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

•�أ.د.ن�ضال ال�صالح

االفتتاحية

�أداد �شاعر ًا ()3 – 2
يف القام�شلي ك��ان ميالد فايز خ�ضور ،اب��ن تلك احل�سناء �أ�ص ًال التي ترمتي
على �صدر �أمها البادية� ،أعني ال�سلمية التي �أبدعت عالمات فارقة يف تاريخ
الثقافة ال�سورية ،والعربية عامة ،يف ال�شعر �أمثال� :أحمد اجلندي ،و�سليمان
ع��واد ،و�إ�سماعيل عامود ،وعلي اجلندي ،وحممد املاغوط ،وزيد قطريب ،ويف
البحث والدرا�سة �أمثال :عارف تامر وم�صطفى غالب ،ويف الق�صة �أمثال� :سامي
اجلندي وعا�صم اجلندي ،لك�أنّها� ،أي ال�سلمية� ،أو "كور الزهور"� ،أو "�سالمينا�س"،
�أو "�سالمي�س"� ،أو "�سلم مئة"� ،أنبتتها ال�سماء يف قلب البادية لتع ّو�ض عن وط�أة
ال�صحراء باليانع من الإب��داع واملبدعني ،وليكون فايز خ�ضور واح��د ًا من بع�ض
ربيعها الثقايف الدائم الذي تباهي به ،كما كانت تباهي ،من ُ
قبل ،مبعبد زيو�س،
ومعبد جوبيرت ،ومبا �أجنزه �إخوان ال�صفا وخلاّ ن الوفا فيها من م�ؤلفات ،ومبقام
الإمام �إ�سماعيل.
من "الظلّ وحار�س املقربة"(دار ابن زيدون ،دم�شق � )1966إىل "�صهيل الرياح
اخلر�ساء"(دار الأجيال ،دم�شق � ،)1970إىل "عندما يهاجر ال�سنونو"(احتاد
الكتّاب العرب  ،)1972فـ"�أمطار يف حريق املدينة"(وزارة الثقافة ،دم�شق
� ،)1973إىل "كتاب االنتظار"(احتاد الكتّاب العرب ،دم�شق � ،)1974إىل
"ويبد�أ طق�س املقابر"(احتاد الكتاب العرب ،دم�شق � ،)1977إىل �آخر جمموعة
لفايز خ�ضور �إىل الآن" :هجائيات هادئة"(دار �سرجون ،دم�شق � )2015أجنز
خ�ضور �إحدى وع�شرين جمموعة �شعرية ،وبينها كتابان نرثيان" :ف�ضاء الوجه
الآخر"(احتاد الكتاب العرب ،دم�شق  ،)1988و"ظالل الكالم"(وزارة الثقافة،
دم�شق  .)2003وك��ان� ،شاعر ًا وناثراً ،فايز خ�ضور وح��ده ،بل ن�سيج وحده يف
الثقافة ال�سورية ،بل العربية ،على غري م�ستوى :تعبري �إبداعه عن وعي عال
والعاملي ،وعن زاد معر ّ
ثر باملغامرات الفكرية،
وح�صيف بالرتاث ال�شعري العربي
يف ّ
ّ
حتر�ض
�شعرية
جملة
ؤه
�
وبنا
اخل�صيب،
الهالل
وال�سيما الأ�ساطريية ،يف منطقة
ّ
ن�صه من
قارئه على الت�أ ّمل والتفكري واال�ستزادة من الثقافة ب�سبب ما يت�ض ّمنه ّ
�إحاالت ظاهرة �أحيان ًا ،وم�ضمرة �أحيان ًا ثانية ،على الرتاث الفكري للمجتمعات
واحل�ضارات التي تعاقبت على املنطقة ،ويف غري مكان من اجلغرافية الثقافية
العاملية ،و�صوغه �إيقاع ًا داخلي ًا م�ضاف ًا �إىل �إيقاع التفعيلة التي حر�ص عليها
مما كتب ،و�سوى ذلك من �سمات تن ّبه �إليها ٌ
قليل من الدرا�سات
أعم ّ
يف الأغلب ال ّ
ً
م�ستقلة بهذه التجربة �أحيان ًا ومك ّون ًا من مك ّونات ظاهرة
التي عنيت بتجربته،
ً
�أو مو�ضوع �أحيان ًا ثانية ،والتي ،على الرغم من وفرتها ن�سبيا ،وعلى تفاوت بينها،
مل ت�ستطع الغو�ص على غري املرئي من هذه التجربة ،وال�سيما ما تقوله الطبقات
الن�ص من جهة ،ومعمارية الق�صيدة من جهة ثانية.
العميقة من ّ
لي�س املقام الآن التف�صيل يف جتربة ال�شاعر� ،أو يف الدرا�سات التي تناولت هذه
التجربة ،بل الإ�شارة �إىل �أنّ فايز خ�ضور ظاهرة باملعنى الدقيق للكلمة يف جتربة
مفرد ،ودالّ على �أنّ
احلداثة ال�شعرية العربية ،ظاهرة بنف�سه ،و�صوت �شعري َ
بن�صه على ا�سمه ،وهو ما
املبدع احلقّ هو املبدع الالهث �أبد ًا وراء ما يكون دا ًال ّ
متكّن فايز من حتقيقه منذ ن�صو�صه ال�شعرية املبكرة التي احتفت بها الدوريات
ن�ص
الثقافية الكربى �آنذاك� ،أعني عقدي اخلم�سينيات وال�ستينيات اللذين جهر ّ
خ�ضور بنف�سه خاللهما ،وع�ّب،رّ  ،بال�سمات التي ميزته ،عن ن�سبته �إىل ال�شاعر
وامل�ستقر يف البالغة ،وتنجز بالغتها
وحده ،وعن دوالّ بالغية تناوئ الثابت
ّ
اخلا�صة بها ،بل �شعر ّيتها التي ال ت�شري �إىل غري فايز خ�ضور.
يف مقال عن جتربة فايز خ�ضور (�صحيفة الوطن ال ُعمانية ،تاريخ / 10 / 18
� )2017أنّ املبدع احلقّ
"ن�سر يعي�ش ُعمر ن�سر ْين" ،واحلقّ �أنّ فايز خ�ضور ،لأنّه
ٌ
مبدع بحقّ  ،عا�ش ن�سراً ،وكتب كما يليق بن�سر على الرغم من ( ..يتبع).
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ال�صورة في الخطاب الإعالمي

• د .م�أمون اجلنان
�أ�صبحت ال�صور مرتبطة الآن على نحو مل ي�سبق له مثيل
بكل جوانب حياة الإن�سان ،فال�صورة حا�ضرة متوقدة يف
الرتبية والتعليم ويف الأ���س��واق وال�شوارع ويف بطاقات
الهوية ويف املالعب ويف العرو�ض الفنية ويف �صناعة
النجوم الريا�ضية وال�سيا�سية ،فلم تعد ال�صورة ت�ساوي
�ألف كلمة بل ماليني الكلمات ،وقد لعبت امليديا وفنون
الإع�لان والإع�لام والإنرتنيت دورا �أ�سا�سيا يف ت�شكيل وعي
الإن�سان املعا�صر ،ب�أ�شكال �إيجابية حينا و�سلبية حينا �آخر،
وبدت ال�صورة الإعالمية تنتج الت�صورات والأيديولوجيات
واملنظومات الفكرية وحتى العقائد الدينية وقولبة الأفكار
و�إعطائها حجمها ومقا�صدها ومداها ،ع�صر �أ�صيب بالعمى
جراء كرثة ال�صور التي تعر�ض بحيث �أننا مل نعد ندري من �أين
ت�أتي؟ وال ماذا تعني؟ وال ملاذا ت�ستخدم؟
يقول الدكتور �شاكر عبد احلميد يف كتابه (ع�صر ال�صورة
ال�سلبيات وااليجابيات)�« :إن ع�صر ال�صورة هذا كان له �آثارا
�سلبية ،ر�صدها مفكرون معا�صرون فتحدثوا عن توجيه ال�صورة
لتزييف الوعي و�إخفاء احلقيقة ،و�إع�لاء من قيمة ال�سطحي وامل�ؤقت
والعابر من الأمور ،على ح�ساب احلقيقي واجلوهري والثابت»
فعلى الرغم من نباهتنا قد نتعر�ض لفقدان الب�صر لكرثة ما يعر�ض من
�صور وقيل� :إن االعالم العربي و�صوره عموما ال تخدم ق�ضايا الأمة رغم
تنوعها ،ويالحظ �أن القنوات الف�ضائية واالنرتنيت متيل �إىل الت�سطيح
والإث���ارة وغياب احل��وار الهادف العلمي ،ويغلب عليها ال�سباب وتبادل
االتهامات وت�صفية احل�سابات ،خا�صة يف الندوات التلفزيونية التي من
�سماتها م�صادرة حق الكالم ،و�أ�صبحت املناف�سة بني القنوات الف�ضائية
�سعيا وراء ال�سبق الإعالمي �أحيانا ،على ح�ساب القيم والأخالق يف كثري من
الأحيان ،كما لعبت الف�ضائيات دورا مهما يف م�سار تدفق االعالم واجتهت
مبا�شرة نحو الندوات واحلوارات �إىل جانب التقارير الإخبارية التي كان
لها ت�أثري �أ�سا�سي يف تكوين وت�شكيل تفكري املتلقي و�أ ّثرت على منطية �سلوكه
وتغيري طبيعة الوعي ال�شعبي ،خا�صة يف املمار�سات ال�سيا�سية لدى بع�ض
القوى ال�شعبية ،كما بات وا�ضحا من الرتكيز على الق�ضايا والأفكار وامل�شاكل
املحلية التي كان من ال�صعب �إذاعتها فيما م�ضى ،ومت بذلك حتطيم الأفكار
القدمية التي كانت (حم ّرمة) ،ف�ضال عن ك�سر احتكار االعالم الر�سمي،
حيث كرثت االنتقادات لل�سيا�سيني وبدا اجلمهور مراقبا لأداء احلكومة
�أو ف�سادها ،بعدما �أحدثت هذه الربامج انعطافة كبرية يف مفهوم االعالم.
وتعد حلقات «التوك �شو» �أو برامج املقابالت من �أكرث الربامج �شعبية
خا�صة تلك التي تت�ضمن تقارير ًا ا�ستق�صائية خدمية وتعليقات �سيا�سية،
وه��ي ب��رام��ج �أك��ادمي��ي��ة ر�صينة تقدم �أ�شخا�صا م��ن تخ�ص�صات علمية
وخلفيات فكرية متعددة ،تتعلق بق�ضايا التاريخ واالقت�صاد والأدب،
فقدمت التحليالت ووجهات النظر بلغة مفهومة وتفكري عميق� ،أو اجتهت
نحو مناق�شات �سيا�سية م�صحوبة مب�شاركة امل�شاهدين ،فاملواجهات حول
مو�ضوعات ح�سا�سة وق�ضايا خالفية �شجعت امل�شاهدين على امل�شاركة
وتقدمي وجهات نظرهم وتعليقاتهم ،التي غالبا ما تكون قا�سية وغري
مهادنة.
ويبدو �أن التحوالت التي جرت يف امل�سرح الإعالمي وو�سائل التوا�صل
االجتماعي كبرية جدا ،و�شكلت موجة من التحدي اجلديد بعدما انك�شفت
الفجوة املعلوماتية الكبرية بيننا وبني الآخرين ،وظهر عجز اخلطاب
احلكومي يف الو�صول �إىل النا�س ،ومل يعد امل�شاهد يقع حتت ت�أثري احلكومة
فقد بات ي�ستطيع التمييز بني احلقيقة واخليال!
ومع هذا فقد ا�ستخدمت و�سائل التوا�صل االجتماعي والإع�لام �صورا
خرافية ت�شعر املرء بعجزه على مواجهتها ،فكانت مبثابة ناقالت لر�سائل
بالغة القوة والنفوذ ،فال ت�ستخدم العقل وال النقا�ش وال �إبداء الر�أي،
بل تنطلق من �أيديولوجية حمددة� ،أما �إذا �أراد اجلانب الآخر ممار�سة
حريته فهو �إرهابي متوح�ش يعيق بناء احلرية� ،إن مثل هذه الر�سائل مل
تعد تنطلي على �أحد �إال اللمم فقط.
ومما ي�ؤ�سف حقا :امتالء ال�شا�شات ب�أخبار ال�شاذين و�صور (زفافهم)،
بعدما حمت و�سائل التوا�صل االجتماعي كل حدود بني الأخ�لاق وقلة
ً
نتيجة لتفلت
الأخالق ،ودجمت بني ال�شذوذ (والبورنوغرايف) ،وما هذا �إال

يف رحاب لغتنا
• معاوية كوجان

هل تعلم � َّأن :
-1(�أبتِ ) ال تُ�ستخدم �إال يف
حالة النداء{.يا �أبتِ افعلْ
ما ُت�ؤمر},وخط�أ �أن تقول
جاء �أبتِ  .وخط�أ �آخر �إتباع
ي��اء املتكلم بها يف كتابتها
على هذا النحو
الربامج الإعالمية من الرقابة وال�ضوابط الأخالقية ،ف�أ�صبحنا نعي�ش
يف عامل خميف من دون قوانني وال �ضوابط� ،إن الإعالم يتحمل م�س�ؤولية
كبرية يف ت�شويه ال�صورة يف ه�شا�شة اخلطاب الإع�لام��ي وغوغائيته
وعاطفيته وت�ضليله التاريخي للوقائع ودوره يف ت�شويه وعي امل�شاهد
العربي ب�ضخه يوميا معلومات مغلوطة م�صحوبة ب�شعارات ت�شوه واقعنا
ق�صدا �أو جهال ،ف�إذا كان الأمر ق�صدا فتلك م�صيبة� ،أما �إذا ثبت �أنه كان
جهال فامل�صيبة �أك�بر ،ومع كل ذلك ما زلنا نتحدث نف�س الكالم املمجوج
واململ ،الذي كان وما يزال يرتدد ،وال ن�سمع �سوى تنظري فارغ و�شعارات
جوفاء وخطب حما�سية منتهية ال�صالحية ،م�صحوبة ب�شيء من ال�صراخ
والتهديد وا�ستعرا�ض للع�ضالت ،دون �أن يتمكن امل�شاهد من اخلروج بنتيجة
معينة �أو فكرة حمددة.
�إن احلكومات العربية ما زالت ت�سيطر على بع�ض الف�ضائيات التي تبدو
غالبا م�ستقلة لكنني اعتقد �أن احلكومات �أتاحت لنف�سها و�سائل جديدة
يف الهيمنة واالحتكار يف جمال الإعالم �أكرث ذكاء ودهاء ،و�أقل التزاما
باملعايري الر�سمية الثقافية والأخالقية وال�سيا�سية.
�إن �شيوع و�سائل التوا�صل االجتماعي يف العديد من الأقطار العربية
�أ�صبح حقيقة واقعة لها جذورها و�أدواتها املعروفة ،و�أ�صبح امل�شاهد عموما
مياال �إىل اال�ستهالك ملتزما بقائمة من املحرمات� ،ضعيف الإح�سا�س
بالقيم الوطنية والقومية واالجتماعية ،حري�صا على ت�أمني حاجياته
دون النظر يف �شرعية الأ�سلوب و�أخالقياته راف�ضا جمتمعه راغبا بالهجرة
منه وهذا ما يعر�ض الثقافة العربية خلطر كبري وحتديات �أكرب وهذه
اخلطورة ال ت�أتي من الهيمنة الثقافية فح�سب و�إمنا من الأدوات و�آليات
االخرتاق التي ت�ستخدم لفر�ض �أمناط معينة.
و�أخريا ولي�س �آخرا :مل تعد مهمة االعالم الت�سلية فقط وامنا تقع على
عاتقه م�س�ؤولية اجتماعية كبرية! ومن جهة �أخرى ف�إنني �أرى �أن ينتقل
املرء من جبهة الباطل �إىل جبهة احلق بعد �أن يرفع اهلل غ�شاوة الباطل
عن عينيه هو �أمر طبيعي� ،أما �أن ينتقل من جبهة احلق �إىل جبهة الباطل
فهذه من النوادر التي �أ�صبحت اليوم �أمور ًا �شائعة يف هذا الزمان ،خا�صة
بعدما �أختلط فيه احلابل بالنابل ،و�أ�صبح فيه �صوت النقود هو ال�صوت
امل�سموع والطاغي الذي ال يعلو فوقه �صوت ،وبتنا نرى تكالب الرذيلة على
الف�ضيلة بعد �أن خبى وتال�شى �صوت الثقافة واملعرفة والرقي.
املراجع
مقدمة ابن خلدون طبعة دار العلوم بريوت 1981
جملة �ش�ؤون عربية :الرتبية ووحدة ال�شخ�صية القومية للأمة العربية للباحث
�إ�سماعيل امللحم عدد  36عام 1984
الإعالم وال�صراع العاملي د .ف�ؤاد عبد ال�سالم القاهرة.
الإع�لام امل�ضلل يف العالقات الأوربية العربية ال�شاذيل القليبي جملة الإذاع��ات
العربية تون�س عدد1987/ 6
ع�صر ال�صورة ال�سلبيات وااليجابيات للدكتور �شاكر عبد احلميد.

(�أب��ت��ي ) لأن ال��ت��اء يف
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ثورة ال�سترات ال�صفراء

•د .علي دياب

ج����اء �إمي���ان���وي���ل م���اك���رون ال��رئ��ي�����س
ال��ف��رن�����س��ي� ،إىل ال��رئ��ا���س��ة الفرن�سية
بطريقة ،مل ي�شهدها ال�شارع ال�سيا�سي
الفرن�سي ،ه��ذا ال�شارع ال��ذي �أدم��ن على
�إي�صال الر�ؤ�ساء �إىل ق�صر الإليزيه ،من
خ�لال حزبني رئي�سني هما :اال�شرتاكي
والديغويل ،وكانا يتعاقبان على الزعامة
الفرن�سية منذ ال��ق��رن امل��ن�����ص��رم ،وم��ن خالل
تكتلني مهمني ويطلق عليهما اليمني والي�سار،
م��ع الأخ���ذ بعني النظر ،ال��ت��ي��ارات ال�سيا�سية
التي تتكون �ضمن هذين التكتلني ،وعلى غرار
بقية الدميقراطيات يف الغرب ،وكما هو احلال
يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ،يف تناوب
ال��رئ��ا���س��ة م��ا ب�ين ك��ل م��ن احل���زب اجل��م��ه��وري
واحلزب الدميقراطي ،وال�شيء نف�سه يف �إنكلرتا
وغريها.
بد�أ الرئي�س الفرن�سي ،ين�سج �أحالم ًا كبرية
وال�سيما بعد �أن �أ���ص��اب االحت��اد الأوروب���ي ما
�أ�صابه ،ف�أملانيا التي كانت ت�شكل العمود الفقري
لالحتاد الأورب���ي ،فها هي م�ست�شارته مريكل،
تتخلى ع��ن زع��ام��ة حزبها ا���س��ت��ع��داد ًا ملغادرة
امل�ست�شارية ،وكذلك ترييزا ماي ،رئي�سة وزراء
اململكة املتحدة ،تت�صدى ل�ضربات معار�ضيها من
�أحزاب املعار�ضة ،بل ومن داخل حزبها �أي�ض ًا؛
وق��د ا�ستطاعت �أن حت�سم املعركة ل�صاحلها،
�إال �أن��ه��ا مل تكن مرتاحة لتفكر يف الزعامة
الأوروب����ي����ة ،وال���س��ي��م��ا �أن ب�لاده��ا ت�ستكمل
�إجراءات ان�سحابها من االحتاد والأوروبي ،ويف
هذا اجل��و ،ظن �إميانويل ماكرون� ،أن الطريق
م��ع�� َّب��د �أم��ام��ه ،ل��ي��ن�بري ل��ل��زع��ام��ة الأوروب���ي���ة،
وفاته �أن عمره ال�سيا�سي وجتربته العملية ال
ي�سمحان له بذلك ،بالإ�ضافة �إىل افتقاره �إىل
الإرث التاريخي ،ال��ذي ي�ؤهله للتنطح لهذه
الزعامة ،وهو القادم كما �أ�شرنا �إىل االليزيه
يف غفلة من الزمن ،وبد�أ ليعزف على �أوتار كانت
�أكرب منه ،وال�سيما عندما طالب بجي�ش �أوروبي
م�ستقل ،غ��م��ز ًا م��ن قناة الهيمنة الأمريكية،
وحلف الناتو ،ويف وقت خرج دونالد ترامب ،من
رحم حزب تقليدي �أمريكي وهو اجلمهوري� ،إال
�أنه يختلف عن �أ�سالفه ،يف التعامل مع �أ�صدقائه
و�أعدائه ،فها هو يطالب القارة العجوز ،يف �أن
تتحمل م�س�ؤولياتها يف الدفاع عن نف�سها ،و�أن
بالده ،الواليات املتحدة ،تعبت مما تدفعه من
�أم��وال �ضخمة ،للدفاع عن حلفائها� ،إن كان يف
�أوروب���ا �أو يف اخلليج العربي ،ل��ذا فهو يطالب
وبكل وقاحة بتعوي�ضات من هذه اجلهات كافة.
ن��ع��ود �إىل ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي م��اك��رون
ومواجهته لهذا احلراك اجلديد ،والذي مل يعد
جم��رد ح��راك ع��ادي واحتجاج لتحقيق بع�ض
الق�ضايا املطلبية ،ولكنه غريب يف ن�ش�أته ،ويف
تكوينه ،فنزل ه�ؤالء املحتجون ،والذين ارتدوا
ال�سرتات ال�صفراء ،ورفعوا �سقوف مطالبهم،
وال عالقة مبا�شرة لهم بالأحزاب ال�سيا�سية
على ال�ساحة الفرن�سية ،وال بالنقابات املهنية
م��ن عمالية وغ�يره��ا ،وه���ذا م��ا ع��قَّ��د امل�شكلة
يف مواجهة احلكومة لهذا ال��ن��وع اجل��دي��د من
احلراك.
و�أك��ث�ر م��ا ل��ف��ت ان��ت��ب��اه��ي ت�شخي�ص بع�ض
امل��ح�� ّل��ل�ين ال�سيا�سيني الفرن�سيني يف ت�شريح
ظاهرة ال�سرتات ال�صفراء ،يف �أنها «ثورة فرن�سا
�ضد فرن�سا ذاتها» �إذ يق�صدون بفرن�سا الأوىل:
ال�شعب وبفرن�سا الثانية :ال��دول��ة ،وي�سجل
املتابعون� ،أنه لأول مرة ومنذ �إعالن اجلمهورية
اخلام�سة من قبل الزعيم الفرن�سي امل�شهور �شارل
ديغولُ ،يظهر الإعالم الفرن�سي �أن هناك فجوة
كبرية ب�ين ال�شعب وال��دول��ة ،و�أ�صبحت تنذر
بحالة غري �صحية ،وتهدد النظام الفرن�سي
برمته ،واملثال على ذلك دعوة نقابة ال�شرطة

العامة �إىل �إ���ض��راب مفتوح يف ي��وم ال�سبت يف
اخلام�س ع�شر من �شهر كانون الأول اجل��اري،
وه��و ال��ي��وم نف�سه ال��ذي ي�ستعد فيه �أ�صحاب
ال�سرتات ال�صفراء �إىل ت�صعيد �إ�ضرابهم ،وهذا
رمبا يدفع الدولة الفرن�سية ،لأن تعلن حالة
الطوارئ ،وتطلب من اجلي�ش �أن يتدخل ملواجهة
ال�شعب الفرن�سي من خالل ت�صديه له�ؤالء ،و�إن
ح�صل ذلك ف�ستزداد الهوة بل وميكننا القول
ال�شرخ بني املجتمع والدولة ،ويحق لل�سلطات
�أن تتخوف �أي�����ض�� ًا م��ن ح��ال��ة مت��رد للجي�ش �أو
بع�ضه ،انحياز ًا لل�شعب كما فعلت ال�شرطة ،وهذا
�سيفتح الأب��واب على م�صاريعها ،والتخوف من
�أن ي���ؤدي ذلك �إىل حرب �أهلية ،ومن ثم متتد
لت�شمل القارة العجوز بكاملها ،هذا ويعود بع�ض
املحللني ال�سيا�سيني ،لتف�سري ما يح�صل ب�سبب �أن
�إميانويل ماكرون جاء للإليزيه ممث ًال للنخبة
املالية ولي�س ال�سيا�سية� ،أي مل ي���أت من رحم
الأح���زاب التقليدية كما �أ���ش��رت �سابق ًا ،فهو
يبدو ممث ًال لل�شركات املالية ،واللوبيات� ،أكرث
مما هو ممثل لل�شعب الفرن�سي ،وال يخفى على
�أحد عناية م�ؤ�س�سة روت�شيلد واهتمامها به ،من
خالل عمله يف بنوكها ،ومما زاد الطني ِبلَّة كما
يقال؛ �إن ماكرون عمل على �إ�ضعاف احلزبني
الرئي�سني ،ال��ل��ذي��ن ك��ان ي��خ��رج م��ن �صفوفهما
ّ
تق�شف
الرئي�س الفرن�سي ،و���س��ار يف �سيا�سة
ّ
خدمة للم�ؤ�س�سات املالية التي مي ّثلها� ،أث��رت
ب�شكل �أو �آخ��ر على امل�ستوى املعي�شي الالئق،
ال���ذي ك��ان يعي�شه الفرن�سيون ،ه��ذا الو�ضع
الذي دفع اليمني املتطرف بزعمة مارين لوبني،
لأن ت�ستثمره خ�ير ا�ستثمار ،وب���د�أت ت�ضرب
على الوتر القومي وكالعادة� ،ضد املهاجرين
املجن�سني ،و�إن ال��و���ض��ع امل�ت�ر ّدي ال���ذي عا�شه
ال�شعب الفرن�سي قبل االنتخابات الرئا�سية
الأخ�يرة ،وو�صول زعيمة اليمني املتطرف �إىل
الدور الثاين ،كما و�صل �أبوها جان ماري لوبني
يف دورة �سابقة� ،إىل ال���دور ال��ث��اين م��ع جاك
�شرياك ،الأمر الذي �أخاف الفرن�سيني ،ودفعهم
للت�صويت بن�سبة كبرية جل��اك �شرياك ،وقيل
يومها� ،إنها املرة الأوىل التي يح�صل فيها رئي�س
فرن�سي على هذه الن�سبة العالية ،وذلك خ�شية
و�صول اليمني املتطرف �إىل ق�صر الإليزيه ،ومما
عقّد الأم��ور �أي�ض ًا يف ال�شارع الفرن�سي ،موقف
الرئي�س ماكرون ،يف ا�ستمراره باحلروب التي
تورطت فيها فرن�سا يف �سورية وليبيا وت�شاد
وال��ن��ي��ج��ر وم���ايل وغ�يره��ا ،مم��ا �أث��ق��ل كاهلها
وجعلها �أم��ام عجز ع�سكري وم��ايل ،فكل ذلك
�ساهم يف ت�صدعات على م�ستوى هوية الإن�سان
الفرن�سي وم�ؤ�س�ساته ،وبالتايل �شهد م�ؤخر ًا
�صعود اليمني املتطرف ،وما يطرحه من �شعارات
ح��ول فرن�سا للفرن�سيني ،ويف ذل��ك حماكاة ،ملا
يطرحه دونالد ترامب� ،أمريكا �أو ًال ،وكذلك يف
هذه الدولة �أو تلك ،ور�أت بع�ض مراكز الأبحاث
�أن ري��اح م��ا ي�سمى «بالربيع ال��ع��رب��ي» و�صلت
فرن�سا و�ست�صل �أرجاء القارة الأوروبية قاطبة،
مع الإ�شارة �إىل �أن الفرق بني ما �سمي «بالربيع
العربي» ال��ذي ج��اء نتيجة م���ؤام��رة خارجية
ك�ب�رى ،وب�ين ث���ورة ال�����س�ترات ال�����ص��ف��راء التي
جاءت نتيجة ف�شل احلكومة الفرن�سية وخا�صة
يف اجلانب االقت�صادي ،وه��ذا ما ي�ؤثر يف روح
العقد االجتماعي بني �أبناء الأم��ة الواحدة،
و�أق�صد هنا بني الفرن�سيني الذين يرى معظمهم،
�أنه مت جتاهل هذا العقد ل�صالح نخبة مالية،
ا�ستعبدت ال�شعب الفرن�سي ،وبالتايل ف�إننا نرى
�أن الأب���واب مفتوحة يف فرن�سا ،بل ويف بقية
البلدان الأوروبية ،لأن تت�صاعد هذه احلركات
وتبلغ الذروة ،وبالتايل حتدث التغيري املن�شود،
وال�سيما �أن تاريخ الثورة الفرن�سية لي�س بعيد ًا
وال يزال يف ذاكرة ال�شعب الفرن�سي.

