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وع��دت يف نهاي��ة احلديث ال�سابق �أن يكون مو�ض��وع حديث اليوم هو نداء م�ؤمتر بل��ودان للكتّـاب والأدباء
الع��رب �إىل �أدب��اء ومفكري العامل .و�أ�ش�ير �إىل ذل��ك للتذكري مبا فعله الأ�س��اتذة الكبار ،م��ن ناحية ،ومن
ناحية ثانية لأقول :ك�أن التاريخ يعيد نف�س��ه ،فالنداء الذي وجهه امل�ؤمتر يف �أيلول عام  ،1956ب�إمكاننا
�أن نطلقه اليوم ،وك�أن �شيئ ًا مل يتغري بالن�سبة لثوابتنا جتاه اال�ستقالل واحلريات واالحتالل ال�صهيوين،
والفكر اال�ستعماري وما يخ�ص الق�ضية الفل�سطينية.
جاء يف النداء:
«نحن الأدباء املجتمعني يف م�ؤمترنا الثاين يف بلودان.
با�س��م �أمتن��ا العربية التي �أ�سهمت يف بناء احل�ضارة ورف��ع م�شعلها يف �أحلك ع�صور التاريخ» .ويتابع النداء
ذك��ر �أ�سم��اء الأع�لام الكبرية مث��ل الكندي وجابر ب��ن حيان ،والب�يروين ،والغزايل ،وابن ر�ش��د ،واملعري،
وال��رازي ،وغريه��م من املئات من �أدبائنا وعلمائنا وحكمائنا الذين �أ�ضافوا قيم ًا ،واكت�شفوا علوم ًا و�أن�ش�أوا
فل�سفات ،و�أ�صبحوا جزء ًا من الرتاث الإن�ساين امل�شرتك اخلالد.
و«با�س��م املواط��ن العرب��ي ال��ذي ي�سعى لتجدي��د حياته ويتطل��ع اليوم يف حمب��ة ورجاء �إىل ع��امل �أف�ضل
ت�سوده الرفاهية ،والتعاون بني الب�شر جميع ًا».
«نهي��ب نح��ن الأدباء العرب ب�أدباء العامل وكتابه ومفكريه �أن يقف��وا �إىل جانبنا يف ق�ضيتنا العادلة التي
ننا�ضل من �أجلها».
وجاء يف النداء �أي�ضاً:
«�إن بالدن��ا العربي��ة التي �أكرهت على التخلف طوي ًال عن ركب احل�ض��ارة تتطلع اليوم يف �أ�صالة �إىل حياة
جديدة».
وي�شرح النداء:
«ولك��ن اال�ستعم��ار ال��ذي كان يع��وق تقدمن��ا دائم ًا ،ويحر�ص عل��ى خنق ثقافتن��ا القومية وحرم��ان �أمتنا
العربي��ة م��ن ثمرات املعرفة الإن�سانية ومتزيق كياننا املوحد ..ي�سعى اليوم لكي ي�سدّ علينا طريق احلياة
والوحدة واال�ستقالل والتقدم».
�أال ينطبق هذا الكالم على الواقع احلايل ،ويتابع النداء:
«فف��ي ج��زء من بالدنا ،يف فل�سطنيُ ،ي�ش َّرد �شعب �آمن و ُتفر�ض يف �أر�ضه املغت�صبة جماعة �صهيونية غا�صبة
تثري يف كل حلظة عدوان ًا �آثم ًا على بالدنا العربية».
هذا ،ومل تكن فل�سطني حمتلة كلها بعد ،ثم:
«وعل��ى مقرب��ة من �شواطئنا ترتب���ص �سفن و�أ�ساطيل ا�ستعماري��ة للعدوان علينا ،لأن بل��د ًا من بلداننا ،هو
م�صر ،مار�س حق ًا من حقوقه القومية ،ب�أن � مّأم �شركة قناة ال�سوي�س امل�صرية».
ه��ذا ،كان بالن�سب��ة �إىل الع��دوان الثالثي على م�ص��ر ،لأن اال�ستعمار مل َ
ير�ض بالت�أمي��م ،فتدخل ع�سكري ًا
متذرع�� ًا بحري��ة املالح��ة ،لك��ن يف احلقيقة كان يه��دف �إىل الق�ض��اء على احلرك��ة اال�ستقاللي��ة للبلدان
العربية ،واحليلولة دون قيام االحتاد العربي املن�شود.
«ويف ج��زء �آخر من بالدنا ،يف اجلزائر ،يح�ش��د اال�ستعمار ن�صف مليون من اجلنود يقومون بحرب �إبادة ال
مثيل لها يف التاريخ �ضد ال�شعب اجلزائري الذي ال يطلب غري كرامته وحريته وا�ستقالل بالده».
ونالت اجلزائر ا�ستقاللها وحريتها بعد �أن قدّ مت على مذبح احلرية مليون ون�صف املليون من ال�شهداء.
ويذكر النداء:
ً
«�إننا يف بالدنا نحب ال�سالم ،فمن بالدنا انبثقت الأديان جميعا وفيها عا�شت احلكمة والفن والفل�سفة».
وي�ضيف النداء:
«ونح��ن ال ن�سته��دف غ��زو ًا �أو عدوان ًا ولكنن��ا ال نرتدد يف حمل ال�س�لاح دفاع ًا عن �أمتن��ا ،وثقافتها و�أر�ضها
و�سيادتها».
«ويف �صف��وف املنا�ضل�ين نق��ف نحن الأدب��اء العرب مدركني �أنن��ا بهذا ال نحم��ي �أمتنا وتراثن��ا وا�ستقاللنا
فح�سب بل نحمي تراث العامل و�أمنه».
ولهذا كله:
«ي��ا كتّـ��اب الع��امل و�أدباءه ومفكّريه ،نهيب بك��م �أن تقفوا معن��ا يف ن�ضالنا العادل ،من �أج��ل �إعادة الأر�ض
املغت�صب��ة �إىل ال�شعب العرب��ي امل�شرد عن فل�سطني ،ومن �أجل ت�أمني حق م�صر يف ممار�سة �سيادتها القومية
ودف��ع العدوان الغا�شم عن �أرا�ضين��ا ..ومن �أجل وقف حرب الإبادة التي ت�شنها قوى اال�ستعمار على �شعب
اجلزائر ومتكني هذا ال�شعب العربي اجلزائري من حريته وا�ستقالله».
«من �أجل حترير بقية �أجزاء البالد العربية التي ال تزال ترزح حتت نري اال�ستعمار وعدوانه».
«ه��ذا ه��و ندا�ؤنا �إليكم ،تدفعن��ا �إليه تلك امل�س�ؤولي��ة الإن�سانية اجلليلة التي حتمله��ا كواهلنا جميع ًا �أمام
�شعوب العامل و�أمام التاريخ».
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انهيار اقت�صاد دبي

