الثقافـــة
ثــــــراء
و�سريورة
ال تنتهـي

العيد الذهبي
الحتاد الكتاب
العرب
 1969ـ 2019

www.awu.sy
الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1649" :الأحد2019/7/28م 25ذو القعدة 1440هـ

� 16صفحة

 25ل�.س

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

حل الدولتين..
�أحد بنود �صفقة القرن
•د.يو�سف جاد احلق ـــــ �ص3

�ضرورة ال�شعر والفن
•حممد راتب احلالق ـــــ �ص 6

�صناع ُة المعرفة
حركة التّوليد الذّ اتي
•حميي الدين حممد ــــ �ص 6

العلمانية و�ضرورة وعيها
• د .عدنان عويد ـــــ �ص12

•مالك �صقور

كلمة �أولى

�سوريا ـ رو�سيا
انتبهوا يا �أبنائي التالميذ ـ قال الأ�ستاذ:
وكتب على ال�سبورة كلمتني:
َ
�سوريا ـ رو�سيا
احلروف هي ،هي ..هل هذا م�صادفة ،وتابع الأ�ستاذ قائالً:
�إنه��ا رو�س��يا العظمى وهي البلد اال�ش�تراكي الأول يف العامل .لقد �أن��ذرت الغرب لوقف العدوان
الثالثي على م�صر.
ّ
هكذا قال لنا نحن الأطفال ال�صغر الأ�ستاذ يو�سف الريابي الذي �أ�صبح فيما بعد من �أكرب ق�ضاة
دم�شق و�سوريا.
تذك��رت كلم��ات الأ�ست��اذ يو�سف الرياب��ي البارحة ،ح�ين احتف��ى ال�شعبان ال�س��وري والرو�سي
بالذك��رى اخلام�سة وال�سبع�ين لإقامة العالقة الدبلوما�سية بني �سوري��ا ورو�سيا؛ هذه العالقة
الت��ي تطورت خالل هذي ال�سن��وات يف العقود ال�سبعة ون�صف العقد ــ من العالقة الدبلوما�سية
�إىل العالق��ة االقت�صادية والثقافية فالع�سكرية .واليوم ،ويف �أثناء هذه احلرب جتاوزت هذه
العالق��ات الدبلوما�سية واالقت�صادي��ة والع�سكرية �إىل عالقة �أكرث من �صداقة حميمة وحتى
�أك�ثر م��ن �أخوية ،لأن ه��ذه العالق��ة وال�صداقة والأخوة ق��د تع ّمدت بال��دم� ،إذا اختلط الدم
ال�سوري بالدم الرو�سي على تراب �سوريا.
نع��م! خم���س و�سبع��ون �سنة قد يك��ون الرقم كبري ًا بالن�سب��ة ملن ولد ع��ام  ،1944ولكن خم�سة
و�سبعون عام ًا لي�ست �شيئ ًا يف التاريخ ويف عمر ال�شعوب.
لق��د ب��د�أت العالقة دبلوما�سي��ة و�سرعان ما مت �إيف��اد الطالب للدرا�س��ة يف اجلامعات واملعاهد
ال�سوفييتي��ة لك��ن يف جمهورية رو�سي��ا .وتلت ذلك البعث��ات الع�سكرية ،بكل �أ�صن��اف الأ�سلحة
�سر ًا.
وال�سيما الطريان ،وهذا لي�س ّ
وبثقة ميكن القول :لقد در�س يف االحتاد ال�سوفييتي وبعد �سقوطه �أكرث من �أربعني �ألف طالب
وطالب��ة تخرج��وا من خمتلف كليات العل��وم :هند�سة ب�أنواعها� :إلكرتوني��ة ،مدنية ،معمارية،
ميكانيكي��ة .كذل��ك الطب ،ويف جمي��ع اخت�صا�صات��ه ،بالإ�ضاف��ة �إىل كلية العل��وم الإن�سانية:
الآداب العامة ،الأدب الرو�سي ،الأدب املقارن ،اجلغرافيا ،التاريخ ،احلقوق ،والقانون الدويل.
وقد �أثمرت هذه ال�صداقة وهذا التعاون عن نقل كنوز الأدب الرو�سي العظيم يف القرن الثامن
ع�شر ،والتا�سع ع�شر والع�شرين ،وحتى اليوم �إىل اللغة العربية.
ويق��ف املرتجمون من اللغ��ة الرو�سية �إىل اللغة العربية بكل فخر واعت��زاز ب�أنهم نقلوا الآثار
الإبداعية العظيمة ل�شاعر رو�سيا العظيم �آلك�سندر بو�شكني ،ولريمن ُتف ،وتورغنيف ،وتول�ستوي،
وت�شيخ��وف ،وغوركي ،ومايكوف�سكي ،وي�سينني ،وبيلين�سكي ،وباختني ،ودو�ستويف�سكي وغريهم،
وغريهم ،هذا الأدب الكبري وهذه الرتجمات �أغنت املكتبة العربية ،و�ساهمت يف ت�شكيل الوعي
الأدبي واملعريف واجلماعي والإن�ساين للكتّاب ،ولطالب املعرفة ،والقراء عموم ًا.
والي��وم� ،إذ تتع��زز ه��ذه ال�صداقة وه��ذا التعاون ال��ذي كان يف جمي��ع املجاالت ،منه��ا امل�شاريع
االقت�صادية الكبرية من بناء معامل كبرية وكثرية ومنها �أي�ض ًا �إن�شاء �سد الفرات العظيم.
هذا التعاون املثمر عن قناعة بني ال�شعبني من �أجل امل�ضي بعزم وق ّوة لالرتقاء بهذه ال�صداقة
وه��ذه العالق��ة الإن�سانية النبيلة الت��ي تعود بالفائدة املتبادلة يف كاف��ة املجاالت :الثقافية،
الرتبوية ــ التعليمية ،واالقت�صادية ،والع�سكرية؛ فاجلي�ش الرو�سي يحارب جنب ًا �إىل جنب مع
اجلي�ش العربي ال�سوري من �أجل تطهري �سوريا من ب�ؤر الإرهاب واملجموعات التكفريية.
لق��د �أثبت��ت رو�سيا االحتادية� ،أنها دولة عظم��ى� ،إذ وقفت وتقف اليوم يف هيئة الأمم املتحدة
وجمل���س الأمن م��ع ق�ضايا ال�شعوب ،فا�ستخدم��ت حق (الفيتو) مرات عدة م��ن �أجل �سوريا ملنع
الع��دوان عنها ،وال تزال تقف �ضد التدخ��ل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى .ورو�سيا التي
حاولت وحتاول جاهدة يف املحافل الدولية من �أجل حق ال�سيادة الوطنية واال�ستقالل والأمن
واال�ستقرار وال�سالم يف العامل.

عا�شت ال�صداقة ال�سورية الرو�سية
لوحة للفنان الت�شكيلي حممد �أبو �صالح
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المفارقة وال�سّ خرية �ضفيرتا ال�سّ رد
في المجموعة الق�ص�صيّة «القطُّ �أكل ع�شائي»

• �أو�س �أحمد �أ�سعد
(الق�صة الق�صرية لي�ست
يقول الدكتور «ر�شاد ر�شدي»:
ّ
ق�صة تقع يف �صفحات قالئل بل هي لون من �ألوان
جمرد ّ
ّ
الأدب احلديث ظهر يف �أواخ���ر القرن التا�سع ع�شر وله
خ�صائ�ص ومم ّيزات �شكل ّية مع ّينة) .ويقول الدكتور «في�صل
د ّراج»( :الإنتاج الأدبي لي�س انعكا�س ًا للواقع ،بل انعكا�س ًا
النعكا�س ..فالكاتب ال يكتب �أيديولوجيا بل يعك�س ب�شكلٍ ال
مبا�شر جملة تناق�ضات اجتماع ّية حتت ت�أثري �أيديولوجيا
الق�ص و�ضرورات االنحياز
مع ّينة) .هكذا فاملفا�ضلة بني ميزات
ّ
للق�ضايا االجتماع ّية يجب �أال تغ ّيب جمال ّيات الن�ص الأدبي
بدعوى احلر�ص على الداللة الواقع ّية االجتماع ّية .فاملعادلة
بب�ساطة لها طرفان فنّي واجتماعي .و� ّأي نتاج �أدبي �أو ثقايف
عموم ًا ال ميتلك حرارة الواقع وال يتناول بجر�أة ق�ضايا الإن�سان
املعي�ش ّية وهمومه وتطلّعاته �إىل جمتمع �أف�ضل ي�ضمن له
احلقوق باحلياة الكرمية وال يطرح �إمكانية التّجاوز ،هو عمل
ناق�ص،يفتقر �إىل امل�صداق ّية واحليو ّية .حتى لو امتلك �أعلى
املزايا الف ّن ّية.
«غ�سان حوران ّية» الق�صرية يف
من هنا نرى �أنّ �سرد ّيات
ّ
القا�ص ّ
جمموعته الق�ص�ص ّية احلديثة الإ�صدار عن «دار كنانة» للطّ باعة
والن�شر والتوزيع يف دم�شق.تن�ضوي حتت قو�س هذه املعادلة
الفن يف االرتقاء بالذّ ائقة
الذّ هب ّية واعية لدور الأدب ور�سالة ّ
من م�ستوى التّ�سطّ ح �إىل م�ستوى الوعي اجلمايل،مع حمافظتها
على ب�ساطتها ال�شكل ّية املخادعة .ب�أ�سلوبها ال�سهل املمتنع ،الذي
مطب املبا�شرة .فما كان ي�س ّمى ّ
بال�شكل وامل�ضمون
من َع وقوعها يف ّ
لي�س عالقة افتعال ّية بل تفاعل ّية تن�سجها كيمياء داخل ّية
الن�ص وتط ّوره الذّ اتي .وهي لي�ست والدة
تخ�ص �آل ّية ت�شكّل
ّ
ّ
تتم بطريقة تدريج ّية منذ حلظة الكتابة
م�سبقة للعمل بل ّ
ّ
اخلا�صة .ق�ص�ص
املخ�ضبة ب�ألوان ذات الكاتب ور�ؤي��اه
الأوىل
ّ
املجموعة عموم ًا تختلف من حيث الطول والق�صر واملوا�ضيع
املطروحة وطرق التّناول .فرنى �ضمري ال�سارد «املتكلّم» ينفعل
ب��الأح��داث �أحيان ًا ،وي�شارك قي �صناعتها مندغم ًا يف �ضمري
الق�ص ويقول ر�أيه
الكاتب الذي يديل بر�أيه يف بع�ض جوانب
ّ
ق�صته
يف
ورد
ما
مثل
بو�ضوح وهذا ما ال يح ّبه بع�ض النّقاد،
ّ
ال�صورة العامة للمقهى يف ذلك
الأطول «يف النبك»( :تلك كانت ّ
احلني بالن�سبة للآخرين� ،أ ّما بالن�سبة يل فقد كان الو�ضع خمتلف ًا
زج
ق�صة «بقيت يف الذّ اكرة» التي يحاول فيها ّ
متام ًا) �أو ما ورد يف ّ
الق�ص( :جاء دور جمموعتنا فنه�ضنا �إىل طاولة
القارئ يف لعبة
ّ
�سر ًا �إذا قلت )..ومن جانب �آخر �أرى �أنّ
امل�ساءلة ،وال �أخفيكم ّ
الكاتب مل يكن م�ضطّ ر ًا لل�شرح يف نهاية �سرد ه �أو تو�ضيح فكرة
الق�ص،بل �أن يرتك امله ّمة للقارئ لي�شاركه يف
ما يهدف �إليه من
ّ
تفكيك اخلرب الذي ي�سري باجتاه ت�شابكات وتعقيدات �ضرور ّية
لنم ّوه ،ت�ساهم يف �إي�صاله �إىل حلظة «التنوير» املعروفة لدى
ال ّنقّاد ،حيث تنجلي الأمور وتتفكّك عقد الت�شابكات والتوتّرات،
ال�سارد �شارح ًا:
ق�صته «رمية من غري ٍ
مثل نهاية ّ
رام» حني يقول ّ
ُ
ال�سيارة من جديد مزه ّو ًا دون �أن �أذكر �شيئ ًا عن
(..وعدت �إىل ّ
الدّ ّبور الذي كان البطل احلقيقي واجلندي املجهول ،والدافع
ال�ساحة خالية من اللاّ عبني منذ ذلك احلني).
لهربهم وبقاء ّ
القا�ص بنجاح خيوط امل��وروث ّ
ال�شفوي والأمثال
كما وظّ ��ف
ّ
ّ
ال�شعب ّية يف ت�شكيل ن�سيجه ال�سردي فلم تظهر متنافرة �أو
مقحمة،وجتلّى ذلك يف عناوين ومنت �أغلب ق�ص�صه( :رمية من
ّ
القط ع�شاءه ،واحدة بواحدة�..إلخ)..
غري رام� ،أنا الذي �أكل
ق�صة «بقيت يف الذاكرة»( :كانت �أم�سية من غري موعد
يقول يف ّ
«كا لغم�ض يف اجلفن امل�سهد» وهلل د ّرك يا �أبا الط ّيب) .وال �أدري
ق�صة «احل�صاد»
ملا انتابني �إح�سا�س ب�أنّ �شخ�ص ّية «�أبو �صياح» يف ّ
تتقاطع مع �شخ�ص ّية الكاتب والقا�ص املعروف «�سعيد جورانية»
قريب الكاتب وهو الذي ذكر بحوا ٍر له �أنّه كان متّه َم ًا من �ضمن
جمموعة منا�ضلني �آخرين ،ب�أنّهم وراء اغتيال «عبد الرحمن
ّ
ال�شهبندر» ما ا�ضطّ رهم للهروب �إىل خارج البالد حتى تنجلي
الأمور .وقد اختار �أحد عناوين ق�ص�ص املنت «�أكل ّ
القط ع�شائي»
لي�س ّيده عنوان ًا عا ّم ًا ملجموعته الق�ص�ص ّية كداللة على اندغامه
الطبيعي ككلّ التي يعي�شها
باحلالة املجتمع ّية بل وحالة الوجود
ّ
الكائن الب�شري متقا�سم ًا حياته مع كائنات الوجود الأخرى.
الق�صة انعكا�س ًا
هذا من جهة ومن جهة �أخرى قد يكون مغزى ّ
حلالة وعي اجتماعي ناقد لتلك القوى الطفيل ّية التي تعي�ش

بح�صة الأ�سد دون
على ح�ساب القوى العاملة املنتجة وت�ست�أثر ّ
�أن يكون لها �أي ف�ضل يف عمل ّية الإنتاج .ومتنعها من التّمتّع ب�أي
حلظة راحة �أو رفاهية يف حياتها .وقد ا�ستثمر الكاتب يف �سرده
العام املفاهيم االجتماع ّية والقيم ّية ليبني عليها مقوالته
م�ؤكّد ًا على بقاء الكثري من املزايا الإيجاب ّية بني النا�س التي
نلم�سها ب�أن�صع �شكلٍ لها يف املل ّمات وال�صعوبات :كالكرم وال�شهامة
واللحمة االجتماعية واالنت�صار للإن�سان و�إل��خ ...ومن مزايا
ال�سرد اجلمال ّية �أي�ض ًا توظيف «املفارقة وال�سخرية املح ّببة» يف
ّ
توتري الأحداث مبا ت�ضخّ ه يف عروق ال�سرد من جداول �إ�ضاف ّية
ح�س املتابعة من جديد حتى
تغذّ ي احلدث وتوقظ لدى املتلقّي ّ
نهاية ال�سرد .وهي طريقة ج ّيدة ل�شدّ وجذب املتلقّي ،تك�سر
�شيئ ًا من �أفق ّ
توقعه من جهة ،وت�ساهم بر�سم مالمح ب�سمة على
ق�صته
وجهه مع انتهاء
الق�ص من جهة �أخرى .يقول يف نهاية ّ
ّ
ق�صة انفكاكه من عبود ّية
«و�ألقيتُ طوق العبود ّية» التي تلخّ �ص ّ
ال�سيجارة «الحظ تقاطع �سيكارة مع �سكاكر» ( :فجاءت اخلامتة
ّ
ال�سعيدة من تلقاء نف�سها عندما وجدت نف�سي بدون �شعور منّي
ّ
�أقف �أمام بائع الدّ خان يف بقالية قريبة من بيتنا لأ�شرتي علبة
براقة ..فتحتها بلهفة امل�شتاق لأ�ستلّ منها ..ح ّبة �سكاكر
�أنيقة ّ
النّعناع) .يجري ذلك كلّه دون �إخالل بالوحدة املو�ضوع ّية التي
الق�صة الق�صرية منذ «موبا�سان» الفرن�سي وحتى
درجت عليه
ّ
الآن «بداية وو�سط ونهاية» .لكن الكاتب يتالعب بهذا التّقليد
زجه باحلدث يف البداية� ،أو جلوئه
يف بع�ض ق�ص�صه من خالل ّ
لتقن ّية «اخلطف خلف ًا» ال�سينمائ ّية �أو �إكثاره من املونولوجات
الداخل ّية امل�سرح ّية ،وتنويعه للأحداث اجلزئ ّية وخلطه املتقن
للعنا�صر ،لت�ساهم كلّها يف توتري احل��دث وتو�سيع جم��راهّ .ما
الق�ص.
ي�ضفى ال�سال�سة واملتعة والتّفكّه على
ّ
و�س�أو�ضح ما عنيته باملزايا الفن ّية التي ا�ستخدمها الكاتب
َ
وت�شابك
من خالل هذه القراءة لأكرب ق�ص�ص املجموعة حجم ًا
ال�سارد الذي
�أح��داث ،وعنوانها «يف النبك» فهي تلخّ �ص ّ
ق�صة ّ
ال�سبل،
وجد نف�سه يف ظرف ال ُيح�سد عليه وقد انقطعتْ به ّ
يف منطقة النبك الباردة ،نتيجة عا�صفة ثلج ّية وامتالء كلّ
فنادق البلدة بالنزالء .وهم ركّ��اب و�سائل النقل امل�سافرة يف
تلك الليلة التي مل ت�ستطع متابعة طريقها �إىل دم�شق .تكرث
الق�صة املونولوجات التي يجريها الكاتب على ل�سان �سارده
يف
ّ
وهي تنا�سب طبيعة احل��دث وال�شخ�ص ّية ،التي تعي�ش ظرفها
ً
متعاركة مع الطبيعة من جهة ،ومع قواها الذات ّية التي
اخلا�ص
بد�أتْ باالنهيار رويد ًا روي��داً .تلك املونولوجات عك�ستْ كثافة
الزّ من ال�سيكولوجي اخلا�ص بال�شخ�ص ّية البطلة ،والكيف ّية
يتعر�ض لظرف قاهر� .إ ْذ
التي يفكّر بها الإن�سان امل���أزوم ،حني ّ
الفردي والأنان ّية التي تفر�ضها �شروط
يتن ّبه لديه �آنئذٍ احل�س
ّ
اجل�سد الفيزيائ ّية على مبد�أ «اللّهم �أ�س�ألك نف�سي» حتى لو
انتابته للحظة بع�ض م�شاعر «الت ّعاطف مع الركاب الآخرين
الق�صة .فيتخ ّيل �أنّه
الذين مل يغادروا احلافلة» كما ورد يف
ّ

املظلوم الوحيد على وجه الأر�ض .كما ح�صلتْ بع�ض احلوارات
اخلارجية التي خدمتْ احلدث يف الو�صول �إىل ذروته .وجتلّت
مبحاوالت ّ
ال�شخ�ص ّية اللاّ هثة �إيجاد خمرج لها من حمنتها مثل
«احلوار اال�ستثنائي مع عامل الربيد� ،أو مع امل�ضيف «ر�شيد» الذي
الق�صة مب�ضمونها االجتماعي
اقت�ضته اللّباقة االجتماع ّية.
ّ
ال�سوري ومنا�صرته للآخرين حتى يف
الأخالقي ت�ص ّور �شهامة ّ
�أحلك الظروف .وقد و�صلت �إىل نهاية �سعيدة مكافئة ملجمل
ما عانته ّ
الق�صة من «خرب»
ال�ساردة من ٍ
تعب .تن�ش�أ ّ
ال�شخ�ص ّية ّ
ال�سارد وانقطعت
حافلة
لها
تعر�ضت
التي
ة
ي
الثلج
العا�صفة
ّ
ّ
ً
بركابها ال�سبل ومل يتوفّر لأغلبهم مكانا �سوى البقاء فيها يف
«ق�صة» � اّإل
تلك الليلة الليالء .ولي�س كلّ «خرب» بال�ضرورة ين�شئ ّ
بامتالكه لإمكان ّية الت�أثري»الكلّي» عرب ترابط ن�سيجه وتفا�صيله
مع بع�ضها البع�ض .ليغدو فيما بعد حدث ًا �أ�سا�س ّي ًا ي�سريفيه
ال�سارد على
ّ
الق�ص من مقدمة �إىل و�سط فنهاية .حيث ي�ص ّمم ّ
متابعة ال�سري رغم تعبه ّ
ال�شديد� ،إىل �أقرب �ضوء تلمحه عيناه
الكليلتان .وقد و�صل به الإنهاك �إىل �أق�صاه .فيتذكّر �أنّ هناك
�شخ�ص ًا مل تربطه به يوم ًا عالقة وظيف ّية وطيدة ،كان قد �سمع
الكثري عن مروءته و�أخالقه العالية ،انتقل منذ ع�شر �سنوات
�إىل بلدته «النبك» ليعرف من عامل الربيد املناوب �أنّ ا�سمه
ثم لي�ستدلّ من خالله �أي�ض ًا على بيته .لكن احلدث
«ر�شيد» ّ
�سرعان ما يتوتّر ثانية ب�سبب غياب «ر�شيد» عن بيته ،فيلج�أ
ال�صغار ،حتمل يف
ال�سارد حينئذٍ  ،لكتابة ر�سالة وي�سلّمها لأوالده ّ
ّ
ط ّياتها كلّ القلق وعدم الثّقة بالتّحقّق «كاحتمال �أن يبقى ر�شيد
يف املكان الذي ذهب �إليه وهو زيارة �أخته املري�ضة� ،أو �أن ينام
�أوالده قبل جميئه فال يخربوه عن ال�ضيف الذي ي�س�أل عنه� ،أو
ل�سبب �أو لآخر عن جندته» �إلخ ..وهكذا يعي�ش ال�سارد
�أن يتوانى
ٍ
كثافة احلدث الع�صيب على �شمعة تداعياته ،مم�سك ًا بخيوط
�أملٍ وا ٍه يجعله يتخ ّيل ب�أنّ كلّ ظل عابر هو خيال لوجه م�ضيفه
املن�شود ،الذي يحلم ب�أنّه جاء لإجناده من حمنة الربد والتعب
و�ضيق املطعم الليلي الذي يهدّ د �صاح ُبهُ الزوا َر ب�إغالق �أبوابه.
ت�صرفه الغريب.
فيهب ملالقاة اخليال �أمام ده�شة النزالء من
ّ
ّ
�برع به �أح��د الع�ساكر املجنّدين
ت
��ذي
ل
ا
ه
ي
كر�س
إىل
�
يعود
ثم
ّ
ّ
ّ
الذي اكت�شف ب�أنّه من �أبناء املنطقة التي ي�سكن فيها ،فيحاول
ثانية ن�سج خيوط �أمل جديد مع ّو ً
ال هذه امل ّ��رة على �شخ�ص ّية
«النّادل» الذي منحه بق�شي�ش ًا �سخ ّي ًا ،فهو ورقته الأخرية حني
�سيغلق املطعم �أبوابه .هذا «اخل�بر الكلّي» الوقع ال��ذي ابتد�أ
لب احلدث الق�ص�صي
ال�سرد ،بت�شابكاته وتوتّراته ،ي�شكّل ّ
به ّ
الذي منا وتط ّور عرب تعالقه مع �أحداث جزئ ّية �أخرى ذكرناها
�سابق ًا ،ويلخّ �ص بتكثيف �شديد حالة الكائن يف حلظة العجز
بغيوم �سوداء .ليبد�أ ال�سواد باالجنالء تدريج ّي ًا
وان�سداد الأفق
ٍ
منطلق ًا نحو نهايته املن�شودة ،م�ستكم ً
ال وحدته الع�ضو ّية ،كحدثٍ
الق�صة من
متكامل .تلك النهاية التنوير ّية التي اكتْ�سبتْ
ّ
ال�سارد الفاعلة
خاللها معناها احلقيقي .وقد ط ّورت �شخ�ص ّية ّ
�أبعا َد احلدث «الكلّي الت�أثري» بطريقة �إقناعها اجل ّيدة ولغتها
وحوارها املنطق ّيني وو�صفها املنا�سب النّابع من طبيعة احلدث
الدّ اخل ّية ،ال من الو�صف اخلارجي له ،وعرب ر�ؤية ال�شخ�صية
ل�سلوكها وتق ّم�صها له .تلك ال�شخ�صية التي ر�أيناها من خالل
�أفعالها ،ال من خالل �إخبار الكاتب عنها ،وقد �ص ّور ال�سارد بع�ض
هذه ّ
ال�شذرات التي تخدم تط ّور احلدث الأ�صلي مثل «انح�شار
املتقطّ
ع
النزالء يف املكان متال�صقني من �شدّ ة الربد،وحالة الأمل
التي تل ّب�ستهم حتت �ضغط تهديد �صاحب املطعم ب�أنّه �سيغلق
مطعمه ك�أق�صى حدٍّ يف الثانية ع�شر لي ً
ال ،كلّما مل�س منهم تقاع�س ًا
كلّ
الق�ص لت�شكّل
عن ال�شراء�..إلخ .»..هكذا تت�ضافر عوامل
ّ
الق�صة
الق�صة املذكورة حيث يتكّ�شف احلدث عن معنى ّ
عوامل ّ
وم�ضمونها االجتماعي الأخ�لاق��ي بعودة «ر�شيد» من عيادة
ثم انطالقه ت ّو ًا للبحث
�أخته املري�ضة وقراءته للر�سالة ومن ّ
عن ال�سارد ،لرياه ب�أ�سو�أ حالة ممكنة ،فيعاتبه عتاب الأ�صدقاء
حماو ً
ثم يبادر ب�شهامة �إىل تعوي�ضه
ال �أن يزيل الكلفة بينهماّ .
ً
عن كلّ التعب الذي حلق به م�ؤ ّمنا له كلّ و�سائل الراحة املتاحة
من �أكل ودفء ومنامة و�أمان .ليكتمل بذلك معنى احلدث الذي
الق�ص ويو�صلها �إىل
ق�صة اخلرب الأ ّويل الذي ابتد�أ به
ّ
ُينهي ّ
ال�سعيدة.
خواتيمها ّ

زوايا
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حل الدولتين �أحد بنود
ال�صفقة

• د .يو�سف جاد احلق

لعبة ماكرة تلج�أ �إليها (�إ�سرائيل) ،ويجاريها بع�ض من يف
ال�سلطة القائمة بفل�سطني  -ومن ورائها �أعراب معروفون – يف
هذه اللعبة كونها تبقي احلال على ما هو عليه ،ف�إ�سرائيل حتقق
�أهدافها يف نهاية املطاف –هكذا حت�سب -وال�سلطة باقية حتكم
وتر�سم وتظن �أن لها (دولة) بالفعل ،خداع ًا للنف�س وا�ستمراء
ملا درجت عليه عرب �سني �أو�سلو وما بعدها.
تتظاهر (�إ�سرائيل) ب�أنها ترف�ض حل الدولتني ،وال تعرتف
للفل�سطينيني ب�أن يحلموا بدولة لهم ،وتتظاهر ال�سلطة بالإ�صرار
على دولة للفل�سطينيني  -مهما كان �ش�أنها من ال�ض�آلة وال�صغر – وعدم
الأهمية يف ح�سابات الدول ومقايي�سها املتعارف عليها ،لأنها ال متلك
من مقوماتها �شيئ ًا.
مي�ضي الطرفان يف لعبتهم هذه �إىل �أن ي�أتي يوم – ال بد � ٍآت – تعلن
فيه فر�ض هذا احلل من قبل – �أمريكا والأمم املتحدة وال�ضالعون
يف الت�آمر على فل�سطني وجبهة املقاومة – مينح فيه الفل�سطينيون
(نتف ًا) من الأر���ض هنا وهناك ،في�صفق النا�س لهذا الذي جاءهم
�أخري ًا بالدولة من بني �أنياب العدو بو�صفه �إجناز ًا عظيم ًا!..
كي ال نطيل يف احلديث يف هذه النقطة بالذات نذهب �إىل الت�سا�ؤل
الذي ال بد �أن يخطر على البال حول �أهداف حل الدولتني هذا:
* الهدف الأول هو الإق��رار بالواقع القائم� ،أي �إك�ساب الكيان
ال�صهيوين �شرعية دولية طاملا �سعى �إليها ،تكر�س اغت�صابه للأر�ض
التي ا�ستوىل عليها ،والتي ت�شكل نحو ًا من  85%من �أر�ض فل�سطني،
وتتجه النية عنده �إىل ا�ستخال�ص املزبد من �أر�ض ال�ضفة بو�صفها
(يهودا وال�سامرة) �أر�ض الآباء والأجداد ،على حد زعمه �إياه الذي
بنى عليه جرميته ب�سرقة فل�سطني وت�شريد �أهلها و�إباحة دمائهم
و�أرواحهم عرب ال�سنني.
* الهدف الثاين :اعرتاف الفل�سطينيني والعرب بيهودية «الدولة
الإ�سرائيلية» – وهذه من بنود ال�صفقة – ويرتتب على ذلك تلقائي ًا
ن�سيان فل�سطني التي كانت قبل عام  .1948وهذه يرتتب عليها �أي�ض ًا
�إخ��راج الفل�سطينيني املوجودين اليوم يف ه��ذا املكان �أو ذاك مما
تبقى من �أر�ضهم ،مبن فيهم عرب عام ( )1948الذين مل يغادروها
يومئذ لكي تغدو فل�سطني كلها يهودية (نقية كما يقولون) بحكم
قانون يهودية الدولة ال��ذي �صدر م���ؤخ��راً .واليهودية هنا لي�ست
دين ًا ،فقد حولتها اليهودية العاملية ،مبعونة �آرثر بلفور و�آل روت�شيلد
وخم�ضرمي ال�سيا�سات الربيطانية والأمريكية املتعاقبني على مدى
ع�شرات ال�سنني �إىل قومية عن�صرية لكيان �سيا�سي.
* الهدف الثالث� :إلغاء ما عرف بحق العودة ،و�إال فكيف يعود
عربي فل�سطيني – م�سيحي �أو م�سلم – �إىل كيان يهودي �صرف ،هكذا
�سوف يت�ساءل ال�صهاينة عندئذ �أم��ام العامل ،وللت�أكيد على هذا
املفهوم �صرح نتنياهو م�ؤخر ًا ب�أن كلمة عودة ال تعني غري من ولدوا
يف فل�سطني قبل عام  ،1948وه�ؤالء مل َ
يبق منهم �إال القليل ،ول�سوف
مي�ضون يف غ�ضون ب�ضع �سنني قادمة �إذ هم على �أبواب الأبدية� !..أما
الأبناء والأحفاد فكيف يعودون �إىل مكان مل يوجدوا فيه �أ�ص ً
ال!..؟
غري �أن نتنياهو �صاحب هذه النظرية الفذة هو نف�سه ي�ستجلب
يهود ًا من �سائر �أطراف املعمورة (مبن فيهم الفال�شا الأفريقيني) حتت
عنوان (العائدون اجلدد) !..وال ي�س�أل �أحد من منافقيه تف�سري ًا لهذا
التناق�ض العجيب واملك�شوف دومنا خجل �أو حياء.
* الهدف الرابع :تكري�س الواقع الذي �صنعه (دونالد ترامب)
م�ؤخر ًا مبنحه قد�سنا لهم (كعا�صمة �أبدية) ال �ش�أن للعرب ،م�سلمني
وم�سيحيني ،مبقد�ساتهم التي تغ�ص بها �أرج��ا�ؤه��ا .بل هم يحلمون
بالتمكن من �ضم اجل��والن العربي ال�سوري �إىل كيانهم وفق �إق��رار
ترامب لهم بذلك ،وك�أنه عقار ميلكه – بحكم مهنته قبل دخوله
البيت الأبي�ض – يف فل�سطني وغريها من ديار العرب يهديها ويت�صرف
به كيفما ي�شاء.
على � ّأي حال ،ميكننا القول �أنه يحدونا الأمل ،املعزز باليقني� ،أن
ما بني على باطل فهو باطل كله ،ومن ثم ف�إن املقاومة – وعا�صمتها
�سورية املنت�صرة على �أعدائها �سابق ًا وراهن ًا والحق ًا – كفيل ب�إحباط
خمططات الأعداء الكرث �أولئك ،و�صو ً
ال �إىل حتقيق الن�صر النهائي
املرتقب ،واملف�ضي �إىل حترير ديارنا املقد�سة – فل�سطني من البحر
�إىل النهر  -واجلوالن الأبي العزيز ،هذه حتمية �سوف ت�شهدها الأيام
الآتية يف وقت �أقرب مما يت�صور الكثريون.

