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�آذار..

وت�شهق الدنيا ،وتتنف�س الطبيعة ،وي�ضحك الربيع ،ويزغرد املطر ،تفي�ض الأنهار،
تهم�س ال�سواقي ،تتدفق الينابيع ،تتفتح الرباعم ،تورق الأغ�صان ،تب ّي�ض �أ�شجار اللوز،
ف�آذار هذا له لون �آخر ،وطعم �آخر ،ونكهة �أخرى..
لأن ب�شائر الن�صر جاءت مك ّللة ببطوالت اجلي�ش العربي ال�سوري ،ووعي ال�شعب..
وهذا ما �أكدّ ه بثبات القائد يف كلمته الأخرية �أمام املجال�س املحلية.
وبثقة نقول :لقد هُ زم امل�شروع الإمربيايل ،هزم امل�شروع الإرهابي ،امل�شروع التكفريي
الوافد ،الهادف �إىل تق�سيم الوطن:
فـ «على �أقدامنا �سقط املحال
و�أورقت الرجولة والرجال»
وبالإ�ضافة �إىل كل هذا:
فالأول من �آذار هو يوم اللغة العربية ..واللغة العربية هي احلامل املتني لثقافتنا،
ولغتنا العربية هي اجل�سر الأمني لنقل املعرفة ،وهي الركن الأ�سا�سي والرئي�س لهويتنا،
ال بل هي هويتنا...
وال يخفى على �أحد التحديات الكبرية امل�صريية التي تهدّ د الأم��ة العربية ،بكل
مكوناتها ،وهذا لي�س جديد ًا ،واليوم ،يتجلى هذا التحدي� ،أكرث من �أي وقت م�ضى ،يف
حماولة لتفتيت الأمة العربية ،فاحلروب الدائرة يف �سورية ،والعراق ،وليبيا واليمن
خري دليل وبرهان على ذلك.
ولي�س م�صادفة� ،إن يدّ ق مقام الرئا�سة ناقو�س اخلطر ،وين ّبه �إىل اخلطر الداهم
القادم وهو الغزو الثقايف لأمتنا ،الذي يهدف فيما يهدف �إىل ن�سف لغتنا ،وهذا يعني
ن�سف ذاكرتنا وهويتنا .فن ّبه �إىل �ضرورة احلفاظ على لغتنا العربية ،لأنها هي احلافظ
الأمني لرتاثنا وثقافتنا وهويتنا .ولهذا �أوعز بت�شكيل جلنة التمكني للغة العربية.
***
والثامن من �آذار على م�ستوى العامل هو عيد املر�أة العاملي� ،إذ يحتفل العامل ب�أ�سره يف
هذا اليوم بعيد املر�أة ،مبين ًا بكل �إجالل واحرتام ف�ضائل املر�أة ،الأم ،الأخت ،االبنة،
الزوجة.
والثامن من �آذار ـ هو عيد الثورة ،فالثامن من �آذار عام ّ 1963
د�شن ع�صر ًا جديد ًا
يف �سورية ويف الوطن العربي ،و ُتعدُّ ثورة الثامن من �آذار هي الثورة الثانية بعد ثورة
متوز يف م�صر  ،1952وق�ضت على الإقطاع والرجعية ،فوزعت الأرا�ضي على الفالحني،
و�أممت املعامل ،و�أن�ش�أت القطاع العام ،وبنت اجلي�ش العقائدي ،وفر�ضت جمانية التعليم
والطبابة.
ً
وم��ن ول��د ع��ام ال��ث��ورة �أ�صبح الآن كهال ،فهو ال يعرف معنى الإق��ط��اع ،وال «زمل��ة»
الإقطاعي ،وال هراوة «اخلويل» ،وال معنى الفالح «الأجري» ،ال معنى الفالح «املرابع»،
لأن الثورة �أعطت كل ذي حق حقه ،وكانت جتربة الإ�صالح الزراعي جتربة رائدة.
ويف �آذار �أي�ض ًا عيد الأم عندنا يف �سورية ،فالأم هي املدر�سة العظيمة ،التي ال ت�ضاهيها
مدر�سة يف الدنيا ،فهي �أم الطالب و�أم املقاتل ،و�أم املهند�س ،و�أم الطبيب ،و�أم ال�ضابط..،
يف �أيامنا هذه هي الأم الثكلى �أم ال�شهيد ..وقد �أثبتت الأم يف �سورية كم هي �شجاعة،
وكم هي �صابرة ،وكم دفعت باالبن الثاين والثالث �إىل احلرب بعد ابنها ال�شهيد الأول،
فاملجد لأم ال�شهيد ،واملجد لل�شهداء..
ويف �آذار �أي�ض ًا ،عيد املعلم.
وللمعلم مكانة رفيعة ،واملعلم ي�ستحق الإجالل والتقدير واالحرتام ،لأنه هو الذي
يلقن حروف الهجاء الأوىل ،وهو الذي ي�ضع اللبنة الأىل يف مدماك العلم يف وعي
التلميذ الطفل ،وهو الذي يبني الأجيال� ،أجيال امل�ستقبل ..وعليه يتوقف الكثري ،ال
�سيما يف بناء الإن�سان.

فتحية لآذار
ولأعياده الخم�سة
وكل عام و�أنتم بخير.
لوحة للفنان الت�شكيلي طاهر البني

2

قضايا وآراء

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1630" :الأحد 2019/3/10م  3 -رجب 1440هـ

يهودية الدولة و�أثرها
في قيام الكيان وا�ستمراره

•عبد احلميد غامن*
يتبادر للأذهان عند احلديث عن دولة يهودية� ،أنها كيان قائم
على التعاليم الدينية اليهودية ،و�أن م�صادر الت�شريع وحمتوياتها
الفكرية نابعة من تعاليم دينية� ،إال �أن الفكر ال�صهيوين قائم على
توظيف الدين للربط بني التاريخ واجلغرافيا لت�أ�صيل االدع��اء
للحق اليهودي يف فل�سطني ،ولت�شجيع الهجرات اليهودية لفل�سطني
وحمايتها مب�سوغ ديني يعتربونه وعد الرب.
وي�أتي طرح هذا املو�ضوع من قبل حكومة نتنياهو اليمينية يف هذا
الوقت لي�س ج��دي��داً ،بل هو مو�ضوع ق��دمي ،ي�شكل �أ�سا�س قيام الكيان
ال�صهيوين وا�ستمراره.
تعد م�شكلة الهوية من �أعقد امل�شكالت التي تواجه الكيان الإ�سرائيلي
منذ قيامه ع��ام 1948م وحتى الآن� ،إذ متثل م�صدر ًا للجدل و�إث��ارة
اخلالفات وال�صراعات بني املكونات الأثنية ملجتمع الكيان ،وكذلك بني
الكتل ال�سيا�سية واحلزبية وب�ين التيارات العلمانية والدينية حول
طبيعتها وماهيتها ،مما يجعل طبيعة الكيان الداخلية يف حالة دائمة من
التوتر وال�صراع بني هذه املكونات ،يف وقت تتنامى فيه حدة ال�صراع بني
القوى الدينية والقوى العلمانية و�أحزابهما ال�سيا�سية واالجتماعية ،مبا
ي�ؤدي �إىل حالة من االنق�سام الوا�ضح حول ماهية هوية الكيان ،وذلك يف
�إطار ال�سيا�سات واملواقف التي تتخذها تلك القوى والأط��راف يف الكيان
الإ�سرائيلي.
فقد �ساهمت ال�سيا�سة والدميغرافيا خالل حوايل �سبعة عقود على
قيام الكيان الإ�سرائيلي بتغيريات �أثنية جوهرية يف خريطة الكيان ،مما
�ص ّعد من وترية اجلدل القائم حول الهوية بني جمموعات املهاجرين داخل
الكيان ،كما ارتفعت حدة اخلالفات بني املتدينني والعلمانيني ،نظر ًا ل�شعور
كل فريق ب�أنه مل ينل من املكا�سب مع ما يتنا�سب حجم قوته وت�أثريه يف
الكيان ،فقد اختفت الو�سطية بني التيارين ،و�إذا كان اخلطر اخلارجي
يغ ّيب اخلالفات بني التيارين� ،إال �أنها تبقي ال�صراع م�ستمر ًا حول خمتلف
الق�ضايا.
�إن م�ستقبل الهوية يف �ضوء االح�صاءات الدميغرافية وال�سيا�سية تبقي
الكيان الإ�سرائيلي متجه ًا نحو مفرتق طرق �صعب ،ي�ضعه يف �صراع م�ستمر،
يعرب عنه التغري احلزبي وال�سيا�سي وحالة اخلالفات وال�صراعات داخل
احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية داخل الكيان على الأ�صعدة وامل�ستويات
كافة.
التعريف ب�أزمة الهوية داخل الكيان الإ�سرائيلي:
قبل الدخول يف معرفة مفهوم ما ي�سمى بـ» يهودية الدولة» ،البد من
مقدمة متهد للتعرف على �أزمة هوية الكيان ال�صهيوين.
�إذ متثل الهوية �أعقد امل�سائل التي واجهت الكيان الإ�سرائيلي منذ
قيامه ،نظر ًا ل�صعوبة تكيف املهاجرين اليهود الذين ج��ا�ؤوا من بلدان
وبيئات وثقافات خمتلفة ومتنوعة مع بع�ضهم بع�ضا ،ومل تنجح �سلطات
الكيان يف �صهر كل اجلماعات اليهودية التي اتخذت معتقدات وتوجهات
متباينة حول حتديد (من هو اليهودي) يف بوتقة واحدة ،والو�صول �إىل
تعريف م�شرتك لليهود ،مما خلق �صراعات وانق�سامات انعك�ست على احلياة
ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية ملجتمع الكيان الإ�سرائيلي ،و�أبقى على
حالة من ال�صراع وا�ستمرار �إ�شكالية الهوية اليهودية.
ال توجد م�س�ألة �شغلت امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية الإ�سرائيلية ،منذ قيام الكيان
الإ�سرائيلي ،وحتى وقتنا الراهن ،كم�س�ألة الهوية اليهودية .فقد �أثارت
وم�ست كل امل�ستويات ،فخا�ض
تلك امل�س�ألة كل قطاعات جمتمع الكيانّ ،
الإ�سرائيليون فيها رجال الدين وال�سيا�سيون على خمتلف انتماءاتهم،
�سواء �أك��ان��وا داخ��ل الكيان �أم خارجه �صراعات ح��ول حتديد الهوية،
كما ان�شغلت بهذا الأمر امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية واحلزبية يف الكيان ،مبا يف
ذلك الكني�ست واله�ستدروت* واجلي�ش الإ�سرائيلي وال�سلطة التنفيذية
وامل�ؤ�س�سات االجتماعية والدينية والتعليمية والثقافية داخل الكيان؛
مرة لتعديل ماعرف بـ(قانون من هو اليهودي؟� ،أو
فالكني�ست ناق�شت ّ 17
تعريف اليهودي) ،والذي كان على ر�أ�س مطالب الأح��زاب الدينية ،كما
�أن املحكمة العليا الإ�سرائيلية نظرت يف �أك�ثر من ق�ضية ترتبط بهذا
املو�ضوع[.]1
لقد حاولت احلركة ال�صهيونية تف�سري الهوية اليهودية انطالق ًا
من فكرة� ،أن الهوية لي�ست م�س�ألة موجودة وثابتة بو�صفها �شيئا يتم
ت�شكيله ع�بر ���ص�يرورات غ�ير واع��ي��ة ،متتد ل��ف�ترة زمنية ،ويت�ضح �أن
احلركة ال�صهيونية ،التي �أعلنت نف�سها حركة علمانية ،ا�ستغلت الدين
اليهودي ورم��وزه وتراثه ،من �أج��ل حتقيق �أهدافها ال�سيا�سية وجتميع
يهود العامل يف فل�سطني العربية ،ورغم �أن كل رموز احلركة ال�صهيونية
الكبار كانوا علمانيني مثل (تيودور هرتزل) م�ؤ�س�س ال�صهيونية احلديثة
وغريه[� ،]2إذ يعترب (هرتزل) «�أن امل�شكلة اليهودية لي�ست م�شكلة
اجتماعية �أو دينية ،مع �أنها يف بع�ض الأحيان تتخذ هذين الطابعني ،ويرى
�أنها م�س�ألة قومية ولإيجاد حل لها يجب �أن ينظر �إليها كم�شكلة �إن�سانية
يتوجب حلها يف جمال�س ال�شعوب املتح�ضرة»[.]3
يف كتابه(الدولة اليهودية) ،اعترب (هرتزل)�أن م�شروعه ال�صهيوين
من بدايته حمل يف ثناياه �أزم��ة الهوية اليهودية ،فامل�شروع ال�صهيوين

احلركة ال�صهيونية ا�ستغلت الدين اليهودي
ورموزه وتراثه ،من �أجل حتقيق �أهدافها
ال�سيا�سية وجتميع يهود العامل يف فل�سطني
العربية.

يف نظر الكثري من الإ�سرائيليني قبل الت�صور الديني ،ب���أن جعله ممكن ًا
بالتدخل الإن�ساين ،ولي�س برتقب املعجزة ال�سماوية[� .]4إذ ا�شتملت
ال�صهيونية منذ بدايتها على تناق�ضات فكرية و�أيديولوجية بني تياراتها
املختلفة.
ي�ؤكد(بوعز عفرون)* «�أن اجلمهور الذي ن�ش�أت و�سطه ال�صهيونية هو
جمهور يهودي �آخر ،والذي بدوره رف�ض االن�صهار ،وكذلك رف�ض و�ضعية
ال�شتات التي تعرب عن كيان وماهية طابع الدولة� ،إال �أن هذا الهدف مل
يتحقق ،فقد ظل الكيان ال�صهيوين هو اخليار الثاين ولي�س اخليار الأول،
ف���إن معظم املهاجرين اليهود يتوجهون �إىل الواليات املتحدة �أك�ثر مما
يتوجهون �إىل الكيان ،ذلك �أن اليهود يف العامل ال�سيما جيل ال�شباب ،مييلون
�إىل االندماج ب�أمناط احلياة ال�سائدة يف املجتمع الغربي[.]5
لقد ف�شل ال�صهاينة يف دم��ج وجتميع يهود العامل ،ومل يتمكنوا من
�إيجاد �شعب واحد ،وظلت هناك فروقات كبرية يف الثقافة العامة للكيان،
ما �أدى �إىل خلق م�شكلة من جراء و�صول جماعات يهودية ذات معتقدات
دينية خمتلفة ع ّمقت التمايز العرقي ،الذي تفاقم يف ظل هجرة اليهود
ال�سوفييت يف الت�سعينات من القرن املا�ضي ،وو�صول �أعداد كبرية من (يهود
الفال�شا) من القارة الأفريقية ،كما �أدت حماوالت �صهر اليهود يف بوتقة
الهوية اليهودية �إىل نتائج عك�سية عمقت التناق�ضات الداخلية بينهم،
وباتت �أزم��ة الهوية من �أب��رز امل�شكالت التي رافقت الكيان منذ قيامه،
والتي مل ت���ؤد �إىل خلق وح��دة ع�ضوية اجتماعية متجاوزة الظواهر
العرقية[.]6
لقد �أثار اجلدل القائم يف الكيان حول(تعريف اليهودي)�أزمة الهوية
اليهودية داخله ،كما �أثار م�س�ألة العالقة بني القومية اليهودية والدين.
ففي حني يعترب اجلناح الديني ال�صهيوين �أن «القومية اليهودية» والدين
�أم��ران ال ينف�صالن ،يفرق العلمانيون بني هذين املفهومني ،و�إن كانوا ال
يوافقون املتدينني على تعريفهم لليهودي ،فكالهما ال يتفق على تعريف
واح��د لليهودي ،فالتعريفات العلمانية (الإ�سرائيلية) لليهودي ،هي
تعريفات مطاطية ،مما عزز �أزمة الهوية[.]7
�أما اليهودية الأرثوذك�سية(احلريدمي)* جعلت(تعريف اليهودي)
�أو(من هو اليهودي) م�س�ألة دينية يف الأ�سا�س ،وتبنت احلل الإلهي للم�س�ألة
اليهودية ،القائل� »:إن اخلال�ص اليهودي �سيتم على يد امل�سيح املنتظر الذي
�سري�سله الرب لإنقاذ اليهود و�إقامة مملكة لهم»[ ،]8يف الوقت ذاته
ابتدع كل تيار ديني تعريف ًا خا�ص ًا به لليهودي ،مت�أثر ًا بالإطار احل�ضاري
والثقايف الذي كان يعي�شه اليهود يف الأوطان التي جا�ؤوا منها �إىل فل�سطني،
دون البحث عن �أي خا�صية جوهرية ت��رب��ط(�أو جتمع) كل التيارات
الدينية مع ًا ،ودون ال�شعور باحلاجة �إىل تعريف دقيق و�شامل لليهودي.
بينما تعريف طرف يعرف �إ�سرائيلي ًا باال�صالحيني** لليهودي يتمثل
يف �أنه هو ولد لأب و�أم يهودية ،وهو ما ال يتفق مع التعريف الأرثوذك�سي
عرفوا اليهودي ب�أنه ،من ولد لأم
وكذلك املحافظ .فاليهود الأرثوذك�س ّ
يهودية �أو حتول �إىل اليهودية �أي تهود ،وي�شمل هذا التعريف بعدين:
الأول عرقي� ،إذ كل من ولد لأم يهودية يعترب يهودي ًا حتى ولو مل ميار�س
التعاليم الدينية ،والثاين ديني� ،إذ يعترب كل من التزم بالأوامر والنواهي
الدينية اليهودية يهودي ًا باملعنى الديني[ .]9و�أم��ام عدم وجود
تعريف وا�ضح وم�شرتك لليهودي من قبل جميع التيارات واالجتاهات
الدينية� ،إال �أن �أغلب الإ�سرائيليني يفهمون الهوية اليهودية ب�أنها «االنتماء
لل�شعب اليهودي وفق املفهوم العلماين ،مبعنى هوية يهودية ،ولي�ست ديانة،
فاليهودية مرتبطة بالإرث التاريخي باللغة والعادات والتقاليد� ،أكرث منها
للطقو�س والواجبات الدينية ،كما يعتقدون �أن كل �إ�سرائيلي ي�ستطيع �أن
يكون يهودي ًا كام ً
ال دون �أن يكون متدين ًا»[.]10
وهناك من يربط تعريف اليهودي باملنافع ال�سيا�سية والدميغرافية
للكيان الإ�سرائيلي ،فيعترب �أن «ال�شعب اليهودي» مت �إنتاجه يف القرن
التا�سع ع�شر ،ومل يكن موجود ًا قبل ذلك كمجموعة �أثنية لها وعي قومي،
بل مت �إنتاجها من النخب ال�صهيونية يف القرن التا�سع ع�شر[.]11
الأ�سا�س العرقي يف التفكري الإ�سرائيلي:

هناك اجتاه �صهيوين ي�ؤمن ب�أن ثمة عرق ًا يهودي ًا م�ستق ً
ال ،و�أن �أ�سا�س
الهوية اليهودية هو االنتماء العرقي* .ويعترب ال�صهيوين(مو�سى ه�س)
()1875 1812-م�ؤ�س�س الفكرة ال�صهيونية� ،أن العرق اليهودي من
الأعراق الرئي�سة يف اجلن�س الب�شري ،و�أن هذا العرق حافظ على وحدته،
فحافظت اليهودية على نقاوتها عرب الع�صور .وقد تنب�أ هذا املفكر ب�أن
ال�صراع بني الأجنا�س �سيكون �أهم ال�صراعات ،ويعتقد املفكرون ال�صهاينة
�أن اليهودية لي�ست م�س�ألة دين ،و�إمنا هي بيولوجية[ .]12وما يالحظ
على الكيان الإ�سرائيلي �أنه لي�ست له نواة قدمية ،فعدد اليهود الذين كانوا
يعي�شون على �أر�ض فل�سطني قبل بدايات اال�ستيطان مل يكن بالعدد الكبري،
وكانت لهم عادات خا�صة بهم لكن الغالبية منهم كانت مندجمة يف احلياة
العربية ،ولهذا ف�إن الوافدين من يهود العامل هم الغالبية ومن هنا طرحت
ق�ضية الهوية اليهودية والتم�سك بها .لهذا فالتحدي كان يف كيفية تطوير
�أ�شكال الهوية اليهودية والتعددية لـلكيان الإ�سرائيلي ،وكيفية احلفاظ
على متيزها الثقايف والديني واالثني �إزاء عمليات التطبيع ال�سارية على
الكيان الإ�سرائيلي[.]13
يتفق الإ�سرائيليون على �أن كيانهم قام كي يحل «امل�شكلة اليهودية»،
وليكون وطن ًا لكل مهاجر يهودي �إليه ،فالهدف الذي حددته ال�صهيونية
يتجلى يف بلورة جمتمع يهودي جديد له �إ�سقاطاته الثقافية �إىل جانب
الإ�سقاطات ال�سيا�سية واالجتماعية والدينية ،و�أن الثقافة الإ�سرائيلية
موجهة �سيا�سي ًا و�إيديولوجي ًا ،وتقوم على ثالث �أن��واع من القيم هي:
ال�صهيونية ،واليهودية ،والقيم الغربية[.]14
ال �شك �أن ع��دم التجان�س ملجتمع الكيان الإ�سرائيلي ج��اء نتيجة
جتميع اليهود من دول العامل ،ما �أثر على حتديد هوية اليهودي ،وعلى
تعقيد م�س�ألة من هو اليهودي؟؛ فمجتمع الكيان الذي ي�ضم مهاجرين من
جمموعات تختلف عن بع�ضها بع�ضا يف اللغة والثقافة ،والقيم ،والعادات،
والرتبية ،يولد �صراعات تتعمق مع مرور الوقت.
مما �سبق ،ف�إن عدم التجان�س ملجتمع الكيان الإ�سرائيلي جاء نتيجة
التنوع اجلغرايف والإيديولوجي مل�صادر الهجرة وجتميع اليهود من خمتلف
دول العامل ،ما خلق تناق�ضات واختالفات داخله ،وولد �صراعات تتعمق مع
مرور الوقت ،وت�ؤثر على تعريف اليهودي وتفاقم �أزمة الهوية اليهودية.
و�إن هذه اخلالفات وال�صراعات واالنق�سامات القائمة يف الكيان الإ�سرائيلي
�ست�ستمر ملرحلة زمنية الحقة ،و�ست�ؤثر على جمتمع الكيان وهن ًا و�ضعف ًا،
ولن يكون هناك حل للم�س�ألة اليهودية يف امل�ستقبل ،وي�صبح توحيد الهوية
اليهودية �أمر ًا م�ستحي ً
ال ،و�ست�ستمر �سلطات الكيان يف التغا�ضي عن هذه
امل�س�ألة.
مقولة «يهودية ال��دول��ة» و�أه��داف��ه��ا ال�ستجالب اليهود �إىل الكيان
ال�صهيوين:
تدور �إحدى �أهم املجادالت النظرية الرئي�سة حول عدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي املت�أ�صل يف النظم الإثنية ،والتي تنبع من تناق�ض رئي�س هو:
ت�ستخدم الدولة الأثنوقراطية البالغة واللغة وامل�ؤ�س�سات والو�ضع
القانوي للدولة -الأم��ة ،غري �أن ممار�ساتها كثري ًا ما تن�سف �أ�س�س هذا
النظام ال�سيا�سي بالذات[ .]15وتتجلى هذه الظاهرة يف اختالق
مواطنة غري مت�ساوية بنيوي ًا ،وذلك بفعل ما تقوم به من متزيق جغرايف
و�سيا�سي لل�شعب نف�سه ،وبفعل امل�شروع املتوا�صل ال��ذي ترعاه الدولة
لتو�سيع ال�سيطرة الأثنية غري املتنا�سبة وتدعيمها .فالأثر املرتاكم
ل�سيا�سات التحويل الإثني مييل نحو ت�أجيج التوترات داخل اجلماعات،
مع احتماالت تعري�ض النظام ب�أ�سره �إىل عدم اال�ستقرار[ .]16ي�سعى
الباحث من خالل هذا الفرع �إىل �إبراز م�ستقبل «يهودية الدولة» و�أثره
على الكيان الإ�سرائيلي.
بالنظر للرتكيبة الأثنية الإ�سرائيلية جند �أن تباين ًا وا�ضح ًا واختالف ًا
بني مكونات الكيان الإ�سرائيلي كافة ،فاالختالف العرقي والثقايف والديني
يحول دون دمج تلك املكونات يف �أي نظام �إال يف النظام الدميقراطي.
لذا ف�إن تعريف الكيان الإ�سرائيلي كـ»دولة يهودية» ينطوي على موقف
يتعار�ض مع تعريفه ب�أنه كيان دميقراطي ،لأنه ي�ستحيل �أن يكون جلميع
�سكانه ،وتقرر الأغلبية م�ضامينها وطابعها .فتعريف الكيان الإ�سرائيلي
على �أن��ه «دول��ة يهودية» �سيكون املفتاح لنهايته ،وت�صبح مقولة «دولة
يهودية ..قنبلة متفجرة»[.]17
يف �ضوء ذلك يرى (يفغينيا بي�سرتوف)و(�أرنون �سوفري) �أن الكيان
الإ�سرائيلي �سي�شهد يف امل�ستقبل مزيد ًا من ال�ضعف جلهود قادة الكيان
بتحقيق ما ي�سمى بـ»النظام الدميقراطي» مقابل ت�صاعد نفوذ القوى
الدينية املناوئة له ،ومن املتوقع �أن يعج الكيان الإ�سرائيلي ب��الأوالد
احلريدمي الفقراء ن�سبي ًا ،وبال�سكان الفل�سطينيني البدو كثريي الأوالد
والفقراء جداً .وه�ؤالء جميع ًا �سيقودون �إىل تدهور الكيان الإ�سرائيلي.
و�سيظهر يف الكيان �أغلبية من املتدينني ،و�سي�سن الكني�ست الإ�سرائيلي
�سل�سلة طويلة من القوانني الدينية ،و�سي�شهد الكيان هجرة معاك�سة وا�سعة
من العلمانيني� .أما الذين �سيبقون يف الكيان فهم «ال�ضعفاء غري القادرين
على �ضمان احتياجات املجتمع الع�صري -الغربي ،و�سيزداد م�ستوى احلياة
تراجع ًا وتدهوراً[.]18

قضايا وآراء
�إن توجه الكيان الإ�سرائيلي نحو اليمني له الأثر الأكرب يف
طرح «يهودية الدولة» ،ما يف�سح حيز التناق�ض يف هذا الكيان،
ويهدد (الدميوقراطية) يف الكيان والتي تغنى بها ،فمن هنا تبدو
ب�شرى مالمح الواقع الديني القائم على الفكرة الأيديولوجية
الدينية التي متيز بني �سكان الكيان وفق معايري دينية ال تطال
العرب الفل�سطينيني م�سلمني �أو م�سيحيني فح�سب ،بل تعيد النظر
يف �أ�صول اليهود �أنف�سهم و�إع��ادة تعريف (من هو اليهودي؟).
ولهذه املفاهيم خماطر عديدة على بقاء الكيان الإ�سرائيلي،
و�ستفقد قوة جلب مهاجرين يهود جدد ،وترتفع ن�سبة الهجرة
املعاك�سة من العلمانيني اليهود ما يحول الكيان الإ�سرائيلي
�إىل جمتمع دي��ن��ي م��ع ت��راج��ع يف امل��ي��زان ال��دمي��غ��رايف ل�صالح
الفل�سطينيني.
و�إن العالقة بني الدين وال�سيا�سة عالقة معقدة داخل الكيان
ال�صهيوين ،وثمة حماولة حلل ه��ذا التعقيد من قبل القادة
وال�سا�سة ال�صهاينة ،باعتبار ال�صهيونية واليهودية قومية دينية
يف �أيديولوجيا واحدة ،لكنها حماولة ولي�ست ح ً
ال ،مع �أن الكثري
من املتدينني اليهود ال يذهبون باجتاه هذا الر�أي ،لأنه يبتعد بهم
عن النظرة الثيوقراطية الدينية امل�ستندة للحق الإلهي ،الذي
يعد الدولة مقد�سة ،وال�شعب هو �شعب اهلل.
تعد الهجرة اليهودية ركن ًا مركزي ًا يف ت�أمني الأ�سا�س الب�شري
لقيام الكيان الإ�سرائيلي ع��ام  1948م ،وحتقيق الأغلبية
اليهودية يف فل�سطني ،مما �ساعد على قيام الكيان الإ�سرائيلي،
وعلى الرغم من �أن موجات الهجرة اليهودية �شكلت �أهم عن�صر
يف التخطيط ال�صهيوين الح��ت�لال فل�سطني و�إق��ام��ة الكيان
الإ�سرائيلي ،وكانت هجرة اليهود ال�سوفييت خالل ت�سعينيات
القرن املا�ضي املوجة الأكرب يف تاريخ موجات الهجرة �إىل الكيان
الإ�سرائيلي ،والأك�ثر ت�أثري ًا يف تغيري تركيبة ال�سكان؛ �إال �أن
هذه الهجرات خلقت حتديات �أمام الكيان اجلديد متثلت يف مدى
قدرته على ا�ستيعاب املهاجرين اجل��دد ويف ت�أمني ا�ستيطانهم
وفر�ص عمل لهم ،ويف حتقيق االن�سجام والتوافق بني املهاجرين
م��ت��ع��ددي ال��ث��ق��اف��ات واالجت���اه���ات ال�سيا�سية واالجتماعية
وامل�ستويات االقت�صادية واملختلفني يف العرق الأثني واالنتماء
الديني.
وجند �أن الكيان ال�صهيوين عبارة عن خليط لأجنا�س من
خمتلف مناطق العامل ،مما يوحي ب�أن عامل االن�سجام والتالحم
لن ي�ستطيع ال�صمود �أمام التميز املمار�س يف الداخل الإ�سرائيلي
على ح�ساب �أجنا�س تدين باليهودية هي �أي�ض ًا ،وحتى �أقليات
�أخرى تعي�ش داخل الكيان ،مثلما هو حال الفل�سطينيني �أ�صحاب
الأر�ض .و�إن هذه التحديات والظواهر والأ�سباب �ستظل يف املدى
املنظور ذات ت�أثري معني على م�ستويي املجتمع والقيادة ال�سيا�سية
يف الكيان الإ�سرائيلي ،ولن تكون التوجهات واملناق�شات ال�سيا�سية
وال�صراعية داخل الكني�ست واحلكومة مبعزل عن هذا الت�أثري.
وا�ستنتج الباحث �أن العالقة بني الدين وال�سيا�سة عالقة معقدة
داخل الكيان الإ�سرائيلي ،وخلقت �صراع ًا داخلي ًا يهدد م�ستقبل
الكيان.
�إن الفكر ال�صهيوين الذي �أ�س�س الكيان الإ�سرائيلي هو الفكر
نف�سه الذي ي�سيطر على العقيلة الإ�سرائيلية احلالية ،فال�شرعية
التاريخية والدينية املدعاة يحاول اال�سرائيليون توظيفها
لإ�ضفاء ال�صبغة اليهودية على الكيان ،لذا قامت املخططات
الإ�سرائيلية على تهويد الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام 1948
م ،بكل ما تعني الكلمة ،فالإجراءات الإ�سرائيلية التمييزية بحق
ال�سكان الفل�سطينيني داخل الكيان وخارجه وم�صادرة الرا�ضي،
ومنع التطور يف البلدان العربية تف�سر عملية التهويد� ،إ�ضافة
�إىل امل�شروعات الإ�سرائيلية التي ت�ستهدف طم�س الهوية العربية
لكل ما هو عربي يف اجلغرافيا والتاريخ واملقد�سات الدينية ،التي
تعد ترجمة واقعية للهواج�س الدميغرافية من الزيادة العربية
التي يرى الإ�سرائيليون �أن النمو ال�سكاين العربي ي�شكل تهديد ًا
للكيان الإ�سرائيلي .وي�أتي التربير الإ�سرائيلي حلق العودة من
خم��اوف دميوغرافية بحتة ،رغ��م �أن حق العودة حق مكفول
كفلته القرارات الدولية وال ي�سقط بالتقادم.
* باحث وكاتب �سوري
* الكني�ست :هو ما يعرف بالربملان الإ�سرائيلي� ،إذ يرتكز فيه العمل
الت�شريعي ومراقبة احلكومة الإ�سرائلية .وه��و مكون من  120نائباً،

