
�أطول ق�صة عنده ال تتجاوز بعد ترجمتها �سبع �صفحات
متو�سطة بحرف كبري .وي�شعر القارئ �أن ق�صة ت�شودومري
قد ا�ستوفت حقها من فن الق�ص وجماله ،وما متيز به هذا
الفن عند كال�سيك ّيي الق�صة الق�صرية «�أنطون ت�شيخوف
ـــ غي دو موبا�سان» من ق��درة على الإم��ت��اع واملفاج�أة
والت�شويق واملتابعة.
وهو يعامل �أحداث ق�صته اعتماد ًا على الفكرة التي
يريد �إي�صالها ،بنوع من الت�صاعد .لي�س هناك حدث
درامي بالطبع ،لكن احلدث الق�ص�صي الذي تتمحور حوله
اجلزئيات والأ�شخا�ص وال�صور الفرعية ،ينمو يف قلب
الق�صة ويتجه �صعود ًا حتى ن�صل �إىل نهاية الق�صة ،مثلما
يفعل الرواة املحرتفون املهرة.
وعندئذ فقد ترت�سم على الفم ابت�سامة حقيقية
�صادرة من القلب ،ورمبا انفجرت �ضحكة جملجلة.
وك��ل ق�صة ع��ن��ده ،يفر�ض م�ضمونها �شكلها الفني
وطريقة كتابتها ،فلي�ست لدى ت�شودومري طريقة ذهنية
للكتابة ،ولكن القارئ يح�س به وراء كل حرف ويتعرف
عليه مبا�شرة:
يف ق�صة «الدر�س الأول» تبدو الق�صة �أ�شبه مبحاورة.
ويف الق�صة ال��ت��ي حتمل ع��ن��وان «���ص��دي��ق��ان» جل���أ �إىل
الطريقة ال�سردية يف الق�ص وا�ستخدم �ضمري الغائب .ويف
ق�صة �أخرى هي بعنوان «لريحمه الرب» جعل الأحداث
الق�ص�صية جتري على ل�سان �أحد �شخو�ص الق�صة .ويف
ق�صة «تاجر» قدم الأح��داث بل�سان هذا التاجر الذي
يرثثر مع زبونه ،فيما يعر�ض عليه ما يحتوي خمزنه من
ب�ضائع و�سلع .وعرب هذه الرثثرة ،كانت انطباعات ع َّرفت
بال�شخ�صية الق�ص�صية الثانية ...ال�شخ�صية الغائبة
خلف ثرثرات ال�شخ�صية الأوىل.
�إال �أن ت�شودومري يظل يقظ ًا يف جميع الق�ص�ص �إىل
م�س�ألة يعدّ ها يف غاية الأهمية ،تلك هي م�س�ألة احلوار،
ف���إن الأخ��ذ وال��رد ،ال�س�ؤال واجل��واب� ،شيء ال ميكن �أن
يغيب عن ق�صته.
ورمبا كان هذا هو �أحد الأ�سرار التي جعلت الق�صة
عنده حافلة بهذه احل��رارة ،م�شحونة مبزيد من احلياة
واحلالوة ،متميزة بتلك النغمة الواقعية اجلميلة.
ت�شودومري واحلياة:
من �صفحة �إىل �صفحة ومن ق�صة �إىل �أخرى ،يت�ضح لنا
عمق التجربة احلياتية لدى هذا الكاتب البلغاري الكبري.
ونتذكر مبا�شرة ذلك املفكر الذي قال ذات يوم� :إن الك َّتاب
هم مهند�سو النفو�س الب�شرية .و�إذا كان ت�شودومري ،قد
إبداعه ،و�أودع فيما كتب
خا�ض حتى جتربة كتابة املثل و�
ِ
بع�ض خ�صائ�ص تلك التجربة الغنية ،ال�شاملة ،الوا�سعة
يف احلياة ،ف�إن الأ�سرار كلها هي ق�ص�صه �أو ًال.
ولن�صغ �إليه وهو ي�شرح لنا بع�ض �أبعاد جتربته يف
الأمثلة:3
 ..لي�س امل�شط هو الذي ي�سرح �شعر الإن�سان ،بل الزمن.
 ..لو كانت للحيوانات عقول ،ملا ت�صرفت بحماقة
الب�شر.
 ..مهما تكن الأحذية رخي�صة ،ف�إن النجاح �سي�سري
حافي ًا.
 ..بال�ضبط ،ه�ؤالء الذين كانوا يقولون �إنهم يحبونني
ويحرتمونني ،هم الذين مل ي�أتوا لزيارتي يف امل�ست�شفى.
 ..يا زوجتي العزيزة اطمئني ،رغم �أننا �سنكون هناك
من اخلالدين ،ف�إين لن �أتزوج مرة ثانية.
يف ق�صة «عد�س ا�سرتايل» �سخر ت�شودومري من �أدعياء
العلم املتحذلقني ،ويف الآن ذات��ه� ،أو�ضح �أن النظرية
املنعزلة عن احلياة هي ال �شيء� ..أو �شيء ،ي�شبه نكتة
م ْيتة ب��اردة� .إن «�سابي ال��ك��ذاب» امل�شهور ب�أكاذيبه يف
ال�ضيعة كلها ا�ستطاع �أن يوهم ذلك املتحذلق «بيتيتو»
ب�أن «الك�سك�س» ،هذا الطعام املغربي املعروف يف �أوروبا
على �أنه حبوب �صغرية م�صنوعة من العجني والبي�ض على
طريقة املعكرونة� ..إنْ هو �إال عد�س ا�سرتايل ،ميكن �أن
يزرع ،وقد قام بزرعه فع ًال ،وها هو ذا ي�س�أل ويت�ساءل:
يا عم �سابي! ما هذا البذار؟ �إنه مل ينبت .لقد مللت من
انتظاره دون فائدة.
ويف ق�صة «لوحة» يقول لنا هذا ال�ساخر الكبري �إن
�أموال الدنيا كلَّها لو و�ضعت يف جيوب البخيل ملا ا�ستطاعت
قيد �أمنلة من �سلوكه .وه��ذا ال�سيد
�أن تقنعه بتغيري ِ