• د .تركي �صقر
مع و�صول الدفاعات الأوىل من �صواريخ (�إ�س
 )400الرو�سية �إىل الأرا���ض��ي الرتكية تكون
ال�صفقة الع�سكرية الرو�سية الأخطر قد دقت
�إ�سفين ًا كبريا وعميقا يف عالقة تركيا بحلف الناتو
ويف العالقة الرتكية الأمريكية فهذه العالقة
املمتدة �إىل ما قبل �ستني عاما مل تتعر�ض لهزة
ط��وال هذه الفرتة كما تعر�ضت �إليها بتنفيذ النظام
الرتكي ل�شراء �صواريخ غاية يف احلداثة من خارج دول
حلف �شمايل الأطل�سي ،ومن رو�سيا اخل�صم اللدود لهذا
احللف وامل�صنفة على �أنها العدو الأول له بل �أن وجوده
ك��ان ب�سبب مواجهة ه��ذا ال��ع��دو عندما ك��ان االحت��اد
ال�سوفييتي.
وحقيقة الأمر �أنه ما كان �أحد يت�صور �أن تخرج تركيا
قيد �أمنلة عن مظلة الناتو �أو تبتعد عن بيت الطاعة
الأمريكي وتع�صى �أوام��ر البيت الأبي�ض ،وخا�صة يف
امل�سائل الع�سكرية الإ�سرتاتيجية ومتيل �إىل جانب
مو�سكو العدو التاريخي لوا�شنطن ،ومل تنفع التحذيرات
التي وجهها البنتاغون والبيت الأبي�ض لأنقرة للرتاجع
عن �إمت��ام ال�صفقة ملا لها من تداعيات �سلبية م�ضرة
ب�أمريكا وحلف الناتو ومت�س �أمنهما كما يزعمون.
لقد بقيت تركيا منذ خم�سينيات القرن املا�ضي الدولة
الأه���م يف حلف الناتو نظرا ملوقعها اجليوبولتيكي
وملواجهتها املبا�شرة لرو�سيا وحدودها الربية والربية
الأطول معها ولكونها متتلك ثاين �أقوى جيو�ش الناتو
بعد الواليات املتحدة الأمريكية �إ�ضافة �إىل تواجد
�أقوى القواعد الع�سكرية للواليات املتحدة وحلف الناتو
على �أرا�ضيها وعلى الأخ�ص قاعدة (�أجنرليك) التي
تغطي ال�شرق الأو�سط جوي ًا ،من هنا ي�شكل االخرتاق
الرو�سي لرتكيا ت�سليحيا �ضربة موجعة تخ�شى وا�شنطن
�أن ي�شجع �أع�ضاء �آخرين من حلف الناتو �أو الدائرين
يف الفلك الأمريكي حل��ذو تركيا يف ا�ستقدام ال�سالح
الرو�سي الذي اكت�سب �شهرة وا�سعة بعد ا�شرتاك رو�سيا
يف احلرب للق�ضاء على الع�صابات الإرهابية يف �سورية.
وعلى الرغم من حماولة ترامب التخفيف من وقع
ال�صدمة جراء هذه ال�صفقة �إال �أن الدولة العميقة يف
الواليات املتحدة مل تقبل بت�سويغاته وقوله للرئي�س
الرتكي �أردوغ��ان على هام�ش قمة الع�شرين يف �أو�ساكا
يف اليابان �إن من يتحمل م�س�ؤولية جلوء تركيا ل�شراء
�صواريخ (�أ�س  )400هي �إدارة �أوباما التي رف�ضت تزويد
تركيا مبنظومات باتريوت مما ا�ضطرها لعقد �صفقة
ال�صواريخ الرو�سية ،لكن ذل��ك مل مينع من التحرك
الأمريكي ال�سريع بفر�ض العقوبات على �أنقرة ف�ألغت
على الفور تزويد تركيا بطائرات (�إف  )35و�أوقفت
�شراكة تركيا يف ت�صنيع �أجزاء منها وطردت من �أمريكا
جمموعات ال�ضباط الذين �أوفدوا للتدريب على طائرات
(�إف  )35ومت التهديد بعقوبات �أخرى ردت عليها تركيا
ب�إمكانية عقد �صفقة �أخرى للت�سلح بطائرات (�سو )35
الرو�سية.
وي��ب��دو �أن حالة م��ن التوتر ال�شديد ب���د�أت ت�سود
العالقات الأمريكية الرتكية وه��ي يف طريقها �إىل
التفاقم رغم حديث م�س�ؤويل البلدين الذي يحمل طابع
املجامالت عن العالقات التاريخية الوثيقة بينهما،
كما يبدو �أن حالة عدم الثقة يف تزايد منذ االنقالب
الفا�شل على نظام �أردوغان يف 15متوز عام  2015الذي
اتهم فيه �أردوغان وا�شنطن والغرب وطالب مرارا البيت
الأبي�ض بت�سليمه الداعية الرتكي عبد اهلل غولن الذي
يتهمه ب�أنه املخطط لهذا االن��ق�لاب ودون ج��دوى �أو
ا�ستجابة �أمريكية .و�أعقب ذلك توترات بني الطرفني

و�صلت �إىل حد تهديد ترامب بتدمري االقت�صاد الرتكي
وفعال تراجعت قيمة اللرية الرتكية كثريا وزاد الت�ضخم
وتزعزع الو�ضع االقت�صادي يف تركيا التي كانت تعي�ش
فرتة انتعا�ش اقت�صادي وتنموي متقدمة.
وال�����س���ؤال كيف �ست�ستثمر مو�سكو ه��ذا االخ�ت�راق
الذي يعد �ضربة معلم لبوتني وجناح ًا باهر ًا ل�سيا�سته
اخلارجية؟؟ هل ميكن �أن ي�ستمر �أردوغ��ان يف معاندته
لوا�شنطن �أم �أن���ه ي��ع��ود �إىل امل��ن��اورة ب�ين الطرفني:
الرو�سي والأمريكي والرق�ص على احلبلني؟؟ هل ميكن
�أن تقدم وا�شنطن �إغ��راءات لنظام �أردوغ��ان مثل دعم
�إقامة املنطقة الآمنة يف �سورية وال�سيطرة على منبج
وبذلك تبعده عن االرمت��اء كليا يف احل�ضن الرو�سي؟؟
هل تتفق وا�شنطن مع النظام الرتكي مرة �أخ��رى على
م�صالح م�شرتكة يف �سورية وذلك ب�ضمان �إبعاد اخلطر
الكردي من قبل وا�شنطن مبقابل �إطالة عمر الع�صابات
الإره��اب��ي��ة يف �إدل���ب � ً
أم�ل�ا ب�����ش��راء ال��وق��ت لإجها�ض
الإجنازات التي حققتها الدولة ال�سورية وحلفا�ؤها؟؟
ولهذه العوامل جمتمعة �أو منفردة لي�س م�ستبعدا �أن
يعود نظام �أردوغان للتن�سيق مع اجلانب الأمريكي وين�سى
كل التزاماته يف (�أ�ستانا) و�أنه من الدول ال�ضامنة حيث
�أن ارتباطاته مبجموعات الإرهاب التي فرخت يف كنفه
قوية جدا وم�ستعد لتجاهل �أي تعهدات يف �سبيلها ،فقد
اعتاد اجلميع على ال�سيا�سات املزدوجة واملنافقة لنظام
�أردوغ��ان مما �أفقده �أي م�صداقية ودخ��ل نتيجة هذه
ال�سيا�سات يف عداوات مع دول جوار تركيا كلها ،وحتولت
�سيا�سة �صفر م�شكالت التي طرحتها �أنقرة �إىل م�سخرة،
وبدال من ذلك دخلت تركيا يف خ�صومات �شديدة مع دول
�أوروب��ا ،واليوم �أججت عمليات تنقيب النفط الرتكية
يف البحر الأبي�ض املتو�سط قبالة �شواطئ قرب�ص لهيب
م�صادمات جديدة بني الطرفني.
على � ّأي ح��ال ال��راب��ح الأك�بر من ال�صفقة القيادة
الرو�سية ،و�إذا ما �أدارت العملية بحنكة ف�سيعود ذلك
بنتائج �إيجابية على �صعود النجم الرو�سي يف امل�شهد
ال��دويل و�سي�ؤثر على م�ستقبل العالقات الأمريكية
الرتكية مبا يطرح ت�سا�ؤالت حول ع�ضوية تركيا للناتو
ف�صحيفة الفاينن�شل تاميز تقول� :إن الغرب يواجه
م�شكلة تركية ال ميكنه جتاهلها .وت�شري �إىل �أن قرار
الرئي�س الرتكي رج��ب طيب �أردوغ���ان ت�سلم الدفعة
الأوىل نظام (�إ�س  )400وت�ضيف �أن نظام (�إ�س )400
�صممته رو�سيا يف الأ�سا�س لإ�سقاط طائرات الناتو.
وعلى الرغم من ه��ذا ،م�ضى �أردوغ���ان قدما يف �شراء
النظام الدفاعي الرو�سي ،متجاهال حتذيرات ب�أن ذلك
�سي�ؤدي �إىل �إلغاء طلب تركيا �شراء ( )100مقاتلة
�أمريكية متطورة من طراز (�إف .)35
وتقول التاميز� :إن القرار جاء و�سط توتر متزايد بني
تركيا واالحتاد الأوروبي ب�ش�أن قرار �أنقرة �إر�سال ثالث
�سفن للتنقيب عن الغاز قبالة �سواحل قرب�ص .وتزعم
تركيا �أن هذه املنطقة تابعة للمناطق الرتكية �شمال
قرب�ص ,و�أدى ذلك �إىل فر�ض االحتاد الأوروبي عقوبات،
وردت �أنقرة ب�إر�سال �سفينة رابعة ،وترى ال�صحيفة �أنه
ال يوجد خيار �أمام الغرب �إال اتخاذ �إجراء �ضد تركيا
ل�شراء نظام الدفاع ال�صاروخي الرو�سي ،ويجب على
حلف الناتو �أي�ضا فر�ض عقوبات رادع��ة على تركيا،
حتى ال تكت�سب دول �أخرى �أع�ضاء يف احللف �شجاعة
وتوثق �صالتها الدفاعية مبو�سكو ،وعليه نتوقع خلخلة
كبرية يف العالقات الرتكية والأم��ري��ك��ي��ة و�أن يكون
م�ستقبل هذه العالقات �أمام عرثات وعراقيل كثرية و�إن
ما بعد (�إ�س  )400لي�س كما قبلها بني تركيا و�أمريكا.
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"حين ينطق الحجر"

1

�إىل الباحث اجليولوجي
الأديب الراحل الدكتور فواز الأزكي

•بديع �صقور
براعم
“حني ينطقُ احلجر ...تتفتح
ُ
الروح ،زهور ًا على التالل..
�سرير النهر
فوق
حتت قو�س الذكريات..
ِ
ري ال�شمايل ينام العندليب ،وبيد ِه ٌ
وردة
الكب ِ
امل�سجى يف تابوتِ املطر..
للع�صفور
َّ
ٌ
زيادة
“�إذا مل �أزد �شيئ ًا على الكون ف�أنا
عليه”
ُ
روحك..
في�ض املعاين ين�سكب من �شالل ِ
ينطقُ
احلجر؟!
لو
ني َم ْن َم ُّروا على هذه الأر�ض..
روب �أن ُ
هي الدُّ ُ
ُ
�شواطئ ليلٍ َّ
وف�ض ُة ماء�“ ..أيا َم الثلج الأحمر”
حكايا ال�سالفني ،ووعورة العي�ش..
ٌ
ق�صبة جعلها الإن�سان رُمحْ ًا”..
و”كلّما نبتت
لمِ َ ؟!
ً
ملاذا مل ي�ص َن ْع منها نايا؟!
يليق بالق�صب �أن ي�صري نايات ،كلَّما نفخ فيها
العازفون..
ً
ً
منحوا الإن�سانَ طاقة و�أم�لا وحبا و�سعادة
وابت�سامات..
ري رماح ًا لقتل الأبرياء
ي�ص
أن
�
بالق�صب
ال يليق
َ
ِ
الطيبني..
َ
املعاول
منذ ماليني ال�سنني الطيبون يحملون
لبذْ ِر كبدِ الأر�ض
لتنبت قمح ًا و�أزهار ًا وكروم ًا و�أغنيات..
منذ ماليني ال�سنني ي�صنع الأ�شرار من الق�صب
رماح ًا ِل َغ ْر ِزها يف كبد الإن�سان..
ُ
تغت�سل الأزها ُر والقلوب
ومنذ ماليني ال�سنني
والع�صافري ِبندى املحبة..

منذ ماليني ال�سنني يزرعون ال�شوك والرماح،
احلب..
ونزرع نحن
َّ
لمِ َ كلُّ هذا اخل�صام؟!
لمِ َ كلُّ هذه احلروب؟!
ولمِ َ كلُّ هذا القتل؟!
***
كما “�أيام الثلج الأحمر” ن��رك��ب عربات
ال�صاعدين �إىل مدن القمر..
الريح..
وال من
ُ
ي�شاك�س ِّ
�أو ي�شكو القهر..
ُ
قطارات الأم�س ،وعلى نوافذِ ها علَّقُوا
رحلتْ
�أ�سماءهم� ،صو َرهم
َ
غفوت يا “فواز”
الرحلة
يف منت�صف ِّ
دروب النهر الكبري ال�شمايل ترتقب
هي ذي
ُ
ٌ
و�شعاب[ق�سمني] موح�شة على
خطاك..
ُ
غيا ِبك..
�إنها “الفلك التي علمتك �أن الأر���ض �أجمل
الكواكب ،و�أي�ض ًا علَّ َ
متك اجليولوجيا،
َ
�سورية � ُ
رقعة على هذه الأر�ض” و�أنا
أجمل
�أن
ٍ
�أي�ض ًا تعلمت من حروف الأبجدية �أن �سورية هي
ال�صديقة القدمية لل�شم�س ،و”�أنّ ما قاله حممود
دروي�ش على هذه الأر���ض ما ي�ستحقُّ احلياة”2
كان قو ًال جمي ًال..
***
الن�سر ،واحلجر الذي ُ�ش َّج به
طار
فواز..
�أخي
ُ
ؤو�سنا..
ي�شج ر� َ
ر�أ�س هابيل ال يزال ُّ
م��ازال بعيونهِ الذئبيةِ مرتب�ص ًا على �أب��واب
�أرواحنا“ ....ثمر ال�صف�صاف” بع َ
الريح..
رثتْه
ُ

�أتلفت ِّ
ال�ض َبا ُع َز ْر َعنا..
ُ
وط����ا َرتْ
حمامة ال���روح ،و�أرخ���ى ال�سنديانُ
�سحائب د ْمعِه..
َ
ويا ناياتِ الق�صب لو ينطقُ احلجر!.
ُ
ال�سراج..
خبتْ
طرقات املعاولْ �َ ..ش َّح زيتُ ِّ
َ
ه��ي ال��ن��واف ُ��ذ ت�شتاقُ
ف�ضة القمر ،و�أغ���اين
ً
فواحة
احلنني ..وانتظار الربيع لرياك زنبقة
تنبثقُ من ح�ضن تراب [ق�سمني]..
لت ِّ
ُعطر وجو ُه الزائرين “ ُمتْحفك اجليولوجي
الكبري”.
فواز ..على باب املتحف ِم ْع َو ُل َك ينتظر..
ف��واز[ ..قِ ْ�سمِينْ ُ] تفر�ش لك �سجاد ًة من
زهور ،وها طيفك ي َعانقُها زهر ًة ..زهرة..
ينتظر ظالل
النهر الكبري ال�شمايل
ف��واز..
ُ
ُ
ال�صف�صاف
َّ
ُ
فواز:املتحف يقول:كان من الواجب �أن تعو َد
َ
لت�ستقبل الزائرين..
َ
ُ
�شمعة الروح قد انطف�أت..
ن�سي �أن
املتحف َ
�سيبوح لنا بعدَ ك ،مبا قاله
ف��وازُ ..ت��رى من
ُ
احلجر؟..
ومبا قالته النجوم للزرقة والغيم؟!
اجللو�س
���ر ٌة ..فحاذ ِر
ف��واز..
ُ
َ
دروب امل��وت َو ْع َ
على حافةِ ما تبقَّى من حروب.

�ضرورة ال�شعر والفن
•حممد راتب احلالق
الفكرة الأ�سا�س يف هذه املقالة تدّ عي �أن الفنان احلقيقي يطلب الكمال
يح�صله �أو ي�صل �إليه� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن الرواد
دائم ًا ،دون �أن يعني ذلك �أنه ّ
ً
وامل�صلحني والفال�سفة ..فمن طبيعة الكمال �أن يبقى يف �أفق املمكن دائما ،و�أن
يبقى املثال الذي يحاول اجلميع �أن يتق ّربوا منه� ،إنه احلافز الذي يدفع �إىل
الإتقان والتجويد ،ويدفع �إىل الن�ضال من �أجل ذلك كله .وال�شاعر احلقيقي،
ك�أي مبدع �آخر ،ال يقنع مبا �أجنزه مهما كان ما �أجنزه عظيم ًا ،و�إمنا يتطلع
با�ستمرار �إىل الن�ص الذي مل ينجزه بعد� ،أي الن�ص الذي ي�شتهي �أن ينجزه،
وي�شعر باخلوف والرهبة من الإخفاق والعجز عن قول الق�صيدة التي تراوده
ويحلم بقولها� .إنه يرى التماثيل الرائعة واحلوريات الر�شيقات وربات اجلمال التي
مازالت حمبو�سة يف احلجر الغ�شيم وتنتظره ليحررها من �أ�سرها (كما كان الفنان
العظيم ميكيل �أجنلو يقول).
ال�شعر ،يف معنى من معانيه ،بل يف �أهم معانيه ،بحث عن اجلمال الكامن يف الأ�شياء
والأقوال والأفعال والأحداث ،وانطالق ًا من هذا الفهم لل�شعر ميكننا �أن نقول � :إن كل
�إن�سان �شاعر مبقدار ما ي�ستطيع ك�شفه من ذلك اجلمال ،ثم يحوز لقب ال�شاعر بعد
ذلك من كانت ح�صته من الك�شف �أعمق ،وطريقته يف تقدمي ما اكت�شفه �أر�شق (�ضمن
�ضوابط مت التواط�ؤ عليها واعتمادها ك�أدوات البد من امتالكها وح�سن توظيفها).
ال�شعر� ،إذن ،بحث عن اجلمال املتخفّي وحماولة لإظهاره واال�ستمتاع به ،واجلمال كما
يعرف القارئ الكرمي �أحد القيم الثالث الكربى :احلق واخلري واجلمال ،بل �إن هذه
القيم ترتد �إىل قيمة اجلمال وحدها حني يتعلق الأمر بالفنون .فال�شعر لي�س لهو
�ساعة ،ولي�س لغو ًا �أو ان�شغا ًال فيما ال طائل حتته� ،إنه �أحد �أ�ساليب الإن�سان يف البحث
عن كنه الوجود وحقيقته وغاياته .وال�شاعر� ،أعني ال�شاعر احلقيقي ،و�إن بدا ،يف
منتم ل�شيء
بع�ض الأحيان ،عبثي ًا وال مبالي ًا وعدمي ًا� ،أو �سادر ًا يف لهوه وغ ّيه� ،أو غري ٍ
�أو ملوقف �أو لق�ضية ف�إنه� ،شاء �أم �أبى ،ال ينفك يبحث عن اجلمال� ،أي عن احلق واخلري
والكمال :الكمال يف ن�صو�صه من حيث املبنى واملعنى واملغزى ،والكمال يف العامل الذي
يعي�ش فيه لي�صبح �أكرث جما ًال وعد ًال و�أقل قبح ًا وظلم ًا .والدليل على ما �أقوله �أننا
جند ن�صو�ص ال�شاعر احلقيقي ترتقي با�ستمرار يف �سلم القيم الفنية ،فكل ن�ص ينجزه
مقدمة لن�ص �أكرث جما ًال وعمق ًا ،وكل مرتبة يبلغها ال تعدو �أن تكون درجة من درجات
�سلم الكمال الذي يقوده �إىل عامل املُ ُثل ،حيث احلقيقة التي حتررت من الزيف ،ومن
كل ما يحجبها عن غري امل�ستحقني من الب�شر.

�أقول املثل عموم ًا وال �أقول مثال ال�شعر خا�صة ،وعامل املثل هو عامل الكمال ب�أ�شمل
معانيه� .صحيح �أن ال�شاعر الفرد� ،أي �شاعر ،لن يدرك ذلك العامل (فالعمر ق�صري
والغايات بعيدة) ،ولكنه يحاول �أن يتق ّرب منه با�ستمرار ،مما يجعل ال�شعر عموم ًا
يقرتب �أكرث ف�أكرث من عامل املثل نتيجة الرتاكم وت�ضافر التجارب على مر الع�صور.
قلت ما قلت و�أنا على ثقة ب�أن القارئ يتذكر �أن اخلري �ضرب من الكمال و�أن احلق
واجلمال غايتان من غاياته .وطاملا �أن ال�شعر بحث عن اجلمال الكامن يف مفردات
الوجود (الوجود الطبيعي والوجود الإن�ساين) ف�إنه �ضرورة من ال�ضرورات ،ال ريب
يف ذلك ،وال ينكر هذه احلقيقة �إال من ق�سا قلبه ،وجتهمت م�شاعره ،و�أقام يف نف�سه
�أ�سوار ًا غليظة حتول دون ال�شعور باجلمال والإح�سا�س باحلق واخلري الثاويني فيه.
بل �إن من ينكر �ضرورة ال�شعر (و�ضرورة الفن عموم ًا) كالذي يحرم العقل من التفكري،
والل�سان من الكالم ؟! .وال�شعر احلقيقي ،و�إن ارتبط بالإن�سان وق�ضاياه ف�إنه يتعاىل
عن االرتباط بالآين والراهن فقط ،فال�شاعر يتوهم ،وينبغي �أن يتوهم� ،أنه يكتب
لكل مكان ولكل زمان ولي�س لأبناء جيله �أو بيئته فقط� ،إنه يكتب للإن�سان عموم ًا
وللعامل قاطبة ،وهذا ديدن ال�شعراء الكبار ،وهو �أحد �أهم �أ�سرار خلود بع�ض الن�صو�ص
وقدرتها على جتاوز الزمان واملكان واللغات ،نقي�ض ال�شعراء الأفدام الذين ت�أخذهم
�ضجة الأحداث ال�صغرية ،فيجدونها فر�صة للكتابة من وحي املنا�سبة العابرة ،حتى
�إذا اجنلت الأحداث وق ّر قرارها �ضاع ما كتبوه ك�أن مل يكن ،لأنه ،يف احلقيقة ،مل يكن
�شيئ ًا يح�سب يف عامل الفن وال�شعر ،و�إمنا كان جمرد �صوت من �أ�صوات ال�ضجيج الذي
رافق تلك الأحداث ال�صغرية .وباملنا�سبة ،ف�إين �أعرف فيمن �أعرف من يجيد الوزن
وكيل الكالم مبكاييل اخلليل بن �أحمد الفراهيدي ،فينظم ما يظنه �شعرا ،ي�صف
فيه �أمور ًا و�أحداث ًا كان من حقها �أن يعبرّ عنها بالنرث يف مقالة �أو خاطرة� .إن ه�ؤالء
ميتهنون ال�شعر ويزدرونه حني يح�سبون �أنه جمرد �إقامة الوزن ونظم الكالم اخلاوي
من �صفات ال�شعر احلقيقية الأخرى� ،إنهم يحتفون بجثة ال�شعر وال يهتمون بروحه؟!
ال�شعر� ،إذن ،لي�س للت�سلية �أو لإث��ارة ال�ضحك �أو للتعليل واملحاججة وتقدمي
الربهان ..ال�شعر خللق الن�شوة يف النفو�س امل�ستعدة ،والقارئ يتلقى ال�شعر بكامل
�شخ�صيته ،لذلك تعروه هزة الطرب التي ال تعرفها �إال النفو�س ال�شفافة التي تدربت
على التلقي والتذوق ال�سليم ،والتي ت�ستطيع �أن ت�شارك يف �إع��ادة بناء الن�صو�ص
ال�شعرية عن طريق الت�أويل والتمعن والبحث عن املغزى ال�شخ�صي اخلا�ص ،وال
ت�ستطيع تقدمي تلك الن�شوة والبهجة �إال الن�صو�ص ال�شعرية احلقيقية.

لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان
�أتابع معكم �أ�صدقائي حتري
م��ا ���ش��اع م��ن خ��ط���أٍ ع��ل �أل�سنة
ناطقي اللغة العربية و�إثبات
ال�صواب يف تلك الأغالط.
ُ
��م) – وم�ضارعه
الفعل (دَهَ َ
��م) ُي�ستخدم على �سبيل
��د
( َي
هَ
ْ
ُ
اخل����ط�����أ ب�����ص��ي��غ��ة (داه�������م).
وه��ذا يناق�ض �أ�صل معناه وهو
ا�س
الهجوم .نقول :دَهَ َ
��م احل َّر ُ
�����س َ
��ارق املت�س ِل َل و�أم�سكوا به.
ال َّ
ل��ي�����س ث��م��ة ت�����ش��ارك��ي��ة يف فعل
����م.
���م ح��ت��ى ن��ق��ول :داه َ
ال���دَّ ْه ِ
احل���را����س وح��ده��م م��ن هاجم
ُ
ال�سارق ،ومل ي�شاركهم ال�سارق
���م.
عملية ال��ده��م لنقول :داه َ
 رف�������ات ،ك���ح���ط���ام وف���ت���اتٌ
ري من
لفظ م��ذ َّك ٌ��ر . .يخطئ كث ٌ
ال��ن��ا���س في�ستخدمونه م���ؤن��ث�� ًا،
فيقولونَ ُ :ن�� ِق��ل��تْ رف ُ
���ات ف�لان.
 الفعل (�أَ ِم َل ي�أ ُم ُل = مبعنى متنىالنا�س
ورغب ب�شيءٍ ما) ،يغ َل ُط
ُ
يف ا�ستخدام ا�سم فاعله فيقولون
 :م��ت���أ ِّم��ل� .أن��ا مت�أمل قدومك.
وال�����ص��واب ( ُم�����ؤَ ِّم ٌ
����ل ق��دو َم��ك)
ُ
فا�سم الفاعل م��ن �أ ِم َ
���ل ُم���ؤَ ِّم ٌ��ل.
وهنا يخلطون بني الفعل (�أ ِم َل)
ي�أ ُم ُل وبني الفعل (ت�أ َّم َل يت�أ َّم ُل)
مبعنى ي�شاهدُ وينظر �إىل .وا�سم
الفاعل من ت�أ َّم َل مت�أ ِم ٌل ،والفعل
امل�ضار ُع من �أَ ِم َل �آ ُم ُل .ي�أ ُم ُل خالدٌ
�أن ينجح.
 ك��ل��م��ة(ال��دَّ خ��ل)م�����ص��درللفعل( َد َخ َل) َدخْ ً
َ
�ل�ا ودخ��و ًال.
ومعناه م��ا ي��دخ��ل الإن�����س��ان من
م����ال .وق���د ���ش��اع خ��ط���أً قولهم
َ
(الدخل لهم بالأمر) .مبعنى ال
عالقة لهم .وهذا خط�أ .لأن (ال
دخل لفالن) تعني �أ�ص ًال ال راتب
له وال مال ُ
يدخ ُله.
ي��ج��م��ع ال��ن��ا���س ب�ي�ن كلمتي
(يجب) و(علينا) وه��ذا خط�أ.
لأن كلتيهما تعني ال��وج��وب.
وال�����ص��واب �أن ن��ق��ول :علينا �أن
ن�ستعد ل��ق��ت��ال ال��ع��دو .ويجب
عليك �أن ت��در���س لتنجح .وال
يجوز اجلمع بني هاتني الكلمتني.
ال ُع ْد ُم يف اللغة العربية يعني
وا�سم
��دق�� َع ال�شديد.
الفقر املُ ِ
ُ
َ
فاعله ُم�� ْع ِ��د ٌم .وق��د انت�شر على
�أل�سنة النا�س �أن يقولوا ( ُم ْعدَ م)
بفتح الدال،وهذا خط�أ.
(ج ْه َو ِري) تعني �صاحب
كلمة َ
ال�صوت امل�سموع املرتفع.
ُ
الرجل �أي رفع
يقالَ :ج�� ْه�� َو َر
ُ
ال�صوت
بالقول،وج ْه َو َر
�صوته
َ
�أي ارت��ف��ع ؛ فالرجل وال�صوت
كالهما َج ْه َوري .واخلط�أ املتداول
بني النا�س قولهم :فالنٌ �صاحب
(ج ُهوري).
ٍ
�صوت َ

قراءات  /زوايا

قراءة في ديوان ال�شاعر عبد المنعم حمندي

(الإدري�س والهدهد)