نقطة على حرف
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فتاوى
كبار الكتّـاب والأدباء
عر�ضت يف احلديث ال�سابق اال�ستفتاء الذي �أجرته جملة «الهالل» ،حول اللغة العربية
«ال�����س���ؤال الثاين ك��ان عن نه�ضة ال�شرق وموقفه من املدنية الغربية ،وعر�ضت جواب
امل�ست�شرق غويدي ،امل�ست�شرق الإيطايل ،والآن �أعر�ض ر�أي امل�ست�شرق الأمريكي رت�شرد
كوتهيل وهو �أ�ستاذ يف جامعة كوملبيا ،يقولًَّ :
«قل منّا نحن الغربيني من يُقدّ ر اللغة العربية
حق قدرها من حيث �أهميتها وغناها ،فهي بف�ضل تاريخ الأق��وام التي نطقت بها وبداعي
انت�شارها يف �أقاليم كثرية واحتكاكها مبدنيات خمتلفة قد منت �إىل �أن �أ�صبحت لغة مدنية
ب�أ�سرها بعد �أن كانت لغة قبيلة واحدة».
�إذن ،يعرتف واحد من امل�ست�شرقني الغربيني الأمريكان� ،أن من يُقدّ ر اللغة العربية ّ
حق
قدرها ،لغناها و�أهميتها هم قلة من امل�ستعربني �أو امل�ست�شرقني ،وبقوله هذا �أو اعرتافه
ي�ؤكد نظرة امل�ست�شرقني الغربيني الذين ينظرون �إىل العرب نظرة دونية ،وكذلك �إىل
لغتهم ،على الرغم من االعرتاف ال�ضمني ب�أهمية اللغة العربية و�آدابها.
وبعد ذلك يقول« :وم��ع �أن الل�سان املغربي يختلف عن الل�سان امل�صري عن احل�ضرمي
واحل�ضرمي عن البغدادي فاللغة واحدة واخلط واحد».
وهنا يحاول �أن يغمز من حيث اللهجات يف الأقطار العربية� ،إذ يقول �أن الل�سان املغربي
يختلف كذا عن كذا ،ثم يعود غ�صب ًا عنه ليعرتف قائ ًال« :فاللغة واحدة واخلط واحد».
لذلك �أعود على ما بد�أت به يف احلديث ال�سابق عن �أهمية اللغة العربية (الف�صيحة).
ويجب �أن نتذكر �أن امل�ست�شرقني كانوا يروجون (للعامية) وي�شجعون عليها ،وهذا �شكل
اخلطر ال��داه��م ،ولقد ُذك��رت وذ ّك��رت �أك�ثر من م��رة مبنا�سبات :ي��وم اللغة العربية� ،أن
اخلطر على اللغة العربية من �أبنائها ،ودليلي على ذلك :االنزياحات التي تتم يف املحطات
الف�ضائية املتلفزة ،وا�ستخدام (العامية)؛ مع �أنّ ال�سيا�سة اللغوية ،ال�سيما يف قطرنا ،كانت
ح�صر ًا باللغة العربية الف�صحى ،هذا �أو ًال ،وثاني ًا :الأعمال (الدرامية) الكثرية ،فهي
لي�ست بالعامية فح�سب .بل نطق كل م�سل�سل بلهجة حملية ،من هذه الأعمال ،مر ًة بلهجة:
�أهل حلب ،مرة بلهجة �أهل دم�شق القدمية ،وم ّرة يف (�ضيعة �ضايعة) بلهجة �سكان حي
(ال�صليبي) يف الالذقية ،وال �أخجل �أن �أقول �أنا واحد من كثريين ال �أفهم تلك اللهجة ،وال
تلك (الكوميديا)!!
الأمر نف�سه جرى يف م�سل�سل (اخلربة) الذي جاء بلهجة �أهل ال�سويداء وريفها ،هذا
كله ي�ضعف اللغة العربية .فلو كانت هذه امل�سل�سالت باللغة الف�صحى ،فهمها ابن املغرب،
وابن موريتانيا ،وابن ال�سودان ،وابن العراق ،من هنا ت�أتي خطورة (العامية) يف لهجاتها
املحلية يف كل قطر ،ويف كل مقاطعة� ،أو حمافظة يف القطر نف�سه ،فاللهجات العامية تف ّرق
توحد،
لأن الفهم ٌ
�صعب على جميع �أبناء الأمة الواحدة� ،أما اللغة العربية الف�صحى ،ف�إنها ّ
لأن جميع �أبناء الأمة العربية يفهمونها ،لذلك ،حاول كثري من امل�ست�شرقني الغمز من قناة
اللغة العربية الف�صحى و�صعوبتها ،و�صعوبة النحو وال�صرف الخ ..وهم يرمون بعيد ًا يف
ذلك لأن من �سيا�ساتهم (ف ّرق ت�سد) ..و�أعود �إىل امل�ست�شرق رت�شرد كوتهيل الذي يقول:
«ومما ال ريب فيه �أن االنقالبات الناجمة عن احلرب الكربى �سيكون لها �ش�أن يف تقريب
البالد العربية و�أبنائها على اختالف مللهم ونحلهم وتكوين ما ن�سميه نحن الأوروبيني
"مدنية" (طبع ًا ،يق�صد احلرب العاملية الأوىل).
و�سوف يتي�سر للمدنية الأوروبية �إح��داث ت�أثري �شديد يف الل�سان العربي ،وهو ت�أثري
ال مندوحة عنه بداعي التالم�س املكاين وااللت�صاق الروحي اللذين ك��ادا يتمان ،على
�أن الل�سان العربي والآداب العربية �ستحتفظان بكيانهما يف امل�ستقبل كما احتفظتا به
يف املا�ضي ،فهذه املرة الثالثة التي احتكت فيها مبدنية الغرب وع��ادت �ساملة ،ففي �صدر
الإ�سالم احتك الدين اجلديد والنه�ضة و�آدابها بح�ضارة الع�صر اليوناين الالتيني الذابلة
وا�ستفادت فائدة جليلة �إال �أنها مل ُتغلب على �أمرها .وملا اجتاز العرب بوغاز جبل طارق
وح ّلوا يف �إ�سبانيا وجنوبي فرن�سا ّ
مت التالم�س للمرة الثانية وذلك مع املدنية الالتينية
الغوتية ولكن العرب مل يقهروا بل تقهقروا �إىل �إفريقيا تاركني يف �إ�سبانيا �أكرث مما �أخذوا
عنها.
أمر ح�سا�س ،هو م�ستقبل اللغة العربية،
ويتابع امل�ست�شرق رت�شرد كوتهيل عر�ض ر�أيه يف � ٍ
فيقول« :ويف مذهبي �أن نتيجة االحتكاك الثالث ال��ذي نحن ب�صدده الآن �ستكون مثل
نتيجته يف املرتني الأخريني ومهما تكن التغريات ال�سيا�سية ،فرمبا ب�سطت فرن�سا حمايتها
على �سورية وبريطانيا العظمى تو ّلت املحافظة على م�ستقبل جنوبي ما بني النهرين غري
�أنه ال يعقل �أن اللغة الفرن�سية �أو الإنكليزية ّ
حتل حمل اللغة العربية».
ومن ثم يع ّرج على اخلط العربي فيقول« :وما قيل يف اللغة يقال يف اخلط العربي ،فمن
الفن والعبث �أن يحاول �أحد ـ كما حاول بع�ضهم يف املا�ضي القريب ـ �أن يقنع الأقوام الناطقة
بال�ضاد �أن ت�ستعي�ض عن حظها باخلط الأوروبي .ف�إن حرف ًا تكتب به العربية والفار�سية
والرتكية والأوردية وغريها حلقيق �أن ت�ستعمله ال�شعوب الناطقة بال�ضاد».
وقبل �أن يختم ت�صريحه يقول كالم ًا خطر ًا بالن�سبة لفل�سطني ،فيقول« :ول�ست �أرى �سبب ًا
مينع جعل العربية يف كل الأم�صار لغة التعليم يف املدر�سة ويف الكلية ،بل يجب جعلها لذلك،
على �أنني �أ�ستثني فل�سطني حني ت�صبح وطن ًا �سيا�سي ًا لليهود� .إذ تكون العربانية لغة التعليم
فيها .ولكنني �أطلب جعل تدري�س العربية �إجباري ًا لأنها لغة مواطني اليهود يف فل�سطني
ولغة املدنية املحيطة بهم .و�إنني ممن ال ي�ستح�سنون جعل اللغات الأوروبية لغات تدري�س
عامة بل �أنا ممن يقولون بتدري�سها يف الكليات و�أندية العلم العليا( .هذا الكالم قيل عام
 )1923ف�أين نحن من قيام الكيان ال�صهيوين عام »!!)1948
ما�ض جميد ،ويف مذهبي �أنه �سيكون لها م�ستقبل باهر،
ويختم قائ ًال« :كان للعربية ٍ
ولأرباب العلم يف م�صر و�سورية ف�ضل يف �إبقاء نورها �ساطع ًا».

4
• د�.سامي ّ
ال�شيخ حم ّمد
احلاجة الإن�سان ّية للحوار :
احلاجة للحوار كانت وال ت��زال مطلب ًا
�إن�ساني ًا �ضرور ّي ًا عرب حقب التّاريخ املختلفة،
�������ص���راع ي��ح��والن دون
رغ���م �أنَّ
ال�����ص��دام وال ّ
ّ
االحتكام للغة احل��وار والتّفاهم ،يف ت�سوية
اخل�لاف��ات و ف ّ
�����ض ال��نّ��زاع��ات ال��نّ��ا���ش��ئ��ة بني
الب�شر .وهذا �إن َّ
دل على �شيء �إنمّ ا ُّ
يدل على �أنَّ
الب�شر ّية مل تفلح بعد يف جتاوز ذهن ّية ال ّلجوء
�إىل الق ّوة ،يف تعاملها مع بع�ضها البع�ض عند
بروز امل�شكالت اخلالف ّية فيما بينها  .و هذا ال
يعني البتّة التّنظري �أو االنت�صار ملنطق العنف
واالنتقا�ص من �أهم ّية احلوار وقيمته.
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى ل��ك��ي ي��ك��ون احل���وار
ناجح ًا ،يف ّ
حل اخلالفات النّا�شئة واملحتملة
بني الأف��راد والأمم ّ
وال�شعوب وال��دّ ول ،ينبغي
جملة من ّ
ال�شروط �أه ّمها :امتالك ثقافة
تو ّفر
ٍ
احل���وار و�أخ�لاق�� ّي��ات��ه ب�ين الأط���راف املختلفة
واملتنازعة .
واليوم �أ�صبحت احلاجة للحوار بني ّ
ال�شعوب
وال��دّ ول واحل�ضارات الإن�سان ّية �أكرث �إحلاح ًا،
بحيث يت�سنّى ّ
طرف فر�صة الإف�صاح عن
لكل
ٍ
مواقفه و�آرائه ،وعن �صورة الآخر املرت�سمة يف
ذهنه ،يف ّ
ظل اختالل العالقات الدّ ول ّية ،وبروز
ظاهرة العوملة ،وحماولة النّظام الأمريكي ـ
نظام القطب الواحد ـ التف ّرد يف �إدارة الأزمات
الدّ ول ّية ،وفاق ًا ملنطق الق ّوة والتّهديد ب�إ�شعال
احل��روب ،ون�شر الفو�ضى الهدّ امة ،وممار�سة
الكيل مبكاييل متعدّ دة ،يف التّعامل مع الأطراف
الدّ ول ّية املت�صارعة ،ويف املقدّ مة منها �أطراف
ال�صهيوين .
ال�صراع العربي ّ
ّ
ثقافة احلوار ومزاياه :
املق�صود بثقافة احلوار ،امتالك وا�ستخدام
قواعد و�أ�ساليب احلوار مع الآخر مبهارة عالية،
ُ
يتم ّ
حل امل�شكالت النّا�شئة بني الأطراف
بحيث ّ
امل��ت��ح��اورة ،مب�شاركة ور���ض��ى جميع الأط��راف
والتو�صل �إىل نتائج وحلول
املعن ّية ب��احل��وار
ّ
عمل ّية يقبلها املتحاورون ويلتزمون بها ،وهذا
ما يجعل من االحتكام للغة احلوار بني الأفراد
واجلماعات املختلفة يف ثقافاتها وم�صاحلها ،و
املتنازعة فيما بينها� ،أف�ضل الو�سائل و�أجنحها
باملقارنة م��ع الأ�ساليب املرتكزة على الق ّوة
والعنف والإك��راه ،ا ّلتي يفر�ض ّ
الطرف القويّ
من خاللها �إرادته على ّ
الطرف ال ّ
أقل ق ّو ًة منه
بالق ّوة والإكراه .
ف��احل��ل��ول ال��نّ��اج��م��ة ع��ن ا���س��ت��خ��دام ال��ق�� ّوة
وال��ع��ن��ف والإك������راه ،غ��ال��ب�� ًا م��ا ت��ك��ون ح��ل��و ًال
�أح��اد ّي��ة م� ّؤقتة وطارئةُ ،ت ُ
فر�ض على الآخر
فر�ض ًا ق�سر ّي ًا ،يف حني تتّ�سم النّتائج واحللول
املبن ّية على احل��وار بالدّ ميومة واال�ستمرار،
كونها ثمر ًة ال ّت��ف��اق م�شرتك ُيعبرّ عن �إرادة
امل��ت��ح��اوري��ن ت��ع��ب�ير ًا ح���� ّر ًا ،ي��راع��ي م�صالح
ّ
بغ�ض النّظر ع��ن اع��ت��ب��ارات امتالك
اجلميع
ت
ال
ّقدم
ت
ال
وم�ستوى
الق ّوة
ّقني واالقت�صاديّ
ّ
ّ
وال ّثقايف ،فح�سم التّباينات وامل�شكالت املختلف
نتج حلو ًال عمل ّي ًة قابلة
فيها بو�ساطة احلوارُ ،ي ُ
للحياة ،خالف ًا للحلول الأح��اد ّي��ة املفرو�ضة
بالق ّوة .
ـ م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى احل��اج��ة ل��ل��ح��وار كما
حاجة فطر ّي ٌة � ٌ
ٌ
أ�صيلة لدى الإن�سان،
�أ�سلفنا
ً
والدّ ليل على ذلك �أنَّ الإن�سان كثريا ما يتحاور
يقتنع ب�صواب ّيتها
قرارات
مع نف�سه قبل ا ّتخاذه
ٍ
ُ
وجدواها ،يف مقابل التّخ ّلي عن قرارات �أخرى،
وبو�صفه كائن ًا اجتماع ّي ًا عاق ًال ،ف���إ ّن��هُ مييل
بطبعه �إىل االجتماع مع بني جن�سه ،و�إقامة
العالقات وال�� ّرواب��ط االجتماع ّية وال ّثقاف ّية
والأخالق ّية معهم ،في�سعى �إىل اعتماد احلوار
ً
و�سيلة ّ
حلل امل�شكالت ا ّلتي تواجههُ يف حياته ،و
ً
ذلك لي�س معزوال عن جملة ّ
ال�شروط ال ّثقاف ّية
والترّ بو ّية واالجتماع ّية ،ا ّلتي ت�ؤ ّثر يف بناء
�شخ�ص ّية ال��ف��رد ،وتطبعها بطابعها اخلا�ص،
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قضايا و آراء

ثقافة الحوار و أ�خالق ّياته
فبع�ض الأفراد واجلماعات واملجتمعات مييلون
�إىل ا�ستخدام �أ�سلوب الق ّوة والعنف لتحقيق
ّ
وحل امل�شكالت ا ّلتي تواجهها ،تبع ًا
م�صاحلهم،
اخلا�صة بها ،يف حني
ة
ي
االجتماع
لثقافتها
ّ
ّ
ي�ؤمن �آخ��رون باحلوار يف مواجهة ال ّتحدّ يات
وامل�شكالت ا ّلتي يتع ّر�ضون لها ،وفق ًا لثقافتهم
االجتماع ّية ا ّلتي ُفطروا ون�ش�أوا عليها .
ـ م���ن ه��ن��ا ت�ب�رز احل���اج���ة الم���ت�ل�اك ون�شر
ثقافة احل���وار ا ّل��ت��ي م��ن م��زاي��اه��ا  :االنفتاح
على ال ّثقافات الأخرى والتفاعل اخل ّالق معها،
وحتديد نقاط اال ّتفاق واالختالف ،وم�ستويات
التّقارب والتّباعد فيما بينها ،حتّى يت�سنّى لها
خلق مناخ ي�سمح بالتّفاعل اخل ّ
�لاق واملثمر،
ً
ً
منفتحة تتّ�سع
ثقافة
ت�صري ال ّثقافة مبوجبه
مل �أك�ثر رح��اب��ة يتّ�سع
وتنمو وتتنفّ�س يف ع��ا ٍ
للإن�سان ّية ،يف �إط��ار العمل على بناء م�شروع
ثقايف ك��وين ُي�ساعد الب�شر ّية على التّعاي�ش
وال�صراع
وال�صدام
والتّ�ساكن بعيد ًا عن التو ّتر
ّ
ّ
� .آخذين باالعتبار �أنَّ احلوار بطبيعته ُيحارب
العزلة والتّقوقع واالنكما�ش _على ّ
الذات _
ا ّلذي يجعل الكائن ال ّثقايف �سواء كان فرد ًا �أو
ً
جماعة �أو جمتمع ًا ع�سري التّط ّور (. )1
ـ من ناحية �أخ��رى ت�ستدعي ثقافة احلوار
عدد من القواعد ّ
وال�شروط ،ينبغي الأخذ
تو ّفر ٍ
بها والعمل مبقت�ضاها ،و �أب��رزه��ا م��ا ت�ض ّمنهُ
ّ
املنظمة العرب ّية
تقرير اخل�ب�راء ال��ع��رب يف
للترّ بية وال ّثقافة والعلوم ا ّلذي �أ ّكد على �أهم ّية
دخول العرب وامل�سلمني حوار ال ّثقافات من باب
النّد ّية ال ّثقاف ّية والكفاءة املعرف ّية مع ًا ،عرب
حتديده ل�سمات احل��وار املرغوب فيه بالقول
� « :إنَّ احلوار ا ّلذي ي�سعى �إليه العرب وامل�سلمون
يف هذه املرحلة امل�صري ّية من تاريخ الإن�سان ّية،
هو احلوار املبني على حر ّية االختيار و�شرع ّية
االختالف ،واح�ترام الآخ��ر املختلف يف ال ّلون
وال��ع��رق وال ّلغة وال��دّ ي��ن وال ّثقافة ،وم��ن �أ ّول
���ش��روط جن��اح احل��وار العربي والإ���س�لام��ي مع
الآخر هو �أن يتخ ّل�ص املثقّفون العرب وامل�سلمون
الذنب �أو ّ
من عقدة ّ
ال�شعور ب�أنّهم متّهمون ،يف
خطا ِب ِهم ،و�أن يتخ ّلوا عن الأ�سلوب االعتذاري
والدّ فاع امل�ستم ّر عن ّ
الذات ،وال بدَّ �أن ندرك �أنَّ
احلوار ا ّلذي ُيجريه العرب وامل�سلمون يف ع�صر
العوملة حمكومٌ بظروف دول ّية معقّدة للغاية
ر�سم
على كا ّفة امل�ستويات� ،إذ ُت�صاغ برامج و ُت َ
خطط خارج ّية ُتفر�ض على ّ
ال�شعوب ومنها
العرب ّ
وال�شعوب الإ�سالم ّية ،يف �إطار ما ُيع َرف
با�سم ح��رب الأف��ك��ار ،و�إع���ادة ت�شكيل االخ��ر
وموحدة يفر�ضها القطب
وفق ثقافة من ّمطة
ّ
الأمريكي الأقوى ،ا ّلذي يتف ّرد با ّتخاذ الكثري
من ال��ق��رارات امل�صري ّية ا ّلتي تطول م�ستقبل
الب�شر ّية جمعاء « (. )2
قواعد احلوار ّ
الثقايف و�أخالق ّياته :
ّ
جملة من
��ر
ف
��و
ت
احل���وار
ـ تتط ّلب ثقافة
ٍ

احللول النّاجمة عن ا�ستخدام
الق ّوة والعنف والإكراه ،غالب ًا
ما تكون حلو ًال �أحاد ّية م� ّؤقتة
وطارئةُ ،ت ُ
فر�ض على الآخر
فر�ض ًا ق�سر ّي ًا ،يف حني تتّ�سم
النّتائج واحللول املبن ّية على
بالدميومة.
احلوار ّ

لكي يكون احلوار ناجح ًا،
يف ّ
حل اخلالفات النّا�شئة
واملحتملة بني الأفراد والأمم
ّ
والدول ،ينبغي
وال�شعوب ّ
جملة من ّ
ال�شروط
تو ّفر
ٍ
�أه ّمها :امتالك ثقافة احلوار
و�أخالق ّياته.

منهج علمي يف احل��وار واالل��ت��زام باملو�ضوع ّية
�سبي ًال ملعرفة الآخ���ر  .القاعدة اخلام�سة :
�أهم ّية حتديد جماعات احل��وار ،وا ّلتي يمُ كن
ال�سيا�س ّيني ومم ّثلي الأحزاب
ح�صرها يف القادة ّ
ّ
ال�سيا�س ّية ،ورجال الدّ ين وعلمائه
واملنظمات ّ
املتخ�ص�صني يف ال ّ
�����ش���ؤون ال��دّ ي��ن�� ّي��ة ،وك��ذل��ك
ّ
النّخب ال ّثقاف ّية واملفكّرين والأدباء والفنّانني
ومم ّثلي ّ
منظمات وهيئات املجتمع املح ّلي (. )3
ـ و �أ ّم��ا �أخالق ّيات احل��وار فيمكن اخت�صارها
بالآتي  1- :احرتام التعدّ د ّية ال ّثقاف ّية جلميع
ّ
ال�شعوب ،انطالق ًا من حقيقة متايز الب�شر من
حيث ال ّلون والعرق وال ّثقافة ،والإق���رار ب���أنَّ
التّنوع الإن�����س��اين يعدّ م�صدر �إث���راء للوجود
ال��ب�����ش��ريّ وال�� ّث��ق��اف��ة الإن�����س��ان�� ّي��ة  2- .جتنّب
وال�سعي ملعرفة الآخ��ر كما
الأف��ك��ار امل�سبقة،
ّ
ُي��ق��دّ م نف�سه ،وال��ب��ح��ث ع�� ّم��ا يجمع ،ون��ب��ذ ما
ُيف ِّرق ،وقبول خ�صو�ص ّياته  3- .االحتكام �إىل
العقالن ّية مبد�أً يف احل��وار ،وتغليب الأ�سلوب
العلمي على العاطفي واالن��ف��ع��ايل وممار�سة
النّقد ّ
ال�سليم لظروف
الذاتي  4- .الإدراك ّ
احلوار و�شروطه املو�ضوع ّية ،واالنتهاء �إىل ما
هو قابل للتّنفيذ من التّو�صيات ،وجتنّب طرح
امل�شاريع غري الواقع ّية  5- .احلر�ص على البحث
عن الوجوه الإيجاب ّية يف ال ّثقافات و�إبرازها ..
ال�سعي لأن يكون احل��وار ر�صين ًا وبعيد ًا
ّ 6- .
ّع�صب ،واعتماد
ع��ن ك ّ��ل �أ�شكال الت�شنّج والت ّ
النّزاهة الفكر ّية ،وع��دم التح ّيز ّ
للذات على
ح�ساب الآخ���ر ،ون��ب��ذ االنتقائ ّية يف تطبيق
القواعد واملواثيق الدّ ول ّية ،واح�ترام حقوق
الإن�سان ،ورف�ض �سيا�سية الكيل مبكيالني� ،أو
التحدّ ث ب�إ�سلوبني خمتلفني يف احلوار الدّ اخلي
ويف احل��وار مع الآخ��ر ،وع��دم توظيف احل��وار
خلدمة �أغ��را���ض �آن�� ّي��ة و�سيا�سات �إقليم ّية �أو
دول�� ّي��ة ���ض�� ّي��ق��ة ،وت���وازن���ات دول�� ّي��ة مرحل ّية،
هادفة �إىل الهيمنة وال ّرغبة يف الت�س ّلط على
ّ
ال�شعوب امل�ست�ضعفة � 7- .إعادة النّظر فيما هو
�سائد من مفاهيم التقدّ م والتّخ ّلف وال ّرف�ض
القاطع لربطها بدين معينّ �أو ثقافة حمدّ دة،
�����ص��ور ال��نّ��م��ط�� ّي��ة ،واع��ت��م��اد ق��راءة
وجت���اوز ال ّ
ال�سيا�س ّية
علم ّية ومنهج ّية مو ّثقة للأو�ضاع ّ
واالقت�صاد ّية واالجتماع ّية لدى الأنا والآخر
دون ربطها باملوروث الدّ يني  8- .رف�ض وجود
معايري ثابتة ملفاهيم التقدّ م والتّخ ّلف ال ّثقايف
واحل�ضاري يفر�ضها طرف على �آخر ،والإقرار
ب���أنَّ ما حقّقه الغرب يف الع�صر احلديث لي�س
امل��ث��ال ال��واج��ب اح���ت���ذا�ؤه لتحقيق ال��ت��ق��دّ م
احل�ضاري يف هذا الع�صر ،وهو ما �أثبتته جتارب
التّحديث والنّه�ضة يف دول �آ�سيو ّية عديدة
يجدر بنا اال�ستفادة منها . )4( « .
ـ وه��ك��ذا ت�برز �أه��م�� ّي��ة ثقافة و�أخ�لاق�� ّي��ات
احلوار ،يف حياة الأفراد واملجتمعات� ،أكرث من
�أيّ وقت م�ضى ،فال ّلجوء �إىل ا�ستخدام بدائل
للحوار ،كبدائل  :ال��ق�� ّوة والعنف والإره���اب،
ج�سيمة ،ت��ه��دّ ُد حياة
ينطوي على خم��اط��ر
ٍ
املجتمعات والأفراد وال ّثقافات باملوت والدّ مار،
خدمة مل�صالح و�أف��ك��ار اجلهات املنفّذة ،الأم��ر
ا ّل����ذي ي��ق�� ّو���ض الأم����ن وال��� ّ��س��ل��م واال���س��ت��ق��رار
يف ال��ب��ل��دان واملجتمعات ا ّل��ت��ي ُت�ستخد ُم تلك
البدائل �ضدّ ها .

ال��ق��واع��د وال ّ
�������ش���روط ،ينبغي للمتحاورين
ّاء ذا جدوى،
الأخذ بها ،حتّى يكون احلوار بن ً
و�أبرزها � :أ ّو ًال :االحرتام املتبادل بني �أطراف
احل��وار ،مبا يعني اح�ترام وجهات النظر ّ
لكل
ط��رف من الأط���راف ،وتق ّبل وتف ّهم ك ٍّ��ل طرف
ل�ل�آخ��ر ،وح�سن ال��تّ��وا���ص��ل م��ع��ه ،الأم���ر ا ّل��ذي
يتط ّلب التمتّع بكيا�سة �أدب ّية وخلق ّية عالية
 .ث��ان��ي�� ًا :االح��ت��ك��ام ل�����ص��وت ال��ع��ق��ل واملنطق
يف تناول الق�ضايا واملو�ضوعات ا ّلتي يجري
التّحاور ب�ش�أنها ،بعيد ًا عن التو ّتر واالنفعال،
وال��ق��درة على التّ�شخي�ص الدّ قيق للم�شكالت
املُختلف حولها  .ثالث ًا� :ضرورة تو ّفر الأهل ّية
املعرف ّية والعمل ّية والدّ راية الكافية ب�ش�ؤون
الآخ��ر وثقافته ،وبالق�ضايا مو�ضوع احل��وار،
ال�صحيحة
وال��ق��درة على ا�ستنباط احل��ل��ول ّ
ّو�صل �إىل
امل��ت��وازن��ة ،لتذليل ّ
ال�صعوبات والت ّ
ح��ل��ول م��ر���ض��ي��ة ،م��ن ه��ن��ا ُي��ع��دُّ ت��و ّف��ر عن�صر
ّو�صل
اخلربة العمل ّية واملهارة احلوار ّية يف الت ّ
�إىل حلول للم�شكالت اخلالف ّية �شرط ًا ها ّماً
ينبغي تو ّفره لدى املتحاور �إىل جانب الأهل ّية
العلم ّية وامل��ع��رف�� ّي��ة  .راب��ع�� ًا  :ال�ّت�رّ ك��ي��ز على
جوهر الق�ضايا املتحاور فيها وحولها� ،أكرث من
الترّ كيز على ّ
ال�شكل ّيات غري ّ
ال�ضرور ّية .خام�س ًا
ال�صرب واالحتمال عند مواجهة
:القدرة على ّ
الق�ضايا اجلوهر ّية املختلف حولها � .ساد�ساً:
ال�صادقة والإرادة الفاعلة لدى
تو ّفر الن ّية ّ
املتحاورين لت�سوية اخلالفات بينهم � .سابع ًا:
ا�ستخدام �أ�سلوب التّحفيز للم�ساهمة يف �إجناح
ب�شكل غري
احلوار ،كـ :الإعالء من �ش�أن الآخر
ٍ
مفرط فيه ،واملداعبة املح ّببة معه.
ٍ
ـ وم��ن ق��واع��د و�أخ�لاق�� ّي��ات ث��ق��اف��ة احل��وار
ّ
املنظمة العرب ّية للترّ بية
ما ت�ض ّمنهُ تقرير
وال ّثقافة والعلوم �آنف ّ
الذكر  .القاعدة الأوىل
� :أهم ّية ممار�سة النّقد ال ّ��ذات��ي  ..فنحن يف
�إط���ار ح���وار ال�� ّث��ق��اف��ات بحاجة �إىل امل��ب��ادرة
الذات ّية يف ممار�سة النّقد ّ
ّ
الذاتي ،حتّى تكون
ّ
لنا �شرع ّية يف نقد الآخر !  .القاعدة الثانية :
�أهم ّية ا�ستيعاب نقدي عميق لثقافة الآخرين
يف م�صادرها الأ ّول ّية من خالل ر�سم «خرائط
معرف ّية» عن الآخر ،ميكننا بوا�سطتها التع ّرف
على �أب��رز ال��تّ�� ّي��ارات الأيديولوج ّية الفاعلة
يف ثقافته وجمتمعه ،ل��ذا ت�ساعد اخلريطة
املعرف ّية عن الآخ��ر ا ّلذين ُيجرون احل��وارات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال�� ّث��ق��اف�� ّي��ة م��ع��ه ،وحت��دي��د ه��و ّي��ة اجل��م��اع��ات
( )1ـ ان�ظ��ر ،ي���س�ين ،ال���س� ّي��د ،ق��واع��د و�أخ�لاق� ّي��ات
وامل� ّؤ�س�سات ا ّل��ت��ي ينبغي �أن تكون م�ستهدَ فة
ب��احل��وار� ،إذ ال ب��دّ م��ن �صياغة ا�سرتاتيج ّية احلوار ال ّثقايف مع الآخر ،جريدة
حّ
االتاد الإمارات ّية23 ،ـ 1ـ 2006م .
ح��وار ّي��ة تنا�سب ّ
ك��ل ت�� ّي��ار �أي��دي��ول��وج��ي ،مع
( )2ـ ل �ل �م��زي��د ،ان �ظ ��ر ،ي �� �س�ين ،ال �� �س � ّي��د ،ق��واع��د
احل��ف��اظ يف نف�س ال��وق��ت ع��ل��ى جم��م��وع��ة من
ال ّثوابت  .القاعدة ال ّثالثة � :أهم ّية التّخ ّل�ص و�أخالق ّيات احلوار ال ّثقايف مع الآخر
 ،جريدة حّ
من ّ
االتاد الإمارات ّية23 ،ـ 1ـ 2006م .
ال�شعور بالدّ ون ّية ومر ّكب النّق�ص ،وعقدة
ّ
( )3ـ للمزيد ،انظر ،املرجع نف�سه.
الذنب وذهن ّية االعتذار والدّ فاع املفرط عن
ال ّ
( )4ـ املرجع نف�سه .
���ذات  .القاعدة ال�� ّراب��ع��ة � :أهم ّية اعتماد