• د� .أكرم ال�شلي
تعلف �شركة م��اري��وت �أنرتنا�شيونال
العاملية عن �إعالن بل �إنهاء عالقتها بثالثة
مت �إغالق 1000
فنادق كربى بدبي .كما ّ
�شركة بدبي ،كما قام بنك دوت�شه الأملاين
ب�إغالق مكاتبه يف دبي وببيع ح�ص�صه يف
جمموعة �أبراج اال�ستثمارية .هذا �إ�ضافة
ل�شركة �أب��و ظبي الوطنية للطاقة ،قد
ا�ستعنت عن  25%من عمالها .و�شركة االحتاد
للقطارات خف�ضت عدد العاملني بها .30%
هناك ما ي�سمى «م��ودي��رن دبلوما�سي» وهو
�أمريكي يف الأ�صل يكتب رجل املال والأعمال
واالقت�صاد العاملي ال�سيد مري حممد علي خان،
يكتب مقا ً
ال �صادر ًا عن هذا املوقع ،وهو الذي
ً
عمل مدير ًا تنفيذيا للعددي من امل�شروعات
الكربى بدبي ،حيث يقول يف مقاله�« :أن ما
يحدث القت�صاد دوب��ي� ،أنه يذوب مثل ذوبان
قطعة �أو حبة مثلجات يف ح ّ��ر ال�صيف على
�شاطئ اجلمرية» .و�أ�ضاف ب�أن دبي قد حتولت
�إىل حمفظة دائ��ن�ين .فهي حت�صل على �صك
بنكي من رج��ل �أع��م��ال ما لتعطيه لآخ��ر كان
بحاجة ل��ه ،وه��ك��ذا ا�ضطرت �أن تتعامل مع
معظم عمالئها ،حتى ���ص��ارت املدينة تعي�ش
على اقت�صاد وهمي لي�س له مثيل ،خا�صة و�أنه
على �سبيل امل��ث��ال يف ح��ال ف�شل رج��ل �أعمال
واح��د يف ال�سل�سلة بالوفاء بالتزامه امل��ايل،
عندها �ستنقطع ال�سل�سلة ب�أكملها .ولذلك �إن
معظم ال�شركات و�أكربها تواجه تدهور ًا كبري ًا
يف �أو�ضاعها� ،أم��ا الأغ��رب من ذل��ك ،ف���إن رجل

• حممود ال�شاعر

الأعمال ،ال يعطى فر�صة لإعادة التفاو�ض على
طريقة دفع الدين .بل ترفع �شكوى بحقه وعلى
�أثرها يتم اعتقال رجل الأعمال ،ونظر ًا لهذه
احلالة ولتجنب االعتقال يهرب رجال الأعمال
تاركني �أعمالهم لتنهار متام ًا دون وجود فر�صة
حل�صول م�ستحقي ال�صك على �أموالهم.
ويف هذا العام  2019وخالل اخلم�سة �شهور
مت رف�ض �صرف �صكوك بقيمة �سبعة
الأخريةّ ،
مليارات دوالر ،و�أن عدد ال�صكوك املرفو�ضة
جتاوز  2/1مليون �صك ،وهو ما ن�سبته 39.3%
م��ن جمموع ال�صكوك امل�ؤجلة ال�����ص��ادرة عام
 ،2018وعندما حان وقت �صرفها ثم رف�ضها
بالكامل.
�أما �سوق العقارات ف�إنها تباع بربع قيمتها ،كما
�أن الفنادق قد خف�ضت �أجورها بن�سبة 30%
مت الإع�لان عن �إغالق  18فندق ًا
عموم ًا ،كما ّ
يف الآون��ة الأخ�يرة يف دب��ي� ،أم��ا الأم��ر اخلطري
والالفت �أن غالبية متاجر الذهب معظمها فارغ،
وهذا مل يحدث منذ �أكرث من  35عام ًا.
�أما عن �أ�سباب االنهيار هذا فيلخ�ص �صاحب
املقال ال�سيد حممد مريخان يف �أربعة �أ�سباب
رئي�سة فهي الآتية:
1ـ �إنفاق الإمارات ع�شرات مليارات الدوالر
يف فو�ضى ما �سمي بالربيع العربي.
2ـ تورطها يف احلرب الدائرة يف اليمن.
3ـ اع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى ج��ي�����ش م��ن امل��رت��زق��ة
وجمرمي احلروب الذين يتقا�ضون رواتب نيابة
عنها.

لغتنا الجميلة
4ـ التو�سع غري الطبيعي ل�شركة موانئ دبي
يف �شراء وا�ستئجار املوانئ على م�ستوى العامل،
والتي بلغت  75ميناء عاملي ،والأهم فيها تلك
املطلة على البحر الأحمر ،والقرن الإفريقي
تلبية للإدارة الأمريكية.
5ـ ا�ستنزاف اخلزائن اخلليجية عموم ًا من
قبل احلليف الأمريكي يف عقود ت�سليح كبرية.
6ـ مت��وي��ل ح���روب ودف���ع تكاليف اجلنود
والقواعد الأمريكية يف قاعدة الظفرة..
كما �أن��ن��ا ن�ضيف على م��ا ذك��ر التقرير� ،أن
م��راه��ق��ي زاي���د ق��د دخ��ل��وا نفق �سيطيح بهم
وب�أبراجهم وباقت�صادهم الوهمي ،وهذا لي�س
فقط و�ضع ب���د�أت الإم����ارات تعانيه وتعي�شه
ب�شكل حقيقي وواقعي ،بل هذا ين�سحب على
�أغلب ال��دول اخلليجية وبالأخ�ص ال�سعودية
التي دفعت �أثمان تورطها يف دعم الإره��اب يف
املنطقة والعامل ودفع �أك�لاف حتالفها الظامل
مع ق��وى ال��ع��دوان ما �سمي بالتحالف ال��دويل
واحل����رب ع��ل��ى ال��ي��م��ن ودع��م��ه��ا امل��ط��ل��ق ب��امل��ال
وال�سالح واملجموعات الإرهابية لإ�سقاط دول
�شقيقة و�إعالنها التحالف بكل �صفاقة ووقاحة
مع دولة الكيان الإ�سرائيلي والتن�سيق الكامل
معها ل�ضرب حم��ور املقاومة يف املنطقة ومن
�ضمنها �إي��ران الإ�سالمية ،ولذلك هذه الدول
مر�شحة لل�سقوط ..وخا�صة مع تعايف الدول
املت�ضررة من ت�آمر هذه الدويالت �أي ال�سعودية
والإم��ارات وحليفاتها ،وتعافيها من االحتقان
الداخلي واحل�صار االقت�صادي لإيران�.س