• د� .ستار عبد اهلل
بدا ال�شاعر عبد املنعم
ح���م���ن���دي يف ق�����ص��ائ��ده
الأخ���ي��رة ،م��ع��ن��ي�� ًا ب�شدة
ب���ال���دم���ار ال�����ذي �أ����ص���اب
الإن���������س����ان  -ال���ع���راق���ي
 وت��غ��ري��ب��ه وت��ه��م��ي�����ش�أح�لام��ه ،يف ح��ي��اة لي�س
�أمامه �إال رف�ضها والتقاطع
معها ،واالنف�صام ع��ن مظاهر
مفرداتها اليومية ،بعد �أن وجد
ا�ستحالة التكيف معها ،فراح
يبوح بذلك كله ،عرب �أكرث من
م�ستوى تعبريي ،يتحرك �ضمن
ثنائية �شديدة التمظهر بني الداخل واخلارج،
وبني اليومي  -احل�سي ،والفكري  -اجلديل ،مبا
ً
ً
ً
ً
حيوية ،توحي
درامية
ن�صية
حركة
خلق فيها
بحركة ال��واق��ع و�ضياع الإن�سان واحرتاقه
بنارها و�أن�ساقها املتعددة:
«انحدرت يف املرارات عا�صفة»
«من تراب الفجائع �أحملها يف دمي»
«جهنم �آتية تفتح الآن �أبوابها
واحل�شود �إىل حتفها «
وع�بر تقنيات خمتلفة و�أبنية متعددة،
كالبناء املقطعي ور�سم امل�شاهد واللوحات،
وربطها �سردي ًا ،والأ�سطرة واتخاذ ال�شاعر
�صفة ال��رائ��ي ،م��ع ميل ح��اد �إىل الأن�����س��اق
املجازية التي ت�ضبب �أحيان ًا ف�ضاء الن�ص
وتبعده �إىل حد ما عن يد الت�أويل التي حتاول
الو�صول �إليه ،من دون جدوى:
«ومل تر�ض
بثالثة �أكواب ف�ضة
ينبوع و�شجرية توت
وغناء ي�صدح يف الياقوت»
«نزف الريح �أ�شرعتي»
م���ع م�لاح��ظ��ة ت��ع��م��د ال�����ش��اع��ر و���ض��ع
ال�صعوبات �أمام �إمكانية ت�أويل زمن الأحداث
عرب ا�صطياد ال���دوال الزمنية �ضمن حقلها
التداويل ،وميله �إىل مرادفاتها املجازية �أو
الرمزية ،ليرتك لنا حرية �إيجاد املعادالت
بينها ،مبتعد ًا بذلك عن فتح عني الكامريا على
املالمح املكانية التي تر�سمها امل�شاهد ،بق�صدية
وا�ضحة ،ميكن القب�ض على واحد من �أبعادها،
هو منح الن�ص �سمة التزمني غري الآين ،باجتاه
احلياتي املطلق ،وانبثاق الكون العام من املحلي
اخلا�ص ،والكلي من اجلزئي ،مع بقاء �إمكانية
غري متاحة لكل قراءة لت�أ�شري املنظور الظريف
املحدد ،و�إ�سباغ ال�شكل التداويل عليه ،بو�صفه
موجه ًا داللي ًا لر�ؤى ال�شاعر وحركة العنا�صر
ال�سردية الكنائية:
«يف ال�شم�س كدنا نطري خفاف ًا
لرنفو �شقوق انك�سار الظالل
ونبني العظام التي يف الرميم»
«�أيها الزمن املر ماذا تخبئ يف الغيم
هذا الردى �إخطبوط»
ول��ذل��ك ف��ه��و ي�ضعنا يف م��وق��ع ن��ب��د�أ معه
مبالحقة حركة الذات املت�أملة وحركة الواقع
ال�ضاجة بال�صخب واالنك�سارات واملوت:
«�أرى وطني ي�ستغيث
يراين قمر ًا نازف ًا
ف�أروح امللم عن فجره ال�سومري الأ�سى»
وت��ب��ع�� ًا ل��ه��ذا ،ف���ان الإح�����س��ا���س باحلياة
ومتغرياتها ،يتمظهر عنده عرب �أكرث من بنية
تعبريية ،تتناوب فيها الفواعل وال�ضمائر على
�شكل توازيات تركيبية:
«�أنت مت�ضي حزين ًا
�أيها النافخ الرعب بوقاً
�أدركتني املنية يا �صاحبي
ال�شر ينبح يف الر�أ�س»
وعند ت�أمل الن�سيج الل�ساين لهذه الق�صائد،
جند �أن��ه يقوم على الإ���ش��راق والن�صوع ،من
حيث ج��زال��ة اللغة و�سبكها و�إي��ق��اع��ه��ا ،مع
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التحليق ب��ع��ي��د ًا يف الف�ضاء
اال�ستعاري �إىل ال��درج��ة التي
تتكثف فيها ال�شعرية وي�صبح
ال��ت���أوي��ل غ�ير متاح لكل ق��ارئ،
م��ع االب��ت��ع��اد ع��ن الب�ساطة يف
اختيار امل��ف��ردات ،وال��ن���أي عن
اخلطابية وال��ت��وت��ر الأدائ���ي،
�إىل الدرجة التي ميكن القول
معها� ،إنها جنحت بتمثل املالمح
الأ�سلوبية النا�ضجة لق�صيدة
احلداثة ٠
ف��احل��رك��ة ال��درام��ي��ة التي
�أ�شرنا �إليها ،ت�أخذ يف امل�ستوى
ً
عالية تتمثل
ال�صوتي لق�صائده� ،إيقاعية
يف نظام التقفية والتكرارات والتوازيات ،مع
مالحظة التغريات العرو�ضية املن�سجمة مع
الإيقاع الزمني حلركة الن�ص بو�صفه �إطار ًا
لرثاء ال��واق��ع ،عند غياب (معنوية) الأم��ل
وح�ضور (ح�سية) القنوط واالنك�سار ،عرب
ت�ضاد درامي بينهما ،ي�شعل زوايا اللوحات �أو
امل�شاهد ،باملواقف التي بالقدر ال��ذي تت�سم
فيه مبحدودية الفعل واقعي ًا ،فهي تخرج به
وامتالء،
�إىل ف�ضاءات حياتية �أكرث ات�ساع ًا
ً
�ضمن �أبنية ا�ستعارية ،لي�س من ال�صعب ت�أ�شري
�أبعادها الكنائية التي ت�شي بذلك االنفتاح
على �أفق حد�سي وا�ضح ٠
و�إذا كانت ق�صائد حمندي متزج بني الن�سق
اليومي والن�سق الفكري ،ف�إنها ال تبتعد يف
اجتاهها الت�صويري عن ال�صور غري املعقولة
�أو التي حتلق بعيد ًا يف ف�ضاء املجاز يف كثري من
الأحيان:
«كيف يغ�ص الفيل بخفق جناح الطري»
«كل الفلذات نازفة
تت�أمل �أن ت�ستعيد ال�شعاع
الذي غادر ال�شم�س يف عنت
وهي غارقة يف ظالم بهيم»
�إن ح�ضور الذات ال�شاعرة بقوة يف ق�صائده،
عرب عملية توليف مع حركة الواقع �أو بني
الهم الذاتي والهم الوجودي ،جعل �شعريته
الغنية تذهب باجتاه حتوير هذا الن�سق بني
احل�ين والآخ��ر �إىل مرتكزات رمزية تتعدد
فيها نوافذ التعبري ،حين ًا:
«خب�أت روحه الرمل
يف الدمع بعد القنوط
وال�شجا نزفه يف النجوم
التي نق�شت يف اليدين اخلطوط»
و�إىل �صدم حركة الن�ص احل�سية املنظورة
بحركة �أخ��رى داخلية عميقة ،حينا �آخ��ر،
باجتاه حتوير �أ�سلوبي ،تت�أثر به م�ستويات
الق�صيدة كلها ،فمنها ما يقوم على حم��اورة
العنا�صر املت�ضادة� ،ضمن بنية ت�صويرية
توالدية:
«ا�ضطرب الأفق
والقهر ينبح يف الر�أ�س
يف احللم ينبح ليل
وجرح جتمد يف الأقا�صي!»
ومنها �أي�ض ًا ما ي�أتي عرب �شعرية املفارقة
ال��ت��ي ت�����ض��يء ال���واق���ع امل��ت�����ش��ك��ل م���ن ع��امل
املتناق�ضات ؛
«القرابني �صاعدة يف ال�سماوات
والأ�ضحيات هنا
و�أنا �صاعد يف الهبوط»
«رمبا ي�ستطيع الك�سوف
القيام بق�سطرة ال�شم�س»
�إن هذه القراءة التي �أ�ضاءت ب�شكل �سريع
الق�صائد اجلديدة لل�شاعر عبد املنعم حمندي
(ت�ضاري�س ج��دي��دة) (ق�سطرة ال�شم�س)
(ات�����س��اع) و(مقطع م��ن ق�صيدة ج��دي��دة) ال
تغلق نوافذ الإطاللة الوا�سعة واملت�أنية لها،
فهي ق�صائد مكتنزة بن�ضوج حداثوي وا�ضح يف
م�ستوياتها الأ�سلوبية كافة.

د.ح�ســن حميد

املر�أة ال�ساردة
ـ3ـ
بلى ،بدت الأمكنة يف رواي��ة /املربع الأ�سود/
وع�بر بيئاتها العراقية ،وال�شامية ،واللبنانية،
والغربية بط ًال م��ن �أه��م �أب��ط��ال ال��رواي��ة؛ بط ًال
ينازع حراك �شخو�ص الرواية يف الفعالية ،مثلما
ينازع الأحداث احلارقة بكل حمولتها من الإخافة
واالنتظار والي�أ�س من �أن ت�صري الأح�ل�ام وقائع
مرئية ،وال �شيء يف رواية /املربع الأ�سود /ينادد
املكان يف احل�ضور والت�أثري �سوى الأزمنة التي ان�شدت
�إىل البيئات املكانية الأربع ،فاملكان الذي ا�ستنطق
ال�شخو�ص و�أثر فيها ،وغيرّ اجتاهاتها وقناعاتها،
وقلّل من �شهوة احلياة ومطاردتها يف فرتة ال�شباب،
هو الآخر �آخى �أزمنة الرواية الثقيلة التي �أناخت
الأج�ساد ،وهدّ ت الأرواح ،وبددت القناعات القائلة
�إن الإن�سان ق��ادر على التغيري ،والفعل ،والبناء،
واملحو!
فالزمن يف البيئة العراقية ،ويف مدينة بغداد،
زم��ن ثقيل الوقع ،مديد �إىل حد ال��ب�لادة ،موجع
و�أل��ي��م لأن انتظاراتها ُم��دم��رة ،ال ب��ل ه��و ج��ارح
للروح لأن انتقاله من فا�صلة �إىل فا�صلة �أخرى
بطيء ج��داً� ،أو قل ،وال تتوانَ  ،هو قاتل �إىل حدّ
اجلهر بال�صراخ العايل .الزمن الثقيل الذي انحنت
حتته �شخو�ص ال��رواي��ة ،وال�سيما /ال�سومرية/
الراوية ل�ل�أح��داث� ،صاحبة املبادئ اال�شرتاكية
املتوارية هي يف مكان ظليم ،وزوجها يف مكان ظليم
�آخر ،و�أحدهما ال يعرف �شيئ ًا عن الآخر ،وكالهما
ينتظران اخل�بر ال�سار ،ب���أن �أحدهما ،ومبباركة
�سماوية ،اجتاز احلدود نحو �سورية كي ينجو من
رع��ب الأ�سئلة ،وامل��ط��اردة ،واخل��وف من الو�شاة.
زمن بغداد يحول /ال�سومرية /وهي ابنة ثمانية
ع�شر عام ًا �إىل كائن ليلي ،كائن حمتجب يخاف
من ال�ضوء ،واملخالطة ،كائن ن�سي �أن الزمن اليومي
مق�سوم �إىل �شطرين :ليل ونهار ف�صار الزمن لي ًال
و�أكرث! زمن بغداد ال�صعيب ح ّول الكائنات املثقفة
املهمومة بالق�ضايا الإن�سانية الكربى ،والطموحات
املحمولة على � ّ
أكف اجلينات بالتوارث الفكري �إىل
كائنات م�شلولة ،و�سكونية تخاف من �أل��ف خوف
وخ��وف ،بعد �أن كانت تخاف من خ��وف واح��د هو
ال�سلطة� ،أو قل من ال�سجن ،وال�سجن ال تعريف
له �سوى �أن��ه �سجن! ويكاد ال��ق��ارئ ،وه��و يحتب�س
يتوحد
�أنفا�سه ،مثل ال�سومرية يف مكان اختفائها،
ّ
ً
توءمة مع �شخو�ص الرواية ،في�س�أل عن ما ت�س�أل،
ويل ّوب على الإجابات حني تل ّوب عليها ،وينتظر
مت�س
م�ألوم ًا كما تنتظر ،وهذا ما �أرادت الكتابة �أن ّ
به روح القارئ كيما ت�صري الأ�سطر نوافذ للإطالل
على احل��ي��اة ،وكيما ت�صري الأ�سطر دروب جناة!
وتكاد حلظات جتهيز /ال�سومرية /لنف�سها الجتياز
احل��دود العراقية/ال�سورية تكون هي اللحظات
التي تطبق على القلب ،لأن كل �شيء راح يتن�صل
من �أبعاده الإن�سانية ،فجواز ال�سفر مزور ،واال�سم
اجلديد منحول ،والأع�صاب مفقودة ،والوجه ال
ماء فيه وال دماء ،والعينان ج ّوالتان تطلبان ع�ش ًا
ولو يف قف�ص من الهواء ،ال بل ت�صري تلك اللحظات
ً
حاطبة حني يرف�ض مدققو اجلوازات على احلدود
ال��ع��راق��ي��ة/ال�����س��وري��ة م���رور �صاحبة اجل����واز /
ال�سومرية /التي غدت كتلة من خوف وقلق ون�شفان
باجتاه البالد ال�سورية ،فتُعاد �إىل حيث هي الظلمة
التي عا�شت فيها طوال ال�شهور املا�ضية ،كما تعود
�إىل حاالت البكاء الفاجع التي ال ت�ستطيع اجلهر
ً
خمافة من الأذن الوا�شية ،وما �إن ت�صل �إىل عامل
به
الظلمة والتخفي مرة �أخ��رى حتى تعقد حتالف ًا
ال�سواطري ،مع االنتظار
جديداً� ،أ�شد ب�أ�س ًا من �ضرب ّ
اجلديد الذي ال تعرف له نهاية �أو خامتة.
زم���ن ب���غ���داد� ،أو زم���ن ال���ع���راق ال����ذي تعي�شه
ال�سومرية اال�شرتاكية املطاردة هو زمن اخلوف،
واالرتهان �إىل عامل الظلمة/عامل الإماتة ،وهو
زم��ن ،ل�شدة وقعه وت���أث�يره ،يت�شظى حتى ي�شمل
ً
موازعة على
كل من يعرفها ،مثلما يت�شظى اخلوف

الآخرين كي يكتووا مبا اكتوت به .وه��ذا الزمن
لي�س وحيد اليد �أو العني ،بل هو زمن متعدد الأيدي
والعيون ،وم�شدود �إىل علة الإحاطة بكل ما يتعلق
بال�سومرية اال�شرتاكية ب��دء ًا من �أي��ام مدر�ستها
الإع��دادي��ة ومن خالطتهم من طالبات و�أ�ساتذة،
وانتهاء مبن تعرفت �إليهم يف احلزب ال�شيوعي على
ً
اختالف م�ستوياتهم ،وهذا الزمن خانق ومتعب لي�س
بالن�سبة �إليها فح�سب ،بل هو خانق ومتعب بالن�سبة
ملطارديها من �أتباع ال�سلطة ،فلهاث الطرفني ال يلملم
ت�شظياته �سوى الليل!
وال��زم��ن ال��ث��اين ،هو زم��ن الو�صول �إىل دم�شق،
هو زم��ن التنف�س براحة� ،أو قل هو زم��ن التقاط
الأن��ف��ا���س ،وال��ل��ق��اء م��رة �أخ���رى م��ع الطم�أنينة
املفقودة ،لكن لكل زم��ن �شجونه ،فال�سومرية مل
جتد زوجها يف دم�شق ،وحني �س�ألت عنه ،قيل لها
�إنه اجتاز احلدود ال�سورية/اللبنانية بجواز �سفر
مزور ،وا�سم منحول ،و�أحالم جديدة ،لذلك ي�صري
املكث يف دم�شق هو ا�ستمطار جديد النتظار جديد،
�إذ ما الذي تفعله يف دم�شق وزوجها يف بريوت ،لهذا
جت ّهز نف�سها مبعاونة /موري�س /الرجل ال�شيوعي
املخ�ضرم لت�أخذ �أوراق ًا مزورة ،با�سم مزور ،لتجتاز
احلدود من �أجل �أحالم جديدة.
زم���ن دم�����ش��ق ك���ان زم��ن�� ًا ق��ل��ق�� ًا لإق���ام���ة ف��اق��دة
ل�شرعيتها م��ا دام ال���زوج بعيداً ،ول��ه��ذا مل ت َ��ر /
ال�سومرية� /شوارع دم�شق و�أحياءها كما ينبغي
لعني عا�شقة لها ،ومل تتعرف �إىل �آخرين كيما متحو
مرارة احلياة وقلقها ،وكانت تود ذلك بعدما �سمعت
عن جمال ال�شام ،وعن �أعالمها و�أفعالهم ،لقد كان
قلق الزمن الق�صري يف دم�شق قلق ًا �إيجابي ًا من �أجل
جمع روحني ،واحدة ما زالت علوق ًا بدم�شق مبكانها
وزمنها ،وثانية �صارت يف بريوت .وجتوز ال�سومرية
احل���دود ال�سورية/اللبنانية على ك��ف حممولة
للمقاومة الفل�سطينية بو�صفها مقاتلة ،وك��ادر ًا
تقر
�إعالمي ًا ،ومر�شدة نف�سية ،ويف بريوت التي ال ّ
�أزمانها لكرثة تعددها وترادفها ،ت�صري الالجئة من
العراق �ضيفة على الالجئني الفل�سطينيني ،تعمل
معهم ،وتعي�ش �أحالمهم ،وترى م�شاهد من حياتهم،
وال�سيما امل�شاهد املتعلقة بعقابيل ه���ؤالء الذين
�سموا بال�شهداء الأحياء ،ه���ؤالء الذين تعر�ضوا
للق�صف الإ�سرائيلي فبرتت �أطراف بع�ضهم ،وطارت
عيون بع�ضهم الآخ��ر ،ومنهم من خرج من �سجون
العدو الإ�سرائيلي معطوب ًا و�أكرث.
ومل ميتد الزمن يف ب�يروت ،ومل ت�صل الأح�لام
�إىل �ضفافها ،لأن االجتياح الإ�سرائيلي عام 1982
طيرّ كل م�أمول ومرجتى ،وبذلك م�ضت ال�سومرية
وزوجها �إىل بيئة رابعة هي بيئة الغرب ،و�إىل زمن
يرج الليل
�آخر هو زمن اللجوء ،وما ي�س ّيله من حنني ّ
ببكاء كتوم راعب .ذلك الزمن بجهاته الأربع هو
زمن متقطع ،ومهموم ،وموجع ،وفاقد للبعد الإن�ساين
لأن /ال�سومرية� /أ�صيبت مبر�ض جديد هو مر�ض /
الفقد /فكل ما كان لها ،وكل ما حلمت به �صار فقداً،
ولعل /الفقد /للذات التي جعلت الكتاب خدين ًا لها،
والأحالم دروب ًا مت�شيها هو كارثة و�أكرب ،لأن املكان
والزمان والأ�صدقاء والأفكار والأمنيات كلها �صارت
بال معنى لأن /الفقد� /شظّ اها وحال بينها وبني
التمام �أو ما ي�سمى باملعنى /الأمتّ!/
ومثلما كان املكان بط ًال من �أبطال الرواية /املربع
الأ�سود /للأديبة بلقي�س حميد ح�سن ،كان الزمان
ال��روائ��ي بط ًال على م�ساحة وا�سعة من الرواية
لأن معانيه ٌ
تلف ال�شخ�صيات كلَّها ،كما ّ
نفوذ ّ
تلف
الأمكنة كلها� .إن زمن الرواية ،ولكرثة ما فيه من
حمولة ،ال يعني زمن البيئات الأربع التي عا�شتها
بطلة الرواية /ال�سومرية /فح�سب ،و�إمن��ا يعني
الزمن الثقيل الذي عا�شته بع�ض جهات ال�سيا�سة
العربية التي �صبغت بع�ض املجتمعات العربية
وبتجن �شديد ،عن
مبا ال يليق بها ف�أبعدتها كثرياً،
ٍ
م�ساراتها الإن�سانية.

Hasanhamid55@yahoo.com
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قراءة في كتاب علمتني الحياة
لنخبة من �أقالم ال�شرق والغرب

•حممد خالد ال�شبالق

تنطلق فكرة الكتاب من �أهمية القيم الروحية واملادية
والف�ضائل يف حياتنا ب�شكل عام ومدى ارتباطها بالفطرة
الإن�سانية ب�شكل خ��ا���ص ,الكتاب فريد م��ن نوعه لأن��ه
يحر�ض وعي القارئ �إىل �س�ؤالني اثنني الأول:
هل بالإمكان �أن نحتكم �إىل هذه القيم والف�ضائل يف
�صيانة واقع الب�شرية؟ والثاين �إىل �أي مدى ميكن تطبيق
ذلك ؟
الكتاب يت�ألف من (� 301صفحة) من القطع ال�صغري
�صدر �ضمن �سل�سلة كتاب اجليب رق��م ( )140املرافق ملجلة
املوقف الأدبي ال�صادرة عن احتاد الكتاب العرب وهو من �إعداد
واختيار الأديب مالك �صقور رئي�س احتاد الكتاب العرب وتقدمي
الأديبة فلك ح�صرية مدير التحرير وع�ضو املكتب التنفيذي،
والكتاب خم�ص�ص ملناق�شة مو�ضوع غاية يف الأهمية على
امل�ستوى ال�شخ�صي وعلى امل�ستوى الإن�ساين العام وهو دور القيم
والف�ضائل يف �صقل �إن�سانية الإن�سان و�صياغة واقعه.
وقد جاءت املناق�شة على ل�سان نخبة من الأقالم احلا�ضرة
يف وجدان املجتمعات العربية والغربية و الوعي الإن�ساين العام
من خالل بع�ض التجارب واملواقف التي مروا فيها خالل م�سرية
حياتهم ،فعر�ض كل واحد منهم فل�سفته وخال�صة جتربته يف
احلياة على �شكل مقال �ألقوا فيه �أ�ضواء مكثفة على موقفهم
منها وبيان �أهميتها و�ضرورتها يف احلياة وحاولوا �أن يك�سروا
حاجز االغ�تراب التي تعي�شه جمتمعاتهم عن هذه الف�ضائل
والقيم ,لأنها يف نظرهم هي جزء مهم من م�شروع �أي جمتمع
ح�ضاري.
لقد �أدرك���وا ه��ذه احلقيقة وا�ستوعبوا �أث��ره��ا يف التوازن
النف�سي الذي حتدثه �أي الف�ضائل والقيم يف نف�س الإن�سان.
والدكتور �أحمد �أم�ين امل�شرف على هذا الكتاب مل ي�سقط
من ح�ساباته �إ�سهامات عديدة من �أ�صحاب هذه الأقالم الذين
�أثبتوا ح�ضور ًا فاع ًال يف هذا املجال ،فهو مل يناق�ش �أفكارهم بل
�أوردها كما هي وترك لكل قلم �أن ي�ستعر�ض منهجه يف عر�ض
جتربته ,فع ًال م�ضى كل واحد منهم على نهج وا�ضح ي�ستطيع �أي
قارئ �أن يفهمه ب�سهولة وي�سر.
الكتاب يت�ألف من مقدمة للأديبة فلك ح�صرية �ألقت فيها
ال�ضوء على حمتويات الكتاب و�أهميته �إ�ضافة �إىل ت�صدير
للدكتور �أحمد �أمني امل�شرف على هذا الكتاب �شرح فيه �سبب
�إقدامه على هكذا عمل و�إ�ضاءة ب�سيطة على مراحل �إجنازه
الذي ق�سمه �إىل جز�أين اجلزء الأول لأقالم من نخبة املجتمع
العربي واجلزء الثاين لأقالم من نخبة املجتمع الغربي.
�أهمية الكتاب �أي�ض ًا تربز يف حماولته �إحداث ركيزة �أ�سا�سية
يف نف�س القارئ تتجه به نحو الإيجابي يف حياته و�سلوكه
وتعامله مع �أفراد جمتمعه وحتى مع اهلل� ,إنه ا�ستفا�ضة يف طرح
دور الف�ضائل والقيم يف �سلوك الأفراد واملجتمعات.
يت�ألف من خم�س وع�شرين مقالة �أو لنقل خم�س وع�شرين
جتربة �أو ف�ضيلة �أو قيمة لك ُتاب و�أدب��اء ومفكرين عرب من
خمتلف املهن والطبقات والبلدان تطرقوا فيه �إىل احلياة
وكيفية التعامل معها ب�شكل عام ،و�إىل دور القيم والف�ضائل
فيها ب�شكل خا�ص ,جهدوا على امتداد �صفحات هذا اجلزء يف
تر�سيخها وجا�ؤوا بخربات عالية يف قيمتها مل�ساعدة الإن�سان �أي
�إن�سان يف بناء واقعه
وتعزيز الإيجابي يف عقله وروح��ه مبا ميكنه من امتالك
احل��ي��اة و�إع���ادة �إنتاجها مثال على ذل��ك ال احل�صر :مقالة
(احل��ي��اة ه��دف و�إرادة لتوفيق احل��ك��ي��م)�(-إذا �سرت و�صلت
حلافظ وهبة)( -حدد �أهدافك لأميل زيدان)(-كلنا نكافح
لف�ؤاد ا�سمندر) وغريهم .مقاالت كلها ت�صب يف فهم ما يجري يف
احلياة ووا�ضح من هذا عمق انتمائهم لها ورغبتهم يف �أن تتجدد
�صلة الإن�سان فيها با�ستمرار على �أ�س�س علمية حقيقية ,ومما
يح�سب لتلك الأقالم منهجهم يف التفاعل مع احلياة بروح نقدية
ت�ستثمر تراكم ًا معرفي ًا يغطي م�ساحة وا�سعة فيها وما نالحظه
من تنوع القيم والف�ضائل التي خ��رج منها ه���ؤالء عائد �إىل
اختالف التجارب والأحداث والظروف واملواقف التي يتحركون
يف مناخها وهذا �سمح لهم يف �شرح �أ�سباب ومظاهر انهيار القيم
والف�ضائل يف جمتمعاتنا.

اجلزء الثاين
�أقالم من الغرب

يت�ألف هذا اجلزء من �إح��دى وثالثني مقالة �أو جتربة �أو
حكمة �أو ف�ضيلة لك ُتاب و�أدباء من �أمريكا و�أوروبا وكندا وغريها،
واملالحظ يف كتاباتهم دعوتهم للإميان بالإن�سان واحلياة وحب
اال�ستمتاع بها لأنه وح�سب ر�أيهم من �ش�أن هذا �أن يحقق ان�سجام ًا
�أقوى بني الإن�سان وبيئته التي حتيط به ,وح�سب ر�أيهم �أي�ض ًا
�أن الف�ضائل والقيم لدى الإن�سان الغربي هي الف�ضائل والقيم

بعينها ل���دى الب�شر
���س��واء كانت
جميع ًا
ً
يف ل��ن��دن �أو باري�س
�أو ال���ق���اه���رة �أو يف
�أف���ري���ق���ي���ا جميعها
مت��ث��ل ل���دى الإن�����س��ان
احلافز القوي الذي
ي��دف��ع��ه �إىل ال��وف��اء
ب���ال���ت���زام���ات���ه ن��ح��و
خالقه ونحو جمتمعه
والإن�����س��ان��ي��ة عامة
ومهما تباينت �صور
ال��ف�����ض��ائ��ل وال��ق��ي��م
ب�شكل ع���ام ف��ه��ي يف
ن��ظ��ره��م ع��م��اد حياة
الب�شرية يف نطاقها الوا�سع بو�صفها دافع ًا لل�سلوك الإن�ساين نحو
الإيجابي من الأم��ور والركيزة الأ�سا�سية لتقارب النا�س على
اختالف ثقافاتهم و�أديانهم وجغرافيتهم و�أي تباعد �أو تباين
على م�ستوى القيم والف�ضائل ب�إمكانه �أن ي�شكل �أه��م �أ�سباب
التباعد وال�صراع بني �أفراد املجتمع الإن�ساين كله.
هذا اجلزء بل هذا الكتاب كله دعوة للوقوف �ضد طائفة من
الأفكار واالعتقادات يف احلياة �إن تغلغلت يف املجتمع الإن�ساين
ب�شكل ع��ام قادته نحو املزيد من احل��روب وال��دم��ار وخ��راب
للب�شرية.
قامت تلك الأق�لام بتوظيف منهجها اخلا�ص لعر�ض �أو ًال:
بع�ض الأ���س�����س النف�سية واالجتماعية والتاريخية للقيم
والف�ضائل عند الغرب.
وثاني ًا :تقدمي ر�سالة هامة مفادها �أن القيم والف�ضائل حق
للجن�س الب�شري ب�أ�سره ولي�ست وقف ًا للأمريكيني �أو الغربيني
وحدهم لأن م�صدرها اهلل و�أنها ال تعرف تلك احلدود القومية
واجلغرافية ال�ضيقة و�أن اخلري موجود يف طبيعة كل الب�شر و�أن
الإن�سان يجب �أن يفهم �أخاه الإن�سان على �سطح هذه الأر�ض لأنه
خليق ب�أن يعامل باالحرتام اجلدير بكرامة اجلن�س الب�شري
وذلك ب�صرف النظر عن قيمته يف احلياة ,باخت�صار هذه الأقالم
�ساهمت يف تبادل العواطف القلبية بني الب�شر ,وهو تبادل من
دونه ت�ستحيل الروح الإن�سانية �أن ت�ستمر بالعطاء نف�سه.
�إن��ه��م ميلكون ق��درة مذهلة على نحت املفاهيم والأف��ك��ار
وينتقدون احلياة بل ي�سعون �إىل تقومي ما ميكن تقوميه وبناء
ما ميكن بنا�ؤه من جديد ويقدمون حوار ًا مع القارئ ب�أرفع �أ�شكال
اخلطاب من خالل نقدهم ملظاهر �أ�سا�سية يف احلياة الإن�سانية
ب�شكل عام وب ّينوا رجحان الف�ضائل والقيم فيها و�إن احلفاظ
عليها �سيبقى الطريق الأ�ضمن نحو جمتمع �إن�ساين متما�سك
راق وهي فل�سفة يرون فيها د�ستور ًا للإن�سانية جمعاء لأن تاريخ
الأمم قد دلهم على �أنه ما من �أمة ا�ستطاعت ان حتتكر لنف�سها
كل تلك القيم والف�ضائل.
يف اخلتام الكتاب ي�ضم �أقالم ًا رفيعة لها باع طويل يف القدرة
على طرح الأفكار وحتليلها ،ووا�ضح �أنها متلك م�شروع ًا فكري ًا
جلي ًا حتليلي ًا يطرحون فيه �أفكارهم مبنهج عقالين يجعل القارئ
م�أخوذ ًا بعمقها بحيث ميلك القدرة على توظيفها على امل�ستوى
ال�شخ�صي وحتى على امل�ستوى الإن�ساين العام.
احلقيقة كل مقال من ه��ذا الكتاب يحمل ر�سالة مفادها
�ضرورة تبني القيم والف�ضائل على امل�ستوى ال�شخ�صي وعلى
امل�ستوى الإن�ساين العام لأن من �ش�أن ذلك تبديل حياة ممار�سها
�إىل الأف�ضل ,يقدمونها �أي الر�سائل ب�أف�ضل �صياغة لأفكارهم
ويطرحون ت�صور ًا جديد ًا ويقدمون �أدوات ومناهج للبحث يف
عالقة الإن�سان بربه وواقعه وحتى مع الطبيعة� ،إنه نقد للحياة
وطبيعة عالقته فيها وبيان مكامن ال�ضعف واخلطر يف نف�سه.
احلقيقة الكتاب مقنع يف كل طروحاته ور�سائله ويفتح
للقارئ �أفق ًا يف التعاطي مع احلياة والنف�س الإن�سانية رمبا كنا
غائبني عنه ب�أ�سلوب غاية يف الو�ضوح والعمق وجر�أة وا�ضحة
يف ا�ستعمال مفردات لغوية للتعبري عن �أدق املفاهيم و�أي�ض ًا جنح
الكتاب يف الرتكيز على �أهمية تلك القيم والف�ضائل من خالل
حماورة فكر القارئ مبنطقية وت�أدب بحيث ا�ستطاع �أن ي�ستدعي
وعيه �إىل �أهمية الق�ضايا وامل�سائل التي طرحها ،و�أزعم �أن هذا
اال�ستدعاء هو ر�سالة الكتاب ودعوته الأ�سا�سية وذلك من خالل
م�سلمتني �أ�سا�سيتني:
الأوىل :ال قيم وال ف�ضائل بغري اهلل و الثانية ال جتديد يف
هذه احلياة من دونها.