زوايا
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بين د�ستويف�سكي ودانتي

• نـذير جعفـر
ال بُدَّ من االعرتاف �أوال و�أخريا ب�أن د�ستويف�سكي يف روايته « :ذكريات
من بيت املوتى» كان �أول من فتح عيني على احلياة يف ق�سوتها ونبلها ،و�أن
دانتي يف «الكوميديا الإلهية» كان �أول من و�ضع حدّ ا لت�صوري ال�ساذج
مرت مياه كثرية
عن حدود اجلنة والنار .وما بني د�ستويف�سكي ودانتي ّ
من حتت اجل�سور ،مل يكن �أولها �سرفانت�س يف «دون كيخوته»� ،أو �شيللر يف
«الل�صو�ص» ،وال �آخرها ميخائيل نعيمة يف «�سبعون»� ،أوجنيب حمفوظ يف
املتو�سط».
«قلب الليل» �أوعبد الرحمن منيف يف«�شرق
ّ
يف ذكرياته من بيت املوتى �أدخلني د�ستويف�سكي م�ستعمرة العقاب الرهيبة
يف �أوم�سك ال�سيبريية ،تلك امل�ستعمرة التي يحتمل فيها الإن�سان من العذاب
املهني ما يفوق الت�ص ّور! ولعل هذا ما دفعه �إىل القول�« :إن الإن�سان لنذل حتى
�أنه يعتاد كل �شيء»! بلى� ،إنه يعتاد كل �شيء ،الأمل والذل واجلوع والكذب
واخليانة والتعذيب �إىل �أبعد احلدود! ولكن يف حلظة ما يقف فوق جراحه
ويث�أر لكرامته املهدورة بطريقة ما ،ويف ذلك تكمن عظمته.
ما يده�ش يف «ذك��ري��ات من بيت املوتى» لي�س م�شاهد التعذيب اجل�سدي
والنف�سي ل�سجناء الر�أي الراديكاليني �أوعتاة املجرمني يف ذلك اجلحيم ،وال
�صور الإذالل اليومي ،وال م�شاهد الإع��دام رميا بالر�صا�ص ،وال القدرة على
االحتمال فح�سب� .إن ما يده�ش هو ذلك الإ�صرار على احلياة ،الإ�صرار على
البقاء ،الإ�صرار على احللم يف نفق معتم ال بداية �أو نهاية له!
عندما قر�أ ابن الإمرباطور الرو�سي رواية د�ستويف�سكي تلك �أعلن غ�ضبه
على ما يجري ،و�أبلغ والده ب�ضرورة و�ضع حد لهذا االمتهان لكرامة الب�شر،
ومن يومها �أوقف الإمرباطور العمل بقانون القنانة ،و�أو�صى بوقف التعذيب
يف ال�سجون حتت �أية ذريعة كانت!
ال يحاول د�ستويف�سكي �أن يقدّ م رواية عرب حبكة تقوم على عقدة وحل،
كما ال ين�صب �شباك الت�شويق ال�صطياد قرائه� ،إنه ي�سرد ما ي�شبه املذكّرات
واملرة من دون رتو�ش ،مذكّرات تتوغل يف عمق الإن�سان وت�ستبطن
القا�سية
ّ
نوازعه ال�شر ّيرة واخليرّ ة ،وتر�سم مناذج ب�شرية بحدّ ال�سكني املرهف ،لتقدّ مها
والتفرد الذي �ضل
عارية و�صادمة يف �آن معا ،مناذج يرى فيها املوهبة والذكاء
ّ
الطريق� ،أو وجد نف�سه فج�أة رهن االعتقال والأحكام اجلائرة .ولذا فقد
ت�ساءلت غري مرة و�أنا �أقر�أ� :أين هو الواقع و�أين هو اخليال؟ �ألي�س ما ير�صده
الكاتب من تفا�صيل �صغرية يف حياة ه�ؤالء ال�سجناء يفوق ما ميكن �أن نتخ ّيله؟
ثم �ألي�س ال�صدق الفنّي والعاطفي واملعرفة العميقة بالإن�سان واحلياة وراء
ذلك الت�ألق ال�سردي الذي ي�أ�سرنا دائما عند د�ستويف�سكي؟
تبدو هذه الرواية ل�صيقة بحياة امل�ؤلف الذي ُ حكم عليه بالإعدام ب�سبب
�أفكاره الثورية ،وجنا يف اللحظة الأخرية التي �سبقت �إطالق الر�صا�ص عليه!
ثم نفي بعد ذلك �إىل �سيبرييا ملدّ ة �أربعة �أعوام ،ود ّون فيها م�شاهداته وت�أمالته
ال�سفْر الإبداعي املمتع والرهيب.
ومذكراته التي �أثمرت فيما بعد هذا ّ
للمرة الثالثة� ،أعود لأكت�شف �أن
فرطت مبكتبتي ّ
الآن ،وبعدما �أ�ضعت �أو ّ
من بني تلك الكتب القدمية التي حر�صت على االحتفاظ بها بق�صد �أو من
غري ق�صد رواية دو�ستويف�سكي« :ذكريات من بيت املوتى» ،ولك�أنها قاومت كل
ت�شرد و�سفر وتنقّل دائم بني بيت
الهزّ ات العنيفة التي اعرت�ضت حياتي من ّ
و�آخ��ر ،و�صمدت لتقول يل :ما زلت وفية لك �أيها ال�صديق ،يا من احت�ضنني
َ
يتخل عنّي يوما ما!
و�أحبني وبلّل �صفحاتي بدموعه ومل
مع دانتي لي�س ثمة متّ�سع للدموع ،فهو يدعوك �إىل الت�أ ّمل ،ورمب��ا ّ
يلف
�أعماقك ب�سحابة من احلزن ال�شفيف ،ويحثّك على الت�سا�ؤل املعريف والوجودي
املثري« :وبعد»..؟ نعم  ،هناك اجلنة �أو الفردو�س ،وهناك اجلحيم �أو النار
�أي�ضا ،ولكل منهما مريدوها عن علم �أو عن جهل ،وللجنة ع�شاقها وللنار
وقودها ،ف�أين �أنت �أيها القارئ من االثنتني؟
دانتي ،هذا ال�شاعر النبيل �إىل حدّ البكاء ،يبدع ن�سقا �أو ف�ضاء رحيما ،ال
عالقة له باجلنة وال بالنار ،فقد حتدّ ث عنهما كما حتدّ ث �أبو العالء ،وزاد
وف�صل يف ذلك ،لكن �إبداعه يتجلى يف هذا الن�سق /الف�ضاء الذي ت�سلّل �إليه
ّ
من الديانات الوثنية �أو من قدماء امل�صريني ،وهو «املطهر».
يف«املطهر» لي�س ثمة م�ؤمنون وكافرون ،بل هناك �أرواح تائهة ومعذّ بة،
�أرواح مل تلتزم طقو�س العبادة ،لكنها يف الوقت نف�سه مل ت���ؤ ِذ �أح��دا .فهل
ي�ضعها دانتي يف النار �أم يف اجلنّة؟ لقد ابتدع ف�ضاء جديدا �س ّماه «املطهر»،
لتظل فيه تلك الأرواح التائهة هائمة ال ت�ستقر على حال! فهي يف منزلة بني
يقر لها قرار �إىل �أن تنتقل بعدما تتطهر من �آثامها �إىل الفردو�س
املنزلتني ،ال ّ
املنتظر!
فكرة «امل��ط��ه��ر» ا�ستحوذت على فكري وت���أم�لات��ي ،ووج���دت فيها جوابا
وال�شر،
التمرد على ثنائية اخلري
لأ�سئلة كانت تقلقني ،فهي �شكل من �أ�شكال
ّ
ّ
والإميان والكفر� ،شكل من �أ�شكال الرحمة �أو قل تعدّ د الأطياف والألوان ،ال
ثنائيتها ،و�شكل من �أ�شكال الوعي «الغاليلئي» للكون والوجود ال الوعي املثنوي
�أو«ال�ستاتيكي» الذي يح�صر احلياة كلها بالنور والظالم� ،أو بـ «نعم» و«ال»،
« املطهر» الذي ابتدعه دانتي وجدت نف�سي منذ
و«مع» و«�ضد» ،ويف ذاك
قر�أت «الكوميديا الإلهية» وما زلت حتى كتابة هذه الأ�سطر .ومن هنا ي�أتي
تعلقي بهذا الكتاب الذي يتجاوز حدود ما فيه من معارف فل�سفية والهوتية
وطبيعية و�أدبية و�شروحات م�ستفي�ضة ،ليجيب عن �س�ؤال وجودي عميق ما
زال ي�ؤرق الب�شر� ،س�ؤال املوت وما بعده.
مع دانتي رمبا اكت�شفت نف�سي ،ولكن مع د�ستويف�سكي رمبا اكت�شفت الآخر،
وما بني الأن��ا والآخ��ر تكتمل ال��دائ��رة ،وحت��لّ ال�سكينة ،ويف ال�سكينة �أوىل
عتبات الر�ضى وال�سعادة.

د.ح�ســن حميد

وطار!..
الطاهر ّ
ـ3ـ
هذا الن�ص للطاهر وطّ ��ار (ال�شهداء يعودون
هذا الأ�سبوع) هو �أكرب من ق�صة ق�صرية ،و�أقل
من رواي��ة ،وبنيته الفنية ت��زاوج ما بني بنيتي
الق�صة الق�صرية املا�ضية �سريع ًا نحو تعددية
نهايات مت االرت��ط��ام بخامتة �صاعقة ،وبنية
الرواية التي حت��اول جمع �أ�صوات عدة حول
حادثة واح��دة ،وجلو تعقيداتها على �أل�سنة
الآخرين الذين ميثلون ال�شرائح االجتماعية!
جوهر الق�صة يقوم على �أبعاد ثالثة تتمثل يف
املو�ضوعة القارة على فكرة /عودة ال�شهداء،/
ومر�سل هذه الفكرة /ال�شيخ العابد /والبعد
الثالث هو /الآخرون ./وعرب اجندال الر�أيني،
ر�أي الآخرين الذين ي�شككون بهذه العودة وال
يرحبون بها حول الق�ضية /املو�ضوعة /عودة
ال�شهداء!
تتجلى ثنائية :احل�ضور والغياب� ،أي ح�ضور
ال�شهداء وغيابهم! وثنائية الدنيا والآخ��رة،
�أي ما ناله �أه��ايل ال�شهداء من ح�ضوات مالية
ومعنوية ،وما ناله ال�شهداء من �أجر يف الآخرة،
وثنائية الثورة واال�ستقالل� ،أي منجز ال�شهداء
يف ال��ث��ورة يتمثل يف البطولة ،وا�ست�شهادهم
ال��ذي ك��ان مهر ًا لال�ستقالل ،وثنائية املا�ضي
واحلا�ضر ،املا�ضي بو�صفه زمن ًا لثورة التحرير،
واحلا�ضر بو�صفه منجز ًا للثورة ،وم�صفوفة
القيم التي كانت �سائدة يف زمن ثورة التحرير،
وم�صفوفة القيم التي ت�سود يف الزمن احلا�ضر/
زمن اال�ستقالل ،وثنائية ما كان وما �صار� ،أي كل
�ش�ؤون احلياة وارتباطاتها بال�شهداء قبل �أن
يغدوا �شهداء� ،أي زوجاتهم و�أوالده��م و�أمكنة
عملهم وال�صفات التي عرفوا بها ،وما �صارت عليه
احلال الآن بعد غيابهم ،من حيث �شغور �أمكنتهم
يف �أ�سرهم ،وابتعادهم عن زوجاتهم و�أوالدهم
والوظائف التي كانوا ي�شغلونها.
كل ه��ذه الثنائيات ،يف اجتماعها ،تريد �أن
تبني �ضفتني اثنتني ،الأوىل هي �ضفة النقاء،
وحب الوطن ،والإخال�ص يف �أعماق الثورة من
�أجل طرد املحتل الفرن�سي ،والت�ضحية بالآباء
والأج����داد والأب��ن��اء م��ن �أج���ل ع��زة اجل��زائ��ر
وحفظ كرامة ال�شهداء ،ويف ذلك مغامرة كبرية،
واعتزاز عالٍ  ،وكربياء عري�ضة تع ّو�ض ولو �شيئ ًا
عن هذا الغياب الوطني له�ؤالء ال�شهداء� ،أما
ال�ضفة الثانية فهي �ضفة الراهن وما �شابهها
من قيم و�ضيعة ،وانحناءات مذلة ،و�سلوكيات
ط ّيها اخلزي والف�ساد ال تليق مبقام ال�شهداء.
وال�ضفتان هنا �أ�شبه مب��ر�آت�ين ي��ح��دق فيهما
تعدل من
�أبناء ال�شعب ،وعلى املر�آة الثانية �أن ّ
تر�سيماتها وفق ًا ملا تظهره املر�آة الأوىل من معانٍ
و�سلوكيات.
يف جمموعته الق�ص�صية /ال�شهداء يعودون
هذا الأ�سبوع ،يدور الطاهر وطار حول احلياة
اجلزائرية خالل ال�سنوات الأوىل التي �أعقبت
اال�ستقالل عام  ،1962ليك�شف ما حلق بها من
�شوائب �ضارة بعيدة متام ًا عن ما عرفت به الذات
اجلزائرية� ،أي بعيدة عن عادات وتقاليد البيت
اجلزائري ،بل بعيدة عن الأعراف والت�صورات
التي تبنتها الذهنية اجلزائرية عرب ما تو�ضع
عليه املجتمع اجلزائري من املعاين والقيم.
يف املجموعة ق�ص�ص ع���دة ،ه��ي :رق�صات
الأ�سى ،والزجنية وال�ضابط ،وامل��وت ال ي�أكل،
وا����ش�ت�راك���ي ح��ت��ى امل�����وت ،وزوج�����ة ال�����ش��اع��ر،
وال�شاعر النا�شئة والر�سام الكبري بالإ�ضافة
�إىل ق�صة ال�شهداء يعودون هذا الأ�سبوع ،ويف
كل منها ت�صوير مهم والف��ت لالنتباه جلوانب
من احلياة اجلزائرية اجتماعي ًا وم��ا تركته
الثورة اجلزائرية �أو ً
ال من �آثار يف حياة النا�س،
وال�سيما حاالت الفقد والغياب ،واملغايرة التي
�أ�صابت الكثري م��ن القيم الإن�سانية النبيلة
ثاني ًا لأن �آث��ار احل��رب كانت قا�سية يف امل�شهد

االجتماعي اجلزائري مبا يف ذلك �أحياز الريف
واملدينة يف �آن م��ع��اً .كما �أن �آث���ار اال�ستقالل
وحيازة الن�صر تركت �آثار ًا من نوع �آخر ،وبذلك
جتلت قوتان يف احلياة اجلزائرية بعد عام
� ،1962أي عام اال�ستقالل ،القوة الأوىل متثلت
ب�آثار احل��رب وهي قوة خ�شنة �أت��ت على �شيء
تدمري ًا عا�صفي ًا ال رحمة فيه وال ه��وادة ،وقد
متثلت هذه القوة باليد الفرن�سية التي ترتك
نبي ً
ال على وجه الأر�ض اجلزائرية �سواء �أكان
بيت ًا �أو ب�ستاناً� ،أو طريقاً� ،أو �إن�ساناً ،فقد حلقت
الأذي���ات باجلميع وبتمام الق�سوة واكتمالها،
ولعل م�شاهد /الأر���ض املحروقة /التي ل�صقت
ب�سنوات احتالل اجل��زائ��ر هي الوجه القبيح
لل�سيا�سة الفرن�سية التي ما كانت لتفكر ب�أي
حق من حقوق اجلزائريني يف العي�ش واحلياة
الكرمية ،كما مل تكن لتفكر ب�أن تبقى الأرا�ضي
اجل��زائ��ري��ة م��ع��م��ورة ب��ال��زراع��ة وال�صناعة
والتجارة والثقافة ،ولهذا كانت يد االحتالل
الفرن�سي يد تقوي�ض وتدمري وخراب ،عدا عن
�أنها كانت اليد الالجمة للفكر اجلزائري املنادي
بالتحرير واال�ستقالل� ..أما ما عبد اال�ستقالل
فقد ظهرت ق��وة ناعمة متثلت يف اجلزائريني
�أنف�سهم الذين �أخ���ذوا معاين اال�ستقالل �إىل
���ص��دوره��م احت�ضانا واع��ت��زاز ًا واف��ت��خ��ار ًا وما
�أ ّدته حمى االنت�صار والفرح والبهجة الثورية
�إىل ارت��ك��اب الكثري م��ن الأغ�ل�اط والأخ��ط��اء
الال�أخالقية بحق اجلزائر /البلد /والتاريخ/
واملجتمع /واملعاين الكرمية .فالق�ص�ص تتحدث
ع��ن الأف���ع���ال وامل��م��ار���س��ات امل��رت��ك��ب��ة م��ن قبل
جزائريني ت�سلموا مقاليد الوظائف بعد خروج
الفرن�سي من ب�لاده��م ،وق��د لعبت يف نفو�سهم
وعقولهم يف �آن /حمى اال�ستحواذ /على كل
/حمى التعوي�ض /عن كل ما فات
�شيء� ،أو لنقل
ّ
لأن البيوت اجلزائرية فقد متوالية جيلية من
الأجداد ،و�أجداد الأجداد ،والآباء ،والأبناء،
والأحفاد الذين ا�ست�شهدوا من �أجل �أن /حتيا
اجلزائر .ولهذا اباحوا لأنف�سهم وبعيد ًا عن عني
القانون �أن ي�أخذوا ما ي�ستطيعون �أخ��ذه كيما
يرمموا عيوب احلياة وثغراتها ،ولكي يبدو يف
�صور اجتماعية تليق مبهامهم الوظيفية التي
�أُ�سندت �إليهم.
طاهر وطار ،يبدو مثل العني اليقظة ،والعقل
�شديد النباهة ،وهو يدير قناته الكاتبة لفح�ص
ه��ذه املتغريات اجل��دي��دة التي عرفتها احلياة
اجلزائرية يف عهد �سنوات اال�ستقالل الأوىل
والتي �أ�صباتها مبقتل لأنها �شوهت ما فيها من
نبل ،وجعلت املواطن اجلزائري وريث ال�شهداء
يحط من علٍ �إىل الوهاد ،مبعنى �آخر جعلت ابن
ّ
ال�شهيد� ،أو لنقل �إن وريث ال�شهيد ينحدر نزو ً
ال
من رتبة الت�ضحية بالروح واملال ،وهذا ما فعله
�أهله� ،إىل مو�ضع مهان هو اال�ستحواذ على �أموال
الدولة بالطرق التي مل ين�ص عليها القانون.
ق�ص�ص /ال�شهداء ي��ع��ودون ه��ذا الأ�سبوع/
تتطلع �إىل اجلزائر /البلد ،بالعني التي تقدم
حيثيات الواقع الذي �شابته الأغالط البعيدة
عن عادات وتقاليد اجلزائريني ،بل البعيدة عن
�أعرافهم وت�صوراتهم بعدما �ضحوا ب�أرواحهم من
�أجل ا�ستقالل اجلزائر من جهة ،وبالعني التي
تعيد اجلزائريني �إىل معاين الت�ضحية الفداء
من �أج��ل البناء عليها� ،أعني املعاين ،من �أجل
اجلزائر امل�ستقبلية التي تريد م�سابقة الزمن
للتعوي�ض من �أجل العمران يف الإن�سان والأر�ض
والقيم.
وبعد ،هذه هي �أدوار الأدب الطالعة من النبل
لي�س من �أجل التحقيب �أو الو�صف �أو الت�سجيل،
و�إمنا من �أجل �أن يظل الأدب كتاب ًا خالد ًا تقر�أ
الأجيال منه جماليات ما ورثته عن الأج��داد
والآباء!

Hasanhamid55@yahoo.com
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قراءة في رواية (مُدن الملح)

لل ِّروائي ال َعربي عبد ال َّرحمن منيف  2ـ 2
• فائق مو�سى
�أ ّم������������ا اجل����������زء ال����ث����اين
(الأخدود) :وهو �
أ�ضخم �أجزاءِ
ُ
ال�صرا َع
ال��رواي��ةِ  ,فقد َ���ص�� ّو َر ّ
ّ
ال�سلطةِ بني
من بداياتِه على ّ
�أوال ِد ال��� ّ��س��ل��ط��انِ (خريبط)
ُ
لي�س
ونالحظ اختيا َر اال�سم َ
عفوي ًا ,فلهُ دالال ُت��ه النّف�س َّي ُة
ال�سلطانُ البنهِ (الأمري
ْ ,
فقد �أو�صى ّ
باحلكم ,لكنَّه واجهَ معار�ضةً
خزعل)
ِ
���ن �أخ���وت���هِ ( ,وه����ذه احل���ال تتكر ُر
م ْ
ب َ
�ين وق��ت و�آخ����ر) وك���انَ ���ص��راع�� ًا ذا
م�ستويني :العائلةِ املالكةِ من جهةٍ ,
والطبقاتِ الفقري ِة امل�سحوقةِ من جهةٍ
�أخ���رى ,وه��ن��ا جن��دُ انتقاال يف مكانِ
الأح���داثِ �إىل مدينةِ ( ُم���وران)
وهو عبد الرحمن منيف
ا�سم ل��ه دالل��ت��ه �أي�����ض�� ًا كاال�ضطراب
واحلركة ال�سريعة والهيجان ,والتي
ن�ش�أتْ بفعلِ تد َّفق الرثوة ون�صيب احلكام من عائدات النفط ,وت�صبح عا�صمة
جاء الغرباء
لل�سلطة ,لكنها كانت بداية مدينة تفتقر �إىل مق ّومات املدن �إىل �أنْ َ
ّ
وبد�أتْ تتط ّور ,من �أبطال هذا اجلزء (�صبحي املحملجي) يفرت�ض �أنّه من لبنان
حتديد ًا �أومن بالد ّ
ال�شام ,وهو طبيب ,وي�أخذ دورا هام ًا يف تلك املرحلة بعد �أنْ
�ساهم يف بناء م�ست�شفى ,وا�ستقدم عددا من الأطباء واملمر�ضني ,وفاز برعاية
يظهر
ولكن ذلك مل يغيرّ من عقليةِ ال�سكّان املحليني ,ويف هذا اجلزءِ
ال�سلطانّ ,
ُ
امللح على حيا ِة النا�س ,املاء والطعام واملداواة.
�أثر العنوان (مدنُ امللح) يف ت�أثري ِ
بو�ضوح على حالةِ االنق�سا ِم
أ�سا�سها القر�آين ,لكنّها دلّت
�أ َّما داللة الأخدود فلها � ُ
ٍ
َ
أ�صاب املدينة (موران) وذلك
ري طبيعتِها وحماولةِ
نتيجة تغي ِ
َّف�سخ الذي � َ
والت ِ
الطبقي فيها.
واالنق�سام
,
مع
ِها
مقاربت
املدنِ احلديثةِ
ّ
�أ ّم��ا اجل��زء الثالث ( تقا�سيم اللَّيل والنَّهار) :ففيه يعود بنا الكاتب �إىل
بدايات ال��دَّ ور الربيطا ّ
ال�سلطان (خريبط) و�سيطرتِه
ين يف �سري ِة �صعو ِد ّ
ُ
�شخ�صية الربيطا َ
ين
تظهر
على املنطقةِ وحماربتِه �أعدائِه القبليني ,وهنا
ُ
(هاملتون) الذي يذ ِّكرنا �أي�ض ًا بلورن�س العرب� ,أو �أمثالهِ من الغربيني الذي
العرب ,و�صاروا م�ست�شارين لهم يف كل �شيء�( .إ�شارة وا�ضحة
عا�شوا مع حكّام
ِ
ً
ً
ً
ً
ّ
ال�سلطنة
يف
ا
ورئي�سي
ا
وكبري
ا
م
مه
ا
دور
يلعب
ين
عودية).فالربيطا
ال�س
ُ
َّ
ّ
�إىل حكام ّ
.
ون�أتي �إىل اجلزء الرابع( :املُ ْن َبتُ ) ُ :
حيث ا�ستفا َد الكاتب من احلديثِ �أو
الأث ِ��ر القائل( املُنبت ..ال �أر�ض ًا قط َع .وال ظهر ًا �أبقى)  .وهذا اجلزء ُ
ميثل
دو َر ال َّنك�ساتِ واالنهياراتِ َّ
الرواية�( ,صبحي املحملجي.
ال�شخ�صية لدى �أبطالِ ِّ
وع َ
وال�سلطان خزعل) فقد ّ
��زل
من
�صبحي
ابنة
�سلمى
تطليق
مت
ال�سلطانُ ,
ّ
ّ
َ
نتيجة
ِ�صح يف الغرب ,كما تعر�ض املَحملجي ملر�ض نف�سي
ال�سلطان و ُرمي يف م ٍّ
ّ
ت�صاحب �أحدَ معاونيه من َّ
ال�شباب,
خالفهِ مع زوجته( وداد احلايك) التي كانت
ُ
زواج ابنتها �سلمى من
ومتار�س
اجلن�س معه .وقد ا ّتهمتْ َ
َ
ُ
زوجها ب�أنّه كانَ وراء ِ
ويتم
هجرها ع�شيقها,
تهاجر مع ابنها �إىل �أمريكا ,بعد �أن
ال�سلطان ,و�أخري ًا
َ
ّ
ُ
ّ
ُ
�شاكر الن
اغتيال املحملجي من قبلِ جمهولني يف جنيف .يرى الناقد
ّابل�سي �أنَّ
ُ
ُّ
العنوانَ هنا ٌ
ري دون
وراء التغي ِ
رمز للمجتم ِع املوراين الذي �ض ّي َع نف�سه بال َّرك�ض َ
مما �أ ّدى �إىل خ�سارة كلّ �شيء.
ّه,
ل
حم
يف
أن
جدوى ,ودون �
يكونَ
ّ
�أ ّم��ا اجلزء اخلام�س (بادية الظُّ لمات) :فهو اجلزء الأخ�ير من مدنِ امللح,
ال�سلطة وحماولة اغتيالهِ
وه َو يروي ق�صة امللك ( فنار) و�شبا ِبه وخلعِه من ّ
ٌ
( �إ�شارة �إىل في�صل) ,ثم انقالبه على �أخيهِ خزعل ,وهي
ق�صة ت�سر ُد تكوينَ
الدّ ولة اجلديدة ,والفوارق َّ
الطبق ّية والتّغري االجتماعي ,ومنط امل�شكالت يف
املجتمع اال�ستهالكي اجلديد ,وغرق الأ�سواق مبختلف �أنواع الب�ضائع ,وتوفرها
على مدار العام ,بعد �أنْ كانت ال توجد �إال يف رم�ضان ,كما ي�شري الكاتب �إىل
الكاتب
ال�صغرية والكبرية ,وك�أنّ
َ
�شراء الأ�سلحة وتكدي�سها من كل الأ�صنافّ ,
يتنب�أُ مبا فعله ويفعله حكام اخلليج حالي ًا .يظهر عنوان مدن امللح ب�أو�ضح
�شكل يف هذا اجلزء ,من خالل التو�سع يف املدن واالمتداد بها على كافة �أرجاء
البادية واجلبال ,وي�شري الكاتب بقوله  ”:وتقوم مدن امللح ترتفع وتكرب ,لكن
املاء ّ
ف�ش ,وال ك�أنها كانتْ  ....مدينة العفاريت واجلن”  .والكاتب
�إذا جاءها ُ
ي�ص ّور املدينة(موران) تلك ال�صورة الغريبة ب�سكانها وعالقاتهم حتى �ش ّبهها
ال�سوق العتيق:
بقوله”:موران قبور و�شحوب وغرباء ...قال بع�ض امل�سنني يف ّ
من يوم ما جانا الغرباء ,ونزّ من الأر�ض البول الأ�سود ,خا�ست!”.ويف عنوان هذا
اجلزء �إ�شارات وا�ضحة �إىل دور اال�ستعمار الذي خرج بجيو�شه ولكنه ما يزال
م�سيطر ًا ومتحكّم َا يف الأر�ض العربية من خالل �شركاته واقت�صاده.
َ
بالرمزية التّاريخية ,
يرى بع�ض النّقاد �أنّ
رواية مدنِ امللح ميكنُ ت�صنيفها ّ
فمدن امللح هي تلك املدن التي قامت بال �أ�سا�س نتيجة الفورة النفطية والرثاء
ال�سريع الذي �أ�صاب �شبه اجلزيرة العربية ,ومل ُيوظف يف مكان ي�ضمنُ البقاء,
بل ُ � َ
ري
أنفق على
��روب العبثيةِ يف بلدانٍ عربيةٍ وغ ِ
البذخ وال�َّت�رَّ ف ودع ِ��م احل ِ
ِ
َ
اال�ستعماري ,وخا�صة الواليات املتحدة
الغرب
عربية ,وكذلك يف ا�سرت�ضاءِ
ّ
ِ
الأمريكية ,لإبقاءِ � َ
منا�صبهم والإبقاءِ على عرو�شِ هم املُتهالكة.
أولئك احلكّام يف ِ