«كويو» لي�س جمرد �إن�سان بخيل وح�سب ،بل عامي �أي�ض ًا.
وعند طبيب الأ�سنان «�ستانت�شو كلوخاربات» يجيء
النا�س ال ..ليقلعوا �أ�سنانهم املنخورة �أو املعطوبة ،بل كي
ي�شربوا «الراكيا» بعد قلعها ،ذاك �أن هذا الطبيب يقدم
لهم بعد القلع جرعات من ه��ذا الكحول تخفف عنهم
الوجع ،غري �أن الف َّران «ديانكا» ،هذا العجو َز اخلبيث
�أفرغ كل ما يف القنينة يف جوفه .ومل مي�ض �أ�سبوع حتى
عاد مرة �أخرى ليخلع له �ضر�س ًا �سليم ًا بق�صد �أن ي�شرب
اخلمرة.
أم��ي وجم��رم ق��دمي ،دليل
�
��و
ه
و
��ن»
ي
��ار
م
«
العم
و�سمع
ّ
متحف البلدة وهو يتحدث عن لقى تاريخية تعود �إىل
الأل��ف الثالثة ق .م ـــ وك��ان ه��ذا يكلفه �أن ينوب عنه
يف �أثناء غيابه ـــ ف�صار يقول عندما يتوىل ال�شرح يف
املتحف ،عن كل �شيء� ،إنه يرجع �إىل القرن الثالث قبل
امليالد.
وعلى الرغم من �أنهم �صاروا يغمزون من قناته حول
هذه النقطة ف�إنه مل يتورع من و�صف قطعة ف�ضية كانت
يف ال�صحن يف املتحف ،ب�أنها هي نف�سها التي قب�ضها يهوذا
اال�سخريوطي ثمن خيانته امل�سيح ،ومن �أن ي�ضيف جازم ًا،
ب�أنها هي �أي�ض ًا من القرن الثالث قبل امليالد.
و�إم��ع��ان�� ًا يف ال�سخرية والك�شف ف���إن الكاتب الكبري
يو�ضح �أن هذا الرجل هو �سكرتري وم�ؤر�شف!
وقدم لنا منوذج ًا لي�س �سه ًال و�ض ُع اليد على مالحمه،
فهو معقد على نحو ما ،ويبدو ع�صي ًا على احلب �أحيان ًا� ،إال
�أنه رغم خمالفته لنا يف هذا الر�أي �أو ذاك ،خمل�ص �إىل
حدود بعيدة.
م�شكلته الأ�سا�سية �أنه ن ّقاق .ذاك هو الرجل الذي
ْ
�ساخط غا�ضب با�ستمرار ،ال
عرفناه يف ق�صة «ناقد»
يعجبه �شيء البتة ،ويظل يقول� :سوف نرى.
وعاد الكاتب �إىل نف�سه كفنان يف ق�صة «لوحة» فقدم
ع�صارة جتربته كر�سام و�أك��د �أن فهم الفن وتذوقه،
يحتاجان �إىل �شيء �آخ��ر غري امل��ال� .إىل ر�ؤي��ة القيمة
املعنوية للفن خلف ال�صيغة املادية التي يتمظهر من
خاللها .لقد اقتنع تاجر عطر ال��ورود العجوز من ابنه
�أخ�ير ًا ،هو الرثي الكبري� ،أن مي ُثل بني يدي م�صور زيتي
ير�سمه يف لوحة ،فلما طلب منه هذا �ألفي «ليفا» طار
�صوابه ،فقال يخاطب امل�صور:
ـــ �أوه ..ماذا تقول يا ولدي! لقد دهن يل �أبوك يف يوم
من الأي��ام البيت كله ور�سم يل �أ�سدين ولبوة بثالثمئة
قر�ش.
و�إذ �أو�ضح الر�سام �أن مواد الت�صوير باتت غالية و�أنهم
يجيئون بالألوان من �أملانيا ،كما �أن القما�ش من نوع خا�ص،
رد عليه التاجر قائ ًال:
ـــ �أي �شيء خا�ص يف هذا القما�ش؟ �أال �أراه من اخللف؟!
�إنه من اخلي�ش� .إنني ا�شرتي منه كثري ًا .عندي منه كميات
كبرية يف القبو� ،أكرث من مئتي كي�س ننقل فيها الأزهار.
كان �أبوك يف يوم من الأيام يطحن الألوان فوق حجر من
املرمر ،وي�شرتيها من هنا...
كم كان ت�شودومري مغتاظ ًا من ه�ؤالء النا�س الذين ال
مييزون بني الدهان وامل�ص ّور .لقد عرب عن ذلك �أي�ض ًا يف
هذه الق�صة.
ال�ضحك عند ت�شودومري:
«ل��ق��د كتب ت�����ش��ودوم�ير :وه��و على ف��را���ش امل���وت يف
امل�ست�شفى �أمثا ًال ومالحظات هازلة ،مل يتورع فيها عن
ال�سخرية من �آالم��ه وامل��وت الذي ينتظره ،ومتتزج فيها
ب�شكل معقد ،الأملعية مع الأمل ،وال��ع��ذاب مع ما يبدو
م�سلي ًا .وال �شك �أن الأم��ر يحتاج هنا� ،إىل قوة خلقية
و�سمو روحي كبريين لبناء �شخ�صيات فنية ،تنت�صر على
كبوة املوت بالتفا�ؤل.»4
وه���ذا ه��و ت�����ش��ودوم�ير� .إن ال�سخرية مت��ت��زج عنده
بالفكاهة والتهكم ،لت�شكل جميع ًا موقف ًا �أق���رب �إىل
ال�تراج��ي��دي��ا م��ن��ه �إىل ال���ه���زل ،ك��م��ا ه��و احل����ال عند
الكوميديني الكبار ،من اجلاحظ �إىل �شابلن ..م��رور ًا
بالهمذاين وموليري واملازين.
�إن طبيب الأ�سنان املزيف يقلع ثالثة �أ�سنان قبل �أن
ي�صل �إىل معرفة ال�ضر�س املنخور املوجع ..ودون �أن يعرف
هو واملري�ض �أي�ض ًا .و�أولئك يجيئونه م�ضحني ب�أ�سنانهم،
فقط ،كي ي�شربوا الكحول!
ولئن كان «ميتو بيتيتو» قد انحدر �إىل درك من الغرور
واجلهل ،يزرع معه حبات «الك�سك�س» وجعلنا ن�ضحك من
�سلوكه الغبي هذا ،ف�إن م�سلك «تونيو بيتاكي» �أ�ضحكنا
على نحو �آخر ،فلقد و�صل �إىل درجة من ال�شعور بالوحدة
والعزلة� ،صار معها حماره �صديقه الوحيد .وكان �صديق ًا
بكل ما يف الكلمة من معنى� .صديق ي�شرتي له ورقة
يان�صيب ،ويعده ب�أن ينفق ما تدره من ربح عليه ،حتى
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�إذا كان ذلك ،مل يُخلف وعده فا�شرتى له ما ز ّينه به حتى
�أ�صبح مثل عري�س غجري ،ثم م�ضى به �إىل م�صور �شم�سي،
فعلق على جبهته الورقة النقدية املتبقية من اجلائزة،
ثم عانقه وقال للم�صور :نحن جاهزان للت�صوير .ثم �إنه
اتخذ قرار ًا حازم ًا ب�أن يزوجه كما يفعل الب�شر .ملاذا؟ لئال
ي�شرد يف احلقول بحث ًا عن احلب� .إننا ن�ضحك هنا ،ل�سبب
�آخر غري الذي جعلنا ن�ضحك يف ق�صة «�إنهق ..يا ماركو»
حيث احلمار ي�سجن �أي�ض ًا ،ذلك �أن احلياة الروحية لتونيو
بيتاكي هبطت �إىل م�ستوى احليوان متام ًا ..ومل يعد هذا
ي�شعر ب�أي �شيء ،م�ستهجن حني تلتقط له �صورة تذكارية
مع حماره� ..صديقه الوحيد احلميم.
ويف ق�صة «لريحمه الرب» ن�ضحك ل�سبب �آخر خمتلف،
ذلك �أن املدير يحقق يف حكاية هذا املعلم املهمل الذي
و�ضع بكل ب�ساطة عالمة لطالب طرد من املدر�سة ولآخر
فقد �أ�صابع يده اليمنى التي يكتب بها ..ولثالث تويف ،وها
هو ذا املدير ي�س�أله :هل خرج من قربه وح�ضر االمتحان
�أي�ض ًا.
وال�ضحك عند ت�شودومري موقف �سيا�سي حين ًا كما هو
احل��ال يف ق�صتي« :ع�ضو وف��ود دائ��م» و«ناقد» ،وموقف
فكري حين ًا �آخر كما نقر�أه يف «عدو املر�أة» �إذ �أنه �سخر
من العن�صرية عرب حديثه عن الكالب :ت�شرتي الكلب
على �أنه من ف�صيلة معينة ،فيت�ضح من ت�صرفاته طبع ًا �أن
دماءه خمتلطة!
 ..على �أنه� ،أي ال�ضحك ،موقف �إن�ساين يف الأغلب ،ففي
ق�صة «القبعة اجلديدة» ذهب الرجل و�صديقه ليبحثا
عن قبعة الأول التي �ضاعت يف املقهى ف�أ�ضاع الثاين
قبعته ،ومل يجدا القبعة التي جاءا يفت�شان عنها.
على �أن الإ�ضحاك ،كما يالحظ الأ�ستاذ راجي لي�س
هدف ًا يف ذاته ،ف�إن هذا هو التهريج اخلال�ص� .إن ت�شودومري
«ي��ق��دم لنا ���ص��ورة �ضاحكة حلالة م���ؤمل��ة» يقدم من��اذج
حقيقية «عرفها ودر�سها واختزل بقدرته الكاريكاتورية
البارعة �أه��م ما فيها من �صفات ومالمح ،ليقول لك من
خاللها وب�أل�سنتها كالم ًا ب�سيط ًا �صادق ًا ،ملهم ًا وم�ضحك ًا يف
�آن واحد� .إذ �أن با�ستطاعته �أن ي�ضحك من الأعماق ،حتى
يف ق�ص�صته التي تتحدث عن املوت والفاجعة.»5
ويظل ال�ضحك عند ت�شودومري ،كما يقول الأ�ستاذ
راج��ي بدقة �صارخ ًا على ال��ظ��روف ال�صعبة التي كان
يعي�شها املجتمع البلغاري قبل �أكرث من �سبعني �سنة.
ثم ماذا بعد؟
لقد �أغم�ض ت�شودومري عينيه للمرة الأخ�ي�رة عام
 ،1967ولكنه كان قد ا�ستطاع �أن يقدم �أمثولة عظيمة
يف االرتباط بالأر�ض .وهذا هو يف الواقع االنت�صار على
النف�س ف���إن جميع الإغ���راءات مل تفلح يف جعله يغادر
«كازانلك» فلم يرتكها طوال حياته �إال يف �أوقات متقطعة.
وقد �أ�صر حتى اللحظات الأخ�يرة له يف احلياة على �أن
يقوم بدوره كام ًال يف بلد الورود .بقدر ما كانت «كازانلك»
تكرب ،ف���إن ت�شودومري يكرب �أي�ض ًا .وعندما نذكر ا�سمه
الآن نتذكر بلغاريا .وعندما نقر�أ ق�ص�صه فال بد �أن نحب
«كازانلك» و�أهلها.
 - 1ل�ست منهن ـ ت�شودومري .ترجمة :ح�سني راجي �ص17
ـ .20
 - 2ل�ست منهن ـ ت�شودومري .ترجمة :ح�سني راجي �ص17
ـ .20
 - 3امل�صدر ال�سابق� ،ص 12و.13
 - 4الأدب البلغاري ـ ح�سني راجي� .ص.30
 - 5ل�ست منهن ـ ت�شودومري� :ص.21
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• حممد جمعة حمادة
 بني لوحتك الأوىل ولوحتك الأخرية (حال ّي ًا)م�سافة وا�سعة من الزمن ،هل لوحتك الأخرية هي
نتيجة م�سا ٍر
طبيعي بد�أته بلوحتك الأوىل� ،أو �أنّ
ٍّ
هناك عا�صفة ه ّبت يف حياتك وغيرّ ت جمرى رياح
لوحاتك؟
 يف احلقيقة ال ميكن ف�صل اخلرب�شات الأوىلوتنفيذ اللوحة الأوىل يف مرحلة الهواية وكذلك
اللوحة الأوىل �أ ّي���ام ال��درا���س��ة وم��ن ث��م اللوحة
الأوىل بعد املرحلة الدرا�س ّية ،كلّها �سل�سلة متّ�صلة
بق ّوة فيما بينها ،كلّ خطوة �سبقت اخلطوة التي
تلتها كانت مبثابة درجة �سلّم �صعدت عليها اخلطوة
التي تلتها ،وال �أنكر �أي�ض ًا �أنّ��ه يف حياة وم�سرية
تهب
الفنّان ال بدّ من وج��ود عا�صفة �أو عوا�صف ّ
وتغيرّ جمرى وم�سار وتقن ّيات واتجّ اهات لوحته،
فكلّما زاد اطّ الع الفنّان وبحثه وزادت خربته ال بدّ
�أن ت�أتي تغيرّ ات ت�صل لدرجة العا�صفة.
 ما ح�صل يف �سورية ال ن�ستطيع �أن ننفي �أهم ّيةالعامل اخلارجي ..عندما كان هناك دفع �أموال من
�أجل اخلروج يف مظاهرات حتت عناوين لها عالقة
بالد�ستور �أو بالقوانني �أو بالإ�صالح .وقامت القيادة
ال�سيا�س ّية يف �سورية منذ البداية بالتجاوب مع
كلّ هذه الطروحات على الرغم من �أنّنا نعرف ب�أنّ
جزء ًا كبري ًا منها غري �صادق وغري حقيقي .عندما
يكون هناك تدخّ ل خارجي ال ميكن لهذا التدخّ ل �أن
يعطي ت�أثري ًا �سلب ّي ًا كبري ًا � اّإل �إذا كانت هناك فجوات
يف هذا الوطن �أو يف ذلك املجتمع.
أهم القيادات الإرهاب ّية يف �سورية والعراق هي
� ّ
من �أوروبا ربمّ ا العدد الأكرب من الإرهابيني هو من
الدول الإ�سالم ّية وحتديد ًا من الدول العرب ّية..
ولكنّ القيادات معظمها من الدول الأوروب ّية.
هل جتد �أنّ الفنّانني الت�شكيليني كان لهم دورهم
يف �إدان��ة احل��رب وف�ضح دول �ساندت الإره��اب ويف
مقدّ متها ترك ّيا وقطر وال�سعود ّية؟
مما ال ّ
�شك فيه �إنّ للفنّ دور ًا كبري ًا ومه ّم ًا يف
 ّهذا املجال ،وهنا �أو ّد �أن �أ�شري �إىل �أنّ فنّ ت�صميم
ري،
الإع��ل�ان ال�سيا�سي واالج��ت��م��اع��ي ل��ه دو ٌر كب ٌ
كذلك ف��نّ ر�سم الكاريكاتري ،فهذه الفنون ق��ادرة
على مواكبة الأح��داث املتالحقة والإ�سهام بطرح
الأفكار واحللول التي يطرحها الفنّانون� ،أ ّم��ا فنّ
اللوحة الزيت ّية واملنحوتة ،فهي ت�أخذ وقت ًا �أطول
و�إعداد ًا وحت�ضريات ت�ستغرق زمن ًا �أطول ،ولكن يف
النهاية للفنّ والفنّانني عموم ًا دور يقومون به جتاه
كلّ ما يجري من حولهم ،وحتى يف جمال امل�سرح
والتلفزيون وال�سينما والأدب ،ولكن كما قلت لكلّ
جم��ال مفرداته وتقن ّياته ،هناك جم��ال �أدوات
تنفيذ �أعماله وطبيعة هذا املجال ت�ساعد يف �سرعة
�إجناز العمل وجماالت �أخرى ت�أخذ وقت ًا �أطول.
 معظم الفنّانني الت�شكيل ّيني عندنا مييل �إىلاملدر�سة التعبري ّية� ،أو التجريد ّية� ،أو احلروف ّية،
ل�سهولة الر�سم ،مثل من يكتب ق�صيدة النرث ،وهو ال
يلم بالعرو�ض .ما وجهة نظرك؟
ّ
 تاريخ ّي ًا م��ع��روف ب����أنّ �ألغريغو ه��و الفنّانال�س ّباق يف جمال العمل على التحديث وذل��ك من
خالل اال�ستطالة املبالغ فيها ل�شخو�ص لوحاته،
وقد اتّهم ب�أنّ لديه م�شكلة يف النظر ،واتّهموه �أي�ض ًا،
ٌ
مري�ض نف�س ّي ًا ،ولكنّه يف الواقع مل يكن يعاين
ب�أنّه
من �شيء ،بل كان ي�سعى لإيجاد ب�صمته والأ�سلوب
ال��ذي مي ّيزه وق��د جنح يف ذل��ك ،ولكن ل�نرى كيف
ا�ستعدّ هذا الفنّان حتى ا�ستطاع �أن يخو�ض غمار
التحديث ،لقد تتلمذ على يد �أك�بر فنّاين ع�صر
النه�ضة ،وهو تت�سيانو وت�أثّر به وعمل طوال حياته
�ضمن التقاليد الكال�سيك ّية وقواعدها ال�صارمة،
واقعي
ثم لدينا فان غ��وغ ،لقد بقي ير�سم ب�شكلٍ
ّ
وين�سخ �أعمال فنّاين ع�صر النه�ضة ليتعلّم ويتز ّود
باملهارات والقدرات ،ومن ثم جاء ب�أ�سلوبه اخلا�ص،
كذلك فعل بابلو بيكا�سو ،بد�أ بالكال�سيك ّية وبقي
يتد ّرج ويط ّور نف�سه حتى ا�ستطاع �أن ي�شقّ طريقه
التفرد يف الأ�سلوب وامل�ضمون ،وغريهم
وي�صل �إىل
ّ
ك��ث�يرون ،ول��ك��نّ ال�����س���ؤال� ،إنّ ك��لّ ف��نّ��ان م��ن ه���ؤالء
كان يجيد الر�سم والت�صوير بكفاءة عالية ومل ّم ًا
بال�شروط الكال�سيك ّية والواقع ّية والرومان�س ّية،
ولذلك كان لديهم اخلمرية التي �ساعدت يف خمرية
الإبداع احلديث فيما بعد ،ولكن من ال يجيد الر�سم
والت�صوير ،ويعبث ب��الأل��وان مقلّد ًا ت��ار ًة و�سارق ًا
لت�صاميم فنّانني �آخرين ت��ار ًة �أخ��رى ،فهذا مل ّوث
للفنّ  ،وع��دوى ت�صيب ال��ذوق العام ،وال تقدّ م وال
ت�ؤخّ ر ،وه�ؤالء �سيلفظهم غربال التاريخ ،وي�ضعهم
يف مكان يليق بهم� ،أال وه��و �سلّة مهمالت العبث
والتل ّوث.