�صناع ُة المعرفة
حركة التّوليد الذّ اتي

•حميي الدين حممد

الثقافة يف ثوبها املعا�صر ،مت ّثل ظاهرة االنفجار املعر ّ
يف ،وذلك من خالل
ؤيوي ،يجدّ د حاالت الإحياء
ارتباطها بقوى االندماج
االجتماعي ،بتفاعل ر� ّ
ّ
التكنولوجي ،والإم�ساك ب�ساللة
ر
و
ّط
ت
ال
و�سائل
يف
وذلك
املمزوجة باملعلومات ّية،
ّ
ّ
ال ّت�صدّ ي ملواجهة ّ
أكادميي ،ومبا يحقّق
الوطني ،وال
كل ال ّتحدّ يات على امل�ستوى
ّ
ّ
العربي ،من كبوته املزمنة ،وذلك باعتماد
�إنتاج ًا معرف ّي ًا قادر ًا على �إنقاذ العقل
ّ
ا�سرتاتيج ّية املواجهة امل�ستقبل ّية بر�ؤية علم ّية متط ّورة ،والدّ خول يف م�شروع
تتعدّ ُد فيه امل�سارات ،بحيث ت�شمل كل الأن��واع ،مبا فيها ثورة التكنولوجيا
الرتبوي،
احلديثة ،املوزّعة على ال ّلغة �أو ًال وعلى و�سائل االتّ�صاالت ،واخلطاب
ّ
إعالمي و�صو ًال �إىل �أ ّم العلوم الإن�سان ّية حم ّل ّي ًا ،وكون ّي ًا ،وهي الفل�سفة التي تالزمها
وال
ّ
املعرفة القادرة على احتواء كل الأن�شطة الأخرى..
الفل�سفي يف اتجّ اهات خمتلفة ،يعني االندماج بالأخالق،
ال�سفر
بهذا املعنى يكون ّ
ّ
والفكري ،وهذا
أكادميي،
ل
ا
امل�ستوى
على
اجلاد
ه
ّوج
ت
بال
أهلها
والطبائع التي تز ّود �
ّ
ّ
ّ
يعني �أن �سقوط � ّأي فيل�سوف خارج الهو ّية العلم ّية ،قد يكون �سبب ًا خل�سارته ،بحيث
يتح ّول �إىل عابر جمهول ،ال يعي�ش حقيقة هويته على �صعيد االنتماء النّف�سي
ّ�صحر املعر ّ
يف� ،سيقول
وال
إبداعي مع ًا...وقد ينظر �إليه من يقر�أ يف معادلة عمل ّية الت ّ
ّ
عنه ب�أنّه ال ي�صلح �أن يكون حتى /غا�سل �صحون /يف بيت فيل�سوف امتهن الإجناز
وا�سعة ،قد حتت�شد حولها
خريطة
الفكري اخل ّالق ،يف جماالت العلوم املختلفة على
ّ
ٍ
ٍ
العقول النّا�ضجة التي قر�أت يف مد ّونه التّاريخي ّ
كل �أنواع املعارف ملن �سبقوا غريهم،
وذلك يف الزّ من الأ ّول قبل امليالد �أمثال الفيل�سوف �/سقراط /وال��ذي كان والده
حفّار ًا للقبور ،و�أ ّمه قابلة يف خدمة بنات جن�سها عند الوالدة ،و�إىل جانبه الفال�سفة
ممن ما ت��زال الب�شر ّية تنعم بتن ّوع
/كانت /و/دي��ك��ارت /و/اب��ن �سينا /وغريهم ّ
معارفهم ،وقدرتهم على �صناعة ال ّلغة التي تلهب التّفكري النّقدي ،وال �س ّيما ذلك
التّفاعل احلي مع م�شكالت احلياة ،الذي يتجدّ د يف تالقح ثقا ّ
يف يف ّ
كل زمانٍ ومكان..
مف�صل لدى
و�أ ّما مدر�سة امل�شاعر
اخلا�صة ،التي ترتك ت�أثريها يف املجتمع كمو�ضوع ّ
ّ
علماء االجتماع ،والذين ابتكروا ثقافة االنتماء لت�شمل يف براجمها لغة الأ�شياء
ك ّلها حتى اجلامدة منها كاجلبال والأنهار والبحار والوديان يف وجدان ّ
ال�شعراء،
والفال�سفة ،وكل من �شغله بحث ّ
الذكاء اال�صطناعي ،والوقوف على �أبعاد اللغات
االن�سان ّية ،كركيزة ق��ادرة على تنمية املهارات التي يحتاج �إليها اجليل العربي
احلديث ،يف قراءة جا ّدة حتى على فهم الفل�سفة التّحليل ّية التي � ّأ�س�سها /ديكارت/
وط ّبق نظامها على الهند�سة التّحليل ّية يف ع�صره.
الع�ضوي يف املجتمع العربي ،بعد خروجه من عقدة
وبا�ستيقاظ عفوي للمثقف
ّ
ال�سلوك النّخبوي ،ليت�أ ّمل يف فهم جاد حلركتي ّ
الطبيعة والتّاريخ  ،ع ّله يحظى بتلك
ّ
الر�ؤية البعيدة ،ليبتكر ماه ّيته احل�ضا ّرية،
امل�صفاة التي يدخل من خاللها �إىل زمن ّ
ليج�سد يف اختبار نف�سه تلك اللحظة
وتتجدّ د معها عالقته باملكان الذي ينتمي �إليه
ّ
التي قد يقر�أ فيها اجلميع� ،شقاءه ،ونعيمه يف دورة الأر�ض القادمة..

لدغة الته ّكم

حفي هو م�ؤ ّرخ اللحظة كما يقالّ ،
وال�شاعر هو الذي يكت�شفها ،فماذا
�إذا كان ّ
ال�ص ّ
يجب على النّاقد �إزاء ذلك؟! ويف اجلواب نقول :يجب على النّاقد غربلة الأفكار،
واكت�شاف ما يتع ّلق مبرجع ّية الأفق ّ
ّاريخي،
الفل�سفي والت
الذهني ،وخ�صو�ص ّية الفكر
ّ
ّ
الوطني عن “ لدغة التهكّم”
ّف
ق
املث
تبعد
قد
وما حتمله تلك اخل�صو�ص ّية من �أفكار
ّ
ال�سلوك عند االبتعاد عن املمار�سة اجلا ّدة ،واخلادمة حلياة النّا�س..
التي تالزم ّ
الرومانيني ب�أنّهم قبل اعتناقهم امل�سيح ّية
وهذا ما ذ ّكرين مبا قر�أته يوم ًا عن ّ
ال�سيف �شعار ًا لهم ،ومن الق ّوة مذهب ًا ،وكانت الف�ضيلة عندهم حتمل �صفة
اتّخذوا من ّ
اخلا�صة بهم..
الرجولة ،ولكن على طريقتهم
ّ
ّ
وبهذه اال�ستقامة الفكر ّية النّاظمة ملوقف الدّ فاع عن املكان ،وحمايته ،عرب �سلوك
أخالقي ،والذي يعتمد مبد�أ الق ّوة عند احلاجة �إليها� ،أ ّي ًا
الوطني بردائه ال
االنتماء
ّ
ّ
كان النّ�سيج الذي يقوم عليه النّظام يف البالد �سيا�س ّي ًا ،واقت�صاد ّي ًا ،ي�ضاف �إىل هذا
مالزمة الأبعاد التي هي من مكونات الفل�سفة مبا فيها الفل�سفة الوجود ّية ،ولكن عرب
�ضرورة حت ّمل املواطن امل�س�ؤولية ولو بدور جزئي جتاه الق�ضايا الوطن ّية والإن�سان ّية
ال�صعيد املعر ّ
يف فال بدّ من الإ�شارة �إىل فهم املهام التي يحتاج
يف عمله ،و�أ ّم��ا على ّ
إبداعي الذي ترافقه ن�شوة احلياة اجلديدة ،وال �س ّيما ق�ض ّية العقد
�إليها النّ�ضوج ال
ّ
االجتماعي ،وحمايته من ّ
املنظرين والذين يعبثون باحلاجة املعي�ش ّية للمواطنني،
اخلا�صة .ويجب على املواطن النّظيف يف �سلوكه العام �أن يتخ ّلى حتى
جتاه م�صاحلهم
ّ
خم�ص�صاته ّ
ال�شخ�ص ّية ليوزّعها على الفقراء واملعوزين ،من �أبناء وطنه ولكن
عن
ّ
بالتّ�ساوي� ،إذا طلب �إليه ذلك من قبل اجلهات التي ت�شرف على �إدارة ّ
ال�ش�أن العام
يف البالد..
واجلدير ّ
بالذكر هنا �أي�ض ًا� ،أن �أوروبا يف الألف ّية ال ّثالثة تعي�ش حتت هذا الفهم،
لتحافظ على النّ�ضج العام جتاه التّما�سك االجتماعي ،وطن ّي ًا ،و�إن�سان ّي ًا ،وحتى
اقت�صاد ّي ًا ،رغم وجود بع�ض ال ّثغرات التي ترافق �سلوك احلكّام الذين يفكّرون
بحجة خمالفتها لإدارة
دائم ًا با�ستعمار الدّ ول الأخرى ،واملالكة للرثوة االقت�صاد ّية ّ
احلياة العا ّمة جتاه مواطنيها على اختالف �شرائحهم ..وهذا ما ح�صل م�ؤخر ًا حني
واالجتماعي يف دولة فنزويال ،وقبلها
ال�سيا�سي،
قامت �أمريكا بالتّهيئة ل�ضرب النّظام ّ
ّ
ب�سنوات طويلة يف كوريا ال�شمال ّية ،وي�ضاف �إىل هذا �إيران منذ بع�ض الوقت ،ولكن
الوطني هي التي كانت وراء حماية هذه البلدان من خطر اال�ستعمار
ق�ض ّية االنتماء
ّ
الأمريكي اجلديد ،وموقف بع�ض الدّ ول الدّ اعمة حلق احلياة فيها ،وال �س ّيما رو�سيا
وال�صني..
ّ
الرومانيني ،قبل امل�سيح ّية وبعدها ،وبني
�سلوك
عن
عرفناه
ما
بني
آن
ل
ا
وباملقارنة
ّ
العرب قبل الإ�سالم وبعده ،ف�إننا جند اختالف ًا جذر ّي ًا ،جتاه املوقف من الق�ضايا
الوطنية ،حيث نقر�أ يف �ضياع احلكمة التي على املواطن العربي �أن يعرف من خاللها
نف�سه ،ويخترب انفعاالته ،لتكون كامل�صفاة يف حراكه الدّ اخلي جتاه وطنه و�شعبه،
ولكنّه ما زال يعي�ش �أ�سري الأنظمة املغلقة التي ال بدّ لها من لدغة التهكّم يف �سلوكه،
و�أهمه موقفه العام جتاه العقد االجتماعي �أو ًال ،وارتباطه بالأنظمة املطلقة
ثاني ًا...

قراءات نقدية

•نبيل فوزات نوفل
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قراءة في كتاب �إيران النووية

�صدر عن وزارة الثقافة /الهيئة العامة
ال�سورية للكتاب كتاب جديد بعنوان �إيران
النووية الربنامج الإيراين من الن�ش�أة �إىل
الأزم��ة فاحلل ،للباحث طالب �إبراهيم،
دم�شق  ،2019يتكون من � 535صفحة،
موزعة على مقدمة وثالثة �أق�سام .
يرى الباحث يف املقدمة �أنه ال ميكن و�ضع
بداية زمنية حم��ددة بدقة لأزم��ة الربنامج
ال��ن��ووي الإي���راين التي ب���د�أت منذ ا�ستئناف
�إيران برناجمها النووي مطلع الت�سعينيات من
القرن الع�شرين املن�صرم ،يت�ألف الكتاب من
�أق�سام ثالثة :الق�سم الأول الربنامج النووي
الإيراين من احللم �إىل �إيران النووية ،والق�سم
الثاين الأزم���ة النووية الإي��ران��ي��ة ،والق�سم
الثالث :مواقف الأطراف الدولية والإقليمية
من �أزمة ملف �إيران النووي.
ي�ستعر�ض امل�ؤلف يف الق�سم الأول ق�صة احللم
النووي الإيراين منذ بداياته يف اخلم�سينيات
من القرن املن�صرم و�صو ً
ال �إىل امتالك �إيران
ب��رن��اجم�� ًا ن��ووي�� ًا متقدم ًا ،كما يتطرق ب�شئ
من التف�صيل للتطورات التقنية وال�سيا�سية
ل��ل��م�����ش��روع ال���ن���ووي الإي�����راين وانعكا�ساته
الداخلية الإقليمية ،والدولية ،كما يفرد ف�ص ً
ال
خا�ص ًا لتقييم الكيان ال�صهيوين يف فل�سطني
للربنامج النووي الإيراين وكيفية تعاطيه مع
هذا الربنامج ،ويتطرق يف الق�سم الثاين �إىل
�أزم��ة ملف �إي���ران ال��ن��ووي بداياتها ،و�سريها
الزمني� ،أو ما يعرف بالكهرنولوجي من دون
التطرق �إىل مواقف ال��دول والقوى املختلفة
منها ،كما �أف��رد الباحث ف�ص ً
ال خا�ص ًا ملناق�شة
احللول املمكنة لأزمة امللف النووي الإيراين،
والق�سم الأخ�ير من الكتاب يتطرق لتطورات
مواقف الأط��راف املعنية ،وير�صد التحوالت
واملتغريات التي �أظهرتها القوى املعنية بالأزمة،
وقد يبدو �أول وهلة �أن هناك ت�شابه ًا من نوع ما
بني حمتوى هذا الق�سم وحمتوى الق�سم الذي
�سبقه ،غري �أن القارئ �سرعان ما ينتبه للفرق
بني الق�سمني ،حيث �أن للأزمة �سري ًا زمني ًا يف
حني �أن مواقف الأطراف املعنية كانت متبدلة،
ومتحولة با�ستثناء موقف �إيران و (�إ�سرائيل)
 .ويربز الباحث ب�شكل كبري املوقف الإيراين من
الأزمة فريى �أن �إيران بنت موقفها طوال الأزمة
على �أن��ه من حقها تخ�صيب اليورانيوم وفق
معاهدة منع االنت�شار النووي ،و�أنها لن تتنازل
عن هذا احلق مهما كان الثمن ،واللعب من جديد
بورقة الوقت ،والبقاء يف املنطقة الو�سطى بني
الت�صعيد املدرو�س واحللول الواقعية .و�ضربت
�إي��ران ع�صافري عدة بحجر واح��د ،كما ي�ؤكد
الباحث �إبراهيم �أن��ه من الوا�ضح واجللي هو
�أن �إي���ران ال تريد ام��ت�لاك ال�سالح ال��ن��ووي،
لكنها تريد التحكم ب���دورة ال��وق��ود النووي
الذي هو وقود امل�ستقبل ،كما �أنها تريد امتالك
التكنولوجيا النووية ،والذي يعد �ضروري ًا لأي
دولة تريد لنف�سها مكان ًا بني الأمم املتقدمة
واملتح�ضرة ( )143ويرى امل�ؤلف �أن قادة �إيران
�أثبتوا �أنهم قراء جيدون للرياح ال�سيا�سية،
وميلكون الرباعة يف العلم ،والعمل ،والتفاو�ض.
فهم يتقنون لعبة حافة الهاوية ،كما �أنهم
يجيدون فن الت�صعيد املح�سوب وذا املردودية
ال�سيا�سية ،ويتمتعون بواقعية �سيا�سية كبرية
متكنهم م��ن اال�ستفادة م��ن ال��ظ��روف لأق�صى
حد ممكن .و�أنهم على درجة كبرية من الذكاء
والعقالنية ،فالت�شدد له مكان واالعتدال له
مكان� ، ،إن��ه ال��ت��وازن الكبري والعقالين الذي
تت�صف به ال�سيا�سة الإيرانية.
لقد واجهت �إيران التحدي بالتحدي ،لكنها
مل تنزلق �إىل املواجهة ،و�ست�ستمر ال�سيا�سة
الإيرانية بال�سري على هذا املنوال .فمع مطلع
العام  2006ت�صاعدت احل��رب الكالمية بني

�إيران والغرب ،وجاءت �أعلى موجات الت�صعيد
من الرئي�س الفرن�سي جاك �شرياك يف العا�شر
من كانون الثاين ال��ذي �صرح ب���أن فرن�سا على
ا�ستعداد ال�ستخدام القوة النووية.
لقد فتحت �إي���ران ب��اب احل���وار على ل�سان
املر�شد الأعلى علي اخلامنئي م�شرتط ًا قيام
الواليات املتحدة الأمريكية ب�إحداث تغيريات
جذرية يف ال�سيا�سة الأمريكية جتاه �إي��ران،
و�أعلنت ع��ن تركيب �أج��ه��زة ج��دي��دة للطرد
امل��رك��زي و�أ�صبحت ق��ادرة على الو�صول �إىل
العتبة النووية و م�ستعدة للتوقيع على ملحق
معاهدة منع االنت�شار ال��ن��ووي ،لقد حولت
التهديد �إىل فر�صة واالح��ت�لال �إىل رهينة،
والعقوبات �إىل نه�ضة ،وبد�أت تواجه التهديد
بالتهديد ،وال�صفعة بال�صفعة ( )420وعندما
مل يلتزم الغرب والواليات املتحدة �أعلن املر�شد
الأع��ل��ى علي اخلامنئي عن رف�ضه احل��وار مع
وا�شنطن ،لأنه ح�سب �أقواله يف كل مرة يوحي
امل�س�ؤولون الأمريكيون ب�أنهم يبت�سمون لإيران
ف�إنهم يخب�ؤون خنجر ًا وراء ظهرهم ،ونياتهم
مل تتغري وم��ن امل�ستحيل �أن حت��اوره��م .ومع
تطور ال�صراع �أ�صبحت �إي��ران ت��درك �أنها يف
و�ضع �أف�ضل وتعلمت كيفية قراءة امل�ستجدات
الدولية والإقليمية ،و�أخ���ذت تهتم بتجاوز
العقوبات ب�صورة جدية �أدت �إىل الت�ضخم يف
االقت�صاد الإي��راين ،وعلى ال�صعيد ال�سيا�سي
وج��دت �إي���ران نف�سها ق��وة �إقليمية ال ميكن
جتاوزها .
ا�ستمر الإي��ران��ي��ون يف بناء ق��وة ع�سكرية
كبرية ن�سبيا متكنهم من الدفاع عن من�ش�آتهم
النووية ،وحافظوا على التعاون مع الرو�س
وال�صينيني يف املجاالت االقت�صادية والع�سكرية
والتقنية ،وموا�صلة االت�صاالت غري املبا�شرة
م��ع ال��غ��رب ،والتوجه نخو ال��ق��وى االقليمية
ال�صاعدة مثل تركيا ،وال��ه��ن��د ،وال�برازي��ل،
وتقوية عالقات �إيران مع �سورية ،وحزب اهلل،
وحركات املقاومة الفل�سطينية ،واال�ستمرار
ب�سيا�سة ال��ه��روب الإي��ج��اب��ي ،وبلعبة حافة
الهاوية حم�سوبة احل���دود والنتائج ،و�أخ��ذ
التغيري الهادئ يطرق باب طهران التي �أجنزت
برناجمها النووي ب�صورة كاملة من الناحية
التقنية ،و�أ�صبح ه��دف ال�سيا�سة الإيرانية
هو احلفاظ عل املكا�سب الإ�سرتاتيجية التي
حتققت يف املرحلة ال�سابقة ،وجتنب اخلو�ض
يف �صراع مع الغرب ،والعمل على التفلت من
احل�����ص��ار وال��ع��ق��وب��ات الغربية ال��ت��ي �أحلقت
وتلحق �أ���ض��رار ًا كبرية باالقت�صاد الإي��راين،
وقيادة �إيران �أجادت لعبة الكرا�سي املو�سيقية
وتبادل الأدوار بني معتدلني ومت�شددين وبني
�إ�صالحيني وحمافظني (�ص . )455وي�ؤكد
امل�ؤلف �أنه يعرف عن الإيرانيني براعتهم يف دفع
الأمور �إىل حافة الهاوية ،كما �أن الدبلوما�سية

ت�سري معهم بطريقة بطيئة ،وبالن�سبة للخط
الثاين ،خط الت�صعيد هددت �إيران ب�أن العامل
كله �سي�صبح م�سرح ًا للمواجهة يف حال قررت
الواليات املتحدة �أو الكيان ال�صهيوين مواجهتها
ع�سكري ًا ،وهددت امل�صادر الع�سكرية الإيرانية
ب����إغ�ل�اق م�����ض��ي��ق ه���رم���ز ،و����ض���رب ال��ق��واع��د
الع�سكرية الأمريكية يف اخلليج ،و�أدارت �إيران
ح��رب�� ًا �إع�لام��ي��ة ال تقل ���ض��راوة ع��ن احل��رب
الدبلوما�سية  .وي�ؤكد الباحث طالب �إبراهيم
�أن الإيرانيني �أثبتوا �أنهم يقر�ؤون بذكاء الرياح
واملتغريات ال�سيا�سية ،ويحاولون اال�ستفادة من
ت�صاعد حدة التجاذبات ال�سيا�سية والإعالمية
ب�ين رو�سيا وال��والي��ات املتحدة ح��ول ق�ضايا
ال��درع ال�صاروخي ،وا�ستفادت من التجاذبات
ب�ين بكني ووا���ش��ن��ط��ن )443( .وم��ن انتقال
العامل من مرحلة القطب الواحد �إىل عامل
متعدد الأق��ط��اب ،وم��ن الأزم���ات االقت�صادية
التي يعانيها العامل الغربي .ويف الوقت نف�سه
متكن الإي��ران��ي��ون م��ن �إي��ج��اد ط��رق و�أ�ساليب
عدة لاللتفاف على العقوبات كمقاي�ضة النفط
مع تركيا ،والتعامل مع كل من ال�صني ورو�سيا
بالعمالت املحلية ،كما يرى الباحث �أن ال�سيا�سة
الإيرانية تركزت على �أم��ور ،ومنح املزيد من
ال��وق��ت حل��ل امل�شكالت الداخلية الإي��ران��ي��ة
واحل�ؤول دون انفجار الو�ضع الداخلي ،واتباع
�أ�سلوب اخلطوة خطوة حلل �أزمة امللف النووي
الإيراين مقدمة لكل كل امل�شكالت العالقة مع
الواليات املتحدة الأمريكية و�أ�سلوب اخلطوة
خطوة يعني فيما يعنيه �أن يتقدم كل طرف
من الآخر خطوة تقابلها خطوة �أخرى ،تريد
�إي��ران االع�تراف بحقها بربنامج ن��ووي �سلمي
ويريد الغرب �آال يتحول ه��ذا الربنامج �إىل
ع�سكري ،كما عملت �إيران على تلطيف الأجواء
الإقليمية وجتنب املبادرات ال�صفرية ،وهنا
ط��رح��ت �إي���ران على ل�سان مر�شدها الأع��ل��ى
اخلامنئي ما ُعرف باالنعطافة البطولية ،فقد
انتهى ع�صر ال��ع��داوات الدموية (�ص)465
وعند ق��دوم الرئي�س ح�سن روح���اين لت�سلم
رئا�سة �إيران بد�أ يتبع املرونة والتهدئة ،وهنا
ال يبتعد روحاين عن مريا ث �إيران التي تتحدث
فيها احلكمة ال�شعبية عن “الذبح بالقطنة” يف
تبنيه للخطاب الت�صاحلي ال��ذي يعني ذروة
احلرب الناعمة ،فاملهم حتقيق �أهداف �إيران،
ولي�س تغيري ال��ع��امل ،و�إذا ك��ان حتقيق هذه
الأه���داف ممكن ًا بال�سيا�سة وال��ه��دوء فلماذا
تجُ��ر البالد �إىل مواجهات هي يف غنى عنها،
وه��ذا متام ًا ما يريد روح��اين قوله وفعله من
تبنيه املقاربة الواقعية اجلديدة يف اخلطاب
ال�سيا�سي والتفاو�ضي الإي���راين (�ص)466
و�أخ ً
��ي��را انت�صر ال��ع��ق��ل يف واح����دة م��ن �أك�بر
و�أخطر الأزم��ات يف العامل وعال �صوت احلوار
على املدافع ،و�شكل االتفاق انت�صار ًا للجميع
كما ك��ان تعبري ًا عن فكرة ال راب��ح وال خا�سر
برابح-رابح� ،إذ خرج اجلميع رابحني بانت�صار
�صوت العقل .لكن و�سط هذه الأج��واء هناك
خا�سرون �صغار� ،إنهم الالعبون الإقليميون من
حلفاء الواليات املتحدة وعلى ر�أ�سهم الكيان
ال�صهيوين وال�سعودية ومعها املت�شددون يف
وا�شنطن الذين �سرعان ما ع��ادوا �إىل احلكم
يف البيت الأبي�ض وبدا �أن الرئي�س الأمريكي
اجلديد لي�س متحم�س ًا لهذا االتفاق بل راغب ًا
يف التخل�ص منه (�ص )481وي�ؤكد الباحث
طالب �إبراهيم �إن �إيران تعاملت مع ت�صريحات
/ت��رام��ب /وم��ع اخلطوة الأمريكية بواقعية
وعقالنية وات�سمت ردود �أفعالها بالهدوء
والتوازن واخلطوات املح�سوبة ف�أعلنت ا�ستمرا
ر التزامها باالتفاق ال��ن��ووي على �أن تتخذ
القوى الغربية مواقف مناق�ضة لوا�شنطن ومل
يعد /ترامب /ق��ادر ًا على القول� :إن املجتمع
ال���دويل موحد �ضد �إي���ران ،ورف�ضت القيادة
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الإي��ران��ي��ة ب��ذك��اء ال��ت��ف��او���ض ع��ل��ى امل�سائل
الأخ��رى وهي الت�سوية يف “ال�شرق الأو�سط،
“ ،و الو�ضع يف �سورية ،واحلالة العراقية،
وامللف اليمني ،والو�ضع يف �أفغان�ستان ،واحلرب
على الإره��اب ،وم�س�ألة �أمن �إم��دادات الطاقة،
و�أم���ن منطقة اخلليج ،و�أم���ن ال��ق��وق��از ،وبحر
ق��زوي��ن .وه��دف��ت �إي����ران �إىل احل�����ص��ول على
االعرتاف الدويل ب�شرعية ن�شاطاتها النووية
وهي ال تريد �أن تفاو�ض على دورها الإقليمي
ومواقفها الأخ���رى ،واقت�صر التفاو�ض على
امل�س�ألة النووية ،ولتاليف التفاو�ض جمدد ًا على
امللف النووي اختارت �إيران البقاء يف االتفاق
النووي ،وا�ستمرار االلتزام امل�شروط به� ،أي �إن
االلتزام الإي��راين لي�س جماني ًا ،وهو مرتبط
بقدرة حلفاء وا�شنطن الأوروبيني على تقوي�ض
العقوبات الأمريكية على �إيران .
لقد �أث��ب��ت��ت ال�سيا�سة الإي��ران��ي��ة كفاءة
عالية وميكننا التحدث عن مدر�سة �إيرانية يف
التفاو�ض� ،إنها مدر�سة ال �إف��راط وال تفريط
يف ط��رح ال�����ش��روط �أو ال��ذه��اب نحو الت�شدد
لكنها مدر�سة لي�ست م�ستعدة للتفريط بحقوق
�إيران ومبادئها الأ�سا�سية .ولقد جاء املوقف
الإي���راين الأق���وى والأه���م على ل�سان مر�شد
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ال�سيد علي
خامنئي الذي قال� :إنه ال حرب وال مفاو�ضات
مع �أمريكا يف ظل �إدارة ترامب ،ويعني ذلك �أن
القيادة الإيرانية لن تفاو�ض جمدد ًا على ملفها
النووي.
لقد �أراد الكاتب م��ن ت�أليف الكتاب بيان
املراحل وال�صعوبات التي تعر�ضت �إليها �إيران
ولي�ؤكد على حقيقة �إنه ب�إمكان الأمم وال�شعوب
�أن حتقق �أحالمها مهما كانت �صعبة وبعيدة
املنال ،ف�أحالم الأمم تختلف عن الأحالم على
ال�صعيد الفردي وال�شخ�صي ،وقد ا�ستطاعت
�إيران بف�ضل ثباتها ،وعنادها ،وو�ضوح الر�ؤية
ع��ن��د ق��ادت��ه��ا �أن حت��ق��ق واح�����د ًا م��ن �أع��ظ��م
الإجن��ازات على م�ستوى عامل اجلنوب �أال وهو
الإجناز النووي كام ً
ال ،وب�أيدِ وخربات حملية،
وحتت ظ��روف معقدة من احل�صار والتخويف
والرتهيب ،و�أن ي�ؤكد �أن �إيران ال تريد امتالك
�أ�سلحة نووية ع�سكرية لأنه ال مكان لل�سالح
النووي يف �صراعات اليوم ،بل النووي من �أجل
التنمية يف جم��اال احل��ي��اة املختلفة وه��و �سر
دخول الدول امل�ستقبل والقوة واالزده��ار ،فقد
�شهدت �أزم��ة ملف �إي��ران النووي جمموعة من
�أعظم جوالت التفاو�ض يف التاريخ املعا�صر ،لكن
الن�صر الكبري كان حليف �إي��ران التي فاو�ضت
وعملت وطور علما�ؤها خيارهم النووي الذاتي،
لت�صبح يف النهاية �أحد �أع�ضاء النادي النووي
وهي مكانة حازتها �إيران بالت�ضحية واملثابرة
وال�صرب وال��دم��اء ،بقدر ما كان للدبلوما�سية
واحل�����وار دور يف ذل���ك ال��ن�����ص��ر� ،إن مدر�سة
ال��ت��ف��او���ض الإي��ران��ي��ة ال��ت��ي �أجن��ب��ت ثلة من
عباقرة املفاو�ضني ،والتي �أدارت الأزمة جديرة
بالدرا�سة واالف��ت��داء� ،إن��ه��ا مدر�سة احلقوق
التي تنتزع من دون حرب ولكن بال �إفراط وال
تفريط.
لقد ق��دم الباحث طالب �إب��راه��ي��م عر�ض ًا
دقيق ًا ،ومو�ضوعي ًا ،بخربة �سيا�سية عالية،
ومعرفة بدقائق الأم��ور ،وحتلى باملو�ضوعية،
وباملتابعة الدقيقة لكل مراحل ال�صراع التي
دارت ب�ين �إي���ران وال��غ��رب وحلفائهم ،ومتيز
الكتاب باللغة ال�سل�سة ،واملنهجية العلمية
ال�صحيحة وال��ت��وث��ي��ق وب��ذل��ك ق��دم الكاتب
�إ�ضافة كبرية للمكتبة العربية والعاملية ،كتاب
ي�ستحق القراءة.
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يا ظَ ْب َي َة
الرُّ وح

خذني �إليك

ال�صديق الحبيب بديوي بديوي..