• هنادة احل�صري

واقع و�أبعاد

هو الزمن واحلقيقة مظهران لواقع مرئي تتفاعل به مكونات وجمريات الكون لتحقق احلراك الإن�ساين.
�إن نظرة مت�أملة يف واقع ومبنى «�صراع احل�ضارات « تبينّ لنا ردات فعل املجتمع الدويل الذي تلقفها بتباين
�آراء مفكريه حولها فمنهم من فنّد الفكرة وعار�ضها وبالتايل قللّ من �أهميتها  ،ومنهم من �أيدها كليا  ،على
هذا حتولت هذه النظرية اىل حمور ا�ستك�شايف ي�شد �أغلب املفكرين واملخططني اال�سرتاتيجيني لتف�سري
الو�ضع الدويل وا�ستك�شاف ر�ؤية م�ستقبلية لو�ضع العامل .
واذا عدنا اىل جوهر «فر�ضية هنتنغتون» جند �أننا يف طور جديد من ال�سيا�سة العاملية �ستكون فيه الثقافة
هي الباعث الرئي�س لالنق�سامات الكربى بني ال�شعوب وامل�صدر امل�سيطر وال�سائد لل�صراع الدويل .فبعد احلرب
الباردة ف�إن ال�سيا�سة الدولية �ستتحرك �إىل خارج العامل الغربي لت�صبح نتاجا للتفاعل بني الغرب وح�ضارات غري
غربية  ،وبهذا �سوف يكون للهوية الثقافية ح�ضورها القوي والذي �سي�سبب الت�صادم ..
ولكن ما ر�أيكم �أن يطلع علينا «جاكوب بندر» خمرج الأفالم الوثائقية اليهودي الأمريكي وهو يدح�ض فكرة
�صدام احل�ضارات من خالل �إبراز روح الت�سامح يف قرطبة ومتابعة حياة فيل�سوفني من القرن الثاين ع�شر :امل�سلم
ابن ر�شد واليهودي مو�سى بن ميمون يف فيلم وثائقي عن ف�صل كبري وجمهول من ف�صول التاريخ الأوروبي وهو تاريخ
ا�سبانيا امل�سلمة ..
ي�شرح جاكوب بندر «يف بداية فيلمه �شعوره امللخ باحلاجة اىل اكت�شاف �أمل ومثالية جديدين ك�أ�سلوب لدح�ض
نظرية �صدام احل�ضارات بعد الهجمات على نيويورك ليظهر �أن الت�سامح والفكر احلر تاريخيا وحديثا ميكنهما
امل�ساعدة يف ر�أب حتى الفجوات االكرث عمقا بني النا�س ..
وبالعودة اىل هذين العاملني  ،لنتعرف �أنهما كانا فيل�سوفني وعاملني قانونيني وطبيبني ومن �أتباع �أفكار �أر�سطوطالي�س
واملدافعني عن الفكر املنطقي احلر .
و�أثناء العر�ض يتحدث املخرج اىل وزير اخلارجية اال�سباين ميغيل اجنيل موراتينو�س الذي يقول �إن مو�سى بن
ميمون وابن ر�شد ي�شكالن تعبريا عن عمله كدبلوما�سي وي�ؤكد �أن تعاي�ش اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم ال ي�ؤدي يف
نهاية املطاف اىل النزاع واملواجهة وامنا ميكن �أن يكون �إلهاما متبادال لبلوغ �إجنازات ثقافية متميزة .
ولكن ما الذي تفعله ال�سيا�سات ال�صهيونية والإ�سرائيلية التي تنادي بقتل الفل�سطينيني وتدمري بيوتهم
وتهجريهم..
هل �أبقت �سيا�سة الدموية من �شيء ملن يريد الت�سامح

بنيامين نتنياهو والرهان الخا�سر
• ح�سني مهدي �أبو الوفا
ُي��ع��دُّ رئي�س ال����وزراء الإ���س��رائ��ي��ل��ي بنيامني
نتنياهو �أن �سورية وال��ع��راق وليبيا واليمن مل
يعد لها �أي وج���ود! وي��رى اخلبري يف ال�ش�ؤون
الإ�سرائيلية (الدكتور �سمري غطا�س) �أن رئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي يف حرب مفتوحة مع �إيران
خا�صة مع التو�صل �إىل اتفاق يتعلق بالربنامج
ال��ن��ووي الإي���راين والتوقيع عليه بعد انتهاء
املفاو�ضات الطويلة وال�صعبة والتي تكللت بالنجاح
لإي��ران يف حزيران املا�ضي ،وي�ضيف الدكتور غ�سان:
�إن الت�صريحات املتعلقة باملو�ضوع يف عدد من الدول
العربية تدخل يف �إط��ار ه��ذه احل��رب التي تخو�ضها
�إ�سرائيل مع �إيران م�شري ًا �إىل �أن نتنياهو �صرح منذ �أ�شهر
ب�أن �إيران ت�سيطر على �أربعة دول عربية هي العراق
و�سورية واليمن ولبنان وي�ستخدم هذه الت�صريحات يف
حربه املفتوحة مع �إيران وخالل لقائه مع (قابو�س)
�أكد نتنياهو متانة ال�صداقة بني �إ�سرائيل والواليات
املتحدة قائ ً
ال ال توجد لإ�سرائيل يف العامل �صديقة
�أف�ضل من الواليات املتحدة ،مدعي ًا �أنها حتارب من �أجل
احلرية� ..أي حرية هذه..؟! التدخل يف �ش�ؤون الدول
ذات ال�سيادة والأع�ضاء البارزين يف الأمم املتحدة مثل
�سورية والعراق� .إن العدو امل�شرتك والأهداف امل�شرتكة
ق��د جتعلك حليف ًا لل�شيطان وه���ذا م��ا تفعله بع�ض
الأنظمة الأعرابية التي حتالفت مع الكيان ال�صهيوين،
ويف �آخر الدالئل على وجود �صدامات وحتالفات بني
هذا الكيان وبع�ض الأنظمة الأعرابية ما جاء يف كلمة
لنتنياهو �ألقاها مب�ؤمتر قرب تل �أبيب مف�صح ًا عن �أمله
ب���أن ت�ضغط ال��دول العربية التي لديها عالقات (مع
كيانه العدواين) على الفل�سطينيني من �أجل العودة �إىل
حمادثات ال�سالم مع الإ�سرائيليني التي تلف وتدور يف
كل املحادثات مو�ضح ًا �أنه رمبا تكون هناك فر�صة لأن
بع�ض الدول العربية تقف �سر ًا مع موقفه بل رمبا تكون

يف و�ضع ي�سمح لها بالت�أثري على الفل�سطينيني لتبني
نهج ًا �أك�ثر توافق ًا و�أك�ثر �إيجابية بح�سب قوله من
الوا�ضح �أن لدى نتنياهو �أمل يف بع�ض الدول العربية
والأم��ل ال يكون �إال ل��دى ال�صديق جت��اه �صديقه ولو
كان هناك ن�سبة واحد بالألف من العداوة بني بع�ض
�أنظمة اخلليج والأردن وبني �إ�سرائيل ملا كان نتنياهو
بنى �أمله عليها .كالم رئي�س وزراء العدو ال�صهيوين قد
يكون مغازلة جديدة لأنظمة اخلليج والأردن بحيث
تقدم له خدمة من خالل ال�ضغط على الفل�سطينيني
لكل م��ا املقابل ل��ذل��ك؟ ه��ل ميكن �أن يتعلق بالعراق
و�سورية ومن خالل زيادة الدعم ال�صهيوين �إىل يومنا
هذا للجماعات امل�سلحة ال�سيما يف املناطق احلدود مع
تركيا واحلدود املرتبطة مع العراق وبع�ض الدول لديها
ع��داء مع احلكومة العراقية احلالية نتيجة التطور
الذي ح�صل فيها ولكونها تقف مع �سورية ال�صمود يف
خندق واحد �أال يوجد رابط بني �سعي �إ�سرائيل لتتحكم
باجلبهة ال�����س��وري��ة بوا�سطة تلك اجل��م��اع��ات التي
تدعمها هي والنظام القطري مع �سعيها حلل مع�ضلة
امللف الفل�سطيني؟ حيث تكون منطقة اجلوالن املحتل
والقنيطرة وحوران مع الداخل الفل�سطيني كلها مناطق
�آمنة وهادئة برعاية اجلماعات امل�سلحة ومبباركة
خليجية قطرية تركية.
هذا ما تهدف �إليه حكومة الكيان ال�صهيوين �إال �أن
الهدف لن يتحقق ف�سورية وحمور املقاومة و�أ�صدقاء
�سورية متم�سكون بوحدة �أرا�ضيها ،وهم ال يفرطون
ب��ذرة ت��راب واح��دة للكيان ال�صهيوين فكيف ل�سورية
�أن تفرط بوحدتها و�أرا�ضيها وهي التي لن تتخلى عن
فل�سطني ـــــ وعدّ ت وما زالت �إىل يومنا هذاــــ الق�ضية
الفل�سطينية هي ق�ضية العرب الأوىل واملركزية.

قضايا وآراء
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•فوزي حممد حميد
�إن فل�سطني �أر����ض عربية قبل والدة
التاريخ ،وقبل تبليغ الر�ساالت ال�سماوية،
�سكنتها القبائل العربية منذ الأزل ،منها:
الكنعانيون والفل�سطينيون واليبو�سيون
وغريهم ..و�س ِّم َيت ب�أر�ض كنعان ن�سبة
�إىل هذه القبائل.
ومن خالل الإعالن الذي �أذاعه ديفيد
بن غوريون يوم قيام الكيان ال�صهيوين عام
1948م ،وما ت�ضمنه امل�ؤمتر ال�صهيوين الأول
عام 1897م ،وما ت�ضمنته التعاليم الدينية
اليهودية ،جندها جميع ًا ق��د ا�ستندت �إىل
ع��ددٍ م��ن امل�سوغات التاريخية ،والدينية،
والقانونية ،لت�أ�سي�س دولة يهودية يف فل�سطني،
انطالق ًا من هذه احلقوق املزعومة ،والأ�سانيد
الباطلة ،وهي:
�أو ً
ال ـ احل��ق ال��ت��اري��خ��ي؛ فهل لليهود حق
تاريخي يف فل�سطني؟
�إن احلق التاريخي هو احلق الذي اك ُت�سِ َب
من جراء تقادم الزمن مبمار�سته وا�ستعماله،
�أي ُي��ف�تر���ض ب��احل��ق ال��ت��اري��خ��ي ا�ستعماله
واال�ستمرار والتواتر يف ا�ستعماله فرتة زمنية
طويلة ..فهل مار�س اليهود ال�سيادة الفعلية
على فل�سطني يف الغزو الأول؟ وهل ا�ستمرت
�سيادتهم حتى ظهور ال�صهيونية يف القرن
التا�سع ع�شر؟
�إن االدع���اء ب��احل��ق التاريخي يعادله يف
القانون ال��دويل تعبري (التقادم املكت�سب)،
فاحلق التاريخي يعني( :احلق الذي اك ُت�سِ َب
نتيجة تقادم العهد ،مبمار�سته وا�ستعماله ،فهو
ي�صبح حق ًا نتيجة ملبا�شرته فع ً
ال خالل حقبة
ً
زمنية طويلة ،فا�ستعمال احلق فعال وا�ستمرار
اال�ستعمال م��دة طويلة ،هو ال��ذي يجعل من
احلق تاريخي ًا)( .)1فهل يتواتر هذا احلق
باحلركة ال�صهيونية العاملية بحقها املزعوم يف
فل�سطني العربية؟ اجلواب بالت�أكيد :ال.
�إن اليهود لي�سوا �أول من �سكن فل�سطني� ،إمنا
هم ُغ ٌ
زاة دخالء عليها ..ولقد �أجمع امل�ؤرخون
وعلماء الآث��ار والباحثون �أن الأق���وام التي
�سكنت فل�سطني قبل جميء القبائل العرب ّية
ال��ب��دو ّي��ة �إل��ي��ه��ا ه��ي �أق����وام ���س��ام�� ّي��ة تعرف
بالكنعانيني ،و�إن كل التقاليد الكنعانية والآثار
عرب
القدمية ت��دل على �أن الكنعانيني هم
ٌ
�سام ّيون ..يقول وليم بيكر يف كتابه “�سرقة
وطن”�( :إن اليهود لي�سوا �أول من ا�ستوطن
فل�سطني ،و�أن �إ�سرائيليي ال��ي��وم لي�سوا من
ن�سل اليهود القدامى الذين ت�شتتوا يف انحاء

اليهود لي�سوا �أول من �سكن
فل�سطني� ،إمنا هم ُغ ٌ
زاة دخالء
عليها ..ولقد �أجمع امل�ؤرخون
وعلماء الآثار والباحثون �أن
الأقوام التي �سكنت فل�سطني
هي �أقوام �سام ّية تعرف
بالكنعانيني.

العامل) ..ف�إذا ُكنتم ت�ؤمنون بالتوراة ف�أر�ض
تدعون..
فل�سطني التاريخية لي�ست لكم كما ّ
و�أن العربانيني ج��ا�ؤوا من البدو يبحثون عن
مرا ٍع ملوا�شيهم ،وعن الأمن والأم��ان لهم ،جاء
يف التوراة على ل�سان الرب “يهوه” الذي قال
لهم( :و�أعطيتكم �أر�ض ًا مل تتعبوا عليها ،ومدن ًا
مل تبنوها ،ف�سكنتم فيها ،ومن الكروم والزيتون
التي ما غر�ستم ت�أكلون)( .)2ف�أنتم مل تتعبوا
على ه��ذه الأر����ض ،وامل��دن التي ت�سكنوها مل
تبنوها ،فكل ما �أكلتم وت�أكلون من ثمرها حرام
عليكم لأنكم �أكلتموه غ�صب ًا ف�أنتم مل تغر�سوه
ومل تعر�شوه ..فيا بني �صهيون؛ �أين هو احلق
��دع��ون؟ ذل��ك احل��ق ال��ذي
التاريخي ال��ذي ت ّ
خدعتكم به توراتكم ،و�أ�ضلّكم به �أحباركم
وكهنتكم و�أنتم تعلمون!!.
�إن بني �إ�سرائيل مكثوا يف م�صر � 430سنة،
عدوا هذه الفرتة �إقامة م�ؤقتة ،وال
ومع ذلك ّ
بد للعودة �إىل الأر�ض التي وعدهم بها الرب
ّ
وع��د ًا مزعوم ًا ع ّ��دوه حق ًا تاريخي ًا ..جاء يف
التوراة( :يف ذلك اليوم قطع الرب مع �أبرام
ميثاق ًا قائ ً
ال :لن�سلك �أعطي هذه الأر���ض من
نهر م�صر �إىل النهر الكبري نهر الفرات)(.)3
ثاني ًا ـ احلق الديني؛ الدين لي�س له وطن،
والأدي���ان يف كل الأوط���ان ،ومل تكن فل�سطني
�أر�ض ًا للميعاد ،فكل وعودهم كاذبة.
لقد اختلف العلماء يف �أ�صول العربانيني،
وه�ؤالء ال عالقة لهم باليهود �أو الإ�سرائيليني،
وكل الوعود التي �أعطيت للعربانيني ال تنطبق
على جماعة مو�سى وب��ن��ي �إ���س��رائ��ي��ل ..ومل
ُي�شِ ِر القر�آن الكرمي �إىل العربانيني ب�أي وجهٍ
من ال��وج��وه ،و�إن ك��ان املق�صود “�أبرام” فقد
جاء من مدينة “�أور” من بالد الرافدين �إىل
فل�سطني نحو  1900ق.م باحث ًا عن مراعي
ملوا�شيه ..جاء يف التوراة( :وملّا كان �أبرام ابن
ت�سع وت�سعني �سنة ،ظهر ال��رب لأب��رام وقال
له� :أن��ا اهلل القدير� ،سر �أمامي ،وكن كام ً
ال،
ف�أجعل عهدي بيني وبينك ،و�أك�ث�رك كثري ًا
ج��داً ،ف�سقط �أب���رام على وجهه ،وتكلم اهلل
معه قائ ً
ال� :أما �أنا فهو ذا عهدي معك ،وتكون
�أب�� ًا جلمهو ٍر من الأمم ،فال ُيدعى ا�سمك بعد
�أبرام ،بل يكون ا�سمك �إبراهيم لأين �أجعلك �أب ًا
ثمرك كثري ًا جد ًا و�أجعلك
جلمهو ٍر من الأمم ،و�أُ ُ
�أمم ًا)( ،)4هذا عهد قطعه الرب على نف�سه
ب�أن يجعل من �إبراهيم �أمم ًا ،لكن �إبراهيم كان
�ضيف ًا على فل�سطني.
وهنا ي�شري القر�آن الكرمي �إىل اجلدل ب�ش�أن
عقيدة �إبراهيم بقوله تعاىل{ :يا �أهل الكتاب
َ
اجون يف �إبراهيم ،وما �أُن ِ��ز َل��ت التوراة
مل تحُ ُّ
والإجن��ي��ل �إال من بعده� ،أف�لا تعقلون}(.)5
ويقول �أي�ض ًا{ :م��ا ك��ان �إبراهيم يهودي ًا وال
ن�صراني ًا ،ولكن كان حنيف ًا م�سلم ًا وما كان من
امل�شركني}(.)6
يف النتيجة؛ ف���إن��ه ال ع�لاق��ة لإب��راه��ي��م
قريب ،وال من بعيد ،وكان
باليهودية ال من
ٍ
حفيده يعقوب و�أوالده يف �أر�ض فل�سطني نحو
 1800ق.م ،وهاجر منها �إىل م�صر �سنة 1720
ق.م ،وعا�ش يف م�صر � 17سنة ،وتويف فيها ،ونُقل
جثمانه �إىل مغارة املكفيلة يف فل�سطني ،وجاءت
ق�صة يو�سف الذي عا�ش � 110سنوات ،والذي
دعا �أهله للخروج �إىل م�صر ،تقول التوراة:
(دعا يو�سف �أخوته مع �أبيهم �إىل م�صر ،قال
لهم يو�سف :اذهبوا �إىل �أبي وقولوا له :هكذا
يقول ابنك يو�سف :قد جعلني اهلل �سيد ًا لكل

احلقُّ التاريخي هو احلق الذي
اك ُت ِ�س َب نتيجة تقادم العهد،
مبمار�سته وا�ستعماله ،فهو
ي�صبح حق ًا نتيجة ملبا�شرته
فع ًال خالل حقبة زمنية
طويلة.

الب�شرية ..وه��م لي�سوا ي��ه��ود ًا بالأ�صل ،بل
ي��ه��ود ب��االع��ت��ن��اق واالن��ت��م��اء ،وي���ؤك��د ذل��ك
َّاب اليهود الذين رف�ضوا هذه الت�سمية،
ال ُكت ُ
ومنهم الكاتب “�ألفرد ليلينتال” بقوله�( :إن
العربانيني والإ�سرائيليني واليهود وال�شعب
اليهودي ،كل هذه املُ�سميات ا�ستخدمها �صانعوا
الأ�ساطري والأجماد بوجود ا�ستمرار تاريخي،
لقد كانوا يف احلقيقة �شعوب ًا خمتلفة يف فرتات
خمتلفة من التاريخ ،واتبعت �أ�ساليب حياة
متباينة)(.)11
وال ميكن �أن يكون االنبعاث على ح�ساب �شعب
ُ���ش ِّ��ر َد من �أر���ض��ه ،من �أج��ل جماعات ال ت�شكل
�شعب ًا وال �أم���ة ،وم��ن قوميات خمتلفة ،وهم
مللمة من جن�سيات خمتلفة� ،إن “بني �إ�سرائيل”
القدامى ت�شتتوا يف دول العامل� ،أم��ا اليهود
احلاليني فمعظمهم اعتنق اليهودية م�ؤخراً،
وخا�صة �أولئك الذين كانوا يف مملكة اخلزر..
حيث اتخذ الكثري من رعاياها اليهودية دين ًا
لهم ،وبهذا ميكن القول �إنه لي�س به�ؤالء اليهود
و�أمثالهم الذين يهاجرون �إىل فل�سطني �أي
عالقة بفل�سطني ،والتاريخ يثبت ذلك..
�إن ال��غ��زو الإ���س��رائ��ي��ل��ي الأول لفل�سطني
واحتالله جزء ًا من �أرا�ضيها يف القرن الثاين
ع�����ش��ر ق��ب��ل امل��ي�لاد ( 1186ق.م) ،وغ��زو
��زاء من �أرا�ضيها يف
ال�صهاينة واحتاللهم �أج ً
القرن الع�شرين (1948م) يعده ال�صهاينة
تنفيذ ًا لأوام��ر الرب وعهده وو�صاياه ..وهي
وع���ود فا�شلة ج���اءت ب��ال��ت��وراة بعد مو�سى،
�أو �أن��ه��ا فر�ضت م��ن قبل ال�شرعية الدولية
بالقوة والإك����راه ،وك��ان��ت �أري��ح��ا �أوىل امل��دن
الكنعانية املنكوبة ،التي ح��لّ فيها الطغيان
“الإ�سرائيلي”.
تقول التوراة( :وحرقوا كل ما يف املدينة
من رجل وام��ر�أة ،من طفل و�شيخ ،حتى البقر
والغنم بحد ال�سيف ،واحرقوا املدينة بالنار مع
كل ما بها ،)12()..وتقول �أي�ض ًا( :رجع جميع
بني �إ�سرائيل �إىل العي (بلدة “العاي” قرب
�أريحا) و�ضربوها بحد ال�سيف ،وكان جملة من
قتل يف ذلك اليوم رج ً
ال وامر�أة اثني ع�شر �ألف ًا،
جميع �أهايل العي ،و�أحرق ي�شوع العي ،وجعلها
تل ردم �إىل الأبد خراب ًا)(..)13
ف�أر�ض فل�سطني كانت عامرة بال�سكان ومل
تكن خالية ،ومل تكن خراب ًا ،وبذلك ت�سقط
مزاعم ال�صهاينة� ،إال �أنه حيثما يحل الإرهاب
يحل اخلراب.

م�صر ،تعال �إ َّ
يل وال تت�أخر ،فت�سكن يف �أر�ض
جا�سان ،وتكون قريب ًا مني �أنت وبنوك ،وبنو
بنيك ،وغنمك وبقرك ،وكلّ ما لك ،و�أعولك
هنا ،لأن اجلوع �سيبقى خم�س �سنوات �أخرى،
لئال تفتقر �أنت وبيتك وكل ما لك)(.)7
وارحت���ل يعقوب وجميع نفو�س بيته من
العربانيني �إىل م�صر يف �أر�ض جا�سان عند دلتا
النيل ،لأن اجلوع كان �شديد ًا يف �أر�ض كنعان،
وكان عمر يعقوب حينها � 130سنة ..وتذكر
التوراة( :جميع نفو�س بني يعقوب التي جاءت
�إىل م�صر �سبعون)( ،)8وتقول التوراة �أي�ض ًا:
(والرجال رعاة غنم ،ف�إنهم كانوا �أهل موا�شي،
وقد جا�ؤوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم)(.)9
وتذكر التوراة �أي�ض ًا( :فكلّم فرعون يو�سف
قائ ً
ال� :أبوك و�أخوتك جا�ؤوا �إليك� ،أر�ض م�صر
قدامك� ،أف�ضل الأر�ض ا�سك ِْن �أباك و�أخوتك،
لي�سكنوا يف �أر�ض جا�سان)( .)10وعا�ش بنو
يعقوب يف م�صر � 430سنة..
وعندما نزلت الديانة اليهودية يف طور
�سيناء على مو�سى يف م�صر ،لإن��ق��اذ “بني
�إ�سرائيل” من ظلم فرعون ،وكان خروج مو�سى
من م�صر  1250ق.م ومعه مزيج من الأحبا�ش
والعموريني (الهك�سو�س) واليهود من �أتباع
مو�سى ،ومل يدخل مو�سى �إىل فل�سطني ب�سبب
وفاته .ويف عام  1186ق.م دخل يو�شع بن نون
مدينة �أريحا ودمرها تدمرياً ،وقتل من فيها.
والهجرة �إىل �أر�ض كنعان كانت �إنقاذ ًا لبني
�إ�سرائيل من الهالك على يد فرعون ،وخوف ًا
منه ،ومل تكن ذات �صلة دينية �أو جذور تاريخية
مطلق ًا ،و�إمنا لأنها كانت تفي�ض بالع�سل واللنب،
ولأن��ه��م ك��ان��وا �ضعفاء �أم���ام ف��رع��ون ..يقول
غو�ستاف لوبون (مل تكن فل�سطني غري بيئة
 - 1د .حممد طلعت الغنيمي ،دعوة �صهيونية يف
خمتلفة لبني �إ�سرائيل ،فالبادية كانت الوطن
حكم القانون الدويل.
احلقيقي لبني �إ�سرائيل) ..فاحلق التاريخي ال
� - 2سفر يو�شع .24
يخولهم بناء دولة يهودية يف فل�سطني.
� - 3سفر التكوين .11/15
ثالث ًا ـ حق االنبعاث؛ �إن حق االنبعاث من
� - 4سفر التكوين6-1/17 :
جديد داخ��ل وطنهم اخلا�ص ،قد اع�ترف به
� - 5سورة �آل عمران 85
وعد بلفور امل�ش�ؤوم ،وقد ُنف َِّذ بالإكراه والقوة
� - 6سورة �آل عمران .67
من قبل ال�شرعية الدولية (غري ال�شرعية).
� - 7سفر التكوين .1/7
بد من القول �إنه ال يوجد “�شعب يهودي”
وال ّ
� - 8سفر التكوين 27/46
بل جماعات وملل متنوعة من كل حدب و�صوب،
� - 9سفر التكوين 32/46
وال ت�شكل يف جمموعها �شعب ًا موحداً .ووحدة
� - 10سفر التكوين 3/47
الدين ال ت�شكل وحدة ال�شعب ،فال لغة م�شرتكة
 - 11عبد اهلل ال�سلطان ،البحر الأحمر وال�صراع
وال تاريخ م�شرتك ،وال عادات وتقاليد واحدة،
وال �آم��ال م�شرتكة ،فيهود اليمن من العرب ،العربي والإ�سرائيلي.
� - 12سفر ي�شوع 6
ويهود اخلزر من الأوروبيني ،ويهود الفاال�شا
� - 13سفر ي�شوع 8
من الأح��ب��ا���ش ،وهناك يهود من كل العروق
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على باب الحياة

• طه ح�سني الرحل

�أنثى الع�شاق

وعد

• ريا�ض طربة

•ر�شا معتز اخل�ضراء

(حمام)
باب احليا ِة َوقفْتُ ُ�ص ْبح ًا
على ِ
و كانَ ّ
مين َُحني ِو�ساما
وء ْ
ال�ض ُ
فتحتُ ُ�أفق ًا
َ�صعدْ ُت بهامتي و ْ
نحهُ حماما ..
�أُ َز ِّينُهُ و �أ ْم ُ
• •
(نظارة)
باب احليا ِة عرفْتُ (نظّ ــاره)
على ِ
ُّ
الر�ؤى لون ًا  ..فلونا ..
تزف يل ُّ
ُتريني َغبرْ َ ًة  ،وا َ
�صاح !
جل ُّو
ٍ
الر�ؤى قد �صغتُ  ..كونا !
ومن هذي ُّ
• •

(دمع)
خراب
باب احليا ِة �أتى
ٌ
على ِ
ُ
جميل
وقال  :هو ّيتي َع ْ�ص ٌف
ريح
دَف ْعتُ �أ�صابعي بجرا ِر ٍ
ُ
ي�سيل ..
وكان ببابها َ :د ْم ٌع
• •
(ق�ش)
على باب احليا ِة ر�أ ْيتُ ّ
ق�ش ًا
وه ًّي َج م ْوقدَ الأ�شجانِ ُّ ..
ق�ش
زمان ًا  ..كان للنُّعمى خلي ًال
ٌ
ُّ
وح�ش
جتفاف ..
وجاء عليهِ
َ
• •
(ر�ؤى)
باب احليا ِة َ�س َرتْ ر�ؤانا
على ِ
وكان الع ْي ُ�ش �أحالم ًا َت َر ْق َرقْ

ٌ
م�ستحيل
عجاج
وثم دنا
ٌ
ّ ..
َ
مفا�صل الدّ نيا  ..وي�صعقْ
ُّ
يلف
• •
(�صخر)
باب احليا ِة ر�أيت �صخرا
على ِ
فقال  :غد ًا �ستب�صرين �سياجا
ورب غدٍ �سيجعلني �ضريحا
وقد يق�سو فيجعلني  ..عجاجا !

�س�أظل �أبحث عنك
لعلك ما زلت تختبئني يف �أهداب
روحي
لعلك هذا الهزيع الأجمل من الليل
�أو ذاك الندى على مفارق الدروب
و�أنا الذي ما �ضيعتك يوما
وال غريتني اخلطوب
�س�أظل �أبحث عنك يف كتبي
ويف الدفاتر املخبئة
يف كل حرف من حروف الأبجدية
ف�أنت �أبهى ما جادت به العربية
وانت طهر الق�صائد
يف ع�صرنا
ويف ت�ألق ع�صر اجلاهلية
- 2ل�ست �أنا من يخادع الن�ساء
�أو يدغدغ العواطف وال�صور
وال �أنا من يبيع الكالم يف حمافل
ال�سمار
و �أنا العا�شق املثقل بالغيوم
و�أنا املطر
و�أنا حرير الليل �أ�سكبه طيوبا
وخمورا
وفكر
-3�س�أبحث عنك بني البيادر وال�سنابل
بني احلقول واخلمائل
بني العيون املتعبات من ال�سهر
وما بني العناقيد الراع�شات
بال مطر
-4�س�أظل �أنت كما يف كل املفارق
والدروب
يف كل الهدايا والطيوب
فلم الغياب يا قمر ؟
- 5�س�أظل �أعترب الغياب
عربون انتظار

• •
(�ضوء)
باب احليا ِة ر�أ ْيتُ �أنثى
على ِ
وقدْ د َّقتْ ب َك َّف ْيها و�أنَّتْ
ف�سها
لب�صي�ص َ�ضوءٍ
ِ
و�سا َلتْ َن ُ
و�
وح َحنَّتْ
ٌ
أخ�شاب لذلِّ ّ
الر ِ
• •

(منى)
باب احليا ِة َ�أ َ
�صاخ َقلْبي
على ِ
منى َت ْ�سعى  ..و� ْأحالمٌ تنزُّ
ً

جر ا َ
حليا ِة َح َوتْ ُغ�صونٌ
ويف َ�ش ِ
الر�ؤى  ..ويدٌ تهزُّ
َعناقيدَ ُّ
• •

(رئم)
باب احليا ِة �صح ْبتُ ( رئم ًا )
على ِ
ل ُي�ؤن َِ�سني  ..و ُينْ�سيني هُ مومي
ومازالتْ بنا الأ ّيا ُم َت ْ�سعى ..