متثل الهوية �أعقد امل�سائل التي واجهت
الكيان الإ�سرائيلي منذ قيامه ،نظر ًا
ل�صعوبة تكيف املهاجرين اليهود الذين
جا�ؤوا من بلدان وبيئات وثقافات خمتلفة
ومتنوعة مع بع�ضهم بع�ض ًا.
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ينتمي ك��ل ع�ضو م�ن��ه �إىل ح��زب م�سجل ،وي�ع�م��ل مم�ث�ل ً
ا ل�ه��ذا احل��زب.
اله�ستدروت :منظمة عاملية يهودية ت�أ�س�ست عام  1920يف حيفا .هدف
املنظمة ت�شكيل احت��اد للعمال والفالحني اليهود .وتعمل من �أج��ل دعم
اال�ستيطان ،ولعبت دورا قيادياً يف تنظيم العمال اليهود يف كافة قطاعات
العمل� .شكلت اله�ستدروت قوة اقت�صادية وتنظيمية لفرتة طويلة �إىل �أن
حل التدهور يف �صفوفها يف مطلع الت�سعينيات من القرن املا�ضي .كانت
اله�ستدروت متتلك وت��دي��ر م�صانع و��ش��رك��ات اقت�صادية كثرية �إال �أنها
تنازلت عنها يف �أعقاب خ�صخ�صتها.
 - 1الأغا� ،أحمد يون�س �أحمد(�»،)2014أزمة الهوية يف �إ�سرائيل بني
العلمانيني واملتدينني» ،ر�سالة لنيل درجة املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية
 كلية االقت�صاد والعلوم الإدارية – جامعة الأزهر – غزة ،فل�سطني� ،ص.76
 - 2امل��ري�ن��ي ،ندى(2011م)»،بيت العنكبوت:الكيان ال�صهيوين
بني يهودية الدولة وانهيارها» ،درا�سة ،النا�شر :مركز باحث للدرا�سات
الفل�سطينية واال�سرتاتيجية ،د.ط �ص .89
 - 3ال�شامي ،ر�شاد(1995م)»،القوى الدينية يف �إ�سرائيل» ،كتاب
عامل املعرفة ،املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت ،د.ط
�ص.30
 - 4عودة ،يحيى(2011م)»،جدلية العالقة بني الديني وال�سيا�سي
يف �إ�سرائيل اجتاه عملية الت�سوية» ،مكتبة �آفاق ،غزة ،فل�سطني ،د.ط �ص
.205
* بوعز عفرون هو �أح��د املثقفني الإ�سرائيليني ،ول��د يف القد�س عام
1927م ،در�س يف اجلامعة العربية يف القد�س ويف جامعة تل �أبيب ،وعمل
�سنوات طويلة يف ال�صحافة والكتابة النقدية وامل�سرحية .عمل حم��رراً
يف جريدتي(ه�آرت�س ويديعوت �أح��رون��وت ،وه��و م�ؤ�س�س م�شروع ترجمة
الأع �م��ال الأدب �ي��ة م��ن ل�غ��ات �أجنبية ،ول��ه ع��دة م��ؤل�ف��ات (امل���ص��در :مركز
درا�سات مدار.)2003 ،
 - 5عودة ،يحيى»،جدلية العالقة بني الديني وال�سيا�سي يف �إ�سرائيل
اجتاه عملية الت�سوية ،مرجع �سابق� ،ص .205
 - 6غامن� ،أ�سعد»،الها�شميون يف �إ�سرائيل حتدي الهيمنة الأ�شكنازية»،
املركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية ،مدار2005،م ،د.ط �ص .31
 - 7الزرو� ،صالح(1990م)»،املتدينون يف املجتمع الإ�سرائيلي» ،دار
اجلليل للن�شر والدرا�سات ،عمان ،الأردن ،د.ط �ص.505
* احلريدمي هي طائفة يهودية متطرفة ،تتم�سك ب�شكل تام بال�شريعة
اليهودية «الهاالخاه» الأرثوذك�سية.
 - 8عودة ،يحيى»،جدلية العالقة بني الديني وال�سيا�سي يف �إ�سرائيل
اجتاه عملية الت�سوية ،مرجع �سابق� ،ص .209
** «ال�ي�ه��ودي��ة الإ��ص�لاح�ي��ة» ف��رق��ة دينية ي�ه��ودي��ة حديثة ظ�ه��رت يف
منت�صف ال�ق��رن التا�سع ع�شر يف �أمل��ان�ي��ا ،وانت�شرت منها �إىل بقية �أنحاء
ال �ع��امل ،وخ���ص��و��ص�اً ال��والي��ات امل �ت �ح��دة .وه��ي ُت���س� َّم��ى �أي �� �ض �اً «ال�ي�ه��ودي��ة
الليربالية» و«اليهودية التقدمية».
- 9الوجيه ،جمد(1997م)»،م�شروع قانون من اليهودي»� ،سل�سلة
درا�سات وتقارير ،العدد ، 39املركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية،
مدار� ،ص .15-16
� - 10سموحه� ،سامي(2008م)»،هل �إ�سرائيل غربية» ،جملة ق�ضايا
�إ�سرائيلية ،العدد  ،30املركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية ،مدار،
ال�ضفة الغربية� ،ص .73
 - 11م�صطفى ،مهند(2013م)»،امل�ؤرخون اجلدد :خارج املنظومة
�أم جزء منها؟» ،فل�سطني ملحق جريدة ال�سفري اللبنانية ال�شهري ،ت�شرين
ال�ث��اين 2013م ،م���ش��اه��دة21/7/2016 :م ،ال��راب��طhttp:// :
/palestine.assafir.com
فل�سطني  -الرئي�سية
^ م�ؤبدان و�أكرث ملنفذ عملية «بانوراما» فر�ضت املحكمة املركز ّية يف تل
�أبيب ،يوم االثنني املا�ضي ،ال�سجن امل�ؤبد مرتني وال�سجن  20عاماً على
الأ�سري رائد خليل ( 36عاماً) ،من بلدة يطا ق�ضاء اخلليل ،و�إلزامه بدفع
تعوي�ضات مالية بقيمة ...
palestine.assafir.com
* العرق هو جملة ال�سمات البيولوجية مثل حجم اجلمجمة ولون
اجللد والعيون ،التي يفرت�ض وجودها يف جماعة ب�شرية ،متيزها ب�شكل
حتمي(بيولوجي) عن غريها من اجلماعات ،وكلمة عرق ت��رادف �أحياناً
كلمة”�ساللة”� ،أو “جن�س”� ،أو “دم”.
- 12امل�سريي ،عبد الوهاب(2001م)”،ال�صهيونية والعن�صرية من
بداية اال�ستيطان �إىل االنتفا�ضة” ،دار ال�شروق ،القاهرة ،ط� ،1ص.35
 - 13كوهني ،لينية(2005م) ”،معامل واجتاهات ،فح�ص ماهية
وات�صالها ب��ال��واق��ع وال��ر��س��ائ��ل احلديثة لتاريخ ال�صهيونية” ،ف�صل يف
كتاب “�إ�سرائيل وال�شعب اليهودي” ،ج  ،6ترجمة :مركز درا�سات الوحدة
العربية ،لبنان ،بريوت ،ط� ،1ص.401
 - 14عبد ال�ك��رمي ،ابراهيم (2003م)”،خطر ع��رب  1948يف
التقديرات اال�سرتاتيجية” ،جملة �ش�ؤون الأو�سط ،العدد  ،110بريوت،
�ص.169
- 15قا�سم ،عاي�ش(2012م)”،ال�صراع الدميوغرايف الفل�سطيني-
الإ�سرائيلي  ،”2000-2030ر�سالة ماج�ستري ،كلية االقت�صاد والعلوم
الإدارية ،جامعة الأزهر ،غزة� ،ص.87
 - 16يفتاحئيل� ،أورون(2012م) ”،الأث �ن��وق��راط �ي��ة� ،سيا�سات
الأر���ض والهوية يف �إ�سرائيل -فل�سطني”،ترجمة �سالفة حجاوي .املركز
الفل�سطيني للد را�سات الإ�سرائيلية -مدار ،رام اهلل ،د.ط �ص.55
 - 17قا�سم ،عاي�ش(2012م)”،ال�صراع الدميوغرايف الفل�سطيني-
الإ�سرائيلي  ،”2000-2030مرجع �سابق� ،ص.40-41
 - 18بي�سرتوف ،يفغينيا و��س��وف�ير�،أرن��ون (2011م)�”:إ�سرائيل
دميغرافياً  :-2030 2010يف الطريق نحو دولة دينية” ،درا�سة ترجمة
�سليم �سالمة ،املركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية ،م��دار ،رام اهلل،
فل�سطني ،د.ط �ص .82

• د .عي�سى ال�ش ّما�س

تعدّ ال��ق��راءة املدخل الأ�سا�سي لالطالع على العلوم واملعرف
املختلفة  ،وهي الو�سيلة التي تربط بني ثقافات ال�شعوب املختلفة
أهم و�سائل التعلّم الإن�ساين الذي ي��ز ّوده بغذاء العقل
 .بو�صفها � ّ
والروح.
ولذلك تبذل اجلهود الرتبوية من �أجل �إك�سابها للنا�شئة  ،كمي
ت�صبح من ال�سمات املالزمة لهم يف عمليات التعليم والتثقيف  .لأنّ
الإن�سان الذي ال يقر�أ  ،ال يتط ّور معرف ّي ًا وخرباتي ًا ومهاري ًا  ،وهذا
ي�شكّل حتذر ًا مه ّما للمعنيني برتبية النا�شئة يف املراحل املختلفة  ،بدء ًا من
الأ�سرة وانتهاء ب�أعلى م� ّؤ�س�سة تعليمية  /تربوية  ،كون القراءة من مفاتيح
رفع م�ستوى الأفراد واملجتمعات .
فالقراءة ت�سهم يف تكوين �شخ�ص ّية الفرد ومت ّيزها  ،ويف حتديد ميوله
واجتاهاته  ،كما تك�سبه رق ّي ًا يف تفكريه  ،وات�ساع ًا يف معارفه  .ولذلك تعدّ
القراءة �إحدى الو�سائل امله ّمة الكت�ساب العلوم املختلفة  ،واال�ستفادة من
خربات املتقدمني يف جماالتها .
ف�أهمية القراءة تقلّ �أهميتها عن �أهمية الطعام وال�شراب وغريها
احلرة � ،أو ما ي�س ّمى بـ “
من احلاجات الفيزيولوجية  ،وال �س ّيما القراءة ّ
املطالعة “ لأنّها حتيي العقول  ،وتنري الأفئدة  ،وت�سهم يف ا�ستقامة الفكر
وتنميته ب�صورة دائمة  ،نحو التفكري الناقد واخليال اخل�صب  ،وا�ستنتاج
احلقائق من خالل التحليل واملقارنة � .إ�ضافة �إىل املتعة املتجدّ دة .
وقد ب ّينت درا�سات علميةكثرية عن �أهمية اللغة ووظائفها � ،أنّه ال ميكن
لأي �إن�سان �أن يط ّور قدراته العقلية  ،وين ّمي ثقافته  ،من دون �أن ميتلك
مهارات القراءة ويدمن عليها ؛ فبالقراءة ي�ستطيع الإن�سان �أن بفهم ذاته
ويفهم املجتمع من حوله  ،ويدرك م�شكالته وكيفية التعامل معها .
كما ب ّينت بع�ض الدرا�سات العلمية عن اكت�ساب اللغة � ،أنّ من �أهم الأ�سباب
التي جتذب الأطفال للقراءة  ،بعد طبيعة امل��واد املقروءة وم�ضموناته
 ،ترجع �إىل الأ�سرة التي تعدّ امل�ؤثّر الأول يف �سلوك الطفل ويف زرع القيم
االجتماعية والثقافية  ،ويف بداية تعلّم مهارات القراءة والكتابة  ،قبل �أن
يبد�أ الطفل بتعلّمها يف امل�ؤ�س�سات التعليمية الر�سمية .
ومن املعروف �أنّ الأطفال يبد�ؤون باكت�ساب املعلومات امل�سبقة عن القراءة
والكتابة منذ مراحله الأوىل ،وي�ستمرون يف بناء معلوماتهم من خالل اللغة
املحكية واملقروءة واملكتوبة  .وي�ؤ ّدي �أفراد الأ�سرة دور ًا مه ّم ًا يف هذا املجال
 ،لأنّهم يعدّ دون املعلّمون الأوائل .
تقول الباحثة الرتبوية  /اللغوية “ ليون هاردت “ “ :كنت �أعتقد �أنّ
حمبي القراءة يكت�شفون ح ّبهم للكتب من تلقاء �أنف�سهم  ،ولكنّني كنت على
خط�أ � ،إذ عرفت �أنّ معظم حم ّبي القراءة لهم �آباء و�أمهات قاموا ب�أعمال
حب القراءة لدى �أبنائهم “  .وهذا ي�ؤكّد �أهمية ات�صال الطفل
حمدّ دة تن ّمي ّ
بالكتب يف البيت  ،وت�أثريها يف من ّوه املعريف  ،قبل التحاقه باملدر�سة.
ومبا �أنّ اللغة هي الو�سيلة الأ�سا�سية للتعبري  ،ف�إن اكت�ساب الأطفال
مهارات القراءة يف وقت مبكر  ،ي�ساعدهم يف التعبري عن �أفكارهم و�آرائهم
 ،وال �س ّيما �أنّ مرحلة الطفولة املبكرة من �أ�سرع مراحل النمو اللغوي
حت�صي ًال وعبري ًا  ،فيما �إذا �أح�سن توظيفها يف الوقت املنا�سب  .وهذا من
املطالب الأ�سا�سية لتك ّيف الطفل مع احلياة املدر�سية  ،حيث يكون قد
امتلك حم�صو ًال ج ّيد ًا من الرثوة اللغوية ومهاراتها.ولذلك ُين�صح الوالدون
بالقراءة لأطفالهم كل يوم  ،لأنّ القراءة تعلّمهم الإن�صات والتحدّ ث  ،وفهم
اللغة ووظائفها احلياتية .
فقامو�س الطفل اللغوي الذي ي�سبق تعلّم القراءة  ،مر ّده �إىل البيئة
الأ�سرية التي ن�ش�أ فيها ح ولي�س االختالف يف م�ستوى منو الأطفال اللغوي
� ،إ ّال نتيجة لالختالف يف امل�ستوى الثقايف واللغوي للبيئات الأ�سرية التي
يعي�شون فيها  .فالطفل الذي ين�ش�أ يف بيئة �أ�سرية توفر له حم�صو ًال كبري ًا
من الكلمات والألفاظ من خالل القراءة احلديث واملناق�شة  ،يتّ�سع قامو�سه
اللغوي وتغتني مفرداته وتراكيبه  ،فيمتلك القدرة ملعرفة الكثري من
الكلمات التي تواجهه يف �أثناء تعلّمه القراءة  .وهذا ما ي�سهل عليه البدء يف
هذا التعلّم  .ويف املقابل  ،ف�إنّ الطفل الذي يعي�ش يف بيئة �أ�سرية ال توفّر له
هذه الفر�ص  ،يكون قامو�سه اللغوي �ضعيف ًا  ،ويفتقر �إىل اال�ستعداد الكايف
لت ّعل القراءة .
ويف هذا املجال  ،ي�ؤكّد الرتبويون �أهمية ت�أثري القراءة على فاعلية
الطفل يف املراحل التعليمية كافة  ،و�أنّ عدم االهتمام بها ي�ؤثّر �سلب ًا على
قدرات الطفل التعلّمية  ،وال �س ّيما الرتكيز واالنتباه واملالحظة  ،وتنمية
احل�س الفنّي  ،والنم ّو العقلي والعاطفي .فاملطلوب لي�س معرفة القراءة
ّ
حب القراءة وامليل نحوها  ،لأن امليل نحو القراءة لي�س فطر ّي ًا
فح�سب  ،بل ّ
يولد مع الإن�سان  ،و�إمنّا هو عادة مكت�سبة يجب غر�سها يف نفو�س الأطفال
وترغيبهم بها قبل �سن ال�ساد�سة � ،أي ما بني ال�سنة الرابعة واخلام�سة ،
بحيث تنمو معهم وت�صبح الو�سيلة الأ�سا�سية لتح�صيل العلم واملعرفة.
وال بدّ من الإ�شارة �إىل �أنّ العامل الرئي�س امل�شرتك يف حياة املبدعني
�سن مبكرة قبل الأطفال الآخرين ،
واملتفوقني  ،هو �أنّهم تعلّموا القراءة يف ّ
و�أنّهم يكونون دائم ًا �أف�ضل من الذين يقر�ؤون يف ال�صفوف الدرا�سية .
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امر�أة ال�ساعة ال�ساد�سة والثالثين
عي�سى قراقع يكتب معاناة الأ�سرى

عي�سى ق��راق��ع �أ���س�ير يف �سجون
االحتالل ال�صهيوين طوال اثني ع�شر
عاما ،خرب فيها كل جرائم ووج��وه
ان��ح��ط��اط ال�����س��ج��ان�ين وامل��ح��ق��ق�ين
ف�صول الكتاب غنية عميقة
ال�����ص��ه��اي��ن��ة ،وت��ع��ذي��ب��ه��م ل�ل�أ���س��رى
الفل�سطينيني رج��ا ً
ون�ساء وفتيانا
ال
ً
الإن�سانية ،مكتوبة ب�شاعرية
و�أطفا ً
ال.
وبحزن وبغ�ضب وبانتماء
ال ميكن لنا �أن نتخ ّيل وح�شية
االح��ت�لال والب�شاعة ال��ت��ي تتجلى فيها
وبحرارة التجربة وب�صدقها.
عقلية املُحتلني وه��م يعملون على تدمري
الإن�����س��ان الفل�سطيني ،معربين ع��ن رغبة
يف تغييب ال�شعب الفل�سطيني من الوجود
بحرمانه من احلياة متاما.
�أ ّما والفل�سطيني ال ميوت ،بالأحرى تت�أبى
روح��ه على امل��وت ،فهذا ما ي�ضاعف حنق
ال��ق��ارئ �أم���ام ال�����س���ؤال :وب��ع��دي��ن م��ع هذا
ال�صهاينة ويدفعهم للتنكيل بهذا الفل�سطيني
االح��ت�لال؟ و�أي�ضا :ما العمل؟ هل (ن�ترك) بناتنا و�أطفالنا
واالمتهان
والتجويع
الذي ال ميوت ،رغم كل �صنوف التعذيب
و�أخوتنا بني براثن ه�ؤالء الوحو�ش؟!
و(احلرب) النف�سية التي ُت ّ�شن على روحه لتدمريها.
من خ�لال احلكايات املكتوبة يف ف�صول ق�صرية مي�سك بنا
الفل�سطيني،
كتاب عي�سى قراقع حفنة من (بحر) العذاب
قراقع ويث ّبت نظرنا على الزنازين ،ويفتح �آذاننا على �صرخات
جرعة تكوي الروحّ ،
وترج البدن ،وتفجع ال�ضمري ،لأن من كتب ( �أحبتنا الذين ي�ستفرد بهم وحو�ش ال�صهاينة ،وه��و يدفعنا
ً
أعطى
�
فهو
،
ال
متخي
كتابا
ؤلف)
�
(ي
مل
والثالثني)
امر�أة ال�ساعة
للت�سا�ؤل بحرقة بحثا عن (فعل) ينقذهم ،وقبل ذلك يريدنا
من عمره اثنتي ع�شرة �سنة لفل�سطني متنق ً
ال يف �سجون املُحتل �أن ال نغفل عنهم وعن �آالمهم وتغييبهم وراء ج��دران ملطخة
أ�سريات.
ل
وا
أ�سرى
ل
املجرم ،ووا�صل بعد مغادرته ال�سجن معاناة ا
بدمائهم و�أنينهم ودموعهم..فهم ب�شر يت�أملون ،وينزفون دما،
قبل ه��ذا ال��ك��ت��اب ���ص��در ل��ه ت�سعة ك��ت��ب ،كلها ع��ن الأ���س��ر وال تغم�ض عيونهم من �شدّ ة الوجع و�آالم البدن ،و�شوقا للحرية،
واالعتقال� ،سواء قبل (�أو�سلو) �أو بعد (�أو�سلو).
وللزوجة ،والأم والأب ،والأب��ن��اء والبنات..والعي�ش حياة
هو من خميم (عايدة) املتداخل مع (بيت حلم) ،ومن بلدة طبيعية ككل الب�شر الأحرار يف هذا العامل امللوث امل�ش ّوه ب�أيدي
(عالّر) املحتلة عام  .1948بعد خروجه من ال�سجن مل يبتعد ال�صهاينة العن�صريني.
عن ال�سجن وال�سجناء (الأ���س��رى) ،ومل تغب عن نظره وجوه
�إ ّب��ان حرب فيتنام (�أب��دع) امل�سرحي الربيطاين بيرت بروك
ّ
ال�سجانني املتعاقبني على تعذيب الفل�سطينيني ،فقد ت�سلّم مهمة م�سرحية غري مكتوبة تعتمد على فكرة وتلخّ �ص ب�س�ؤال وجهه
وزير
ومهمة
املحررين،
أ�سرى
ل
وا
أ�سرى
ل
ا
ؤون
ش�
�
هيئة
رئي�س
ملمثلني وممثالت حمرتفني :كيف يعي�ش �أي �إن�سان يف عاملنا
الأ�سرى بني  ،-2018 2009وبهذه اخلربات بات وا�سع االطالع حياته اليومية ب�شكل طبيعي بينما هناك �شعب يف فيتنام تد ّمره
واملعرفة مبعاناة الأ���س��رى والأ���س�يرات انطالقا م��ن جتربته وحترق بالده احلرب الإجرامية املتوا�صلة حتت �أنظارنا :وجعل
ال�شخ�صية ومتابعته اليومية غري املنقطعة ع ّمن يحمل همومهم عنوان امل�سرحية  usوق�صد بالعنوان :نحن..و�أي�ضا :الواليات
وي�شعر ب�آالمهم و�أوجاعهم البدنية والنف�سية.
املتحدة الأمريكية�..أو :نحن والواليات املتحدة.
مل يكتب عي�سى قراقع درا�سة� ،أو حتلي ً
ال جافا ،مع �إن الكتاب
كتاب عي�س ق��راق��ع ،وباحلكايات املفجعة املفزعة يطرح
زاخ��ر باملعلومات الدقيقة والتف�صيلية ،ولكنه عمد �إىل نقل علينا ال�س�ؤال :كيف تعي�شون حياتكم بينما الأ�سرى والأ�سريات
حكايات واقعية ب�أ�سماء الأ�سرى والأ�سريات ،ومن �سجون بعينها يفرت�سهم ال�صهاينة ،وي�سرقون �أعمارهم ،ويقتلونهم بالإهمال
ومبوا�صفاتها ،وب�أ�سماء املجرمني ال�صهاينة حمرتيف التعذيب الطبي ،ويحرمونهم من �أب�سط حقوق الأ�سرى املتعارف عليها
الوح�شي املدججني باحلقد ال�صهيوين على ال�شعب الفل�سطيني (دوليا)؟!
الثابت ال�صامد املت�شبث بحقه يف وطنه فل�سطني ،وال��ذي مل
يبد�أ قراقع كتابه بالف�صل املعنون� :أبو ال�سعدي يف القاعة:
ينك�سر..ولن ،وهذا ما يغيظ ال�صهاينة كيانا و�أجهزة بولي�سية ،ما هذا؟!
وجي�ش احتالل جمرم ع��دواين ميار�س القتل وقطع الأ�شجار
هذا الف�صل ميكن تقدميه يف عر�ض م�سرحي متنقل – مع
وهدم البيوت بهدف غلق كل �أبواب الأمل يف وجوه الفل�سطينيني .ن�صو�ص �أُخرى متوفرة يف الكتاب -فهو ن�ص م�سرحي جاهز.
يهدي عي�سى قراقع الكتاب� :إىل زوجتي الغالية ،ما زلنا يف
�أبو ال�سعدي العجوز الثمانيني الذي ال يغيب عن احتفالية،
جوف الوقت.
وال��ذي يجل�س يف املقاعد اخللفية �أ�شبه ما يكون (بالكور�س)
��ن
ج
��
س
��
�
��
ل
ا
���ن
م
���ت
ن
���ا
ع
��ه،
ل
��
ث
��
م
����ه،
وزوج����ت
يف امل�سرح اليوناين ،فهو يعلّق على كل
ال�صهيوين ،وهكذا فقد تعمدا معا يف التجربة
ما ي�سمعه يف( االحتفالية) اخلطابية
الرهيبة ،ومعا يوا�صالن يف جوف(الوقت)
الت�ضامنية بال�س�ؤال :ما هذا؟! وهو على
كما النبي يون�س عانى يف جوف احلوت لأيام
ق�صر التعليق املكون من كلمتني يوقظ
ومرة.
حمدودة ،بينما القر�ش ال�صهيوين ال يبتلع كيف تعي�شون حياتكم بينما فينا �أ�سئلة �ساخرة ّ
الفل�سطيني ولكنه ي���أك��ل حلمه ،وميت�ص
ير�سم قراقع �شخ�صية �أب��ي ال�سعدي
يفرت�سهم
أ�سريات
ل
وا
أ�سرى
ل
ا
نخاع عظمه..وميتد ال�صراع مفتوحا على
بكلمات قليلة ،ولكننا نتعرف �إليه ،فهو
احتمال واحد بالن�سبة للفل�سطيني :حترر ال�صهاينة ،وي�سرقون �أعمارهم ،واح��د منا� ،إن��ه �صوت غ�ضبنا ال�ساخر
الفل�سطيني وطنا و�شعبا وحياة.
�سخرية �سوداء م�ستفزة.
يقع الكتاب يف  282وقد �صدر قبل �أيام ويقتلونهم بالإهمال الطبي؟
يتحدث خطيب عن اجل��دار ،وي�صرخ،
عن دار ال�شروق رام اهلل – عمان ،وي�ضم
وي��ع��رق..و�إذ يفرغ من خطابه املنفعل
ف�صو ً
ال ع��ن الأ���س��رى والأ����س�ي�رات ،يرويها
يرتفع �صوت �أب��ي ال�سعدي :م��ا ه��ذا؟!
قراقع الذي عاي�ش بع�ضها ،وتابع بع�ضها،
وهكذا بعد خطاب املتحدث با�سم القانون
وهذه الف�صول ،وه�ؤالء الأ�سرى بحكاياتهم
الدويل ،وذاك الذي يهاجم اجلدار�..إلخ.
ما هذا؟! �شو هذا؟! وبعدين؟ ون�ستعري
يهزون القلب وال���روح وال�ضمري ،وي�ضعون