•�سليمان �سليمان معروف

•حيان احل�سن
طيب ْعمري بمِ َ ْلقَى َو ْجه ِِك احلاين
َي ُ
ف�أنتِ ز َْه َرةُ �أحالمي و ُب ْ�ستاين
ناء َلهُ
واء لقلبي وال َع َ
الر ُ
�أنتِ ِّ
من َب ْعدِ ما َغ َّربَتْ ُدنيايَ �أزْماين
ْ
واحلب �أ ْو َقدَ ين
فال�شَّ وقُ � َّأج َجني
ُّ
من ثاين
و�أنتِ ح ّبي وما
للحب ْ
ِّ
فرع ًا ب�أ ْي َكتِهِ
الر ِ
يا َظ ْب َي َة ُّ
وح يا ْ
تاح حتتَ ظاللِ ال َو ْجدِ �أ�شجاين
َت ْر ُ
ٌ
وقافية
�شعر
واحلب تجَ ْ �سِ يدُ ُه ٌ
ُّ
أحالم ل�شط�آين
واحلب َم ْو َج َة � ٍ
ُّ
لي�س الهوى َ�شهوةٌ َت ْروي َغرا ِئزَ نا
َ
أثواب �شيطانِ
يا َو ْي َح ُم ْل ِب�سِ هِ � َ
ال�سم ُّو �إىل طُ ْه ٍر و َمن َْ�س َكةٍ
ه َو ُّ
هو ال ُع ُل ُّو �إىل
حمراب �إميانِ
ِ
هو الطفولةُ يف �أبهى َمفا ِتنِها
يا َح ّبذا احلُ ْ�سنُ يف �أجفانِ َفتَّانِ
ُ
اهلل �أ ْو َجدَ ُه ُيحيي الوجو َد بهِ
واهلل َقلَّدَ ُه تيجانَ ُ�سلْطانِ
وح � ْأن َت ْلقَى مخُ َ ل َّ�صها
الر ِ
و َب ْه َج َة ُّ
عمر َلنا فاين
من ِر ْب َقةِ القيدِ يف ٍ
ْ
َ�سك ِْرتُ بالنُّو ِر جلَّى كلَّ خافيةٍ
فالنُّو ُر م�شْ كاةُ �أحالمي وعنواين
و َم ْن َي َ�ش�أ َي ْلقَني يف َد ْو ِح �أ ْي َكتِهِ
ريها هَ ْي َ
هات َيلْقاين
و َم ْن َي َ�ش ْ�أ غ َ
واهلل �أ ْبدَ َعنا فكر ًا و�أ�س ِئ َل ًة
واهلل َ�صيرَّ َ نا ِبدع ًا لأكوانِ
لي�س
الفناء �سوى َج ْهلٍ ب�صاح ِبهِ
َ
ُ
البقاء فيبقى لل َفتَى الباين
ا
م
�
أ
َّ
ُ
أوهام وز َْخ َر َفةٌ
ح�ضارةُ ال َغ ْر ِب � ٌ
من �صن ِع �إن�سانِ
ِ�صن ُْع ال�شّ ياط ِ
ني ال ْ
فال ُع ْر ُب فيهم َد َحى ال َّرحمنُ د ِْح َي َتهُ
و�أنْزَ َل
الوحي يف �أحكا ِم فرقانِ
َ
�شاء �أ ْو َجدَ ُه
من
و�آ َدم ًا ْ
ٍ
تراب َ
من َو ْه ٍج لنريانِ
إبلي�س ْ
و�شاء � َ
َ
و�شاء � ْأن ن َْر َتقي فكر ًا و َمنْز َل ًة
َ
حتَّى ن َ
باب ر�ضوانِ
َنال وثوق ًا َ
َّف�س َم ْر َت َب ًة
َ�سبيلُنا احلقُّ ُيعلي الن َ
أكناف غفرانِ
وح يف � ِ
الر َ
و َيجعلُ ُّ
قناديل ُم َ�ش ْع ٌ
ٌ
هذي اجلبالُ
�شة
بالنُّو ِر َت ْرفُلُ يف ظلٍّ لها حاين
فيها النُّ�سو ُر َت َ
القتْ َت ْر َتقي �أفق ًا
ٌ
ويف الوها ِد
متاهات لغربانِ
ً
معرفة
نحنُ ال َع َبدنا �إلهَ احلقِّ
وغرينا �ضلَّ يف َع ْبدٍ لأوثانِ
ولي�س َي ْه ِز ُمنا يف احلقِّ ُم ْنك ُِرنا
َ
َ
و�ضلَّ مجَ ْ َم ُع �إنكا ٍر وعِ ْبدانِ
أمل ما َب ْعدَ ُه � ٌ
ب�شَّ ا ُرنا � ٌ
أمل
ُ
من �إبدا ِع رحمانِ
وحافظ ال ُع ْر ِب ْ
أعراب َ�ش ْر َذ َم ًة
أ�صبح ال
لوالهُ ما � َ
ُ
َتتِيهُ ما ب َ
زوير و ُب ْهتانِ
ني َت ٍ

هُ ما يدا احلقِّ منهاج ًا و َتك ُْر َم ًة
ري ُذئبانِ
ف�أينَ ْ
من َن ْه ِجهِم َتفك ُ

ْ
�أنا والبيانُ على ُخ ْ
�سناك
طاك  ..الزال ُير�شدُ نا
َ
اجلميل لكي َّ
نحط على ْ
ذراك
ن�سرتجع احل ُل َم
ُ
الطُّ
موح �إىل ُع ْ
فحيا ُتنا �سف ٌَر يح ِّب ُبهُ
الك
ُ
َ
ْ
ر�ضاك
ومانحا يدَ ُه
اجلالل،
يا
واهب املوتِ
ً
َ
ح َّب ْبتَ رهب َتهُ �إيلَّ ،وقد بلغتَ بهِ ُم ْ
ناك
فيهِ رحلتَ �إىل اخللو ِد ُ
ْ
هناك
تعي�شهُ َمل َك ًا
رب يف �أبهى ُح ْ
و�سلكتَ
الك
ِ
للفردو�س َر َ
حب الدَّ ِ
َ
ْ
جزاك
أعطاك مل يبخلْ  ،وبالأغلى من الأغلى
�
َ
َ
ْ
واحتواك
ال�صراط ومدَّ ُب ْر َد َتهُ ولف ََّك
فر�ش
ال�سدْ َر ِة الأعلى ْ
مناك
و�إىل � ِّ
أحب ِرحابِهِ يف ِّ
***
يا �ساك ًبا ُغ َر َر البيانِ �صحا البيانُ فما ر� ْآك
مي ْم ُ
حيث �شئتَ على �سج َّيتِهِ � ْ
أتاك
لو ُقلتَ ِّ
ْ
�شذاك
ال�صبا فعلى مدا ِر ِجنا
راف ْق َتني زمنَ ِّ
َ
بارحني َح ْ
ياك
ي
ال
ني
ت
ب
و�صح
ْ زمنَ الكهولةِ ُ ُ
املكرماتِ بكلِّ من َع َط ٍف � ْ
أراك
وعلى
ِ
طريق ُ
ُ
أجر قيو َد �أحالمي ْ
وراك؟
فعال َم ترتُكني � ُّ
ني َ
ْ
ثراك
طاف به
ري
اجلائع العين ِ
ُ
ال�صغ ُ
هذا َّ
مل َ
موا�سم ال َّزفراتِ متل�ؤها ر� ْ
ؤاك
ري
يلق غ َ
ِ
ْ
فداك
لو ُيفتدى الأبرا ُر بالأغلى من الدنيا
ْ
حماك
أرق
وبجفنهِ امل�سكونِ باجلمراتِ من � ٍ
ْ
�صفاك
حب َظللْتَ فيهِ على
عمر ٍّ
يا �صاحبي يا َ
عاجل َتني ف� َ
أخذت دوري حني قدَّ مني �سِ ْ
واك
َ
أن�سج َ
نب�ض �أوردتي ْ
ما خِ لتُ �أنيِّ
رثاك
�سوف � ُ
ْ
يداك
�أعطيتَ حتى مل تد ْع ،و وهبتَ ما ملكتْ
نب�ض قل ِب َك ُتنه ُِل ال َ
ْ
جناك
أجيال ما نهلوا
من ِ
َ
ُ
ُ
هم ب�سنا هُ ْ
داك
ب
درو
ري
ن
ت
كي
َك
ن
جف
ذيب
ت
و
ُ
َ َ ْ
املكرماتِ يظلُّ
منت�صب ًا ْ
لواك
ِ
وعلى روابي ُ
عمر َك يف العطاءِ ،فكلُّ ما جتني عطاكْ
أم�ضيتَ
�
َ
ْ
فلقدْ طلعتَ
عليهم رج ًال تق َّم َ�صهُ
مالك
ُ
ً
َ
َ
نف�سك يف �صباك وكنتَ كهال يف ِ�ص ْ
باك
نزَّهتَ َ
ْ
�سماك
ال�صراط �إىل
الهبوط على
زمن
ِ
ِ
وم�ضيتَ يف ِ
َ
ع�صف الزمانُ فما ْ
لواك
�صعب ًا على رعنائهِ
وبقيتَ �سيف ًا يعرب ًّيا مل يغيرِّ ْ ُه الع ْ
ِراك
ترهب بع َّزتِهِ عِ ْ
داك
متم�س ًكا باحلقِّ مل
ْ
ِّ
ال�صغا َر ،وما قنعتَ بهِ كفاكْ
لل�ص َغ ِر ِّ
خلَّفتَ ِّ
وتركتَ َّ
هم ِح ْ
كل الهابط َ
ذاك
ني ُيظلُّ ها َم ُ
�شمم غِ ْ
ناك
يتواثبونَ �إىل الغِنى ،ور�أيتَ يف ٍ

ْ
مبتغاك
ك�سب الف�ضائلِ
يبغو َنها عِ ً
وجا ويف ِ
يا �شاعري خ�ضتَ احليا َة منا�ض ًال ُتر�ضي � ْ
إباك
ْ
خطاك
�سنظلُّ ما عِ �شنا على
النهج الذي �سلكتْ
ِ
ِّ
ْ
�صاحباك
عر والقر�آنُ من �سنِّ اليفاعةِ
ال�ش ُ
ْ
رافقاك
ونقاء نف�سِ َك والتُّقى �أنَّى حللتَ ُم
ُ
ت�سحب يف متارفِهِ ِر ْ
داك
الفردو�س
يا وار َد
ِ
ُ
َ
َ
ُ
ال�س ْ
ماك؟
تفرت�ش
جاورت
هل
املحبوب
ك
ي
بدو
َ
َّ
ِّ
ُ
ْ
�شجاك؟
الريا�ض مبا
احلبيب على
أيطوف �أخط ُل َك
�
ِ
ُ
ُ
ْ
دعاك؟
يرفل
�أنزا ُر
باحلرير �إىل خمائلهِ
ِ
روائهم �سرحتَ وي�سرحونَ على ْ
رواك؟
� َأعلى
ُ
جنانهم ْ
وزاك
هم فاهن�أْ بحانٍ من
ُ
�أحبب َت ْ
ُ
والليل �أ�سو ُد ُه ميدُّ لنا ِّ
ال�ش ْ
باك
غادر َتنا
الغ�ص�ص التي منها َ�سقاكْ
كرهنا على
والهم ُي ِ
ِ
ُّ
ُ
ْ
وبالهالك
وجحافل ال�شيطانِ تنذ ُر بالدَّ ما ِر
َ
ُ
ْ
و�شاك
والقيم
غادرت
الرفيعة بني �شاكيةٍ
ُ
ْ
كم قلتَ
احلبيب معات ًبا:ماذا دهاك؟
للوطن
ِ
ِ
ُ
يغرف ُ
�أيظلُّ
ْ
دماك؟
بع�ض جتَّ ا ِر الكرامةِ من
�أتظلُّ ترف ُع ُه ْم و ُت ُ
ْ
افتداك؟
خف�ض من مبهجتِهِ
عهم نِداكْ
ناديتَ مل
ترهب وقد غ�ضبوا ور َّو ْ
ْ
ْ
�أوما ر�أيتَ الفا�سق َ
غزاك؟
ني يه ِّللونَ ملن
�أر�أيتَ َ
يرتع يف م�ساجد ِه عِ ْ
داك؟
كيف
القد�س ُ
ُ
َ
بكلِّ
ْ
عليك عا�صمةٍ ُيحاك؟
�أر�أيتَ حقدَ هُ ُم
ْ
قالك
ِبي َع العراقُ  ،وقد ُتبا ُع القِبلتانِ ملن
يا �شاعري ،وطنُ العروبةِ لي�س ُينه�ضهُ � ْ
أوالك
ُ
ري ،و�أين ْ
ذاك؟
ال
ري �سوى الكب ِ
الهم الكب َ
يحمل َّ
طيب ما يهمي ْ
نداك!
لك يف ال�ش�آ ِم ق�صائدٌ  ،يا َ
يطيب لها غِ ْ
ناك!
غنَّي َتها ال ُغر َر احلِ�سانَ  ،وكم
ُ
ْ
هواك
هذي ال�ش�آ ُم ُم�سِ َّر ًة و ُمدِ ل ًَّة حملتْ
�أن�سا ُمها� ،أطيا ُرها ،و�أنا ،نحنُّ �إىل ل ْ
ِقاك
ندي ِّ
ْ
جفاك
هم
والظامئونَ �إىل ِّ
ال�ش ِ
عر� َ
أوج َع ْ
ُ
يغرغر مقلتيهِ احلزنُ والعا�صي ْ
بكاك
بردى
ُ
َ
وطال ُي�شكينا ْ
يا راغ ًبا عنَّا �أطلتَ
نواك
ني �إىل ِح ْ
مو�ضع للطاحم َ
ماك؟
جناح َك
هل يف
ِ
ٌ
ْ
حا�صرين الهوانُ  ،و�أنتَ
مداك
ت�سرح يف
ف�أنا ُي
ُ
ُ
و�أنا � َ
ُ
ترتك يف مواجعِهِ � ْ
أخاك؟
أخوك ،وكيف
َ
خذين � َ
ْ
�سواك
قدرت ،ول�ستُ �أ�س�ألها
إليك �إذا
َ
�ستجاب ،وليت ينفعني ُد ْ
عاك
فدعاء مثلِك ُي
ُ
ُ
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•نبيه �إ�سكندر احل�سن
راودين �أفعوان
الذكريات
ت�سلل من �أ�ضالع عرزال
احللم
�أواه..
كم �أنا معذب يف ليل من
�سراب
ابت�سمت يل �أحدى بنات
الرمال
يف مدن الرمال تعي�ش
جنية
تخرج كلما طلبتها
كنجمة
لها ح�ضور كح�ضور
الوم�ضة
والرياح تذوي خلف
الكثبان
كنا منار�س الع�شق ،ونطري
كالفرا�شات
جنمة وال كل النجوم
بهاء

د�سها اخلالق يف
عاملي
وانربى خلف طيات مزنة
باكية
�صاغ وجهها بحمرة م�شربة
جلني
وعيون كرداء فريوزي ي�شبه
�سناه
ت�ضمها جدائل ال�شم�س
باحلنني
غجرية �أنت ل�ست �إال
�سو�سنة
ا�سمك يف خافقي �سيمفونيات
البحر
جديلتك �أ�شرعة مراكب
ال�صفاء
عنقك �صارية �سفينة تعرب
املحيطات
يحمل �صدرك خ�شفي ظبية ت�ستظل نخي ًال
ي�ضج
حنان ًا

ي��ت��م��وج خ�صرها
فوق �أرداف
ال�صبا
طوقته �ساعداي برفق فانحنى
كاخليزران
�أنت جنمة ذبلت قبل
الأوان
جاء مارد يف ليل كجنح
ال�سنونو
خمي�سه �أبال�سة يع�شقون جنون
ال�شياطني
يزبد ويرعد يقتات املنازل
والأ�شجار
اجتاز احل�صون والقناطر بحقده
مقامر ًا
جارفا تياره كل �أ�صناف عنا�صر
احلياة
�ضم جنمة يف جلبابه هاربا خلف
اخلراب
�صرخت ويل لكم �أنا ما�ض يف
�سبيلي

قصة
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ق�ص�ص ق�صيرة جد ًا
• حممد حممود ق�شمر

رعب

�س�ألها:
مرعب هكذا؟ ه ّال ارتديت �شيئ ًا ي�سرت ُعريك
ـ مل منظرك
ٌ
الفا�ضح!!..
�أجابت:
ـ �أظنّك مل تعلم بعد� ..أن عري احلقيقة هو جوهرها ،وال يرعب
جوهرها �إال مبغ�ضيها.
*****

فقط

�س�أل الن ُ
القلب:
َّب�ض
َ
ـ �أ ُّينا ي�صنع احلياة؟
القلب:
�أجاب
ُ
وعالمات لوجود تلك املَ ِل َكة
ـ ِكالنا ال ي�صنعها ،فنحن ال نعدو مداخل
ٍ
الروح.
ا َّلتي ُت�سمى ُّ
*****

العقاب!!..

بغ�ضب:
املدير حاجبه
�س�أل
ٍ
ُ
ُ
ال�سباحة يف
ـ �أمل �أ�صدر توجيه ًا مبعاقبة كل من ت�س ِّول له نف�سه ِّ
ال�سباحة الآن ويف
امل�سبح� ،أخربين من ذاك الوقح ا َّلذي جتر�أ على ِّ
ح�ضوري؟
ف�أجاب احلاجب بجدية:
ـ �إنه �شقيق الآن�سة فتون ح�ضرة املدير ..هل تريدنا �أن نعاقبه؟
تلعثم املدير وقال:
طيب ودروي�ش.
ـ ال ..ال ..دعك منه� ..إنَّه �إن�سانٌ ٌ
*****

ال َّثبات

�س�أله:
ـلم تمُ نح ُمعظم اجلوائز الكربى بعد وفاة م�ستحقِّها؟
�أجابه:
ـ لأنَّ القلب ال يبلغ مرتبة ال َّثبات؛ �إال بعد املمات.
*****

راحة

ً
قائلة:
�س�ألت احلرار ُة ميزانها
ـ م�سك ٌ
ني زئبقك ..فهو ال ُّ
يكف عن االرتفاع واالنخفا�ض طوال
الوقت ..هال َثبتَّ ف�أرحته قلي ًال؟!!
متح�سراً:
ف�أجابها امليزانُ
ِّ
ـ و�أنّى له �أن يعرف ال َّراحة �أو يتذو َّق طعم ال َّثبات؛ من كان بعُهدة
مزاجك ،وربقة �أهواءك..؟!!
*****

�سمنٌ وع�سل

�س�أله وهو يخطو على عجلٍ :
بال�سمن والع�سل!!..
ـ ه َّيا ..ما بك تقف؟ تعال معنا لتحظى َّ
ف�س�أله الآخر ُم�ستدرك ًا:
ممن؟
ـ َّ
ف�أجابه الأول:
ٌ
ـ افرت�ض �أنَّه من َّ
وع�سل.
ال�شيطان نف�سه ،املهم� ..أنه �سمنٌ
َّ
فحذره الآخر وقد ابتعد:
فم ٌ
ثم �إ َّياك ..ف�إن كان تقدمة َّ
حال � ُ
ال� ،إال
ألف محُ ٍ
ـ �إ َّياك َّ
ال�شيطان ُ
�أن يكون �س َّم ًا يف الدَّ �سم ،ال �سمن ًا وال ع�س ًال.

هوام�ش للروح
عظمة ال�صوت
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•حممد احلفري
«ب�س ولعونا وم�شوا ،حق عرفناهم .ت�شعل
وال تنطفي نريان فرقاهم»
انتبهت فج�أة و�أنا �أردد كلمات تلك الأغنية
والدموع تتهاطل من عيني� ،أنني �أجل�س وحيد ًا
يف حافلة نزل منها اجلميع.
كنت �شارد ًا ال �أدري هل لوحت يل تلك املر�أة
قبل �أن تغادر تلك احلافلة؟ هل قالت كلمة
وداع واحدة� ،أم �أنها قد م�ضت مثل غريها من الركاب
بعد �أن �شلعت قلبي من مكانه؟.
قلت حني ر�أيتها �أول م��رة :ت�شبهني �صديقتي
الأردنية.
ف���ردت م��ن ف��وره��ا� :أن���ت ت�شبه وج��ه �صديقي
اللبناين.
ووجدتني �أ�س�أل نف�سي :ملاذا تخفينا يومها خلف
�أرب��ع��ة وج��وه ،ومل نقل
ك��ل��م��ات��ن��ا ب��ك��ل و���ض��وح
و�صراحة؟.
�أ�س�أل الآن ولي�س من
جميب عن �س�ؤايل �سوى
ج�سدي الذابل ووجهي
املرهق من �صدمة احلب
ب��ع��د �أن �أ���ص��ب��ح القلب
ذاوي���� ًا دا���س��ت��ه ال�سنني
ب��ع��ج�لات��ه��ا م����ن دون
رحمة.
حلظات م��رت وقلبي
جريح ومك�سور اخلاطر
��ك ي��ا �أي��ت��ه��ا التي
ع��ل��ي ِ
ال �أع�����رف ا���س��م��ه��ا وال
عنوانها .ه��ا �أن��ا �أع��ود
خايل الوفا�ض .مل يبق
منك بني يدي �سوى عدد
ِ
من ال�صور..
ها �أنا ذا �أقلبها بحزن
ع��ل��ى ���ش��ا���ش��ة ج��ه��ازي
املحمول ،في�شعلها وجهك البهي .ف�آه منه ذلك الذي
علي �أن
�أ�ضناين ال�شوق �إليه بعد �أن غ��دا م�سار ًا ّ
�أكابده طوال ثواين العمر املتبقية واملنتظرة كي
تكون �شهد ًا تذوب حالوته يف كل جوانحي ،وتطرق
�أنحاء روحي الهائمة بروعتك.
من جديد باغتني ال�س�ؤال :امر�أة وع�شق جديد!
ماذا دهاك يا رجل؟ هي جمرد م�صادفة يف حافلة،
وب�ضعة ح��وارات دافئة حط بعدها �شعرها على
ذراعيك فح�ضر معه اجل��وري والنعناع واليا�سمني
وبدت ك�أن الدنيا تكتمل بح�ضورها يف تلك اللحظات.
ـ تقول حلظات وتعيدها دائم ًا.
ـ لأن ال�سعادة يا حبيبي ال تت�أتى لنا �سوى حلظات
نتذكرها ونعي�ش عليها رد ًا على ظلم احلياة و�سنوات
العمر املقهورة رغم ًا عنا.
ـ كالمك فيه منطق...
ت�ضع يدك على فمك وتغلقها كي ال تكمل العبارة،
ت�شعر نف�سك وقد ان�شطرت �إىل ن�صفني .ن�صف يريد
تركك والذهاب للبحث عنها ،ون�صف يبتهل ويدعو
كي تعود وتراها ولو ملرة واحدة يف حياتك.
�أق����ول زاج����ر ًا نف�سي ك��ي تنهي ح���وار ال���ذات
املنق�سمة بني وبني :دعك من هذا ،لقد �أخذك حبها
بغتة ،ج��اءك كما لو �أن��ه ال�صباح لتغدو من بعده
ذبالة �شوق تبددت معه حروفك فغدت وك�أن رياح ًا

قد ذرتها كل �إىل اجتاه.
�أذكر �أنني وحني نزلنا يف تلك املحطة قد خطرت
يف بايل فكرة جمنونة وذلك �أن �أ�صعد جمدد ًا �إىل
احلافلة و�أم��ام م��ر�أى النا�س �أ�ضمها �إىل �صدري،
و�أبكي طوي ًال وذلك لأن �شعور ًا قد خاجلني ب�أنني
لن �أراه��ا ثانية ،ولكنني مل �أفعل وبقيت مع ندمي
الذي يرافقني يف هذه اللحظات التي امتدت عمر ًا
�أو يزيد ،بد�أت معها �أوراقي باال�صفرار والت�ساقط.
مل �أن�سها ي��وم�� ًا وط��امل��ا تخيلت �أن��ه��ا �ستنزل من
حافلة ما لتلقاين يف تلك املحطة التي افرتقنا
عندها ،على ر�صيف� ،أو يف �أحد ال�شوارع التي �أحب
الت�سكع فيها ،لأ�ضمها �إىل �صدري ،ترتع�ش �أ�صابعي
وه��ي تالم�س �أ�صابعهاُ � .
أقبل يديها فرح ًا بذلك
اللقاء ،فت�سري يف ج�سدي
ق�����ش��ع��ري��رة اف��ت��ق��دت��ه��ا
طوي ًال وتعود �إليه الدماء
م��ن ج��دي��د .لكن ه��ذا مل
يح�صل ،عندئذ �أيقنت �أن
ال�شقة ق��د ب��ع��دت بيننا
والزمن ا�ستطال ،ثم زاد
يقيني بخفوت الأمل �أننا
مل نتبادل �أرقام الهواتف
ي���وم���ه���ا ،ع���ن���ده���ا ق��ل��ت
الئ��م�� ًا نف�سي :ي��ا لغبائي
امل�ستفحل ،هل ثمة رجل
يبحث عن امر�أة ال يعرف
عنوانها وال هاتفها �سواك
�أيها املجنون؟
�أذك��ر �أنني كنت �أجل�س
���ص��اف��ن�� ًا �أت��ل��م�����س قلبي
الذي عارك طول الليايل
امل��ارق��ة ف��وق �سجل العمر ،وق��د �ضمتني بع�سرها
و�ضنكها ،وحني ح�ضر طيفها و�سمعت ال�صوت تغري
احلال ب�شكل مفاجئ ،ليزداد نب�ضي نب�ضا ،ور�أ�سي
الذي ج�سه ال�شيب انقلب �سواداً .مل �أ�س�أل من �أين
لها بالرقم ،وال �أين كانت طوال تلك املدة؟ وماذا
�شغلها عني؟ فتلك �أ�سئلة هام�شية ال جم��ال لها.
حني جاء �صوتها بعد انتظار قاتل ومقيت كاد القلب
يطري من مطرحه ،فح�سبته ي�ضيء �أم ًال جديد ًا يف
داخلي ،لينت�شلني من ركام الأحزان املتجمعة يف كل
الأمكنة ،وميازج فرحة روحي التي التقطته وهي
ت�شهق عرب �أ�سالكها .كان و�شو�شة ،وزقزقة ع�صافري،
وغناء بالبل رق�صت له نف�سي ،وطربت له �أذن��اي
التي مل �أ�سمع بهما �صوت �أن�سي �شهور ًا طويلة حداد ًا
على فراقها ،حيث ابتد�أ ك�أنه عزف على �أوتار قلبي،
يدق بواباته ،ويالم�س �شغافه ،وكنت �أرتع�ش �أمام
عظمة هذا ال�صوت.
ـ يا �إلهي يا خالق كل �شيء و�صانعه ،هل ثمة �صوت
�أجمل من �صوتها؟
يومها مل �أكن �أريد �أن �أنطق ب�أي حرف .كنت �أريد
�أن �أترمن مع اللحن فقط لوال خافقي اللعني الذي رد
متلعثم ًا وقال رغم ًا عني� :ألو.
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عُ ـــمان

ال�شعب والجندي

•علي جمعة الكعــود
�سر الأ�صالةِ واجلــــــمال ُِعمانُ
ُّ
�سر
تنــوء بح ْمــلهِ الأكـــــوانُ
ُ
ٌّ
ال�ســـحر يغْلفُ ها ك� ِّأي جميــــــلةٍ
ُ
وتفـ َّردتْ باملعجزاتِ ُعــــمانُ
كح َ
ـــل جفْنـــــها
غجر ّي ٌة والّليلُ َّ
وال�شم�س يف �أهدابــها عنوانُ
ُ
ترتاح يف ظلِّ اخلليج من الهوى
ُ
َّــهٌ
ل
مو
اخلليــــج
وبها
هيـمانُ
ُ
تفــر من ع�شـّــــاقها
فتحا ُر �أينَ
ُّ
والعا�شقونَ ب�أ ْر�ضــها ُ�سكَّــانُ
ال�سماء ف�أمطرتْ
عزفتْ حكايتَها
ُ
قيثار ًة �سكرتْ بهـــا الأحلــانُ
تربو ُعمانُ على التـــالل �أميـر ًة
والأفْقُ
ق�صـــر واملدى تيجانُ
ٌ
ً
ُ
�شمعة
تاريخها َّ
اء يوقــــدُ
الو�ض ُ
للعابرينَ فت�شْ ـــرق الأزمـــانُ
ٌ
ُ
اخلريف ربي َعهـا
و�صاللة يلـــــدُ
وت�شع من قرطا�سها الألــوانُ
ُّ
التائبونَ تولَّـــــــهوا بجمــــالها
دهم قد عانوا
والزاهدونَ ْ
بزه ْ
وال�شم�س يف نزوى ُّ
تفك �ضفري ًة
ُ

•د� .صابر فلحوط
كي
ت�ستحم وم�شْ طُ ها الأفنــانُ
َّ
ً
ُ
فحهُ تغازلُ
غيــمة
وظفا ُر � ْأ�س ُ
مرتْ
َّها
وترقب ظل اخللـــجانُ
ُ
ّ
عقدتْ على البحر اجلبالُ قرانَها
وجــــمانُ
وال�شاهدان حمارةٌ ُ
والبحر و�شْ و�شةُ ال�صخو ِر تُزيد ُه
ُ
طرب ًا فرتق�ص حو َلهُ ال�شـط�آنُ
وعمانُ �شقَّ امل�ستحيلُ درو َبها
ُ
بني اجلبال تلفُّـها الأح�ضـــانُ
والنخلُ يف ال�صحراءِ رمزُ عراقةٍ
ب�شموخهِ حتّى الثـــرى يزْ دانُ
يهب الوجـــو َد حـالو ًة
ُج ّما ُر ُه ُ
وب�س ْعفــهِ قد د ِّونَ القــــر�آنُ
�أَ ُعمانُ �أنتِ ق�صيدةٌ �شرق ّيــــةٌ
وربابــــة بدويـ ّ ٌ
ٌ
ــة وكمـَـــــانُ
ِ
ري مكانةٍ
لك يف �ضمري ال�شعر خ ُ
� ْإن جا َد بالو�صف اجلميل بيانُ
كم قلّـــــدت ِْك مدائنٌ ومـدائنٌ
ف�سموتِ حني تهاوتِ البلـــدانُ
كن�صف ك� ٍأ�س فار ٍغ
ـدوك
ِ
ومقلـ ِّ ِ

�شرفتان
•هنادة احل�صري
عيناي حائرتان ،يا يل منهما
تتناءيان تنافراً..
تتقاربان تخا�صراً..
تتناءيان وتقربان حفاوة،
من جمر طيبك:
�أنت داليتي و�أغنيتي وهمي!
لأت�أمل املطر احلنون،
لدفء كفك
ت�ستثار ورود ب�ستاين
ليح�ضنها الربيع متيما ب�شروق جنمي.
�أهفو لوجهك لو يظل معي:
�صالة من ن�سيم �أبي،
و هدهدة تذكرين برتنيمات �أمي!
�شع
لأالء حبك ّ
يف �أخفى جذوري.
وا�ستفاق رذاذ ع�شقك،
ينع�ش ال�صدر املتوج باللهيب
وينثني متك�سرا يف بحر حلمي!
يا ورد ،يا زمنا يناف�سني عليك.
يف �شجني
و�إن ن�أى مت�س جمد بيدري �أ�صابع املنون..
وتختفي من عاملي مراكب الزهر..
تهجرين مراكب القمر..
حا�ضنة نداءه احلنون!
-2�ألكون يف م�سائك اجلميل
يا رجال من ذهب مو ّرد
مر�صعا بخ�ضرة النخيل..
يا فار�س الغمام
هل ن�سيت يف �أوردتي
�صالة برقك اجلليل..
قنديلك البهي
�ضاء يف خطاي

حلنه احلميم،
مبدعا ت�ألق الهديل!
-3يبهجني حنانك الندي
مزهرا يفجر الربيع
يف م�ساكب ال�صباح
ي�سحرين ح�ضورك اخلجول
قادم ًا �إيلّ
يف تنهد الرياح!
على �ضفاف القلب
�أنف�ش احلروف
ال�سمك ال�سني م�شرقا
مكلال بالفل واجلوري والأقاح
�أح�س كلما ندهتني
برع�شة تهزين
ومت�سح اجلراح
فتنقر الدفوف
تهزج ال�صنوج
يحتفي املدى برق�صة ال�سماح
و�ألف �ألف ليلة،
ت�سربل النجوم،
تنق�ضي
و�شهرزاد لن متل من كالمها املباح
«حت��ب��ه �أغ��ن��ي��ة ت��وا���ش��ج ال���ك���روم و الأن��ه��ار
بال�صداح»
حتبه وكيفما حتوالته تكون:
يف اجلحود والوجود
يف البكور والع�شي
يف الغدو والرواح
حقيقة نا�صعة الر�ؤى
فطر بع�شقها ..بها
�إىل الهناء يا جناح!