َّنعيم ويف ا َ
حيم
ُ
جل ِ
ونخب�ص يف ال ِ

•نعيم علي ميا

دم�شق احل�سناء
ُ
ال�صمت والإ�صغاءِ
ذات ّ

الغدير
منحلاّ ً على وجهِ
ِ
الوردي ...
جمالها
ُّ
بح
كانت َ
قرب نب ِع ّ
ال�ص ِ
الف�ضي
متلأُ ك�أ�سها
َّ
القراح
باملاءِ ّ

وقلبها ال�شف ُ
ّاف
ينب�ض َ
ُ
موج
مثل ٍ
رائق اجلريانِ
ِ
الغروب
يف ماء
ْ
ُّ
�شم�س
تنحل
ُ
ال�صايف
بيا�ضها ّ
�ضياء �أنثو ّي ًا (�أبي�ض ًا)
ً
�سكرانَ يف الأب�صا ِر
لأرى
انعكا�س �صفاء ِ
َ
لونِ العني �شفّاف ًا كاملاء
َ
والقبل التي ال ُت�شتهى
�شروق ّ
م�س
�إال على مر�أى
ِ
ال�ش ِ
بني �شفاهها ّ
ال�سكرى تذوب ْ

أ�شم كالنّعنا ِع
ل َّ
فوح
ن�سائم الريحانِ
َ
ِ
حيث الق�صائدُ
ُ
الرج ِع
م�سكرات ّ

ترفعها �إىل الإعجا ِز
العذب
�أ�سرار ُاملجا ِز
ِ

يف مو�سم الع�شق املحلّى

�سا َر ُ
ال�شوق
ن�سغ
ِ

بابت�سامات ال�صبايا

يف عمق الت�أ ّملِ

والعيون احلائراتِ

طيف هادئٍ
مثل ٍ

النقاء
تفوح رائحة
ْ
و ُتو َلد ال�شذرات
ع�شق ًا
من ترانيم املح ّبةْ
.........
تن�سج الفتيات �أحالم ًا
بوعد �أح ّبةٍ
حيث الأماين
رافقتْ
�سرب الفرا�شاتِ
ُ
التي عا�شتْ بها

بال�صابونِ يف ماءِ الغيو ِم
ّ
ري عرو�سة َ ّ
اق
الع�ش ِ
لكي ت�ص َ

َ
و�شقا ِئقُ النّعمانِ هَ ْرولتِ ُ
اخلطا
ّ�سرين
نا َدتْ على الن
ِ
فوحهُ
يُر�سِ ُل َ
ورجتْ ن�سيم ًا عابر ًا
َ
َ
ين قبل رحيلِهِ
يلثم اخلدّ ِ
�أنْ َ
ّ
اعر املحزونُ يغرقُ
فال�ش ُ
يف
نزيف جفونِهِ
ِ
••
يا �أنتِ ..
ُ
فاح�ضنيني
ذ َّوبني �ضيا� ِؤك ْ
�أَ ّرخي بَدْ َء الوالد ِة
ً
غيمة
�أَطْ لقيني
فاحلب ُ
مثل املوتِ
ُّ
ي�أتي قبل مولد ِه
فه ّال َتخرج َ
ني �إىل احلياة

غمر املكانْ
َ
اهلل !!!
العواطف
ما �أ�سمى
ِ
عندما �سحر العذوبةِ
والر�ضى والرقة امل ُثلى
ً
عزلة
حتطّ ُم
ري ي�أتي
واخل ُ
ح ّب ًة من بعدِ ح ّبةْ
ثم يبني بيتَ عِ ٍّز
ّ
فوق �أركانِ املو ّدة

منذ الطفولةِ
وا�ستمرتْ � َ
ألف ِحقبةْ
ّ

........

.......

عروقي
يف
َ

حب ينجلي يف �صدرها
ليل ٍّ
وجمامر البخّ و ِر
طرها
متزج عِ َ
زهر
بنثيثِ ٍ
من عذوبتها
ُ
ي�سربل در َبها
�سحر
ٌ
وهوىً
يغلّفها ب�شالٍ
حرير
من
ْ
ٌ
نب�ضة
هي
َ

ع�شق �سرمديٍّ
نهر ٍ
ُ
زيت قنديلٍ
العمر �أفراح ًا
ينري
َ
يطلُّ على املدى
ري
يهب الأث َ
ُ
َ
كثافة
الفكر النبيلِ
ِ
بحر احليا ِة
ميو ُر يف ِ
فال تكونُ هناك غربةْ
�إنمّ ا تبقى احليا ُة

يف القلب ت�سمو

ً
جميلة

كف�ضاءٍ

يف هالةٍ

من حنانْ

ُتدعى املحبةْ

ترفعها �إىل يائ ّيةِ ّ
اق
الع�ش ِ
لأرى فتاة ًح َّممتها ّ
ال�شم�س ُ

�ضَ جِ ٌر �أنا

َ�ض ِج ٌر �أنا ..
َف ُخذي نُعا�سي
ال�صدى
خ ّبئيني يف مراجي ِع َّ
ال ُع ْم َر يكفي لأَ َ
غزل من بقايا ُه
ق�صيد َة ع�شق ِِك املجنونِ
َم ْ�سفوح ًا على عمري
ف�أغفو فوق �شوكي
حا ِم ًال هذا احلن َ
ني
�إىل منايف ُغ ْربتي
�أَم�شي ..
ُ
درب �أحا ِو ُر ُه
وال ٌ
ُ
ّ
وال�ش ُّط
يرحل يف مواجعهِ
ول�ستُ بقاد ٍر �أنْ
�أُ ْح ِ�ض َر َّ
م�س التي َغ ُربَتْ
ال�ش َ
تم �أ ّيامي
َفخ ّي َم َع ُ
ُ
اء
و�صرت �إىل الـ َه َب ْ
••
َ�ض ِج ٌر �أنا ..

•�أنطون عازر

ال تدوم �سوى المحبّة

•زهرة الكو�سا
كتبتَ يا �صاحبي يف الهواء
�أنك �شارد ..
مت�شرد بني الثلوج
و�أنّ �صيف هذا العام بارد
بارد جدً ا ..
�صيف هذا العام
كثبان املوت ال حتمل ال�ضحايا
و�إن كنتُ يف الهوى �ضحية
فلن نكون �سوية يف ليلني
�سجل غيابي واكتب :
ّ
كانت جنون النريان يف اليباب
كانت احللم والغ�ضب
كانت يف زمن ال�صمت
انفجار اجلدار
و�آالف ًا من البحار
خمتبئة خلف �سنبلة
�أنا الطوفان و�أجنحة الغرق
�أنا العدم
طفلة بال �أطراف
�أنا الأطراف بال هوية
�سم الأ�شياء كما ت�شاء
ِّ

مت�شرد
يف بقعة �ضوء عنواين
لن ترى ال�ضوء لرتاين
ولن نكون �سوية يف ليلني
�أغو�ص يف الإبهام�أ�صطاد احلقيقة
�أفتح الأ�صداف
�أجد حمار الرمز
�أُداري وجعي بلهفة الهدوء
�إن �شئتَ َّ
فك رمز ترحايل
ورمز �آنيتي
ورمز ال�سبي
بدد ملح بحوري
مزق ا�شتياقي لكرومي
ولن �أكتب الق�صيدة
�أُ ْنثرُ يف وجه املوت ماء ال�صخور
�أَطِ فئ بريق �صواعقي
َدثّر املمالك باختناقي
مير قطار �سكينتي
يحملك �إ ّ
يل ..
ونكون �سوية بني ليلني .

قصة
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المطاردون

• ر�شاد �أبو�شاور

حططت على �صخرة
يف ق��م��ة ج��ب��ل �أج����رد
تطل على فراغ �أر�ضه
م���ت���ج���ه���م���ة ق���اح���ل���ة
م���رب���دة ت��ب��ع��ث ع��ل��ى
االنقبا�ض.
ه����ي����ئ يل �أن����ن����ي
جئت من بعيد بعيد ،و�أن هناك من
يطاردين منذ زمن بعيد ،و�أنني �آخر
من بقي� ،أو �أنني تهت عن قومي بعد
فرقت بيننا جميعا
مطاردة وح�شية ّ
واجتاحت حياتنا بغتة ودون توقع
منا.
لهاثي عال �سريع متوتر ،و�صدري
يو�شك �أن ينفجر�..أمن خوف� ،أم من
�شدّ ة التعب؟!
قلت لنف�سي :ال بد من مغادرة هذا
املكان املوح�ش الذي يقب�ض النف�س،
ف��ب��د�أت يف حتريك جناحي ببطء،
و�إذ ه��م��م��ت �أن �أح��ل��ق ر�أي����ت ع��دة
�سيارات تندفع مثرية غبارا ينطلق
يف الف�ضاء عاليا.
تقافز عدد من الأ�شخا�ص و�سددوا
ما يف �أيديهم من �أ�سلحة �صوب حافة
اجلبل حيث كنت �أحط على ال�صخرة
امل�شرفة _ كان من ح�سن حظي �أن
اخ��ت�رت ه���ذه ال�����ص��خ��رة امل��رت��ف��ع��ة
ال��ت��ي مكنتني م��ن ر�ؤي����ة م��ط��اردي
بكل و�ضوح ،ف�أقلعت واختفيت وراء
اجل��ب��ل ،ث��م ان��دف��ع��ت يف ال��ف�����ض��اء،
ومل���ا �أر���س��ل��ت ن��ظ��ري م��ن ع��ل��و �شاهق
ر�أيت �سيارتهم �صغرية �صغرية..ومل
�أرهم يف جوفها� ،أو حولها ،رغم �أنها
مك�شوفة ،واندفعت مبتعدا يف ف�ضاء
ال يحد ،ولكن �صوت ر�صا�ص كثيف
ظل يالحقني.
�أك���ن���ت وح�����دي ط��ي��ل��ة ال���وق���ت؟
�أمل يكن يل �أح���د ي��وم��ا؟ �أ�أن���ا �آخ��ر
جماعتي؟
ا�ستيقظت مفزوعا وفمي ج��اف،
وحملقت ح��ويل فر�أيت ام��ر�أة تنام
قربي يف ال�سرير فلم�ستها لأت�أكد �أنها
امر�أة ،و�أنها تخ�صني ،وتلم�ست بدين
ف��وج��دت �أن��ن��ي م��ن دون جناحني..
ف��ارحت��ت .نه�ضت وت���أم��ل��ت وجهي يف
املر�آة التي جتل�س �أمامها املر�أة يوميا
وهي مت�شط �شعرها وجت ّمل وجهها.
ج��ل�����س��ت ع��ل��ى ال�����ش��رف��ة وح��دق��ت
يف ال���ف���راغ ،وح��م��دت اهلل �أن��ن��ي مل
�أحتول �إىل طائر مطارد من �صيادين
منهمكني يف مطاردتي.
�أ����ض���واء ك��ث�يرة ت��ت��وه��ج م��ب��ددة
ال��ظ�لام ،ولكن بحر العتمة الثقيل
ينيخ على اجلبال البعيدة املحيطة
باملدينة.
هل مات النا�س جميعهم؟!
وه����ل امل������ر�أة ال���ت���ي يف ال���داخ���ل
�ست�ستيقظ وتعد يل فنجان قهوة كما
كانت تفعل يف زمن م�ضى؟
و�أين �..أين�..أين ماذا؟!
ال �أدري
���ش��م��م��ت رائ���ح���ة ق��ه��وة ت��ه��ب من
املطبخ ،و�شعرت باقرتاب املر�أة مني.
�سمعت �صوتها ي�سبقها:
 �أحلمت نف�س احللم؟و���ض��ع��ت �صينية ال��ق��ه��وة وعليها
ف��ن��ج��ان��ان وغ�ل�اي���ة وج��ه��ه��ا مغطى
برغوة �سوداء بفقاقيع.

زمنُ العِ�شْ قِ ولّى
• د .غالب خاليلي

ق����ال����ت ب���ح���زن ج��م��ل��ة
�أظ��ن��ن��ي �سمعتها ك��ث�يرا يف
ال�سنوات الأخرية:
 ها نحن وحدنا...���ص��ب��ت يف ال��ف��ن��ج��ان�ين،
وم��دت يل فنجانا فتناولته
وت�أملته:
�س�ألت:
هل �سرنحل من هنا؟
مل �أجب عن �س�ؤالها:
�أعرف �أنك مللت الرحيل ،ولكن ال
بد �أن نغادر �إىل مكان �أف�ضل...
عادت و�س�ألت:
ملاذا ال نهاجر ،كما يفعل غرينا من
النا�س؟
ر���ش��ف��ت م���ن ف��ن��ج��ان��ه��ا و�أ���ش��اح��ت
ع��ن وجهي فت�أملت �شعرها ال�شائب
وت��ذك��رت �شعرها ح�ين ك��ان �شديد
ال�سواد ،وكم كنت �أحبه و�أمرره على
فمي و�أغمر فيه وجهي.
 ل���ن ي�ترك��ون��ا يف ح��ال��ن��ا� .إن��ه��ميغلقون ح��ول��ن��ا ك��ل ال�����س��ب��ل ،ك�أنهم
مكلفون بتدمري حياتنا..بخنقنا.
ك�أن هذا دورهم ،وظيفتهم ،مهمتهم،
�شغلتهم..وك�أننا نثقل عليهم!
�أ�شارت لفنجاين:
 ا�شرب قبل �أن تربد قهوتك.رفعت الفنجان وتنف�ست رائحته
وال��ت��ق��ت ن��ظ��رت��ان��ا ف��ح��ول��ت نظرتي
و�أغم�ضت عيني و�أعدت الفنجان �إىل
ال�صينية.
نه�ضت وغ��اب��ت يف داخ���ل ال�شقة
ث��م ع���ادت ب�����ص��ورة م��ب�روزة مدتها
فالتقطتها ورفعتها حتت نظري.
انحنت ومررت �إ�صبعها ال�شاهد:
�أترى ما �أحلى زهرة ..وخالد ..يا
اهلل ما �أو�سمه..و..هاين..اهلل عليك
يا هاين .ملاذا فعلوا بهم ما فعلوه؟
�سقطت على املقعد ووارت وجهها
بني راحتيها ،فمددت يدي ومررتها
على ظهرها.
هذا املكان لي�س لنا .لي�س �صديقا.
�إنه �سجن..و..حلمك يف�سر نواياهم
جتاهنا.
نه�ضت ف�شعرت بوجع يف ظهري،
ولكنني حتاملت على نف�سي وخطوت
ببطء ولكن بثقة ب�أنني ق��ادر على
امل�شي واخلروج �إىل ال�شارع.
ارت��دت مالب�سها ..وخرجنا معا،
و�أغلقنا الباب خلفنا ،وهبطنا �إىل
ال�شارع ثم م�ضينا مت�ساندين:
من �أجلهم ال يجب �أن نبقى يف هذا
احلال..فلنغادر.
�ضغطت على يدي ك�أنها ت�شجعني..
�أو ت�أتن�س ب�أين بجوارها:
 كنت �أعرف �أنك عنيد و�أنك لنتر�ضى با�ستمرار هذا الو�ضع�..أبدا.
�أت�������رى :ه���ن���اك ن���ا����س ك���ث�ي�رون
يخرجون ومي�شون مت�ساندين ،وها
ه��م ي�ستعيدون لياقتهم ويتجهون
غربا .قلت يف نف�سي� :آن للطيور �أن
تعود �إىل...
وم�ضينا �صامتني مت�ساندين .كنا
كثريين..وكان الفجر ال�شاحب ين�شق
من ليل ثقيل الظلمة.
ت�ساءلت� :أه��و فجر ك��اذب ه��ذا؟
�أتراين ما زلت �أحلم؟ من يدري؟!

َ
واجهة ٍّ
ي�ضج
طريق
عريق للحلويات يف
حمل
داخل
ر�آها
ِ
ٍ
ٍ
مزدحم ُّ
ٍ
باحليا ِة والألوان والأ�صوات.
كثري ًا ما جتن َّب اب��نُ اخلام�سة وال�ستّني هذا الطريقّ ،
مف�ض ًال
ٌ
ً
ُ
باليا�سمني،
مزدانة
حدائق مناز ِلها
فرعية هادئة،
عليه طرق ًا
َ
ّ
ُ
زهريات منها ي�ش ُّمها بني احلني
يقطف ب�ضع
فيتن�ش ُق عب َقها ،وقد
ٍ
رفيقة دربه ،فتفرح -على
واحلني ،وي�س ِّل ُمها يف نهاية املطاف �إىل
ِ
ب�ساطتها -بها ،كما لو كانت ح ّبات ل�ؤل�ؤ.
مر ٌ
مرة تناول بها حلوىً �شه ّي ًة كما يف خاطره.
وقت طويل على �آخ ِر ٍ
ّ
ُ
ُ
أعرا�ض
عا�شق احللوى� ،
كان ذلك قبل عقد ون�صف ،حينما فاج�أتْه ،وهو
فقرر �أن يتجن َّب حمبوبته �أينما ر�آها.
الداء ال�سكّريّ ،
ما الذي جاء به اليوم �إىل هذا ال�شارع املزدحم؟ وكيف قفزت يف
ً
قطعة عادية،
وجهه قطعة احللوى ال�ساحرة؟ ال يدري� .إنها لي�ست
ٌ
بل هي � ٌ
لوحة من �صنع فنّان
آية يف الأناقة والرتتيب واجلمال ،ك�أنها
ٌ
و�ص ّبت على
�ساحر ،تفنت الناظرين ب�ألوانها البديعة.
قطعة ُع ِجنتْ ُ
�شكل قلب ،ثم ُغ ّلفت بال�شوكوالتة ،و ُزينت بقطع من الفريز والكرز
و�س ِك َب َ
ٌ
فوقها ٌ
حتفة للناظرين.
�صاف ،ف�إذا هي
ع�سل ٍ
والأنانا�سُ ،
قلب ال�شيخ بها من النظرة الأوىل� ،إذ عادت �إىل ذاكرته �أيامٌ
تع ّلق ُ
ٌ
مفعمة بالب�سط وال�سرور ،تناول بها مئات القطع من احللوى ،تذوب
ُ
ّ
ُ
الواحدة حتت ل�سانه ،فت�سري حالوتها يف دمه ،وتتدفق عليه م�شاعر
من ال�سعادة اخلال�صة ،فيتذ ّوق غريها حتى ي�شع َر بالإ�شباع.
احمر وجهُ القطعة �إذ �أدركت ما جرى ،فقد نقلتْ �أخوا ُتها �إليها ما
ّ
يحدث حينما ُ
يذ ْبنَ يف الأفواه امل�شتهية ،وهنّ مرت�ضيات ذلك امل�صري،
لأنهن ُي�س ِعدنَ كثري ًا من الب�شر ال�سيما الأطفال.
ُ
�
وحينما
احللوى،
قطعة
�سرح ب�صر ال�شيخ بعيد ًا ،فت�ضايقت
أح�ستْ
ّ
رخيم ي�سم ُعه هو وحدَ هَ :
�أن َ
تعال
ب�صوت
�شيخها يفكّر بالرحيل ،نادتْه
ٍ
ٍ
ً
قطعة �صغري ًة ولن تند َم� .أنا � ُ
أعرف كم ت�شتهيني.
جر ْب
ال�شيخ،
�أيها
ّ
ً
ٌ
ً
ر ّد عليها :حقا �إنك حلوة جدا ،لكني ال �أحت ّمل يف هذا العمر كل هذه
احلالوة ،وقد جتنّب ُتها منذ زمن طويل ،على الرغم من ع�شقي لها.
َ
َ
وبيا�ض �شعره ال�صايف،
اجلميلة،
�شيخها
مات
ِ
لت احللوى َق َ�س ِ
ت�أ ّم ِ
ونرب َته الهادئة ،فازداد تع ّل ُقها به ،وقالت :خذين ،ولن ي�صي َبك �أذىً ،
ٌ
مليئة بالفواكه ال�شه ّية الطازجة.
ف�أنا كما ترى
ومغط ٌ
ٌ
ّ
�سة بال�شوكوالتة والع�سل،
معجونة بال�سكّر،
ر ّد ال�شيخ :لكنّك
حتى �إنني ال �أحتمل ر� َ
ؤي��ة ه��ذا املنظر ،فكيف ميكنني �أن �أت��ذ ّو َق��ه
و �ألته َمه؟
ُ
هَ
وتوج �إىل
تفتح احللوى ف َمها ،م�ضى ال�شيخ يف طريقه،
وقبل �أن
َ
ّ
قريب يبيع الع�صري الطبيعي من التفاح الأخ�ضر والزجنبيل
حم ٍّ��ل
ٍ
أن�سب ل�صحته ،وقد تع ّود عليه دون �أن ي�س ّب َب
والنعنع ،فهذا اخلليط � ُ
ريه ،فوجئ ب�صوت قالب احللوى
له مكروه ًا .وحينما بد�أ
ُ
ي�شرب ع�ص َ
ٌ
م�شتاقة �إىل رجل
يهم�س يف �أذنه ،رغم ال ُبعد� :شيخي تعال ،واهلل �إين
ُ
املتوح�شني
مي�سك بتالبيبي ،ف�أنا �أخ�شى �أولئك
عطوف خب ٍري يعرف كيف
ٍ
ّ
ً
لقمة واحد ًة ،ثم يكرعون فوقي ع�صري ًا �سكّري ًا �أ�سو َد
الذين يلتهمونني
غريب ًا ،ف�أ�شعر �أن بحر ًا حام�ض ًا حارق ًا يخنقني ،ويفتّتُ مهجتي .تعال
يا �شيخي و�أنقذين.
ُ
عد امل�سافة بينه وبني قالب احللوى ،وظنّ �أنه ي�سمع
ده�ش
ال�شيخ ل ُب ِ
ً
ري الأمر اهتمام ًا كبري ًا.
هلو�سة ،فتابع �شرب ع�صريه الأخ�ضر ،دون �أن يع َ
ً
بحب
لكنّ احللوى املثري َة ارت�سمت �أمام ناظريه
ثانية ،وراحت تخاطبه ّ
وود ،وترجوه �أن يحم َلها يف طريقه� ،إذ ال ترجو م�صري ًا �آخر مع غريه.
قال لها ال�شيخ� :سوف �أتدهو ُر �أ ّيتها اجلميلة ،وما �أنا بالقادر على
كم ُ
احل َق ِن التي �ست�ؤملني بعد تناولك،
مثلك يف عمري .رمبا ال تعلمني َّ
ّ
علي.
ك
ري
أث
�
ت
من
�ص
ل
أتخ
�
كي
علي بذ ُله
وكم
ِ
ِ
َ
َّ
ّ
اجلهد البدين الذي ّ
َ
نف�سه على احللوى ،فنظر �إىل ال�سماء
�ضعف
ويف حلظة
ِ
ٍ
راودت ال�شيخ ُ
ً
قطعة �صغرية منها،
نف�سه يتذوق
ال��زرق��اء ال�صافية ،وراح يتخ ّي ُل َ
وي�ستعيد ذكرياته ،فيتو ّرد وجهه حبور ًا ،وتن�شرح نف�سه و�أ�ساريره ،ثم
يلفحه ن�سيم بارد ّ
اليا�سمني فيزداد �ألق ًا ،لكنّه �سرعان
معطر ب�شذى
َ
ي�شحب وهو يتذ ّكر املخاط َر التي ميكن �أن تعرت َيه ،فيحجم ،لي�أت َيه
ما
ُ
�صوت قالب احللوى م�ستغيث ًا.
ّ
املحل كي
قرر ال�شيخ �أن يعو َد �أدراجه �إىل
وبعد طول
ٍ
مداولة وتر ّددّ ،
ي�شرتيَ القالب ،في�أخذ قطعة �صغري ًة منه له و�أخرى لزوجته ،فيتو ّرد
ً
خا�صة و�أن حمبو َبته تدغد ُغ �سامعيه
وج ُهه من جديد ،ويخفق قلبه،
ذكريات جميلة.
بعبارات مع�سولة ،تعيدُ �إليه
ٍ
ٍ
ً
ّ
�شهقة من القالب الذي
غ�ص ًة ثم
وفيما كان يقرتب من
املحل� ،سم َع ّ
ينوي �شراءه ،ف�أ�سرع اخلطا �إليه ،وكم َ�ص َع َقهُ
منظر العامل ي�ضع حلواه
ُ
�صندوق من الورق املق ّوى ،ويغل ُقه ب�إحكام ،فيما وقف
وقد ت�ش ّوهتْ يف
ٍ
�شاب متج ّه ٌم �أ�سو ُد الثوب ُّ
عظيم اجلثة ،تل ّوثت يداه وحليته
كث ال ّلحية
ُ
ٌّ
وفمه بالع�سل وال�شوكوالته ،ينتظر انتهاء ّ
اللف.
ُ
الب�سمة وال��ت��و ّر ُد ،بعد
بجفاف الريق ،وغ��ادرت وج َهه
�شعر ال�شيخ
ِ
َ
أدراجه خايل الوفا�ض يف
�أن كان قاب قو�سني �أو �أدنى من احللم ،فعاد � َ
ال�شارع الذي بدا �شاحب ًا وخالي ًا من املارة.
ُ
ي�سمع �أن َ
ني حلواه
يخاف� ،إال �أن حزن ًا الز َمهُ وهو
مما
ُ
ومع �أنّه �س ِلم ّ
َ
رحلة العودة.
طول الطريق يف
ِ

في ال�شتاء..
�أنت وال�سماء
• معت�صم عي�سى

ن�سمات ال�شتاء تطرق بابي
على ا�ستحياء و�أنا �أجمع بع�ض
احل��ط��ب وك��ث�يرا م��ن احل��ب كي
تنعم روحك ببع�ض الدفء.
تقرتب الغيمة �شيئا ف�شيئا
..و�أن���ا مازلت منهمكا ب�إعداد
الفطائر و�شراب �ساخن وبع�ض
اخلوف عليك من برد مو�سم مقبل.
�أق�ترب من ال�سحاب �أحدثه برفق
و�أ�س�أله �أن يخربين مبواعيد الثلج..
كي �أط��وي روح��ي غطاء يغلف قلبك
ومينحك ال�سكينة..ف�أنا �أخ�شى عليك
من لهفة املطر ون��زق الثلج وعفوية
الربد.
ك���ث�ي�ر م���ن ال�������ش���وق دف���ع���ن���ي ن��ح��و
ف��را���ش��ن��ا�..أرت��ب الأغ��ط��ي��ة و�أخ��ت��ار
و�سادتك التي حت��ب�ين�..أوزع ال�شموع
على جانبي ال�سرير و�أدع���و م��ن كل
جوارحي �أن يكون ال�شتاء دفئا و�سالما
على جفنيك.
�أحر�ص على كل التفا�صيل و�أح�ضر
نف�سي لأ�سهر ..كي تنامي قريرة العني
والف�ؤاد.
عا�صفة ق��د مت��ر..ح�����س��ن��ا �س�ألقي
���ش��غ��اف ال��ق��ل��ب ف����وق ك��ت��ف��ي��ك ���ش��اال
حريريا يحجب عنك عبء الرياح.
�أكرث من ذلك�..أتذكر عندما م�شينا
معا يف ال�شتاء املا�ضي على الر�صيف
 ،ف��ي��م��ا ك��ان��ت ق��ط��رات امل��ط��ر تغ�سل
قلبينا..
�أت��ذك��ر �أين ت��و���س��ل��ت �إل��ي��ك ك��ي ال
تخرجي ذات مرة ..لأن ال�سماء كانت
متطر غ�ضبا.
م��واع��ي��د ن��وم��ك وال��ط��ع��ام و حبة
ال����دواء..و�أك��ث�ر م��ن ذل���ك ،منديلنا
ال��ورق��ي ال���ذي نق�شت عليه ح��روف
ا�سمك و�أودعته جنبات القلب.
الآن ال ت�شغلي بالك مبا �سي�أتي..
فقد �أ�صبحت كل التفا�صيل بانتظارك
وامل��راي��ا وح��ب��ات ال��ك��رز يف �سلة بلون
حتبينه�....أنا مل �أن�س �أي �شيء مما
تع�شقني .
الآن�..أم����ل����ك ال��ل��ح��ظ��ة و�أع����د لك
ع�شاءنا الأول معا ،و�أرت���ب مواعيد
ال��ن�����ش��وة وال��ل��ه��ف��ة و�أع���ان���ق احل�ضور
املالئكي.
الت��ك�ثري م��ن ال���ك�ل�ام..وف���ـّ���ري ما
ل���دي���ك م���ن ط���اق���ة ال������روح ل��ت��ك��وين
مبت�سمة ..ولأح���ظ���ى �أن���ا بفر�صة
ال�سهر على �شغف �أحالمك.
لي�س عليك �أن تطلبي �أي �شيء..
ف�أنا �أع��رف ما حتبني وترغبني وقد
نذرت قلبي ليكون عابدا يف حمرابك
ال�سرمدي .
كل �شيء �أ�صبح جاهزا بانتظارك..
ك��ل �شيء..لكني ن�سيت �أم��را م��ا....
ن�����س��ي��ت �أن����ك ق����ررت ال���غ���ي���اب..و�أن
ح�ضورك �أ�صبح ح��ل��م��ا..و�أن علي يف
هذا ال�شتاء �أن �أجثو قرب قلبي وهو
يئن بردا..ويحت�ضر وحيدا ب�صمت
ي�شبه غيابك..وقلبك املهاجر.
�شكرا على احل��ل��م  ..وع���ذرا لأين
�صدقت عينيك.
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«طائ ٌر »

•زياد كرباج
وحي � َ
إليك
و�أُ َ
الطّ
�أ ّيها ائر
تنظر
�أ ّال
َ
�إىل جناح ْيكَ
وحي . .
و�أُ َ
�أن ِ اطوي
َ
اجلبال
الوها َد ,
َ
ناظريك
�أمام
�أن ِ اطوي املدى
�سماء
�سماء
ً
ً
�إن َت ِعبتَ
فا�سرتح قلي ًال
َحذِ ر ًا
بني  ,بني عليائ َِك
وحي � َ
إليك
و�أُ َ
�أ ّال تخ�شى
يباب ًا �أو بنادقَ
�أ ّال تخ�شى ال�سوا َد
بعدما كان الأزرقُ . .
�صافي ًا
�صافي ًا
�أ ّال تخ�شى . .
الظالم
ما يخطّ ه
ُ