من لينني ،الذي مل ي�سمع به �أبوال�سعدي :ما العمل؟!
�ضم الكتاب ثمانني ف�ص ً
ال ،يح�ضر فيها �شهداء قتلهم االحتالل
يف ال�شوارع والتقطت الكامريات �أج�سادهم وهي تنزف وترتع�ش
قبل �أن تفي�ض الروح ،و�أ�سرى يف غرف التحقيق والتعذيب ،منهم
�أطفال �أخ�ضعوا لأ�شكال من التعذيب واالب��ت��زاز من حمققني
�ساديني ،وال يغيب عن ذاكرتنا الطفل �أحمد املنا�صرة ،ومنهم
القائد مروان الربغوثي الذي عزل يف زنزانة كالقرب ،وب�صالبة
روحه و�إرادته ت�سبب لل�سجان رائد فار�س باالنهيار واال�ستقالة
واخل�ضوع لعالج نف�سي.
املخيم الأول الذي ع�شت حتت خيامه ،وارجتفت حتت �أمطاره
وثلوجه ،وغرقت قدماي يف �أوحاله ،وتعلمت من �أ�ستاذته �أول
كلمات ال��ق��راءة..ه��و خميم (الدهي�شة) ،ويف الكتاب ف�صل
بعنوان(عندما ت��ورط االحتالل مع خميم الدهي�شة) :لقد
ت��ورط االح��ت�لال مع خميم الدهي�شة ،لأن��ه يعرف �أن �أبناء
املخيم عنيدون ،وهم الذين �أ�سقطوا ال�سياج الأمني الذي التف
حول املخيم يف االنتفا�ضة الأوىل ،وهم الذين فخخوا ال�شوارع
واحل���ارات والأزق���ة والق�صائد بغ�ضبهم ال��رم��ادي ،وجت��اوزوا
بطاقة الإعا�شة عندما فتحوا �أبواب الأر�ض والبحر عائدين
�إىل حلمهم الأول� (.ص .)20
يف فقرة تالية ي�شري الكاتب �إىل ال�شاعر خليل زقطان..:ومع
ق�صيدة خليل زقطان وهو يحذّ ر من غ�ضب الالجئني( �ص.)21
�أ ّم��ا خليل زقطان فهو �شاعر من زكريا ،كان الجئا يف خميم
الدهي�شة ،وقد جمعت �أبي به �صداقة ،وعرف ك�شاعر بق�صائده
الأوىل يف املخيم بعد النكبة ،وحت��ت اخليام ،وحمل ديوانه
ال�صغري بحجم الكف عنوانا له( �صوت اجلياع) ،وما زلت �أحفظ
مطالع بع�ض الق�صائد ،منها:
ق�سما بجوع الالجئني وعري �سكان اخليام
من �أجل الو�صول على املرام
لن�صارعن املوت
ام��ر�أة ال�ساعة ال�ساد�سة والثالثني هي زميلته يف اجلامعة،
وحبيبته ،وزوجته ،وهي مثله زُج بها يف ال�سجن ،وتعمدت يف
ال��زن��ازي��ن ،وحت��ت �سياط اجل�لاّدي��ن ،وه��و يكتب لها م��ا يرقى
�إىل ال�شعر ،ويف الكتاب ي�سري �شعر �شفيف �شجي :يف ال�ساعة
ال�ساد�سة والثالثني اعتقلوها .جرت كالغزالة هاربة من اجلنود
والر�صا�ص�(...ص)168
ه��ذه الف�صول ال��ت��ي ي�ضمها ال��ك��ت��اب نُ�����ش��رت يف ال�صحافة
الفل�سطينية ،ولكنها يف الكتاب باتت ( متحفا) بالكلمات ،ي�ضم
وج��وه و�أنّ��ات ودم��اء �أحبتنا ،ووج��وه املحققني ال�صهاينة بكل
وح�شيتهم وقبح نفو�سهم وعقولهم ،وزنازين �سجون االحتالل،
ودرو�سا من البطوالت التي تعلي من عظمة �أخوتنا و�أخواتنا
و�أطفالنا وطفالتنا.
ال ميكن التوقف عند ما تكتنزه ف�صول الكتاب الغنية عميقة
الإن�سانية ،مكتوبة ب�شاعرية وبحزن وبغ�ضب وبانتماء وبحرارة
التجربة وب�صدقها..والتي تطرح علينا طيلة الوقت ال�س�ؤال:
ما العمل؟ وبلهجة �أبي ال�سعدي :ما هذا؟! وباللهجة ال�شعبية
امل�ستهولةّ :ول!
متنيت لو �أن الأخ عي�سى قراقع د ّون يف نهاية كل ف�صل تاريخ
الن�شر وا�سم ال�صحيفة التي ن�شر فيها ،و�أي�ضا :لو �أنه يو�ضح
بكلمات قليلة �أ�سماء الأم��اك��ن ومواقعها ،والتعريف ببع�ض
القراء ..خا�صة والكتاب �سيقر�أ
الأ�سماء الواردة املجهولة من ّ
عربيا كما �آمل..و�آمل �أن يرتجم �أي�ضا..وبع�ض حكاياته تكتب
ق�ص�صا للأطفال.
يعرفنا
الذي
الكتاب
هذا
على
قراقع
عي�سى
أخ
ل
وبعد� :أحيي ا
ّ
�أكرث مبعاناة و�آالم وت�ضحيات الأ�سرى والأ�سريات ،وي�ضعنا �أمام
واجبنا الوطني ،ويلّح علينا بالتحرك اجلدّ ي على كافة ال�صعد
لتحريرهم ،و�أثناء ذلك لف�ضح االحتالل ال�صهيوين الب�شع الذي
تف ّوق على كل من �سبقه من �أعداء حر ّية ال�شعوب� ..أولئك الذي
اندثروا حتت �ضربات وبطوالت ّ
ع�شاق احلرية.

زوايا
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َ
ْ
يبتغي َع َ�س ًال
ن
م
ك
َ
ِ
من ال َب َ�صل!

•وجيه ح�سن

جب ال�� ُع��ج��اب ،فيها الأ���س��ود
ي��ا �سبحان اهلل ،الدّ نيا فيها ال َع ُ
ُ
والرائِ�ش
ي،
مل
وا
ي
“الر
والأب��ي�����ض ،ال�صادق واملِ��ك��ذاب،
رت�شِ
ا�شِ
ّ
ّ
ّ
بينهما” ،فيها القوي وفيها ال�ضعيف ،فيها الأحمر والأخ�ضر
والأ�صفر والأزرق ،وباقي �ألوان الطيف!
ولدى جمهور النا�س عا ّم ًةَ ،م ْن هو � ُ
ال�سريرة ،و َم ْن هو
أبي�ض ّ
أرواحهم و�سريورة
أنا�س جمبولة
�أ�سو ُد الطو ّية ،وهناك � ٌ
نفو�سهم و� ُ
ُ
الرقة والعذوبة واالخ�ضرار ،وفئة �أخ��رى ،ل ّوث
حياتهم على ّ
أ�صفر قلوبهم� ،إذ و�شّ اها ِب َو�شْ ِيه ،ول ّونها بلونِه الفاقع ،الذي
اللونُ ال ُ
يذكّرنا بلون النّار ،واله�شيم ،والليمون ،و�صفرة �أوراق اخلريف ،لذا
�شخ�ص �أ�صفريٍّ مقيت:
يقولون باللهجة الدّ ارجة ،حني يقعون على
ٍ
ً
من عينيه ،و�أ�صابعه ،ووجهه الليمو ّ
ين ،ومن �أذنيه �أي�ضا”،
“الل�ؤم ينزّ ْ
ل�شدّ ة مقتهم له ،وحنقهم عليه ،ب�سبب �سلوكاته ّ
وت�صرفاته
ال�شائنة،
ّ
البائخة!
ً
جال�س َتهم �ساعة� ،أو بع�ض �ساعة ،مللْتهم،
إذا
�
ن
م
،
ا
أي�ض
�
النا�س
ومن
َْ
ْ
العلي القدير،
هلل
و�أثقل عليك ح�ضو ُرهم ووجو ُدهم،
و�ضرعتَ �إىل ا ِ
َ
ِّ
�أنْ ال يجمعك بهم م ّ��رة أ�خ��رى ،ال يف الدّ نيا وال يف الآخ��رة ..ومنهم
من �أعمق الأعماق ،لو جتال�سهم
َم ْن جتال�سهم دقائق �أو �أك�ثر ،فتو ّد ْ
��رث ُ
ده��ر ًا بطوله�“ ،إىل �أنْ ي َ
اهلل ال َ
أر���ض و َم ْ��ن عليها” ،وم��ا عليها..
َ
كذلك �شريحة الكتّاب والأدب��اء ،فمنهم َم ْن �إذا قر�أت له ق�صيدة� ،أو
ق�صة� ،أو “طيف ًا” من الأطياف� ،أو مقا ًال� ،أو كتاب ًا� ،أو عموداً� ،أو زاوية،
فك�أنّك قر� َأت َّ
وال�سنني؛
كل ما كتبه ،وما �سيكتبه ،يف القابل من الأيام ّ
�أمثال ه�ؤالء ي�شبهون “كتّاب العرائ�ض” ،و” ُم َعقّبي املعامالت”� ،أرباب
“الزِّ حافات والعِلل” – ح�سب قوانني “علم العرو�ض” ،الذي و�ضعه
القراء  -نطلب� ،أو ن�أمل
“اخلليل بن �أحمد الفراهيدي” ..وكنّا – نحنُ ّ
ً
وج
ا
و�صدق
يف كتابة ه�ؤالء� ،أنْ متتلىء فكر ًا و�أدب ًا وعاطفة
الء ،ب�آنٍ
َ
ً
مع ًا ،و� اّأل يكونوا “ َك َم ْن يبتغِي َع َ�س ًال من ال َب َ�صل”! ومن الكتّاب والأدباء
“الأفذاذ” كذلكَ ،م ْن تقر�أ لهم جمموعاتٍ ق�ص�صية بكاملها� ،أو روايات
ُمط ّولة� ،أو دواوين �شعرية بر ّمتها ،فال ي�ستوقفُك فيها �سوى ق�صة �أو
ق�صتني� ،صفحة يف رواية �أو �صفحتني ،ق�صيدة يف ديوانٍ �أو ق�صيدتني،
�أو فلنقل :ب�ضعة �أبيات ُمتناثرة ،هنا وهناك وهنالك ،تبينّ ُ ُر َت َق ًا
أثواب باليةٍ َرثّة! ه�ؤالء هم كتّاب املُ�صادفات و�شعرا�ؤها،
جديدة ،على � ٍ
�إ ْذ ما يكتبونه ،وما
تر�سمه �أقالمهم ،وما تد ّب ُجه قرائحهمَ ،ل ُه َو يف �أع ِّمهِ
ُ
من تراب) ،على
الأغلب� ،أ�ش َبهُ ما يكون (بقب�ضة ِتبرْ ٍ “ َذهَ ٍب” ،يف َر ْبوةٍ ْ
حدّ قول الكاتب املرحوم “ميخائيل نعيمة”!
على ال�ضفّة الأخ���رى ،هناك كتّاب و�أدب���اء ،ال تقر�أ لهم �أ�سطر ًا
��دي� ،أو� ..أو ..حتى
��اب ن��ق ّ
م��ع��دودة ،يف جمموعةٍ � ،أو رواي���ةٍ � ،أو ك��ت ٍ
ب�شوق و َرغبة م�شْ هو َدين،
ت�ستهويك ،وت�ستغويك ،ملواظبة القراءة
ٍ
ف�تراك يف حلظةٍ �ساخنة ،وع ْ��ن غري ق�صدٍ منك ،وبعفو ّية طاغية،
َ
ال�صفحاتُ ،م�ستمتِع ًا مبا تقر�أ،
تنقّل
عينيك على بق ّية الأ�سطر ،وباقي ّ
ً
ُ
ً
ً
ً
ُملتذّ
والرياحني،
بالورود
ا
ّر
ن
ز
م
،
ا
منيف
ا
ق�صر
تدخل
ّك
ن
�
أ
ك
تطالع،
مبا
ا
ُ
ّ
م��زْ ُروع�� ًا ب���أن��واع ال��زّ ه��ور ،على خمتلف الأل���وان ،وال ّ��روائ��ح ّ
ال�شذ ّية!
ّ
وال�شعراء احلقيقيون ،الذين نطل ُبهم،
ه���ؤالء و�أمثالهم ،هم الكتّاب
نريدُ هم ،نقر أ� لهم ،يف كلّ وقت ،وكلّ حني ،الذين يف كتاباتهم �أ ْمداء
ال�سرو َر
وظ�لال و�أطياف و�أفكار وعواطف وامتالء ،الذين يُدخِ لون ّ
والبهجة �إىل ِ�ضفاف نف�سك ،و�شغاف قلبك ،و�أعماق عقلك ،و�أنت تتلو
وج َم َله و�أفكا َره املُونِقة ،و�أ�سلو َبه ّ
ال�شائق املَاتِع ،ولأنّ
�أ�سطر الكتاب ُ
من
ه���ؤالء ،يف املقام الأ ّول ،يحرتمون القارىء ،يحاولون ملْ ء ف�ضاءٍ ْ
فراغه يف قراءة ما هو مفيدٌ ُمثمر ،وهم يبتعدون بكل ّيتهم بالأ�سا�س،
عن الكتابة الفارغة ،التي ال ُت�سمن ،وال ُتغني ،وتلك التي ال ت�ضيف
ال�سادة الكتّاب،
للقارىء� ،إال كالم ًا بارداً ،باهظ ًا� ،صقيع ًا� ،أجوف� ..أ ّيها ّ
أقرب �إىل الواقع� ،إىل احلياة،
�أرباب الأقالم النّاطقةْ ،
لتكن كتاباتنا � َ
الروح� ،أمل ُي َقل“ :الكالم
أعماق
�
إىل
�
ة
و
بق
تخرتق
َ
�ستائر القلوب ،تنفذ ّ
ّ
ٌ
ً
“منطقُ
القلب ال
النّابع من القلب� ،ساقط �أب��دا يف القلب”؟ وقِ يل:
ِ
ِجدال فيه”؟! بناء على ما ور َد ،علينا �أنْ ندرك مع ًا� ،أنْ نق َّر �سو ّية� ،أنَّ
م�صدر الكتابة“ :احلياة” ،واحلياة هي هي� ،أعني “الواقع املَعِي�ش”،
وح َي َوات ومواقف و�أ ْن َبا�ض ،و�أف��راح و�أت��راح،
مبا يفرزه من م�شكالت َ
وخ�سارات و�أرب��اح ،ومن تالوين ب�شر ّية ،وعالقات اجتماعية ،ي�صعب
على املرء �إح�صا�ؤها ،وتعداد وجوهها ،يف مقالٍ مجُ َ
تز�أ كهذا! ونحن
من دون ته ّيب �أو ُمدا َو َرة � -أنْ نقول لكتّابنا
�أبناء اليا ِب�سة ،ينبغي – ْ
ٌ
لكاتب
“ويل
خلليجه:
الوطن
حميط
من
الكرام ،و�أدبائنا الأفا�ضل،
ٍ
ٌ
وويل لقارىءٍ ال يقر�أ منَ الكال ِم �إلاّ
النا�س بني �سطو ِره ُ�سطوراً،
ال يقر�أ
ُ
َ
ألتحف
الراحل “نعيمة”� ..أكتفي بهذا القدْ ر ..ل
ُحرو َفه” ،ح�سب قول ّ
ببطّ ان ّية الت�أ ّمل� ،إىل حني كتابة “ق�ض ّية” من “الق�ضايا” املقبلة،
طابت �أوقا ُتكم وال ْأ�سماع!!

د.ح�ســن حميد

الق�صة الإطارية!..
تبد�أ الق�صة الإطارية لكتاب (الديكامرون) ،وهو م�ؤلف
من مائة ق�صة بالقول� ،إن �أبطاله ع�شر �شخ�صيات هم �سبع
ن�ساء وثالثة رج��ال ..وق��د �أعطى كل منهم ا�سم ًا ،وه���ؤالء
الع�شرة جميع ًا ،فروا من وباء (الطاعون) الذي اجتاح مدينة
(فلورن�سا) ،ف�أجل�أتهم احلال الطارئة �إىل ال�سكن يف بيت ريفي
واح��د ،يف مدينة (ن��اب��ويل) ،ولأن حياتهم كانت م�شحونة
بالتوتر والقلق ،واخل��وف ،والتفكري ..مبا تركوه وراءه��م يف
مدينة (فلورن�سا) ،وم�شغولة �أي�ض ًا ..بالأ�سئلة املرة التي كانت
تدهمهم حول من مات؟ ومن عا�ش؟ ومن بقي يف (فلورن�سا)؟
ومن خرج منها؟ فقد اتفق الع�شرة على �أن يق�ص كل واحد
منهم ق�صة م�سلية ذات مغزى ومعنى ..يف الليلة الواحدة،
�أي كان على كل واحد من هذه ال�شخ�صيات الع�شرة �أن يق�ص
ق�صة ،وبذلك كان اجلميع ي�ستمعون �إىل ع�شر ق�ص�ص يف الليلة
ال��واح��دة ،ولأن اجتماعهم ومعي�شتهم ك��ان يف ت�لازم خالل
ق�صه اجلميع ،خالل الأي��ام
الأي��ام الع�شرة ،ف���إن جمموع ما ّ
الع�شرة ،هو مائة ق�صة ،وهي التي ت�ؤلف جمموع هذا الكتاب
(الديكامريون) الذي يعد بحق (�ألف ليلة وليلة) الإيطالية،
و�إن مل ت�صل لياليه �إىل (الألف ليلة وليلة) كما و�صل �إليه
كتاب (�ألف ليلة وليلة) العربي ..وقد ات�ضحت ُ
غاية الكتاب
(الظاهرة) منذ البداية ،لدى اجلميع (�أعني �أبطاله) ب�أن
تكون الق�صة مرحة ،وم�ضحكة ،وطريفة ،وم�سلية ،وذات معنى
وحكمة ..وتتحدث عن احلب و�ش�ؤون العالقة العاطفية بني
املر�أة والرجل ،و�أن تبتعد الق�صة ،قدر الإمكان ،عن املنغ�صات
وامل�ؤملات ،و�أخبار الفواجع ،و�أحوال املر�ض ،وعوامل االغرتاب،
ومواجع احلزن ،وموجبات املوت و�آثاره! وقد انتخب اجلميع
ً
(ملكة) لكل ليلة من لياليهم الع�شرة ،لكي تنظم احلديث،
وتعطي الأدوار للق�صا�صني الع�شرة يف الليلة الواحدة ،ولكي
تختار مو�ضوع الق�ص�ص يف كل ليلة �أي�ض ًا.
و�أي ًا كانت احلال ،ف�إن (جيوفاين بوكا�شيو) �أراد من خالل
ه��ذه احليلة الأدب��ي��ة ال��ف��ذة� ،أن ي�ؤلف ق�صة �إط��اري��ة فيها
من الأ�سباب ما فيها ،وفيها من الذرائع ما فيها ..لكي يقدم
(ا�ستهال ًال) ق�ص�صه يف هذا الكتاب ،بو�صفها ق�ص�ص ًا قالتها
ال�شخ�صيات الفارة من (الطاعون) من �أجل �إطفاء نار احلزن،
وحتييد �أخبار امل��وت وتنحية م�شهديات الأ���س��ى! وبو�صفها
ق�ص�ص ًا ال عالقة له بها كي ال تن�سب �إليه ،وتظل من�سوبة
�إىل تلك ال�شخ�صيات التي �سماها ،ومبرجعياتها االجتماعية
(الطبقات والفئات) ،واملرجعية املكانية (مدينة فلورن�سا)
التي دهمها وباء (الطاعون).
و�أقول ـ توكيد ًا ـ �إنّ ق�ص�ص الكتاب لي�س جميعها من ت�أليف
(جيوفاين بوكا�شيو) ،و�إمنا هي ق�ص�ص تراثية عرفها املجتمع
وتناقلتها الأل�سن بالتوارث بو�صفها حكايات �شعبية كانت
اجل��دات ت�سمر بها لي ًال �أم��ام الأحفاد ،و�أن اجلهد اجلوهري
ال��ذي قام به (جيوفاين بوكا�شيو) جت ّلى يف �أن��ه ه ّ��ذب هذه
احلكايات ،واختزل �شخ�صياتها ،وط ّوح برتهالتها ،وبنى لها
ا�ستهالالت �شائقة ،و�صنع لها ذر ًا درامية مت�صاعدة ،وخواتيم
�صاعقة ،وبذلك غدت الق�ص�ص بلبو�س �أدبي جديد ..وك�أنها
من ت�أليفه �أ�ص ًال ..لأنه �أعطاها من �أ�سلوبه الكثري ،ومن روحه
يف الدعابة والطرافة وال�سخرية ،الكثري �أي�ض ًا ،ومن ال�ضبط
وال�صرامة الفنية الكثري �أي�ض ًا ،ومهما يكن ال�ش�أن ،ف�إن ق�ص�ص
(الديكامريون) غدت ب�صمة (جيوفاين بوكا�شيو) ،وما عاد
�أح��د من �أه��ل الأدب والنقد يود �أن يعيد هذه الق�ص�ص �إىل
م�شيماتها الأوىل� ،أو قل �إىل مدوناتها الرتاثية الأوىل ،لأن
يد (جيوفاين بوكا�شيو) وفطنته الفنية تالعبنا بالن�صو�ص
ً
وم�ضايفة..
كثري ًا ..تقليب ًا ،ومداورة ،وتداخ ًال ،وطي ًا ،وتنحية،
�إىل حد جعل انت�سابها �إىل ال�تراث� ..شبيه ًا بانت�ساب خ�شب
(البيانو) �إىل الغابات كمرجعية �أوىل.
ومثلما هي (�أل��ف ليلة وليلة) العربية التي توجهت نحو
ا�ستبطان املجتمع العربي يف بيئات واقعية خمتلفة مثل:
(بغداد ،الب�صرة ،القاهرة ،دم�شق ،القد�س) وبيئات �أخرى
خيالية مثل :بالد (ال��واق واق) ،و(جبل ق��اف) ..ف�إن كتاب
(الديكامريون) لـ(جيوفاين بوكا�شيو) �أراد ا�ستبطان املجتمع
الإيطايل يف بيئات خمتلفة من الواليات الإيطالية التي كانت،
على الرغم من تقاربها املكاين� ،أ�شبه بالدول /املمالك� ،أي ك�أن
تقول دولة مملكة (فلورن�سا)� ،أو دولة مملكة (روما)� ،أو دولة
مملكة (�صقلية)� ..إلخ ..ففي الوقت الذي كان فيه ع�صر هذا
الكتاب (الديكامريون) يبدو وك�أ ّنه ع�صر للتد ّين ،والطواف يف
ورجاء ،و�أم ًال ،بد ًال من الطواف يف دروب
عوامل ال�سماء طلب ًا،
ً
ً
ً
الواقع واحلياة ..عمال واجتهادا ..ف�إن (جيوفاين بوكا�شيو)
�أراد �أن يعيد ،من خالل كتابه ،الإن�سان �إىل الواقع� ،أي �إىل

ً
�صراحة �إن عمل الإن�سان هو الذي يحدد
العامل الأر�ضي ليقول
ماهيته ،و�شخ�صيته ،ودوره ومكانته يف احلياة ،و�أن ال�سماء هي
مثال الإن�سان ،بينما الأر�ض هي مدر�سته ،وميدان جتربته..
وبيته ..و�إن ال�سماء هي عبارة عن مدونة للقيم ،والأحالم،
يف حني �أن الأر���ض هي مدونة لل�سلوك والعمل ،وناهيك عن
�أن الأر���ض هي املكان ال��ذي ميتحن الأخالقيات والرغائب،
وطرائق تعامل النا�س فيما بينهم ،وهي املحك للقيم النبيلة..
وهي ما مييز طهارة النف�س وعفتها من لوثاتها ودنا�ستها ..وقد
دعا (جيوفاين بوكا�شيو) �صراحة يف كتابه (الديكامريون)
وبكل الو�ضوح� ..إىل الهبوط بالإن�سان �إىل الأر�ض ،بو�صفها
ع��امل��ه احلقيقي ،وم����داره اجل��غ��رايف ،والنف�سي ،وامل��ع��ريف،
وال��ع��م��راين ..و�أن ال يظل حملق ًا يف ع��وامل الروحانيات..
وعليه �إن �أراد التعلق ب�شيء� ..أن يتعلق مبا هو �أر�ضي ..لكي
تظهر �أفعاله ،و�أعماله ،وثمرات عقله ،وج��والن عاطفته!
وبهذا حاول (جيوفاين بوكا�شيو) �أن ُيخرج النا�س من دائرة
ال�صرامة والتجهم ،والق�سوة ،واحلدة ،واالنتظار ،واملواعدات
التي ال ترجتى ،والأمنيات التي ال ت�صري واقع ًا� ..إىل عامل
عنوانه العري�ض[ :ال�سعادة حيث يكون الإن�سان] و�أنه
ما من �سعادة دون بهجة ،ومتعة ،و�ضحك ،وطرافة ،وت�سلية،
وثقافة ،وغنى ،وح��ب ،وع�شق! بتعبري �آخ��ر :ك��ان معا�صرو
(جيوفاين بوكا�شيو) ،ومنهم [دانتي] يتحدثون عن حب
روح��اين ،مثايل� ،سماوي ..ملع�شوقات روحانيات ،ومثاليات،
و�سماويات �أي�ض ًا ،فـ[بياتري�س] مع�شوقة [دانتي]،
و�إن ك��ان ج��ذره��ا �أر���ض��ي�� ًا /وق��ع��ي�� ًا ..لكنها يف (الكوميديا
الإلهية)� .شخ�صية روحانية ،ومثالية ،و�سماوية ..وذلك ما
كان ليكون لوال ..الروح الدينية التي �سيطرت على املجتمع
�آن��ذاك! و(ل��ورا) مع�شوقة [ب�ترارك] هي الأخ��رى ـ على
الرغم من واقعيتها ـ وقد �أودى بها (الطاعون) غدت �شخ�صية
روحية �أي�ض ًا ،يف حني �أراد (جيوفاين بوكا�شيو) �أن يجعل من
[بياتري�س] الروحانية /املثالية /ال�سماوية و�شبيهتها
(لورا)( ..فياميتا) الأر�ضية �أي (ماريا) التي تواعد وتخلف،
والتي جتهر بجفاء �شديد ،و ُتقبل بتهور وجنون ،والتي ت�أتي
وال ت�أتي ،والتي ت�ضحك وتبكي ،وحتزن وتفرح ..ال��خ� ..أي
�أن ت�صبح الأنثى كائن ًا �آدمي ًا متخره احلرارة من قدمه وحتى
ر�أ���س��ه؛ ويلفه احلنني كيفما حت��رك ،و�أن ميا�شيه ال�سمو يف
كل م�سعى ،و�أن يتحيد الأخطاء مثلما يتحيد املب�صر حفائر
الطرق� ،أي �إنّ ما فعله (بوكا�شيو) يتمثل يف تقريب امل�سافة
بني الكائنات الآدمية �إىل حد التالقي ،والتالم�س ،واالندغام
الكلي..
ً
مرفوعة
لقد �أراد (دانتي) قبله �أن يجعل حياة النا�س حيا ًة
على �أعمد ال�سماء� ،ش�أنه يف ذل��ك �ش�أن ما قالت به العقود
الأوىل من القرن الرابع ع�شر ،فاحلياة التي �أرادها (دانتي)
هي حياة فيها :اجلحيم ،واملطهر ،والفردو�س ..ك�أقنومات
ثالثة مير بها النا�س عرب مراحل ت�شبه مراحل الطفولة،
وال�شباب ،وال�شيخوخة ..و�إن تعاك�س الرتتيب فيما بينهما..
�أي �أن (دانتي) �أراد و�ضع مر�آة �أمام النا�س لكي مي�شي واحدهم
يف الدرب الذي م�شاه ال�سابقون� ،أي من باتوا تر�سيمات يف تلك
البقع ال�سماوية الثالثة (اجلحيم ،املطهر ،الفردو�س) ..يف
حني �أراد (جيوفاين بوكا�شيو) �أن يحعل من (اجلحيم ،واملطهر،
والفردو�س) �أقانيم ًا ثالثة ..بادية يف تر�سيماتها الراهنة
فوق العامل الأر�ضي بو�صفها واقع ًا معي�ش ًا ولي�س فوق عامل
ال�سماء بو�صفه املثال املحلوم!! وك�أين بـ(جيوفاين بوكا�شيو)
�شعر �أن هذه الأقانيم الثالثة (اجلحيم ،املطهر ،الفردو�س)..
هي جهات ..ال تبديها من حيث القيمة والأهمية والغاية..
�سوى اجلهة الرابعة الغائبة يف (الكوميديا الإلهية) ،وال جهة
رابعة ،يف نظر (جيوفاين بوكا�شيو) �سوى الأر�ض ..التي هي
دارة العمل ،وال�سلوك ،وامل�آل؛ وفيها ،ولي�س يف �أي مكان �آخر،
تبدو وتتجلى بقع الإن�سان الأرجوانية الثالثة (اجلحيم،
املطهر ،الفردو�س) ..و�أن��ه ،ومن دون (الفطرة ال�سليمة)،
و(التلقائية) و(حرية ال�سلوك) و(حرية التعبري) ،و(الر�ضا
ال�شخ�صي) ،و(العي�ش مبتعة وم�سرة) ..ال ي�سمى الإن�سان
�إن�سان ًا! ولعل هذا الر�أي� ،أي العودة �إىل الأر�ض ،ولقاء الإن�سان
بالإن�سان ،ورف��ع �ش�أن العاطفة ،والبهجة ،وامل�سرة ..هو يف
اجتماعه ما جعل هذا الكتاب (الديكامريون) كتاب النا�س
الذين �أقبلوا عليه ..لكي يروا �أنف�سهم فيه ،وك�أنه مر�آة را�صدة
جلوانية �صدورهم وت�شوفاتهم ،و�أ�شواقهم ..ولكي يتخل�صوا
من �صرامة امل�شهد االجتماعي ،و�سطوة التعبري الديني الذي
اختزل حياة الإن�سان فربطها ربط ًا مبا�شر ًا بالعامل املثايل
(ال�سماء)!