�سورية ت�ستعيد عافيتها

منذ بداية احلرب الإرهابية على �سورية،
كان املخطط الت�آمري ال�صهيو�أمريكي يهدف
�إىل تدمري �سورية و�إنهاكها والعودة بها �إىل
الوراء ،ولأن �سورية �صمدت وقاومت وقدمت
الت�ضحيات وانت�صرت �أراد املت�آمرون االنتقام
لأنف�سهم ب�شتى الو�سائل واتبعوا �أ�ساليب
خمتلفة ملنع بلدنا املقاوم من النهو�ض جمدداً،
ف�ضيقوا اخلناق على �أبنائه بح�صار اقت�صادي
جائر ،وحاربوا املواطن ال�سوري بلقمة عي�شه
وعملوا على جميع امل�ستويات ويف خمتلف
االجت��اه��ات لعزل �سورية و�إ���ض��ع��اف دوره��ا
الإقليمي والدويل.
وال��ي��وم وم��ع ا���س��ت��ع��ادة ���س��وري��ة لعافيتها
وع����ودة ال��ب��ه��ج��ة �إىل ���ش��وارع��ه��ا وم��دن��ه��ا،
و�إح���ي���اء م��ه��رج��ان��ات��ه��ا وم��ع��ار���ض��ه��ا ،تك�شر
الإدارة الأمريكية عن �أنيابها وتهدد بفر�ض
العقوبات والإجراءات القا�سية �ضد امل�شاركني
بفعاليات معر�ض دم�شق ال��دويل الذي �أعاد
الب�سمة �إىل وج��ه العا�صمة دم�شق و�أثبت
للعامل �أن �سورية ورغم جراحها قادرة على
الفرح ون�شر البهجة يف نفو�س �أبنائها ،وما
�صدر عن الإدارة الأمريكية هو �إرهاب من نوع
�آخر الهدف منه تعطيل معر�ض دم�شق الدويل

كحالة وطنية وظ��اه��رة اقت�صادية ،تعود
وقدم الكثري من
بالنفع على بلد �صمد ل�سنوات ّ
الت�ضحيات و�أراد �أن يقطف ثمرة انت�صاراته
لكّن العنجهية الأمريكية ونهج البلطجة
الذي تتبعه ي�ؤدي بها �إىل ا�ستهداف النه�ضة
ال�سورية وا�ستكمال ممار�ساتها الإرهابية،
وه����ذا الإج������راء ه���و ج���زء م���ن ال�سيا�سة
الأمريكية العدوانية التي ت�ستخدمها الإدارة
الأمريكية �ضد الدول املقاومة والعديد من
دول العامل التي ال تر�ضخ للأوامر الأمريكية
وال تنتهج نهجها.
لقد فر�ضت �إدارة ترامب منذ توليه احلكم
العقوبات االقت�صادية على دول عدة وكانت
�إي��ران من �أوائ��ل الدول التي �شهدت عقوبات
وح�صار ًا اقت�صادي ًا �أمريكي ًا و�ضغوطات كثرية
ب�سبب مواقفها الداعمة ملحور املقاومة ولأنها
ت�شكل تهديد ًا كبري ًا لإ�سرائيل وقوى العدوان،
ثم جاءت احلرب التجارية الأمريكية �ضد
ال�صني بالإ�ضافة �إىل العقوبات �ضد رو�سيا
وفنزويال وغريها من الدول.
���س��وري��ة وب��دع��م م��ن حلفائها و�شركائها
ق���ادرة على جت���اوز العقوبات وامل�ضي نحو
التنمية اقت�صادي ًا وخدمي ًا بثبات و�صمود،

قضايا وآراء

ول��ن ت�ستطيع �إدارات الهيمنة واال�ستبداد
�أن تنال م��ن ال�صمود ال�����س��وري ،و�إذا كانت
ال���ت���ه���دي���دات الأم���ري���ك���ي���ة ت���ط���ال ال����دول
وال�شركات وامل�ستثمرين ب�سبب م�شاركتهم
يف معر�ض دم�شق الدويل ف�إن هذه الأطراف
ك��ان��ت ح��ري�����ص��ة ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة وت��وق��ي��ع
اتفاقيات التعاون مع �سورية.وكُ ت َِب ملعر�ض
دم�شق الدويل �أن يتم دورته بنجاح و�إقبال
جماهريي كبري وهذا ما ي�ؤكد على قوة �سورية
والدعم ال��ذي يقدمه احللفاء والأ�صدقاء،
الأمر الذي �سريتد على �أمريكا وحمور ال�شر
و�سيدفعها التخاذ خطوات �أكرث عنف ًا وجنون ًا
لإيقاف النه�ضة ال�سورية وتثبيط عزمية
ال�سوريني.
�سورية تتجه نحو و�أد الإرهاب ب�شكل نهائي
وتطهري ترابها من دن�س العدو ،لتبد�أ بعد ذلك
مبرحلة جديدة من الإعمار وبناء الإن�سان
ال�سوري اجلديد امل�ؤمن ببلده والقادر على
بنائه و�إعادة احلياة �إىل مرافقه وم�ؤ�س�ساته
بخط ًا حثيثة ال تثنيها عقوبات والح�صار
اقت�صادي ،والقادم من الأي��ام �سيثبت قدرة
ال�سوريني على �إعادة بلدهم �أجمل مما كانت
و�إن غد ًا لناظره قريب.