 بع�ض الفنّانني مل ير�سم لوحة واح��دة عناحلرب وما يعانيه املواطن ال�سوري ..بع�ضهم ي�ضع
رج ًال هنا ورج ًال هناك ..بانتظار املنت�صر ..ها قد
وت�ستمر احلرب
م�ضى على احل��رب �ستّ �سنوات..
ّ
طاملا �أنّ هناك من يدعم الإرهابيني لأنّنا ال نحارب
جمموعات �إره��اب�� ّي��ة داخ��ل �سورية و�إنمّ���ا نحارب
جمموعات �إرهاب ّية ت�أتي من كلّ دول العامل .بر�أيك
ر�سم لوحةٍ �أو لوحتني عن احل��رب خالل �ستّ
هل ُ
كاف ليتذ ّرع الفنّان �أنّه قدّ م
�سنوات من هذا اجلحيم ٍ
�شيئ ًا؟ �أال تدرك �أنّ زهرة ال ت�شكّل ربيع ًا؟
 احلقيقة �إنّ ال زهرة ،وال مزهر ّية ،وال حديقة،با�ستطاعتهم �أن ي�شكّلوا ربيع ًا .والأهم ّية ال تكمن يف
عدد الأعمال الفن ّية التي يقدّ مها الفنّان ،بل مبدى
الت�أثري ال��ذي ترتكه ل��دى امل�شاهد ،و�إقناعه مبا
يطرح الفنّان من �أفكار م�ستعين ًا ب�أدواته من تقن ّيات
وم��ه��ارات لإي�صال ما يريد �إىل اجلمهور ،والعمل
الفني الناجح يتطلّب الإع��داد والتح�ضري ،وبلورة
ّ
الأفكار وحتويلها �إىل م�شاهد ب�صر ّية لي�س بالأمر
ال�سهل� ،أ ّما العبث بالألوان و�إجناز م�ساحات على ما
أمر ٌ
�سهل ولكن ال قيمة له وال
ي�س ّمى لوحات فهذا � ٌ
ت�أثري على اجلمهور ،وبالتايل ما ف�شل كثريه فحتى
قليله غري مرغوب فيه.
 ���س��وري��ة ك��ان��ت دائ���م��� ًا م��ل�اذ ًا ل�لاج��ئ�ين عربتاريخها ..منذ ما قبل الدولة العثمان ّية حتى عرب
التاريخ القدمي ب�سبب موقعها اجلغرايف وطبيعة
جمتمعها وب�سبب ثقافتها� ،أن يتح ّول ال�سوري �إىل
�شيء م�ؤمل ج��داً ..لكنّ امل���ؤمل �أكرث هو
الجئ هذا ٌ
ا�ستغالل م�شكلة الالجئني من قبل الدولة الغرب ّية
الغربي على اعتبار �أنّها م�أ�ساة
ومن قبل الإع�لام
ّ
�إن�سان ّية يت�ألمّ ون من �أجلها بينما يف احلقيقة هم
امل�ساهم الأك�بر يف الو�صول �إىل ه��ذه احلالة من
خالل دعمهم للإرهاب ..من خالل فر�ض احل�صار
على �سوريا مباذا تعقّب؟
 �إنّ م�شكلة الالجئني خ��ارج �سورية �صنعهاالالجئون �أنف�سهم ال �أقول جميعهم ولكن معظمهم،
وجميعنا يعلم ب���أنّ النا�س يف بع�ض املناطق كانوا
بيئة حا�ضنة للم�سلّحني الإرهابيني حتت غطاء
تعر�ضوا للذلّ
الدين واجلهاد كما يدّ عون ،وعندما ّ
على يد من فتحوا بيوتهم وق��دّ م��وا الطعام لهم،
ي�شجعهم على دخول ترك ّيا ،ويف ترك ّيا
ووجد من ّ
�أ�صبح ال��دخ��ول �سه ًال وم��ن دون ت���أ���ش�يرة دخ��ول
ترحل ه�ؤالء بقوارب
ووجدت ع�صابات يف ترك ّيا ّ
مطّ اط ّية وحت�شرهم ب�أعداد تفوق ق��درة القارب
على حت ّمل العدد الكبري ،ويف معظم احلاالت كانت
القوارب تغرق وعدد كبري يبتلعه البحر ،وفج�أ ًة
املهربني لالجئني ال�سور ّيني يف بالد
كرثت ع�صابات ّ
البلقان ،واتّ�ضح فيما بعد ب�أنّها لعبة قذرة قامت بها
دول غرب ّية كثرية ومعها دول �إقليم ّية على ر�أ�سها
ترك ّيا ،و�شاركت يف اجلرمية هيئات دول ّية و�إغاث ّية
با�سم الإن�سان ّية ..ك��لّ هدفهم ك��ان ال�ضغط على
�سورية �شعب ًا وحكومة ،واملحزن يف الأمر هو الإن�سان
ال�سوري اخلا�سر الوحيد يف هذه اللعبة القذرة.
ّ
 هل ك��ان اللون الكثيف والعفوي هو املدخلاحلقيقي للحر ّية التعبري ّية يف لوحاتك ،املتفاعلة
مع �إيقاعات احلياة ال�صاخبة واملتوتّرة ،على اعتبار
�أنّ االنفعال الداخلي ،ما هو � اّإل �صدى لتوتّرات
اخلارج و�صخب احلياة و�ضجيجها؟
 حر ّية التعبري هي الهدف الذي �أ�سري باجتاهه،�أ ّما اللون فهو �أداة ،قد يكون كثيف ًا وعجينة لون ّية
ب�سماكات وا�ضحة ،وقد يكون متمدّ د ًا رقيق ًا لدرجة
ي�شبه معها اللون املائي ،اللون والتكوين وعالقة
الكتلة بالفراغ وغري ذلك من التقن ّيات �أ�سخّ رها يف
خدمة مو�ضوع اللوحة وم�ضمونها ف�إن وجدت �أنّ
اللون الكثيف يخدم �أكرث كان عندها حا�ضراً ،و�إن
كان عك�س ذلك فكان البديل حا�ضر ًا �أي�ض ًا ،ف�أنا ال
أكرر التقن ّية ذاتها يف خمتلف املو�ضوعات ،التقن ّية
� ّ
يجب �أن تكون �أداة مقنعة مع حمتوى وم�ضامني
اللوحة ،وه��ذا ي���ؤثّ��ر ب�شكل �أك�بر على امل�شاهد،
واالنفعال الداخلي ،لي�س بال�ضرورة �أن يكون �صدى
لتوتّرات اخل��ارج و�صخب احلياة ب�شكلٍ دائ��م ،بل
�أحيان ًا يكون االنفعال الداخلي نتيجة تراكمات
�أفكار �أخذت كفايتها من التحليل والتفكري يف عمق
نف�س الفنّان الداخلي وح��ان وق��ت خروجها على
�أ�شكال و�ألوان ب�صر ّية ،كان يت�أ ّمل الفنّان فكرة ما
وحترك م�شاعره ،ويبقى على
وتعتمل يف وجدانه
ّ
هذا احلال فرتة من الزمن قد تطول وقد تق�صر،
يفجرها
ولكن لها �أوان ،وعندما يحني ترى الفنّان ّ
طاقات �إبداع ّية ينفّذها مبنتهى احلر ّية والعفو ّية،
لأنّ مفهوم احلر ّية والعفو ّية هما و�سيلة لتنفيذ