Hasanhamid55@yahoo.com
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رواية (�ساعتان�......ساحتان) حم�ص الزمان والمكان
للكاتب زهير جبور

•د .وائل حمرز
ركزت رواية الكاتب زهري جبور(�ساعتان....
�ساحتان) على لعبة الإ�شارات يف ال�سرد و االعتماد
بتحليلها على نباهة القارئ و�إمكانية التقاطه
الفكرة و الغو�ص يف �أبعادهـــــــا للو�صول �إىل
النتيجة املطلوبة ،مع مراعاة عن�صر اجلذب الذي
مل يبتعد عنها ،واالعتمـاد علــــــــــى �شخ�صيات
تاريخية قدمية ومعا�صرة (دي��ك اجل��ن احلم�صي)
و(ماري عبـــــــدو �شقرا) /1987-1901/و كانت قد
�أ�صدرت جملة ا�سمها (دوحة العا�صي) واهتمـــــــــــت
مو�ضوعـاتـــها باملر�أة داعية �إىل تطورها ،و حتررها
من العادات و التقاليد لتواكب الزمـن وتنخرط فيـــه
راف�ضة القيود ،و ذلك يف ع�شرينيات القرن املا�ضي .
كما �ضمت جمموعة الأماكن والأحياء التي عرفت
بها حم�ص ،وعنوان الرواية ي�شري �إىل ذلك ففي حم�ص
�ساحة و�ساعة قدمية ،و�ساحة و�ساعة جديدة ،حيث
ت��دور �أح���داث الروايــة ب�ين القدمية واجل��دي��دة و
ما بينهما من زم��ن يحتاج الكثري من الت�أمالت حيث
ظهــــــــــــور اال�ستعارة املبدعة التي ت�ساعد الفكر
ب�إثارتها ل�صور مرئية ي�ستح�ضرها و يعي�شــــــــــــها.
وهي الرواية الرابعة للكاتب بعد (مو�سيقا الرقاد)
و (مياه �آ�سنة من �أجــــــــــــل الإ�سفنج) و(بي�ضاء -
بي�ضاء) �إىل جانب �أربع ع�شرة جمموعة ق�ص�صية ،و
هو ينتمي يف الكتابــــة �إىل جيل ال�سبعينيات ،وعرف
مبيوله ال�شديد للحداثة الق�ص�صية كما هم بع�ض
�أبناء جيــــــــــــله .وحم�ص عنده �أ�صبحت وطنا» ملن ال
وطن له ففيها العا�صي و امليما�س وجورة ال�شيـــاح و باب
ال�سباع وكرم ال�شامي والنزهة وعكرمة ،وفيها �أي�ضا»من
قدمت �إليهم الرواية يف الإهداء/ال�شعراء :ديك اجلن
احلم�صي ،ممدوح �سكاف الها�شمي ،عبد الكرمي الناعم،
عبــــــد املعني امللوحي ،حنا عبود(امليثولوجي) /مع
تو�ضيح من الكاتب(جمعنا الوطن ،ولـــــــــن يفرقنا
الأمل) وهذه �شارة البداية التي تتفتح فيها الرواية.
ي�ؤ�س�س الكاتب موقعني للحدث الرواية ...الأول:
نزوح عائلة �أبي فريد عن قرية املخرم يف �أربعينيات
ال��ق��رن املا�ضي ،و ال��ث��اين :ذل��ك امل�شرد م��ن طفولته
بدءا» من نزوح الأب والأم من لواء ا�سكندرون ال�سليب
و���ص��وال» �إىل اجل��والن حيث كانت اخل�ســــــــــــارات
والهزائم على كل اجلبهات ...و يف اخللفية :ذبحنا
مرتني ..مرة بيد الأع���داء ،و�أخ��رى ميكن �أن جتيب
عليها الرواية ب�شكل غري مبا�شر � /سلخ اللواء ،نكبة
فل�سطني ،احتــالل اجلوالن ،و ق�صة احلب التي انتهت
بالفقد حيث (جوادة) التي كانت متثل الأمل ،لكنـــه
هزم هو الآخر ب�سقوط مريع للفكر التقدمي ،و ترنح
�أخالقي جواين يف �أرجاء الوطن ،حيث يعتلي املنا�صب
الوكالء و يغيب عنها الأ�صالء..و ك�أين ب�سيد البالغة
يحــــــــذر قائال»(:ال تعلموا�أوالد ال�سفلة العلم ،ف�إنهم
�إن تعلموا طلبوا معايل الأمور ،و�إن تقلدوا �أذلوا كرام
النا�س).
تر�صد الرواية بدايات الفكر القومي والي�ساري التي
كانت م�شعة ومب�شرة ،لكنهــــــا �سرعان ما انكف�أت بفعل
التحوالت والإنك�سارات الكربى .....ما �أدى �إىل �سطوة
اجلهل واملال ،ومن �أجل ذلك قُ تل �أبو فريد القادم من
وده�س �أبو جوادة لتطلعه ال�شيوعي  ،ثم
قرية املخرمُ ،
تلك الهزمية جلوادة املثقفة القارئة التي حملت مبادئ
والدها بحكــــم االعتياد دون �أن ترت�ســــخ كعقيدة
ثابتة حيث اقرتنت بالرثي ال�سعودي ،و �أخيـــــــرا»
و���ص��ول ف��ري��د احل�ل�اق الأم���ي �إىل جمل�س ال�شعب
..ليدخل ع�صر املظاهر وامل���ال ،الق�صور واحلجارة

..وق��د بنيت كلها على خــواء(ما هكذا ت��ورد الأب��ل
يا �سعد ) لأن هذه املظاهر الفارغة ال تبني وطنا»
وال تعيد حقــا «�سليبا»  ،ومل يعد يجدي نفعا جريان
العا�صي عك�س التيار .....فالعا�صي كان عا�صيا» لكنه
تلوث ،وتلطخ يف (�ساعتان � ....ساحتان ) واق��ع مر
ك�شف حقائق اهدرت من �أجلها �سنوات العمر ،وهو ما
يو�صلنا ملقولـــــــة الكاتب ( �سومر�ست موم 1874/
:) -1965
((وهذا العامل ال �شيء م�ؤكد فيه
حيث ال�ضوء جمرد خيال
وال�ضجيج جمرد خيال ))..
وهي اجلملة التي كانت فاحتة الرواية.
حقق الروائي مقولة الكاتب (ه�نري جيم�س) يف
�أن��ه على ال��رواي��ة �أن تنظر �إىل نف�سها نظرة جادة
حتى حتمل اجلمهور على �إعارتها نظرة مماثلة ،ويف
تعريفــــه على �أنها انطباع مبا�شر م�شخ�ص عن احلياة
 ،ت�ستمد منه قيمتها التي تقل �أو تكثـر تبعا» لقوة هذا
االنطباع .
وه���ذا ال��ف��ك��رة حت��دي��دا» م��ا ح��ف��زين للكتابة عن
الرواية التي جعلتني �أ�صـــــــــنف (جبور) من �أوائل
الكتاب يف بالدنا و�أرى �أنه من غري املنا�سب �أن �أناق�ش
�إملـام الروائي بتقنيات الن�ص كالو�صف ،و�سال�سة �سرده
للأحداث ،وامتالكه خيــــــــوط الإث��ارة حتى تخوم
الوجع ولهيب الإغواء ،لرتغب مع الرواية بامل�ضي دون
توقف ،ولن �أناق�ش اللغة (الزهريية) �إن جازت لنا
الت�سمية فهي م�شبعة باحلنني و اخليبـة والقهر ،كما �أن
احلدث حا�ضر فاعل م�ؤمل م�شوق مده�ش ،وال�شخو�ص
بــــــ�أوج قاماتها و �أحا�سي�سها و نب�ضها� ،أو تلك التجربة
املليئة بالطفولــــة الطافحة بالت�شرد ..العامرة
باجلغرافيا .....الناب�ضة بالإن�سان واحلب ،والالفـت
يف تكنيك الرواية ـ غري تعامله احلذق مع الأزمنة التي
التظهر يف التداخــــــــــل املق�صود ،ليعود احلا�ضر �إىل
املا�ضي ،وح�ضوره يف واقعيته وك�أنه يحـدث الآن-
وعليه فمن الطبيعي االنتباه ال�شديد ج��دا» �إىل
ذلك التداخل الذي يحتاجه القارئ ،و�سرعة التقاطه
وبدقة نباهته لأنه يعي�ش مع املا�ضي الذي يحدث الآن.
ك��ان��ت النتائج ال��ت��ي ���ص��درت عنه وذل���ك التقابل

الق�صي الن�صي للأحداث وحركتــــها يف خدمة عر�ض
واحد وهو تقابل ال�ساعتني� :ساعـــــة حم�ص القدمية
املتوقفـــة والأخ���رى اجل��دي��دة ،وق��د �أخ��ذت املحور
الأ�سا�س ،ولهما باملقابل �ساحتان لي�ستمــر التقابــــــل
الن�صي الق�صي �ضمن تدافع �أحداث الرواية بتناغم،
وبينهما م��راوح��ة ال��وط��ن فـــي مكانه حيث اجلهل
القابع خلف ال�ساعة املتجمدة املتوقفة ،وبيـن عجلة
تطـــور �سريعة ،ا�ستهالكية ،انتهازية �..أت���ت على
الأفكار ال�شجاعة كلهـا  .وميكنني �أن �أحددالنقاط
التالية يف رواي��ة (�ساعتان �..ساحتان ) :اخليبة
وخ��واء ال��روح ،الرومان�سية الواقعية املنقولة بلغة
تق�صرعنها ال�سجاجيد احلمــــــــــر ،و�ساحات ال�شغف
والرق�ص يف �أفخم الق�صور ..ال�سخرية املبطنة ،وروح
التهكم اخلفيـــة ،ثم التوثيق والت�أريخ للمنطقة  /بالد
ال�شام  /يف القرن الع�شريــــــــن ،وا�ستنهــــــــا�ض الذاكرة
لإحياء كل معامل الرتاث الذي تراجع حتت �ضربـــــات
احل�ضــارة مثــــــــــل/ :امل�صحف العثماين لال�ست�سقاء
املوجود يف قلعة حم�ص� ..صناعة املكدو�س� ..أدوات
احلالقة القدمية  ..البوابرجي وهي مهنة قدمية
انقر�ضت يف زمننا ه��ذا� /إىل جانب ذاك��رة الأماكن
احلا�ضرة بقوة جارفة ،و تلك الطفولة التي توحــــــي
ب�أنها ال ت�شيخ .
متكن الكاتب من �أن يبقى «خمتبئا وحياديا» غالبا»
لينيط ب�أبطاله نقل الر�سائل وال�شيفرات التي يريدها.
�أخريا» ف�إين �أرجو قبول ر�أيي الذي ا�ستخل�صته من
هذه الروايــــــــــــــــــــة:
لغة �ساحرة ،و �إبداع وا�ضح ،و �إميان بالكتابة......
فهل �أراد (جبور) �أن يكون نهرا «كالعا�صي ،يتقا�سم مع
ديك اجلـــــن الآالم والذاكرة».........
ذلك هو ما تقوله�( :ساعتان�.......ساحتان)

نافذة على العالم

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1630" :الأحد 2019/3/10م  3 -رجب 1440هـ

دور المثقف في المرحلة الراهنة
• حممود البعالو
�أقام فرع احتاد الكتاب العرب بالرقة ندوته الفكرية (دور املثقف يف املرحلة الراهنة )يف
املركز الثقايف العربي يف حماة ,بح�ضور الرفيق اللواء �إبراهيم الغنب �أمني فرع الرقة حلزب
البعث العربي اال�شرتاكي والرفاق �أع�ضاء قيادة الفرع ,وقيادات ال�شعب احلزبية وجمهور
من �أهايل حمافظتي الرقة و حماة ..
الأ�ستاذ عيد الدروي�ش رئي�س فرع احتاد الكتاب بالرقة �أ�شار مبقدمة عن املثقف ووعي
الذات  ,وجتذير الوعي للمقاومة ودور املثقف يف احلروب الثقافية العاملية التي اتخذت
منهجها كاحلروب الع�سكرية ,و�أك��د على �أهمية الدور الذي يلعبه املثقفني العرب يف ت�شكيل
الوعي وت�شكيل الذات العربية ..
* -د.علي ال�شعيبي يف حموره (مقدمات يف �أ�س�س ال�صهيونية – مقاربات راهنة ) حتدث عن
املقاربة ال�صهيونية للإ�سالم ,وهل ا�ستطاعت هذه اخرتاق الإ�سالم  ,فدعم قوله ب�أنه جاء عند
التابعني من ال�صهاينة يف حديث مو�ضوع يف الإ�سرائيليات ما ن�صه (�إن الأر�ض التي باركها اهلل
هي مهاجر �أخي �إبراهيم من عري�ش الن�صر �إىل الفرات ) كي يقاربوا طرحهم اجلديد (حدودك
يا �إ�سرائيل من الفرات �إىل النيل ) ,وتطرق ال�شعيبي �إىل �شخ�صية مو�سى بن ميمون �صاحب
كتاب( دالئل احلائرين ) الذي اختلط مع البغدادي  ,وحمى يهود م�صر وت�سلم الكثري من املنا�صب
وزار القد�س ,ودعا �إىل بناء كني�س �أعظم ,وو�ضع �أ�س�س ال�صهيونية املعا�صرة قبل حاييم وايزمن
,وا�ستطاع تدلي�س م�صطلح ال�صائبة ويق�صد به( امل�سلمني ) ,وا�ستغل هذا امل�صطلح وبد�أ يدعو �إىل
هدم امل�ساجد والقباب ,ولهذا ن�سخت �صورته على (� )10000شيغل ,وجاء بعده هارون بن مو�سى
بن يعقوب الذي علم ابن تيمية العربية ودر�س كتاب دالئل احلائرين ,فتجر�أ على الر�سول
حممد عليه ال�صالة وال�سالم  ,و�أفتى بكفر من يزور قربه وله كتاب( ال�صراط امل�ستقيم ) �أخذه
باحلرف من دالئل احلائرين  ,وهو من �أ�س�س ال�صهيونية الإ�سالمية مما حدا ب غولد زيهر �أن يقول
( :لقد زرع ابن تيمية يف الإ�سالم زرعا لن تقوم به قائمة �إىل يوم الدين ) وحممد بن عبد الوهاب
�أول هذا الزرع .
* -الأ�ستاذ الأرقم الزعبي يف حموره (ثقافة جامعة ) �أ�شار �إىل �ضرورة و�ضع خطة ثقافية
وطنية جامعة ,وطرح عدد من الإ�شكاليات التي يجب تخطيها لو�ضع هذه اخلطة  ,ومنها ( كيف
نحافظ على الذات الثقافية الوطنية ,واحلاجة �إىل م�شروع ثقايف يجمع الذات بالآخر  ,وثقافة
الكل املركب ,وبني مالمح هذه الثقافة يف �أن تكون تنويرية �إن�سانية  ,وحركية �إبداعية ,وثقافة
تبني اجلمال ,وتكون تراكمية  ,وت�سمح بالت�صالح والتقارب مابني ما هو حداثي ,وما هو تقليدي
 ,وان تكون ثقافة مو�ضوعية ) وت�ساءل الأرقم عن ماهية اخلطة الثقافية الوطنية يف جانب
الو�ضوح ,وهل مت حتليل عمل ودور امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية واخلا�صة ؟ ومن هي اجلهة
امل�شرفة على عمل هذه امل�ؤ�س�سات ومراقبته؟ ...واقرتح الأرقم يف نهاية حموره �ضرورة ت�شكيل
جمل�س للثقافة الوطنية .
* -الأ�ستاذ م�صطفى �صمودي رئي�س احت��اد كتاب حماه يف حم��وره حتدث عن حاجتنا �إىل
مثقف ع�ضوي يحكم العقل ال النقل ,لأن املثقف �أول ح�صن يت�صدى و�آخر ح�صن ينهار ,و�أ�شار �إىل
اال�ستهداف الأوربي للعرب عرب منظريهم وفال�سفتهم ,م�ؤيدا قوله بو�صية القدي�س لوي�س التي
وجهها �ضد الوطن العربي والتي مفادها (�ضرورة غزو العرب فكريا  ,وف�صل م�شرق الوطن العربي
عن مغربه  ,و�إبقائه يف حالة التبعية  ,و�إبقائه يف حالة الال�ستقرار ) ,ونوه �صمودي �إىل �ضرورة
املحبة والتوا�صل ,وفهم الواقع الراهن ,وا�ست�شراف امل�ستقبل ,و�أهمية تالزم الوالء واالنتماء .
* -الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س احتاد الكتاب العرب حتدث عن (املثقف بني النظرية واملمار�سة
) حيث ت�ساءل عن ماهية املثقف وهل هو من كان يحمل �شهادة علمية ؟� ,أو هو الروائي وال�شاعر
والأ�ستاذ اجلامعي ؟ و�أكد على �أن لي�س كل متعلم مثقف ,بدليل ان يف تاريخنا العربي مبدعني
وفال�سفة مل يتلقوا �أي حت�صيل علمي ,فكيف يتم �ضبط هذا امل�صطلح وهو رجراج وزئبقي �أوهمنا
�أن كل الكتاب والقراء والفال�سفة والأطباء مثقفون  ,ثم اخذ امل�صطلح ب�أنه الإن�سان الذي يعمل
يف حقل الثقافة ,وال ت�ضاد يف بني املنطق واملمار�سة والنظرية وهو �أمر متالزم ,و�شرط املثقف كما
يراه ال�صالح ان تكون املمار�سة ابنة �شرعية للنظرية وال فهو دعي ثقافة ,و�شرط املثقف ان يكون
له دور وان يكون فاعال يف جمتمعه ,وال�شرط اجلوهري هل ميكن االعتماد على كم من املثقفني
العرب القادرين على �إح��داث حتوالت اجتماعية ,و�أ�شار ال�صالح احلرب الكونية على �سورية
,وت�ساءل عن دور وزارة الثقافة واحتاد الكتاب العرب يف مواجهة هذا احلرب ,وعن عدد املثقفني
الذين ت�صدوا لهذا احلرب وانطبقت �آرائهم و�سلوكهم مع �أفعالهم و�أقوالهم  ,ومار�س ال�صالح نوعا
من جلد الذات فاك دان دور املثقفني ال�سوريني ر�سميا وفعليا مل يكون مب�ستوى هذه الهجمة على
�سورية ومل يقوم  /468/مركزا ثقافيا يف �سورية بواجبهم ولو ع�شرة يف املئة  ,وان وقود ما
حدث يف �سورية كان فكريا ومعرفيا وثقافيا ,ولو كان الأمر ع�سكريا فقط لكان لهذه احلرب �أن
متوت حلظة والتها ,وان الوقود الفكري هو من �أخر احل�سم يف هذه احلرب ,و�أكد ال�صالح �أننا
ككتاب كنا عاجزين مفككني مل نكن بامل�ستوى الوطني الالئق باملواجهة ,لهذا نحن مطالبون اليوم
– واحلرب يف نزعها الأخري� -أن ن�صنع الوعي الثقايف اجلديد يف �سورية .

�ساندرو بوتتي�شيلي
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• كرم النظامي

يعد الفنان �ساندرو بوتتي�شيلي  1510-1445من �أ�شهر فناين ع�صر
ّ
النه�ضة واليقل �ش�أن ًا عن دافين�شي وروفاييل و�أجنلو من حيث املهارة
الفنية الكال�سيكية لكنه اختلف عنهم يف جنوحه �إىل التمرد على
املثالية الكال�سيكية واملو�ضوعات الدينية ال�سائدة وقتذاك وا�ستلهام
موا�ضيعه الفنية من امليثيولوجيا الرومانية واليونانية مما �أثار حفيظة
ال�سلطة الروحية  ..وكان من �أ�شهر �أعماله (لوحة الربيع ولوحة مولد
فينو�س) وفيهما ج�سد ا�سطورة فينو�س ربة احلب واجلمال..
ففي لوحة مولد فينو�س ثمة فتاة عارية تخرج من حمارة ذهبية وتتظاهر
باالحت�شام ب�أن ت�ستخدم غدائرها الطويلة ال�شقراء مبثابة ورقة تني ت�سرت
ج�سدها ويبدو عن ميينها مالك الن�سيم الذي يدفعها نحو �ساحل الأر���ض ،
ً
ميدعة
وعن ي�سارها فتاة ح�سناء ترتدي جلباب ًا �أبي�ض مرق�ش ًا تناول فينو�س
تزيدها جما ً
ال على جمالها ..
واللوحة �آية من الفن املذهل الذي يت�شح بطابع وثني� -أ�سطوري قوامها دقة
وبراعة الت�صوير مع ت�أثريات كن�سية تعطي للعري �صفة القدا�سة وتبعده عن
النزعات الدنيوية وفيها ا�ستثارة للخيال الأثريي عن طريق ائتالف اخلط
املن�ساب املتدفق..
وقد ا�ستمد بوتيت�شيلي فكرة اللوحة من فقرة يف ق�صيدة (بوليتيان) لل�شاعر
بوليزيانو يف ت�آلف فريد وتناغم مابني الأدب والفن ..
و�أما لوحة الربيع امل�أخوذة من ترنيمة لوندر�سو لل�شاعر باخو�س :
(من �شاء �أن يكون �سعيد ًا فل ٍي�سعد)
ً
ثانية بهيئة ح�سناء ترفل بردائها امل�سبل وقدميها العاريتني
فرنى فينو�س
ً
واقفة و�إىل ي�سارها الآلهة فلورا �آلهة الربيع ورجل يقطف تفاحة
اللطيفتني
من �شجرة ليقدمها �إىل واحدة من ربات اجلمال الواقفات بجانبه ن�صف عاريات
 ،كما يبدو رجل �آخر يحاول ا�ستثارة فتاة تكت�سي غاللة من ال�ضباب..وكامل
امل�شهد ت�شرف عليه فينو�س ربة اجلمال ومن فوقها يحلق كيوبيد بجناحيه
ويرمي ب�سهام الع�شق التي �ستخرتق القلوب..
ويذهب نقاد وم�ؤرخو الفن �إىل �أن ق�صيدة بوليزيانو ولوحتي بوتيت�شيلي
ج�سدتا ب�أمانة فل�سفة احلب الإفالطوين التي �صورت فينو�س ك�آلهة للحب
واجلمال يف مظهرين:
�سماوي مالئكي يبعث احلب الطاهر يف القلب وال�ضمري  ،ودنيوي يثري العاطفة
وال�شهوة  ،وهذا اليبتعد عما قاله الفيل�سوف افالطون ب�أن اتباع الرغبة يف
جمال اجل�سد يلهم العقل ويبث فيه احلب الروحي ..
وثمة نقاد ر�أوا يف اللوحتني توافق ًا مع امليثيولوجيا والفل�سفة والأدب
وخا�صة �أعمال �أ�شهر الأدباء كفريجيل وهومريو�س وهي�سود..
وهاتان اللوحتان كانتا بالفعل ث��ورة يف حينه على الكال�سيكية املثالية
يف الفن الت�شكيلي ،وقد ق�ضت الكني�سة ن�صف قرن ال�ستعادة �سيطرتها على
مو�ضوعات الت�صوير التي �أفلتت من يدها فتعززت ثانية على يد مايكل اجنلو
وروفاييل و�إن كان بوتيت�شيلي يف �أواخر حياته قد امتثل لتعاليم الكني�سة رمبا
حماباة لها وذلك ب�أن �أقفل م�سريته الفنية الإ�شكالية بر�سم �شخو�ص امللهاة
لدانتي ورائعته ال�شهرية �أي�ض ًا (�صورة امليالد )  1500م..
وجدير ذكره ف�إن الفنان �ساندرو بوتيت�شيلي من ا�شهر فناين ع�صر النه�ضة
ولد يف فلورن�سا وتدرب على �صياغة الذهب يف مقتبل عمره ورمبا تعلم هذه
احلرفة هو من كان �سبب ًا يف براعته ب�صوغ لوحاته الفنية فيما بعد برباعة
و�إتقان مذهلني..
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مكابدات �آخر الليل
•�إبراهيم عبا�س يا�سني

رحيل –
ُ
�سرنحل ..
ُ
�سرنحل خلف ال�صدى وال�سراب
عما قليلٍ
تارك َ
للرياح ..
ني عناويننا
ِ
الغياب
مهب
ْ
و�أ�سماءنا يف ّ
فال ت�س�ألوا ليلنا امل�ستبدّ ملاذا ارحتلنا
�سينبئكم – حني نن�أى غد ًا –
اخلراب
كل هذا
ْ
 الطائر الذبيح –ال�صباحات ت�شدو
 ..وكانت طيور
ِ
�شم�س تبع ُ
العا�شقات
رث �ألوانها
ِ
ملطلع ٍ
قزح
كقو�س ْ
ُ
��رح
وك��ن��ت �
أح�����اول م��اق��د ت��ي��� ّ��س َ��ر م��ن ف ِ
أغنيات ،
ال
ِ
احلانيات ،
ف�أر�سلتُ قلبي يرت ُّل �أحلانه
ِ
ّ
وانذبح .
�شوكة ..
فحط على
ٍ
ْ
مكابدات -
ٌ
ك�أن ال َ
مقربة  ،ك�أين
أر�ض
ريح �أ�سافر يف دجاها
على ٍ
آن�ستُ فوق الطور نار ًا
فما � ْ
�سماء عن �ضحاها
وال ان�شقّتْ
ٌ
وها�أنذا ُتت ّوجني املنايف
نب ّي ًا نازف ًا يرجو �إلها
ك�أنا  ،بعد ي� ٍأ�س ،يابالدي
حب  ،متاها
تز ّوجنا  ،بال ٍّ
ف�أجنبنا امل�آمت واملنايف
َ
احلرائق واملياها
و�ضاجعنا
ماا�سو ّد ٌ
ليل -
وما زلنا � -إذا ْ
ُّ
نع�ض على مواجعنا ال�شفاها
�أال ت ّبتْ يدا �سود الليايل
مبا حملتْ � ..آال تبت يداها

عد�ستُها ال تلتقطُ
زغاريدَ البدايةِ
•ميلينا مطانيو�س عي�سى
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متواليات الخديعة

اليوم عيدك
•�سليمان ال�سلمان

•مر�شدة جاوي�ش
-1تلك رموز اجل�سد امل�سنون
وراء الليل ..
وت��ل��ك ري���اح ال��ث���أر املعتم
مني
هل �أتلوها
قبل النار وبعد
�ضباب العامل ؟؟
ليت املقتول يغني
فهو الأوحد
يف هذا الفقد �إىل �آخره
ي�شرق بال�سر ويف�ضح
من ال تتكلم
قال الأثر الراعف
من جثمان الرائي
هل كانت حتتاج �إىل
عا�صفة الإفك لكي تت�أمل ؟؟؟
-2�صوت ...يف الظلمة
ملتب�س مع �أ�شباح الفجر
�صوت.. .يرتد �إىل املا�ضي
ال ...ماء لليل مرتع�ش
ال  ...برق للون مف�ضوح
ال  ..ظل وال �شكل وال �إيقاع
هو ذا يرتقب الثمر ال�ساقط
ويهيم كوعل ...
خلف زهر �شاخت
�أو خلف امر�أة
الم�سها امل�س مع الع�صيان

ما �أبغ�ضها
وهي تبالغ يف �إحراق
رغائبها
ت�صطاد املبعد واملهمل
واملنقو�ص ..وترتك للثلج
عواء اجلدران
-3�صيفا»....
من غرب اللوحة ي�أتي
�شجرا»..مك�سوا»
بالغربة والأ�شجان ..
�شجرا»...مزدحما»بالأ�سطورة
والألوان
ما �أن يدخل بظالل حمبته.
فينا ....
وت�صافحنا باللهفة �أيقونته
حتى ت�سفح يف االيقونة
�شهوتها
وكعادتها ال تكرتث
ملا ينق�ض على هالتها
ال تكرتث ل�شيء ..
ال يوغل يف خافية ال�صيف
ويف�سد ما يف اللوحة
من �ألوان ...