• معاوية كوجان
��د) يف اللغة العربية
(ال��ي ُ
ك��ل��م ٌ��ة ُ
ذات م��ع��انٍ خمتلفة؛
منها :ال��ي ُ��د (ع�����ض ٌ��و م��ن ب��دنِ
الإن�����س��ان نلتقط ب��ه ونتناول
ِف �إىل
الأ�شياء.
واليد من الكت ِ
ُ
ؤو���س الأ�صابع) ،وال�سلطان،
ر� ِ
وال��ق��وة ،والهيمنة ،واملعروف
والإح�����س��ان ال��ل��ذان ُي�سديهما
امل��رء لأح���دٍ م��ا .وتجُ��م ُ��ع على
�أي��دٍ  .واخلط�أ ال��ذي يقع فيه
��ا���س ه��و ق��ول��ه��م :ل��ك �أي��دٍ
ال��ن ُ
علي ال �أن�ساها وال �أجحدها.
َّ
وال�صواب �أن نقولَ � :أيادٍ  ،مادام
املق�صود هو الإح�سان
املعنى
ُ
ُ
واملعروف امل ُْ�سدَ يانِ �إليك� .أما
الأيدي فهي جمع يد الإن�سان،
كما �أ�سلفنا.
يكتب بع�ض النا�س الأفعال
امل�����ض��ارع��ة امل��ن��ت��ه��ي��ة ب���أل��ف
مق�صورة وه��م��زة (كيطفىء،
و ُي�����رج�����ىء) ،ي��ك��ت��ب��ون ه��ذه
الأفعال خط�أً بالياء والهمزة
( ُيطفيء و ُيرجيء).
املُ ْن َيةُ يف العربية ما يتمنَّى
امل����رء م��ن الآم�����ال ،وجم ُعها
ُ
( ُمنَى) و(�أماينُّ ) و(�أمنيات).
ون��ق��ول ع��ن��د ات�����ص��ال ي��اء
ين
املتكلم بكلمة (�أماينّ )� :أما َّ
(بت�شديد الياء ون�صبها)؛ �أي
ما �أملك من ُمن ًَى وطموحات.
وعندما ت�أتي خ�بر ًا ملبتد�أ
ً
َ
حمذوفة
منقو�صة (�أي
ت�أتي
ح���رف ال��ع��ل��ة) ،ن��ق��ول �أم����انٍ
ك�أغانٍ .
ث��م��ة
ج��م��وع جميلة يقلُّ
ٌ
ا�ستعمالها م��ن ق��ب��ل ناطقي
������ر َرة)
ال��ع��رب��ي��ة م��ن م��ث��ل ( َب َ
وم���رادف���ه���ا �أب������رار وب������ا ّرون،
َ��اب
و(كَ��تَ�� َب��ة) ،وم��رادف��ه��ا كُ ��ت ٌ
و(ع َملة) ،ومرادفها
وكاتبونَ ،
الُ
العاملونَ وال ُع َّم .
ُي���خ���ط���ىء ب��ع�����ض ال��ن��ا���س
ديهي؛
فيقولون :ه��ذا �أم ٌ
���ر َب ٌّ
وال�صواب �أن يقولواَ :بدَ هِ ٌّي.
ُ
�سمي امل�صطافون املكان
ُي ِّ
الذي ي�صطافون فيه ( َم ْ�ص َيف)،
وهذا خط�أ؛ ال�صواب ( َم ِ�صيف)
َ
�صيف
كمبيت ،وفعله:
�صاف َي ُ
وي�����ص��ط ُ
��اف .وتُ��ق��اب��ل��ه��ا كلمة
( َم�شتَى) ،وفعلُها َي�شتو.
�ضد
ال���وف���رةُ يف ال��ع��رب��ي��ة ُّ
ال���قِ���لَّ���ة .وال�������ص���ف���ةُ م��ن��ه��ا:
�ير� .أما
الوافر واملَ��وف��و ُر وال��وف ُ
ُ
كلمة( ُم َت َوفِّر) فخط�أٌ محَ ْ �ض.

قضايا وآراء
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كيف �أ�سقطت المقاومة اللبنانية
الخطوط الحمر مع العدو الإ�سرائيلي
• عبد احلكيم مرزوق
ما ال��ذي ميكن قوله بعد العملية
النوعية للمقاومة اللبنانية التي
جاءت رد ًا على ا�ستهداف ال�شهيدين
ح�سن زينب ويا�سر �ضاهر يف عقربا
بدم�شق خ�لال ال�شهر امل��ا���ض��ي ،هل
و�ضعت الكيان الإ�سرائيلي �أم��ام نفق
م�سدود وهل جعلته ي��دور حول نف�سه ال
يعرف كيف يت�صرف منذ �أن �أعلن ال�سيد
ح�سن ن�صر اهلل� ،أن ال��رد �آت وطلب من
ق��ادة الكيان �أن يقفوا على رج��ل ون�صف
مبعنى �أال يجل�سوا مطمئنني ب��ل قلقني
وخائفني ومرعوبني من الرد القادم الذي
حت�ضره املقاومة اللبنانية على االعتداء
الإ�سرائيلي على رج��ال حزب اهلل رجال
املقاومة اللبنانية  .وعلى هذا فقد انعك�س
هذا الرعب واخلوف على احلدود اللبنانية
الفل�سطينية حيث �أخليت احل���دود من
اجلنود ال�صهاينة الذين كانوا يقومون
بدوريات م�ستمرة و�أخليت ثكنة �أفيفيم
الع�سكرية وو�ضعت بع�ض الدمى للإيهام
ب��وج��ود ب��ع�����ض ال�����ص��ه��اي��ن��ة ،وق���د نقلت
املحطات الف�ضائية حالة الرعب احلا�صلة
عند ال�صهاينة و�إخالء املنطقة احلدودية
مت��ام�� ًا ك��ي ي�سحبوا ال��ب�����س��اط م��ن حتت
�أق��دام املقاومة ومنعها من حتقيق هدفها
ب��رد م��وج��ع حتى ت�ستمر باعتداءاتها
امل�ستمرة على اجلنوب اللبناين ومع ذلك
فقد كانت املقاومة �أذكى حنكة من عقول
ال�صهاينة وا�ستطاعت �أن ت�ضرب داخل
احل����دود الفل�سطينية وب��ذل��ك ك�سرت
قواعد اال�شتباك العادية وك�سرت �أكرب
اخلطوط احلمراء منذ ع�شرات ال�سنني
للعدو الإ�سرائيلي بتدمري �آلية ع�سكرية
�إ�سرائيلية على طريق م�ستوطنة �أفيفيم
�شمال الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة قرب
احلدود اللبنانية ومقتل و�إ�صابة من فيها..
ال�ضربة كانت قا�سية وق��وي��ة للكيان
الإ�سرائيلي الذي نفى يف البداية حدوث
�أي �أ���ض��رار ع��ن طريق بنيامني نتنياهو
ال��ذي ظهر ع�بر و�سائل االع�ل�ام مكذب ًا،
ولكن ال�صور التي تناقلتها و�سائل الإعالم
امل��رئ��ي��ة وامل�سموعة وامل���ق���روءة جعلته
يخر�س من هول ال�صدمة التي كانت فوق
ما هو متوقع حيث كان الرد قوي ًا ومدوي ًا
جعل الكيان مكب ً
ال وعاجز ًا عن القيام ب�أي
رد لأن �أي اعتداء جديد �سيقابله رد من
املقاومة اللبنانية التي و�ضعت معادالت
ج��دي��دة ل�لا���ش��ت��ب��اك م��ن خ�ل�ال ق��اع��دة
ال�صاروخ بال�صاروخ والقتل بالقتل ،ولعل
الكالم الف�صل ال��ذي قاله ال�سيد ح�سن