ما ت�أتي به  . .ال ُ
أهوال
ازر ِع ال َ
أر�ض
�أغا َ
ين
مدّ ها . .
�إنْ ُ�س ِفحتَ
ْ
فانه�ض
من رمادِكَ
ْ
و�أوحي �إل ْي َك
�أن ِ اقر�أْ
من َلدُ ن َْك
خليط � َ
أبي�ض
ٍ
ترانيم
َ
�أن ِ ا�س�ألْ
َق ْل َب َك
َ
كيف ياقل ُْب
مازلْتَ . .
ونزف
بني نَزْ ٍف
ٍ
ُ
غر ُد !؟
ت
.
ما ِزلْتَ .
ِّ
و�أُوحي �إل ْيكَ
�أ ّيها الطائ ُِر
�أن ِ ا ْر ُ�سم لل�سالم ِ
أر�سم جذور ًا
� ُ

اعتذار

ورد خط أ� يف العدد  1619يف ق�صيدة «�أغلى و�سام»
حيث ن�شرت با�سم ال�شاعر حممود ح��م��ود ،بينما
الق�صيدة لل�شاعرة ن��ازك ديل ح�سن و نعيد ن�شرها
بال�شكل ال�صحيح:

�أغـــلـــى و�ســــــام

•نازك ديل ح�سن

تـ�أب َ
َّـطـت عزم ََك �أَمـ�ضى ح�سا ْم
و �أق�سـ ْم َـت بـالـمج ِد �أنْ ال تـنا ْم
هــتــفـْ َـت بــزنــ ِد َك �آن الأوانْ
�أال ُا ْ�ش ُـد ْد وال تـ ْر ِخ فـينـا ال ّزما ْم
و�أيـقـ ْن َـت �أ َّن املـعـالـي ارتـقــاءٌ
و مـا جـاء نـ�صـرٌ بـغـيـ ِر ح�سا ْم
َ
لـمـجـدك غـ َّن ْـت قـلـوبُ الأبـا ِة
الـكـون َ
وبـاهـت َ
َ
ْ
كـل الأنا ْم
بـك
العـروبـة � َ
أنـت الو�سا ْم
�شـهـيُـد
ِ
حمى ال يـ�ضا ْم
أر�ض ً
عـلى �صـد ِر � ِ
مـدا ُد دمـا ِئ َ
ــك فـي ِّ
كـل ِ�سـ ْف ٍــر
ُّ
املـعـجـزات الـعظـا ْم
تـخـط بـه
ِ
بـذلـَـت الأعــ َّز ال َّ
�أيـا مـَنْ ْ
أجـل
َ
َ
�صون الذما ْم
أجـل ِ
حـيـاتـك مـن � ِ
و�أقـ�سـ ْم َـت �أن ال يـمـ َّر الـغــزا ُة
أر�ض َـك مـهـ ِد الـجدو ِد الـكرا ْم
بـ� ِ
فـقـ ْم َـت كـما الأُ ْ�س ُد يوم النزال
الكـمي الهُما ْم
و�صـ ْل َـت فـكـ ْن َـت
ْ
َّ
درب مَـنْ �شـيَّـدوا
و�سـ ْر َت عـلى ِ
والـنـفـو�س الـعظـا ْم
إبـا
ل
ا
ع
قـال
َ
ِ
فـ�أ�ضـحَ ْـت مـال َذ الهُدى والوفاء
ْ
أر�ض الـَّ�سـال ْم
و�صـارت مـنـار ًا ب� ِ
�شــهـيـد قـ�ضـى
لــكــل
�ســال ٌم ِ
ٍ
جـنـة الـخـلـد �أعلـى مـقا ْم
�إلـى ِ
لـمـن قـ َّد َم الــُّرو َح طـوعــ َا �إىل
�شـعـب �أبى �أنْ يُــ�ضــا ْم
ِ
كـرامـة ٍ
أبي
مي � ّ
فـ َن ْـم يـا ب َْـن ٍ
�شـعب كر ٍ
الـعـيـون َ
نـبـيـل املــرا ْم
قـريـ َر
ِ
ْ
�صـارت لــنــا
فـهــذي دمــا�ؤُ َك
َ
َّ
�ضــيــا ًء يــبــدِّ ُد لـيـل الـظــال ْم
نـ�ضـالـُ َك جـ َّدد فـيـنـا الـحـيـا َة
ً
و�أذكـى جـديـدا لـهيـبَ ال�ضرا ْم
�ستبقـى بـالدي َ
الـ�صـمود
عريـن ُّ
ً
ُ
وتـ�شـمـخ عزا رفي َع املـقـا ْم
فـ� َ
أنـت اخـ�ضـرا ُر الأمـاين التي
نــ�ســيـ ُر بـها قـــدو ًة لــلأنــا ْم
�شـهـيـد الـوفـا ِء َ
ُ
َ
الت�ضحيات
بك
�ستبقى �سنـــ ًا يف ِّ
�سجل الكـــــــرا ْم
َ
عـلـيــك ف� َ
أنـت الـهُـمـا ْم
�سـال ٌم
و�أنت عـلـى ال�صد ِر �أبهى و�سـا ْم

طيور الحب الهاربة

• �سميح دليقان

متعب �أنا
ٌ
كفانو�س جدتي املك�سور،
كناقو�س كن�سية �أثرية،
كقارب بحار عجوز،
		
يجر عربة ثقيلة
كح�صان ُّ
تتلوى يف الدروب ال�ضيقة.
جائع �أنا كنحلة يف �أعوام القحط،
ك�أ�سد مل يعد يقوى على مطاردة الغزالن.
خائف �أنا ك�سب ّية تنتظر �أمري املغت�صبني،
حزين �أنا ك�شبابة را ٍع
عاد بال خرافه،
كجندي �أ�سري عند قبيلة متوح�شة.
كعيون �أمهات امليتني
بال موت معلن،
كعرو�س ترتدي الأ�سود.
عاثر احلظ انا كالغيم الذي
�أبعدته الريح عن عناق الرتاب،
فذاق ملح البحار.
ال �أزها َر يف حقول هذا الربيع،
قمح على بيادر ال�صيف،
ال َ
ال ابت�ساماتٍ على الوجوه الأثرية.
�أكل اجلراد كل �شيء،
�سرق الل�صو�ص كل �شيء.
ال عبق ي�سري مع الريح،
مل يبق �سوى الغبار والدخان،
ونواح حمائم فقدت فراخها.
ِ
يا طيو َر احلب الهاربة،
يا فرا�شاتِ الأمل املهاجرة،
ن�سائم امل�ساء الندية الغائبة،
يا
َ
�ستدفق ينابيعي،
وجتري جداويل،
وتزهر ريا�ضي بعد حني،
وترجعني �إيل �ضاحكة
يف مو�سم الفرح الكبري!

طابخ
ال�سم

م�سك
الختام

•رميا خ�ضر

• جميل حداد

عاهدت ح ّبك يف اجلهارة والعلن
مثل املت ّيم �أنت �أعـظم من ُخلق
•••
وعلى ُخطاك م�شت ُخطا قلبي التي
حلّت قيودي مثل عبدٍ ..قد ُعتق
•••
حب وانت�صار ٍ للأُىل
بر�سول ٍ
�شا�ؤوا املح ّبة يف الظهرية والغ�سق
•••
�سبحان من جعل ال�ضياء ي�ش ّع من
وجـهٍ ي�ضيء كنـور بد ٍر ينفلق
•••
يف املدح هل تكفي ٌ
بيوت من ورق
يف ُح�سن وجهك ؟ كلّ ُح�سن ٍ ال �ألق

�سمعتُ
باري�س ت�شكو اليوم حمنتها
َ
والدمع يهطل من عينيها هتّانا
ُ
فال �شماتة عندي ال وال م�ض�ض ًا
لأنني من �أ�صول ٍتن�سى ما كانا
وال ا�شتهيتُ
بيوم �أن �أرى بلد ًا
ٍ
يكابد الكيدَ من �أهليهِ �ألوانا
وال �أردت لها �سوء ًا كما فعلتْ
فاحلقدُ كيدٌ
غريب عن �سجايانا
ٌ
وثورة الفقر ال ُتخفي نوازعها
فاحلقُ
ير�سم للمظلوم عنوانا
ُ
كم كان �أكر َم لو تختار قائدها
يحنو عليها ويعطي ال�صبح حتنانا
باري�س ال �أر�ضى لها مر�ض ًا
أحب
� ُ
َ
طبع وال يحتاج برهانا
واحلب ٌ
حلمها تُذْ كى النار يف كبدي
�إن مات ُ
�أو مات �صبحها فالغ�صات تلقانا
ال ي�ستحي احلق من جو ٍر يكابد ُه
واحلق يظهر يف الأعمال �أحيانا
قلتم رعاع ًا وقد قادوا هزميتكم
ْ
نحو الهالك و�صار احلق مزدانا
ً
�سوا�سية
فهل ن�سيتم ب�أن كنتم
مع العدو الذي قد رام بلوانا
فنحن ال ن�ضمر الأحقاد نر�سلها
� َ
�شر تحُ يل القلب ميدانا
أفعال ٍ
ونحن ال ن�شتهي كيد ًا يحا�صركم
ولو ولغتم بذبح القلب �إمعانا
من�ضي �إىل الن�صر عني ال�شعب حتر�سنا
ويف امللمات عني اهلل ترعانا

ذكريات ت�شرينية
•حكمت فرح
كيف الرحيل وقد �أ�شبعتني عتب ًا
ت�شرين لوالك مل �أ�سمع �أنا العتبا
ال تبتعد قط عني فالهوى بيدي
ما زلت حتمل يف طياتك الطربا
رجعت �آخذ يا حبي مراهقتي
يا ليتني عدت للما�ضي الذي ذهبا
لأرجع احلب للعينني �أكتبه

وعدت �آخذ من ت�شرين ملحمة
تعانق املجد والفيحاء والعربا
رجعت �آخذ من ت�شرين تذكرتي
فبعد ت�شرين �أ�ضحى قحطنا خ�صبا
وبعد ت�شرين قد �أرجعتني وطن ًا
وقبل ت�شرين كنت املوطن ال�سلبا
وقبل ت�شرين مل �ألعب على بردى

�شعر ًا جمي ًال ففي العينني قد كتبا

وال عتبت وال �أحببت من عتبا
وكنت �أكره �أن �ألقاك منزعج ًا

�أقبل احلور والبلوط والع�شبا

�آلآن �أعبدُ فيك احلقد والغ�ضبا
•••

و�أرجع النف�س للأحالم يف بلدي
ت�شرين قلبك ما لوحت �أ�شرعتي
وال اعرتفت ب�أين �صرت مغرتبا
�أخ�شى الرحيل ،فهل تدري لنا �سبب ًا
�إين تركت �شراع ال�شعر منت�صبا

ت�شرين حبك يف ذكراك موعده
فداعب احلب كي ت�ستقبل الأربا
مه ًال �أحبك �أنت اخللد يف نظري
فال تدع من �أحب اخللد مغرتبا

ن�ضالنا احلق �أن نرقى بوحدتنا
ونرجع الأر�ض من با ٍع لها ا غت�صبا
للمنجزات التي يف �أر�ضنا �صنعت
حق علينا لنحميها مبا وجبا
�أٍ�سل�ست قيدك يا بن ال�شعب ،فانطلقت
تعانق ال�شم�س والآمال وال�سحبا
يا �أخت خولة يا �سمراء ليت يدي
تكون �سيفك م�سلو ًال ومن�سحبا
مري على ال�شم�س كوين وهج طلعتها
وجاوري الريح واجلوزاء وال�شهبا
و�أمطري البعث يف عليائه قب ًال
يا عزة البعث يا للبعث كم وهبا

قصة

• د جرج�س حوراين
ق��ب��ل ع��ي��د امل���ي�ل�اد بثالثة
�أيام ،وبعد االنتهاء من وجبة
ال��غ��داء ال�شهية ،وق��ف ابني
�أمامي كجندي ،وقد بانت على
وج��ه��ه ع�لام��ات الأ���س��ى وب��دا
مثل حم��ارب بعد الهزمية من
ح�س ،ويف عينيه
غري حلم �أو ّ
غيمة داكنة تنذر مبطر قريب ،وغمغم
ب�صوت جمروح وخمنوق� :صحيح �أن الذي ي�ضع
هدايا العيد حتت خمدتي هو �أنت ،ولي�س بابا
نويل؟
مل ينتظر �إجابة مني ،ا�ستدار وهرب �إىل
غرفته ،منتظرا ق��دوم��ي ك��ي �أ�صاحله مثلما
يحدث يف كل مرة يعلن فيها غ�ضبه .ودفعة
واح��دة امتلأت �سلة دماغي بهذه الأ�سئلة:
�أل��ه��ذا ال�سبب رف�����ض وجبته املف�ضلة ،وهل
يتهمني هذا ال�صغري بالكذب؟ ما هو الكذب،
وهل هناك فعال كذب �أبي�ض وكذب �أ�سود ،وهل
الكذب يبقى كذبا فيما لو ك��ان يقدم الفرح
للإن�سان .ما املغزى �إذن من الو�صية الإلهية:
ال تكذب.
علي �أن �أفرغ هذه ال�سلة و�أجيب عليها
كان ّ
قبل �أن �أجل�س مع ابني و�أدافع عن نف�سي وهو
ال��ذي يعرف كما �سبق �أن �أخ�برت��ه �أن �أ���س��و�أ
�صفة ميكن �أن تنعت بها �إن�سان هي الكذب.
يف حقيقة الأمر جمرد التفكري بالوقوف �أمام
هذا ال�صغري �أربكني وذكرين على الفور بيوم
ذهابي ومعلمنا -كنا وقتها يف ال�صف اخلام�س
االبتدائي� -إىل الكني�سة وك��ان ي��وم ال�سبت
ال�سابق لعيد الف�صح ،يحمل ك��ل منا بي�ضة
م�سلوقة بق�شور الب�صل  .وقفنا �ص ّف ًا واحدا
ننتظر �أن ن�صل �إىل الكاهن لنقدم له البي�ضة
وننال القربان املقد�س .يومها مد الكاهن يديه
�أمامنا وفرد �أ�صابعه ثم �ضمها وقال لنا :لريم
كل منكم يا �صغار ما ارتكبه من خطايا هنا،
و�سوف �أنرثها يف الهواء واعدين الرب ب�صدق
�أال نعود الرتكاب املع�صية ،ومن ال يكون �صادقا
ب��وع��ده ،ف����إن اخل��ط��ي��ئ��ة �ستلف ح��ول��ه مثل
الغربان وتدخل من �أنفه وتع�ش�ش يف �صدره من
جديد ،ومن ال�صعب اقتالعها� .سنطلب جميعا
املغفرة لتعود قلوبنا �صافية كالثلج.
�س�ألت نف�سي وقتها هل يعاقب اهلل ال�صغار
�إذا وق��ع��وا يف اخلطيئة؟ و ب��د�أت �أف��ك��ر م��اذا
���س���أق��ول ل��ل��ك��اه��ن ،وال �أدري مل���اذا ب���د�أ قلبي
يرجتف ،ثم انهمرت دموعي.
•••
ا�ضحك ب�شكل مفاجئ و�أتذكر و�أنا متمدد
ب��ال��ق��رب م��ن امل��دف���أة ك��ق��ط �أ���ص��غ��ي ملو�سيقى
املطر تهاجم نافذتي� ،أول لقاء بني �صغريي
وبابا نويل . .كان ذلك منذ �ست �سنوات ومل
يبلغ عمره بعد خم�سة �أ�شهر عندما جاءت
فرقة من الكني�سة باملزامري والطبل والأبواق
يتقدمهم ���ش��اب ي��رت��دي ال���زي ال��ك��ام��ل لبابا
نويل ،فخرجت ال�ستقبالهم� ،أحمل �صغريي كي
ي�ستلم هديته التي �أو�صينا عليها م�سبقا ،لكنه
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بابا نويل
عندما ر�أى ه��ذا احل�شد امل�ستنفر
قطب حاجبيه ،وزم �شفتيه ،وتقل�ص
يف ح�ضني ف��غ��دا مثل ك��رة قبل �أن
ينفجر بالبكاء .مل �أ�ستطع تهدئته
ب��ال��رغ��م م��ن حم���اوالت���ي ال��ك��ث�يرة.
غ�����ض��ب��ت �أم����ه وح��م��ل��ت��ه يف ح�ضنها
وهي تلقي علي اللوم قائلة� :ستجنن
ال�صبي ب�أفعالك الهوجاء .وتكرر هذا املوقف
يف ال�سنة الالحقة .لذلك كان علي �أن �أحبب
ال�صغري برجل الثلج هذا ،فبد�أت �أق�ص عليه
حكاية ه��ذا ال��رج��ل القدي�س ال��ذي يتجول
بعربته اخل�شبية حملقا يف ال�سماء مثل طيور
الرخ يراقب الأطفال عن بعد ويعرف من منهم
ال�صالح الذي ير�ضي والديه واهلل ويتفوق يف
درو�سه ،ويحفظ كل ذلك يف قلبه حتى ي�أتي
العيد فيقدم الهدايا للأطفال ال�صاحلني.
�س�ألني وق��د برقت عيناه :وه��ل هو يحب
الأطفال؟
كثريا . .لذلك �سمي بابا نويل ،لأنه ي�شعر
�أنه �أب لكل الأطفال.
و يقدم الهدايا لل�صاحلني فقط؟ ما ذنب
باقي الأطفال.
يف كافة الأح��وال ،هو ال ين�سى أ�ح��دا� ،إنه
يعطيهم هدايا �صغرية.
وهل �أنا �صالح وا�ستحق هدية كبرية؟
�أن����ت �أف�����ض��ل الأط���ف���ال وت�����س��ت��ح��ق �أج��م��ل
الهدايا.
وه��ل ميكننا �أن نطلب م��ن ب��اب��ا ن��وي��ل �أن
ي�سامح رفيقي م��ازن ويقدم له هدية كبرية.
مازن مل ينل وال ع�شرة يف االمتحان.
عندما تقابل بابا نويل � . .أطلب منه ذلك.
ومنذ ذلك الوقت �صارت غرفته تغ�ص ببابا
نويالت �صغرية بالقرب من �سريره.
•••
�أ�س�أل نف�سي من �أخرب ال�صبي بحقيقة بابا
نويل ب��اك��را ،و�أف��ق��ده متعة انتظاره ،واحللم
بالهدية ،من الذي خ ّرب ق�صر ال�سعادة هذا
ال��ذي بنيناه م��ن خيالنا ،و�أخ�شى �أن تكون
�أمه هي من فعلت ذلك ،وهي التي تفتخر �أنها
علمانية وت�سخر م��ن ك��ل ه��ذه ال�تره��ات كما
يحلو لها �أن ت�سميها وت�صفني �أن��ن��ي خيايل
و�أعي�ش يف عامل من الوهم .لكن بحق الرب
يا زوجتي العزيزة �إذا كان الوهم الذي نعي�ش
فيه هو م�صدر �سعادتنا ملاذا نحاول �أن نتخل�ص
منه؟ �أمل �أع�ش التجربة نف�سها التي عا�شها
ابني ،وكنت �سعيدا وانتظر بابا نويل بفارغ
ال�صرب وال يهمني م��ن العيد �إال ق���دوم هذا
ال��رج��ل الأح��م��ر ال��ذي يقدم يل ه��دي��ة .لقد
خ�سر ابني نعمة اللقاء بهذا الرجل اجلميل.
•••
الآن �أ�شعر �أنني �س�أكون وحيدا �أمام كاهني
ال�صغري فزوجتي رمت ابت�سامة من املطبخ وهي
ت�سمعه وهزت ر�أ�سها ،قائلة :دبر نف�سك الآن
.
هل ارتكبت بحق هذا ال�صغري خط�أ عندما

•نيفني عي�سى
تهادى املركب قرب الرمال..مل يكن يحمل غري ن�سمة �أرهقها املوج
وبع�ض الذكريات وبقايا من الأمل.
يف كل م��رة يبحر الغائب لأجلها تفرقهما ال�شط�آن  ..وحترق
موعدهما كلمات تبقى حبي�سة داخل �أدراج الكربياء.
منذ التقيا قبل عام ونب�ضة قلب..وهي تفت�ش يف دفرتها ال�صغري
عن و�صف ملا حل بها..وتت�ساقط الكلمات تباعا دون �أن حتجز مكانا
على القائمة.
مل يكن حبا..هكذا حتدث نف�سها..فلو كان كذلك ملا بكت العني
دون دموع.
مل يكن اعتيادا..فاالعتياد اليحزم احلقائب ويرحل قبل حلول
امل�ساء.

بعك�س مجرى الأ�سطورة
�أخ�برت��ه بق�صة ب��اب��ا ن��وي��ل ال���ذي ي���أت��ي �إىل
البيوت حممال بالهدايا اجلميلة ومت�سلال عرب
مدخنة املدف�أة  ،ليقدم الهدية  . .و�إذا كان
الطفل نائما ي�ضعها حت��ت خم��دت��ه .ودائ��م��ا
تكون الهدية مطابقة ملا يحلم به.
وهل يعرف بابا نويل الأحالم!
�إنه يعرف كل �شيء يدور يف ر�أ�س كل �صغري.
لكنني �أراه بلبا�سه الأح��م��ر اجلميل غري
مت�سخ بالرغم من مروره باملدخنة.
لأنه ي�أتي مثل ن�سمة هواء.
•••
�أ�شعر �أن النعا�س بدا يت�سلل �إيل كع�صفور
 . .يدخل حتت ثيابي . .يدغدغني � .أغم�ض
عيني وا�ست�سلم ل��ع�����ص��ف��وري .ف��ج���أة �أ�سمع
خرب�شة يف املدف�أة ،ثم يخرج منها بابا نويل
مبت�سما .يهتف قلبي فرحا ،مرحبا بالرجل
الأحمر .يجل�س قربي .ويقول يل� :أنت حائر.
ورطة وقعت فيها مع �صغريي.
الورطة لي�ست مع �صغريك ،بل هي مع قلبك
يا قليل الإميان .لقد فقدت �إميانك بوجودي،
�ألي�س كذلك؟
م��ددت ي��دي ،مل�ست ي��ده� .شعرت بال�سعادة
نف�سها التي كنت �أ�شعر بها و�أن��ا �أ�ستلم هدية
العيد. .
�أنت مثل توما� . .أنا احلقيقة و�أنت اخليال،
يجب �أنت تعرف ذلك.
زوجتي تقول �إنني �أعي�ش يف اخليال.
كل ما يقدم لنا ال�سعادة هو احلقيقة.
ماذا �س�أقول ل�صغريي؟
ال تقل له �شيئا ،فقط قدم له هذه الهدية
التي يحلم بها منذ �سبعة �أيام.
ا�ستيقظت من �شرودي على �صوت زوجتي.
كانت ي��داي مت�شنجتني ،فتحتهما ب�صعوبة،
ر�أيت حقيبة حمراء عليها �صورة لبابا نويل.
خفق قلبي ب�شدة� ،سرى بج�سدي تيار كهربائي
فارجتف كله .لقد زارين بابا نويل. .ح�ضنت
احلقيبة وك�أنني �أخ�شى �أن ي�أخذها مني �أحد،
واجتهت �إىل غرفة ال�صغري .حلقت بي زوجتي،
لرتى ما �أحمل له.
فتحت الباب .كان م�ستلقيا على ال�سرير
وقد غطى عينيه بيده ،ال يريد �أن يقابلني.
قلت له :لقد �أتى بابا نويل منذ دقائق .ودون
�أن يفتح عينيه� ،ضحك ���س��اخ��را وق���ال يل:
لكن املدف�أة م�شتعلة ،وال ميكنه املجيء منها.
ابت�سمت وقلت له :وحمل لك هذه احلقيبة
احلمراء التي كنت حتلم بها منذ �أ�سبوع ومل
تقل يل عنها .وهنا فتح عينيه ،وكانت ده�شته
ك��ب�يرة �إذ ر�أى احلقيبة ،ث��م قفز مثل منر،
وتناولها مني وراح يفح�صها ويقول :هي متاما
مثلما حلمت بها.
اغ��رورق��ت عيناي دمعا ،و�أن��ا �أرى ال�صبي
ي�ضع خ��ده على احلقيبة� ،أم��ا زوجتي فكانت
ورائي ك�سحابة تبخرت من يا�سمينة.

•حممد حممود ق�شمر
 1ـ ندم
قرعت ((م��وره��ا)) ب��اب الندم ،بعد �أن خلعت ع�شقها
لأب��ي��ه��ا �سينريا�س؛ وت�سربلت ث��ي��اب الف�ضيلة؛ عندها
�أجه�ضت �شجرة امل��� ِّر زه��ر �شقائق ال��ن��ع��م��ان ،وغ���اب عن
�أفروديتي ذكر �أدوني�س.
 2ـ وفاء
تعرت كورني�س من عار اخليانة ،و�سبحت يف بحار الوفاء،
فرجع �سهم �أبوللو القاتل �إىل الغراب ،وانتزع العقوبة عن
ري�شه وعاد لونه �أبي�ض كما كان.
 3ـ �ضياع
ً
�أ�صاب �أبوللو ال�س�أم ..فقرر �أن يفعل �شيئا جديد ًا مل
يفعله من قبل ..ف�ألقى �إكليل الغار ال��ذي يجلل ر�أ�سه،
وعباءته املن�سابة على كتفيه ،وقو�سه وجعبة �سهامه،
وم���زم���اره وق��ي��ث��ارت��ه ،وع�����ص��ا رع���ي���ه ..وخ�� ّل��ف مركبته
الع�سجدية وجيادها الأربعة يجرتون ال�ضياع ..وانطلق
متنق ًال على قدميه ،ك�أنه ولد من جديد..
 4ـ ت�شجيع
مل ي�ساور اخلوف زيو�س من خلوته مبيتي�س احلكيمة،
وابت�سم را�ضي ًا عن فعله ،متفائ ًال بولد يرث حكمة جده
ك��رون��و���س وج��دت��ه غ��ي��اَ ،ف�� ُو ِل��دت ل��ه �أث��ي��ن��ا ال��ت��ي ر�ضخت
لت�شجيع بوزيدون ،ف�أطلقت ا�سمها عا�صمة لليونان ،وجعلت
من نف�سها �آلهة لل�سالم.
5ـ جر�أة
مل يحتاج زيو�س لأن يتنكر يف �صورة الآلهة �أرتيمي�س
ليتودد �إىل كالي�ستو �إحدى حواريها ،فقد وجدها تتودد
�إل��ي��ه ،وت��ق��دم نف�سها طواعية ل��ه ،ودون �أن يزعج ذلك
زوجته هريا التي �أحالت كالي�ستو وطفلها �إليه ،فرفعهما
يف ال�سماء جنمان ي�شعان ..دب ًا �أكرب لكالي�ستو ،ودب ًا �أ�صغر
لطفلها �أركا�س.
6ـ دفع
�أم�ضى �أبوللو هبته لكا�ساندرا ابنة بريام ملك طروادة
ب���أن ُت�صدَّ ق نبوءاتها ،فكا�شفت قومها بخطر الآخيني
عليهم ،ف���أخ��ذوا بنبوءتها ،و ُدفعت طامة غ��زو ط��روادة،
وعاد الغزاة مدحورين.
7ـ ف�شل
باءت كل حماوالت البطل الإغريقي �أودي�سيو�س يف رفع
�سحر كريكي ربة الغناء وال�سحر عن رفاقه الذين �أر�سلهم
�إليها؛ باءت كلها بالف�شل ،كما مل تنقذه ع�صاه التي �أعطاه
�إياها الإله هريمي�س ..و�أر�سلت به كريكي �إىل عامل املوتى
دون رجعة.

بوح الم�ساء
رمبا كان �أمرا بني الوجد ونزق اللحظة..يحل �ضيفا بال ا�ستئذان
ثم مي�ضي كما جاء دون �أن نعرف له دربا �أو ماي�شري �إىل العنوان.
املركب ذاته ي�صارع �أطراف املوج وي�ستند متعبا بكتفه �إىل الرمال
الرطبة..فيما تهبط الن�سمة بكل ظاللها املن�سية وتعرب نحو غابة
ال�سنديان.
وح��ي��دة تقلب ال��ذك��ري��ات وك�أنها ق��ادم��ة م��ن �أع��م��اق التيه نحو
�أغ�صان الطري فوقها وال �أع�شا�ش.
ملاذا تهرب هي الآن ..وكيف تف�سر لروحها ان�سياب ال�شوق بعيدا
وك�أنه ال�سيف يجتاز خا�صرة الأمل ويبعرثها.
تبقى الت�سا�ؤالت معلقة بني خ�صلة �شعرها ور�صيف طاملا عربته
ببقايا الأحالم.