�إين �أحبك قطرة ت�سكبت

�إنيّ �أحبك �أيها اجلندي
جي ً
ال ج�سور ًا �صادق العهد
ولهيب نريانٍ �أ�سنتها
كاملوت تك�سر موجة احلقد
ور�سالة الأجيال مورقة
�أغ�صانها يف دوحة اخللد
***
�إين �أحبك مدفع ًا ف�صفت
كفاه �إع�صار ًا من الرعد
طيارة يف اجلو را�صدة
�أعمار من ي�سطو على حدي
ـ طوربيد ـ يقذف عرب جلته
�صاروخه يف اجلزر واملدد
دبابة كالطود زاحفة
فيا جبال ال�صخرة انهدي
ر�شا�ش زغرد فال�سما عر�س
والأر�ض حت�صد �أميا ح�صد
وعقيدة عرباء �أورثها
�أهلي و�آبائي عن اجلد
***
�إين �أحبك �أيها اجلندي
و�أراك يف �صدري وزندي

نعماءها يف املرتع ال�صلد
ف�إذا املوا�سم جنة عبقت
بالقمح ،بالرمان ،بالورد
و�إذا الوجود بيادر زخرت
باخلري ،بالآمال ،بالوعد
ً
مهجة فتحت
�إين �أحبك
�أبوابها للحب ،للود
فا�ضت على الدنيا ن�سائمها
�أمواج �إخال�ص بال عدد
�إين �أحبك �أيها اجلندي
حب ًا بال ح�صر ،بال حد
و�أرى على زنديك �أمتنا
حتيا ،متزق ظلمة اللحد
و�أرى طالئع بعثنا انطلقت
من قيدها ،م�شبوبة الزند
و�أرى مواكب �شعبنا رحمت
مناكب ال�شم�س التي تهدي
يهنيك يا جندي عقيدتنا
فال�شعب خلفك كله جندي

نبع �ضوء...
•ق�صي عطية
منَ َرمادِيَ امل َ
ُنطفِئ َ
نه�ض جالَّدي
رةٌ
آالف
ا�ص ب� ِ
ِجثّتي محُ َ
ني
ال�سكاك ِ
َّ
وا َ
ناجر
خل ِ
« ـ ما ذن ُبهُ �س ِّيدي؟
ـ ال ت�س�ألُوا ،اقتلو ُه ،زنديقٌ » ...
َ�شاهَ ْدتُهم يرجمونَ جثَّتي،
ويلعنونَ عقلي...
كن ُْت �أ�سم ُعهم ي�شتمونَ �شِ عريَ
و�شفتايَ ترجتفانِ ...
ال�صراخَ :
تريدانِ ُّ
رب�أْتُ منكم،
قد ت َّ
ومن طغيانكم..
َ
ب�شريعتكم احلمقاءِ ؟
َني
فكيف حتا�سبون
ُ
مت�شَّ ْي ُت قلي ً
ال َ
حول ج�سديَ
املُمدَّ ِد �أما َم �سكاكينهم
طُ ف ُْت يف املكان،
مة رقيقةً
و َّد ْع ُت ن َْ�س ً
ني ...
فتي ال ُبن َّي َت ِ
لث َمتْ َ�ش َّ
ْني
و�أطبق ُْت َجف َّ
على �شُ عا ِع �ضوءٍ بل ََّل � ْأهدابي
ثم �سم ْعتُهم ي�صرخونَ :
َّ
ٌ
َ
تخرج من فيهِ ،
“حزمة من ل َه ٍب
ُ
اتركُ و ُه وان�صرفُوا الآنَ ”
وقع �أحذيتِهم ،وهم ُيغادرون،
كانَ ُ
نغر�س يف ذاكرتي
َي
ُ
َ
مازال ج�سديَ ُملقًى �أما َم ُب�صاقهم،
َ
و�شتائمِهم...
وب غيمةٍ
ُّ
ميد ُعنقَهُ َ�ص َ

�ألقتْ حمولتَها على
جبينِهِ الدَّ امي
أ�سمع بعدَ ها ما قالُوا
مل � ْ
أ�شعر ب�ضرباتِهم ...
مل � ْ
دخل ُْت يف نب ِع �ضوءٍ
جراحي،
اغت�سل ُْت من
َ
وتط َّه ْرتُ من �آثا ِمهِم،
وتع َّم ْدتُ بالنُّو ِر
ور َفعني َمالكانِ
زهر
ب�أجنحةٍ من ٍ
�إىل ف�ضاءٍ يف امللكوتِ الأعلى...
�سر َك �أ ُّيها احلزنُ العظيم ..
تقدَّ َ�س ُّ
َ
َّهم َم ِن الّذي ُي�ش ِب ُهك؟»
«الل َّ
« ُم�ستعِدٌّ قلبي يا اهللُ ،م�ستعِدٌّ قلبي»
َ
رحمتك،
�أَختزنُ �شوق ًا ج َّم ًا ملالقا ِة
َ
بقربك
وح َّب ًا
َ
«لك ينبغي التَّ�سبيح»...
َ
وعليك ينبغي التَّوكُّ ل
ً
لقاءكَ،
قد ُم ُّت ُم
ِ
�ستعجال َ
اللقاء � َ
أجمل
ي�صبح
هكذا
ُ
ُ
أوجاعي
مل �أكرتثْ ب�
َ
دقُّ
ريهم التي وها يف قلبي
وم�سام ِ
ربئ ًا منْهم،
ت
ِجئت َُك ُم ِّ
ومن َخطاياهم...
اغفر لهم يا �أبتي،
ْ
وا�سكب يف قلو ِبهم
ْ
�شُ عاع ًا من َرحمتِك.

•

�شاعر �سوريّ  ،من �أعماله :ديوانا �شعر بعنوان:
(معراج ال�ضوء) ،و(كون�شريتو الرغبة احلدباء).
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�أم ح�سان

هدى

• ي�سر البيطار

•زهرة كو�سا

تقول �أم ح�سان :طاملا �أنت موجود مازالت الدنيا بخري.
�أفتح فمي اندها�شا وا�ستغراب ًا ،وال �أدري بال�ضبط هل �أفرح �أم �أحزن
لقولها ذاك.
مل �أكن �أعلم ما الذي تق�صده بتلك الكلمات ،و�أنا ابن الثالثني الذي
مل يح�صل على �شهادة جامعية يتباهى بها �أمام ن�سوة احلارة ،وال حتى
�شهادة خربة يف �أي �صنعة ي�ستفاد منها .ال �أنا بجمال يو�سف ،ولي�س
عندي مال �أنفق منه ،وال قطعة �أر�ض تركها جدي ال�ساد�س ع�شر ،وال
�أنا بذكي خارق بني �أ�صحابي.
�أنا ميت ينق�صه بيا�ض الكفن ،واهلل وبك�سر الهاء �أن جرذان الأزقة
لأكرث �سعادة مني ،على الأقل يكفي �أنهم را�ضون ويتباهون بدعوة
�أنف�سهم �إىل �أفخر البالليع يف حارتنا واحلارات املجاورة.
�أم��ا �أن��ا فل�سان حايل يقول :لي�س لديك �سوى جلو�س يف املقاهي
املهملة و�سيكارة �أح�سبها ج�سد ًا هزي ًال فقري ًا يحتاج القبالت و�أنا املنقذ
الوحيد لها� .أ�صمت قلي ًال و�أ�ضيف م�شجع ًا نف�سي :يا يل من بطل.
عمل اخلري الوحيد واليتيم يف حياتي هو تدري�س بع�ض ال�صبية
باملجان قلي ًال من قواعد اللغة وم�سائل احل�ساب الب�سيطة ،ولعل هذا
العمل هو �سبيلي الوحيد لأ�شعر �أن يل فائدة تذكر ،وهذا ما يجعلني
�أتوقف مفكر ًا لأ�س�أل هل اجلارة �أم ح�سان حتبني لهذا ال�سبب؟
�أعيد هذا ال�س�ؤال و�أكرره ب�شكل دائم .مل حتبني تلك العجوز �أم
ح�سان و�أنا لي�س ّ
يف ما يذكر من مقومات اال�ستح�سان؟ ومل �أجد حتى
اللحظة �سبب ًا مقنع ًا لقول تلك العجوز.
لكن عجبي وا�ستغرابي تال�شيا مع الوقت وذلك حني �سمعت ال�صبية
ي�ضحكون بخبث ويقولون� :أم ح�سان تريد �أي مت�صف بالذكورة
ليتزوج ابنتها العان�س.
هززت ر�أ�سي وقلت :معها حق فهي تريد التخل�ص من كالم اللئيمات
من �أقرانها .حيث حديثهن ال��ذي ال يخلو من ال�شماتة ،و�س�ؤالهن
ال�ساخر ال��ذي لي�س له من �إجابة :متى �ستتزوج ابنتك املحامية
الذكية يا �أم ح�سان؟
لقد انكف�أت املر�أة العجوز على نف�سها ومل تعد متتلك تلك النظرة
الفخورة يف عينيها عندما كانت ت��ردد وتقول ”:ابنتي �سعاد ربي
يحفظها حمامية ذكية� ،ألف �شب يتمناها زوجة له”.
هاهي ابنتها الآن قد تعدت العام الثامن والع�شرين من عمرها
وقد �أ�صبحت عان�س ًا يف عرف جمتمعنا ،لذلك بدلت �أم �سعاد �أقوالها
ال�سابقة و�صارت ت��ردد :الويل للعلم ولل�شهادة اجلامعية ،والويل
لأفكار التحرر التي حت�شو عقل ابنتي ،لعن اهلل ال�ساعة التي قرر فيها
أنت
والدك رحمة اهلل عليه يف قربه �أن يدعك تكملني التعليم� .أين � ِ
من �صباح و�سارة وجميلة؟ كل واحدة منهن لديها ولدان �أو ثالثة على
الأقل.
قلت بيني وبني نف�سي �أنا اجلار الل�صيق ملنزل �أم �سعاد :كان اهلل يف
عون �سعاد التي تتحمل هذا احلديث �صباح كل يوم ،ولكن هل حق ًا
�أنا بذاك ال�سوء والب�ؤ�س لتفكر �أم ح�سان بي كعري�س مدبر البنتها
العان�س؟ يا �إلهي �أناجيك ب�أنني ما زلت �شاب ًا وحلمي زوجة �صغرية
بريئة ،ال عان�س متعلمة.
ثم �أطرقت مفكر ًا وك��دت �أ���ص��رخ :يا لل�سذاجة حتى �أم ح�سان
متتدحني م�صلحة من �أجل �أن حتل م�شكلة ابنتها على ظهري.
هد�أت من غ�ضبي قلي ًال ورحت �أقلب املو�ضوع من جهات عديدة حتى
وجدتني �أ�س�أل نف�سي :ما لها �سعاد؟ هي حمامية و�ستمتلك منز ًال يف
القريب العاجل و و .ومن دون �شعور مني �صرت �أن��ادي :خالتي �أم
ح�سان هل تريدين �أي خدمة؟.

ات���������ص����ل زوج
(ه��دى) يخربين
�أن���ه���ا يف ح��ال��ة
حرجة.
�أفقدين اخلرب
�صوابي.
مل �أفكر كيف �س�أقود
�سيارتي بهذه احلالة اله�ستريية?
خم���ال���ف���ات م����روري����ة ك��ث�يرة
ارت��ك��ب��ت��ه��ا م��ن دون وع���ي ،على
الرغم من كرهي لل�سرعة وجتاوز
القوانني.
ت�����س��ا�ؤالت محُ�ّي�ررّ ة اقتحمت
عقلي دفعة واحدة :
ملاذا يا (هدى) الآن?و�صلت بعد نفاد �صربي…
دخلتُ م�سرعة الڤيال امل�س ّورة
بكامريات مراقبة ،و�أن��ا �أم�سك
قلبي كي ال يقع على الأر�ض.
كل �شيء كان يوحي باخلوف
مرة.
وال�صدى ،ك�أين �أدخلها لأول ّ
ما �أن ر�آين زوجها حتى رمى
بوجهي ر�سالة (هدى) وهو ي�شتم
كل الن�ساء.
كنت �أرجتف خو ًفا منه ،ومما
ال �أعرفه� ،س�ألته:
 �أين هدى?ً
 بجهنم ،اق��رئ��ي �أوال م��اذاَكت َبت?
���ش��رع��تُ يف ق����راءة ر�سالتها
بهم�س مرجتف وخافت:
(يامن كنتُ �أجمل مقتنياته
ُ
واعتقدت �إنه حياتي:
الثمينة،
اكت�شفتُ خياناتك املتكررة
ومل �أعاتبك.
اك��ت�����ش��ف��تُ �أن رح�لات��ك �إىل
�أوروب������ا ب��ح��ج��ة ال��ع��م��ل كانت
لل�سياحة واال�ستجمام لي�س �إال.
ُ
اكت�شف �أن��ك ل�ست مره ًقا من
منهن.
العمل بل ّ
ً
فج�أة اكت�شفتُ �أي�ضا �أين ما
زلت على قيد احلياة،
و�أن�������ت مل مت��ن��ح��ن��ي ���س��وى
خطاياك.
نعم خطاياك..
تزوجتني و�أنا يف طريقي �إىل
املجد ،كنتُ على و�شك التخرج
يف اجلامعةُ ،مر�شحة مللكة جمال
املدينة ،وافقتُ ل�ضحالة جتربتي
بالرجال ،بعد �أن �أقنعتني �إنك
رف��ي��ق درب���ي يف ه���ذا ال��ط��م��وح،
وال���ذي �سيحميني م��ن وحو�ش
�آدمية �ستفرت�سني عندما �أدخل
معرتك احلياة.
ك���ل وع�����ودك ذه��ب��ت �أدراج
ال��ري��اح� ،أغ��رق��ت��ن��ي يف الأوالد
وم�س�ؤلياتهم ال��ك��ب�يرة ،بحجة
تخليد ا�سمك كما هي العادات يف

�شرقنا التع�س.
ك��ن��تَ �أك�ث�ر وح�شية
مم��ن زرع���تَ خوفهم يف
قلبي.
�أ�صبح وجداين ً
فارغا،
ت����دوي ب���ه ال��ع��وا���ص��ف
من كل اجلهات ،بعد �أن
َ
وك�سرت نوافذه..
خلعتَ بابه
ت�سلل �إ ّ
يل �شبيه (ي��و���س��ف)
ال��ذي �أُغ��رم��ت به ام��ر�أة العزيز
ذات يوم..
ُ
�شعرت �أن للجنة بابا واحدً ا،
ج��م��ي ً
�لا ك��ج��م��ال �أدون���ي�������س ،هو
احل����ب ،ول��ي�����س �أن����ت و�أم���وال���ك
وكذبك.
ُ
�شعرت �أنني �أنثى َع ِطرة� ،أنيقة
اخلطا ،ال ت�شبه كل الن�ساء� ،أُ�شبه
فقط (هدى) التي كانت حتلم �أن
ت��ك��ون �إن�����س��ان��ة مثل الأخ��ري��ات
اللواتي ال تعرفهن �أنت!
كامريات املراقبة مل تخربك
َمن ت�سلل �إىل قلبي ،ومل تخربك
عن كرامتي النازفة كملح ذرفته
عيناي.
مل �أطلب الطالق منك ل�سبب
واح������د ،ه���ل ت��ع��رف��ه ? لأن���ك
وبب�ساطة لن تطلقني� ،سندخل
يف دوام���ة ال�����ص��راع واال�شتباك
غري املُجدي ،وترا�شق الت�سويغات
ال��واه��ي��ة� ،ستزيدين وج�� ًع��ا� ،أن��ا
بغنى عنه.
حاولتُ دخول جنتي بقدمي...
ول��ك��ن وج���دت اخل��ي��ان��ة م�ؤملة
للنف�س ،وال �أقوى على فعلها ،كما
تفعلها �أنت منذ �سنوات..
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ُ
ق����ررت ال��رح��ي��ل منك
ل���ذا:
وعنك ،مبفردي ،بكل عنفواين
وكرامتي !
ي��ا م��ن ك��ن��تُ �أث��م��ن مقتنياته
اجلميلة:
اطمئن ،مل �أحدّ ث �صديقتي عن
�شبيه يو�سف لأين �أع��رف ر�أيها
الذي ال يهمني ،كل ما يهمني �أن
يبقى غرميك جمهو ًال� ،سكي ًنا يف
روحك طاملا �أنت على قيد احلياة.
�أع��رف �أن كل احلرائق تخمد
ويهد�أ �سعريها ،لكن بقاء ُندبة
واح���دة تكفي ل�� ُت��ذ ِك��رك دائ�� ْم��ا
ب��الأمل ،ذكرى من ام��ر�أة مل تكن
لك كما تريد!).
�أن��ه��ي��تُ ق���راءة ر�سالتها ،و�أن��ا
وقهرا منها وعليها.
�أ�شتعل حز ًنا ً
مزقتُ الر�سالة ،م�ضغتُ بع�ضها
علي زوجها كالثور
عندما هجم ّ
املذعور ،يريد ا�سرتدادها ،لوال
ت��دخ��ل ح��ار���س (ال��ڤ��ي�لا) ال��ذي
�أنقذين منه يف اللحظة املنا�سبة.
متالكت نف�سي قلي ًال..
�صرخت بوجهه باكية :ماذا
تريد منها بعد �أن قتلتها �أل��ف
مرة وهي بني يديك? دعها حتيا
ّ
ب�سالم مع من حتبهم..
خ���رج���تُ م�����س��رع��ة  ،ح��اول��ت
االت�����ص��ال ب���أه��ل��ه��ا مل��ع��رف��ة ا�سم
امل�شفى الذي �أ�سعفت �إليه..
رن�ين هواتفهم ك��ان ميزقني
قط ًعا غري مت�ساوية ،وعندما مت
الرد �سمعتُ عوي ًال وبكاء!
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العلمانية من حكم ال�ضرورة �إلى وعيها..

•د .عدنان عو ّيد
يف املفهوم:

تعد العلمانية يف �سياقها العام طريقة �أو �أ�سلوب عمل �أو
منهج ًا يف �إدارة �آلية عمل الدولة واملجتمع ,حيث يقوم هذا املنهج
على الإميان والقناعة ب�أن من ا�شتغل على العلمانية من احلوامل
االجتماعية تاريخي ًا� ,إن كانت قد ج��اءت من العلم �أم من
العامل ,فهي ت�ؤكد وجود قوانني مو�ضوعية تتحكم ب�آلية عمل
الطبيعة ب�شكل عام واملجتمع ب�شكل خا�ص بكل م�ساماته ,وب�شكل
مفتوح على املطلق خارج �إرادة �أي �سلطة كانت دينية �أو و�ضعية ,وما
على النا�س �إال اكت�شاف هذه القوانني والتحكم بها وتوظيفها مل�صلحة
هذا الإن�سان نف�سه .وبالتايل فالعلمانية وفق هذا املعطى هي منهج يف
التفكري والعمل يقوم على حرية الإن�سان وقدراته يف �صنع حياته
بناء على طبيعة املرحلة التاريخية
و�إعادة ت�شكيلها وفق ًا مل�صاحله ً
املعي�شة ,ودرجة تطور بناها االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
والثقافية .والعلمانية �أي�ض ًا وفق هذا املعطى ذاته ,هي �صيغ قابلة
للتطور والتبدل عرب التاريخ� ,أي هي لي�ست �صيغة واحدة كما يقرر
بع�ض من ا�شتغل عليها �أو انتقدها فكر ًا وممار�سة ,وخا�صة من رجال
الدين الذين يكفرون ويزندقون دعاتهاو�أتباعها.
�أما موقف العلمانية من الدين ,فهي يف موقفها املنهجي العقالين
النقدي القائم على التجربة الب�شرية التاريخية ,هذه التجربة

التي تقر بوجود القوانني املو�ضوعية امل�ستقلة يف ن�شاطها �أو �آلية
عملها ,وحتكمها ب�آلية �سريورة و���ص�يرورة الظواهر ,ترف�ض ربط
الدين بال�سيا�سة �أو الدولة� ,أو عد – �أي الدين  -ب�أنه املنطلق املعريف
وال�سلوكي �أو ال��وج��ودي للدولة ,مع �إق��رار الدولة العلمانية ب�أن
مقا�صد الدين الأ�سا�سية القائمة على العدالة وامل�ساواة والت�سامح
واملحبة واحلفاظ على حقوق الإن�سان الطبيعية (حق احلياة وحق
الدفاع عن الأر�ض والعر�ض ,واالختالف يف العقيدة) ,هي جزء هام
من م�ضمون العلمانيةمنجهة ,يف الوقت الذي ترف�ض فيه هذه الدولة
العلمانية �أي�ض ًا ربط حركة املجتمع ب�أي �أيديولوجيا و�ضعية �سكونية
�أو جمودية ,دينية كانت �أم و�ضعية ,تريد للواقع االجتماعي بكل
بناه �أن يرتقي �إليها دائم ًا ال العك�س من جهة ثانية.
بتعبري �آخر� :إن �أي عقيدة �أو �أيديولوجيا دينية كانت �أم و�ضعيه,
ترف�ض التجربة التاريخية للدول واملجتمعات ,بل وحتى الأفراد,
مثلما ترف�ض االعرتاف ب�أن قوة الواقع �أقوى من قوة الن�ص املقد�س
�أو املتعايل على الواقع ,و�أن الواقع يف حركته وتطوره وتبدله يطالب
الن�ص املغلق �أو املتعايل �أن يفتح خمزونه على م�صالح النا�س يف حالة
تبدلها وتطورها عرب التاريخ ,هي عقيدة �أو �أيديولوجيا تريد للفرد
�أواملجتمع ودولته� ,أن ي�سريوا على ر�ؤو�سهم ولي�س على �أقدامهم�.أي
هي تريد القول ب�أن الفكرة (املطلقة) الثابتة ال�صاحلة عندهم لكل

على �أوراق ال�صباح

• �سليمان ال�سلمان

�أفيقي �أيتها النائمة يف احللم! كي ال تغرقي �أكرث يف م�ساحات الغفلة.
فنحن على �أوراق ال�صباح ,نطالع الآمال البا�سمة يف مالعب الريح ,حيث
ً
مت�سائلة� ,سائلة� :أين
الدنيا ..توقظ �أبناءها يف كل فجر ..وتناديهم �إليها,
�أنتم؟!..
�أيها الناه�ضون من غفواتكم..؟ وعلى �أهدابكم �أنوار ال�صباح؟!
�أيقظوا العيون �إيقاظ ال�شم�س لكل ما هو جميل ,وانظروا حولكم َت َروا يف
ا�ستقبال النهار ,ما تراه الع�صافري من الإ�شراق ,وما تهتزّ له القلوب الراق�صة على
فرحة الوجود ,فتنطلق �سيمفونية الأغاريد نحو الف�ضاء.
انه�ضي �أيتها املتيقظة يف �أجفان الليل! ..فنحن يف ابت�سامة ال�ضحى ال نخفي
الفرح املتوثّب حني يجيء ..بل نتوثب توثّب اخليول املت�ألقة يف مرابع الإخ�ضرار
واملتهادية يف امليادين بكل كربياء .لأننا �أبناء احلياة لن نظل يف الأحزان العابرة
ننوح .فلنقف على م�شارف ال تخفيها الآالم ,لأن ما ي�ضيق يف زاوية يفتحه انفراج
زاوي��ة �أخ��رى ..بني �أ�ضالعها تتناغم �آي��ات الفرح املن�سوج من و�ضاءة اجلفون
..وورود اخل��دود ,وجمال القدود ,فتخطو احلياة ب�أ�صحابها خطوات الغيد يف
الأمل ال�سعيد �إىل �أقرب الأماين ..فيزيد الإ�شراق بالب�سمات ,والب�سمات تزيد
برق�ص الأيدي والقلوب .وت�أخذ اخلُ طا طريقها �إىل الأمام ,فال ت�س�أل عن ثقل
الأحمال لأن توزيعها على املناكب املرفوعة ُ ,يخفّف من الأثقال التي تعلوها يف
ُزهُ ّو وثقة.
ن�ضم املناحي النائخة
فنحن �أبناء الأر�ض نريدها حدائق لل َن ّوار يف كل الف�صولّ ,
�شرق ًا وغرب ًا..
�شما ً
ال وجنوب ًا ,وننادي اجلهات  ..اقبلي باحلياة وتعايل �إىل �أح�ضاننا الدافئة
الهنيئة بكل لقاء
ال تخفيها �صناعة املوت ,بل ت�شتعل مهلّلة ِب َو ْقدِ الأرواح لأجل الأجمل والأحلى.
فال�شم�س �إذا حجبتها الغيوم ,بب�سمة ريح ..تدور وتدور .وبعد �أن تذهب يف
الغياب لتنام تنه�ض بالت�أكيد يف �صباح جديد .ونحن نعلم..
حني ين�أى ا�صفرار اخلريف ,تطل عتمة ال�شتاء احلنون يف �ألق زهور الربيع ..يف
عيون �أمي احلبيبة «�سورية» لتح�ضن ما تناءى يف جماهل الغياب.
وتر�سم للحاملني �أحلى ال�صور على �أوراق ال�صباح.

• �أ.د .منى �إليا�س

زمان ومكان ,هي من يقوم بر�سم الطريق الذي على الفرد واملجتمع
ال�سري عليه لتحقيق النه�ضة والتقدم� ,أي �ضرورة ارتقاء الواقع �إليها
دائم ًا ,ولي�س ال�سري داخل املحيط االجتماعي والبحث عن القوانني
املو�ضوعية التي تتحكم ب�آلية �سريورته و�صريورته ,وبالتايل معرفة
�أن هذه القوانني هي من يتحكم بالواقع ,وال بد لنا من ك�شف هذه
القوانني والت�سلح بها والقب�ض على الواقع من خاللها ,ال العمل على
يل عنق الواقع كي ين�سجم مع ن�صو�صها الثابتة.

مالك القول:

�إن العلمانية بنظرنا منهج و�أ�سلوب حياة يقر ب�أن الإن�سان �سيد
نف�سه ,و�صاحب القرار يف ر�سم الطريق ال��ذي يجد فيه م�صلحته
وم�صلحة الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة...و�إن العلمانية حركة تاريخية
للمجتمع ت�ساهم يف ك�شف (حكم ال�ضرورة ووعيها)� ,أي معرفة
القوانني املو�ضوعية التي تتحكم بالواقع وت�سخريها مل�صلحة الفرد
واملجتمع .و�إن �أهم مفرداتها العملية يف نهاية املطاف هي املواطنة
ودول��ة القانون وامل�ؤ�س�سات والعقد االجتماعي� ,أودول���ة احلرية
امل�شروطة بالوعي وامل�س�ؤولية جتاه م�صالح الإن�سان االيجابية� ..أي
الدولة املدنية بامتياز.

الع�سر والي�سر

ي�أتي هذان املفهومان يف بع�ض �آيات القر�آن
الكرمي مرتبطني مبعنى الر�أفة وعدم احلرج
ملفهوم الي�سر ..ومبعنى امل�شقة واملكروه ملفهوم
الع�سر .جاء يف �سورة البقرة( :فمن �شهد منكم
ال�شهر فلي�صمه) �أي �شهر رم�ضان (وم��ن كان
مري�ض ًا �أو على �سفر فعدة من �أيام �أخر)؛ �أي
مرخ�ص له بالإفطار على �أن يعيد �صوم ما �أفطره
يف �أي��ام �أخ��رى ال يكون فيها مري�ض ًا وال م�سافراً.
(يريد اهلل بكم الي�سر)؛ �أي يريد برتخي�ص الإفطار
يف هاتني احلالتني :ال��ر�أف��ة وع��دم احل��رج لكم يف
حياتكم( .وال يريد بكم الع�سر) �أي وال يريد بكم
امل�شقة و�إلزامكم مبا من �ش�أنه �أن ال يحتمل .وي�أتيان
يف بع�ض �آي��ات �أخ��رى مرتبطني مبعنى :االنفراج
وال�سهولة ،وينتهي �إىل ر�ضاء اهلل ملفهوم الي�سر..
ومبعنى ال�شدة والتعقيد ،وينتهي �إىل العذاب يف
الآخرة ملفهوم الع�سر .جاء يف �سورة الليل (ف�أما من
�أعطى)� ،أي �أعطى ل�صاحب حاجة معه يف �أمته:
من ماله� ،أو علمه� ،أو �صحته �أو جاهه (واتقى)؛ �أي
وجتنب املنكر واجلرائم والآثام (و�صدق باحل�سنى)،
�أي و�آمن بالقيم العليا يف حياة الإن�سان� ..آمن باملودة
والأخ����وة وال��ت��ع��اون وال��رح��م��ة �إل���خ( ..ف�سني�سر
الي�سرى) �أي ف�سي�صري �أمره يف حياته �إىل ال�سهولة
يف معاملة النا�س له و�سلوكه معهم ،لأنه يعطي من
نف�سه ..وي�صدق بالعالقات الطيبة معهم ،وينتهي
�أمره يف الآخرة �إىل ر�ضا اهلل ونعيمه.
(و�أما من بخل) فتحكمت فيه �أنانيته و�أم�سك عن
الآخرين وعا�ش لنف�سه فقط مع طاقاته العديدة
التي تفي�ض عن حاجته (وا�ستغنى)؛ �أي بنف�سه
وطاقاته وماله وع�صبيته عن النا�س والرتابط
الطيب معهم (وكذب باحل�سنى) ومن �أجل ا�ستغنائه

بنف�سه ع��ن الآخ��ري��ن ال ي���ؤم��ن ب��امل��ودة ،والأخ���وة
وال��ت��ع��اون ،وبقية القيم العليا يف حياة الإن�سان
(ف�سني�سره للع�سرى) �أي ف�سينحدر �أمره يف حياته
�إىل ال�شدة والتعقيد يف معاملة النا�س له و�سلوكه هو
معهم� ،سيجره و�ضعه يف احلياة �إىل �أن يكون مكروه ًا
منهم وم�صوب ًا �إليه حقدهم عليه ..وينتهي م�صريه يف
الآخرة �إىل غ�ضب اهلل عليه وعذابه �إياه.
ويف �سورة ال�شرح جاء قوله (ف�إن مع الع�سر ي�سرا،
�إن مع الع�سر ي�سرا) .ي�أتي الع�سر مبعنى الأزم��ة
وال�شدة ..والي�سر مبعنى االنفراج وزوال ال�ضيق
واحلرج .واقرتان الي�سر بالع�سر هنا (ف�إن مع الع�سر
ي�سراً) ..وتكرار هذا االقرتان ليفيد �أن مبد�أ احلياة
الإن�سانية كقانون يحكمها وميثل �إرادة اهلل هو� :أن
مع وجود الأزمة وال�ضيق يف حياة �أي �إن�سان توجد
بالفعل يف حياته �أي�ض ًا :حالة الفرج واقرتاب زوال
ال�ضيق واحل���رج .فالع�سر وح��ده ال يوجد وح��ده
منعز ً
ال عن فرج اهلل وي�سره .و�إمن��ا الع�سر كظالم
ال قلي ً
الليل يتحول قلي ً
ال �إىل �ضياء الفجر ..ثم �إىل
�ضياء النهار .فكذلك الع�سر يتحول تدريجي ًا وعلى
مر الوقت �إىل ي�سر وخال�ص من ال�ضيق.
ومن ثم ال ي�أ�س يف حياة �أي �إن�سان ،بل الأمل قوي
فيها ،والعامل الرئي�س يف تبديد الي�أ�س ويف االنتقال
من الع�سر �إىل الي�سر؛ �أي يف االنتقال من الأزم��ة
وال�شدة واخل���روج منهما هو عامل الإمي���ان الذي
يعد ال�صرب فيه �ضرورة لوجوده .وما ينتهي �إليه
هنا مفهوم الع�سر من الأزم��ة وال�شدة ..وكذلك ما
ينتهي �إليه مفهوم الي�سر من االنفراج وعدم ال�ضيق
يكاد يكون الأ�صل يف كل منهما ،وما جاء بعد ذلك
يف الآيتني ال�سابقتني هو تو�ضيح لذلك ح�سب مقام
احلال الذي يكتنف كل �آية منهما.