احلر الذي هو الهدف الأ�سمى.
الفكر ّ
 لمِ َ ْج�سدت
مل تر�سم الواقع بحذافريه ،و�إنمّ ا ّ
�صداه يف نف�سك عرب ت�أكيدات اللم�سات اخل�شنة
واالنفعال ّية املبا�شرة التي ج��اءت جميعها كرمز
للإح�سا�س ب���أل��وان الطبيعة املحل ّية وانفتاح
العني على االجتاهات الفن ّية الرياد ّية احلديثة
واملعا�صرة؟
 هذا ال�س�ؤال ذكّرين بفنّانني رو�سيني من ع�صرالنه�ضة الت�شكيل ّية الرو�س ّية الأول ا�سمه (�شي�شكن)
وير�سم الواقع كما هو بن�سبة  100%مئة باملئة
مرة �أن
بكلّ التفا�صيل الدقيقة لدرجة �أ ّن��ه �أراد ّ
ير�سم �شيئ ًا �أعجبه كانت �شجرة تقف حاجز ًا من
أحب �أن تكون نقطة النظر بالن�سبة
النقطة التي � ّ
�إليه فماذا فعل؟ لقد قطع ال�شجرة لري�سم ما خلفها
من م�شهد� .أ ّما الثاين وا�سمه (ليفيتان) وكان ير�سم
الواقع كما يحلّله هو� ،أي كما يرى يف داخله ولي�س
كما يوجد الواقع مبختلف تفا�صيله ،والنتيجة �أنّ
�أعمال الثاين كانت �أكرث �إبداع ًا من الأ ّول.
لذلك الفنّان الناجح عليه �أن ال ي�ضع ن�صب عينه
�أنّه يجب �أن ير�سم وفق اتجّ اه فنّي معينّ �أو مدر�سة
مع ّينة ،و�إنمّ��ا يجب �أن يكون لديه دواف��ع ذات ّية
تخرج من �صميم فكره ووج��دان��ه وتبقى م�س�ألة
التقن ّيات هي و�سيلة ت�سخر خلدمة تلك الأهداف،
ومل �أحاول خالل م�شواري الفنّي �أن �أ�ضع نف�سي يف
نفق �ض ّيق ا�سمه فنّ حديث ،فاحلداثة يف ر�أيي هي
طرح فكر الفنّان وم�شاعره و�أحا�سي�سه من خالل
تقن ّيات تعبري ّية فيها من املهارات ،ما يجعل امل�شاهد
ميتلئ فكره متعة وينت�شي �إع��ج��اب�� ًا ،كما ي�سحر
لن�ص �أو �أبيات �شعر ّية �أو نرث ّية ،وكما يطرب
القارئ ّ
امل�ستمع من خالل �أداء مطرب متمكّن من �أدواته ومن
خلفه مو�سيقار عبقري يجعل النا�س تهتزّ ملو�سيقاه،
م�ستجيب ًا اجلمهور لكلّ فنّان مبدع.
 �أال تالحظ �أنّ الكثري من الفنّانني يقدّ م �أعما ًالخالية م��ن الإب�����داع ..ه��ي ع��ب��ارة ع��ن �صرعات/
موجهة
مو�ضة ..تبدو ملعب ًا لتمثّالت فلكلور ّية ّ
بحجة �أنّ الفنّان بني
خ�صي�ص ًا للمتلقّي الغربي
ّ
ّ
رقابتني �أوىل متثّلها الرقابة الر�سم ّية الفن ّية،
وثانية رقابة املجتمع الذي قد يقابل بعداء �شديد
العمل الفنّي؟
 �أنا ال �أ�ستغرب مثل هذه الأعمال ففي جمتمعنايوجد كثري من هذه النماذج الب�شر ّية يف خمتلف
االتجّ��اه��ات من الفنون �إىل املهن واالخت�صا�صات
العلم ّية وحتى املهن ّية كثريون هم من يدّ عون ال�شيء
وال ميتلكونه فرنى هذا يف الفنّ والأدب واملو�سيقى،
بالن�سبة له�ؤالء يكفي �أن ي�صادق فنّان ًا �أو يح�صل
على ع�ضو ّية نقابة مع ّينة �أو يخ�ضع لدورات مع ّينة
فيح�سب نف�سه قد و�صل �إىل �ضالّته ،ك���أن مي�سك
بالفر�شاة ومي�ل�أ القما�ش ب���أل��وان عبث ّية وعندما
تقول له ما معنى هذا يقول لك �إنّه فنّ حديث فيا
للعجب ملاذا نفهم الفنّ احلديث لدى كبار الفنّانني
الغرب ّيني ملوك احلداثة يف القرن الع�شرين �أمثال
كاندي�سكي ومارك �شاغال وبيكا�سو و�سلفادور دايل
وقبلهم فان غوغ وغوغان ،فه�ؤالء لديهم ال�شكل
وال��ل��ون كالهما غاية يف املتعة واجل��م��ال وحتى
اللم�سة التي ي�ضعها بفر�شاته على �سطح اللوحة
تراها تقن ّي ًا ال تقل عظمة بجودتها عن عظمة
مل�سات تي�سيانو ورافائيل وليوناردو يف ع�صر النه�ضة،
�أو مل�سات عباقرة االنطباع ّية والواقع ّية الطبيع ّية
احلديثة ،ملاذا..؟! لأنّ ه�ؤالء املحدِّ ثني قد متكّنوا
ج�� ّي��د ًا م��ن �أدوات��ه��م ،وه�ضموا م�ضمون م��ا قدّ مه
�أ�سالفهم ،لذلك ا�ستطاعوا �أن يفر�ضوا هو ّيتهم
احلديثة ،ولي�س بالت�سلّق عرب �سرقة جتارب غريهم
من دون فهمها وا�ستيعابها ،وقبل ذلك فهم ومتكّن
من �أراد �أن ير�سم بالأ�سلوب احلديث �أن ي�ستوعب
ويتمكّن من �أ�ساليب وجت��ارب العباقرة امل� ّؤ�س�سني،