يطل امل�ساء ثقيال يرتنح قرب نافذتها ..وكانه يخربها كم �أتعبته
ب�أوجاع �صمتها و�أن��ات حلظاتها..يتو�سل �إليها �أن تفتح للقمر دربا
يو�صله �إليها..لعل �أمرا ما يعيد عاما م�ضى كما لو �أنه عام �سي�أتي.
تنهيدتها الأخرية غادرت املركب وجابت دروب ال�سنديان وحطت
�أخريا فوق و�سادتها.
هنا �ستكتب ق�صتها غ�ير املعلنة..وهنا �ستطلق ���س��راح الدمعة
ومت�سح غبار ال�صمت..فرمبا حان الوقت كي تخرب روحها �أنها لي�ست
تلك الن�سمة ذاتها..نعم تغريت الأ�شياء وم�ضى قطار الأم�س من دون
موعد للعودة.
الروح تنه�ض جمدّ دا وت�سابق الفجر تنا�شده �أن يت�أخر قليال..
فمازال للبوح بقية قبل �أن يرحل امل�ساء.
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زوايا
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فـي �أدب المذكرات

•ن�صر الدين البحرة
عندما ن�شر الدكتور ب�شري العظمة مذكراته و�أطلق عليها ا�سم «جيل
تعر�ض
الهزمية» انتقده بع�ض من �أهله ،ونفر من �أ�صحابه ،ذاك �أن��ه ّ
يف هذه املذكرات �إىل �أم��ور ،كان الأف�ضل �أن ي�سكت عنها ويتجاهلها،
و�أن يكتفي باختيار اجلوانب امل�ضيئة امل�شرقة ليتحدث عنها يف هذه
املذكرات ،فلي�س من امل�ستح�سن مثال �أن يتحدث عن فقر الأ�سرة ،حتى �إن
�أباه كان ي�شرتي له احلذاء ـ وهو طفل ـ �أكرب من قيا�س قدمه بنمرتني،
كي يظل �صاحل ًا لال�ستعمال بعد �أن ينمو ويكرب ،وكانت �أمه ت�ضع ر�أ�سه
يف حجرها لتف ّليه من القمل  ..وم��ن الأم��ور التي ا�س ُتفظعت يف هذه
املذكرات ،حديثه عن ال�شذوذ اجلن�سي واللواط ،من جانب امل�ستنكر امل�شمئز.
وبلغ اال�ستنكار �أق�صى درج��ات��ه� ،إذ تعر�ض ال��دك��ت��ور العظمة يف هذه
املذكرات �إىل زيارة قام بها بع�ض �أقرباء يو�سف العظمة ،له يف مقر وزارة
الدفاع يومئذ يف «امل�شريية» مكان الق�صر العديل حالي ًا ،قبيل موقعه مي�سلون
ب�ساعات ،يريدون ثنيه عن خو�ض هذه املعركة ،فمن احلماقة �أن تت�صور عني
�أن يف �إمكانها مقاومة خمرز  ..فلم ي�أبه بر�أيهم ،وتابع خطته يف الذهاب �إىل
مي�سلون.
وقيل يومئذ :ال يليق برجل كانت ل��ه تلك املكانة العلمية والطبية
وال�سيا�سية ـ �إذ �أنه كان يف �أثناء وحدة �سورية وم�صر وزير ال�صحة املركزي،
و�شغل �أيام االنف�صال من�صب رئي�س الوزراء ـ �أن يكتب مثل هذه الأ�شياء ..فقد
كان عليه �أن ي�صطفي و�أن يختار ما هو جميل ومبهج ونري..
�إذ ًا ،واحلال هذه ،ما الذي كان �سيميز هذه املذكرات ،وماذا كان �سيبقى لها
من �أهمية؟ �إنها �ستكون يف �أف�ضل �أحوالها �أ�شبه بالتقارير الر�سمية� ،أو الن�شرات والوثائق التي
تت�ضمنها اجلريدة الر�سمية.
مل تعرف املذكرات تاريخي ًا كنوع من الأن��واع الأدبية املعروفة ،وينبغي �أن نتذكر �أنها عمل
خمتلف متام ًا عن «ال�سرية» فهذه يكتبها �آخرون عن �أنا�س �سواهم ..ك�سرية ابن ه�شام مث ًال.
يف امل��ذك��رات ،نحن �إذ ًا� ،إزاء ن��وع خمتلف ،جديد على الأن���واع الأدب��ي��ة حتى على امل�ستوى
الأوروبي .وهناك �إجماع �أن ال�صراحة وال�صدق ـ على �سبيل املثال ـ هما اللذان جعال ملذكرات جان
جاك رو�سو تلك الأهمية واخلطورة.
 ..وهذا ما نلمحه �أي�ض ًا يف كتاب املذكرات العربي النادر «االعتبار» للفار�س ال�شاعر البطل
�أ�سامة بن منقذ ،الذي عا�صر ال�صليبيني وعاي�شهم وقاتلهم وولد عام 1095م يف �شيزر على نهر
العا�صي ،وعمر حتى نيف على الت�سعني.
على �أن «االعتبار» يظل كتاب ًا مرجعي ًا تاريخي ًا ،مثله مثل كثري من الكتب امل�شابهة ،يف التاريخ
التي و�ضعها �أ�صحابها ك�شهود عيان على الأحداث والوقائع التي عا�صروها.
� ..أما املذكرات ،ف�إن �أهم ما مييزها هو خ�صو�صيتها وتفردها يف احلديث عن الذات ،مبا هي
ذات ،ومن حيث عالقتها بالآخرين.
ال ب�أ�س .ل َيدْ ُع هذا من �شاء «�أدب االعرتافات» ،ولكنها اعرتافات تت�سم بخطورتها وب�أن �صاحبها
يتوىل و�ضع نف�سه على امل�شرحة �أمام �أعني اجلميع ،الف�ضوليني منهم ،والباحثني االجتماعيني،
واملفكرين وامل�ؤرخني والنقاد ..على حد �سواء ..
�إن القا�ص �أو الروائي� ،أو امل�سرحي �إذ يقدم حتليله ل�شخ�صية من �شخ�صياته الأدبية التي
�أبدعها ،ف�إمنا يحاول من اخلارج ،الو�صول �إىل دخائل هذه ال�شخ�صية وا�ستبطانها ،وقد ي�صل

خالل ذلك �إىل حقائق واكت�شافات مده�شة ،وقد يق�صر ويبقى طافي ًا
على ال�سطح.
�أما كاتب املذكرات ـ ف�إنه و�إن ا�ضطر �إىل �شيء من اخليال ل�سد بع�ض
الثغرات كما ح��دث جل��ان ج��اك رو�سو يف مذكراته ـ ف�إنه يتحدث عن
نف�سه ،ويقدم خمزونه الداخلي من ذكريات بي�ضاء �أو �سوداء �أو رمادية
 ..ويعر�ض يف الآن ذاته ح�سناته وم�ساوئه �أو عيوبه.
ولأننا نحن �أنا�س اعتدنا على كثري من املجاملة واملداجاة والت�سرت على
العيوب ،ف�إن بع�ضنا يحب حني يتعر�ض �إىل مثل هذا النوع من الكتابة،
�أن يل ّمع �صورته و�أن يجلوها �أف�ضل جالء ،حتى لك�أنه �إن�سان كامل حق ًا ،ال
ي�أتيه الباطل من �أي جهة ،وال ميكن �أن يرتكب اخلط�أ �أو اخلطيئة ،ف�إذا
فعل ذلك ،يف احلياة� ،أو على الورق ق ّلت قيمته ونق�ص قدره.
واحلقيقة �أن مثل هذا الكائن هو �أقرب �إىل الإن�سان الآيل «الروبوت»
املربمج ،فهذا وحده الذي ال يخطئ ،لأنه «يعي�ش» دون عاطفة ..ودون
فكر �أي�ض ًا..
 ..بلى �إن العاطفة قد تخطئ ،ولكن �أال يخطئ العقل �أي�ض ًا؟! يخيل �إيل
�أن احتماالت وقوع العقل يف اخلط�أ �أكرب من احتماالت وقوع العاطفة..
لأن احتماالت ال�صواب واخلط�أ املتاحة �أم��ام العقل كثرية ،وعليه �أن
يختار بينها ..ويف هذا االختيار ميكن �أن يقع اخلط�أ ..العقل الكامل
املح�صن وهو املع�صوم عن اخلط�أ� ،أما االحتماالت املتاحة �أمام
وحده هو
َّ
العاطفة فلي�ست كثرية� ..أ�ضف �إىل ذلك �أن للعاطفة ارتباط ًا وثيق ًا مبا يدعوه علماء النف�س
«الدوافع» �أو «الغرائز» ـ والغريزة حتديد ًا هي عند الكائن مبا هو منحدر عن �أ�صل حيواين ـ وكال
ال�شيئني :الدافع �أو الغريزة يعرف مو�ضوعه وهدفه فيتجه �إليه مبا�شرة.
الذات هي العن�صر الرئي�سي يف املذكرات ،والذات هي انفعال وفكر مع ًا ،ولكنها انفعال من خالل
الذكريات واملا�ضي والأحداث ،التي انطبعت يف تلك الذات� ،سواء �أكانت كبرية �أم �صغرية .انفعال،
قبل الفكر� ..أو يف طريق الفكر ،وال جمال هنا لال�صطفاء �أو االختيار ..ف�إذا حدث ذلك ،فقدت
املذكرات �أهم مميزاتها.
�إن �أعظم عباقرة الب�شرية ،وهم الأنبياء كانوا فقراء فما وجه العيب �أو اخللل� ،إن �أ�شار كاتب
املذكرات �إىل فقر �أمل به ،يف الطفولة �أو املراهقة �أو ال�شباب؟!
..لنت�ساءل ،من بعد ،عن الغر�ض من كتابة املذكرات� ،ألي�س هو يف �آخر حتليل عر�ض جتربة
�إن�سانية كاملة ،دون زيادة �أو نق�صان ،عر�ض ينطلق من املا�ضي �إىل احلا�ضر ،من �أجل الوقوف
عند املفا�صل الهامة حين ًا ،والتاريخية حين ًا �آخر ،يف �سبيل الو�صول �إىل العنا�صر امل�شرتكة ،التي
جتمع بني �أفراد هذه الفئة من النا�س �أو تلك ،والوقوف عند امل�ؤثرات التي لعبت دورها يف منو
وتطور �إن�سان ما ،وهي نف�سها التي ميكن �أن تتجمع لت�شكل مف�ص ًال جوهري ًا يف حركة تاريخ �شعب
�أو �أمة.
مر الكرام ،فلي�س الكل �سوى نتاج لرتاكم
..ههنا ال يجوز املرور باجلزئيات والأ�شياء ال�صغرية ّ
الأجزاء واجلزئ ّيات ..ومن املعروف علمي ًا �أن تراكم الأ�شياء ال�صغرية ،ال بد �أن يف�ضي �إىل تغري
كيفي..

حم�أة
ّ
والوهاب ّية
الإخوان

���ص��در ع��ن الهيئة ال��ع��ام��ة ال�سورية
للكتاب كتاب بعنوان «ح��م���أة الإخ���وان
الوهاب ّية مقاالت يف الإخ���وان امل�سلمني
ّ
والوهابية» للكاتب عبد الكرمي الناعم.
ك��ت��اب ي�سلط ال�����ض��وء على احل��رك��ات
التكفريية ال��وه��اب��ي��ة الإخ��وان��ي��ة ،من
خ�لال ال��ع��ودة �إىل العديد م��ن امل�صادر
والكتب ،وف�ضح عالقة هذه التنظيمات
بقوى خارجية منذ ن�ش�أتها حتى �آخر
ما �صدر عن حقيقة ذل��ك ،لكتّـاب كانوا
م��ن ق��ي��ادات ه��ذه اجل��م��اع��ة ،وملفكرين

عرب م�شهود لهم بالوطنية والتقدمية،
من خ�لال مناق�شة هادئة ،ومو�ضوعية
وت�����ض��م��ن ال��ك��ت��اب ف��ه��ر���س�� ًا ب��ال��ع��ن��اوي��ن
التالية :مدخل� ،إن مل تكن مثلي قتلتك،
خطر التع�صب الأيديولوجي ،التطرف
التكفريي ،التطرف والتع�صب ،ما عالقة
التكفري باملعا�صرة؟ ،ع�لاق��ة!!� ،أه��داف
�أهل التكفري� ،أ ّول تطرف �إ�سالمي ،مالمح،
�شبابنا والعقل الغيبي ،الفكر التكفريي
والإبداع� ،إ�شكالية� ،صهيو عرب �إ�سالمية،
يف موا�صفات ال�صهيو ع��رب �إ�سالمية،
يف الظالمية ،الإ���س�لام��ي والإ���س�لام��وي،
الإ�����س��ل�ام خم��ت��ط��ف ،م���ا دم����ت ال �أرى
فال�شم�س غائبة ،مقولة « ال�سيف» لي�ست
�إ�سالمية� ،أي��ن الأم��ة الو�سط؟� ،شهادات
عليا وان��زالق��ات دن��ي��ا ،ه��ل ه��ي رجعية
واح���دة �أم رجعيات ،يف ف�ضاء جماعة
الإخ���وان ،اللحقة الإخوجنية ،حما�س
مل حتد عن طريقها ،جماعة «الإخ��وان»
مهاد التكفري« ،قلب الإخ��وان» ،تقاطعان
«�إخ���وان���ي���ة» م��ا���س��ون��ي��ة ،جاهلية �سيد

قطب ،الوهابية بوابة العبور ،العقيدة
الوهابية ،الوهابية ال�سعودية عمالة
البداية والنهاية ،الوهابية �سيا�سية
ال�سمت ،ال��وه��اب��ي��ة طبخة �إنكليزية،
الوهابية وامل����ر�أة و�صهيونية امل��وق��ف،
الوهابية وق�ضية فل�سطني ،فل�سطني مهر
العر�ش ال�سعودي ،يعرفونهم �أنهم يهود،
ميا�سم اليهود و�آل �سعود ،م��ن مظاهر
التبعية الوهابية� ،إن امللوك �إذا ائتُمنوا،
مناطق �أثرية ال تقدر بثمن ،من مبكيات
م�ضحكات طويل العمر ،مذابع ..تقطيع
�أي��دي ..و�ضوء بالدم ،هذا التقتيل ابن
ذاك،
ُيذكر �أن الكاتب عبد الكرمي الناعم
من مواليد حماه� ،صدر له حتى الآن �سبع
وع�شرون جمموعة �شعرية ،وثالثة كتب
يف النقد التنظريي التطبيقي ،ومن كتبه:
1ـ زهرة النار� ،شعر2 .1965 ،ـ ح�صاد
ال�شم�س��� ،ش��ع��ر3 .1972 ،ـ ك�شوفات
درا�سة لع�شرة دواوين �شعرية.1993 ،

الغجر
عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب �صدر للأديب
(فادميري وفت�ش دومبادزة) جمموعة ق�ص�صية بعنوان
(ال��غ��ج��ر) وق���ام برتجمتها �أح��م��د ن��ا���ص��ر ..ت�ضمنت
املجموعة عدة ق�ص�ص ق�صرية ر�سم الكاتب �شخ�صياتها
بفنية عالية جعلتها �شخ�صيات تعلق يف ال��ذاك��رة
ك��ون��ه��ا �صنعت
ع���امل���ه���ا امل���ث�ي�ر
يف اجت����اه����ات
خمتلفة بحيث
ت�����ش��د ال���ق���ارئ
�إىل ال�����ش��رط
الإن�ساين الذي
ح��ر���ص الكاتب
ع���ل���ى �إب��������رازه
يف ق�������ص�������ص
امل����ج����م����وع����ة
كلها..

قضايا وآراء
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• د .حممد �صابر عبيد
�شهرزا ُد ُ
ميثاقي قا ُّر للأنثى ،لكنّه
رمز
ٌّ
رم ٌ��ز ل�ساينٌّ وث��ق��ا ٌّ
��ص��ل ولي�س
يف يف الأ� ِ
رمز ًا ج�سدي ًا باملعنى الأيقوين ،فبق ّوة
ال��ت��داول واالن��ت�����ش��ار حت�� ّول �إىل رم ٍ��ز
أنثوي ك ّل ّي و�شامل و�ضاغط ،فهي التي
� ّ
َ
�أنقذت يف ف�ضاء احلكي بنات جن�سها
وخربة
برباعة
امل�ستمر
اليومي
من املوت
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ومعرفة على يد ذك��ورة �شهريار ،و�س ّلطتْ
ٍ
ط��اق��ت��ه��ا احل��ك��ائ��ي َ��ة ال��ن��اف��ذ َة وخم��زون��ه��ا
َ
الكثيف على قلب �شهريار وعقله
ال�سردي
َّ
وج�سده لقهر دكتاتوريته والهيمنة على
م�ستقبالته ،وحتويله من ج ّالد �أعمى �إىل
ٍّ
طفل م�سحو ٍر ومتل ّه ٍف على مائدة
متلق
ٍ
االنتظار لتكملة احلكاية يف ليلة قادمة،
أخوذ ب�صوت احلكاية وحكاية ال�صوت،
م� ٍ
واحلركة والتمثيل ،داخل ف�ضاء
بالل�سانِ
ِ
تتعاىل فيه �سلطة الأن��ث��ى داخ��ل �سلطة
احل��ك��ي �أو �سلطة احل��ك��ي داخ���ل �سلطة
ا لأنثى.
ا�ستثمرت �شهرزاد طاقتها ك ّلها يف �سبيل
ب��ل��وغ حمكياتها �أق�����ص��ى درج���ات ال��ت���أث�ير
واحل��ج��اج يف ن��واف��ذ ا�ستقبال امل���روي له
(���ش��ه��ري��ار) ،ا�ستثمرت �صوتها وج�سدها
وذخريتها احلكائية فيما ن�صطلح عليه
ب��ـ ((ال��ت��م��ث��ي��ل)) ذي ال��ق��وة الإب�لاغ��ي��ة
الب�صرية والذهنية العالية� ،إذ هي مل تكن
حتكي وت��روي وت�سرد بل�سانها فقط ،بل
ت�سخّ ر كل ممكناتها القابلة لال�ستخدام
وحت�����ش��د ك���ل ق���واه���ا ل��ت��م��ث��ي��ل احل��ك��اي��ة
وتقريبها من �صورة احلقيقة� ،إذ التمثيل
يف م�ستوى مركزي من م�ستوياتها هو �إقناع
امل��ت��ل��ق��ي ب��واق��ع��ي��ة احل��ادث��ة و�صدقيتها
وقربها من ح�سا�سيته ،ودفعه للتوا�صل
وال��ت��ف��اع��ل معها واال�ستجابة مل�ؤثراتها
العاطفية والوجدانية يف �سبيل موازاتها
للواقع على النحو الذي يوهم بواقعيتها.
ً
حكاية
فلم تكن �شهرزاد حتكي ل�شهريار
ً
ق�صة فح�سب ،بل كانت توهمه
وتق�ص عليه
ّ
ب�أنّ ما ترويه له حقيقة قادرة على حتقيق
�أعلى درجات التفاعل واالندماج وال�سحر
لبناء ر�ؤية وت�شكيل موقف واتخاذ قرار،
ال ميكنه معها التخ ّلي عنها �أو التفريط

الأب (حمور الذكورة وعنوانها)
يف الأ�سرة يروي ال�شعر �ضمن
وظيفة وراثية ،والأم (حمور
الأنوثة وعنوانها) تروي
احلكاية �ضمن وظيفة وراثية
�أي�ض ًا.

ب���أح��داث��ه��ا ال��ق��اب��ل��ة ،وه��و
م��ا ي�سهم يف �إل��غ��اء ال�صورة
الراهنة ل�شهريار املرتبطة
بالقتل
اليومي ملن يتزوجهنّ  ،حني ننجح يف �صوغ �أ�س�س ملجتمع
ّ
وين�صرف �إىل ف�ضاء احلكاية مد ّ
عربي يعرتف اعرتاف ًا
ين
ّ
ال�����س��اح��رة ال���ت���ي ت��ت��وق��ف
ف��ي��ه��ا ���ش��ه��رزاد ع���ن ال��ك�لام �أ�صي ًال باملر�أة ،ت� ُ
أخذ فيه
امل��ب��اح ع��ن ن��ق��ط��ة حكائية حريتها ،ميكن بعد ذلك احلديث
حرجةُ ،ترغم �شهريار على عن كاتبات �أنثويات حقا.
االنتظار والت�أجيل من �أجل
م��ع��رف��ة الآت���ي احل��ك��ائ��ي يف
اليوم الالحق ،وبهذه اللعبة
يتحقّق عن�صر الإيهام بفعل
ق��� ّوة التمثيل ال��ت��ي حت�� ّول
ٌ
ٌ
وال�شعر ٌ
فحولية
ونربة
قوة و�إيقا ٌع وحتدٍّ
َ
احلكاية �إىل واق��ع ملمو�س على م�ستوى
ٌ
عالية بح�سب املفهوم الذي تعك�سه نظرية
العاطفي واالن��ف��ع��ا ّ
التلقّي
العربي� ،أ ّما
يل وال��ذوق ّ��ي ،ال�شعر العربية وعمود ال�شعر
ّ
ّ
والظاهر.
الباطن
،
واجل�سدي
الذهني
ٌ
ٌ
ّ
وغنج ومت�� ّو ٌج
احلكي فهو نعومة ورح��اب��ة
ّ
ٌ
َ
ُ
ّ
ال
ما
وكل
أ�شياء
ل
ا
أ�صل
�
أنيث
�
الت
�
مبا
ٌ
أنّ
خفي تكفّلت به الأنثى.
ورطوبة
ٌ
ودهاء ٌ
ي�ؤنّث ال يع ّول عليه بح�سب التعبري ال�صو ّ
يف
�إنّ الكتابة الأنثوية مت ّثل نوع ًا من �إعادة
ال�شهري ،ف���إنّ الأن��وث َ��ة هي ج��ذر الكائنات االعتبار لهوية �صوت الأنثى ثقافي ًا ،لذا
وم�صدر �إنتاجها وم�صري حيواتها ،لذا فمن ف�إنّ احلديث عن كتابة �أنثوية �أم كاتبات
غري املمكن �أن ال يكون لها خطابها
اخلا�ص �أنثويات ال يقع كثري ًا يف دائ��رة التفريق
ّ
��ا���ص و�أدب��ه��ا
اخل��ا���ص ،وه��ي واملفا�ضلة ،فالكاتبة الأنثوية وكتابتها
ّ
و���ص��وت��ه��ا اخل ّ
الأ�صل واملركز واملنبع واملرجع والف�ضاء هما �شيء واحد حني تتبنّى الكاتبة هذه
وال���ق��� ّوة ،ف��ال�����س��م��اء ال��ت��ي تغطينا �أن��ث��ى ،الكتابة منهج ًا وموقف ًا ور�ؤي��ة ح�ضارية
إبداعي،
الكتابي ال
والأر�ض التي حتملنا �أنثى ،وال�شم�س التي تنطلق من حدود الفعل
ّ
ّ
جتعل عي�شنا ممكنا �أن��ث��ى ،والدنيا التي لتنفتح على �أفق ثقا ّ
ؤيوي،
يف
وح�ضاري ور� ّ
ّ
نعي�ش فيها �أن��ث��ى ،والآخ���رة التي �سن�ؤول على �أن يكون املنهج علمي ًا ،واملوقف وا�ضح ًا،
ً
ً
ومتما�سكة ،وال�صوت هادئ ًا،
قوية
�إليها �أن��ث��ى ،النجمة والغيمة وال�شجرة والر�ؤية
وال��غ��اب��ة وال�ترب��ة واحل��دي��ق��ة وال��زه��رة لأنّ املبالغة يف تو�سيع رقعة ال�صوت �أكرث
وال��وردة واحلمامة و و و و كلها �أنثى يف من احلاجة حت ّوله �إىل �ضو�ضاء وثرثرة
�أنثى ،الكتابة والق�صيدة والق�صة والرواية ت��ن��ع��ك�����س ���س��ل��ب��ي�� ًا ع��ل��ى ال���ه���دف ،وتت�صل
وامل�سرحية وال�سرية واخلطابة واملقالة
أنثوي
حجم
مو�ضوعية
بق�ضية
ِ
ِ
ِ
ال�صوت ال ّ
ِ
وال��ورق��ة وال��ف��ك��رة والثقافة والفل�سفة ال��ذي ينبغي ظهوره يف الكتابة الأنثوية
ُ
وامل��ع��رف��ة وال��ل��وح��ة واملنحوتة واللقطة
هويته
اجل�سد وحت��ري�� ِر
ق�ضية ا�ستثما ِر
ِ
ِ
والتمثيلية ،والذكر الذي يقابل كل هذه و�إطالقه يف ف�ضاء الكتابة� ،إذ يجب �أي�ضاً
لفل�سفة
الأن��ث��وي��ات الهائلة �ساعي ًا �إىل تقوي�ضها �أن يكون هذا اال�ستثما ُر خا�ضع ًا
ٍ
كمة ت�ضبط احل��دود ،وتر�صد متا�سك
ٍ
وحموها وجتريدها من ممكناتها الطبيعية محُ
والإن�سانية واجلمالية هو (املوت).
وتفرق على نحو ع��ايل الدقة
الطبقات،
ّ
�إنّ ر�صد هذه العالقة الثقافية ال�شائكة بني الإيروتيك والبورنو ،من �أج��ل �شحذ
يف املرجعية الأدبية العربية تنتهي �إىل كتابتها ببالغة الإقناع واحلجاج والإمتاع
���وري يف وقت واحد.
نتيجة تقريبية ه��ي �أنّ ال�شعر ذك ّ
العربي
��وي� ،إذ ك��ان ال�شاعر
تلعب ال�شائعة دور ًا خطري ًا يف تلويث
واحل��ك��ي �أن��ث ّ
ّ
قد �أممّ ال�شعر ل�صاحله ور�أى يف قول املر�أة ���س��م��ع��ة ال��ك��ت��اب��ة الأن��ث��وي��ة وال��ك��ات��ب��ات
و�شر م�ستطري ،وقد الأن��ث��وي��ات ،وثمة �شائعة مركزية تقول
لل�شعر �إنمّ ا هو نذير �ش�ؤم ّ
قال الفرزدق حني ُروي له �أن امر�أة قالت ((ك ّ
���ل �أن��ث��ى كاتبة متهمة ب����أنّ �صديقها
�شعر ًا� :إذا �صاحت الدجاجة �صياح الديك �شاعر)) ،و�إذا كانت تنطبق هذه املقولة
فاذبحوها ،يف حني ظ ّلت اجلدّ ات والأمهات على م�ساحات ال ب�أ�س بها من هذه الكتابة
م�صد َر �إلها ِم الق�صا�صني والروائيني والنا�س وه�ؤالء الكاتبات ،ف�إنها بالت�أكيد ال تنطبق
ال�شعبي على �سواها من الكتابة الأنثوية الأ�صيلة
العاديني برثوة غزيرة من احلكي
ّ
واخل����را ّ
يتوجب �أن
ما
وهو
أ�صيالت،
ل
ا
والكاتبات
الت�سلية
يف ،وه��و ي����ؤدي وظيفة
ّ
يخ�ضع للتحليل واملعاينة والر�صد والعزل،
والتنومي (تنومي الأطفال) .
�صحته يف
ف���الأب (حم��ور ال��ذك��ورة وع��ن��وان��ه��ا) يف ف��ه��ذا االت��ه��ام على ال��رغ��م م��ن ّ
الأ�سرة يروي ال�شعر �ضمن وظيفة وراثية� ،أج���زاء مع ّينة � اّإل �أن���ه يف طبقة �أخ��رى
والأم (حم��ور الأن��وث��ة وعنوانها) ت��روي نوع من دفاع قدمي عن �أنّ الكتابة ن�شاط
ذكوري ال يحقّ للمر�أة الدخول فيه ،ولوال
ّ
احل��ك��اي��ة �ضمن وظ��ي��ف��ة وراث��ي��ة �أي�����ض�� ًا،
اخلا�ص واخلال�ص عند
أنثوي
فال�شعر على هذا فحو ّ
أنثوي ،والدة املنت ال ّ
يل وال�سرد � ّ
ّ

نازك املالئكة يف ثورة احلداثة ال�شعرية
ال��ع��رب��ي��ة ن��ه��اي��ة الأرب��ع��ي��ن��ي��ات وم��ط��ل��ع
اخلم�سينياتّ ،
العربي ذكوري ًا
لظل ال�شعر
ّ
حتى على ل�سان ما عرفنا من �شواعر يف ّ
كل
تاريخ ال�شعرية العربية.
ثمة من يكتب للمر�أة؟ نعم ،لكنها هي
تكتب �أي�ض َا ،وح�ين ننجح يف الك�شف عن
أن��ث��وي بخ�صائ�صه و�أدوات���ه
اخل��ط��اب ال
ّ
وديكوراته وح�سا�سيته ونكهته ومزاجه
ورائحته ولونه وطعمه ،يكون �سه ًال علينا
ك�شف ال��ك��ت��اب��ة الأن��ث��وي��ة امل��ز ّي��ف��ة التي
يكتبها الرجال لن�سائهم لغايات متنوعة
معروف �أكرثها ،وهذا هو الرهان الأ�صيل
على و�ضع �أ�س�س للكتابة الأنثوية و�أ�س�س
���وي� ،إذ ال � ّ
��ش��ك يف
�أخ���رى اخل��ط��اب الأن���ث ّ
�أنّ الكيان ال��ث��ق��ا ّ
��وي يختلف عن
يف الأن��ث ّ
الكيان الثقا ّ
��وري ،وم��ا ينتجه ّ
كل
يف ال��ذك ّ
منهما يتمتّع بخ�صو�صيته النابعة من
ُ
تكتب،
فالعاطفة
كيانه املختلف واملغاير،
ُ
ُ
واللغة
يكتب،
والوجدانُ
تكتب ،واجل�سدُ
ُ
ُ
ً
يكتب �أي�ضاّ ،
وكل ذلك ي�سهم يف �إنتاج خطاب
ُ
ذكوري له
أنثوي له خ�صو�صياته وخطاب
ّ
� ّ
خ�صو�صياته ،فالأنثى بطبيعتها ت�سعى �إىل
ت��رك َن َف ِ�سها فيما تفعل دائ��م�� ًا ،وال َن َف�س
وجوهري وجما ّ
يل يف ت�شكيل
عامل �أ�سا�س
ّ
اخلطاب ،وال بدّ على هذا الأ�سا�س من وجود
خ�صائ�ص نوعية خلطابها يحتاج �إىل ذكاء
وح�سا�سية عالية لك�شفه ،والأنثوية �صفة
�إن�سانية وثقافية وبيولوجية م�شرتكة ال
ُيعقل �أن ال تظهر يف الكتابة التي تبتغي
ال���دف���اع ع��ن ال��ن��م��وذج وت�����ش��ك��ي��ل ال��ه��وي��ة
وا�سرتداد احلقوق امل�سلوبة.
امل�شكلة اجلوهرية احل�ضارية تكمن يف
ق�ضية احلرية واالعرتاف باملر�أة ـ ح�ضور ًا
ً
وهوية ،وحني
إمكانات وخطاب ًا
وحقوق ًا و�
ٍ
ننجح يف �صوغ �أ�س�س ملجتمع م��د ّ
عربي
ين
ّ
يعرتف اعرتاف ًا �أ�صي ًال باملر�أة ،ت� ُ
أخذ فيه
حريتها ،ويتنازل عن غ��روره وعنجهيته
و�أن��ان��ي��ت��ه وا���س��ت��ب��داده ،مي��ك��ن ب��ع��د ذل��ك
احلديث عن كاتبات �أنثويات حق ًا ،وعند
ذل��ك فال كاتبات �أنثويات من دون وجود
كتابة �أنثوية.
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"مقبرة العظماء"

حين يتحوّل �صناع التاريخ �إلى
مجرد دمى يحرّكها �أديب
الوا�سعة ،ويف الف�صل اخلام�س والثالثني ،ال��ذي عنونه
بـ(اجلبال الوعرة) جند �أنف�سنا ككثري من الن�صو�ص يف هذه
الرواية املميزة �أم��ام ن�ص م�سرحي ال يحتاج �إال الديكور
وخ�شبة امل�سرح واملمثلني ،وهذا متازج بني �أجنا�س �أدبية
متعددة حت�سب للكاتب ،و�س�أقتطف مقطع ًا من هذا احلوار،
الذي يدور بني املليونري و�ستالني ،الذي يتهمه بالعجرفة:

تلك التي بني يدي فكرة مبدعة بتميز �إنها “مقربة
العظماء” ملبدعها الكاتب مقبل امليلع ال��ذي �أ�صدرها يف
كاليفورنيا ،وقد ترجمت �إىل الإنكليزية لأهميتها الأدبية
والتاريخية .غالف الرواية باللون الأزرق الغامق تتو�سطه
مقربة لقبور فاخرة بنية اللون كالرتاب ،وك�أمنا �أراد الكاتب
�أن يقول :هذه نهايتك �أيها االن�سان ..الرتاب .حتتوي رفات
بع�ض من زعماء العامل خالل القرن الع�شرين الذين �صنعوا
التاريخ كل ح�سب دوره .يف الو�سط قرب الزعيم النازي هتلر،
وقد ك�سرت �شاهدته.