قضايا وآراء/أعالم
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ر�أ�س المال الثقافي والع�صر

م�ؤ�س�س دار اللواء بالقام�شلي

•ح�سن �إبراهيم �أحمد
مل يعد ر�أ���س امل��ال نقود ًا وممتلكات مادية فقط.
لقد حتول �إىل م�صطلح له دالالت �سيا�سية واجتماعية
وثقافية �أي�ض ًا ،ومل يتوقف الب�شر يف هذا الع�صر عند
التحليل املارك�سي لر�أ�س املال وما له من �أدوار فقط ،و�إن
كان هذا التحليل مل يفقد راهنيته الفكرية.
ر�أ�س املال �أ�صبحت له حقوله خارج املادة ،مثل ر�أ�س
املال الأخالقي ،وهنا يتحول �إىل حاكم على القيم
وحقولها� ،أي خ��رج من البنية التحتية �إىل البنية
الفوقية ،ولهذا التوجه وجاهته التي ال تتوقف عند الأخالق،
بل تتجاوز ذلك �إىل ((ر�أ�س املال الثقايف)) .وهذا ملكية متاحة
مبقدار ما تتيحه ظ��روف االنتماء ،فمن مثقف تقليدي �إىل
مثقف ع�ضوي ح�سب حتديد غرام�شي ،ذي العالقة باملجتمع �أو
الطبقة �أو الفئة التي يعرب عنها وعن دورها وقيمها.
الثقافة عند �إليوت ((منط كامل للحياة)) ،ويف ظل هذا
الفهم ي�صعب الفرز بني ال�سيا�سي واالقت�صادي والثقايف ،وحتى
االجتماعي وال�شخ�صي ،دون �إغفال البنية التحتية وت�أثريها،
خا�صة يف ظل ما بعد احلداثة حيث �أ�صبحت الثقافة هي
الأك�ث�ر �إدرار ًا للربح وت�شكيل املجتمع وتوجهه يف ع�صر
املعلومات ،و�أ�صبح م�ستحي ًال الف�صل بني بنية حتتية وفوقية،
فر�أ�س املال كما يكون نقوداً ،قد يكون ثقافة ومعلومات .فـ
((الكلمة مادية بقدر مادية العامل)) كما يقول �ستيوارت
هول� ،أحد م�ؤ�س�سي الدرا�سات الثقافية .بالتايل فالعالقة بني
الطرفني جدلية تكاملية وغري تفارقية.
يتعقد مفهوم الهيمنة ،ويتو�ضح رمب��ا بتغيرّ امل�صدر
واملوا�صفات ،وبت�شكل الكتل العابرة للطبقات ،والتي قد تبني
جبهات ثقافية ،ال ي�صح الف�صل فيها بني امل��ادي والثقايف يف
زمن العوملة والأجنحة اجلديدة لر�أ�س املال التي ترفعه �إىل
الف�ضاء ال�سرباين متجاوز ًا كل حدود ،ما �أتاح ملاكلوهان القول
(( :العامل قرية واحدة)) بكل ما حتمله هذه املقولة من زيف
وخداع ،خارج و�سائل التوا�صل �أو و�سائطه احلديثة ،خادمة
الرثوات اخلرافية وممتلكيها ،يرتجمها امتالك ثالثة �أثرياء
ما يفوق ملكية �ستمائة مليون �إن�سان ،وال جتلب �سوى الفقر
واجلوع للمزيد من الب�شر.
مل تعد الهيمنة للمعتقدات و�إدارتها ،لقد ا�ستتبعتها القوى
املتجددة �أكرث و�أكرث ل�صالح قوى اال�ستبداد واال�ستغالل ،يف
ظل املجتمع التداويل القادم على �أعقاب املجتمع الأهلي ثم
املدين ،وعلى و�سائط التوا�صل دون قدرة �أية جهة على املنع
واالعرتا�ض كما كان يجري ،فلم يعد الدور لقبائل وع�شائر
و�أقوام املا�ضي ،وال لطوائفه ومذاهبه� ،إال بقدر خدمتها للواقع
اجلديد ،مع �أنها تبدو يف الواجهة وك�أن �شيئ ًا مل يتبدل.
�أية ثقافة يتداول بها النا�س وت�ؤكد �سيادتها؟ �إنها تلك
التي تفر�ضها الو�سائط احلديثة ومالكوها املهيمنون دون
حاجة للجيو�ش بقدر ما كان يحدث �سابق ًا ،مع �ضمان تدفق
الأم���وال �إىل حمافظهم حت��ت ال�سمع والب�صر و�شلل �إرادة
االعرتا�ض.
يرث الأفراد من الطبقات قدرتها على الهيمنة كر�أ�س مال
ثقايف ،وتتم الهيمنة عليهم كما ي�شري بيري بورديو� ،إنهم يتعلمون
ويكت�سبون املهارات ،وميكن حتويل ر�أ�س املال الثقايف هذا �إىل
ر�أ�س مال اقت�صادي ب�سبل خمتلفة ،وبالعك�س .وهنا يفرت�ض �أن
ي�ستفيق من متّت الهيمنة عليهم ،ومن عو�ضوا افتقارهم الن�سبي
�إىل املال واملنزلة باكت�سابهم مزيد ًا من الر�أ�سمال الثقايف� ،إىل
الدور املناط بهم ،وهو �إعادة �إنتاج الهيمنة �أو تدويرها.
ه����ؤالء �أ�صبحت �أع��داده��م ك��ث�يرة ،وب���دل م��راك��ز بحوث
الر�أ�سمالية �أ�صبحوا يف كل مكان ،لكن جهودهم تعيد تكدي�س
الأرباح لدى اجلهة التي �أف�سحت لهم املجال يف احل�صول على
لذة التوا�صل� .أ�صبح املواطن ،مثقف ًا رفيع ًا �أو من العامة ،يتحدد
دوره وما يقوم به ،وك�أنه وجد املعادل ل�شخ�صية جديدة ومكانة
جديدة بهذا الدور اجلديد ،مع �أن �أطواق ًا جديدة تكبله.
يجب �أال يجنح بنا اخليال باجتاه �إخالء ال�ساحة ،فاغتباط
النا�س مبمار�سة �أدوارهم والإدالء ب�آرائهم من خالل التداول
على الو�سائط كما حتدث �أنطوين جيدنز ،ي�صنع لهم �شخ�صيات
ج��دي��دة وميكنهم م��ن �أحا�سي�س ج��دي��دة ،ويخلقهم خلق ًا
جديد ًا يفرت�ض وعي ًا جديداً ،فالو�سائط لها قدرة كبرية على
((التالعب بالعقول)) ح�سب ما �أورد بورديو يف كتاب بهذا
العنوان ي�شري �إىل دور التلفزيون .ورمبا هذا ما ق�صده ماكلوهان
بكلمته اجلديدة�(( :إننا نخلق و�سائطنا لتعود فتخلقنا)).
دميقراطية الو�سائط التي منار�سها ،يجب �أال توهمنا
بالقدرة على تغيري العامل ،وال حتى جمتمعاتنا �أو ذواتنا
الغارقة يف بلهنية الو�شائجية والع�صبية احلميمية� .إنها
تلهينا ،ورمبا تخترب جدارتنا� ،أو تعيد متكني اال�ستبداد� ،إمنا
بالت�أكيد تعيد تكدي�س الرثوات يف يد الأقوياء مديري اللعبة

�أني�س مديوايه

13

احلداثية.
م�شاركاتنا ق��د تعيد �إن��ت��اج الإع��اق��ة ،وت�ب�رز ع�شائرنا
وطوائفنا يف العقائد وال�سيا�سة مثلما يف املجتمع واالقت�صاد
والثقافة ،م�ضافة �إىل الت�سلية الرخي�صة التي �أثبت بها
بع�ض النا�س حماولة �صياغة نوع جديد من الوجاهة يف واقع
ال يحتمل الوجاهات ،فتنتفخ ال�شخ�صية الب�سيطة �ضحلة
التكوين الفكري .ف�أي فكر حتديثي وتغيريي نخو�ض ،ونحن
نتوهم �أننا نعيد بناء العامل و�إنتاجه على �أ�س�س جديدة؟!
يف الإ�سالم هناك �آلية احلجر على ال�سفيه ،والكثري مما
يطلق من انتماءات وعواطف و�شهوات على الو�سائط ،يجب �أن
يحجر عليه ،ال مبعنى امل�صادرة والرقابة التي تكافح للخروج
منها ،لكن مبعنى يناق�ض الث�أر من الواقع واملا�ضي ويذهب
بنا �إىل انحطاط �أ�شد من املا�ضي ،فننفق ر�أ�سمالنا الثقايف يف
�إعادة �إنتاج ما يتوجب علينا الهروب منه يف الدين وال�سيا�سة،
ال �إع��ادة ا�ستح�ضاره ومتجيده ،في�ستبد بالنا�س حتت �شعار
خدمتهم .فر�أ�س امل��ال الثقايف يفرت�ض �أن يتحول �إىل �آلية
نقد م�س�ؤول ،فاملثقف �إم��ا �أن يكون نقدي ًا �أو ال يكون مثقف ًا،
ح�سب ر�أي عبد اهلل ال��ع��روي .وب�ين امل��ردد الببغاوي حامل
بوق الدعاية للو�صاية على العقل ،وبني املثقف النقدي يجب
�أال تكون احلرية واحلقيقة هي ال�ضحية ،فما ال يخرج بنا من
القرون الو�سطى من ن�شاطاتنا الفكرية والثقافية وال�سيا�سية،
يجب �أال ينت�صر يف �ساحة التخيري واملفا�ضلة واحلوار ،فما ال
يتوجه وال ينتمي للم�ستقبل ال قدرة له على تغيري حقيقي.
الو�سائط احلديثة ال ت�صنع وال تبحث عن مثقف ،بل عن
م�ستخدم ينجذب للحديث ،ومن الأحاديث ما ي�ستوجب ر�صيد ًا
ثقافي ًا ونقدي ًا ،لكن امل�ستخدم ال ي�تردد يف االن��خ��راط مبا
يح�سن وما ال يح�سن بحث ًا عن �إثبات �أهليته غري املتح�صلة،
فهو قد ينتج ربح ًا للمالكني ال ثقافة ،وين�شغل بامل�شاركة �أو
اال�صطفافات الأيديولوجية.
هكذا ما�ضينا وحا�ضرنا� ،إمنا �ضياع ر�أ�س املال الثقايف حديث ًا،
فيحكمه منطق �آخر م�ضاف ،فالو�سائط قد ال متيز ،خا�صة حني
ال تكون حتت �سلطة املنقود ،لكن �ضياعه له متاهة غري املنايف
وال�سجون� ،إنها ال�ضياع يف زحمة الغث والتافه حيث ال متييز،
فاجلميع يربزون يف زحمة املت�شابك �أو املتدفق ،دميقراطية
الآراء هنا ال ترتك جما ًال لإثبات ملكيتها ،وقد يكون احلوار
بر�أ�سمال الآخرين.
لر�أ�س املال الثقايف القدرة على التعبري عن اجلميل واملده�ش
والعقالين ،مثلما له القدرة على الكا�شف واملفيد عند امتالك
الو�سائط واملناخ ،ومثلما له القدرة على �إعادة متكني املا�ضي
بحمولته املريبة .ومبقدار ما ندين الو�سائط يجب ترب�أتها،
فاملتهم الإن�سان ،ولي�س كل من يتوك�أ على قو�سه �أو ع�صاه خطيب ًا
على رباوة من الأر�ض ،بعيد ًا عن اجلميل واملده�ش ،وال كل من
يظهر بكامل �أناقته على ال�شا�شات املتالمعة يوجهها اللم�س �أو
الرومونت كونرتول ،ميكن ترب�أته مما يخرب جمتمعه.
ر�أ�س املال الثقايف لكي يكون �إيجابي الدور ،يجب �أال ينحو
نحو ًا دائري ًا ،فهذه �سمة العقائد ،تعود �إىل حيث بد�أت .ونحن
يف رهاننا على اخل��روج من ما�ضينا ،يجب �أال يعيدنا الرهان
�إىل املا�ضي� ،إمنا يجب �أن ي�أخذنا ا�ستثماره نحو ًا خطي ًا ميتلك
امل��رون��ة ويعرف ال��ه��دف ،ويف ح��ال ا�ستحالة امل�سار اخلطي،
ال ب�أ�س �أن يكون لولبي ًا ميتلك الكثري من مرونة اخل��روج من
الإعاقة دون انغالق.
يرى �ساميون ديورنغ (الدرا�سات الثقافية ،عامل املعرفة
 /425/يونيو � )2015أن الغرب يخو�ض حروب ًا ثقافية:
الأوىل ،ترتكز على م�سائل الأخ�لاق والرقابة حيث �أن�صار
الت�ساهل �أو الليربالية مع حرا�س احل�شمة وقيم العائلة.
والثانية ،ترتكز على املخاطر التي ت�شكلها الثقافة التجارية
على الإرث التقليدي والقيمة الثقافية .والثالثة ،ترتكز
على التهديد الذي تت�ضمنه التعددية الثقافية والهجرة على
الإجماع والإرث املتحد .و�أخرياً ،احلرب التي يجري خو�ضها يف
كل مكان خارج الواليات املتحدة الأمريكية ،وهي بني الأمركة
ومناه�ضيها.
ن��ح��ن ب��ح��اج��ة يف خ��و���ض ه���ذه احل����روب �إىل اال�ستثمار
احل�صيف بر�أ�سمال ثقايف ،فنعرف كيف نربح وماذا نربح ،وما
يجب �أن نخ�سر وما نحافظ عليه .فهناك الكثري مما يجب �أن
نربحه ،مثلما هناك الكثري مما يجب احلر�ص عليه على عدم
ربحه ،و�إن خ�سرناه فلم نخ�سر غري ما ال ي�ؤ�سف عليه.

• �أحمد احل�سني
من ال�شخ�صيات التي حملت على عاتقها خالل �سبعني عام ًا مهمة الثقافة
والتنوير  ،ون�شر العلم واملعرفة والتي تركت ب�صمات ال متحى يف هذا املجال
الأديب �أني�س حنا مديوايه الذي يقرتن ا�سمه بذاكرة الأجيال يف حمافظة
احل�سكة مبكتبة دار اللواء التي �أ�س�سها يف مدينة القام�شلي �سنة  ، 1946وهو
ينم عن وعي فكري وطموح ح�ضاري ذي مرامي
�آنذاك ابن ع�شرين عام ًا ،ما ُّ
بعيدة الأمداء لفتى نزحت �أ�سرته ال�سورية بعد �سلخ لواء اال�سكندرونه �إىل
حلب  1939ومنها انتقلت �إىل القام�شلي هذه البلدة ال�صغرية احلديثة العهد
بالبناء والعمران �آنذاك ومنها ا�ستقرت فيها ومل تغادرها وكان القدر انتدبها ليكون
لها هذا الدور الريادي الثقايف  ،التنموي واالجتماعي يف بيئة كانت يف طور الت�شكل
والتكوين  ،بيئة تعاين من اجلهل والأمية  ،وروا�سب التخلف والعالقات االجتماعية
والفقر واحلرمان .
ولد �أني�س مديوايه عام  1926يف �أ�سرة متعلمة كان لها الدور الأكرب يف تنمية
�شخ�صيته وبلورة طموحاته وتطلعاته يف مرحلة مبكرة من مراحل طفولته  ،ف�أبوه
املربي حنا مديوايه كان مدير ًا ملدر�سة القام�شلي الر�سمية �سنة  ، 1940وقد حظي
بح�ضور فاعل وم�ؤثر يف الأو�ساط االجتماعية يف مدينة القام�شلي و�أريافها ما دفع
االبن �أني�س لالقتداء به والإقبال على التعليم فح�صل على ال�شهادة االبتدائية
ال�سورية �سنة  1941وعلى االبتدائية الفرن�سية  ، 1942و�إذا ال جند �إىل ما ي�شري
على متابعته التعليم الحق ًا �إال �أن اندفاعه لأداء دور مميز يف حميطه االجتماعي
جعله ينغم�س يف احلياة عم ًال ووظيفة وتدري�س ًا ون�شاطات ثقافية واجتماعية  ،وقد
اجته بداية �إىل امل�سرح ومثل مع جمموعة من زمالئه �إحدى م�سرحيات �شك�سبري
 1943ثم اجته �إىل الن�شاط ال�شبابي ف�أ�س�س فرقة ك�شفية عام ، 1944ثم �أ�صبح
رئي�س ًا للنادي الكلداين �سنة  1947وكانت نقطة التحول الفارقة يف حياته عند
انت�سابه �إىل احلزب القومي االجتماعي على يد ال�شاعر احللبي علي الزيبق �سنة
 1946وكان الزيبق معلم ًا يف مدينة القام�شلي حينذاك .
نقول نقطة حتول لأن هذا املرحلة و�ضعته �أمام مهام و�أدوار تتطلب ر�ؤية جديدة
و�إدراك�� ًا جديد ًا لأهمية الوعي والفكر والثقافة للنهو�ض باملجتمع اعتماد ًا على
النخب الثقافية والفكرية وهذا ما �شجعه ودفعه على ت�أ�سي�س مكتبة دار اللواء
والتي كانت الأوىل من نوعها يف حمافظة احل�سكة ولي�س من امل�صادفة �أبد ًا �أن يكون
تاريخ انتمائه للحزب القومي االجتماعي وت�أ�سي�س مكتبة دار اللواء يف العام نف�سه .
و�إذا كان مو�ضوع حديثنا يرتكز حول دور و�أهمية مكتبة دار اللواء يف تفتح الأذهان
و�إنارة العقول يف تلك املرحلة البعيدة عن حا�ضرنا اليوم ف�إن هذا يقت�ضي القول ب�أن
مكتبة دار اللواء مثلت منارة ومركز �إ�شعاع ثقايف ومعريف  ،وقد حملت بكل م�س�ؤولية
ر�سالة الفكر والكلمة لأنها مدت ج�سور التوا�صل واالنفتاح بني بيئة نائية و�شبه �أم َّية
ومراكز الإعالم وعامل الكتب واملطبوعات يف حلب ودم�شق وبريوت والقاهرة وبالتايل
فقد ك�سرت حواجز العزلة املكانية واملعرفية  ،با�ستقدامها ال�صحف واملجالت والكتب
وامل�ؤلفات واعتمادها كموزع رئي�سي يقوم بتغطية منطقة وا�سعة من عامودا �إىل
الدربا�سية فالقحطانية فاملالكية وتوزيع هذه املطبوعات على �أكرث من  50مكتبة
فيما بعد  ،بل �أن مكتبة دار اللواء �أ�صبحت �أ�شبه ما تكون مب�ؤ�س�سة �إعالمية ثقافية
حيث �أ�س�ست لها فروع ًا يف كل من املالكية  1947وعامودا  1950وكانت النقلة الأهم
يف ت�أ�سي�س حياة ثقافية يف هذه املحافظة حني حتولت املكتبة من جمرد مكتبة
للتوزيع �إىل دار للن�شر ت�سهم ب�إنتاج الثقافة ون�شرها يف الأو�ساط العامة  ،ولنا �أن نقدر
�أهمية هذه اخلطوة وما كان لها من �أثر كبري يف ن�شوء بدايات الثقافة املحلية ودعم
وت�شجيع وا�ستقطاب املواهب والأقالم ولي�س من قبيل املبالغة القول � :إنه لو مل تكن
مكتبة دار اللواء قد حملت هذه الر�سالة ملا متكن �أي من ُكتاب هذه املحافظة يف ذلك
الوقت من ن�شر وطباعة �أعمالهم العتبارات وظروف مو�ضوعية كثرية .
ولأن هذه الفرتة من عمر مكتبة اللواء حتتاج �إىل �إنارة و�إ�ضاءة كا�شفة نذكر �أنها
ن�شرت مابني  -1974 1947قرابة ع�شرين كتاب ًا يف اللغة والأدب وال�شعر والق�صة
وامل�سرح والرتجمة والدرا�سات االجتماعية وك��ان ممن ن�شرت �أعمالهم � :أني�س
مديوايه  ،وندمي مرع�شلي  ،واملطران جورج �صليبا  ،وعلي الزيبق  ،و�آكوب نزارواني�س
 ،وعدنان مراد  ،و�سليم حانا  ،وجان �آلك�سان  ،و�سعيد �أبو احل�سن  ،والأب بول�ص بيداري
 ،ومو�سى رم�ضان  ،و�أنطانيو�س ميخائيل  ،وجرج�س نا�صيف  ،وحنا دولعاين  ،وجورج
�سعدو و�آخرين ومن �أبرز العناوين التي ن�شرتها �آن��ذاك /نداء الأر���ض – �سامبا –
احلق والقانون – الواقعية احلديثة – اخلبز الأ�سود – غرام – و�سواها من امل�ؤلفات
الأخرى ./
وخال�صة القول � :إن مكتبة دار اللواء ب�شخ�صية م�ؤ�س�سها الذي كان يقف وراء
كل ما قامت به من جليل الأعمال الأديب �أني�س مديوايه ت�ستحق التكرمي والتقدير
وهذا �أقل ما ميكن �أن يقال ويقام به تكري�س ًا لقيم الثقافة واملعرفة التي نه�ضت ونه�ض
بها هذا الرجل الذي ننحني احرتام ًا له وهو ما يزال مفعم ًا بروح الثبات واملثابرة
والتفا�ؤل والعطاء الأدبي املتجدد رغم حمل الت�سعني �،إذ كان �آخر ما �صدر له كتاب
/القام�شلي  /1958-1925وهو من الكتب الق ّيمة التي توثق ملراحل جمهولة
و�صفحات مطوية يف حياة هذه املدينة بجوانبها العمرانية والثقافة واالجتماعية
 ،وهو ر�صيد ي�ضاف �إىل م�ؤلفاته املن�شورة �سابق ًا ومن بينها كتاب  /منهل الإمالء –
و�أنا�شيد خمتارة – وجمموعة �أل��وان نف�سية وهي ق�ص�ص اجتماعية /وال�شك �أن
هذا احلمل الثقيل ال يقوى عليه �إال الرجال ذوو النفو�س الكبرية والهمم العالية
والذاكرة املتقدة ويقين ًا ف�إن �أني�س مديوايه واحد من ه�ؤالء الرجال الأفذاذ رغم
عزوفه عن ال�شهرة وابتعاده عن الأ�ضواء .
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الم�ؤ�س�سات الثقافية فو�ضى
التخطيط �أم �ضبابية الر�ؤية..؟

•ماجدة البدر
تعد الثقافة �أحد �أهم ركائز بناء املجتمعات
القوية واملتما�سكة ،والقادرة على الوقوف يف
وجه التحديات امل�صريية التي تواجه �أ َّي�� ًا من
الأمم واملجتمعات ،ال�سيما �إذا ما اعتمدت على
خطط ومناهج وا�سرتاتيجيات حقيقية ..وال
ميكن بناء �سيا�سة فعالة وفاعلة من دون وجود
ر�ؤية وا�ضحة لثيمات الثقافة ودورها ووظيفتها
يف امل�ستقبل املن�شود..
�ضمن هذا امل�ضمار �أقام فرع دم�شق الحتاد الكتاب
ال��ع��رب ب��ت��اري��خ  2019/7/15ن���دوة ب��ع��ن��وان:
(امل�ؤ�س�سات الثقافية فو�ضى التخطيط �أم �ضبابية
الر�ؤية..؟)  ،بح�ضرور هيئة الفرع ،وجمموعة من
املهتمني بال�ش�ؤون الثقافية والأدب��ي��ة� ،أدار اللقاء
�أ.حممد احلوراين الذي قدم الندوة بطرح جمموعة
من الت�سا�ؤالت التي حتتاج �إىل �إج��اب��ات وافية:
(ت�ؤكد الدرا�سات عدم وجود ر�ؤية �أو ا�سرتاتيجية
ثقافية وا�ضحة على امل�ستوى الوطني ،وبالتايل
ف���إن ه��ذا يدفعنا �إىل الت�سا�ؤل عما �إذا ك��ان �سبب
الغياب هم املثقفون� ،أم الدولة امل�س�ؤول .ماهي ركائز
اخلطط الثقافية احلقيقية؟! وملاذا غاب التخطيط
واال�سرتاتيجية الثقافية عن م�ؤ�س�ساتنا ..ماهي
مالمح الر�ؤية الثقافية الوطنية احلقيقية التي من
�ش�أنها �أن تنهي �ضبابية الر�ؤية وانعدام الفعل الثقايف
احلقيقي .وماهي العالقة التي حتكم امل�ؤ�س�سات
الثقافية بامل�ؤ�س�سات الإعالمية؟! هل ثمة تن�سيق
بني الإعالم والثقافة من �أجل فعل ثقايف حقيقي؟
هل حاول الإعالم ت�صويب بع�ض الأخطاء يف امل�شهد
الثقايف من خالل �سلطته وت�أثريه؟! ..جمموعة من
الت�سا�ؤالت حتتاج �إىل �إج��اب��ات واف��ي��ة ،لأن��ه ومن
امل�ؤ�سف ح ًقا �أن بع�ض امل�ؤ�س�سات ترى يف عملها اله�ش
والرتويج لن�شاطها ر�ؤية وخطة ثقافية!
ً
م�سلطا
يف البداية :حت��دث د.ث��ائ��ر زي��ن الدين
ال�ضوء على �أهم ما تقوم به ال��وزارة لتجاوز معظم
املع�ضالت م��ن خ�لال بحثه( :التخطيط الثقايف
ك�شرط ل�صناعة ثقافة نه�ضوية) ..حيث تقوم
وزارة الثقافة باعتماد خطة لإ�صدار ( )220كتابًا
يف ع��ام  ،2019ت�شمل[ مديرية الت�أليف80:
ً
ً
خمطوطا)،
خمطوطا ،مديرية الرتجمة45( :
ً
خمطوطا)،
مديرية �إحياء ال�تراث العربي18( :
م��دي��ري��ة م��ن�����ش��ورات ال��ط��ف��ل 80( :خم��ط ً
��وط��ا)،
عدد الكتب الناطقة لكل مديرية 7( :كتب) كل
ع��ام ،عدد الكتب الإلكرتونية ( 8كتب) كل �شهر،
ً
معر�ضا داخل ًيا كل عام].
عدد املعار�ض)15( :
بالإ�ضافة �إىل اال�ستمرار ب�إقامة الأن�شطة الثقافية
من خالل املراكز الثقافية ،والتح�ضري ملجموعة من
الندوات يف املجاالت كافة ،كما �أن وزارة الثقافة
�سعت �إىل ك�سر احل�صار املفرو�ض ثقافي ًا و�سيا�سي ًا
على �سورية من خ�لال دور الن�شر اخلا�صة ،وذلك
بتقدمي عرو�ض لبيع كتب الوزارة ب�أ�سعار خمف�ضة،
مقابل توزيعها وعر�ضها يف امل��ع��ار���ض اخلارجية
كافة ،بالإ�ضافة �إىل التح�ضري للعديد من الندوات
الهامة ،حيث �ستقيم ال��وزارة ندوة وطنية �ضخمة
للرتجمة بتاريخ [� 30أيلول] عنوانها�[ :أدب
الأط��ف��ال والرتجمة]� ،ست�شارك فيها م�ؤ�س�سات
ثقافية مهمة ،مثل [جممع اللغة العربية ،جامعة
دم�شق ،املعهد العايل للرتجمة ،معهد اللغات ،احتاد
الكتاب العرب ،احتاد النا�شرين ال�سوريني ،الباحثون
واملرتجمون املهتمون ب�أدب الطفل] ،وتقوم الوزارة
ب�إغناء املكاتب املدر�سية ب�أهم �إ�صداراتها جمان ًا،
كما �أنها ت�سعى القتناء معظم الكتب املهمة التي
�أ�صدرتها دور الن�شر اخلا�صة ،لتخفيف عبء التكلفة
على ال��ك��ات��ب وال��ق��ارئ وال��ن��ا���ش��ر ،كما حت��دث عن
م�شروع وزارة الثقافة ،ال�سيما املتعلق منه بال�شباب
والأطفال والإ�ضاءة على �أهم املخططات التي �أريد
منها تدمري البنية الثقافية يف �سورية ،من خالل ن�شر
الكتب ال�سيا�سية والأدبية ..ويتم �إيالء االهتمام
ب�أي كتاب مرتجم ،ي�ضيء الأزمة ال�سورية ،ويو�ضح
�أه��م نقاط تلك امل���ؤام��رة القذرة التي هدفت �إىل

تدمري الفكر والثقافة والأدب والوطن.]..
كما حتدث ديب علي ح�سن عن العالقة ال�صح ّية
التي حتكم امل�ؤ�س�سات الإع�لام��ي��ة والثقافية؟..
وهي معظمها تنبع من م�ضمار �شخ�صي ،فعالقتنا مع
امل�ؤ�س�سات الثقافية احلكومية مثل وزارة الثقافة
على خري ما ي��رام ،ولكن عالقتنا مع احت��اد الكتاب
العرب لي�ست بامل�ستوى املطلوب ،لأن املثقف ي�سعى
ليكون �سيا�سي ًا ،وح�ين يحقق م���راده ،ن��راه ي�سعى
ليطيح ب��زم�لائ��ه ،وينظر �إىل الأم����ور م��ن منظار
�شخ�صي ،كما �أن �إ�صدارات االحتاد ال ت�صلنا ب�شكل
دوري ،على الرغم من قرب امل�سافة بيننا ،لأن من
يتعامل معنا يتعامل على �أن��ه امل�سيطر ،ويجب �أن
ت�سعى �إليه وت�سرت�ضيه بال�سبل كافة ،لقد مررنا
يف جم��ال عملنا يف ال�صفحة الثقافية مبرحلة
كان العمل فيها جيد ًا ،وعلى الرغم من ال�صعوبات
والعوائق التي وقفت يف طريقنا ا�ستمرت جريدتنا
ب�إ�صدار ال�صفحة الثقافية ،عالقتنا بالقطاع اخلا�ص
جيدة فهو يرفدنا بكل ما هو جديد ،لت�سليط ال�ضوء
على �أهم الكتب ال�صادرة لديه مما يت�سبب يف رفع
م�ستوى املبيع لهذا الكتاب ..وعلى الرغم من امل�ستوى
الثقايف والفكري للطبقة التي نتعامل معها ،جند �أن
بع�ضهم ال يتعاون مع ال�صحفي الذي يغطي الأخبار
الثقافية ب�شكل جيد ،بل ينظر �إليه من منبع �شخ�صي
وك�أ َّنه متطفل على حياته ال�شخ�صية.
ت�سعى مكتبة الأ���س��د دائ�� ًم��ا لال�ستمرار ب�إقامة
معر�ض الكتاب ال�سنوي ،ورفده بكل جديد ،وحبذا
لو راف��ق ه��ذا املعر�ض ن��دوات ملناق�شة �أه��م الكتب
املعرو�ضة فيه ،ي�شرف على هذه الندوات خمت�صون
من ال�ش�ؤون الأدبية كافة.
وك���ان ع��ن��وان ال��ب��ح��ث ال���ذي ق��دم��ه �أ.الأرق�����م
الزعبي« :من غياب اال�سرتاتيجية الثقافية �إىل
انعدام التخطيط» :حاول من خالله مقاربة م�شكلة
غياب اال�سرتاتيجية الثقافية وانعدام التخطيط
يف امل�ؤ�س�سات الثقافية ،م�ؤكدً ا �أن عملية التخطيط
الثقايف م��ن �أع��ق��د �أن���واع التخطيط لأن��ك تخطط
لعملية تهدف يف النهاية �إىل تغيري �أمناط التفكري
وغر�س قيم جديدة �أحيان ًا وترك عادات وتقاليد ال
يرى الواقف وراء �سيا�سات اخلطة الثقافية و�أهدافها
ً
م�سوغا لها� ..إ�شكالية التخطيط الثقايف تكمن بعدم
القدرة التامة على عزل املتغريات غري املرغوبة..
والأهم وجود هيئات ومنظمات ودول متلك القدرات
البحثية والعلمية واملالية وال�سيطرة على و�سائل
االت�صال والتوا�صل وهي �إمكانيات وق��درات تعجز
حكومات حملية جمتمعة ولي�س فقط وزارة الثقافة
عن مواجهتها ...نحن اليوم �أم��ام �إ�شكالية كيف
نحافظ على الذات الثقافية يف ظل االنفتاح التام
على ثقافة الآخر لتعذر االنغالق؟
ولعل من �أخطر �أن��واع الثقافات انت�شار ًا ثقافة
الإره��اب ،وهو �إرهاب يهدف �إىل هدم الدولة ليقوم
ت�سليحا وعقيدة قتالية م�ستند ًا
على �أنقا�ضها ،ميلك
ً
�إىل عقيدة دينية ومنظومة فكرية عديدة ،وال
يتورع عن ا�ستخدام �أي نوع من �أنواع الأ�سلحة والعنف
والقتل والتدمري واحل�صار والتجويع وا�ستخدام
الأ�سلحة املحرمة دول ًيا.
ونحن ن��درك م�سب ًقا �أن �أي خطة ثقافية يجب
�أن ت�صب يف خانة التنوير والت�شاركية وت�شجيع
احلوار ،وتعزيز كل ما من �ش�أنه احلفاظ على الدولة
ومكوناتها ،واحرتام حقوق الإن�سان ودولة القانون
واحل��ري��ات ،دول��ة علمانية ال دينية ..وه��ي �أجنح
خطة ملواجهة هذا الإرهاب..
وكان لل�سادة« :عماد �إبراهيم� ،إبراهيم �سعيد،
خلف املفتاح� ،إبراهيم زع��رور ،حممود عامر ،نور
الدين املوعد» مداخالت قدمت بع�ض الت�سا�ؤالت
واال�ستف�سارات التي من �ش�أنها �أن حتر�ض املعنيني
على الفعل الثقايف� ،أن تكون لهم خططهم وم�شاريعهم
الثقافية التي ال ت�ستثني �أحدً ا والتي ينظم عملها
جمل�س �أعلى للثقافة ي�ضم متخ�ص�صني يف املجاالت
الثقافية والأدبية والإبداعية كافة.