ن�صر اهلل ب����أن ال خ��ط��وط ح��م��راء ل��رد
املقاومة اللبنانية التي ثبتت معادلة قوة
الردع وخماطبة الكيان اال�سرائيلي  :اذا
اعتديتم فكل جنودكم وم�ستعمراتكم
بالعمق يف دائ��رة التهديد ،وه��ذا الكالم
بالطبع ي�ؤ�س�س حل�سابات جديدة البد �أن
الكيان الإ�سرائيلي �سي�ضعها يف احل�سبان
كما ك��ان ي�ضع كل الأق���وال التي قالها يف
ال�سنوات املا�ضية وال��ت��ي ب��دوره��ا جعلت
الكيان املحتل يبحث عن �أ�ساليب وطرق
جديدة كما فعل بالطائرات امل�سرية والتي
�أ�سقطتها امل��ق��اوم��ة يف اجل��ن��وب ،و�إع�لان
املقاومة عن �إ�سقاط كل املُ�سريات التي
ير�سلها الكيان الإ�سرائيلي �إىل لبنان.
بعد هذه ال�ضربة املوجعة التي وجهتها
املقاومة اللبنانية للكيان الإ�سرائيلي هل
�سيجر�ؤ على االع��ت��داء م��ن ج��دي��د على
اجلنوب اللبناين وعلى دول حمور املقاومة؟
�أعتقد �أن الكيان الإ�سرائيلي ال يرتدع
وال ميكن �ضمان عدم قيامه ب���أي اعتداء
جديد  ,وعلى هذا ف�إن رد املقاومة لن يكون
�سه ً
ال ورمب��ا يكون �صاعق ًا بعد �أن انتقل
اىل داخل احلدود الفل�سطينية ،وامل�س�ألة
لي�ست مزحة و�أي اعتداء غري حم�سوب
النتائج �ستح�صد الدولة العربية نتائجه
التي �ست�ؤدي بها اىل ال���زوال .فاملقاومة
�أثبتت للقا�صي والداين �أنها لي�ست �ضعيفة
وحم��ور املقاومة بكامله لي�س �ضعيف ًا بل
قوي ًا ويزداد قوة يوم ًا بعد يوم ،فالرئي�س
الأمريكي دون��ال��د ترامب ال يعرف كيف
يجد املخرج لورطته التي �أدخل نف�سه بها
لإخ�ضاع اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
لرغبته ،وقد جرب كل و�سائل الرتهيب
والرتغيب جلعلها تن�صاع لإمالءات الإدارة
الأمريكية لكنه وجد نف�سه �أم��ام طريق
م�سدود وه��و اليتوانى كل ي��وم عن دعوة
الرئي�س الإي���راين للجلو�س على طاولة
املفاو�ضات واجلمهورية الإ�سالمية ترف�ض
وت�ضع �شروطها التي فيها ك�سر ل�ل�إدارة
الأمريكية بالعودة ع��ن العقوبات وهو
�شرط �أ�سا�س ال ميكن التنازل عنه..
حم��ور امل��ق��اوم��ة ي���زداد ق��وة وامل�����ش��روع
ال�صهيو�أمريكي يرتاجع ،وحمور املقاومة
ي�ضع �شروطه وقوانينه يف املنطقة يف ظل
انح�سار امل�شروع الأمريكي وفرملة الكيان
الإ�سرائيلي وحتجيمه لنكون �أمام بداية
نهاية ه��ذا الكيان الغا�صب وغطر�سته
ومن وراءه من دول داعمة له التي �ستن�أى
بنف�سها عن الغرق والتورط ب�أعمال ت�سقط
عنها ورقة التوت التي تت�سرت بها.