ومن ي�سلك غري هذا الطريق ويريد �أن يخدع النا�س
فهو يف احلقيقة ال يخدع � اّإل نف�سه.
 م���أزق الفنّ الت�شكيلي يف التعبري عن الوطن�أنّ معظمهم وج��د الفكرة �سهلة وط ّيعة �أم��ام��ه،
توجهوا �إىل ال�شهيد مبا�شر ًة حيث كان يف الغالب
ّ
يتعلّق بامل�ستعمر �أو بالعدو الإ�سرائيلي ..لكن
وبخا�صة بعد اال�ستقالل..
اتّ�ضح �أنّ حلم الوطن
ّ
الذي نا�ضلت من �أجله ال�شعوب ُي�سرق من الداخل
�أي�����ض�� ًا ،تبخّ ر حلم ال��وط��ن بالن�سبة مل��ن يتجاوز
لديهم تعريف الوطن رقعة جغراف ّية من الأر�ض..
و�أبانت بع�ض لوحات الفنّانني عل ًال كثرية تنخر هذا
املجتمع و ُتعدّ د م�آ�سيه..
ما امل�شاركة التي ا�ستطعت تقدميها على �صعيد
الفنّ ومل تت�س ّبب يف تعطل �أفكار جميلة والتنازل
عن �أفكار �أخرى؟
 ال يفيد جلوء � ّأي �إن�سان �إىل �أ�سلوب ي�ست�سهلّ
وي�ستخف خالل تناوله الطرق التي يرى �أنّها
فيه
�سهلة وينفذ من خاللها �إىل نتائج �سهلة ،ولكن يف
ال��واق��ع اللجوء �إىل ال�سهل يرافقه ب�شكل �أ�سرع
ف�شل مبنتهى ال�سهولة� ،إنّ اللوحة التي ال يقف
عندها امل�شاهد مت�أ ّم ًال وحم ّل ًال لها ومعجب ًا بها لي�ست
لوحة و�صاحبها لي�س فنّان ًا ،فال يوجد يف الفنّ
طرق �سهلة وطرق �أخ��رى لي�س لها عالقة ب�أ�صول
الفنّ  ،املوا�ضيع مبختلف �أنواعها ومراميها حتتاج
�إىل وعي وفهم وخلف ّية ثقاف ّية ومهارات متعدّ دة
م��ن التقن ّيات �أ ّي��� ًا ك��ان امل��و���ض��وع امل��ت��ن��اول ر�سمه،
ودائم ًا العربة يف اخلواتيم� ،أ ّما التعبري عن الوطن
فهذا �إ�ضافة لكلّ ما ذكرته ،فهو �إمي��ان وارتباط
من الفنّان بوطنه وع�شقه له ولكلّ ما يحتويه،
عندئذٍ تخرج التعبريات املختلفة عن الوطن ب�شكل
تلقائي ،وب�أ�ساليب قو ّية وثابتة ورا�سخة مثل �شجر
ّ
ال�سنديان تدخل جذورها يف �أعماق الأر�ض ،ويرقى
نبتها عالي ًا ليطال ال�سحاب ،الفنّان ال�صادق ت�شعر
بانتمائه لوطنه من دون �أن يتكلّم ،فقط تنظر �إىل
لوحاته مهما كان مو�ضوعها فرتاه ال بدّ �أن ي�شري �أو
يرمز �إىل ذلك.
 قيل ،يجب � اّأل تكون امل�أ�ساة (الرتاجيديا)بال�ضرورة م��ن دون � ّأي �أم���لٍ  ،لكن عندما ت�سمح
لنف�سها ببع�ض التفا�ؤل ،فيجب �أن يكون ذلك بوجلٍ
و�سحنةٍ متج ّمدةٍ من اخلوف .ما ر�أيك؟
ٍ
وارتعا�ش ْ
 �إنّ � ّأي ف�سحة لأم��لٍ تظهر من خ�لال م�أ�ساة،يتعر�ض لها �إن�����س��ان �أو جماعة �أو �أ ّم����ة ..فق ّوة
ّ
الإرادة والت�صميم على حتقيق التفا�ؤل هو الطريق
الوحيدة لتحقيق هذا التفا�ؤل على ال�صعد كافّة،
�سواء ف��رد ًا �أم جماعة �أم �أ ّم��ة ،ولنا من الأمثلة
الكثري ع�بر ال��ت��اري��خ ،ومنها على �سبيل امل��ث��ال ال
احل�صر ،حتقيق الأ ّم��ة العرب ّية الإ�سالم ّية �أقوى
ح�ضارة �إن�سان ّية بعد �أن كانت �أ ّمه �ضعيفة متفكّكة،
وملّ��ا امتلكت �إرادت��ه��ا وعزمها و�إ���ص��راره��ا ،كربت
وانت�شرت وحتقّق الأمل ،ولنا �أمثلة �أخرى يف القرن
الع�شرين� ،سقوط �أمم بفعل م�آ�سي احلرب العامل ّية
الأوىل والثانية ،ونهو�ضها من جديد ب�سبب امتالكها
لإرادتها وعزمها وت�صميمها على حتقيق الأمل ،وقد
كان ،مثل الرو�س ،الأمل��ان ،اليابان ..وهنا ال مكان
وخا�صة لدى �أهل الأدب واملو�سيقا وفنون
للخوف،
ّ
الر�سم.
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مي�ساء نعامة
�إعالمية وباحثة
• عي�سى فتوح
ال�سيدة مي�ساء نعامة �إعالمية �سورية قديرة،
ت�س ّلمت منا�صب عدة �إعالمية و�صحفية و�إدارية
مهمة يف و���س��ائ��ل الإع��ل�ام امل��ق��روءة واملرئية
وامل�سموعة يف �سورية ،منها :حم��ررة يف جملة
“املعرفة”  ،1999ومديرة املكتب ال�صحفي يف
وزارة الإعالم  ،2006ومديرة املكتب الإعالمي
يف جمل�س ال�شعب  ،2011وم�ست�شارة لوزير
الإع��ل�ام  ،2012وخ��ب�يرة �إع�لام��ي��ة يف وزارة
الإعالم  ،2014وم�ؤ�س�سة ورئي�سة نادي املرا�سلني
ال�شباب .2013
ولدت الإعالمية مي�ساء نعامة يف 1967/1/9
يف دم�شق ،ونالت الإج��ازة يف العلوم الإن�سانية
(ق�سم علم االجتماع) من جامعة دم�شق عام
 ،1987ودبلوم الت�أهيل الرتبوي من اجلامعة
نف�سها عام  ،1995و�شهادة قائد ا�سرتاتيجي عام
.2011
�أع���دّ ت وق��دّ م��ت �سل�سلة ب��رام��ج تلفزيونية،
ون����دوات ح��واري��ة ،وكتبت ع���دد ًا م��ن الأف�ل�ام
الوثائقية والن�صو�ص الدرامية ،منها :برنامج
“الأدب واحلياة” �أ�سبوعي ًا ،على قناة الف�ضائية
ال�سورية م��دة ث�لاث �سنوات ،وبرنامج “الوجه
الآخر” �أ�سبوعي ًا م��دة �أرب��ع �سنوات ،وبرنامج
“حديث النا�س” �أ�سبوعي ًا مدة �سنة واح��دة،
وبرنامج “�أقالم و�آراء” �أ�سبوعي ًا م��دة ع�شر
�سنوات ،وبرنامج “نب�ض �سورية” على �إذاع��ة
(�سوريانا �إف �إم) م��دة �سنتني� ...إ�ضافة �إىل
�سل�سلة ندوات تلفزيونية عن املر�أة العربية.
���ش��ارك��ت يف م��ه��رج��ان ال���ق���اه���رة الإذاع�����ي
والتلفزيوين عامي  2006و ،2007ويف اللجنة
الإعالمية للقمة العربية التي �أقيمت يف دم�شق
 ،2008ويف ملتقى الأديبات العربيات يف دم�شق
 2008وبريوت  ،2009ويف مهرجان �أنطاكية
الأدب����ي  ،2009ويف جلنة درا���س��ة ومناق�شة
قانون املطبوعات  ،2007و ُك ّرمت من قبل ال�سيدة
الأوىل �أ���س��م��اء الأ���س��د مبنا�سبة عيد الأم يف
.2008/3/20
�أ���ص��درت ثالثة كتب ه��ي “الزواج والأ���س��رة
– درا���س��ات وا�ستطالعات ميدانية” ،2004
و”امل�شهد الإع�لام��ي ال�سوري – نظرة نقدية”
 ،2007و”�أقالم تكتب لغزّة” باال�شرتاك مع
�أختها مها نعامة .2009
حت��دث��ت يف ك��ت��اب “الزواج والأ�سرة” عن
اخليانة الزوجية وحكمها ال�شرعي ،وع�شيقات
�شرعيات يف عقد زواج عريف ،وتعدد الزوجات،
وامل�شكالت الزوجية و�ضرورة الإر�شاد الزوجي،
واالنحراف االجتماعي والفقر ،وخماطر زواج