من منبع اخل�صب اجلني
مل��وق��د ال����روح ال����ذي يهب
احلياة
لت�شرق الأ�سحار
تهنا مبا �صاغوه
من وهم الأ�ساطري العتيقة
حولنا
ال �ضلع �آدم �صار حواء
وال تفاحة من كفها
عادت لنا يف �سر �إبلي�س
ال����ذي م���ا زال ي��خ��ج��ل يف
الديار
م��ذ �أخ��رج��وا الإن�����س��ان من
حلم النعيم
�إىل عذابات تدار
عدنا �إىل �سيل الدموع
تلف �آالم احلياة
لأجل �أطفال �صغار
وت����دور يف �أوت�����ار قلبينا
الأغاين
بال�شوق ..باحلب املهلل يف
الزمان ويف املكان
ف�أرى ن�ضار ال�شم�س
يف عينيك ..يف �شفتيك
�آالف املوا�سم
كيف جا�ؤوا

باحلرائق ..والفوارق
بعد �أن عميت ع��ي��ون عن
ر�ؤاها
�أن��ظ��ر لأزواج الع�صافري
التي يحيى غناها
ال فرق يف �أح�ضانها
والزقزقات تدافع الأحلان
يا �أنت� ..أمي يف الوجود
رفيقتي� ..أختي
�أيا امر�أة!..
�أرادوها ..معلقة
ب�أ�ستار الهوان
ونريدها ..وهي احلياة
ك��م��ا ن���راه���ا ..يف م�����س��اواة
الأماين
لتعود ملء القلب
ملء العمر
ملء احلب
يف فرح ..يداين
واليوم عيدك
فاقبلي �أحلى التهاين

�أبحث في المدى عن ذاتي
•خلدون ابراهيم ابراهيم
وم�ضيتُ � ُ
أبحث يف املدى عن ذاتي
بالروح عن ّ
لـذاتي
مرت ّفع ًا ّ
حريف ع�صاي وري�شتي ز ّوادتي
ُ
والدمعة احلمراء من نهداتي
يف ّ
غ�ص ٌة خمفية
كل ٍ
نف�س ّ

الطريق ت�ؤدي �إليها
� ُّأي
ِ
�أ ّيها و هي هناك وهنا؟
رمي الّتي اعتادتْ على غزلِ
البنات
ِ
ّ
حذر ُتها من �إكثا ِر ال�س ّك ِر
يف حيل ِتها,
رمي الّتي َغ َلتْ ر�ضا َبها احلل َو
�ضرير
فم وعلٍ
ٍ
يف ِ
تطرب ل�شد ِوهِ؟
كيف
ُ
ُ
الذنوب عا�شق ُِك� ..أتخ�شيه؟
أعزل
�
ِ
الغالف
يقتلع وج َه ِك عن
ِ
ُ
ّ
ويبذ ُر ال�ضحايا
الفرا�ش.
راح ًال من ذاكر ِة
ِ
رمي..ال َ
فرق
جاء ح�صا ُد ُه,
�
اجلحيم
هو
إنْ
ُ
َ
ُ
ي�سلخُ
امل�شيئة
ويغر ُز الط َ
ني يف خ�ص ِر ظن ِِّك.
ليلة وليلة
ال تكرتثي
بكذبة � ِ
ِ
ألف ٍ
َ
مر ًة
ك
ل
�شهريار قت
ِ
ّ
َّ
مرة
وكل ّ
الوليمة
تكفيك �ش َّر
و�صية
ثابري على
ِ
ِ
ٍ
و�س�ؤا َلهُ :
أنت؟
كيف � ِ

شعر

الغ�صات
غ�صة ّ
و�أنا بنف�سي ّ
ُ
ُ
امل�ستفي�ض غيابها
البيا�ض
�أ ّمي
تخذتْ بالد ًا يف �سما الغيمات
ف�إذا �أجادت ٌ
مزنة برذاذها
جادت مبثل هطولها عرباتي
ومتاثلت للموت كل جوارحي
�شوقا وفا�ضت باجلوى زفراتي
عميق ٌ
ٌ
نازف
جرح
وبال ُدنا ٌ
ُ
آهات
والآه
تن�سل من ح�شا ال ِ
فاحلرب تقتلع ال�ضلو َع بب�أ�سها
والبحـة َ الغنـّاء يف النّايات
ّ

وت�صدّ نا عن �صبحنا و�أكفّنا
أموات
امتلأت كمقربة من ال ِ
والطفل فيها ٌ
امل�شيب
هم
ِ
بالغ ّ
و�شاهدٌ لغرائب الغابات ِ
وم�ضيت �أ�س�أل من �أنا ؟�أنا من �أنا
ات
النح ِ
؟ و�أ�صابعي ك�أ�صابع ّ
ني خ�شوعه
النهر يعرفني بط ِ
�أمواجه الزرقاء من غيماتي
الأر�ض تعرفني وتعرف من �أنا
فحقولها اخل�ضراء من جنّاتي
ناعورة
�أنا يف غناء الطري يف
ٍ
بات
ظم�آى و�صوت املاء يف اجل َن ِ
معول
�أنا يف يد الفالح �شقُّة ٍ
اخل�ضر من ز ّالتي
وال�سنبالت
ُ
ّ
�أنا قبلة ُر�سمت بجبهة والدي
الت
يا دفئها يا روعة ال ُق ُب ِ
�أنا ق�صة ال�شعر اجلميل ,ق�صائدي
أبيات
وحي ال�سنا �,أنا مرو ُد ال ِ
ُ

• علي معروف
�أنا واخليال م�سافران
جنوب ذاكرة الطفولة
مت�ضي �إىل �أمل طواه
الغيب يوم �أتاه غيله
ذهب ال�شباب وخلف
احل�سرات منهكة عليله
والغانيات تبعنه
�آثرن دوحته الظليله
ليت ال�شباب وهل بليت
يجاز منخف�ض الكهولة؟
�أو ت�ستعاد مواقع
�أ�ضحت مواطنها قتيله

�أنا
وتعود تعتنق القلوب
على مدارجها اجلميله
يا قلب ال ت�أمل زمانا
�شاهد املوتى رحيله
ال يرجتى ما ال ينال
ولي�س فيما فات حيله
لو �أنه وىل ولي�س
الع�صر منتجع الرذيله
لأ�ستدرك العقالء ما
فقدوه فيه بالف�ضيله

قصة
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طرفة ما...
•حنون جميد
هذه هي امل��رة الثانية التي ي��زور فيها املدينة
الأوروب��ي��ة ذي ،ويتوه يف �شوارعها ومنعطفاتها.
مدينة مثلها غا�صة بالب�شر وال�سيارات واحلانات
ومعار�ض الأزياء والأ�ضواء ،على رجل كبري مثله
يق�صدها وحيد ًا ،مثله �أول مرة� ،صعبة املرا�س.
ولوال حلوله مبا�شرة ومن دون وعي ،على النقطة
ال��دال��ة التي ت��ق��وده �إىل �سوق مالب�س الن�ساء
واملعر�ض عينه ،ملا عرث ثانية عليه.
ملا مل يكن فندقه قريب ًا وها هو موعد مغادرته البلد
عناء ما لي�صل �إىل هنا ،بل �إنه
ي�أزف اليوم ،فقد جت�شم ً
ً
كاد ُيزهَ ق حتت العجالت ،عندما تخطى وئيدا �سكة
لرتام قادم ،لوال �صياح �أو هياج بع�ض النا�س.
�سره كثري ًا �أن يكون الب�شر على هذه ال�صورة املبهجة
ّ
م��ن احلميمية على رج��ل غ��ري��ب لينقذوه م��ن موت
حمتوم ،حتى تنا�سى تلك الرهبة ال�شديدة وهو يرى
الرتام مقب ًال عليه ،وي�صبح معه وجه ًا لوجه �أو يكاد.
هو ذا املعر�ض بعينه واملر�أة نف�سها .املعر�ض م�ستمر
على ح��ال��ه ،ب��ل �إن متظهرات وا�ضحة ط��ر�أت عليه،
خ�صت دي��ك��وره �أو ًال� ،إذ �شعت �أ���ض��واء كرث يف �سقفه
ال��ث��ان��وي ،وات�سعت زواي���اه ،ورمب��ا م�ساحته كذلك.
�أزياء عديدة وموديالت حديثة تقدمت �أو ت�أخرت يف
مواقعها ،بناء على �أهميتها �أو طلب ال�سوق عليها� ..أو
هكذا!
بل بهره التقدم الوا�ضح ،على عموم ما ر�أى حتى
�ساعاته الأخ�يرة يف ه��ذه املدينة املت�ألقه ،عك�س ما
كان لفته وما يزال و�ضع مدينته التي تراجعت �إىل
ال��وراء .و�إن كانت املفارقة �آملته ،فقد ان�سحبت وما
يعم اجلمال ينطفىء اجلرح،
خلفت �سريع ًا ،فعندما ّ
�أو ُين�سى!
امل��ر�أة �صاحبة املعر�ض �أو العاملة فيه ،طر�أ عليها
تغيرّ ما .كر�ست كمية لي�ست قليلة من الزينة املموهة
حلقيقة الوجه ،ومن هناك العمر ،وال �سيما ما حتت
العينني .ب��ل �أن��ه��ا �صبغت �شعرها الأ���ش��ق��ر ال��زاه��ي
بالأ�شقر الأدك��ن ،ليتاح لب�شرتها البي�ضاء يف الأ�صل
�أن ت�ش ّع.
برغم ما دب �إىل قوامها امل�ستقيم من انحناء رهيف
بدا �أخ��اذ ًا ،فقد جعل يردد مع نف�سه؛ ما جميل قهر
الزمن جماله �إال وترك له �شيئ ًا ي�شري �إليه ،وما تزال
متر على �صورته مرور ًا عابر ًا ،كلما دنا من حاجة �أو
ت�أملها.
بل ما تزال �ساهية عن �أهمية وج��وده� ،أو �إن كان
لوجوده �أهمية خا�صة غري ال�شراء� .إنها على ا�ستعداد
لهذا ،ولذا فهي ال تنظر �إليه� ،إن نظرت� ،إال من طرف
لتهب �إل��ي��ه حاملا ي�ؤ�شر على ���ش��يء ،فهذا هو
عينها
ّ
مقت�ضى البيع هنا� ،أو يف �أي مكان.
هو نف�سه ال يعدّ وجوده غاية منف�صلة عن رغبته
يف �شراء حاجة لزوجه ،ما دام ُو ّفق �إىل �شيء من هذا
يف املرة القدمية ال�سابقة� ،إمنا كان الأمل يحدوه �أن
يجد ثوب ًا �أف�ضل من ثوبها ال�سابق ،ليعيد لقلبها رفته
القدمية حتى لتفتح عينيها على �سعتهما؛ حق ًا؟
لكن الثوب ال�شبابي املحتدم ب�ألوان باهرة ي�ستقدمه
�إليه ،ويقدم �صورة زوج ابنه التي يحبها على �صورة
زوجه.
كان هناك يف حقيقته �شيء �صغري بد�أ يتطاول يف
نف�سه ،مذ دخ��ل املعر�ض ك��ان يقمعه كل حلظة ،وال
يريد �أن يتوقف عنده� ،إال �إذا كان ذلك على �سبيل
املداعبة هذه املرة� ،أو التذكري بطرفة قدمية عابرة،
�أكلتها ثالثة عقود من ال�سنني.
الثوب الذي لفت نظره ثوب جميل ذو �ألوان �أخاذة،
يت�آخى �أو يتداخل فيها ،الأحمر والأخ�ضر والربتقايل
والقهوائي ،حتى لت�صبح كتلة واح��دة م��ن مربعات
وم�ستطيالت متعا�شقة تتخللها خطوط دفينة مائلة
توحدها على امتداد طول الثوب الذي
�سمر �أو �سودّ ،
يبد�أ بالعنق حتى الكاحلني.
ملا مل تفهم من لغته مثلما مل يفهم من لغتها كما
علي بذلك الثوب
جرب ذلك من قبلّ ،
ّ
وجه �إ�صبعه �أنْ ّ
يف ال��زاوي��ة الي�سرى� .أ�سرعت وارتقت �سلم ًا ق�صري ًا

وع���ادت م��ن��ه ب��رزم��ة م��و���ض��وع��ة ع��ل��ى ّ
رف �شبه ع��ال
وقدمتها له ليختار املقا�س الذي ي�شاء.
هل فكر حلظتها �أنه يعيد اللعبة ذاتها؟ و�إن ال ِع ْرق
يد�س منذ دقائق ،ها هو الآن يعلن عن نف�سه
الذي كان ّ
ويقول؛ � َ
إليك بها لقد حانت حلظتها ،و�شيء ال خ�سارة
فيه قد ال تعدم الفائدة منه ،ولو على �سبيل ا�ستعادة
ذكرى قد ال تكون مفرغة من متعة ما؟
�سره� .سعادته �ستكون كبرية ،حينما يبتاع
�ضحك يف ّ
هذا الثوب لزوج ابنه التي يحبها ولي�س لزوجه �أو ًال،
كذلك من خالل ما قد يثريه ال�شراء اجلديد هذه املرة!
ملا كانت مقا�سات هذه النماذج من الثوب متباينة
الطول والعر�ض ،و�أن��ه �أب��دى حرية يف ما ينا�سب زوج
ابنه ال�شابة من مقا�س� ،أ�شار �إليها �أن امهليني ثانية
واح��دة �أو ثانيتني ،ثم خرج من املعر�ض �إىل ال�شارع
العام ،ومن هناك عاد لها بفتاة �شابة لها موا�صفات
زوج ابنه بالتمام..
ت�صدم امل��ف��اج���أ ُة ���ص��د َر ال�شابة ال��ت��ي تطيع �أم��ره
مبمانعة حمببة ،مثلما ت�صدم �صدر البائعة وبقوة
�أ�شد ،فتذهل حلظة وتغ�شى نظرها �صورة ما ،مل تكن
هي �صورته ذي طبق الأ�صل متام ًا� ،إن مل تكن ن�سخة
قدمية منها.
ينفتح وعيها عليه وتخاطبه بلغتها غري املفهومة؛
�آه� ..أن��ت نف�سك! يا ل َ
��ك من رج��ل ح��اذق وكنت فاتن ًا
كذلك .ثم تكاد تتهالك من ال�ضحك على الأر�ض.
تراه يدخل معر�ضها ويعرب بالإ�شارة لها وهما ال
يعرف كل منهما لغة الآخر ،عن رغبته يف �شراء ثوب
لزوجه من هذا النوع من امللب�س املعرو�ض هناك ،و�أ�شر
على الزاوية التي يت�ألق الثوب فيها على ج�سد املر�أة
املانيكان ،حتت �ضوء وهاج.
تعر�ض عليه من��اذج م��ن ال��ث��وب نف�سه ومبقا�سات
خمتلفة و�أل��وان ع��دة .ي��زداد �إعجابه بالثوب ،لكنه
يحار يف �أي من املقا�سات ينا�سب زوجه و�أيها ال ينا�سبها.
ي�شل فكره ،لكنه يفكر يف ّ
يكاد اال�ضطراب ّ
حل رمبا
ج��اءه �سريع ًا ،فموعد الطائرة امل��غ��ادرة �إىل بلده ال
يعدو ب�ضع �ساعات.
يخرج مبا�شرة �إىل ال�شارع العام ،يت�صفح �أج�ساد
الن�ساء امل��ارات عليه .تده�ش امل��ر�أة التي ي�ؤ�شر �إليها
�إ�شارات مرتبكة �أو جمزوءة ،بطرف �س ّبابة �أو ب�س ّبابة
وو�سطى� ،أن اتبعيني �إىل حيث هذا املعر�ض ولو جلزء
من دقيقة �أو دقيقتني.
مل تفهم املر�أة من �إ�شاراته �شيئ ًا ،لكنها تتبعه �إىل
حيث يريد وتدخل املعر�ض معه .تقف هناك مرتبكة
��ف ال��رج��لِ
ري م��وق ِ
�أول الأم���ر ،لكنها ت�سعفها بتف�س ِ
الغريب .فت�ضحك �أو ًال وتتقبل الأمر كذلك ،وتعر�ض
قوامها طو ًال وعر�ض ًا عليها وعليه!
تقي�س ال��ث��وب على ج�سد امل���ر�أة املبتهجة �أخ�ير ًا
باملنا�سبة الطريفة ،التي مل ي�سبق �أن جربتها �أو
�سمعت بها من قبل .تت�سلم بحبور وحميمية خال�صة
يد الرجل امل�صافحة وتغادر املعر�ض.
َّ
ت�شك امل��ر�أة ال�شابة ه��ذه ب���أن ثمة رواب��ط و�إن
مل
ب��دت بعيدة ،وبعيدة ج��د ًا ،لكنها واقعية وتلقائية
تقرب بع�ض النا�س �إىل بع�ضهم ممن
�أي�ض ًا ،تربط �أو ّ
يت�شابهون يف امللب�س �أو املالمح� ،أو اللون� ،أو حتى يف
الطول والعر�ض ،ما جعلها تدعو ما ح�صل لها طرفة،
و�إن بدت عابرة ولكنها �سعيدة ب�صورة ما ،ولن تزول
�سريع ًا ،و�أن ه��ذا ال��رج��ل ال�����ش��اب ،ذا ال��ل��ون الأ�سمر
ال�صقيل الذي لفت نظرها كثري ًا ،لن ُين�سى.
بعد ثالثني عام ًا تعاود الرجل ،الكهل ،ذكرى تلك
الطرفة املبهجة .فذلك اجل�سد املرفرف الوهاج الذي
مكث طوي ًال يف ِخزان ذاكرته ،يعود اليوم كما لو حدث
�أم�س.
ترى خطواته الراحلة تغادرها على مهل �شديد.
تظل تتابعه حتى تقف له �سيارة �أجرة ..رمبا طائرته
يف امل��ط��ار تنتظره بعد ���س��اع��ات ...يغمر ج�سده يف
داخلها ويغيب.

•زهرة الكو�سا
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وطن للبيع
خرجت للقاء �صديقي الذي ي�شبه ما م�ضى من
عمري ،بعد احرتاق كل ر�سائلي يف البحر البعيد،
ذات عا�صفة!
هو �صداي عندما ت�ضيق م�سافة جنواي.
ارتديت ما ينا�سب �آذار احلائر بعد وداع ال�شتاء..
يف املخيم ال حاجة ل�سيارة تقلنا من مكان �إىل �آخر ،فامل�سري يف �أزقته
يبعث الطم�أنينة يف النف�س ،ويعيد ترميم ما ت�صدع يف القلب ،و�أنت تت�أمل
مل�صقات ال�شهداء ،ووجوه املارة البائ�سة واحلاملة يف كل االجتاهات.
خ�لال دق��ائ��ق و�صلت مكانه امل��زدح��م بلوحاته اجلميلة ،و�أل��وان��ه��ا
الهادئة...
كان منهمك ًا بتلوين لوحة على قطعة قما�ش � ،أ�سندها على جدار معر�ضه
يف الطريق ،ا�ستدار جهتي حني �ألقيت التحية ،قال �ضاح ًكا:
 عدّ ة القهوة بانتظارك يف الداخل .دخلت معر�ضه لغلي قهوتنا كالعادة ،و�أنا �أدقق مبدن وطني التي �أبدع
ر�سمها.
خرجت وجل�ست قبالته على الر�صيف ،بعد �أن وفقني اهلل بكر�سي
�صالح لال�ستعمال.
ت�أملته وهو يل ّون بحنو حزين لوحة مدينته يف فل�سطني ،بعد �أن اكتملت
يف وجدانه من حكايات احلجة (والدته) ،كما �أخربين.
ال�صمت �سيدنا يف هكذا لقاء ،رغم �ضجيج ال�شارع  ،و�أعماقنا املجروحة،
�إىل �أن ي���أذن ب�ضحكته املجلجلة التي كانت تف�ضح موته البطيء ،بدء
اللقاء وحواراتنا املتعددة كما �ألوان ر�سوماته.
فج�أة  ،بد�أ هطل املطر  ،حاولت م�ساعدته لإدخال لوحاته التي كان
يجففها على جدار املعر�ض يف الطريق  ،لكن غزارة الهطل ح ّولت الألوان
�إىل مرثية وطن.
�سمعت �صوت �ضحكته املجلجلة ،التفت �إل��ي��ه ،ر�أي��ت��ه يعت�صر لوحة
مدينته بني يديه .
�صرخت  :ماذا تفعل يا جمنون؟
قال � :أنت املجنونة  ،هل ر�أيتِ طيلة حياتك وطن ًا تباع مدنه كلوحة
فنية على الر�صيف؟
قلت  :ملاذا تر�سم �إ ًذا؟
قال  :لأين �أع�شق ال�سري يف �أزقة روحي!
�سالت الألوان كما دمعي ...
وع��دين �أن يتابع ر�سم مدينته وك��ل م��دن وطننا البعيد  ،فيما بعد ،
ليعلقها يف افتتاحية معر�ضه تعويذة مقد�سة ،ال على الر�صيف للبيع !!
لكن ا�ست�شهاده ،حال بينه وبني وعده!

ال�شبيه
كانت غرفة العجوزين دافئة  ،مليئة بحكايات جدي عن الأيام اخلوايل
يف فل�سطني ،بعد �أن فقد ذاك��رت��ه القريبة �إث��ر ح��ادث �سري ،واحتفظ
بالذاكرة القدمية.
جدتي �سعيدة بحالته ،لأنه مل ين�ساها ،ويذكّرها دائ ًما ب�صباها املفقود.
زيارتي لهم هي املالذ الآمن من االغرتاب  ،ومن كرثة النفاق على �أر�صفة
الطرقات امل�ؤدية �إىل فرح ما!
بينما كنت �أ�ضحك مع جدي  -الذي ال يعرف من �أنا  -على كيفية تقبيله
لتلك ال�صبية التي ع�شقها يف تلك البالد  ،وحماولته الدائمة تقبيل خدي
ليفهمني كيف كانت القُبل…
مل �أ�سمع �ضحكة جدتي  ،وال �صوتها وهي تنهره.
انتبهت �إليها  ،كانت على م�سافة �صفر من التلفاز  ،حتدق ب�أحد ال�سادة
رباق ..
وهو يلقي خطابه ال ّ
�س�ألتها � :شو ق�صتك يا �ستي  ،وين �سارحة؟
قالت  :مني هاد؟
قلت  :هاد حرامي الأر�ض ،والعر�ض ،واللون ،والنوع ،واحلياة.
قالت :لكن ه��اد اخل��واج��ا اللي ك��ان يتمختمر ببالدنا ،الب�س بدلة،
ويركب �سيارة قبل النكبة.
قلت� :أي خواجا? هداك مات من زماااااان ،هاد البا�شا يا�ستي.
ه��زت ر�أ���س��ه��ا على م�ض�ض ..وه��ي حت��اول �إي��ه��ام��ي ب��الإق��ت��ن��اعُ ،تتمتم،
وتب�سمل ،وعينها على البا�شا.
قلت� :سمعيني �شو بتحكي يا�ستي.
قالت :واهلل يا�ستي ك�أنه اخلواجا� ،سبحان اهلل بخلق من ال�شبه �أربعني..
�ضحكت وقلت� :آخ يا�ستي ،على زمانكم كان يخلق من ال�شبه �أربعني ،هلأ
على زماننا خلق من ال�شبه مية و�أربعني!
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فر�ص ٌة للبوح

َ
يك�سر دور َة
وذاك ال�صحو
�صبح ًا
ُ
الأحال ِم والأوها ِم
أ�سماء
املدائن ،ما تبقَّى من عيونٍ
ِ
� َ
ال�س ْك ِر والذكرى
�أ�سرفتْ يف ُ
ً
ي��ح ُ
��اول �أن ُيعيدَ ال��وق��تَ
ثانية
رج َع دور ًة
و َي ِ
َ
تروح نح َو ِّ
الكف وال�صد ِر
مئذنة الكال ِم
لكنَّ
ُ
ن�شر العطو َر على فمي
الذي َ

أنفا�س يف �أح�ضا ِنها ِع�شق ًا
وارتاحتْ ال ُ
و�سافرتْ من وجدها ُدنيا الف�صولْ
الق�صائد
فيهيم �شوق ًا بالّتي � ْأ�س َرتْ بقافية
ِ
ُ
واملدى
التكوين
ب�شائر
من َح َّملتْ دنيا العيونِ
ِ
َ
َ
اجلميل ب�صو ِتنا
والفرح
َ
لرتى الأ�صاب َع َ
كيف َتغ ِز ُل ع�ش َقها
باب الو�صولْ
�س َّرا على ِ
ً
ثانية وثالثة ب�أُنثى من عيونِ البح ِر
ويهيم
ُ
ال�صباح
�شفة
تر�سمهُ على ِ
ُ
ِ
ً
زرقاء
موجة
فيه املفاتنُ
فتنثني ِ
َ
�سحرها َ
فوق احللولْ
ُتن�شدُ
َ
قو�س الف�ضاءِ
ويهيم �شوق ًا با َّلتي �صارتْ على ِ
ك�أنها لونٌ
ي�ش ُ
ِّ
كل دور َة الأحال َم واملعنى
املدائن َ
فوق ذاكر ِة الطلولْ
رب �صو ُتها نح َو
ِ
فيع ُ
لتكونَ خمر َة ما تبقَّى من عيونٍ
ظهر عا�شقها
ُ
تفتح الأكوانَ والأ�سرا َر ُ ,تردي َ

فيم�سي هائم ًا َ
مثل ال�براري  ,حام ًال
دمع ًا
ُ
امل�سافة والر�ؤى
يفي�ض على
ِ
ً
بي�ضاء
فرا�شة
ري �إىل الغيو ِم
ع�شب ًا ي�ص ُ
َ
يف لو ِز ال�سهولْ
َ
لو كنتُ �أقد ُر �أنْ �أرى َ
امل�سافة
تلك
ب َ
نب�ض القلب وال�شالِ الذي
ني ِ
َ
الهواء ب�آهتي ل�سمعتُ
�صوت ال�شع ِر
رف َع
َ
َ
ُ
ينب�ض
داخل الزه ِر الذي �أملى على الأغ�صانِ
وجدها َ
فوق احلقولْ
�أنْ تزهو بكاملِ ِ
مل �أحتملْ َ
تلك ُ
لكنّني ْ
تن�ساب
اخلطا
ُ
التيه يف َ
تلك الأ�صاب ِع
نح َو ِ
َ
ح َ
تالحق �صو َتها
ني تومي
للمواعد �أنْ
ِ
ري َ
مثل َّ
باب ال�سيولْ
ف�أ�ص َ
الق�شة ال�صغرى على ِ
أنوثة يف الأ�صاب ِع
لو كنتُ �أقد ُر �أنْ �أرى �س َّر ال ِ
واملدى
�سهرت ُط َ
ُ
تي�س َر
َل
ول ا ّلليلِ � ُ
أكتب ما َّ
باب ال�سهولْ
من
ٍ
منارات على ِ
ني
باب احلن ِ
لكنّني �أم�شي �إىل ِ
ٌ
القلوب
وقبلة ترفو التمزُّ َق يف
ِ
ني الأ�صاب ِع
راح من ب ِ
ك�أنَّ كون ًا َ
نح َو
جمهول يئنُّ
ِ
ٍ
ب�صوته ُّ
�سر الف�صول ْ
ري تيه ًا �ضائعا ي�سري �إىل دنيا التذ ُّك ِر
و�أ�ص ُ
هائم يبغي الو�صولْ
روح ٍ
مثل ٍ

• حيان حممد احل�سن
ُ
القلب ما َخ َفقا
لوالك هذا
دم�شق
ِ
ُ
مبجدك غنّى ال وال َن َطقا
وال
ِ
ُ
دم�شق يا �ألق ًا �ص ّلى ِب َن ْ�ش َو ِت ِه
ُ
قياك وان َْط َلقا
ل
يف
ة
ب
املح
هوى
ِ
َّ ِ
ُ
زمن
أنت الهوى
احلب ْ
� ِ
من ٍ
وحروف ِّ
َ
قياك قدْ َع ِ�شقا
حب �إىل ُل ِ
وكلُّ ٍّ
هر �صامد ًة
�شا ُم
ِ
العروبة ُكن ِْت الدّ َ
ٌ
لفتوح ال ُع ْر ِب َقدْ َخ َلقا
وحافظ
ِ
ّ
�ص حا ِف ُظهُ
ب�شا ُر َي ْح َف ُظ َع ْهد ًا َن َّ
ُ
و
أمداء والأفقا
ل
وا
حر
ب
ال
ر
خ
يمَ ْ ُ َ َ
َ
ُ
وجي�شنا �صامدٌ �ألوتْ عزائمهُ
يقطع ُ
الطرقا
م�ستعمر ًا �أو لئيم ًا
ُ
ً
با�سقة
يا �شا ُم يا جن ََّة الأحال ِم
الفجر وال َغ َ�سقا
ت�ضم
باليا�سم ِ
َ
ني ُّ
�شاء ّ
بال�شا ِم كيد ًا َّ
�ضل م�سلكهُ
ْ
من َ
ّ
وال�شا ُم هلل ح ّق ًا واثق ًا نطقا
جوال ُننا عائدٌ ّ
ب�شا ُر ُي ْرجعهُ
َ
رتقا
و�سوف ُيلوي عد ّو الدا ِر محُ ِ
لأنهُ
جاء َي�سرقنا
ٌ
غا�صب قدْ َ
يا ويلهُ
القد�س قدْ َ�س َرقا
لرتاب
ِ
ِ
ٌ
لن يرك َع ّ
لن تْثنيهُ
عا�صفة
عب ْ
ْ
ال�ش ُ
كلهيب ّ
ال�ش ِّر قدْ َب َرقا
ها
ب
لهي
ُ
ِ
العميل مل� ٌ
َ
بفعلته
أخوذ
�إنَّ
ِ
َ
َ
و�سوف نُطْ ُ
فيه الع َ
ني واحلدَ قا
فئ ِ
َ
لزمرته
و�سوف جنعلهُ در�س ًا
ِ
البطولة واهلل الذي خلقا
با�سم
ِ
ِ
مرتزق �أعمى ب�صريتهُ
بئ�س
ٍ
يا َ
دوالرهُ ْم َف َخطا بالنّا ِر وانزلقا
ب�شا ُرنا ٌ
ب�شا ُرنا � ٌ
أمل َّ
َّ
عمل
ُ
ٌ
هو البطولة �س َّباق وما ُ�س ِبقا
يديه �سي�أتي النّ�صر م�ؤ َت ِزر ًا
على ِ
بج ّل َق و ُي ُ
حيط املجدَ م�ؤت ِلقا
جوال ُننا عائدٌ بالدَّ ِم ُن ْر ِج ُعهُ
دماء �أهدرتْ ِم َزقا
الفداء
نحنُ
ُ ً
ً
َ
رماح احلقِّ
�شاخ�صة
و�سوف ُن ْعلي َ
َ
ُ
َ
عد ّونا �سينال الزّ ْهق والغ َرقا

•�أنطون عازر

ملتهب
َقل ٌِق �أنا والقلب
ُ
والعتب
وينال منّي الوجد
ُ
�صحراء قلبي كلّها َوهَ نٌ
فتنتحب
�شجو
ينتابها ٌ
ُ
وعلى طريق الأمنيات حتطّ متْ
عربات �أحالم الأىل ركِبوا
الليل يهبط من �سدمي مواجعي
كليم تائهٌ َتع ُِب
و�أنا ٌ
غربة �أحيا ويجعلني
يف
ٍ
أن�سكب
�أملي كما ّ
الدمعاتِ � ُ
َن َ�سجتْ حروف الأبجدية ثوبها
الكتب
وت�سربلتْ َم ْن حزنها
ُ
وكما خيال الفكر م�سرحه املدى
كان املدى لل�شوق ينجذب
�ضاعتْ ُ�صوى العمر ال�شريد و�أ�صبحتْ
وال�شهب
م�شكاته الأقمار
ُ
قلب بات مكتئب ًا
يا ويح ٍ
آالم وال ُن َو ُب
جتتاحه ال ُ
يف ح�ضرة ال�س ّمار راوده الأ�سى
العطب
والذكريات �أ�صابها
ُ
مل
ما ُ
كنت � ُ
أعلم �أننا يف عا ٍ
والكذب
�أودى به النكران
ُ
ناق�ص
و�ضيع
والغدر جاء به
ٌ
ٌ
غب
بالكاد غطّ ى جلده الزّ ُ
ما للحيا ِة �إذا ارت�ضى ّ
ع�شاقها

مدارات العبور

تب
ِ
الر ُ
قي تغادر ّ
بع�ض ّ
الر ِّ

• رفيق �صقور
ن�صر من الفتح املجلى ير�سم
ٌ
باخلافقني ومن ذراه الأجنم
عقدت به الأيام جمد �أباتها
لل�شام تزهو والعوا�صف ترزم
بدم�شق كرب بال�صراع مواكب ًا
دهر ًا تطاول بالزمان يرمم
حفظت مواقع للنبوة معلم ًا
من نهج عي�سى خاب منها الأرقم
حملت من الإ�سالم نهج بنائه
بالعدل دامت ر�أيه ال تثلم
�سفر من الآمال معقود بهم
فجر انت�صار يف رباها معلم
من كان يف درب اخليانة ما�ضي ًا
فطريقه الفكر ال�ضعيف املجرم
هزم البغاة بق�ضهم وق�ضي�ضهم
فالفكر فيهم �ضيق ومقزم
�سلكوا طريق ًا باجلرائم د�أبهم
نهج التزلف بالواقع هوموا
لزموا اخلنوع على الوقاحة دربهم
غدر التمادي لل�صهاينة انتموا
درب الأكاذيب ابتدا من �أفكهم
فتعانقوا وتكاتفوا وتناغموا
دفعوا بكفر كل فكر ناعق
يغتال فيه العقل فيما ينظموا
ع�صفت جرائمهم بكل مبجل

ت�أمّالت �شاعر

تكررتْ
كم م ِْن � ٍ
ْ
أ�سام يف احلياة ّ
وغدت بنار احلقد حقد ًا ت�ضرم
فتوافدت دفع ال�شهادة معلم ًا
للقادمني على الطريق تعلم
يف كل حي موكب ب�شهادة
يتلوه �آخر للر�سالة ير�سم
�شعب �أبي �سيد متوثب
نحو ال�سمو بن�صره يتو�سم
ليطل فجر لل�ش�آم مواكب ًا
�إميان �شعب للعال يتقدم
�ضعفت مواهب من توهم غازياً
�أقوا�س ن�صر لل�ش�آم تهدم
ال�شام فيها ماجد من ماجد
ي�ستب�صر الأزمات ال ي�ست�سلم
ي�ستو�ضح الدرب القومي معلم ًا
كيف الر�سالة بالرجال تقوم
�أق�سمت �أين من مباهج نا�سك
�أهوى ال�ش�آم فمن عالها �أنظم
�سلكت دم�شق دروب فجر �صاعد
نحو املجابهة التي تت�ضرم
يف القد�س درب م�ستباح واجم
واحلاملون لواءها قد اكتموا
ال م�صر عادت من دروب هروبها
بل مل تعد تدري لأين املعلم
عرفت دم�شق اليوم �س�ؤدد دربها

درب اجلماهري التي ال ت�س�أم
قدم ًا يعارك را�سم ًا متو�سم ًا
درب ًا لن�صر �ساد فيه ال�ضيغم
هبت ملقدمه الورود تربك ًا
ب�سالل عطر فائح يتفغم
وتباركت درر ال�ضياء ملوكب
يف ال�شام نعرف كيف ير�سمه الدم
حلن اخللود على دم�شق مناغم
طيب ًا تهب على الربا تتو�سم
ليحط مبت�سم ًا لأعظم قامة
نظم اخللود لها وفيها يختم
ً
ّ
يا �ساعد ًا ما �شل يوما عزمه
�أم�ضى ال�سالم بحكمة ي�ستلهم
خ�شعت له ال�ساحات فيما باركت
�أعرا�س فجر باملدى يتعلم
نفح ًا من الإميان باركها الذي
�أوحى لإ�سرافيل كيف يرمن
فتعانقت �آمالنا يف قائد
حفظ الأمانة وارتقى ال يهزم
من كان ود ًا فاحلبة دربه
�أو كان غدر ًا فالنهاية علقم
ترقى دم�شق على الذرى بر�سالة
فيها الأباة �أتوا وجاء املو�سم!