 �أنا ل�ست متعجرف ًا لكنني رجل �أعمال �صالح� ،أما �إذا �أردت�أن ت�سمي النجاح عجرفة ،فهذا �ش�أنك.

يهدي الكاتب روايته �إىل كل ال�شرفاء الذين يزرعون
زنبقة يف حديقة الإن�سانية ،والذين يعملون على وقف
احلروب ون�شر ال�سالم بني الأمم وال�شعوب ،وهي من �أربعمئة
و�سبع و�أربعني �صفحة من القطع الو�سط .يلفت االنتباه
مرة� ،أنا املولع
فيما �س ّماه الكاتب “توطئة” قوله� :سئلت ّ
ب�شرب القهوة ،مع من حتب �أن ت�شرب قهوتك؟ ف�أجبت فور ًا
مع عظماء القرن الع�شرين ،وهذا ما حدث يل .نزلت �إىل
مقربتهم ،اجتمعت بهم ،ا�ستمعت لأحاديثهم و�شربت معهم
القهوة ،وكانوا ودودين جداً.
يرى امليلع يف هذه الرواية التاريخية �أن املوت هو انتقال
�إىل عامل �آخ��ر� .إنه بوابة عبور ،وي��رى ،وهو خريج ق�سم
الفل�سفة يف جامعة دم�شق ،يف فل�سفة الأرواح �أن اجل�سد
وحده هو الذي ميوت ويتحلل �إىل ت��راب� ،أما ال��روح ،فهي
خالدة تنتظر القيامة ملحا�سبتها على �أفعالها .يف هذه
املقربة ندخل �إىل القبور دخ��و ًال �أدبي ًا يف كنهه نظريات
وفل�سفات متعددة� ،إنه نوع من التمازج بني الوجود والعدم،
حيث جن��د كيف ا�ستحوذ ه��ذا ال��ق��رن ح��رب�ين عامليتني
مدمرتني نتجت عنهما ثقافة م�ش ّوهة الختالط املفاهيم
الفكرية ب�سبب بروز الأيديوجيات املختلفة واملتناق�ضة
كال�شيوعية والنازية والر�أ�سمالية وغريها التي خلفت
احلروب والكوارث.
ينفي الكاتب �أن تكون رواي��ت��ه تاريخية و�إن �أخ��ذت
�شخ�صياتها �أحداث ًا من القرن الع�شرين ،ف�أبطالها غريوا
التاريخ و�صنعوه على ح�ساب الب�شر الذين خ�سروا املاليني
من القتلى و�أ�ضعافهم من اجلرحى واملعوقني ،ولهذا فهو
يرى �أنها رواية �أدبية زمانها القرن الع�شرون وبنا�ؤها �أهم
الأحداث التي توجت ذلك القرن.
منت الرواية:
تت�ألف الرواية التي جمعت التاريخ والأدب من خم�سة
وثالثني ف�ص ًال وف�صل �أخري �س ّماه اجلليد ال�ساخن .ككل ف�صل
�إذ �إن لكل ف�صل عنوان ًا ،فلدينا جمموعة كبرية من العناوين
الالفتة ،ولكل منها حكاية ،ومن هذه العناوين :جنون القرن
ـ �شراب الكرز ـ خم�سمئة دوالر ـ �صاحب اجلمجمة ،وغريها .
�إن الإحاطة بهذه الرواية امللأى باملعلومات املهمة جد ًا
يكاد يكون م�ستحي ًال ،وق��د �أ���ض��اف لها الكاتب ب�أ�سلوبه
ال�ساخر الكثري من الت�شويق ،وقد ا�ستطاع حتطيم الكثري
من الأ�صنام الب�شرية بهذا الأ�سلوب الذي ال ميتلكه �سوى
املتفردين يف حرفة الأدب ،فهو يرى �أن التمييز الطبقي

 ت�ستطيع �أن ت�شرتي ال�شركات ،وكذلك الدولة ،لكنك لنت�ستطيع �شراء االن�سان.
 �إن م�صري الإن�سان ،ال��ذي لن يخ�ضع لإرادت��ي �سيكوناجلوع� ،أو الهالك و�أكرب مثال على ذلك باتري�س لومومبا،
الذي ف ّوت على �شركاتنا ا�ستخراج اليورانيوم.
قال غاندي� :إن املوت يطهر �آثام الأحياء.
زحف �إىل املقابر ،فمقابر الفقراء �شبيهة باخلرائب� ،أم
مقابر الأغنياء ،فهي �أ�شبه بفنادق الدرجة الأوىل ،وفيها
كتبت على �شاهدات قبورهم �أ�سما�ؤهم (اجل�نرال �شارل
ديغول  1890ـ ( )1970الرئي�س ج��ون كندي  1917ـ
 )1963وكذا بقية الزعماء ،ومنهم �ستالني ـ ت�شر�شل ـ هتلر
ـ عبد النا�صر ـ ال�سلطان عبد احلميد الثاين ـ املهامتا غاندي
ـ لينني ـ روزفلت ـ ماو ت�سي تونغ ـ لومومبا� ..إلخ
ويف جت�سيد م�سرحي �ساخر يتحدث الكاتب عن جمجمة
تتحرك ذهاب ًا و�إياب ًا �ضمن ف�سحة القرب الفارهة جتري
م�سرعة ك�أنها ت�سري على عجالت وال ينق�صها � اّإل بوق لتنبيه
من يعرت�ض طريقها لنكت�شف بعد ذلك يف �سخرية مريرة �أنّ
ف�أر ًا م�سجون ًا بداخلها هو الذي يحركها.
يف الف�صل ال�سابع جن��د املليونري امل��ع��روف �أونا�سي�س
(ال��ذي ت��زوج جاكلني كندي زوج��ة الرئي�س جون كندي)
قلق ًا ،فيحر�ضه الهيكل العظمي ،ال��ذي ترتكز الرواية
على بطولته لي�س�أل ديغول ،ف�س�أله :متى تقوم احلروب؟
قال :عندما تت�ضارب الإيديولوجيا وتتنافر امل�صالح� .أ ّما
غاندي املعروف ب�إن�سانيته ،ف�أجاب :يبد�أ العنف نتيجة
الطمع وغرور الق ّوة ،لكن هتلر ر�أى :طمع اليهود ووفرة املال
لديهم قادهم �إىل بلورة �إيديولوجيتهم ،فعقدوا م�ؤمترهم
الت�أ�سي�سي الأول عام  1897يف بال ال�سوي�سرية وهنا ي�س�أل
عبد النا�صر عبد احلميد ال��ث��اين� :أظنك كنت تعرفه؟
مرات عديدة.
ف�أجاب عبد احلميد :التقيته ّ
من هذا املقطع يربز دور الراوي يف ال�سيا�سة ،فهو مما ال
�شك فيه خبري و�ضليع بها ،وخا�صة �إذا عددناه ينطق �أبطاله
التاريخيني مبا يريده هو ،وبهذا يظهر ذكاء امل�ؤلف وثقافته

جمعت هذه الرواية “مقربة العظماء” �إ�ضافة �إىل املتعة
يف ال�سرد ال�سهل والتهكمي ال�ساخر ب�آن مع ًا الفائدة واملعرفة
التي قر�أناها يف كل �صفحة من هذه الرواية التي تغني يف
اعتقادي عن الكثري من كتب التاريخ واحلكمة والفل�سفة ملا
حوته من معلومات وحتليل ومنطق وحكمة وك�أين بها كتاب
“الأغاين” للأ�صفهاين ،الذي حلّ مكان جمموعة كبرية من
الكتب والدواوين.
ينهي الكاتب �إبداعه يف خامتته التي هي جوهر الرواية
وزب��دة احلياة وق ّمة ال�سخرية ال�صادقة الالذعة ،حيث
يقرر املليونري �شراء �أو�سمة ال�شرف املعلقة على �صدور
القادة العظام ليزين بها على قول كندي ج��دران ق�صره،
�أ ّما عبد احلميد ،فر�أى �أنه �سي�شرتيها ليبيعها لليهود ،لكن
غاندي �صرخ يف �أوجههم جميع ًا:
تب ًا لتلك الأو�سمة التي متنحها احلروب.مقبل امليلع يف روايته الأوىل �أجنز عم ًال مهم ًا جد ًا �أدبي ًا
ومعرفي ًا وق��دم م��ن خالله ع��امل ال��ق��رن الع�شرين املمرغ
باحلروب كما ر�آه بعني ب�صريته وب�صره ،حتدث فيه ب�أ�سلوب
�شائق وتقنية حرفية روائ��ي��ة فيها الكثري م��ن ال��ف��رادة
تو�شيه �سخرية الذعة مكللة باحلكمة واملعرفة والثقافة
املو�سوعية ،وال �شك عندي �أنه جهد جبار قام به امليلع يف
“مقربة العظماء” ي�ضاف �إىل املكتبة العربية ،والعاملية
كركيزة �أ�سا�سية �شديدة الأهمية يف م�ضمونها وعبقرية
م�ؤلفها.

قراءات
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الع�صر الجديد:
قراءة في كتاب "الحداثة الرقمية" لـ �آالن كيربي
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• علوي �أحمد امللجمي

ي��ع��د ك���ت���اب «احل����داث����ة ال���رق���م���ي���ة :ك��ي��ف فككت
التكنولوجيات اجلديدة ما بعد احلداثة و�أعادت ت�شكيل
الثقافة» ت�أليف� :آالن كريبي ،وترجمة :زين العابدين
�سيد ،وال�صادر عن م�ؤ�س�سة �أروق��ة للدرا�سات والرتجمة
والن�شر – القاهرة� ،سنة  2017من الكتب املثرية للجدل،
�إذ ُيعد هذا الكتاب من الكتب التي تبحث يف فل�سفة الع�صور
وخ�صائ�صها ومالحمها العامة ،فهو ي�ؤ�س�س لع�صر جديد
يراه خمتل ًفا متا ًما عن حقبة ما بعد احلداثة .يحاول �آالن
كريبي �أن يثبت �أن مالمح العامل قد تغريت بد�أً من الن�صف
الثاين من القرن املن�صرم ،و�أننا نعي�ش يف ع�صر جديد
�أهم خا�صية متيزه هي الرقمية؛ بو�صفها منط ًقا ثقاف ًيا
ً
ومنطا مهيمنًا .ي�ؤ�س�س لهذا ب�أن �شم�س ما بعد احلداثة قد
غربت ،و�أن الثلث الأخري من القرن ال�سابق قد �شهد خطاب
النهاية للبادئة اللغوية (بعد  .)postاحلداثة الرقمية
من وجهة نظره ثورة يف كتابة الن�صو�ص �شكلاً وحمتوى،
وقيمة ن�صية جديدة ،و�أن��واع جديدة للمعاين واملكونات
واال�ستخدامات الثقافية .وف�ضلاً عن ذلك فهي تنطوي
على م�ضامني وخلفيات فل�سفية مثل الفردية ،واحلقيقة،
واملعنى ،والتمثيل ،والزمن.
ي�أتي الكتاب يف مقدمة و�سبعة ف�صولٍ وخامتة .يف الف�صل
الأول يتحدث �آالن كريبي عن موت ما بعد احلداثة؛ الذي
متثل يف فقد كثري من الأعمال التي �صدرت يف الن�ص الأخري
من ت�سعينيات القرن املن�صرم خل�صائ�ص ما بعد احلداثة،
يف ال�سينما ،وامل�����س��رح ،والأدب ،وال��ن��ظ��ري��ة الثقافية
والفل�سفية .الطريقة التي �أُنتجتْ بها بع�ض �أفالم الأطفال
يف الفرتة املا�ضية – كما يرى – حتمل �سمة الرقمية؛ ففلم
(ق�صة لعبة � )Toy Storyأول فيلم ينفذ بالكامل من
خالل الكمبيوتر ،و�أفالم �أخرى م�شابهة تتميز بخ�صائ�ص
معينة ،مثل :نوعية ال�شخ�صيات ووظيفتها ،والتنا�صات،
وعوامل التحكم يف املعنى ،و�أن��واع االقتبا�س ،والإ�شارة،
والتهكم ،والنو�ستالوجيا .وبذلك �أ�صبحت ما بعد احلداثة
طريقة عتيقة يف عيون الأط��ف��ال .وميكن اعتبار فيلم
(والي�س وجروميت)  -وهو فيلم من �إنتاج �شركة �أرمان
بنظام  - Motion – stopمبثابة ان�سالخ من اجلماليات
بعد احلداثية .ومثله فيلم (الع�صر اجلليدي) ل�شركة
بلو�سكاي الذي يركز على الكوارث البيئية ،وميثل ال�سمات
اجلمالية للحداثة الرقمية .ويف هذا الإطار ي�شري امل�ؤلف
�إىل جمموعات معينة ظهرت يف نهايات القرن ال�سابق
حتارب ما بعد احلداثة ،وتدعو �إىل قتلها ،مثل :جماعة
 ،95Dogmeواملتطهرون اجلدد .وبذلك �أطلت احلداثة

الرقمية املبكرة
بر�أ�سها وت�شكلت
ع�����ل�����ى �أط����ل����ال
�سابقتها.
ك��ان ال ب��د على
امل����ؤل���ف �أن يقدم
تعري ًفا ملا يحاول
�إثباته (احلداثة
ال��رق��م��ي��ة) ،وه��ذا
ما يفعله يف الف�صل
ال��ث��اين؛ و�إن ك��ان
ي������رى �أن ط���رق
تعريفها تختلف،
فهي1-:الت�أثري يف
الأ�شكال الثقافية
ل����ل����ح����و�����س����ب����ة.
2جمموعة منال�سمات اجلمالية الناجتة عن تلك العملية3- .حتول
ثقايف وث��ورة يف طرق االت�صال والتنظيم االجتماعي.
وي�سرد بع�ض �سمات الن�ص احل��داث��ي ،ال��ت��ي ي��رى �أن��ه
بالإمكان تعميمها على احلداثة الرقمية يف جمملها ،وهذه
ال�سمات هي )1 :اال�ستمرارية  )2العر�ضية/امل�صادفة )3
التال�شي�/سرعة الزوال � )4إعادة �صياغة الأدوار الن�صية
 )5الن�ص جمهول/متعدد امل�ؤلف� ،أو الن�ص االجتماعي )6
الن�ص املرن املحدود  )7الرقمية الإلكرتونية/حو�سبة
الن�ص.
ويتناول بعد ذلك نظريات �أ�س�ست للحداثة الرقمية
مثل :ا�ستجابة القارئ ونظرية التلقي .وي�ستك�شف يف
الف�صل التايل ما قبل احلداثة الرقمية كـ(ال�سيفاك�س/
اجل��ري��دة الرقمية) ،ورواي���ة The unfortunates
جلون�سون ،وفن البانتومامي .ويف الف�صل الرابع يعر�ض
بع�ض مظاهر احل��داث��ة الرقمية التي �أب��رزه��ا :اجليل
ال��ث��اين م��ن ا�ستخدامات الأن�ترن��ت وي��ب  ،2مثل غرف
الدرد�شة ،ولوحات الر�سائل ،وامل��دون��ات ،وويكيبيديا،
وال��ي��وت��ي��وب ،وفي�سبوك ،وت��وي�تر ،وغ�يره��ا م��ن مواقع
التوا�صل االجتماعي .ويف الف�صلني التاليني يناق�ش فيهما
جماليات احلداثة الرقمية ،ومن �أبرزها :االنتقال من
الثقافة ال�شعبية اىل ت�سلية الأطفال ،وظهور الواقعية
املفرطة ،واالنتقال من التهكم �إىل اجلدية ،وميالد ال�سرد
الالمتناهي .و�شملتْ هذه اجلماليات الرقمية :الثقافة،

املدي ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول:

�أ.د.ن�ضــال ال�صـــالح

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

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

رئي�س احتاد الكتاب العرب

رئي ــ�س التحريــر:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

د.ح�ســـــن حميــد
رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

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

•

مدر�س م�ساعد بجامعة البي�ضاء  -اليمن

مدي ــر التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

الإ�شـراف الفني:

و�ألعاب الفيديو ،وال�سينما ،والتلفزيون ،والراديو ،وحتى
املو�سيقى.
ويت�ساءل بعد ذل��ك ،ما �إذا ك��ان يحق لنا و�صف هذا
الع�صر بالرقمية؟ وما �سمات هذا الع�صر الذي نعي�ش؟ من
الع�صر التوحدُ  ،فقد ارتفعت معدالته
�سمات جمتمع هذا
ِ
على ال��واق��ع ،و�صورته الأف�ل�ام ،وال��درام��ا التلفزيونية.
ومن �سماته عودة ال�سرديات الكربى �أو امليتا�سرديات �أو
ال�سرديات املهيمنة .وامليتا�سرديات هي التحرر التقدمي
للعقل والعمل ،واحلرية ،و�إثراء كل الإن�سانية من خالل
تقدم العلوم التقنية الر�أ�سمالية .وم��ن �سماته موت
القدرة ،والتي يعني بها التحول يف القيم االجتماعية،
وانهيار القيم على كل امل�ستويات :ال�سيا�سية والثقافية
واالجتماعية .ما يقدمه هذا الكتاب هي البدايات املبكرة
للحداثة الرقمية؛ لذلك يت�ساءل يف اخلامتة :هل تك ِّون
َ
مراحل وتطورات غري معروفة� ،أم �أن التغيري
هذه الأ�شكال
ريا:
�سيطول كل �أ�شكال احلداثة الرقمية؟ ويت�ساءل �أخ ً
ما الذي يتحتم �أن نفعله ب�ش�أن احلداثة الرقمية؟ هل
يجب االحتفاء بها وقبولها� ،أم رف�ضها؟ عالوة على ذلك:
من هم الذين ميكن �أن تن�سب احلداثة الرقمية �إليهم؟
وما الغر�ض منها؟ ينهي �آالن كريبي كتا َبه تار ًكا الإجابة
للم�ستقبل.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

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

وردة جلراح الوطن

حممود علي ال�سعيد

ـ2ـ

ـ �شاعر وقا�ص و�صحفي
ـ موايل فل�سطني �سنة 1943
ـ �إجازة يف احلقوق.
ـ ع�ضو احتاد الك ّتـاب العرب
ـ ع�ضو جمعية ال�شعر.
ـ امل�ؤلفات:
 1ـ افرتا�ضات م�ضيئة على خارطة الوطن ـ
دار التعاونية ـ حلب ـ  1973ـ �شعر.
 2ـ �شم�س جديدة يف تر�شيحا ـ احتاد
الكتاب ـ دم�شق ـ � 1978شعر.
 3ـ الر�صا�صة ـ النادي الثقايف الفل�سطيني ـ
حلب ـ  1979ـ ق�ص�ص ق�صرية جد ًا.
 4ـ املدف�أة ـ احتاد كتاب فل�سطني ـ حلب ـ
 1980ـ ق�ص�ص ق�صرية جد ًا.
 5ـ قراءة يف واقع الثقافة العربية املعا�صرة
ـ دار اجلليل ـ دم�شق ـ  1981ـ درا�سة.
 6ـ �سالم ًا �أيتها الزرقة امل�سلحة بالبحر ـ
احتاد الكتاب العرب ـ دم�شق ـ  1982ـ �شعر.
 7ـ خال�ص الب�ساتني �أن تنه�ض الأر�ض ـ
احتاد كتاب فل�سطني ـ حلب ـ  1982ـ �شعر.
 8ـ املنقل ـ النادي الثقايف الفل�سطيني ـ حلب ـ
 1982ـ ق�صة ق�صرية جد ًا.
 9ـ الق�صبة ـ النادي الثقايف الفل�سطيني ـ
حلب ـ  1982ـ ق�صة ق�صرية جد ًا.
 10ـ يف الريح جت�سدت ال�صيحة قنبلة ـ
املن�ش�أة ال�شعبية الليبية ـ ليبيا ـ  1983ـ
�شعر.
 11ـ املحاولة ـ دار �أمية ـ حلب ـ  1983ـ
ق�صة ق�صرية جد ًا.
 12ـ ال�شكل ـ دار ّ
ال�شهباء ـ حلب ـ  1983ـ
ق�صة ق�صرية جد ًا.
 13ـ بالر�صا�ص ي ّوقع الع�شاق و�صاياهم ـ
احتاد كتاب فل�سطني ـ حلب ـ  1985ـ �شعر.
 14ـ ن�صف الربتقالة ـ احتاد كتاب فل�سطني
ـ حلب ـ  1985ـ ق�صة ق�صرية جد ًا.
 15ـ بطاقة رقم  5ـ احتاد كتاب فل�سطني ـ
حلب ـ  1987ـ ق�صة ق�صرية جد ًا.
 16ـ �إىل فرا�شة البحر ـ احتاد كتاب
فل�سطني ـ حلب ـ  1987ـ ق�صة ق�صرية جد ًا.
 17ـ يل من احلقل الع�صافري ـ احتاد كتاب
فل�سطني ـ حلب ـ � 1988شعر.
 18ـ حممد �أبو �صالح يطيرّ ع�صافري املخيم ـ
احتاد كتاب فل�سطني ـ حلب ـ  1988ـ �شعر.
 19ـ افتحوا �شفة امل�سد�س ـ دار اجلليل ـ
دم�شق ـ  1991ـ �شعر.
 20ـ الريح حريتي من مينع املرور ـاحتاد
كتاب فل�سطني ـ حلب ـ 1993ـ �شعر.
 21ـ نظار نظاريان بطاقة ع�شق من بريفان
ـ دار اجلليل ـ اجلمعيات الثقافية الأرمنية ـ

يُعدُّ بع�ضهم �أننا ن�سرف يف التفا�ؤل كثري ًا عندما نلوّن �أحالمنا ،ونلقي
على �أهدابها �أ�ضاميم الورد املغت�سلة حديث ًا مبياه املطر؛ ويرون �أننا
نذهب بعيد ًا يف ر�سم غدٍ من�سك ب�أ�صابعنا من خالله كل خيوط الأمل
ُفلت �أطرافها على الرغم من النار التي ا�شتعلت يف مفا�صل
التي مل ن ُ
الوطن؛ لتحرق الن�ضارة والبهاء اللذين كثري ًا ما باهينا بهما؛ ونحن
نغذُّ ال�سري �صعود ًا فوق �سالمل املجد التي اتك�أت بثبات فوق جدران هذا
الوطن وعلى تخومه الرا�سخات..
�إن تفا�ؤلنا هذا مل ي�أت من ف��را ٍغ ،ومل يخلق من عدم ،فنحن ومنذ
طفولة التاريخ منلك ف�ضيلة البذل واملفاداة ،ويكفي �أن نقول� :إننا
حيث اجتهنا ،وعلى �أيٍّ من الدروب �سرنا تطالعنا �أ�ضرحة ال�شهداء
الذين وحينما ناداهم الوطن ،وا�ستغاثت بهم الأر�ض ،هبوا �إليها ولبوا
نداءه ،وحني قُ دِّ ر لهم اال�ست�شهاد ظلوا واقفني كما يليق بالأبطال �أن
يفعلوا حني تكون الغايات النبيلة ،والأه��داف ال�سامية ،والت�ضحية
هي ال�سبيل الوحيد لإدراك املرامي والأهداف ،كل ذلك لأنهم يدركون
�أن كل قطرة دم ت�سيل من �أوردتهم وهم يدافعون عن تراب الوطن
ال من ال�شقائق لتمنح الأر�ض ثباتها ،وتلِّون الرتاب بكل
�ستورق حقو ً
ما هو قانٍ وجميل...
نقف �أم��ام �أ�ضرحة ال�شهداء املو�شاة بقاين دمائهم الزكية فيطل
من م�ساماتها عبق يدعو �إىل الثبات واال�ستمرار؛ ويتهجد ال�صباح
بحدائهم وهم يدفعون فري�ضة الدم كرمى لعيون الوطن ،ويكررون
على م�سامعنا و�صاياهم التي ما انفكت جبالنا و�سهوبنا تردد �صداها
وه��ي تن�شد �أه��ازي��ج امل���روءة ،وتغني للأمل الآت��ي وه��و يحمل على
راحتيه خريطة الوطن املعافى؛ الناه�ض من حتت الرماد بعد طول
�صراع خا�ضه دفاع ًا عن وجوده وا�ستمراره وبقائه ،لأن الوطن هو الأم
والأخ والأخت واالبن؛ ال بل هو الكرامة؛ لأن كرامة الإن�سان تتجلى
يف �أبهى �صورها حينما يكون الوطن حراً� ،أبياً ،معافى ،ال تدن�سه �أقدام
الغرباء ،وال يجد احلاقدون عليه ثغر ًة يعربون من خاللها ملفا�صله
وم�سامه...
ري من �سهام احلقد،
نحن ال ننكر ب���أن ه��ذا الوطن قد تعر�ض لكث ٍ
وال ننكر �أي�ض ًا �أن الدماء قد �سالت غزيرة يف غري مكان من ج�سده،
ويكفي �أن نقف حيثما كان موقعنا فوق ترابه لرنى اخلراب والدمار
قد عم الأرجاء كافة ،فمعظم البنى التحتية دمرت ،وو�سائل العي�ش
ال�ضرورية حلياة املواطن م َّر عليها الإره��اب ،و�سحقها متعمد ًا لأنه
كان يراهن على �إركاعنا وا�ست�سالمنا؛ فلي�س �أق�سى على املرء من �أن

يتعر�ض حلرب �ضارية كالتي ذاقها املواطن ال�سوري؛ والتي ا�ستهدفت
لقمته احلالل ،ومنزله الذي ي�أوي به فلذات كبده ،ف�أجربت الكثريين
على مغادرة بيوتهم التي �أ�صبحت ركام ًا بعد �أن دفعوا على بنائها
وت�شييدها ح�صيلة عمر من الكد والتعب وال�صرب واملعاناة ،ف�صرنا
نرى بع�ض ال�سوريني الذين كانوا �إىل الأم�س القريب �ساد ًة يف بيوتهم
و�أر�ضهم وقد حتوَّلوا �إىل م�شردين خارج حدود الوطن� ،أو مت�سولني
على �أر�صفته وقد حتولت لقمة العي�ش ال�ضرورية حلياة الإن�سان
وبقائه وا�ستمراره �إىل حلمٍ مغم�س بالدم والدمع ،ولكن �إن�سان هذا
الوطن �أثبت �أنه قادر على ا�ستعادة توازنه حينما يتوفر له الأمن
والأم��ان ،ولي�س �أدل على ذلك من �شباب �سورية الذين ميل�ؤون الآن
كل �ساحات الوطن وحقوله وم�صانعه وي�شرعون يف �إع��ادة احلياة
لعجلة الإنتاج ال�ضرورية للنهو�ض واال�ستمرار متنا�سني جراح الوطن
التي بد�أت تلتئم �شيئا ً ف�شيئ ًا وما هي �إال �شهور معدودات حتى نرى
ال�سوريني الذين �أجربتهم احل��رب على النزوح قد ع��ادوا لزراعة
الأر�ض ،وا�ستنبات مقومات احلياة ،عندها �سيعلم اجلميع �س َّر تفا�ؤلنا
الذي مل يغادر �أرواحنا حلظة واح��دة ،فنحن قر�أنا التاريخ جيداً،
و�أدرك��ن��ا �أن ه��ذا ال��وط��ن ومنذ غابر الأزم���ان ع�صي على االن��ه��زام
واال�ست�سالم والركوع...
ومما ال�شك فيه �أن الوفاء لأرواح ال�شهداء يتجلى با�ستمرار ال�صمود،
و�سد جميع املنافذ التي �سلكها الإره��اب حينما فتح لنف�سه ثغرات
ال حتى
عديدة عرب من خاللها ،وعاث يف الوطن ف�ساد ًا ودمار ًا وتقتي ً
ال تتداوله الأمم حني اطلعت عن كثب على حجم
�أ�صبحت حكايتنا مث ً
القطعان التي داهمتنا ،وحجم الت�آمر الذي مار�سه �ضدنا احلاقدون
خدمةً للكيان ال�صهيوين الذي اخرتق كل التح�صينات ،ومل يعد �أمامه
�شيء يردعه لأن �أ�صحاب القرار يف كثري من البلدان العربية قد
باعوا �أنف�سهم و�أوطانهم و�شعوبهم لل�شيطان ،كل ذلك مقابل �أن يظلوا
جال�سني على كرا�سي حكم �أ�سا�ساته مبنية من ملح وورق...
�سيظل التفا�ؤل �سالحنا الذي به نواجه كل حتديات الزمن ،و�سيظل
احللم حادينا ونحن ن�صنع فجر احلياة ،و�شم�س الأمل ،فنحن خربنا
كل �صنوف العناء ،وذهبنا بال�صمود حتى �آخر ال�شوط ،لذلك نقول
وباعتداد الواثق من �شرعية حقوقه يف �أر�ضه� :إن امل�ستقبل لنا ،ولنا
فوق هذه الأر�ض ما نباهي بامتالك نا�صيته وهو �أن الوطن �سي�ستعيد
�ألقه وبهاءه ما دامت ت�سيجه �سواعد الرجال.
mouhammad.houdaifi@gmail.com
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