القربى ،و�ضرورة الفح�ص الطبي قبل ال��زواج،
والزواج املبكر بني اندفاع الأهل ومعاناة الأبناء،
وخماطره من وجهة نظر �أ�ساتذة علم النف�س،
ومدة احل�ضانة بني �آراء الفقهاء وحكم القانون،
وال�تراب��ط الأ���س��ري عنوان العائلة الناجحة،
وجمال املر�أة نعمة �أم نقمة ،وما هي �سبل تك ّيف
الفرد يف جمتمعه؟ ومهام جديدة للرتبية داخل
املجتمع ،وميزانية الأ�سرة م�س�ؤولية الرجل �أم
امل��ر�أة؟ وامل�ستوى االقت�صادي للأ�سرة والإنفاق
املتوازن...
قالت يف بحثها اخليانة الزوجية وحكمها
ال�شرعي“ :كانت اخليانة الزوجية �أح��د �أهم
الأ�سباب التي تنق�ض هذه احلقوق والواجبات،
وتدنّ�س الرباط املقد�س بني الزوجني ،ومفهوم
اخليانة الزوجية يتفاوت م��ن �شخ�ص لآخ��ر،
وم��ن نظرة امل���ر�أة �إىل اخليانة منها عن نظرة
ال��رج��ل �إل��ي��ه��ا ،وه���ذه ال��ظ��اه��رة ال�سلبية التي
تتخ ّلل احلياة الزوجية اختلفت النظرة �إليها
بني املا�ضي واحلا�ضر ،فبعد �أن ك��ان الرجل �أو
“ال�سيد” ي�ضع زوجته يف املنزل ،ويذهب الهث ًا
وراء �أهوائه ونزواته دون رقيب �أو ح�سيب� ،أ�صبح
اليوم مطالب ًا �أو م�س�ؤو ًال عن جميع حتركاته
وت�صرفاته ،وخا�صة �أمام زوجته ،وهذا يعود �إىل
تطور احلياة عموم ًا ،ودخ��ول و�سائل االت�صال
املختلفة �إىل املنزل ،وخروج امل��ر�أة للعمل خارج
املنزل ،بالإ�ضافة �إىل وعي املر�أة الكامل حلقوقها
وواجباتها”.
“�إن هذه الأمور جميعها �ض ّيقت احل�صار على
الرجل ،وو�ضعته يف خانة امل�ساءلة .لأن هذه
الظاهرة االجتماعية ب��د�أت تنت�شر نوع ًا ما يف
املجتمع ،ب�سبب املغريات التي يواجهها الرجل
وامل��ر�أة على حد �سواء ،والتي يعتقد كل منهما
بوجود م�بررات للخيانة التي قد تدّ مر احلياة
الزوجية برمتها”.
وقالت يف بحثها “ع�شيقات �شرعيات يف عقد
زواج عريف”�“ :إن ال��زواج العريف كان يتنا�سب
مع مرحلة تاريخية معينة ،حني كانت النفو�س
�صافية ،والق�صد هو الزواج ولي�س �أمور ًا �أخرى،
كما هي احلال يف املرحلة احلالية التي نعي�شها
اليوم ،حيث ي�ستغل البع�ض ما ح ّلله اهلل مل�آرب
�شخ�صية ،فيتزوجون بهذه الطريقة �أك�ثر من
مرة ،ويط ّلقون بكل ب�ساطة و�سهولة لأنهم غري
ملزمني باحلقوق لأنها غري م�سجلة”.
“وهناك من يتز ّوج هذه الأيام زواج ًا عرفي ًا
بغاية املتعة فقط ،وبعدها يح�صل الطالق ،بعد
�أن يكون الرجل قد ح�صل على مبتغاه ...فهذا
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الزواج ال يعترب زواج ًا �شرعي ًا وال قانوني ًا ،و�إمنا
ُ
ا�ستغالل بع�ض الرجال ظروف بع�ض الفتيات،
هو
ويتزوجون منهنّ لي�صلوا فقط �إىل م�آرب �شخ�صية،
ولري�ضوا غريزة �شهوانية ،ولذلك فهذا الزواج
مرفو�ض اجتماعي ًا ،ويجب �أن ُيرف�ض قانوني ًا،
�إذا كانت الغاية منه �إر�ضاء غريزة� ،أو �إ�سكات
�شهوة ،ولي�س عالقة زوجية �إن�سانية ُتبنى على
�أ�س�س متينة �أهمها بناء �أ�سرة ،و�إجناب �أوالد� ،إىل
غري هذه الأم��ور ال�سامية التي ترتبط بالزواج
ال�شرعي امل�صدَّ ق باملحكمة ال�شرعية ،واملخ�ص�صة
لعقد ال��زواج ،و�إعطائه �صفة القد�سية ،وبذلك
فقط ميكن احلفاظ على احلقوق والواجبات لكال
الزوجني”.
وقالت يف بحثها “تعدد الزوجات” “تعترب
ظاهرة تعدد الزوجات يف املجتمعات العربية،
وال �سيما الإ�سالمية من الظواهر ال�سلبية ،ملا
تخ ّلفه ه��ذه الظاهرة من م�شكالت اجتماعية
عديدة ،منها مث ًال التفكك الأ�سري ،بل ويف كثري
من الأحيان ت���ؤدي �إىل االنهيار العائلي داخل
الأ�سرة ،هذا عدا الآثار النف�سية ال�سيئة للأوالد
يف ح��ال وج��وده��م من ال��زوج��ة الأوىل ،ناهيك
عن امل�شكالت التي حت�صل بني الزوجات �أنف�سهن،
وامل�شكالت املادية التي ترتتب على الزوج املعيل
لأكرث من زوج��ة ،وم�شكالت �أخ��رى ال نهاية لها،
تبد�أ مع املمار�سة اخلاطئة للحقوق والواجبات،
خا�صة من قبل الزوج الذي يعد نف�سه “ال�سيد”،
والذي يحق له �أن يتزوج متى �أراد وكيفما �شاء،
حتى من دون �أن يك ّلف خاطره ب�إعالم الزوجة
الأوىل ،م�ستند ًا �إىل ما �ش ّرعه اهلل تعاىل بهذا
ال�ش�أن”.
وق��ال��ت يف بحثها “االنحراف االجتماعي
والفقر” “يتذ ّرع بع�ض املنحرفني ب�ضغط احلياة
املعي�شية التي جت�بر الفتاة على بيع ج�سدها
مقابل ثمن مادي بخ�س �أو كبري ...وبعد �أن “يطق
�شر�ش احلياء” كما يقولون ،قد ي�صبح بيع اجل�سد
ربرات”.
مهنة ال حتتاج �إىل املزيد من امل ّ
“وعندما ُتتاح الفر�صة للتعرف على الأ�سباب
الكامنة وراء حاالت االنحراف ،جند �أن معظم
املنحرفات يتحدثن عن م�شكلة ال تخ�صهنّ ...
فهي �إم��ا ب�سبب الفقر املدقع� ،أو ب�سبب قوانني
املجتمع� ،أو زواج غري متكافئ� ،أو نوامي�س املجتمع
اال�ستهالكي ال��ذي يتط ّلب دخ ً
�لا قد ال يتحقق
بالطرق امل�شروعة”.
وقالت يف بحثها “خماطر زواج ال ُقربى و�ضرورة
الفح�ص الطبي قبل الزواج” “�إن ظاهرة زواج
القربى ظاهرة �سلبية .خ ّلفتها العادات والتقاليد
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القدمية ،وال تزال تنت�شر يف جمتمعاتنا النائية
منها على وجه اخل�صو�ص ،بكل ما يف هذه الظاهرة
من خماطر تنعك�س ب�صورة مبا�شرة على املجتمع
بالأخ�ص ،يف ظل غياب الوعي ال�صحي ،وعدم
التق ّيد بتعليمات القوانني الناظمة التي ت�ؤكد
على �ضرورة االختبار ال�صحي قبل الزواح.”....
وقالت يف “الزواج املبكّر بني اندفاع الأه��ل
ومعاناة الأبناء” “�إن ظاهرة الزواج املبكر ،وما
لها من منعك�سات اجتماعية وج�سدية �سيئة،
وللأ�سف ال�شديد مازالت هذه الظاهرة منت�شرة
يف وقتنا احلا�ضر ،بل �إننا نالحظ جتدّ دها ،بعد
�أن كانت ُتعدّ من ال��ع��ادات القدمية والبالية،
والتي ب��د�أت تندثر مع انت�شار الوعي والثقافة
والعلم ،لكن ج�شع بع�ض الأه��ل يدفعهم لتزويج
بناتهم ،عندما يكون هذا ال��زواج فر�صة ذهبية
ال تع ّو�ض ،غري �آبهني لو�ضع بناتهم وا�ستعدادهم
�أو عدمه لتح ّمل هذه امل�س�ؤولية اجل�سيمة ،ودون
�أن ينظروا �إىل �صغر �س ّنهنّ  ،وطبع ًا عندما نقول
الزواج املبكّر ،ف�إننا نق�صد تزويج الفتاة وال�شاب
قبل بلوغهما �سن ال�سابعة ع�شرة من عمرهما”.
�أق��ول :لو ّ
اطلع النا�س على ما ورد يف كتاب
الإعالمية والباحثة االجتماعية مي�ساء نعامة
“الزواج والأ�سرة” والق�ضايا االجتماعية
واجلن�سية التي عاجلتها فيه ،وعملوا ب�إر�شاداتها
وتوجيهاتها ال�سليمة وال�سديدة ...لو�صلنا �إىل
خلق وبناء جمتمع �سليم و ُمعافى ،تنتفي منه كل
هذه الآفات البغي�ضة التي تخطاها الزمن ،ولكن:
ِعبرَ ٌ ك ُّلها احليا ُة ولكنْ
الكتاب ويقر�أْ
�أين من يفتح
َ