َ
ُ
والغ�ضب
الغيظ
ا�ست�شاط
منها
ُ
�صالهم
وقليلهم ُع ِرفوا
بطيب خِ
ِ
ْ
ْ
ع�شقوا احليا َة وو َدها خطبوا
ما عادتِ الأعذا ُر ُتر�ضي �شاعر ًا
أدب
املجد هاج�سه
والعلم وال ُ
ُ
واملاء رو�ض ًا �أخ�ضر ًا ُيروى به
ً
حطب
غابة �أ�شجا ُرها
ال
ُ
ٌ
ق�صرية �آجالها
ق�ص�ص احلياة
ت�س ُب
لكنّها للمرء تحُ َ
ٌ
معدودة �أ ّيامها
فحياتنا
قت�ضب
والعمر مهما طال ُم
ُ
يف ّ
وعذوبة �أرواحنا
رق ٍة
ٍ
ترتقب
الرجاء املجدَ
ُ
با�سم ّ
وكما عواقبنا لها �أ�سبابها
حتم ًا لكلّ
�سبب
ٍ
نتيجة ُ

قصة
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•غ�سان حورانية
اتخذنا مو�ضعنا يف الق�سم اخللفي
م��ن احل��اف��ل��ة قبل االن��ط�لاق ،ونحن
ن�سرتق النظرات املتفح�صة لنوعية
امل�شرتكني وامل�شرتكات الذين ح�ضروا
وم���ازال النعا�س ي��داع��ب �أجفانهم،
فكانت ال��ت��ث��ا�ؤب��ات العفوية عنوان
تلك اللحظات بني �أفراد هذه الرحلة الذين كان �أغلبهن
من اجلن�س اللطيف .وما �أن حترك املوكب حتى �أ�سند �أغلب
ال��رك��اب ر�ؤو�سهم �إىل م�ساند املقاعد و�أغم�ضوا عيونهم
املرهقة ،بينما �أخ��ذت جمموعة من الفتيات هنا وهناك
يلوحن لبع�ضهن يف حماولة لتحقيق نوع من التعارف عن
بعد ،وهن يتهام�سن م�ستنكرات خلود البع�ض �إىل النوم
على عدِّ ذلك �إخ ً
�لاال يف ما ي�صبون �إليه يف هذه الرحلة
وبرناجمها احلافل بالن�شاطات املتنوعة والفعاليات الفنية
املنتظرة التي كنَّ على ما يبدو ينتظرنها بفارغ ال�صرب.
بعد �أول ا�سرتاحة حتولت الأغلبية من مرحلة النعا�س
والك�سل �إىل مرحلة اجل��د وال��ن�����ش��اط ،فما �أن حتركت
احل��اف��ل��ة ،وراح ���ص��وت ف�ي�روز املخملي ي��داع��ب �أ�سماعنا
ويالم�س �شغاف قلوبنا ،وبد�أت معها خيوط ال�شم�س تدغدغ
�أهدابنا حتى علت وجوه امل�شرتكني عالمات الب�شر والألق،
متفائلني برحلة جميلة يعي�شون فيها جو ًا رومان�سي ًا تهفو
له الأرواح.
ك��ان بع�ض ال��رج��ال م�شدودين �إىل خ�صور زوجاتهم
يتبادلون معهن الهم�سات وق��د انطلقت احلناجر ت�شدو
مع الأغاين اجلديدة التي بد�أت �شيئ ًا ف�شيئ ًا حتمل طابع
احل��داث��ة وال�����ص��خ��ب ،ف��ك��ان��ت دع���وة ل��ل��ب��دء يف التحرك
لتحقيق نقلة نوعية يف التعاطي م��ع م��ا ي��ج��ري ،وخ�لال
حلظات ا�ستجاب ال�شبان وب���د�أت احل��رك��ة ت��دب يف ممر
احلافلة ،وبد�أ يعلو �صوت الغناء اجلماعي حيث �شاركهم
اجلال�سون بالت�صفيق بينما �أخذت جمموعة من الفتيات
املتزنات يتمايلن مع ارتفاع �صوت املو�سيقى ،وخالل دقائق
قليلة حتول الو�ضع ك�أننا يف جوقة من فرح ومرح و�صخب.
لفت انتباهي �شاب بدين بع�ض ال�شيء ي�ضع نظارة �سوداء
بدا يل �أنه عازب ،مل ي�شارك الرفاق بالغناء والرق�ص ،بل
بقي حمتفظ ًا بهدوئه ب�شكل عجيب متابع ًا تقليب �صفحات
رواية كانت حتت�ضنها ي��داه ..رمبا وجدت يف ذلك ال�شاب
عزاء يل و�أن��ا �أ�سرتق النظرات �إىل ما يجري من طقو�س
هزت كياين من الأعماق وذكرتني بالأيام اخلوايل� .أجواء
جعلت زوجتي تلزمني �أكرث من مرة بالتوجه للنظر نحو
ال��ن��اف��ذة مل�شاهدة الطبيعة ال��ت��ي و�صفتها باخلالبة يف
الوقت الذي ق�ضيت معها قرابة الع�شرين عام ًا و�أنا �أقنعها
مب�شاركتي اال�ستيقاظ باكر ًا للتمتع بقهوة ال�صباح عند
�إ�شراق ال�شم�س يف �شرفة منزلنا ،فت�أبى.
مل يكن ع��زائ��ي متمث ً
ال يف ذل��ك ال�شاب ف��ق��ط ،ب��ل ويف
غريه �أي�ض ًا فقد �ضحكت من �أعماقي عندما �أخرجت زوجة
الرجل الذي يحتل املقعد املجاور ملقعدي جهازها اخللوي
و�أل��زم��ت زوجها ال��ذي ك��ان هو الآخ��ر يخفي افتتانه مبا
يجري لي�شاهد بع�ض ال�صور املخزنة فيه ،مما زاد يف يقيني
ب�أين ل�ست املهزوم الوحيد.
ثالث �ساعات متوا�صلة تناف�ست خاللها فتيات الرحلة يف
تقدمي اال�ستعرا�ضات الراق�صة ليلفنت نظر بع�ض ال�شبان
الذين مل يجدوا بد ًا من االنغما�س يف امل�شاركة ،وقد عدّ ت
بع�ض الن�سوة �أن كل ما يجري ما هو �إال تفلُّت وجنون
ومبالغة يف التعبري عن الفرح ،وزوجتي منهن.
حني و�صلنا ال�شاطئ بد�أت بع�ض العائالت تندمج مع
بع�ضها ،ومت التعارف بني �أك�ثر �أف��راد الرحلة ،كما �شرع
بع�ضهم بتبادل ال�ضيافات والتقاط ال�صور اجلماعية.
�أكرث ما لفت انتباهي ونحن نتناول وجبتنا الأوىل ر�ؤيتي
ذلك ال�شاب �صاحب النظارات ذات الإط��ار الأ�سود الذي
كان وحيد ًا يف الرحلة وهو يبدي اهتمام ًا وا�ضح ًا ب�إحدى
الفتيات ،فكانت نظراته تتبعها �أينما حلَّتْ  ،ثم �شرع يحوم
حول طاولتها �أثناء بحثه عن مكان يتناول فيه فطوره،

لكن قدميه مل ت�ساعداه يف الو�صول �إىل طاولتها ،فجل�س
بكل ح�سرة و�أ�سى �إىل من�ضدة جماورة منها ،لكن عينيه مل
تتوقفا عن متابعة ظلها.
مل تتوقف املو�سيقى وال الغناء ط��وال رحلتنا وحني
جل�سنا للغداء نه�ض بع�ض ال�شبان وق��د �أخذتهم ن�شوة
الفرح ،ف�شكلوا حلقة للرق�ص ال�شعبي ،و�سرعان ما امتدت
جمموعة من الأي��دي الناعمة لت�شاركهم الرق�ص ،وكم
ح��ز يف نف�سي �أين اع��ت��ذرت ع��ن امل�شاركة عندما دع��اين
�أحد ال�شبان لذلك ..فعلى الرغم من كل ما كان يع�صف يف
ف�ؤادي من رغبة يف ذلك �إال �أنني ف�ضلت �أن �أبقى متفرج ًا
و�أن �أكتفي بالتقاط ال�صور وم�شاركة املحيطني ب��ي يف
التعليقات ال�ساخرة التي كانت جزء ًا من البهجة التي لفّت
جميع احلا�ضرين ،وذلك كان بر�أيي هو الأ�سلم حتى ال �أقع
يف م�شاكل جديدة مع زوجتي.
وم��ن ج��دي��د لفت انتباهي ذل��ك ال�����ش��اب ذو ال��ن��ظ��ارات
ال�سوداء وقد �أ�سندت تلك الفتاة التي �أثارت اهتمامه يدها
على كتفه عندما �شعرت باختالل توازنها خالل م�شاركتها
يف الدبكة ،ف�أثار ذلك يف نف�سه غبطة و�سعادة ،ج�سدتها
احلمرة التي طفح بها وجهه ،فوجدها فر�صة للوقوف
ليتمكن من �إم�ساكها بال�شكل املنا�سب ،وبلمح الب�صر �أم�سك
بيده �أحد ال�شبان لي�ضمه �إىل حلقة الدبكة ،فعانقت تلك
الفتاة يده الأخرى وراحت تتابع الرق�ص و�سط ا�ستغراب
بع�ض احلا�ضرين ،وخا�صة م�شرفة الرحلة التي �أملحت
�أكرث من مرة �إىل �سلبيته وانطوائه بينما كان كل من حوله
يف قمة الن�شوة.
كانت تلك الفتاة طويلة القوام نحيلة اخل�صر ،يف عينيها
لون الع�سل امل�صفى .متتلك من اجلاذبية الطاغية ما لفت
انتباه ذلك ال�شاب �إليها .كان يف البداية يكتفي بنظرات
جانبية خاطفة وخجولة بني الفينة والأخرى.
انتهت الأغنية التي جمعتهم وعاد اجلميع �إىل �أمكنتهم،
وكم كانت ده�شتنا كبرية عندما ر�أينا ذلك ال�شاب منقاد ًا
للجلو�س �إىل ج��ان��ب �صديقته اجل��دي��دة ال��ت��ي طوقته
ب�سحرها وتركته ال يلوي على �شيء ،وحني �صدحت �أغنية
جديدة رق�صت عليها فردي ًا بع�ض فتيات الرحلة ر�أينا ذلك
ال�شاب ينغم�س يف حوار حميم مع فتاته التي اختارها من
بني اجلميع.
غ��ادرن��ا امل��ط��ع��م ،وانطلقت تللك ال��ف��ت��اة م��ع عائلتها،
عندها اقرتبتُ من ذلك ال�شاب رغبة مني يف �إيجاد نوع
م��ن التوا�صل معه ع��ن ق��رب وق��د �أث��ار ف�ضويل اهتمامه
ب��الأدب بعد م�شاهدتي رواي��ة بني يديه ،حيث ا�ستطعت

خالل الدقائق القليلة التي ق�ضيناها مع ًا �أن �أحقق نوع ًا
من التغلغل يف �أعماقه ،فباح يل ب�إعجابه البالغ بتلك
الفتاة ،و�أعلمني �أن��ه �سيحاول خ�لال طريق العودة �إىل
دم�شق �أن تكون رفيقته يف املقعد حتى يت�سنى له التعرف
�إليها ب�شكل كاف خالل �ساعات الطريق الطويلة ،فرجوت
له من �أعماقي اخلري .وودعته على �أمل اللقاء القريب بعد
�أن تبادلنا �أرقام هواتفنا النقالة.
ك��ان��ت املحطة الأخ�ي�رة قبل توجهنا �إىل دم�شق هي
ال�شاطئ الأزرق وه��ن��اك علمت �أن��ه ات��ف��ق م��ع �صديقته
اجلديدة ب�أن ترافقه يف طريق العودة وكان لديها موافقة
مبدئية على تعميق �صلتها ب��ه ،ف�شكل ذل��ك ل��دي �شغف ًا
وت�شوق ًا ملعرفة ما �ست�ؤول �إليه عالقته معها.
�شعرت �أنا وبع�ض من حويل بالتعاطف معه ملا كان يبدو
عليه من طيبة وح�سن خلق.
غ��ادرن��ا الالذقية اجت��اه دم�شق ،ويف الطريق نزلنا يف
ا�سرتاحة �أب��و العز ال�شهرية ،فا�ستقبلنا عامل ال�ضيافة
بك�أ�س كبري من القهوة كنا يف �أم�س احلاجة �إليه ،ليزيح
عنا �شيئ ًا من الإرهاق الذي �أ�صاب معظمنا ،ثم تناولنا �أنا
وزوجتي بع�ض �أقرا�ص الفطائر باجلنب ال�شهية مع ال�شاي،
قبل �أن ن�شرتي بع�ض العلب من الهري�سة ودب�س التمر.
قبل ال�صعود �إىل احلافلة رحت �أتلفت مينة وي�سرة باحث ًا
عن ذلك العا�شق .ر�أيته يتناول قر�ص ًا من ال�شعيبيات ،وكان
بيده كي�س ممتلئ ب�أنواع احللوى ،عندها ابت�سمت وعرفت
�أنه يجهزه لذلك املوعد املنتظر.
�صعدنا �إىل البا�ص واتخذنا �أماكننا املعتادة ،و�شرعنا
ن�ضع علب احللوى على الرفوف العلوية ،ونهيئ �أنف�سنا
لالنطالق �إىل دم�شق.
كنت �أرن��و بطرف عيني من النافذة نحو ال�شاب الذي
�أنهى طعامه فم�سح يده وفمه مبنديل ورق��ي ،ثم اختفى
يف مكان ما خلف احلافلة ،ومن دون �شعور منه �أو انتباه
�صعد حافلة ت�شبه حافلتنا ،ولكن �صديقته مل تكن يف
املقعد الذي اتفق معها على اجللو�س فيه .ت�أمل يف املقاعد
الأمامية فلم يجدها ،فت�سلّل �إىل نف�سه ال�شك ب�أن تكون
قد نقلت مكانها مع والدتها �إىل اخللف هروب ًا من التقاء
وجهيهما ،وهذا يعني رف�ضها اجللو�س معه .كانت حلظات
حرجة للغاية ،خ�شي خاللها النظر �إىل اخللف خوف ًا من
لفت انتباه الآخرين� ،أو �أن ي�صبح مثار �سخريتهم .ت�أمل
من النافذة بوابة اال�سرتاحة فلم يجد بداخلها �أحد ًا من
رف��اق الرحلة ،مما زاده يقين ًا بهروبها منه .امتدت يده
نحو الرف العلوي .و�ضع كي�س احللويات فيه و�أطلق زفرة
عميقة ،ثم ا�سند جبينه على املقعد الأمامي وراح يحدث
نف�سه ببع�ض الكلمات املوا�سية ،ولكم متنى �أن يحظى مبن
خفق لها قلبه وانت�شى بحبها من اللقاء الأول.
م�سح دمعة �سالت على خده وابتلع ريقه وتنهد بعمق
مقرر ًا تنا�سي كل ما �سعى �إليه .فج�أة قطع تفكريه �صعود
رجل عجوز مع زوجته .توقفا عند مقعده وطلبا منه بلطف
�إخالء مقعدهم ،نظر حوله من دون �أن يعي ما ح�صل .ت�أمل
حميطه من الركاب ،فلم يعرف منهم �أحداً ،وبعد حلظات
�أطل وجه تلك الفتاة التي ال ميكن لعينه �أن تخطئه.
كانت تبحث عنه هنا وهناك ،وتناديه با�سمه وكان معها
بع�ض ال�شبان .ويف ملح الب�صر نزل من احلافلة نا�سي ًا كي�س
احللويات على الرف ،وقد عرف يف تلك اللحظة �أنه �أ�ساء
الظن بتلك الفتاة التي اقرتبت منه و�أم�سكته من يده ثم
�شدته نحو احلافلة ال�صحيحة التي نفد �صرب �سائقها وهو
ينتظر عودته .ت�شربت وجهه حمرة اخلجل ،وهو ي�صافح
وجوه ال�شبان الذين �سبقوه يف ال�صعود وراحوا ي�شرحون
للركاب ما ح�صل.
وحني �أطل العا�شق من باب ال�سيارة ا�ستقبلناه جميع ًا
بالت�صفيق وال�صفري بينما ارمتى يف مكانه والعرق يت�صبب
من جبينه بغزارة ،وهو يعرف �أن ق�صته �ست�صبح مثار تندر
جميع ركاب الرحلة.
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فجائعية الحب وتردي الأمل
في ن�ص ال�شاعرة �سمر الغوطاني

بيتي من تراب
�أحاط به الوهم كال�سوار
واختار نق�شه من دماه ي�سري فيه كال�سيل العاثر
ممزقا ثوب الألفة وال�سكون
جدرانه العمياء دخان و نار
و�سما�ؤه ترمد ت �أح�شا�ؤها بالن�شيج
�شتا�ؤها تنهيدة حبلى بالدموع
ّ
ترف مع كل غيمة
والذبول يرتاح �إىل رع�شة الده�شة
ويذعن لناقو�س يدق للف�شل
هنا كتبنا �أ�سماءنا
مع �أخر النث اخلفيف
وهنا ا�ستعار البحر �أخ�شابنا
و�أ�سقطت من �أفواهنا الأ�سفار
�آه كم ت�أوه فينا الرحيل
ومن جنوم الليل �آه
فدمعها الذهبي ي�سكبها يف كبد الوهم كالقنديل
ترى من �أ�ضاء م�شاعلنا
حتى ا�ستكان يف �أح�شائها املحال
واعتم امل�سري .....
ووقفنا كالبلهاء
تقتلنا �ألف ده�شة و�صرخة
منذ �ألف ميل
و�ضاعت خطوتنا الأوىل
و�ضاع �صاحبها العمي
يقوده حبل خيبة
تقهقه يف �أمانينا وكم قهقهت
�سبعا عجافا
ومل نحفل بت�أويل
ك�أننا نطل من �سراب
على �سراب
ي�أكل العائد
من مدى
حني ت�سقط من �أفواهنا الأ���س��ف��ار ،وي�ستعري البحر الناب�ض
باحلب �أخ�شاب املودة من رياح الرعب واخلوف يف �آخر نث خفيف
فوق �أر�ض تبعرثت �أحالم �ساكنيها بعد ركام من الهم والوهم ...
ت�صبح الق�صائد م�صابيح خافته ت�ضيء للمحبني دروب ال�شوق ...
�أحالم حمبطة ،وتهوميات خيال �ساذج ،وكومة من ال�سخرية يف
زمن م�شاك�س تعدو خيوله بعك�س اجتاه الريح.
نحن �أمام ن�ص �أدبي تبحث فيه �صاحبته عن ظل �شجرة ترتاح
فيه؛ لتبث �أحالمها و�أمالها التي تبدو خائبة ،ملا تالقيه من عنت
يف حتقيق ما ت�صبو �إليه ،فهي واثقة من �أن كاحلات الظالم التي
تبثها �أفاعي املوت الراق�صة حتيق بحلمها املخملي الذي عا�شته
منذ �ألف ميل ،و�ضاعت خطوتها الأوىل يف معمعات التال�شي ،و�ضاع
�صاحبها العمي الذي ال يدري �أين ينقل خطواته املعتمة يف منزلق
ترابي يقوده حبل خيبة ؛ فمبدعة الن�ص الذي بني �أيدينا (بيتي
من ت��راب) ال�شاعرة �سمر ال��غ��وط��اين .....تغفو �أحالمها فوق
ب�ساط ريح واهم ن�سجته من خيوط الرتقب واالنتظار ،وقهقهة
املواعيد ال�ساخرة ،ور�ؤية �أحالم نوار�س البحر املرتددة ؛ وك�أنها
تبحث يف م�سرية ن�صها عن العنقاء و�أحالم الطفولة:
( ك�أننا نطل من �سراب
على �سراب
ي�أكل العائد
من مدى)
�إنها تطل من �سراب الأمل وم�شكاة الوهم ،فال جتد �إال �سرابا
على �سراب حت�سبه ماء وهو ال يعدو �أن يكون وهم ًا و هما .
اذا :فال�شاعرة م��ازال��ت حت��ت ت���أث�ير ال��ت��ن��ومي املغناطي�سي
للحب...ت�سرح �أفكارها يف واد من الوهم وتخفق خطواتها يف
طريق ال�صمت....
�أجواء من العبثية و�أ�شباح ترتاق�ص هنا وهناك وكرنفاالت من
الطفولة و�شم�س من ورق وب�ساط ريح يجدف بعك�س اجتاه املوج.
وهي يف الوقت نف�سه مت�سك بخيوط الفطرة االن�سانية الواعدة
ب��اخل�ير؛ ال��ن��اج��زة لطريق اجل��م��ال؛ ال�سابحة يف بحر املحبة
االن�سانية....فهي ترجع �إىل ال�تراب م��ادة االن�سانية االوىل،
واقر�أ معي �أيها املتلقي ما بثته �شاعرتنا �سمر منذ مطلع ن�صها الذي
و�سمت تفا�صيله من خالل غاللة عمياء ت�شف عن دوران لولبي يف
بئر من الدخان املظلم ،وزوبعة من الوهم  ...ك�أنها تريد �أن تبوح
مبا يف نف�سها ،فتقف اجلدران من حولها مانعة ت�سرب الطموحات:
( بيتي من تراب
�أحاط به الوهم كال�سوار

واختار نق�شه من دماه
ي�سري فيه كال�سيل العاثر
ممزقا ثوب الألفة وال�سكون
جدرانه العمياء دخان ونار
و�سما�ؤه ترمدت �أح�شا�ؤها بالن�شيج
�شتا�ؤها تنهيدة حبلى بالدموع
ّ
ترف مع كل غيمة
والذبول يرتاح �إىل رع�شة الده�شة
ويذعن لناقو�س يدق للف�شل
هنا كتبنا �أ�سماءنا)
هل هو حب فا�شل دما�ؤه �سوداء� ،أم هو حلم حتمله ال�شاعرة
على ب�ساط ري��ح لولبي؟ وك���أن��ه��ا ال تريد �أن تخرج م��ن بوتقة
ال�سريالية بحلمها وطفولتها املبددة.
امل�ضمون ال�ساذج يف ن�ص ال�شاعرة:
يبدو �أن �شاعرتنا �سمر قد ا�ستوحت ن�صها من حلم عا�شته
ل�سنوات طويلة كانت من خالله ت�سرتجع حبا عميقا مل ت�ستطع
بناء بيته فتحول البيت �إىل تراب...فهي قابعة يف قوقعة ترابية
تنتظر �أمال من�شودا ت�سكب من خالله حلمها فوق الواقعي ،و�إن
كانت قد عرجت على �أطالل حب قدمي نزع �شوقها �إليه.
وهو م�ضمون �ساذج يحمل يف طياته �أطياف النف�س االن�سانية
الب�سيطة الرتكيب ؛ وال يعني قويل(م�ضمون �ساذج) تقليال من
قيمة النف�س الإن�سانية ال�صادقة ،فال�سذاجة تعني بقامو�س
النف�س الب�شرية ( الطيب والب�ساطة وال�صدق واالخال�ص وانتظار
الروح الواعدة)  ( ،فالأرواح جنود جمندة ما تعارف منها ائتلف،
وما تناكر منها اختلف) والروح تبوح للروح وال تلتقي الأج�ساد
�إال بعد لقاء الأرواح.
و�إن��ه مل�ضمون يدلل على انبهار ال�شاعرة مب�شكاة احل��ب ،و�إن
حب�ست روحها يف غرفة جدرانها مغلقة.
�إنه انبهار ال�شاعرة ب�صورة احلب ال�صادق الذي ال يرتك للنف�س
م�ساحة من التمثيل والتزوير.
والن�ص كما يبدو لنا قد ا�سرتق معطياته من ث�لاث مدار�س
�أدبية متثلت يف (الرمزية وال�سريالية والطبيعية)؛ فهي �سريالية
بر�ؤيتها الطفولية للحب بجانبه املعنوي؛ وهي رمزية بتعبريها
عن ه�شا�شة البيت الذي حتلم ببنائه؛ وهي طبيعية با�ستخدامها
ملفهوم الرتاب يف ن�صها.
وﻳ�ﺸكل اﻟﺮﻣﺰ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ �أﺣﺪ �أﻫﻢ ﻋﻨﺎ�ﺻﺮ اﻟﺘ�ﺼﻮﻳﺮ اﻟﺮﻣﺰي عند
ال�شاعرة ،حيث يربز ر�ؤﻳﺔ اﻟ�ﺸﺎﻋﺮة اخلا�صة ملا تعانيه من هم وغم
بعد �أن كادت تفقد حلمها .فالرتاب عندها ميثل بداية احلياة و
نهايتها  -وهو امتداد للروح (بيت �أليف) وم�سكن لكل من يتن�سم
احلياة يف بعدها الروحاين حيث تبدو الطبيعة قامتة الألوان.
وكذلك ف�إن ال�شاعرة �سمر الغوطاين تربط �صفاتها الروحية
بربجها الفلكي ،كما هي الأب��راج بطابعها الأ�سا�سي ،والثابت ،-
واملتحول ) فهي ( نارية  -هوائية – ترابية  -مائية ) تقتحم
�أ�سوار ثالثة �شعراء عا�ش كل واحد منهم حالته اخلا�صة.
فهي �أدوني�سية يف غمو�ضها؛ و�شفافة �سيابية يف تهومياتها ؛
وهي دنقلية يف ر�ؤيتها امل�ستقبلية؛ فقد �أخذت من ال�شاعر �أدوني�س
غمو�ضه ،ومن ال�شاعر ال�سياب تطلعاته التهوميية ومن ال�شاعر
�أم��ل دنقل ر�ؤيته الكا�شفة مل�ستقبل حبها ال��ذي ما زال��ت تتوقد
م��ن ج��م��رات �شوقه و�إن ح��اول��ت �أن تخفي ذل��ك .فهي تغطي ما
ت�صبو �إليه بعبارات تعرب تارة وت�صور تارة �أخرى  ....مع بقائها
حمافظة على م�شكاة فيها �سراج م�ضيء لبيتها الذي تراه مظلما.
البناء الفني عند ال�شاعرة �سمر الغوطاين :
يتفق كل نقاد ال�شعر على �أن اخليال ب�شكل خا�ص هو ما مييز
�شاعر عن غ�يره ،فهو عنوان االب��داع ومفتاح ال�شاعرية ونافذة
ال�شاعر للمتلقي؛ و�شاعرتنا �سمر و�إن كانت تنتهج يف ن�صها خطا
اخل��اط��رة ال�شعرية التي تنبذ الن�ص التقليدي اخلليلي ون�ص
التفعيلة وحتى ق�صيدة ال�شعر املنثور ؛ ف�إنها يف ن�صها هذا فتحت
لنا ف�ضاء من اخليال ال�سارح الذي يريد �أن يرينا بع�ض �أجزاء
ال�صورة ال�شعرية �أكرث مما يجعلنا نعي�ش تفا�صيلها يف و�ضح النهار،
و�أن��ا مع الر�ؤية اجلديدة لل�شعر  :الن�ص �أوال ب�صرف النظر عن
قائله كما يقول الناقد الفرن�سي روالن ب��ارت ( درا���س��ة الن�ص
مبعزل عن قائله) ،فقد ميتدح الناقد ن�ص �شاعر م�شهور ،و�إن كان
ن�صه املدرو�س ال يرتقي مل�ستوى ن�صو�صه اجلميلة وقد ينتق�ص
الناقد ن�صا جميال لأن قائله غري م�شهور وهذا من هرطقات الكثري
من نقادنا العرب.
وهنا ال بد �أن �أقول � :أن ال�شاعرة يف ن�صها هذا ترتبط مفرداتها
با�ستعارات رمزية يف �صورة متتد وتتكثف ولكنها ال تر�سم لوحة
م�ستقله لأن ال�شاعرة حاولت �أن تخفي همها برمزية معتمة،
( ثوب الألفة ،وال�سكون جدرانه دخان ونار ( ،ال نار بال دخان
) مثل يطبع حكمته على �شفاه �أنهكها التعب ببعده النف�سي ،و