نشاطات

(الجوالن هوية وانتماء)
ندوة في فرع القنيطرة
التحاد الكتاب العرب
•مرينا �أوغالنيان
حت�����ت ع����ن����وان
(اجل����والن هوية
وانتماء) �أقام فرع
القنيطرة الحتاد
ال���ك���ت���اب ال��ع��رب
ن�������دوة ث��ق��اف��ي��ة
يف م��ق��ر االحت�����اد ظهر
الثالثاء ،2019/7/9
���ش��ارك فيها �أ.د .بالل
عرابي و�أ.د� .أحمد علي
حم��م��د ،و�أدار فعاليات
الندوة �أ.د .عبد الكرمي
ح�سني.
يف ورق���ت���ه امل��ع��ن��ون��ة
(التقاليد االجتماعية
يف اجل���والن) رك��ز �أ.د.
ب���ل��ال ع�����راب�����ي ع��ل��ى
تقاليد ه�ضبة اجلوالن
االج��ت��م��اع��ي��ة وع�لاق��ة
ه��ذه التقاليد بالوطن
الأم ���س��وري��ة ،وحت��دث
ع��ن تاريخية حمافظة القنيطرة وعن
جغرافيتها وعن الو�ضع ال�سيا�سي للجوالن.
وق����د �أ����ش���ار �إىل �أن ق�����رار الإدارة
الأمريكية ب�أحقية العدو ال�صهيوين يف
ه�ضبة اجلوالن هو اغت�صاب للحق العربي
وحماولة فا�شلة ل�سلخ اجل��والن من �أهله
وحرمانهم من حقوقهم يف �أر�ضهم.
كما �سلّط ال�ضوء على تقاليد احلياة
االجتماعية يف اجل���والن ،يف الأع��را���س
ويف الأم��ث��ال ال�شعبية و�أه���ازي���ج الفرح
واالرت��ب��اط ب��الأر���ض اجلوالنية ،م�شدد ًا
على انتماء �أهل اجلوالن لأر�ضهم ولوطنهم
�سورية ،م���ؤك��د ًا �أن �إج����راءات االحتالل
باطلة جملة وتف�صي ًال �أمام �إرادة ال�شعوب
يف التحرر وعودة هذه الأر�ض املباركة �إىل
�أهلها.
و يف بحثه الذي حمل عنوان (اجلوالن
يف الف�ضاء الروائي) �ساق �أ.د� .أحمد علي
حممد �أمثلة عن ن�صو�ص تناولت اجلوالن
كف�ضاء روائ����ي وت��ف��اع�لات ال�شخ�صية
اجل��والن��ي��ة وح���رب ت�شرين التحريرية
مثل ق�صة (�شجرة البطم) لفار�س زرزور
ورواي��ة (الأب�ت�ر) ملمدوح ع��دوان ورواي��ة
(قارب الزمن الثقيل) لعبد النبي حجازي
ورواي��ة (الأي��ام التالية) لن�صر ال�شمايل
ورواي���ة (دع��وة �إىل القنيطرة) لكوليت
خ��وري ورواي���ة (رف��ق��ة ال�سالح والقمر)
مل��ب��ارك رب��ي��ع ورواي����ة (�أزاه��ي��ر ت�شرين
امل��دم��اة) لعبد ال�سالم العجيلي ورواي��ة
(�ألف ليلة وليلتان) لهاين الراهب ورواية
( �إع�لان��ات عن مدينة كانت تعي�ش قبل
احل���ر) ملحمد مل�ص ورواي����ة (امل��ر���ص��د)
حلنا مينة ورواي��ة (اخلندق) ملحمد وليد
حافظ ورواية (تل الفر�س) لناديا خو�ست
ورواية (الرجل والزنزانة) لوهيب �سراي
ال��دي��ن ورواي���ة (امل��دف��ع اخلام�س) لوليد
حافظ ورواية (ج�سر بنات يعقوب) حل�سن
حميد ورواي��ة (قناديل الليايل املعتمة)
لعلي امل��زع��ل ورواي���ة (مو�سيقا ال��رق��اد)

لزهري جبور ورواي��ة (�أوراق الغرفة )67
ل�سليم ع��ب��ود ورواي����ة (ال����ورد ال يبت�سم
مل��وت��ه) ل��ن��ادر ال��ف��اع��وري ورواي����ة (�أب��ع��د
من نهار -ذكريات دفاتر الزفتية) لأمين
احل�سن ورواي��ة (ت�سعون يوم ًا يف الربيع)
مل��رمي �شعبان ورواي���ة (ال��رف��اع��ي) جلمال
الغيطاين ورواي��ة ( احل��رب يف ب ّ��ر م�صر)
ليو�سف القعيد ورواي���ة ( نوبة رج��وع )
ملحمود ال��ورداين ورواية ( ال�سمان يهاجر
�شرق ًا) لل�سيد جنم ورواية ( �أن�شودة الأيام
الآتية) ملحمد عبد اهلل الهادي وغريها
الكثري.
وو�ضح �أن �أغلب الروايات التي تناولت
اجلوالن جاءت بعد حربي حزيران 1967
وت�شرين 1973م ،و�إذا كانت الروايات التي
جنمت عن النك�سة جت�سد م�شاعر اخليبة
والإحباط ،ف�إن �أدب حرب ت�شرين الروائي
ج�سد الإح�سا�س بالظفر وال�شعور بالزهو
والن�صر.
و�أ���ش��ار �إىل �أن��ه ثمة حاجة لت�صنيف
الأدب الروائي الذي جعل اجلوالن ف�ضاء
له ،ت�صنيف ًا نقدي ًا �أكادميي ًا ،بغية درا�سته
درا�سة حتليلية مو�ضوعية ،ومن ثم تقوميه
تقومي ًا دقيق ًا ،بو�صفه ج��زء ًا من امل�شهد
الروائي العربي املعا�صر� ،إذ �إىل الآن مل
تظهر درا�سة �أكادميية تتناول هذا الأدب،
مم��ا يجعله ب��ع��ي��د ًا ع��ن جم���االت التفكري
النقدي احلايل ،وما �أجنز يف الواقع حول
�أدب اجلوالن وحرب ت�شرين عامة ال يعدو
كونه مقاالت �صحفية منفعلة بالأحداث،
والواقع �أن ما كتب عن اجلوالن يف �ضوء ما
هو جار من �صراع بني العرب وال�صهاينة مل
يتوقف عند حدود الت�سجيل �أو االنفعال،
ذلك لأن اجلوالن �أ�صبح جزء ًا من املو�ضوع
ال��روائ��ي املعا�صر ،فهذا اجل��زء من وطننا
حتول مو�ضوع ًا فني ًا حا�ضر ًا كح�ضوره يف
وجدان كل عربي.

قضايا وآراء

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1649" :الأحد2019/7/28م 25ذو القعدة 1440هـ

ُك َّتـاب جمعية الق�صة والرواية وزيارة �شوقي بغدادي!
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• عماد النداف

حت��ول��ت زي���ارة جمموعة من
الكتاب ال�سوريني للكاتب الكبري
الأ���س��ت��اذ ���ش��وق��ي ب���غ���دادي يف
بيته �إىل حوار جميل حمل يف
طياته �أبعاد ًا وطنية وثقافية
وتاريخية يف �آن ،ف�شخ�صيته
ه���ذا ال��ك��ات��ب م��ت��ع��ددة ت��ذه��ب بني
ال�شعر والق�صة والرواية ،ناهيك عن
جتربته الوا�سعة يف التعليم التي
جعلته بدورها �أحد �أ�ساتذة مدار�س
دم�شق املعروفني..
حت��ول احل���وار ال���ودي �سريعا مع
�شوقي بغدادي �إىل حماولة للبحث
جديا عن �أف�ضل ال�صيغ التي ينبغي
�أن ي�شتغل عليها احتاد الكتاب العرب
لأخ���ذ دوره الطبيعي وال���رائ���د يف
املجتمع ،وذلك بعد ال�سنوات ال�صعبة
التي مرت بها �سورية نتيجة احلرب
الب�شعة ال��ت��ي �شنت عليها ،والتي
ت�شكل بحد ذاتها واحدة من الكوارث
الكربى التي �أملت ب�سورية يف القرنني
الآخريين.
وق��د الق��ى �شوقي ب��غ��دادي وفد
جمعية الق�صة وال��رواي��ة يف احتاد
الكتاب العرب برتحاب �شديد يف بيته
يف حي املزة الدم�شقي ،فتحلقوا حوله
ليتعرف �إىل من ال يعرفهم ،فه�ؤالء
الذين كانوا يقر�ؤون ق�ص�صه و�أ�شعاره
وزواي��اه ال�صحفية بالأم�س �أ�صبحوا

أع�ضاء يف احت��اد الكتاب
كتاب ًا بل و�
ً
العرب ويليق بهم احل��وار معه وهو
على �أعتاب املئة من العمر.
وت����أت���ي ه���ذه ال���زي���ارة يف �إط���ار
الفعاليات الذي ي�شتغل عليها احتاد
الكتاب العرب يف �سياق احتفاالته
يف العيد اخلم�سني لت�أ�سي�س االحتاد،
والتي يفرت�ض �أن تتوج مبهرجان كبري
يف �أيلول القادم ،وقد جرى التخطيط
لزيارات من هذا النوع تن�سج خيوط
امل��ح��ب��ة م��ع ال��ك��ت��اب ال����رواد ال��ذي��ن
ي�����س��ت��م��د م��ن��ه��م اجل���ي���ل جت��رب��ت��ه��م
وخربتهم وثقافتهم.
ويت�ألف الوفد ،الذي زار الأ�ستاذ
���ش��وق��ي م��ن ال��ك��ات��ب ال���روائ���ي �أمي��ن
احل�سن والكاتبة الق�ص�صية �سو�سن
رج���ب وال��ك��ات��ب الق�ص�صي الناقد
عو�ض �سعود عو�ض �إ�ضافة �إىل مقرر
جمعية الق�صة يف احت���اد الكتاب
العرب الكاتب القا�ص عماد نداف
و�أمني �سرها الكاتب القا�ص وال�شاعر
ريا�ض طربه..
وق��د �شاركت يف ال��زي��ارة الكاتبة
وال�شاعرة فاتن ديركي ،وقدم بع�ض
الكتاب من�شوراتهم اجلديدة للأ�ستاذ
�شوقي الذي �شكرهم عليها وا�ستف�سر
عن بع�ضها بجدية واح�ت�رام لنتاج
الأجيال اجلديدة.
كما دار نقا�ش وا�سع بني الكاتب

الكبري �شوقي بغدادي ،و�أع�ضاء الوفد
ح��ول ت��اري��خ احت���اد ال��ك��ت��اب العرب
وظروف ن�ش�أته وامل�سار الطويل الذي
عا�شه االحت��اد منذ ت�أ�سي�سه والدور
ال���ذي �أخ����ذه يف احل��ي��اة الثقافية
والوطنية ال�سورية.
ومت ت��ن��اول ال��واق��ع ال��ذي يعي�شه
ال��ك��ات��ب ال�����س��وري يف ظ���ل احل���رب
الأخ��ي�رة ال��ت��ي ت�شن ع��ل��ى ���س��وري��ة،
وح��اول النقا�ش الو�صول �إىل نقاط
ال��ت��ق��اء م���ن خ��ل�ال الإج����اب����ة عن
جمموعة ت�سا�ؤالت تتعلق بتح�سني
�أداء احلركة الثقافية والأدبية يف
�سورية.
وزيارة �شوقي بغدادي حتمل �أكرث
م��ن معنى ،فهو م��ن م�ؤ�س�سي احت��اد
الكتاب ،ويحمل الريادة يف ت�أ�سي�سه
راب���ط���ة ال��ك��ت��اب ال�����س��وري�ين قبل
انطالقة االحتاد بفرتة ق�صرية ،وقد

بلغ من العمر نحو ( )84عاما.
رف���د ���ش��وق��ي ب���غ���دادي ال��ث��ق��اف��ة
ال�سورية ب�أكرث من ع�شرين دي��وان
�شعري وجمموعة ق�ص�صية ،وهو من
مواليد بانيا�س عام  ،1928وتخرج
يف جامعة دم�شق ح��ام ً
�لا �إج���ازة يف
اللغة العربية و�آداب���ه���ا ،ودب��ل��وم�� ًا
يف الرتبية والتعليم وعمل مدّ ر�س ًا
للعربية ط���وال حياته يف �سورية
وخم�س �سنوات يف اجلزائر.
ويف جت��رب��ت��ه ال��ن��ق��اب��ي��ة��� ،ش��ارك
�شوقي ب��غ��دادي يف ت�أ�سي�س رابطة
الكتاب ال�سوريني ع��ام  1951التي
حت ّولت �إىل رابطة للكتاب العرب عام
 1954وانتخب �أمين ًا عام ًا لها حتى
مطلع عام  .1959وبعدها �شارك يف
ت�أ�سي�س احتاد الكتاب العرب احلايل
وك��ان ع�ضو ًا يف جمل�س االحت���اد يف
معظم دورات����ه �إىل �أن اخ��ت�ير بعد

ان��ت��خ��اب��ات االحت�����اد ع���ام ،1995
ع�ضو ًا يف املكتب التنفيذي و�أ�سند
�إل��ي��ه من�صب رئ��ا���س��ة حت��ري��ر جملة
«املوقف الأدب��ي» ال�شهرية ال�صادرة
عن االحتاد.
ومن �أعماله ال�شعرية والق�ص�صية
� :أكرث من قلب واحد � -شعر  -بريوت
 ،1955لكل ح��ب ق�صة � -شعر -
بريوت � ،1962أ�شعار ال حتب � -شعر
 دم�شق � ،1968صوت بحجم الفم �شعر  -بغداد  ،1974بني الو�سادةوالعنق � -شعر  -دم�شق  ،1974ليلى
ب�لا ع�شاق� -شعر  -ب�يروت ،1979
ق�ص�ص �شعرية ق�صرية جدّ ًا  -دم�شق
–  ،1981ر�ؤي���ا يوحنّا الدم�شقي
 دم�شق – � ،1991شِ عر للأطفال(�أنا�شيد وحكايات) ،ع�صفور اجلنة
 حكايات و�أنا�شيد للأطفال -دم�شق وزارة الثقافة  ،1982القمر فوقال�سطوح ،1984 -مهنة ا�سمها احللم
 ق�ص�ص  -احت��اد الكتاب العرب -دم�شق  ،-1986ح ّينا يب�صق دم�� ًا
 ق�ص�ص  -ب�يروت  ،1954بيتها يف�سفح اجلبل  -ق�ص�ص  -دم�شق ،1978
درب �إىل القمة -دم�شق .1952 -
(باال�شرتاك مع م�ؤلفني �آخرين).
امل�سافرة  -رواي���ة -دار الآداب-
بريوت .1994

ورق� ..أيلول
�صدر عن الهيئة العامة ال�سورية
للكتاب جمموعة ح��ك��اي��ات جديدة
بعنوان« :ورق� ..أي��ل��ول» م��ن ت�أليف
الأدي����ب ال��دك��ت��ور جرج�س ح��وراين
وه���ي ك��ت��اب��ة ���ش��غ��وف بالتفا�صيل،
وال��ت��ق��اط م��ا ه��و مده�ش وم��ف��ارق يف
حياة النا�س ،وم��ا تخفيه الظواهر
االج��ت��م��اع��ي��ة م���ن ع��ل��ل ب���أ���س��ل��وب
���س��ل�����س م���أن��و���س ي��ك��اد ي��ك��ون جتلي ًا

م��ن جت��ل��ي��ات ال��ط��ب��ي��ع��ة وق���د �ضمت
الق�ص�ص الآتية:
�أط���ول عا�شق يف ال��ع��امل ،البيه..
رومان�سي! ،بالعبث ..ن�ستمر� ،صانع
احل��ب ،ال يكاتي ،مفتاح لي�س �ضمن
ال��ل��وح��ة ،ي��ون�����س ،ال��دب�لان وفنجان
احل���ب ،ن�صف م�ت�ر� ،أك�ث�ر الكائنات
وفاء ،فرح يوم الثالثاء ،حلم �صاحب
ال�سعادة ،ال�صندوق ،ح��رب ..وحب،

بدنا ياها تخل�ص ،منيمة ،ع�صفورتي
احل��ل��وة ،ح���ذاء واح���د يف ال�����ش��رق ال
ي��ك��ف��ي ،م��ن��ق�لات��ي ،ط��ب��اخ روم����اين،
���س��ي��دات احل���ب ،دوالب �أب���ي ال��زي��ن،
و����ص���ل ع��ل��ى ال��ت�����س��ل�����س��ل��� ،ص��اح��ب
ال��ق�����ص��ر ،ك�ب�ر م�����ش��ك��ل��ت��ك ..ت�صغر،
رج��ل �سعيد ج��د ًا ،دي��ك طائ�ش ،حلم
�صعب الفهم ،بقعة جلدية،
ج��اء ال��ك��ت��اب يف ح���وايل /216/

املدي ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول:
جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986
املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

�صفحة من احلجم ال�صغري.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الأديب �أ�صدر
م��ن قبل ث�لاث جم��م��وع��ات ق�ص�صية
هي:
ـ اخليول امل�سافرة
ـ اليوم الأخري من حياة ذئب
ـ م�صعد ال�ساعة الرابعة

مدي ــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد

رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

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

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

هيئـة التحريـر:
د� .سليم بركات ،غ�سان كال�س ،حممد احلفري،
علو�ش ع�ساف� ،سهيل الديب

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.

16

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1649" :الأحد2019/7/28م 25ذو القعدة 1440هـ

•�أ.حممد حديفي  -رئي�س التحرير

�شعراء خارج مو�سوعة العدم
يف كتابه «بريد ال�سماء االفرتا�ضي� ..شعراء خ��ارج مو�سوعة العدم» ال�صادر عن دار
البلد للطباعة والن�شر والتوزيع يقدم لنا الأديب �أ�سعد اجلبوري جمموعة من احلوارات
االفرتا�ضية املتخيلة مع �أدباء ارحتلوا ،ولكن م�سريتهم و�أعمالهم ما زالت عالقة يف الذاكرة
لأنها �أعمال متميزة ،وخمتلفة ،وفارقة..
ومل يقت�صر اهتمام الأدي��ب اجلبوري على الأدب��اء العرب ،و�إمن��ا تعداه لي�شمل عدد ًا
من �شعراء العامل املبدعني من �أوروب��ا و�أمريكا الالتينية ،وقد �أطلق العنان ملخيلته التي
ا�ستندت يف تقديري �إىل ما قر�أه عن ه�ؤالء الكبار اخلالدين يف الذاكرة والوجدان ،وما مت
تداوله من �أقوالهم التي ا�ستند عليها كثري من النقاد ،وعادوا �إليها يف كثري من الأحيان،
ال�ستعمالها ك�شواهد حية يدعمون بها ما يودون تثبيته كحقائق يف تطور الأدب ،ومراحله
التي مر بها ،ومدار�سه املتعددة التي كان بع�ض ه�ؤالء املبدعني روادها احلقيقيني؛ �إذ تركوا
ً
ً
إ�ضافة لكون �أقوالهم هذه
م�ضيئة وم�شرقة حتى يومنا هذا� ،
فوقها ب�صماتهم التي ما زالت
تعترب �أحد املراجع الهامة التي ي�ستند �إليها الباحثون حينما يريدون �إثبات حقيقة ما� ،أو
تقدمي الأدلة على �صحة ما يودون �إثباته ور�سوخه ،وقد عمد اجلبوري �إىل تقدميها لنا
على �شكل حوارات مفرت�ضة متت مع ه�ؤالء ال�شعراء ،لذلك جنده اختار عنوان ًا لكتابه «بريد
ال�سماء االفرتا�ضي» ،وبدا ك�أنه يخاطب �أرواح ه�ؤالء الراحلني الذين ارتقوا �إىل ال�سماء،
ً
ماثلة بيننا تفر�ض وجودها مبا حتويه من عناوين مل يفلح الزمن
�إال �أن م�آثرهم ما زالت
بطم�سها واندثارها..
من بني ه���ؤالء الذين اختارهم الأدي��ب اجلبوري لإج��راء احل��وار االفرتا�ضي الراحل
العظيم «بدر �شاكر ال�سياب» الذي ولد يف العراق يف اخلام�س والع�شرين من �شهر كانون الأول
عام  ،1926وغادر الدنيا يف الرابع والع�شرين من �شهر كانون الأول عام .1964
يبد�أ اجلبوري حواره مع ال�سياب بعد �أن يقدم بجمل ق�صرية ،ور�شيقة حماوالته للبحث
عنه بحيث مل يعرفه للوهلة الأوىل لأن ال�سياب الذي كان يجل�س �إىل جانب �إيليا �أبو ما�ضي،
وال�شاعرة «�سيلفيا بالث» بدا معافى ،وب�صحة جيدة على عك�س ما كانه يف حياته املا�ضية،
أحياء هنا؟ �أجابه ال�سياب الب�شر لغات هنا ،وكل
وحينما بادره ال�س�ؤال ..كيف ي�صبح املوتى � ً
�سطر من هذا الف�ضاء العميق ،ويف
خملوق هو جمموع كلمات ،ما �أن تكتمل ،حتى تتحرك على
ٍ
�س�ؤال �آخر يقول ال�سائل خماطب ًا بدراً ..مل تعد حزين ًا كما كنت يف العراق ،فيجيبه� :شفيت
من جميع �أمرا�ض العراق ال�سيا�سية والبيولوجية والنقدية ،وبدلت كل حمركات القهر التي
�أحرقت يف القدمي ج�سدي ،مبا يف ذلك املحركات ال�شعرية التي تربيت عليها �أو ًال ،وما جاء
حر فيقول ال�سائل خماطب ًا بدر� ..أال تخ�شى من خماطر ت�صريح كهذا ،قد
بعدها من �شعر ٍ
يدل على انحيازك لق�صيدة النرث؟ يجيب بدر ..ال �أبد ًا احلرية هنا �أكرث مما تت�صور� ،أو
هي �أو�سع مما تكون على الأر�ض؟ فيبادره ال�سائل بالقول ..لكن نار ًا قد ت�صيبك من نازك
املالئكة! وهنا يعمد امل�ؤلف �إىل ا�ستنباط ر�أي ال�سياب مبا عرفه عنه من خالل اطالعه
الدقيق على م�سار حياته و�آرائه ،ولكي يو�ضح ذلك ينقل لنا على ل�سان بدر �شاكر ال�سياب
قوله :ال تخف ..نازك دمية وديعة ،لكنها عدو �شر�س للحداثة ،لأنها تعتربها ا�ستقاللية
ً
متوهمة ب�أن ت�أليفها لبع�ض
عن امل��وروث فبدت ..ك�أنها ام��ر�أة �أقفلت على نف�سها الأب��واب
ال�شعر احلر ،كان مبثابة جناية ،لذلك كان ارتدادها �سريع ًا ،وموثق ًا بكتاب! وي�ضيف :نازك
رمبا كانت تعد الوعي بحرية التحديث �إثم ًا يجب التخل�ص منه� ،أو حمو م�صادره.
فيقول ال�سائل خماطب ًا :هل كان ي�شبهها ال�شاعر عبد الوهاب البياتي يف ذلك �أي�ض ًا؟

يجيب ال�سياب :كال .عبد الوهاب البياتي ال ي�ؤمن �إال بذاته ،حتى �صار ذلك الإميان مر�ضه
الوحيد ،فريد ال�سائل :لكنه كان �صديقك .يجيب ال�سياب �صديقي لأغرا�ض ال�صيد يف املياه
العكرة فقط!! وهنا ي�س�أله ال�سائل :هل حدث ذلك ب�سبب التناف�س على قلب ال�شاعرة مليعة
عبا�س عمارة مث ًال؟ يجيب بدر ..ذاك ما كانت تظنه مليعة من طرفها وح�سب ،حتى �أنها ال
تزال تكتب عن ذلك احلب الوهمي املالحم والأ�ساطري حتى اليوم ،وعند �س�ؤاله فيما �إذا كان
تف�صل الع�شاق على مقا�سها الوهمي
قد �أحب مليعة فع ًال يقول بدر :احلقيقة �أن مليعة كانت ّ
اخلا�ص ،فهي �إن �صادفت متثا ًال يف �ساحة ما ،فقد ال تتوانى عن االدع��اء ب�أن حجر ذلك
التمثال هاج حب ًا بها ،بل ورمبا يكون قد غمزها �أي�ض ًا ،وي�ضيف ..ال �أعرف بواطن تلك املر�أة
وال �أزقتها .كنت م�شغو ًال باملر�ض ،وبالعمل ،والبحث عن القوت ،وت�صحيح بع�ض ق�صائدها،
ففي العراق �آنذاك مل يكن هناك من حب ،فالغرام العراقي غرام من البارود .كانت الأحزاب
تقتل كل �شيء يف بالد خنقتها املوجات املتالطمة من الدم..
ينتقل ال�سائل بعد ذلك لي�س�أل ال�سياب عن �سر ذهابه �إىل الكويت وترك العراق ،فيجيبه
بدر ذهبت �إىل هناك من �أجل �أن �أكتب �إىل �شنا�شيل ابنة اجللبي �شعراً ،ويلح ال�سائل بال�س�ؤال
فيما �إذا كانت تلك قفزة �شعرية� ،أم �أنها مرحلة �أوىل لت�صنيع نوع جديد من النواح احلاد
الذي يرتك �أثر ًا يف ال�صخر فيجيب بدر ..عندما يتع�شق احلب باملوت فكالهما ي�صبح ج�سد ًا
من زجاج �أحمر مبقع باحلداد ،فيقول ال�سائل« :ميلتون» يعتقد ب�أن بطولة ال�شاعر ،تكمن
يف التوق لتدمري الذات ،هل كنت تقذف تلك احلمم من �صدرك حلم ًا ،وفق ًا لتلك الفكرة؟
بج�سد
يجيب بدر :مل �أكن ذات ًا يف يوم من الأيام ،بل كنا التدمري عينه ،وبطولتي تذكرين
ٍ
كنت �أحمله كالورق الذي يلفظ الروح ممزوج ًا بالنار ،وقد لعبت مع املوت لعبة التنا�ص مع
ً
فر�صة الجتثاث ال�شعرية من جمرى حياتي ،ورد ًا على
اخللود لغوي ًا ،دون �أن �أترك للموت
�س�ؤال عن عالقته باللغة يقول بدر :كنت مثل �أفعى امل��اء� ،أجه�ش بالبكاء و�أن��ا يف جمرى
اللغة .ال �أع��رف �إىل �أين �ستذهب بي ،ولكنها يف �أغلب الأحايني ،كانت تدلني على �سفن
ومراكب فيما وراء ال�ضباب.
ومي�ضي امل�ؤلف بعد ذلك يف موا�صلة احلوار مع ال�سياب في�س�أله عن حبه حلبيبته «�إقبال»
وال�سقوط بحبها فيجيبه ال�سياب� :إقبال مل تكن خيار ًا كانت امل�صري ،فب�سبب مائها تعمقت
بالغرق يف ذلك املجرى ،لأن تيار �إقبال هو الذي �سحبني �إىل هناك ،بعد خ�سارات غرامية،
وبرد عاطفي و�صل �إىل درجة التجمد..
ثم يبني امل�ؤلف بعد ذلك �أن عالقة ال�سياب بالبياتي مل تكن على ما يرام لدرجة �أن رحيل
ال�سياب قد ي�شكل �سعاد ًة للبياتي كما قال ال�سياب يف رده على �س�ؤال حول ذلك مو�ضح ًا �أنه
كان يقر�أ ذلك يف عينيه.
وعن �س�ؤال فيما �إذا كانت الأمرا�ض ت�صنع ال�شعر يجيب ال�سياب :رمبا ولذلك جتد حفار
ً
عالنية هنا �أو هناك� ،إال �أنه موجود يف كهوف كل
القبور يف ق�صيدة كتبتها ،فهو و�إن مل يظهر
رب من �سعايل.
ن�ص كتبته بح ٍ
وعن �سر هيامه بالأ�ساطري يقول ال�سياب :منذ �أن كنت طف ًال تاهت عنه �أمه على مقربة
من نهر «بويب» و�أنا �أحاول التعوي�ض عن ذلك احلرمان بالدمى ،وقد وفرت يل الأ�ساطري ما
كان ينق�صني يف عاملي الوجداين.
موح يلخ�ص �آراءه يف ال�شعر ويف
ومت�ضي الأ�سئلة متواتر ًة ليجيب عنها ال�سياب
ٍ
بتكثيف ٍ
احلياة.

mouhammad.houdaifi@gmail.com

رحيل الأديب عدنان كنفاني
نعى احتاد الكتاب العرب رحيل الأديب عدنان
كنفاين يوم الثالثاء الواقع يف  2019/7/23عن
عمر ناهز  79عام ًا ،بعد �صراع طويل مع املر�ض.
وهو من مواليد مدينة حيفا/فل�سطني ،و�شقيق
الأديب الفل�سطيني املعروف غ�سان كنفاين ،وهو
ع�ضو احت��اد الكتاب العرب ،وع�ضو احت��اد ك ّتاب
فل�سطني ،وقد ُكرم �أدبه بجوائز تقديرية كثرية،
وترجمت بع�ض ق�ص�صه �إىل لغات عاملية ،وقد
�صدر له الكثري من امل�ؤلفات يف الق�صة والرواية
وامل�سرح وال�شعر والدرا�سات الأدبية.
ومن م�ؤلفاته:
 غ��� ّ��س��ان ك��ن��ف��اين� ،صفحات ك��ان��ت م��ط��و ّي��ة.."�سرية" دار ال�شمو�س /دم�شق .1998
 حني ي�صد�أ ال�سالح ..ق�ص�ص ،دار ال�شمو�س/.1999
 قبور الغرباء ..ق�ص�ص ،دار اليازجي دم�شق/.2001
 ع��ل��ى ه��ام�����ش امل���زام�ي�ر ..جم��م��وع��ة ق�ص�صق�صرية (ومرتجمة للإنكليزية) اليازجي .2001
 ِبدّ و ..رواية "وهو ا�سم قرية فل�سطينية تقع�شمال غرب مدينة القد�س" اليازجي.2002 /

 �أخ��اف �أن يدركني ال�صباح ..ق�ص�ص "عناحتاد الكتاب العرب" .2001
 م�سرح ّية وطنية "مونودراما" بعنوان "�ش ّمةزعوط" عر�ضت على م�سارح �سورية .2002
 وتطري الع�صافري ..جمموعة ق�ص�صية ،دارالطارق /دم�شق .2005
 رابعة ..رواية ،دار الطارق /دم�شق .2005 خ��در ال����روح ..ق�ص�ص " 2006عن احت��ادالكتاب العرب".
 بئر الأرواح وق�ص�ص �أخرى" ...عن م�ؤ�س�سةفل�سطني للثقافة ."2007
 ر�ؤى ..بروق� ..أطياف ..قو�س قزح .ق�ص�صم�شاركة يف جم��م��وع��ات ق�ص�صية م��ع جمموعة
ق ّا�صني .دار اليازجي ،واحتاد الكتاب وال�صحفيني
الفل�سطينيني /دم�شق.
 اجل��ث��ة ودائ���رة ال��رم��ل (رواي����ة) ..ع��ن دارالهادي ،بريوت .2007
 �إي��ق��اع��ات ال��ذاك��رة ق�ص�ص  2008احت��ادالكتاب العرب "جائزة د .نبيل طعمة للإبداع.
 م��ع��ارج الإب����داع "�إعداد"  2009احلملةالأهلية الحتفالية القد�س ،م�ؤ�س�سة فل�سطني

للثقافة.
 احل����ري����ة ( 313رواي����������ة) ..ال���ه���ال���وك(ق�ص�ص) ..جمموعات ق�ص�صية ،وم�سرحيات
وروايات وديوان �شعر.
 وق��د كتب �أي�ض ًا ال�شعر واملقالة والدرا�سةوالبحث وين�شر يف ال�صحف واملج ّالت والدوريات
املحل ّية والعربية والأجنبية..
 م ّثل الثقافة الفل�سطينية يف مهرجان دولحو�ض املتو�سط يف �إيطاليا .2004
�شارك يف مهرجان دعم االنتفا�ضة يف طهران.2001
ح��ائ��ز على ج��ائ��زة �أف�ضل عمل �إب��داع��ي يفم�سابقة اخلميني للإبداع يف يوم القد�س.
���ش��ارك يف م��ه��رج��ان ن�صرة م��ق��اوم��ة ال�شعبالفل�سطيني يف �إ�سبانيا .2005
ع�ضو فخري يف جمعية الفكر والأدب املعا�صر،ويف جمعية كرمة بن هانئ ،ويف ثالثة من ق�صور
الثقافة يف القاهرة ـ م�صر.
ك��ان �ضيف ًا يف كثري م��ن ال��ن��دوات الإذاع��ي��ةوالتلفزيونية الأدبية يف �سورية ولبنان وم�صر
وتون�س وليبيا والإمارات العربية املتحدة.

كرمته جهات ر�سمية وخا�صة على الكثري من�أعماله الأدبية.
جائزة وتكرمي جتمع الأدب��اء الفل�سطينينيالق�صة.
العاملي للتم ّيز الإبداعي يف ّ
فائز بجائزة الدكتور املهند�س نبيل طعمةللإبداع للعام 2008
رئي�س احت��اد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب
التنفيذي و�أ���س��رة حت��ري��ر "الأ�سبوع الأدبي"
يتقدمون ب�أحر التعازي من ذوي الفقيد راجني
امل���وىل �أن يتغمده ب��وا���س��ع رحمته ويلهم �أهله
ال�صرب وال�سلوان.