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

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني
hotmail.com@alesboa2016
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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�أعالم

•�أ.حممد حديفي

الرنج�سي والرنج�سية

حنان دروي�ش

قا�صة ،تكتب الأدب املوجه
ّ
للأطفال
ع�ضو احتاد الك ّتـاب العرب
ع�ضو جمعية الأطفال
مواليد م�صياف 1953
عملت معلمة
جمع ّية �أدب الأطفال
حازت جائزة الطفل العربي يف "�أبو
ظبي" لعام  2000ـ وجائزة الطفل
العربي يف "�أبو ظبي لعام "2005
عن ق�صة طويلة ،و�سرية ق�ص�ص ّية
ـ وجوائز حمل ّية �أخرى مثل:
البتاين ،ونقابة املعلمني ،واحتاد
الكتاب العرب.
ـ ما ترجم من �أعماله �إىل اللغات
الأجنبية:
عدّ ة ق�ص�ص من جمموعاتها
املتعدّ دة �إىل الإ�سبانية.
ـ ر�سائل جامعية عن �أعماله:
الر�سالة اجلامع ّية للم�ستعربة
"يوبيا غو�ستال�س"
ـ امل�ؤلفات:
 1ـ ذلك ال�صدى ق�ص�ص.
 2ـ ف�ضاء �آخر لطائر النار ق�ص�ص
للكبار.
 3ـ بوح الزمن الأخري ق�ص�ص
للكبار.
 4ـ وعادت الع�صافري ق�ص�ص
�أطفال.
 5ـ حكمة الهدهد ق�ص�ص �أطفال.
 6ـ �أمنيات خالد ق�صة طويلة
للأطفال.
 7ـ رابعة العدويّة �سرية ق�ص�ص ّية
للأطفال.
 8ـ اخلن�ساء �سرية ق�ص�ص ّية
للأطفال.
 9ـ ق�ص�ص مدينتني ووجوه
ومرايا ,وعن �أدب االنتفا�ضة �سرية
ق�ص�صية للأطفال م�شرتك مع �أدباء
�آخرين.

تراه وحيد ًا منعز ًال يجل�س يف زاوية يختارها لنف�سه ،وغالب ًا ما تكون
الزاوية قامتةً ومظلمة ،وجهه يكت�سي تباع ًا ب�ألوان الطيف ،يف داخله
تعتمل �أفكار تخ�صه وحده ،ي�ستعر�ض ما�ضيه البعيد والقريب ،ويختار
لنف�سه �أعداءً غالب ًا ما يكونون رفاق درا�سة� ،أو رفاق مهنة� ،أو حتى جريان
له يف امل�سكن ،فالناجحون منهم �أع��داء له ،والذين و�صلوا ملواقع هامة
يف حياتهم الوظيفية خ�صوم افرتا�ضيون .عملوا على تنحيته ،و�أخذوا
املكان الذي يرى �أنه يليق به وحده دون غريه ،حياته قلقة غري م�ستقرة،
يعمد دائم ًا �إىل لفت الأنظار ل�شخ�صه� ،إن بد�أ باحلديث ي�صعب �أن ينهيه
ال لغريه كي يتحدث ،ويرى �أن �إطراءه الدائم امل�ستمر من
�أو يعطي جما ً
الآخرين فر�ض عليهم وواجب ي�ؤدونه جتاهه ،فهو الأف�ضل ،وهو الأجمل،
وهو الأجدر ب�أي مكان ي�سعى �إليه الآخرون.
يف جل�سة مع النف�س تذكر والده ال�شهيد الذي ق�ضى دفاع ًا عن تراب
الوطن يف حرب ثالثة و�سبعني وت�سعمائة و�ألف� ،ضد العدو ال�صهيوين،
ووالدته التي كانت �أ�شبه بقدي�سة تلج�أ �إليها ن�سوة احلارة للم�شورة و�أخذ
الن�صح ،و�إخوته الثالثة الذين يكربونه �سناً ،فهو ال�صغري املدلل بينهم
والذي �أف�سده الدالل ،فن�ش�أ �أناني ًا حمب ًا لذاته ،وعينه دائم ًا على ما ميلكه
الآخرون من �أترابه حتى ولو كانت لعب ًا باليةً من �سقط املتاع.
عند اقت�سام الإرث كان يف ال�صف الأول الثانوي حيث غادر املدر�سة ومل
يعد �إليها �أب��داً ،ولكرثة طمعه وج�شعه نعته �شقيقه الأكرب بالرنج�سي
وكانت تلك هي املرة الأوىل التي ي�سمع بها هذه الكلمة ،وقد �أ�صاب �شقيقه
يف �إطالق هذه ال�صفة عليه؛ فهو نرج�سي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
فمن هو الرنج�سي؟ �إنه ذاك الذي يرى نف�سه �أنه ن�سيج وحده ،ال �أحد
يرقى مل�ستوى قامته الإبداعية �أو فكره� ،أو مواهبه التي ال تعد وال
حت�صى ،فهو يقول وميلي وعلى الآخرين الطاعة والإذعان.
الرنج�سية حالة مر�ضية ت�ستويل على بع�ض الأ���ش��خ��ا���ص ،ويقال
�إن ن�سبة امل�صابني بها وفق ًا لإح�صائية �أجريت يف ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية عام  2009بلغت �ستة باملائة من عدد ال�سكان� ،أما �أ�صل الكلمة
كما تقول الدرا�سات تعود �إىل (نرك�سو�س) الذي نظر مرة يف املاء الذي
عك�س �صورة وجهه ف�أعجب بجماله ،وفُ�تن بحب نف�سه ،وق��د �أجريت
درا���س��ات عديدة على الرنج�سية والرنج�سيني وتطابقت جميعها يف
و�صف ال�شخ�صية الرنج�سية ،وح�صل �إجماع �شبه تام على �أن الرنج�سية
هي �إحدى �سمات ال�شخ�صية الثالث يف ثالوث الظالم �إىل جانب كل من
امليكيافيلية واالعتالل النف�سي ،وتو�صل اجلميع �إىل �أن ال�صفة الأ�سا�سية
يف ال�شخ�صية الرنج�سية هي الأنانية ،فالرنج�سي عا�شق لنف�سه ،ويرى
�أن الذين من حوله �أقل منه فهماً ،و�أقل جماالً ،لذلك فهو يبيح لنف�سه
ا�ستغالل النا�س وال�سخرية منهم ،وينتظر الإطراء والتبجيل والتقدي�س
ممن حوله ،ومن ال ميتثل فهو عدو مبني ،وخ�صم يجب �أن يدمّر ،ويقلّل من
�ش�أنه ،و�إن كان هنالك من �شيء ي�ستفز الرنج�سي ويثري غ�ضبه وحنقه فهو
النقد الذي يعتربه عدو ًا له ،فهو ال يقبل �أن ينتقده �أحد� ،أو ي�شري �سلب ًا
�إىل عمل ما قام به �أو مار�سه خارج ال�سياق..
وك��ث�ير ًا ما جند الرنج�سيني ميجدون �أ�صولهم و�آب��اءه��م و�أج��داده��م