�سالمات

�أجرى الزميل �أحمد �إبراهيم عملية جراحية وتكللت بالنجاح.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة الأ�سبوع الأدبي
يتمنون له ال�شفاء العاجل ليعود �إىل مزاولة عمله يف خدمة الأدب ..و�سالمات.
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• د .علي دياب
يوا�صل �شعبنا العربي الفل�سطيني،
مواجهاته الدائمة للعدو ال�صهيوين،
وي�ستمر يف م�سرية العودة كل يوم
جمعة ،ويت�صدى �شبابه ب�صدورهم
العارية للآلة الع�سكرية املجرمة،
وب�أ�شكالها املختلفة ،وي�سقط ال�شهيد
تلو الآخر ،غري عابئني بتهديدات الكيان
ال�صهيوين ،بل وتخرج �أم ال�شهيد لت�صدح
ب�أعلى �صوتها� ،أنها تفخر با�ست�شهاد ابنها،
وبع�ضهن يكون ال�شهيد الثاين �أو الثالث،
وهذا ما يقلق العدو ال�صهيوين ويخفيه
�أكرث مما يظن �أنه يخيف ه�ؤالء الأبطال
ب���إط�لاق الر�صا�ص عليهم ،وارتقائهم
�شهداء يف �ساحة املواجهة ،فهذه حقيقة
جل ّية �أع��ت��ق��د �أن ال�صهاينة وال�سيما
ال�سا�سة منهم ،ي��درك��ون ج��ي��د ًا �أن��ه من
ال�صعوبة مبكان تروي�ض ه�ؤالء ،و�إخافتهم
ومنعهم من مهاجمة املحتل ،واحل�ؤول دون
ت�شبثهم ب�أر�ضهم ،وعدم قدرة �أي قوة يف
الأر���ض املحتلة على اقتالعهم من هذه
الأر���ض ،وما يقلقنا نحن و�أبناء �شعبنا
العربي عامة ،و�شعبنا العربي الفل�سطيني
خا�صة م��وق��ف ال��ق��ي��ادة الفل�سطينية
ممثّلة ب�سلطتها بقيادة حممود عبا�س
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،ومهند�س
اتفاق �أو�سلو!! ه��ذا االتفاق ال��ذي كان
م�شكلة امل�شاكل بغمو�ضه ،وبعدم و�ضوح
املواد التي ت�ألّف منها ،وما زالت ال�سلطة
متم�سكة به ،مع العلم �أن �سلطة الكيان
ال�صهيوين ال تلتزم ب�أي من حروفه التي
كتبت بها م��واده ،ورئي�س وزراء الكيان
ي�صرح �صباح م�ساء ،معلن ًا ه�ضم اجلديد
م��ن الأر�����ض الفل�سطينية ،وامل��زي��د من
�إقامة امل�ستوطنات فيها ،و�آخرها وعده
االنتخابي ب�ضم غ��ور الأردن ل�سلطة
االح��ت�لال ،ويعقد اجتماع ًا حلكومته
الغا�صبة يف املكان عينه ،وبكل �أ�سف ال
جند �أي ردة فعل من ال�سلطة �سوى البيانات
التي تدين؟! �إال �أن املقاومة الفل�سطينية
ومن خالل ما �أطلقته من �صواريخ ب�سيطة
�أرغ��م��ت ن�تن ي��اه��و رئي�س ال��ك��ي��ان ،وهو
يف ذروة خطابه ،ليقوده مرافقوه �إىل
امل�لاج��ئ ،وك����أن حقيقة م��واج��ه��ة هذا
الكيان الغا�صب ،التي �أ�صبحت وا�ضحة
و���ض��وح ال�شم�س و�سط النهار ،م��ا زال��ت
باهتة لدى جماعة ال�سلطة الفل�سطينية،
وفاتهم ما ح�صل لننت ياهو بعد عدوانه
على �سورية وا�ست�شهاد منا�ضلني حلزب
اهلل يف عقربا ،وكذلك �إر�ساله طائرتني
م�سريتني لل�ضاحية اجلنوبية وم��ا نتج
عنهما ،وخطاب ال�سيد الأمني العام حلزب
اهلل ب�ش�أن هذا العدوان ،ووعده بالرد على
هذا العدوان وتغيري قواعد اال�شتباك،

وقال لهم بالفم امللآن �إن الرد �سيكون يف
الأر���ض العربية الفل�سطينية املحتلة،
ولي�س يف الأر�ض العربية اللبنانية ،و�أنه
مل يعد هناك خطوط حمراء ،ومل مت�ض
�أي��ام م��ع��دودات حتى ك��ان ال��رد املوجع،
املتمثل ب�ضرب �آلية ع�سكرية �صهيونية
وقتل من فيها ،وبالتايل جلوء ننت ياهو
و�أركان حكومته� ،إىل الكذب والدجل و�أن
�ضربة حزب اهلل مل ينتج عنها �ضحايا،
وبالتايل ا�ستطاعت املقاومة اللبنانية
تثبيت �سيا�سة الردع ،و�أن لبنان و�سماءه
مل يعودا مباحني الخرتاقات العدو متى
���ش��اء؟ ون��ع��ود وب��ك��ل �أ���س��ف لنجد بع�ض
الأ�صوات اللبنانية ترتفع منددة بهذا
الرد؟ و�أن املقاومة ت�صادر قرار الدولة
اللبنانية ،وبيدها قرار ال�سلم واحلرب،
فيا لها من �أ�صوات منكرة ،و�إن دلت على
���ش��يء ،ف���إمن��ا ت��دل على ع��دم وطنيتها
ومن املعيب �أن تكون لبنانية ،و�إننا ن�س�أل
ه�ؤالء ،متى دخل جي�ش الكيان ال�صهيوين
�إىل ل��ب��ن��ان؟ وك���م ب��ق��ي يحتل الأر����ض
اللبنانية؟ وعلى الرغم من �صدور قرار
جمل�س الأمن الدويل رقم  /425/الذي
يطالب الكيان ال�صهيوين باالن�سحاب من
لبنان ،فهل ان�صاع الكيان ال�صهيوين لهذا
القرار؟ �أو لع�شرات ال��ق��رارات ال�صادرة
ع��ن الأمم امل��ت��ح��دة؟ وه���ل ا�ستطاعت
الدولة اللبنانية دون املقاومة حترير
ما حررته؟ فخرج العدو ال�صهيوين عام
وممرغ ًا وجهه بالرتاب،
�ألفني مدحور ًا
ّ
ودون قيد �أو ���ش��رط ،ويف ع��دوان��ه بعد
�سنوات �ست ،هزم مرة �أخرى ،ومل ي�ستطع
حتقيق �أي هدف من �أهدافه ،فاحلقيقة
الوا�ضحة هي املقاومة ،حم��ور املقاومة
ال���ذي ي�شكل قطرنا ال��ع��رب��ي ال�سوري
عموده الفقري ،فهذا املحور هو الذي يقلق
الكيان ال�صهيوين ،والأ�سياد الغربيون وما
يتبع لهم من �أنظمة عربية ،ولذا فبذلوا
ق�صارى جهدهم ،ويف �إط���ار م���ؤام��رة ما
�سمي بالربيع العربي للق�ضاء على الدولة
العربية ال�سورية� ،إال �أنهم حققوا الف�شل
تلو الآخر ،وها هو جي�شنا العربي ال�سوري
يو�شك على حتقيق ان��ت�����ص��اره الأخ�ي�ر،
وحت��ري��ر ك��ل ذرة ت��راب عربية �سورية
من رج�س الإره��اب وداعميه من �أنظمة
عربية و�إقليمية ودولية.
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من تقاليد ال�صحافة الأدبية
�أخبار الأدب والأدباء