النريان و الأدخنة مل جتتمع يف هذه ال�صورة و مل ترد بكرثة يف
ق�صائد ال�شعراء من �أبناء البادية يف بيت واحد
ولكنها يف جمتمع ح�ضري تختفي وراء جدران احلزن والهم  .و
�إذا كانت الدالالت الرمزية للدخان تنت�شر يف ال�شعر العربي ف�إن
�شاعرتنا �سمر مل تخرج عن هذه القاعدة ملا حتمله من امتداد
للرتاث العربي فهناك عالقة متالزمة بني الدخان و النار عندها،
�إذا كانت النار حا�ضرة يف ن�صها كما يف ق�صائد ال�شعراء العرب
و�إذا كان الغائب عندها هو الدخان ،ف�إن انقطاعه يعني الفراق
و الهجر بعد امل��ودة كما عرب عن ذلك ال�شاعر ال�شريف الر�ضي
حني قال:
تلفت حتى مل ينب من بالدكم
دخان وال من نارهن وقود
وال�����ش��اع��رة ق��د ات��خ��ذت م��ن ال��ن��ار وال��دخ��ان مغاليق احليطة
واحلذر رمبا ت�شا�ؤما من العرف والعادات والتقاليد التي ال تبيح
للمر�أة �أن تبوح مبا ترغب.
( بيتي من تراب
�أحاط به الوهم كال�سوار )
( واختار نق�شه من دماه ي�سري فيه كال�سيل العاثر
ممزقا ثوب الألفة وال�سكون )
( جدرانه العمياء من دخان ومن نار
و�سما�ؤه ترمدت �أح�شا�ؤها بالن�شيج )
( �شتا�ؤها تنهيدة حبلى بالدموع )
( ّ
ترف مع كل غيمة )
ه��ك��ذا ه��ي ر�ؤي���ة امل��ح��زون يف ���س��م��اء م��ن ال�����ص��م��ت� ،أو ل��ي��ل من
ال��دخ��ان...ووه��م �أح��اط باجلدران العمياء امل�سفوحة من النار
والدخان .
والكثري من ال�شعراء العرب قد اتخذ من النار و الدخان �صفة
احليطة و احلذر كما يقول ال�شاعر العبا�سي �أبي الفتح الب�ستي :
(ال تتبعن كل دخان ترى
فالنار قد توقد للكي)
و �أما رمد العني ،ف�إن ال�شاعرة �سمر الغوطاين ت�سقط �صورته
على ال�سماء بكل ات�ساعها ورقتها ،فتقول :
(و�سماء ترمدت �أح�شا�ؤها بالن�شيج)
�صورة �سكبتها ذاكرة ال�شاعرة من ليل الهم الو�سني ،وهي بذلك
تبدو �أقرب �إىل ال�شاعرة نازك املالئكة يف ا�سقاطتها النف�سية ،و
ا�ستعاراتها الليلكية ،عندما حتول ال�شيء املعنوي (ال��ر�ؤى) �إىل
ج�سد ميكن ا�صطياده ( تعال ن�صيد الر�ؤى ) وما �أجمله من عتاب
حيث تتحول الر�ؤى اىل غزالن ت�صاد على دروب ال�شوق واحلب،
وهي بذلك تعك�س ب�سرياليتها يف ال�صور املبنية على التج�سيد (
ونعد خيوط ال�سنا ) لت�صوغ لنا من امل�ستحيل واقعا ملمو�سا ميكن
ان نح�صيه بالعدد .
ومتتد ال�صور عند �شاعرتنا �سمر وتتداعى �إىل الذهن كلماتها
با�ستعاراتها التمثيلية ال�صاعقة
ف�شتا�ؤها ( تنهيدة )  -ودموعها ( حبلى ) ،وهي �صفات حتمل
يف طياتها طبيعتها النف�سية ،و تنقلب يف دالالتها �إ�شارات وا�ضحة
تخفي خلفها �إح�سا�سا بعمق املعاناة و الأمل يف نف�س ال�شاعرة.
و على وت��ر الغياب و الفقد ال��روح��ي تذبل الأ���ش��ي��اء يف روح
ال�شاعرة ،و �أ�سمى ما ترتاح �إل��ي��ه قلب ي�شعر بها وروح حت�س
ب�إح�سا�سها اخلفي ويف ذلك تقول :
(والذبول يرتاح �إىل رع�شة الده�شة) .
وهنا تتعدد وتتنوع ال�صور ال�شعرية عند �شاعرتنا
(ا�ستعار البحر �أخ�شابنا)
(�أ�سقطت من �أفواهنا الأ�سفار)
( فدمعها الذهبي ي�سقطها يف كبد الوهم كقنديل )
(�ضاعت خطوتنا الأوىل  ...و�ضاع �صاحبها العمي) مما يجعل
ال�شاعرة تتح�سر على بداياتها و تختار مفرداتها بدقة لتعك�س
لنا ما يبوح به القلب با�ستخدام مفردة ( العمي) �أعمى القلب و
الب�صرية ....هذا الذي يظل حمور املناجاة الداخلية عندها....
وتبقى ال�شاعرة تاركة نافذة الأم��ل مفتوحة و�شعرة معاوية
مربوطة مل تنقطع ب�صورة تركيبة تخفي بعدها الداليل خلف
ف�ضاء رحب حيث تقول( :ي�أكل العائد ...من مدى).

قضايا وآراء
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خلف الح�سيني ..
�صوتا من الزمن الجميل :وداعـــاً
ً
• �أحمد احل�سني
من يذكر خلف احل�سني �أو يتذ ّكره
ال��ي��وم؟ ه��ل �سمع با�سمه واح��د من
�أب��ن��اء ه��ذا اجليل املنهوب ب�أهوال
الفظائع واحلروب؟ بل �أما زال �أحد
من م�شايعيه وجمايليه يذكره ،وهو
الذي كان يخطف الأ�ضواء ويعتلي
� ّ��س��دة ال�����ش��ه��رة ذات ي��وم بينما هو
الآن كنا�سك اعتزل النا�س يف �صومعة
االنطواء والن�سيان.
يف �شخ�صية �أب���ي �إب��راه��ي��م تالقت
م��ن امل��واه��ب وامل��ل��ك��ات م��ا ك��ان ك��ل منها
ك��ف��ي��ل �أن مي��ن��ح��ه امل��ج��د ال����ذي ي��روم
مواهب اتخذت من �إه��اب �شاب ناحل
القوام هيكال ومعبدا� ،شاب تراه �شارد
الأفكار� ،ساهم ًا مطرق ًا ،غائبا يف عامل
تهومياته� ،سابح ًا بني �أمواج امل�شاعر والأحا�سي�س ،يف وقت
كان فيه املجد للفن والكلمة ،وما لهما من �سحر ،و�سلطان
على عقول و�أفئدة ،النا�س.
كان الرجل �شغوفا �إىل �أق�صى حدود الهو�س باملو�سيقى،
ه��ي زاده وزوادت���ه وغ���ذاء روح��ه وعقله كما ي��ق��ول وهي
ال�شعلة اخلالدة التي حترك ال�سرائر الكامنة وجتعل الروح
ت�شرق ب�ألق ال�ضوء واللحن واجلمال ،وت�صوغها ارتعا�شات من
ق�صبة ناي جمروح ورنات عود �سكران و�سحبة قو�س كمان.
انتمى بكل جوارحه و�أحا�سي�سه �إىل املو�سيقى ال�شرقية،
و�سحرته �أ���ص��وات و�أحل��ان احلمويل وعبد الوهاب وفريد
الأطر�ش و�أ�سمهان وكانت �سلطانة عقلة وروح��ه �أم كلثوم
درة ال�شرق وكوكبه ال�ساطع يف دنيا اخليال �أم كلثوم التي
مل متت ولن متوت يف قناعة واعتقاد �أبي ابراهيم ،والتي
يحتفظ لها بلوحة ر�سمها منذ عهد بعيد.
ك��ان مغنيا يف �صوته بحة الق�صب امللتاع على مفارقة
�ضفاف الأنهار والبحريات يذوب �صوته حني يرتمن منت�شي ًا
يف �سماوات الهيام واخليال ،ومن مو�سيقى ريا�ض ال�سنباطي
وزكريا �أحمد وبليغ حمدي وعبد الوهاب ،امتلك مفاتيح
الإح�سا�س املرهف بتناغم الأ�صوات وال�سكنات يف �سمفونية
�أزل��ي��ة ن�سمع يف مقاطعها هم�سات اجلفون وحفيف الريح
وه�سه�سة �سقوط �أوراق الأ���ش��ج��ار وعبري الليل و�أنفا�س
ال�صبح وتغريد البالبل و�شدوالكنار.
و�إذ �أم�سك خلف احل�سيني ب�سر الكلمات �أو الأ���ص��وات
والأحل��ان فقد حاز من جانب آ�خ��ر �سحر الأل��وان والظالل
والأ�شكال فكان رائدا من رواد الفن الت�شكيلي وم�ؤ�س�سا من
م�ؤ�س�سي احلركة الت�شكيلية يف حمافظة احل�سكة �إىل جانب
�أ�سماء �صربي روفائيل ،عمر حمدي ،ح�سن حمدان الع�ساف،
عمر ح�سيب عبد الكرمي تانو ،و�أحد �أعمدة الهرم الإبداعي
زمن كان لل�صورة �أو اللوحة �سحر وجمد ال ي�ضاهيه جمد.
ث��م تت�ساءل م���اذا ت��رك خلف احل�سيني ل�ل�آخ��ري��ن من
مواهب الفن والإبداع �أمل يكن خطاط ًا مبدع ًا ت�سحر حركة
يحول
�أ�صابعه وهو يتالعب بالفر�شاة العيون والأب�صار� ،إذ ّ
احل���روف اجل��ام��دة�،إىل ل��وح��ات تنب�ض باحلياة ،وتنا�سق
البناء والتكوين؟
هكذا هو خلف احل�سيني ال�شاب احليي الذي جاء احل�سكة
من قرى عامودا يف �ستينيات القرن املا�ضي وق��د �سحرته
املدينة ،و�أربكته بطقو�سها وجتليات فتنتها و�إغواءاتها وهو
القادم من بيئة ريفية يبحث عن فر�صة عمل ،واكت�شاف
دنيا تكون �أكرث ات�ساع ًا من حدود بيادر قريته ال�صغرية.

�أتراه فكر �آنذاك مبا �سيحققه من جمد
خ�لال وق��ت ق�صري؟ �أم �أن��ه ت��رك ذلك
للم�صادفة �أو �أحكام الأقدار؟
ق��د ي��ك��ون ذل��ك �صعب ًا ع��ل��ى �شخ�ص
�آخ��ر،ل��ك��ن �شخ�ص ًا جمع ب�ين يديه كل
هذه املواهب املده�شة لن يكون ع�سري ًا
عليه �أن ي�صل مبتغاه �إذا م��ا امتلك
الإدارة �أو العزم والت�صميم.
ك��ان��ت ب��داي��ة ظ��ه��وره م��ع اجلمعية
الفنية املو�سيقية ال��ت��ي ت�أ�س�ست يف
�ستينيات ال��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن ،وك��ان��ت
احل�����س��ك��ة ي��وم��ه��ا ت��ت��ط��ل��ع �أن ت�ضاهي
لداتها من امل��دن النا�شئات يف ت�أ�سي�س
منابر الثقافة �أو احت�ضان املواهب �أو ت�أ�سي�س مراكز الفنون
والإبداع ،يف تلك املرحلة كان ي�شار �إىل كاتب �أو �شاعر �أو
مو�سيقي �أو ممثل م�سرحي �أك�ثر مما ي�شار �إىل �أي �شخ�ص
�آخر و مل تكن مزايا الرثاء واجلاه وال�سلطة جتلب لل�شخ�ص
ال�شهرة كما جتلبها هذه املواهب التي ي�شار �إىل �أ�صحابها
بالبنان.
وم��ن اجلمعية الفنية انطلق �أب��و �إب��راه��ي��م �إىل ف�ضاء
املراكز الثقافية �أو معاهد الثقافة ال�شعبية مدّ ر�س ًا ومعلم ًا
للعزف على العود والكمان ،ومدّ رب ًا للخط ،وفنان ًا ت�شكيلي ًا
يعر�ض �إبداعاته يف املعار�ض الفردية واجلماعية ،ويف هذا
الو�سط بد�أت معرفتي به ،وتوثقت عالقاتنا �أعمق ف�أعمق .
وجتّ ددت لقاءاتنا و�أحاديثنا حول الأدب �أو الفن ،والروح
�أو القيم ،واالن�سانية وكلها كانت قوا�سم م�شرتكة جعلته
ي�ألف املكان بعد وح�شة وي�أن�س به بعد طول انقطاع.
حني التقيتُ خلف احل�سيني يف �أوائ��ل ثمانينيات القرن
املا�ضي ،ك��ان الزمن قد حفر على مالمح وجهه بع�ض ًا من
جراحات وترك يف نف�سه �شعورا من مرارة اجلفاء والنكران،
ولك �أن تقّدر �شدة ح�سا�سيته و ع�صاميته وما كان لهما من
دور يف دفعه �إىل �شيء من عزلة ،ون�أي وانطواء على الذا.
وروي��د ًا روي��د ًا �أ�شرقت ابت�سامة �أبي �إبراهيم ،عادت له
ثقته بالنا�س واملكان� .صار يقدم كل �شهر �أم�سية مو�سيقية
–غنائية ،يحلّق فيها ،وينت�شي و�صار هذا التقليد برناجم ًا
�شجع بع�ض امل��واه��ب على �أن حت��ذو ح��ذوه فخلق مناخ ًا
ّ
ل�ل�إب��داع الفني رف��د �سيل احلياة ،بكل ما هو رائ��ع وع��ذب،
و�إن�ساين جميل� ،صار ي�شارك يف معار�ض الفنون ،ويقيم
معار�ضه اخلا�صة ،م�ؤكد ًا ح�ضوره من جديد.
�سنوات ّم��رت بعرثتنا �أيامها يف كل اجت��اه غبت فيها عن
املدينة ،وعندما عدت �س�ألت عنه وعلمت �أنه تقاعد وترك
املدينة لكن �صورة �أب��ي �إب��راه��ي��م ،ظلت تلح �ساحبة مع
ح�ضورها مواقف ،و�أحاديث وانطباعات ،ت�ؤن�سك من وح�شة
الراهن وت�أخذك �إىل زمن مل يعد لنا من زمن �سواه .هناك
حيث يلملم ال��ع��اب��رون �شتات غيومهم و�أ���ش�لاء �أحالمهم،
ويح�صون خ�سائر �أرواح��ه��م ،ويقفون على ب��واب��ات التيه
غرباء بانتظار رحيل �آخر �إىل عامل من احلنني والذكريات.

ماهية الألم
• هنادة احل�صري

يعرف دي��ك��ارت الأمل اجل�سدي ب�أنه
«انتقال من خاليا اجل�سم اىل الدماغ
ح��ي��ث ي��ت��م ال�����ش��ع��ور ب����الأمل» .و ت��ب��د�أ
املعاناة ال�صعبة للج�سم وال تتوقف �إال
مب�ساعدة كب�سولة تعيد العافية ويهد�أ
اجل�سم بعد املعاناة.
�أم��ا الأمل النف�سي فهو �أمل م�ستمر بال
ان��ق��ط��اع  ،وال ي��وج��د م�سكن ف��ع��ال ل��ه اال
بقبوله ك�أمر واقع.
�إن تنوع امل�آ�سي على ظهر الب�سيطة منها
ما ي�سببه غ�ضب الطبيعة ،و منه ما نوقعه
نحن الب�شر ببع�ضنا بع�ضا ،فهال توقفنا
للحظة من ذاتنا وت�ساءلنا ما دور كل منا
ب�إحداث الأمل للآخر �أو تخفيفه؟....
للأ�سف �إن �أكرثنا يعمق من �آالم الآخر
 ،وقلة قليلة ت�ساهم يف ت�سكينه ،ه��ذا ما
يجعلنا ن�ؤكد على وجود خري كبري للأمل يف
م�ساحة حياتنا ..
و ه��ن��ا �أت�����س��اءل� :أل�����س��ن��ا م�����س���ؤول�ين عن
ح��االت الأمل التي تع�صف باالن�سانية؟..
�أط��ف��ال غ��زة وم�ستواهم ال�صحي املتدين،
�أط��ف��ال ال�صومال فح�سب درا���س��ة �أجريت
ت��ب�ين �أن ك��ل  100ث��ان��ي��ة مي���وت ط��ف��ل يف
ال�صومال فماذا فعلنا نحن لإنقاذ ه���ؤالء
الب�شر؟..
ال �أن�سى كيف ا�ستطاعت الدول الغربية
�أن تنقذ امل�����ص��ارف وال��ب��ن��وك الأمريكية
يف وق��ت قيا�سي ومل���اذا ال تفكر يف �إن��ق��اذ
ف��ق��راء ال��ع��امل م��ن الأوب���ئ���ة وال���وي�ل�ات و
الفي�ضانات؟!...
�أل��ي�����س ح��ري��ا ب��ال��دول العربية املالكة
للرثوات �أن ت�سارع �إىل �إنقاذ ه�ؤالء الأطفال
وهم منوذج للب�ؤ�س يف العامل بدال من �أن متد
يدها لت�ساهم يف قتل �أطفال �سورية و�سحب
بيا�ض يا�سمينها؟ ...ه��ذا ال�س�ؤال بر�سم
الإج��اب��ة �أط��رح��ه على مفكري ال��ع��امل و
�أ�صحاب املراكز الدينية ..
�أما اخلرب التايل ف�أريد �أن �أتركه لديكم
�« :أ���س�ترال��ي��ا ترف�ض بيع خ��راف مل�صر يف
عيد الأ�ضحى و حجتها يف ذلك �أن اجلزار
امل�صري ي��ذب��ح اخل���راف الأ���س�ترال��ي��ة دون
�أدنى �إن�سانية فهل خرافهم �أغلى من �إن�ساننا
العربي ؟!...
و لكن �أراين ���س���أجل���أ اىل مفهوم نف�سي
طبي حديث �صدرت ن�شرات كثرية عنه .
« �إن قبول الأمل والتغلب عليه هو امل�سار
الواقعي ملعاجلة �أمل النف�س ،هذا املفهوم
يطرحه علماء نف�س الأعماق ويقوم على
�آلية قتل الأمل كو�سيلة النهائه».
�أخ�يرا هل نعدم و�سيلة لإبعاد الأمل �إال
بتق ّبله ؟
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•م�ؤيد جواد الطالل
	الب��د �أن الكثريين من ال��ق��راء يعرفون فل�سفة
( هرياقليط�س ) ,وك��ذل��ك ال��ن��زع��ات واالجت��اه��ات
املادية يف الفل�سفة العربية اال�سالمية التي �سبقت
هيغل ومارك�س بقرون .كما �أن الباحث االجنليزي
( ليونارد جاك�سون ) يعيد ال�صراع بني الفل�سفة
املثالية وامل��ادي��ة �إىل ج��ذوره الإغريقية وال�س ّيما
عند �أف�لاط��ون يف القرن اخلام�س قبل امل��ي�لاد؛ ويعزو/
يحيل قوة املادية املارك�سية – التي قلبت املثالية وجعلت
الفل�سفة ت�سري على قدميها ولي�س على ر�أ�سها – يف �أنها
تتكئ { بخالف املادية امليكانيكية } على ت��راث عريق
من الفكر املحنك عن الثقافة الإن�سانية و (( الذات
الإن�سانية ))� ,إذ يبد�أ هذا الرتاث ب�أفالطون ويبلغ غاية
احلنكة يف �أعمال ( كانط ) وهيغل قبل �أن يقلبه مارك�س
ر�أ�س ًا على عقب.
ولو ا�ستعرنا من ( جاك�سون ) التقنيات التي �أ�شار �إليها
يف “ ال�صياغة الريا�ضية “ التي تعود �إىل ( فيثاغورث /
فيثاغور�س  Pythagore – 500قبل امليالد ) ومنهج “
املالحظة والتجربة “ الذي تر�سخ يف زمن �أر�سطو ك�أ�سا�س
للعلم الطبيعي ,وربطنا هذه التقنيات بالزمن القدمي [
علم الفلك البابلي وامل�صري ] ف�إننا �سن�صل حتم ًا �إىل
اال�ستنتاج الذي ي�ؤكد �أن الفكر الفل�سفي القدمي – حتى
و�إن �أخذ �صور ًا �أ�سطورية – كان يعتمد الواقع يف تقاليده
احلِرف ّية والتجارية ولي�س جمرد و�سيلة �إب�ستمولوج ّية /
معرفية فقط ,بل كتقنيات �أولية يف حماولة فهم الطبيعة
�أو ًال ث��م ال�سيطرة عليها ثاني ًا [ ُت��راج��ع ال�صفحات
الأوىل من الباب الثاين يف كتاب جاك�سونَ :ن��زْ ُع مادية
كارل مارك�س ,وال��ذي يعطيه عنوان ًا فرعي ًا هو ( الأدب
والنظرية املارك�سية ) – ترجمة ثائر ديب – من�شورات
املركز القومي للرتجمة  /القاهرة 2014م ].

انتقال �صراع الأفكار
واملفاهيم عرب التاريخ

ويف درا�سة ق ّيمة للدكتور ( علي حممد �إ�سرب ) يف جملة
املعرفة عن (( الينابيع ال�سرية لفل�سفة عبد الرحمن
بدوي )) حتدث فيها عن ( هيدغر ) الذي كان قد وطد
دعائم مذهب فل�سفي وجودي متميز حاول فيه �أن يقدم
�شرح ًا لل�س�ؤال عن “ معنى الوجود “ من خالل (( حتليل
�أنطولوجي ل ( الدازين  = Daseinالوجود الإن�ساين )
كتف�سري ملعنى الوجود عامة [ امل�صدر� :صفحة  52من
جملة املعرفة ( العدد  – ) 660دم�شق يف �أيلول 2018م.
]
ّ
وق��د و���ض َ��ح ( د .علي حممد �إ���س�بر ) و�أك���د اختالف
وجودية ب��دوي – كما ادع��ى ب��دوي – ب�أنه خمتلف عن
هيدغر وبقية الوجوديني ب���أن �أعطى الأول��وي��ة للفعل
على الفكر  ..وما نريد تثبيته هنا يف هذه ال�سطور – قبل
اال�ستفا�ضة يف مناق�شة �أفكار ومواقف هيدغر يف �صفحات
تالية – هو انتقال �صراع الأفكار واملفاهيم عرب التاريخ
من خ�لال ر�ؤي��ت�ين متناق�ضتني ,ك��ان وم��ا ي��زال م�ستمر ًا,
�إذ �أن هذا ال�صراع هو جت�سيد لواقع اجتماعي يف حالة
ت�صارع من فرتة ُم ّالك العبيد �إىل فرتة �سيادة الهتلرية
يف �أملانيا النازية التي ارتبط بها و�سوغها مارتن هيدغر (
 ) Martin Heidegger 1899 – 1976على نحو
من الأنحاء )) * (( .هام�ش يف نهاية املقالة
	�إذ �أن تقدمي الفكر كحجر زاوي��ة و�أ�سا�س يف

�صراع الأفكار كان
وما يزال م�ستمر ًا
1848م ) الذي ميكن عدّ ه عام االنتفا�ضات العمالية التي
انطلقت �ضد الأنظمة الربجوازية التي �أ�صبحت مهيمنة
 /م�سيطرة وم�ستبدة !

�إذا عدنا �إىل جذور الفل�سفة املثالية
امليتافيزيقية القدمية ف�سنجد �أن
((احلقيقة)) بالن�سبة �إىل �أفالطون هي لي�ست
يف الأر�ض بل يف ال�سماء
جممل الفل�سفة املثالية على الواقع املعي�ش يجد مربراته
الأي��دي��ول��وج��ي��ة يف ج��ذور ال��واق��ع االجتماعي الطبقي
منذ �أن انق�سمت املجتمعات الأول��ي��ة ( البدئية) �إىل
جمتمعات وفئات عليا ودنيا ,مفكرة وعاملة �أو حماربة,
قائدة �سائدة و َم ٌ
قودة ( َم�سودة )  ..الخ؛ ولي�س م�ستغرب ًا
�أن تكون مو�ضوعة  /اطروحة “ الفكر “ هي املركز يف
فل�سفة هيدغر كما هو احل��ال منذ الفال�سفة املثاليني
االغريقيني وال�س ّيما بالن�سبة �إىل �أفالطون.
بالطبع ف�إنّ املارك�سية ,من �أوائل روادها وحتى اللحظة
الراهنة ,كانوا وما يزالون يعتربون �أن هذا االرتكاز على
الفكر ,الذي هو املعادل املو�ضوعي للحقيقة عند االغريق
يعود �إىل طبيعة النظام العبودي الذي كان �سائد ًا �آنذاك
 ..النظام ال��ذي يحتقر العبيد [ العمل ويعتربهم
ك ّم ًا مهم ًال ,يف حني يبجل ال�سادة ُم ّالك العبيد بو�صفهم
ي��رم��زون �إىل الفكر كنقي�ض للفعل بح�سب الت�صورات
االجتماعية التي كانت �سائدة يومذاك بغ�ض النظر عن
دقتها �أو �صحتها !
من ذل��ك التاريخ وحتى اليوم انق�سم الفال�سفة �إىل
ق�سمني� ,أك�ثره��م م��ن املثاليني ال��ذي��ن يفل�سفون احلياة
والواقع املو�ضوعي واحلياة االجتماعية بطريقة مقلوبة,
كما لو �أن احلياة هي عبارة عن “ فكرة مطلقة “ كما هي
عند ( هيغل ) مث ًال .غري �أن مثل هذه الأفكار – التي عدت
�آنذاك �سامية �أو متعالية – هي يف حقيقة الأمر تعرب عن
م�صالح الفئات ال�سائدة ( احلاكمة )؛ ولهذا عمل مارك�س
على قلب هذه املعادلة لت�صري الفل�سفة �سائرة على قدميها
وبال�شكل الطبيعي :الواقع  /الفعل  /العمل  /احلياة
املعي�شة  /احل��ي��اة الواقعية �أو ًال  ..وه��ذا م��ا يذكرنا
مبقولة مارك�س يف كون الواقع االجتماعي هو الذي ي�شكل
وعي النا�س ولي�س العك�س كما يقول الكرثة من الفال�سفة
ّ
املثاليني على خمتلف اجتاهاتهم ومدار�سهم.
�أ ّم��ا وقد اختارت الربجوازية ال�صاعدة طريق العلم
وال��ت��م��رد على من��ط وع�لاق��ات الإن��ت��اج الإق��ط��اع��ي ,فقد
جعل منها �آنذاك طبقة تقدمية على حد تعبري مارك�س.
بالطبع �إن هذه ال�صفة التقدمية تعود �إىل ما قبل عام (

مارك�س مل يتقبل �أو يت َنب البذرة الديالكتيكية
الهيغلية يف و�ضعها املثايل املقلوب ,بل عمل على
تنميتها ورفعها �إىل �أق�صى �أبعادها و�إمكاناتها
احليوية ,بعد �أن �أوقفها عند مو�ضعها املادي
ال�صحيح

من تف�سري العامل
�إىل تغيريه

بيد �أنّ مارك�س مل يتقبل �أو يت َ
نب البذرة الديالكتيكية
الهيغلية يف و�ضعها املثايل املقلوب ,بل عمل على تنميتها
ورفعها �إىل �أق�صى �أبعادها و�إمكاناتها احليوية ,بعد �أن
�أوقفها عند مو�ضعها املادي ال�صحيح؛ (( وذلك من �أجل
اكت�شاف اللب العقالين داخل الق�شرة ال�صوفية  ..فجميع
الأ�سرار التي تقود الأيديولوجيا �إىل ال�صوفية ,جتد حلها
العقالين يف املمار�سة الإن�سانية ,ويف فهم هذه املمار�سة
))؛ �إذ �أ�شارت الأطروحة احلادية ع�شرة من جمموعة
الأطاريح التي كتبها مارك�س يف �شبابه حول فل�سفة (
فيوبارخ ) �إىل �أنّ الفال�سفة الذين �سبقوه عملوا على ((
تف�سري الواقع  /العامل )) ,بطرائق �شتى ,غري �إن الأمر
املهم هو (( تغيريه ))؛ وبهذا يحاول مارك�س �أن يجعل من
ماديته الديالكتيكية فل�سفة علمية وعمالنية ف ّعالة.
و�إذا عدنا �إىل جذور الفل�سفة املثالية امليتافيزيقية
ال��ق��دمي��ة ف�سنجد �أن (( احلقيقة )) بالن�سبة �إىل
�أف�لاط��ون هي لي�ست يف الأر���ض بل يف ال�سماء ,ويف املُثل
الروحية والأخالقية التي كان النظام العبودي يج�سدها
�آنذاك [ �أي �أنها حقيقة مقلوبة ت�سري على ر�أ�سها ولي�س
على قدميها ]  ..و�إن على الإن�سان  -وال�سيما املفكر/
الفيل�سوف � -أن يجهد من �أج��ل الو�صول �إىل عامل املُثل
العلوي املطلق الذي �سعى �إليه �أفالطون و�صمم خارطة
جمهوريته على �ضوئه !!
ومنذ عام 1959م حني ن�شر الكاتب النم�ساوي التقدمي
( �أرن�ست في�شر ) Ernst Fischer 1899 – 1972
كتابه ال�شهري (( ���ض��رورة الفن )) الح��ظ ب����أنّ �أوروب���ا
الغربية ,وبعد �أن تخلت عن النزعات الإن�سانية و�أقامت
م�ؤ�س�سات خمتلفة تن�سب �إليها قوى غيبية خارقة ,عادت
�إىل ع�صر ما قبل الت�أريخ وما عرفه من خوارق وجل�أت �إىل
ت�أليف (( الأ�ساطري الزائفة ))؛ حتى تخفي وراءه��ا =
وراء هذه الأ�ساطري = م�شكالتها الواقعية [ امل�صدر:
�صفحة  27من كتاب �ضرورة الفن { اجلزء الأول } –
طبعة احتاد ال ُكتاب العرب يف دم�شق  /متوز  2016كهدية
من جملة املوقف الأدبي ( العدد املرقم  ) 543وامل�أخوذة
عن طبعة الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ال�صادرة يف عام
 1971برتجمة �أ�سعد حليم ].