لإثبات قوة وجودهم يف املجتمع..
و�إذا ما �أردنا ت�صنيف الرنج�سيني و�إجمال �صفاتهم ا�ستناد ًا �إىل درا�سات
عديدة �أجراها علماء النف�س حول هذه الناحية املر�ضية ونرى �أنها ت�أتي
يف طليعتها هي تلك التي �أ�شار �إليه العامل [�أليك�سندر لووين] حيث
و�صف املرء الرنج�سي ب�أنه يجنح �إىل الرتكيز على الذات يف العالقات
ال�شخ�صية ،وي�����ص��ادف م�شاكل يف احل��ف��اظ على ع�لاق��ات طبيعية مع
الآخرين ،ونق�ص الوعي النف�سي ،و�صعوبة يف �إبداء التعاطف ،وم�شاكل يف
التمييز بني الذات والآخرين ،ثم فرط احل�سا�سية لأي �إهانات �أو �شتائم
متخيلة ،كما نرى �أن �أليك�سندر لووين قد �أ�ضاف بع�ض ال�صفات للرنج�سي
كالعجرفة ،والإط��راء لديه ين�صب على �أنا�س قالئل ممن يعجب بهم
�أ�سماه «الإط��راء الرنج�سي»� ،أما الكره فهو ين�صب على �أولئك الذي ال
يعجب بهم وقد �أطلق عليه ت�سمية «االعتداء الرنج�سي» �إ�ضافة �إىل
ا�ستخدام الآخرين دون النظر يف تكلفة ذلك ،والتظاهر ليكون ال�شيء
�أكرث �أهمية مما هو عليه يف الواقع ،وكذلك املبالغة يف تعظيم مهارته
و�إجنازاته مدعي ًا �أنه اخلبري يف �أ�شياء كثرية.
�أما العاملة «هوت�شكي�س» فقد عرفت ما �أ�سمته اخلطايا املميتة ال�سبع
للرنج�سي والرنج�سيني وهي ..اخلزي والعار ،والتفكري ال�سحري ،بحيث
يرى الرنج�سيون �أنف�سهم �أف�ضل من الآخرين ،وذلك با�ستخدام ت�شويههم
للآخر عن طريق �إ�سقاط العار عليه ،كذلك الغطر�سة �أو التكرب لتعظيم
وتقدي�س �أنف�سهم ،كما ترى �أن الرنج�سي ميلك �صفة احل�سد الرنج�سي
�إذ يحاول ت�أمني ال�شعور بالتفوق يف مواجهة ق��درات �شخ�ص متفوق
با�ستخدام االزدراء للتقليل م��ن مكانة ذل��ك ال�شخ�ص ،كذلك يعترب
الرنج�سيون �أنف�سهم �أنهم حالة خا�صة ومن ال ي�ؤمنون بهم يعتربون
أ�ع��داءً لهم ،وكذلك ي�ؤمن الرنج�سيون ب�أن ال حدود لهم وكل الأماكن
�أمامهم م�شاع وما من �شيء يقف �أو يجب �أن يقف يف طريقهم.
ومن ال�صفات ال�سيئة غري املربرة هي �صفة اال�ستغالل املتجذرة لديهم
فهم ي�سعون ال�ستغالل الآخرين دون �أخذ م�شاعرهم و�أحا�سي�سهم بعني
االعتبار..
وي��رى علماء النف�س �أن هنالك نرج�سية تعترب �صحية وتتجلى يف
االت�����س��اق ب�ين الأن���ا والأن���ا العليا ،وال��ت��وازن ب�ين ال��دواف��ع ال�شهوانية
والعدوانية وقد تكون الرنج�سية ال�صحية موجودة يف جميع الأفراد،
ويرى «فرويد» �أن هذه حالة �صحية لتطور مكون احلب يف الفرد ،ويقول:
�إن الرنج�سية ال�صحية هي جزء �أ�سا�سي من التطور الطبيعي بحيث ميكن
�أن ينظر �إىل احلب من الوالدين لطفلهما ومواقفهما جتاهه هو عملية
�إحياء و�إعادة �إنتاج الرنج�سية اخلا�صة بهما.
نخل�ص �إىل القول �إن حماوالت املرء و�سعيه �إىل بناء نف�سه و�أ�سرته
و�إ�سهامه يف بناء جمتمعه حتتاج �إىل الكثري من �إمعان التفكري يف درا�سة ما
يدور حوله درا�سة معمقة ،وتر�سيخ الإميان بحق الآخر يف احلياة ،وعدم
و�ضع العراقيل يف طريق الآخرين مع �إر�ساء نهج قومي للحياة ي�ؤدي �إىل
قناعة را�سخة �أن ما ي�ؤمل املرء يف موقف ما وزمن ما ي�ؤمل الآخرين كذلك.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

الآداب العالمية
�صدر ال��ع��دد اجل��دي��د م��ن جملة «الآداب العاملية»
الف�صلية ال�صادرة عن احت��اد الكتّـاب العرب ،و�ض ّمت
�صفحاتها ق�ص�ص ًا وق�صائد ودرا�سات متنوعة من الآداب
الأجنبية.
رئي�س التحرير الأديب بديع �صقور كتب االفتتاحية
بعنوان «كلنا يف الطاحون بالبل» .نختار منها:
ط���ارت ال��ب�لاب��ل ،وت��رك��ت لنا ال��ط��واح�ين اخل��اوي��ة،
طواحني امل��اء وال��ه��واء ،الكل يعتقد �أن �صوته �أجمل
الأ�صوات:
�أنا ال�شاعر الأول ،و�أنا الفنان املت�ألق
�أنا �أمهر ال�سا�سة ،و�أنا العقل والوجاهة
�أنا من ي�صلح للمعايل ،و�أنا اخلطيب املفوه
�أنا الفار�س الذي ال ي�شق له غبار ،و�أنا الذي ال تنحني
لغريه الريح
و�أنا املغنية التي تبكي احلجر وت�ضحك الطري ،و�أنا

�سيدة الرق�ص اجلميل
�أنا العندليب ،وال �صوت �أحنَّ من �صوتي
�أنا ال�صدر يل ،ودوين العاملني� ..أنا قبطان البحار� ،أنا
حار�س املوج
�أنا ذهب الأر�ض ،و�أنتم م�سافرو العربات الأخرية يف
قطار.
لن ي�صل� ..أنا و�أنا ،و�أنا ،و»كلنا يف الطاحون بالبل»
درا���س��ات ال��ع��دد ل�ل�أدب��اء وال��ك��تّ��اب :خليل البيطار
«قراءة يف كتاب «رامبو وزمن القتلة»»� ،شوقي بدر يو�سف
«فران�سوا �ساغان ..املراهقة احلزينة» ،د .غ�سان ال�سيد
«مدخل �إىل التحليل البنيوي للمحكيات ..روالن بارت».
�أما ال�شعر فكان ترجمة الأدباء :بديع �صقور»ثالث
ق�صائد ..ال�شاعرة الأرجنتينية �ألفون�سيتا �ستورين»،
ح��ي��ان احل�سن «ق�صائد لل�شاعرة الإي��ران��ي��ة ف��روغ
فرخزاد» ،عبدو زغبور «خمتارات من ال�شعر الفنزويلي

املعا�صر».
ق�ص�ص م��ن ترجمة د .ج���ودت �إب��راه��ي��م «ر�سالة
�أم وق�ص�ص �أخ���رى ..ي��وري ياكوفليف» ،رنيم بركات
«�أو�شيل :اخل��روف اجلميل املفقود ..الريباملري» ،نهاد
�أحمد «�إيفلني ..جيم�س جوي�س»
�أما املراجعات فكانت للأدباء� :سامر ال�شمايل «�أورهان
باموق ..قراءة يف روايتني» ،حممد احلفري «غيفارا �أو
«دولة ال�شم�س»».
نوافذ على الأدب والثقافة يف العامل للأديب منري
الرفاعي حتت عنوان «�أدباء رو�سيا العظام ..النهايات
امل�أ�ساوية الغام�ضة».
والنافذة الأخ�ي�رة كانت للدكتور د.ط��ال��ب عمران
«مالمح من املدينة البائ�سة وجامعتها العريقة».