•�إ�سماعيل امللحم

�شكلت بع�ض الدوريات الأدبية ظاهرة ثقافية
هامة ،بالإ�ضافة �إىل احت�ضانها الأدباء وت�شجيعهم
و�إلقاء ال�ضوء على بع�ض �إجنازاتهم �إذ �أن بع�ضها
كان يفرد ب�ضع �صفحات يف كل عدد منه تك ّون ح ّيز ًا
ي�أن�س �إليه ال��ق��ارئ يطالع فيه �أخ��ب��ار ًا عن الأدب
والأدب���اء خمت�صرة ولكنها كافية ت�سمح بنوع من
التعارف ونقل بع�ض املعارف ال تخلو من الأهمية.
خرب من بلد م�شرقي يليه �آخر من ديار املغرب فتكون هذه
ال�صفحة �أو ال�صفحات نوع ًا من ال�صالت بني الأدباء تتعمق
�أحيان ًا تنتقل بني ه�ؤالء ين�سجون �صداقات متتد طوي ًال.
ومل ُ
تخل دوري��ة �أدبية �أو ثقافية تقريب ًا ،يف ذلك
العهد ،من ذكر ما كان ي�صدر يف بدايات و�أوا�سط القرن
الع�شرين يف �صفحات منها خم�ص�صة ملا ن�شري �إليه تعر�ض
�أخبار ًا تتعلق مبا ت�صدره املطابع من كتب ون�شرات ،كما
�أن معظم هذه الدوريات مل يغفل يف �أي عدد من �أعداده
�أخبار ًا تتعلق بنقل نتاج هذا الأديب �أو ذاك �أو الإعالم عن
�ش�أن من �ش�ؤونه ،كتقلده من�صب ي�ستحقه �أو تكليفه بعمل
وظيفي� ،أو مبوا�ساته يف حال تعر�ضه لعار�ض �صحي� ،أو
م�شاركته �أفراحه و�أحزانه.
و�صفت �إحدى تلك الدوريات �صفحاتها عن مثل تلك
الأخبار ،وهي خمت�صرة ،يف �أكرث الأحيان �أنها برقيات،
وك��ان م��ن �ش�أنها �أن اهت ّمت بتعريف الكتاب ببع�ضهم
بع�ض ًا و�إن�شاء �صداقات بينهم ،وكانت بذلك ت�شكل و�سيلة
ات�صال بينهم امتدت �إىل �أقا�صي مغرب ديار العروبة و�إىل
م�شارقها.
يف �صفحات كانت تعنونها (الأدي��ب) اللبنانية حتت
عنوان برقيات �أدبية ،نقتطف بع�ض ًا من هذه الربقيات
التي يتعرف من خاللها القراء والأدباء �إىل �أخبار الأدباء
و�أخبار النتاج الأدبي ،فال تقت�صر هذه الأخبار على بلد
مبفرده بل كانت �أخبار ًا عابرة للحدود ال يحدها حد مينع
تداولها وانتقالها.
�ضم �أح��د هذه الأع��داد �أخ��ب��ار ًا خمت�صرة عن �أدب��اء
وكتاب من خمتلف البلدان العربية .من �سورية نذكر هذه
الأخبار:
وزارة الثقافة والإر�شاد القومي يف دم�شق ت�صدر جملة
خا�صة عهد �إىل ف�ؤاد ال�شايب �أمر الإ�شراف عليها.
الدكتور �صالح الأ�شرت ت�سلم الإ�شراف على حترير جملة
اجلندي.
ال�شاعرة هند هارون كلّفت بتقدمي برنامج �شعري ن�صف
�شهري يف التلفزيون ال�سوري.
الدكتور �أحمد ال�سمان عميد كلية احلقوق يف جامعة
دم�شق اقرتح على طالبه بتنظيم �أ�سبوع للنظافة ي�شمل
املدن والقرى.
�صدر حديث ًا عن مطبعة جامعة دم�شق كتاب اجلامع يف
الرتبية العامة ت�أليف �أوب�ير ترجمة الدكتور عبد اهلل
عبد الدائم.
كتب الدكتور زكي املحا�سني �إىل �صديقه �ألبري �أديب
�صاحب جملة الأديب ،يقول:
كم �أقلقني انحراف �صحتك � ،أرجو الرحمن �سبحانه �أن
ي�ضفي عليك العافية �سابغة ،وواهلل لو كنت قريب ًا منك
خلففت �إليك كل ي��وم مل�ساعدتك ،وكفاك متجيد ًا هذا
العامل العربي وال�صفوة ال�صاعدة من �أدبائه ومفكريه
و�شعرائه يعدّ ونك ال��رائ��د الأول للنه�ضة احلديثة يف
ال�شرق العربي املعا�صر� .إن ا�سم �ألبري �أديب كبري وجليل
تنحني �أم��ام��ه ال��ر�ؤو���س �إك��ب��ار ًا وتخفق القلوب دع��اء
ل�صاحبه بالعافية ال�صافية� .سلمت للمروءة والود وللأدب
والف�ضل �أيها الأخ احلبيب القدمي.
الدكتور عزة الن�ص وزير الرتبية يف الوزارة ال�سورية
ال�سابقة ت��وىل رئا�سة ال���وزارة اجل��دي��دة .وع��زة الن�ص
�أ�ستاذ يف جامعة دم�شق وله م�ؤلفات عدة يف تاريخ العامل
العربي احلديث .وكان منذ �أن�شئ معهد الدرا�سات العربية
يف اجلامعة العربية بالقاهرة ا�ستاذ ًا �سنوي ًا يحا�ضر فيه
ويعد من م�ؤ�س�سيه.
عقد ق�صا�صو �سورية م�ؤمترهم الأول يف املركز الثقايف
العربي بدم�شق .ح�ضر امل���ؤمت��ر �أك�ثر م��ن �ستني قا�ص ًا
وقا�صة .تقرر فيه ت�أ�سي�س ناد للق�صة ،كما مت انتخاب
هيئة ت�أ�سي�سية من خم�سة ع�شر ع�ضواً ،من دم�شق:
خديجة اجلراح ن�شواتي �أم ع�صام ،ا�سكندر لوقا ،عبد