((* )) هام�ش:
�سيالحظ ال�ق��ارئ الكرمي �إن طريقة كتابة �أ�سماء الأع�لام يف
بحثنا هذا يختلف من �صفحة �إىل �أخ��رى ب�سبب تنوع الرتجمة
من م�صدر �إىل �آخ��ر� ,إذ ترجمت ال�سيدة م��اري �شهر�ستان اال�سم
�إىل ( هايديغر ) يف عدد �آخر من املعرفة .ونحن نتفق مع د� .إ�سرب
ب�أن نطق وكتابة ا�سم (( كريكغور )) ,مث ً
ال ,له مربر منطقي لأنه
الأقرب يف الدمنركية؛ ولهذا �سنحاول �أن نر�سم  /نكتب الأ�سماء
بطريقة لفظ لهجة �شعوبها وخا�صة الفرن�سية والأملانية التي
يتواجد فيها حرف الغني على العك�س من االجنليزية ,من دون
�أن نغري يف �أ�صل الن�ص من الكتاب املرتجم.

دراسات
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�سامي الكيالي ..و(الحديث)
•غ�سان كال�س
يف كتابه (احل��رك��ة الأدب��ي��ة يف حلب م��ن 1800
–  )1950يقول �سامي الكيايل.. :ظهرت يف حلب
جمالت �أدبية عدة ،ع ّمر بع�ضها كثري ًا ،وال زال بع�ضها
ي�صدر حتى الآن ( )1957كما �أن املجالت ال َفدية
التي �صدرت فيها ،قامت بن�صيبها يف ن�شر الثقافة
وجم��اراة التيارات احلديثة .ونذكر ـ يف هذا املجال
ـ ال�����ص��راع امل��ري��ر ال���ذي خا�ضته جملة (احل��دي��ث)
م��ن �أج���ل ال��ت��ج��دي��د يف الأدب ،واالن��ف��ت��اح ع��ل��ى ال��ت��ي��ارات
الثقافية العاملية ،واحل��وار العنيف الذي دار حول حرية
املر�أة وحقوقها ،وانتهى ب�أن ث ّبتت املر�أة �أقدامها يف املجال
االجتماعي والفكري وال�صحايف؛ فانتزعت االع�تراف لها
بحقوقها ،و�أ�صدرت جملة ن�سائية هي جملة (املر�أة) يف حلب
وقت مبكر من القرن الع�شرين .كذلك نذكر اجل��دل الذي
�أثري حول �أمور فكرية متعددة كاملوقف من الرتاث والدين
والثقافة الغربية واملر�أة والتعليم والأدب..
يف الأول من كانون الثاين عام � 1927أن�ش�أ �سامي الكيايل
و�إدم��ون ر ّب��اط وعمر عدّ ا�س (احلديث) لكن الكيايل كان،
طوال مدة �صدورها� ،صاحبها وحمررها امل�س�ؤول .وهي جملة
�شهرية ،تبحث يف الأدب والتاريخ والعلوم االجتماعية،
�شعارها� :صحيفة ال�شباب امل�ستنري ،ل�سان ح��ال النه�ضة
الفكرية احلديثة .وح��ددت اجتاهها �أنها �ستنهج منهج ًا
و�سط ًا ،توفق يف كل ما تكتبه بني �أن�صار املذهبني :تقليد
ال��غ��رب ،وال��ع��ودة �إىل املا�ضي ،بحيث ال حتبذ ال��ه��دم على
ع ّالته من دون �أن تفكر بالبناء.
ً
ي��ق��ول ال��ك��ي��ايل :نلتفت ق��ل��ي�لا �إىل امل��ا���ض��ي ال��ق��ري��ب،
ن�ستعر�ض بكلمات �صغرية العوامل التي دفعتنا �إىل �إن�شاء
هذه ال�صحيفة التي خ�ص�صناها لن�صرة الفكر احلر ،و�صون
احلرية..
ّ
ولقد كانت (احلديث) كما يقول عبد اهلل يوركي حالق
منرب ًا لأقالم الأحرار من الك ّتـاب وال�شعراء يف الوطن العربي
كله ،ف�أقبل على امل�ساهمة يف حتريرها م�شاهري من املفكرين
وحمبي الإ�صالح والتجديد املنبثق من روح �أ�صالتنا .وكان يف
مقدمتهم :طه ح�سني ،حممد ح�سني هيكل� ،إبراهيم ناجي،
حممود تيمور ،توفيق احلكيم ،علي حممود طه ،حممد كرد
علي ،خليل مردم بك� ،شفيق جربي ،عمر �أبو ري�شة ،خليل
ه��ن��داوي� ،أم�ين ال��ري��ح��اين ،جميل �صدقي ال��زه��اوي ،ر�ضا
ال�شبيبي ..ونخبة من �أكابر �أدب��اء م�صر و�سورية ولبنان
والعراق..
ً
ً
كانت تعترب مرجعا توثيقيا للتيارات الفكرية واالجتاهات
الثقافية ،و�صوت ًا عالي ًا يدعو �إىل جم��اراة روح الع�صر،
والثورة على التقاليد البالية ،واخلرافات البعيدة عن العلم
والعقل والواقع احل�ضاري...
�سافر �سامي الكيايل مرات عدة �إىل م�صر وبع�ض الأقطار
العربية الأخ��رى ،واجتمع بكبار �أدبائها ،و�أقيمت له فيها
حفالت �أدبية ،وكان يدعو ه�ؤالء الأدباء للح�ضور �إىل حلب
لإلقاء حما�ضراتهم على مدرج دار الكتب الوطنية ،وكان
يحتفي بهم ويف�سح �صدر جملته لأقالمهم..
حفلت (احلديث) باملو�ضوعات والبحوث املتنوعة ففيها

ال�شعر والبحث والق�صة وامل�سرحية� ،إىل جانب الآداب
املع ّربة .وبهذا املعنى خرجت عن نطاقها املحلي لت�صول
يف جمال �أو�سع هو املجال العربي والعاملي ،ولتواكب حركة
التطور الأدبية التي ع ّمت العامل..
وك��ان م��ن زواي��اه��ا الثابتة حت��ت ع��ن��وان (ع��امل الكتب)
التعريف بالإ�صدارات واملطبوعات احلديثة .وقد ن�شرت
رواي��ات وم�سرحيات مت�سل�سلة .وكانت ت�صدر ـ يف مطلع كل
�شهر ـ �أعداد ًا خا�صة (ممتازة) عن املتنبي ،توفيق احلكيم،
طاغور،..
كانت املجلة ت�صدر يف حوايل �سبعني �صفحة ،وا�ستمرت
�صفحاتها تزداد ،حتى بلغت عام � )820( 1939صفحة يف
ال�سنة ،فقد ا�ستقبلت عامها الرابع ع�شر ـ �آنذاك ـ والعامل
يف ح��رب ،وحافظت على حجمها ،رغ��م ارتفاع �سعر ال��ورق

�سافر �سامي الكيايل مرات عدة �إىل م�صر وبع�ض
الأقطار العربية الأخرى ،واجتمع بكبار
�أدبائها ،و�أقيمت له فيها حفالت �أدبية
وازدادت املواد الطباعية �إىل خم�سة �أ�ضعاف ،مع �إبقاء ر�سم
اال�شرتاك على حاله!
كان لـ(احلديث) �ش�أنها املرموق يف بعث النه�ضة الأدبية
فقد ب��ذل �صاحبها الكثري من جهده وعرقه للو�صول بها
�إىل درجاتها العليا ،فا�ستمرت ثالث ًا وثالثني �سنة مت�صلة،
وعندما ا�ضطر ـ يف العام  1958ـ �إىل حجبها عن حمبيها
ومريديها ،بدا عليه احلزن والك�آبة لأنه كان يعدّ ها جزء ًا
من نف�سه ،وجانب ًا مهم ًا يف حياته..
ال يختلف اثنان على �أن �سامي الكيايل �أحد عمالقة الأدب
والفكر يف �سورية ،حمل راية الأدب وكافح من �أجل الثقافة
واملعرفة ،وباتت حلب بجهده حمط �أنظار الأدباء واملثقفني
يف الوطن العربي كله.
ولد �سامي الكيايل يف العام  ،1898وتلقى علومه ـ بداية
ـ يف املدر�سة ال�سلطانية بحلب التي تركها بفعل احلرب
العاملية الأوىل ملتحق ًا ببلدية حلب موظف ًا ،ثم مدير ًا لدار
الكتب الوطنية ،فاملركز الثقايف .وكان ـ �إىل ذلك ـ ع�ضو ًا يف
اللجنة الثقافية التابعة للجامعات العربية ،وحما�ضر ًا يف
معهد الدرا�سات العربية العليا يف م�صر ،وع�ضو ًا يف املجل�س
الأعلى دعاية الفنون والآداب والعلوم ،وع�ضو ًا يف جممع
اللغة العربية يف القاهرة..
و�إىل جانب عمله الوظيفي ،واملهام امل�سندة �إليه ،وعمله
يف جملته (احلديث) فقد �أغنى املكتبة العربية بع�شرات

املدي ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول:

مالك �صقور

رئي ــ�س التحريــر:

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن نائب رئي�س احتاد الكتاب العرب
الإ�شـراف الفني:
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى
�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

امل�ؤلفات الر�صينة التي ال يزال الباحثون ينهلون من معينها،
و�أبرزها:
ـ نظرات يف التاريخ والنقد والأدب
ـ �سيف الدولة وع�صر احلمدانيني
ـ الفكر العربي بني ما�ضيه وحا�ضره
ـ املر�أة ،هذا اللغز الأبدي
ـ مع طه ح�سني
ـ احلركة الأدبية يف حلب
ـ الأدب العربي املعا�صر يف �سورية
ـ يف الروح الأندل�سية
ـ �شهاب الدين ال�سهروردي
�إ ّبان رحيله� ،أقيم يف الرابع من �أيار  1972حفل ت�أبني
كبري يف دار الكتب الوطنية بحلب ن�شرت جملة (ال�ضاد)
وقائعه ،ومما قاله عبد اهلل يوركي ح ّالق يف رثائه:
قم للخطابة �أنت �أبلغ من خطب
و� ُّ
أجل من نرث اجلمان �إذا كتب
		
من كان مثلك لي�س ي�سكنه الردى
لكن ينام لي�سرتيح من التعب
		
�أفنيت عمرك نا�سج ًا حلل النهى
وبذلت نف�سك للعروبة والعرب
		
�سامي ،احتجبت عن العيون و�إمنا
ذكراك باقية على هام احلقب
		
وجميل فعلك يف املحافل كلها
هي تك ّرمه الق�صائد واخلطب
		
مل تهو غري العلم وهو � ّ
أجل ما
طلب اللبيب من احلياة وما �أحب
		
املراجع:
ـ الطباعة وال�صحافة يف حلب �/سهيل املالذي
ـ ال�صحافة ال�سورية �/أديب خ�ضور
ـ ال�صحافة العربية �/أديب ّمروة
ـ عبقريات و�أعالم /عبد الغني العطري

�أ.حممد حديفـي

مدي ــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد

رئي�س الق�سم الفني:

د� .سليم بركات ،د .م�صطفى العبد اهلل الكفري،
حممد احلفري ،علو�ش ع�ساف� ،سهيل الديب

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.

هيئـة التحريـر:

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

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

•�أ.حممد حديفي

د� .صياح عزام

د� .صياح عزام عميد جامعي متقاعد
باحث وكاتب وحملل �سيا�سي وع�سكري
ولد يف ال�سويداء الدويرة 1947
ي��ح��م��ل ���ش��ه��ادة ال���دك���ت���وراه يف ال��ع��ل��وم
الفل�سفية وال��ت��اري��خ��ي��ة (اخت�صا�ص
عالقة دولية) من جامعة مو�سكو منذ
عام .1990
ً
ـ عمل مدر�سا مل��ادة اللغة العربية ثم
�ضابط ًا جامعي ًا يف اجلي�ش العربي ال�سوري
(الإدارة ال�سيا�سية).
ـ عمل يف هيئة الأبحاث القومية.
ـ ع�ضو احت��اد الك ّتـاب العرب ـ وجمعية
البحوث والدرا�سات.
ـ يعمل ح��ال��ي�� ًا يف جملة ال��ط�لائ��ع التي
ت�صدر عن ق��وات ال�صاعقة ،ويف جملة
الرابطة التي ت�صدر عن رابطة املحاربني
القدماء و�ضحايا احلرب.
ـ م��ا زال ين�شر ال��درا���س��ات وامل��ق��االت
الكتابية يف املجالت وال�صحف والدوريات
املحلية والعربية ويف �إذاعة دم�شق.
ـ له ع�شرة كتب منها:
1ـ اجل���ي�������ش يف ال����دول����ة ال��وط��ن��ي��ة
الدميقراطية (درا�سة حتليلية موجزة
للجي�ش العربي ال�سوري )1992
2ـ مواقف و�آراء (ثالثة �أجزاء) �أعوام
 2002ـ  2003ـ 2004
3ـ ر�ؤى و�إ�ضاءات �سيا�سية .2009
4ـ مقاالت يف ال�سيا�سة 2010
5ـ امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ب�ي�ن الأط���م���اع
اخلارجية واحلراك اجلماهريي 2011
ـ الوجود الع�سكري الأمريكي يف املنطقة
العربية و�أثره على الأمن القومي العربي
(.)2011

اختالف ال خالف - 2 -
ٌ
قفر ،نذرت في�أها مقي ً
ال للمتعبني
كنخلةٍ وحيدة عزالء يف �صحراءٍ ٍ
التائهني ،و�أ�شرعت �أغ�صانها مهد ًا للع�صافري التي ما انفكت تبحث عن
غ�صن تفرد فوقه �أجنحتها املتعبة ،وتبحث بني عراجينه عما ي�سكت
ٍ
نداء اجلوع وي�سد الرمق ،هكذا �أنت يف م�سريتك املثقلة بالهم الذي
حتمله يف الأوردة وال�شرايني ،الطافحة مبهاميز تهمز دم��ك الذي
ع�شق لرتاب الوطن و�أهله الطيبني..
�أنذرته قرابني
ٍ
��راء من �أحد ،ال يعنيك �إال �أن ت�ضع
ط
�
إ
أو
�
أحد
�
من
ثناء
ً
مل تنتظر ً
ر�أ�سك على الو�سادة و�ضمريك مرتاح لأح��داث يومك الذي �أم�ضيته
بالكد والعمل ،ت�ستقبل من يطرق بابك ،تلبي حاجاته امل�شروعة،
وتعتذر بابت�سامة عن كل �أم ٍ��ر يخالف القانون ،ثم ت�سعى خمل�ص ًا
لتقريب القلوب املتنافرة ،وتظل حت��اول وحت��اول �إىل �أن ت�صل �إىل
��رق م�سدودة!! وعندها يعت�صر
طريق م�سدود ،ولكم و�صلت �إىل ط ٍ
ٍ
روحك أ� ُ
مل تكبت ناره يف دمك ،وتقف م�شدوه ًا �أمام �إهمال نداءاتك
املتكررة ،وع��دم الإ�صغاء ملا تقوله ،وقد ا�ستمرت حماوالتك حتى
اللحظة الأخرية ،وما زالت م�ستمرة حتى الآن دون �أن تي�أ�س� ،أو ي�أخذ
ً
�ضغينة
امللل طريقه لقلبك الطافح بحب اجلميع ،وال��ذي ال يحمل
لأح��د ،و�إمن��ا يحمل يف جنباته �إخال�ص ًا قل نظريه لتقدمي ال�صورة
ً
طارئة
الأبهى والأجمل ،وهي ر�سالة مقد�سة نذرت نف�سك لها ،ومل تكن
�أو حديثة العهد ،و�إمنا بد�أت منذ اليوم الأول لبدء حياتك العملية
التي امتدت لعقود من الزمن مار�ست خاللها �أك�ثر املهن ح�سا�سية
وم�س�ؤولية ،وخرجت منها مرفوع الر�أ�س ،ومرتاح ال�ضمري ،كل �شرفاء
هذا الوطن �أ�صدقا�ؤك اخللّ�ص ،الذين يبادلونك حب ًا بحب ،واحرتام ًا
باحرتام..
ً
�صرخة يف واد ،وال ت�سمع �إال ال�صدى تخزك
حني ي�صبح �صوتك
ُغ ٌ
�صة يف احللق ،وحت�س �أنك ارتطمت بجدار الزمن ال�صلب ،الذي تقف
كتامته حجر عرثة يف م�سريتك التي اخرتتها لنف�سك ،وتت�ساءل :لعلك
مل تكن على حق ،وغريك على �صواب؟! فرتوح ت�ستعر�ض م�سريتك،
تنقب فيها من جديد علك تكت�شف �أين �أخط�أت؟ ،و�أين كتنت م�صيب ًا؟
وملا مل جتد خط�أً متعمد ًا فيما فعلت يرتاح �ضمريك ،و ُت�شهد مبادئك
ً
كاملة ،وقدمت ما يجب �أن يُقدّ م ،وبعد ذلك ال مكان
�أنك �أديت ر�سالتك
للوم ،وال مربر جللد الذات ،مبا مل تقرتفه بق�صدٍ �أو بغري ق�صد..
ٍ
علمتني جتارب احلياة ،وهي كثرية ،وال تعد وال حت�صى �أال �أكون
حا�سد ًا لأحد� ،أو حقود ًا على �أحد ،وعلمتني �أي�ض ًا �أن العمل �إن �أردته
أ�س�س ثابتة ،ركيزته �صدق النوايا ،ونقاء
ناجح ًا فيجب �أن يقوم على � ٍ
ً
ال�سريرة ،وتنحية ال�شك بالآخر جانبا ،وال�شروع بالإجناز ب�صيغة
الفريق لأن �شخ�ص ًا واحد ًا ال يكفي وبخا�صةٍ حينما تت�صدى للم�سائل
الكبرية املقد�سة ،التي �أنيطت بك ،و�أنت فرد يف جمموعة لن تتحقق
�شروط النجاح لها �إال �إذا �أخل�صت نواياها ،ووظفت كل اجلهود لإجناز
الأف�ضل والأق��وم والأج��دى مبا يي�سر ال�سبل ،ويفتح الطريق لبلوغ
الهدف ال�سامي ،الذي يعود باخلرب على اجلميع ،دون ا�ستثناء..

�صدر العدد اجلديد من جملة املوقف الأدبي]
الثقافية ال�شهرية التي ي�صدرها احت��اد الك ّتـاب
العرب ،وا�شتمل على درا�سات ،و�إبداعات ،وقراءات
نقدية ،وق�ص�ص وزوايا �أدبية.
افتتاحية ال��ع��دد ل�ل�أدي��ب م��ال��ك �صقور رئي�س
التحرير ،جاءت حتت عنوان (حماولة �أولية لإعادة
قراءة الرتاث الفكري الأدبي) ويدور احلديث فيها
حول الرتاث العظيم والإرث اجلليل ،ومنها نختار:
«ال�تراث ـ هو ما يرتكه الإن�سان مفرد ًا �أو جمع ًا،
من الرتكة املعنوية ويتخل�ص يف جملة «املفاهيم»
و»الإف���ك���ار» و»ال��ق��ي��م» ال��ت��ي انتقلت �إىل الأج��ي��ال
احلا�ضرة من الأجيال الغابرة لكن :القر�آن ،وال�سنة
النبوية ـ ال ميكن ت�صنيفها يف ال�تراث ـ لأن القر�آن
ك�لام اهلل .وال��ن��ب��ي لي�س ك��غ�يره م��ن ال��ن��ا���س ـ فهما
ي��ع��ت�بران ج��وه��ر ه��ذا ال�ت�راث ال�ضخم ـ ال��ذي ن�ش�أ
وت��راك��م م��ن حولهما .فكانت منه علوم التف�سري،
و»ال���ت����أوي���ل» و»م��ن��ا���س��ب��ات ال��ت��ن��زي��ل» و»ال��ق��ي��ا���س»
و»اال�ستنباط» و»الأحوال ال�شخ�صية» و»ت�شريعات
احلياة االجتماعية».
الرتاث يف املفهوم االجتماعي ـ مرتبط بالتواريخ،
�أي ا�ستيعاب ما تركه الأ�سالف من معارف وخربات،

�ساحة الثقافة يف �سورية وا�سعة جداً ،وهي تت�سع للجميع ،فحيثما
ذهبت يف �أرجاء الوطن جتد منرب ًا معد ًا لتفعيل الثقافة ،وتر�سيخها،
فوطننا م��ن الأوط���ان القليلة يف ال��ع��امل التي �شيدت بها ال�صروح
الثقافية ،و�أعدت لتفعيل الثقافة يف ظروف قلما جتدها يف البلدان
الأخ��رى ،ودليلنا على ذل��ك ه��ذا احل��راك الثقايف ال��ذي نالحظه يف
جميع املحافظات بحيث ي�ستطيع كل من �أراد �أن يربز ن�شاطه الثقايف
ويقدمه للآخرين �أن يجد منرب ًا مهيئ ًا له يقول فوقه ما ي�شاء ب�صرف
غث و�سمني ،وه��ذا مو�ضوع �آخر
النظر عما يقدم يف هذه الأي��ام من ٍ
ويلزمه بحث �آخر ،ويف تقديري �أن املنرب �أتيح للجميع من منطلق �أن
التجارب احلديثة لن يتبقى منها وي�صل لأهدافه �إال من امتلك بهاء
احل��رف ،وق��دم اجلديد بعيد ًا عن ال�سرقات الأدب��ي��ة ،وال�سطو على
نتاجات الآخرين ،و�إبداعاتهم..
من خالل ما تقدم تربز �أهمية الدور املنوط بالذين ُو�ضعوا� ،أمام
م�س�ؤوليات ج�سام فيها الكثري من العبء من ناحية ،والكثري من نبل
الغاية و�سمو الهدف من ناحية �أخرى ،ونحن يف احتاد الكتّـاب العرب
ً
جمتمعة منحنا زمال�ؤنا من �أع�ضاء
و�أخ�ص بالذكر هنا قيادة االحتاد
االحتاد ثقتهم ،و�أوكلوا لنا توجيه الدفة �إميان ًا منهم ب�أن علينا �أن
نرتقي مل�ستوى هذه امل�س�ؤولية املقد�سة ،و�أقول مقد�سة لأنها مبثابة
الأمانة التي ُو�ضعت يف �أ عناقنا جميع ًا دون ا�ستثناء كي نرعى م�صالح
االحت���اد ،ون�سعى جاهدين لتحقيق �أه��داف��ه ،ويف طليعتها ت�سخري
الأق�لام خلدمة الوطن ،واالرت��ق��اء مل�ستوى الت�ضحيات التي قدمها
�أفراد اجلي�ش العربي ال�سوري البطل حينما وقف ثابت ًا ،و�شاخم ًا على
ح��دود هذا الوطن ،فدافع عنها ،وحمى ح��دود الوطن ،وق��دم لذلك
قوافل ال�شهداء ،ويف تقديري �أن دور املثقف ال يقل � ً
أهمية عن دور
اجلندي ال��ذي ي��ذود عن احل��دود ،ال وبل قد يكون دور املثقف �أكرث
خطورة ،و�أكرث فع ً
ال حينما ت�أخذ الكلمة ال�صادقة دورها يف تو�ضيح
امل�ؤامرة التي تعر�ض لها الوطن من القارات اخلم�س التي تكاتفت يف
غالبيتها لإ�سقاط دورنا املركزي يف املنطقة العربية ،وتفتيت جهودنا
التي يجب �أن ت�صطف بثباتٍ لتف ّعل دورها ،وتقول كلمتها..
�أرى �أن ال��وق��ت مل يفت بعد لتكاتف اجل��ه��ود ،وتوحيد الكلمة،
وال�شروع منذ ه��ذه اللحظة لرتميم ما تهدم ،وا�ستعادة دور احتاد
الكتّـاب العرب كقائد للثقافة ،وراع للكلمة امل�شرقة الهادفة امل�ضيئة
ً
ً
عالية حيث يجدر بها �أن تكون..
عالية
كي تقول احلق وتكون
لرن�سخ الآن فكرة االختالف؛ اختالف �أحدنا عن الآخ��ر موقنني
ب�أن االختالف ظاهرة �صحية ولي�ست مر�ضية ،فاالختالف ال يعني
اخلالف ،و�إمنا يعني تعدد الآراء وتنوعها الأمر الذي من �ش�أنه �إغناء
الفكرة املطروحة للبحث ،وعن طريق احلوار اجلاد الهادف والر�صني
يتم التوافق يف نهاية الأم��ر على �أف�ضل ما تو�صل �إليه املتحاورون،
واعتماده منهج عمل وخارطة طريق.

جديد جملة "املوقف الأدبي"

وهذا يعني� :إن ال�تراث من �صنع النا�س ،وقد ُ�صنع
تلبية حلاجاتهم ،وعلى مقا�س ظروفهم وفق الزمان
واملكان ولهذا يف ر�أيي :ال يجوز تقدي�سه ،لأن بع�ضه
حتجر ،وط ّوته احلياة يف الأيام الغابر».
ّ
�أما مواد العدد فكانت:
درا���س��ات العدد( :الإن�سان و�أقانيمه اخلم�سة)
م .عبد الوهاب حممود امل�صري�( ،إ�شكالية م�صطلح
التفكيك يف النقد العربي) د .ال�شريف حبيلة،
(الر�سائل الفل�سفية والتفكري الأدب��ي) �أ.د� .أحمد
علي حممد( ،رم��زي��ة املكان يف ال��رواي��ة العربية)
د.م���أم��ون اجل�� ّن��ـ��ان( ،الق�صة عند ال��ع��رب) ح�سني
مهدي �أبو الوفا.
�أ�سماء يف الذاكرة (مك�سيم غوركي) �أ.د .ممدوح
�أبو الوي.
ويف �إب��داع��ات ال��ع��دد�( :صحارى ال��وج��د) حممد
حديفي( ،الكلمة �سراجها وه��اج) �أح��م��د مت�ساح،
(وه��ل �أن�سى) �صالح ه���واري( ،دم�شق �شالل عطر
للتاريخ) زهري ح�سن( ،طريق البيت) حممد الفهد،
(فعلى �أي جانبيك متيل؟) جميب ال�سو�سي( ،هذا
ال��ل��ي��ل يف ج�����س��دي) حم��م��د رج���ب رج����ب( ،دم�����ش��ق
احلدائق) جهاد الأحمدية( ،يوم�ض القلب) �سليمان

ال�سلمان.
وق�ص�ص ال��ع��دد ل�ل�أدب��اء( :ف��ان ك��وخ ال�سوري)
د .ه��زوان ال��وز( ،عبور) حممد احلفري( ،كوبرا)
حممد احل�سن( ،ج��وري �أح��م��ر) ب�سيمة �صالح �أبو
ازريق( ،ر�سالة) انت�صار بعلة.
وال�ضفاف (حكمة فافا) ورود ال�سماوي.
واحلوار كان مع الدكتورة ماجدة حمود حاورتها
مرينا �أوغالنيان.
ويف ال��ق��راءات النقدية( :قمر كيالين ن�سائم
حب� ..أقانيم وطن) بديع �صقور( ،الذاكرة الروائية
وكوابي�س حافة ال��ه��اوي��ة) خليل البيطار( ،عبد
املجيد عرفة �/شاعرية فيا�ضة بنبل امل�شاعر) د.
موفق ال�سراج( ،غريب �أم مري�ض اكتئاب :قراءة يف
رواية الغريب للكاتب الفرن�سي �ألبري كامو) عائ�شة
اخلطيب�( ،شهادة عن رجل فدائي) �أمين احل�سن.
وكلمة �إىل اللقاء (�ألبوم) فلك ح�صرية.
و�صاحب ال��ع��دد كتاب اجل��ي��ب ،بعنوان «�شواعر
ال��ع��رب وعظمية ال�شاعرية» ل�ل�إم��ام ج�لال الدين
ال�سيوطي �إعداد واختيار مالك �صقور وتقدمي فلك
ح�صرية.
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