اهلل ال�شيتي ،جان �ألك�سان ،يو�سف مدور ،وليد مدفعي.
ومن درعا� :أنعام م�ساملة.
ومن حم�ص :مراد ال�سباعي وعدنان الداعوق.
ومن حماة �أدوار ح�شوة.
ومن حلب :علي بدور وفاحت املدر�س.
ومن الالذقية خالد ال�شريقي ،فيليب عبد احلق.
ومن دير الزور عبد العزيز هالل.
تخلف عن ح�ضور ه��ذا امل�ؤمتر كل من ف���ؤاد ال�شايب،
فا�ضل ال�سباعي ،عبد اهلل عبد ،م��راد ال�سباعي وغادة
ال�سمان .واعتذر عبد ال�سالم العجيلي عن اال�شرتاك
بع�ضوية الهيئة الت�أ�سي�سية لكرثة م�شاغله.
وبني هذه الربقيات الأدبية نقر�أ �أخبار ًا عن الأدب
والأدباء ال يف بلد واحد ،بل يف بلدان عربية غريه.
و�أخبار من لبنان منها:
�أقيم يف «و�ست ه��ول» باجلامعة الأمريكية يف بريوت
مهرجان �أدب���اء العربية يف ال�برازي��ل لتكرمي الأخطل
ال�صغري ال�شاعر ب�شارة اخلوري .افتتح احلفلة ف�ؤاد �صروف
نائب رئي�س اجلامعة ،و�ألقى فار�س الدبغي مندوب �أدباء
ال�برازي��ل وع��ري��ف احلفلة خطاب ًا وق��دم �إىل الأخطل
�صفحة ذهبية نق�شت عليها �أبيات لل�شاعر �شفيق املعلوف
هدية من �أدب��اء الربازيل .ثم تلت الآن�سة بيان نويه�ض
ق�صيدة مو�سى احل���داد ،وح�سيب عبد ال�ساتر ق�صيدة
�إبراهيم الب�سيط ،والأب �سمعان ن�صر ق�صيدة الأدي��ب
برترد�س ال��ق��زي ،وري��ا���ض معلوف �أب��ي��ات �شفيق معلوف
املنقو�شة على ال�صفحة الذهبية ،وتال ريا�ض حنني خطاب
حبيب م�سعود وودي��ع ذيب ق�صيدة �شكر اهلل اجل��ر .ويف
اخلتام �ألقى الأخطل ال�صغري كلمة �شكر �شعرية.
بعث يو�سف �إبراهيم يزبك بر�سالة من روما يقول فيها
�إن الكاتب الدامنركي �أرجن دون�س �سيزور لبنان لي�ضع كتاب ًا
عنه ،وقد يتخذ لبنان وطن ًا ثاني ًا له.
�أن�ست دار الأديب بزيارة الأديبة فلك طرزي والأديب
القا�ص الدكتور حممد حاج ح�سني مدير معارف حمافظة
الر�شيد ب�سورية
بد�أ �أ�سبوع الكتاب يف لبنان يف 27نوفمرب املا�ضي(عام
 )1962وقد دعا الدكتور ق�سطنطني زريق رئي�س جمعية
�أ�صدقاء الكتاب �إىل م�ؤمتر �صحفي و�إىل حفلة ع�شاء تقام
يف �أول دي�سمرب اجلاري و�ست�سلم يف هذه احلفلة اجلوائز
�إىل الفائزين بها بقيمة � 22ألف لرية.
ال�شاعر يو�سف اخلال �سافر �إىل �أمريكا بعد ح�ضوره
م�ؤمتر الأدب العربي الذي عقد يف روما.
نالت جائزة جريدة النهار يف بريوت لأف�ضل ق�صيدة
ال�شاعرة ال�سورية الفتية �سنية �صالح على ق�صيدتها
«ج�سد ال�سماء» ،ونوهت اللجنة بق�صيدتي الهند جلورج
�ضو وخليج النوم لكمال خري بك.
وعن �أخبار الأدباء يف العراق:
قران ال�شاعر �سعدي يو�سف على الآن�سة �سهام النا�صر.
منحت جمعية احتاد امل�ؤلفني يف بغداد امتياز ًا لإ�صدار
جملة �شهرية با�سم “الكتاب”.
ومن الأردن:
ظهر العدد الأول من جملة ر�سالة املعلم ل�سنتها اخلام�سة
التي ت�صدرها وزارة الرتبية الأردنية �ساهم يف حتريره كل
من:
�إبراهيم القطان ،ح�سني فريز� ،سيف الدين الكيالين،
عبد الرحيم عمر ،البدوي امللثم ,منري عمر� ،أمني فار�س
ملح�س ،حممد �سيف الدين الإيراين و�آخرين.
ونقتب�س �أخبار ًا من م�صر وال�سودان منها:
ثمانية دواوي��ن من ال�شعر يقدمها الربنامج الثاين يف
�إذاع��ة القاهرة خالل الفرتة التي تنتهي بانتهاء العام
احلايل” ”1961يف برنامج �شاعر ودي��وان هي :وجدتها
لفدوى طوقان� ،شظايا ورماد لنازك املالئكة ،مدينة بال
قلب لأحمد حجازي ،عبري الأر�ض لفوزي العنتيل� ،أفاعي
الفردو�س الليا�س �أب��و �شبكة ،دي��وان حافظ �إبراهيم،
ديوان علي اجلارم وق�صائد لنزار قباين.
�سافر الفنان امل�سرحي زكي طليمات �إىل الكويت لي�ضع
الدعائم لنه�ضة م�سرحية.
هواج�س ليل ا�سم الديوان الأول لل�شاعر ال�سوداين
�إ�سماعيل عمارة مع مقدمة الدكتور عبد القادر القط.
هذه �أمثلة مما كانت تهتم به دوريات تلك الفرتة يف تلك
املرحلة من بدايات الن�صف الثاين من القرن الع�شرين.

�أفكار في
فل�سفة التنوير

• د .عدنان عو ّيد
التنوير لغة:

جاء التنوير من الفعل (ن ّور) .ونقول :ن ّور الغرفة� ,أي �أزال ظلمتها
و�أبان ما فيها).

التنوير جماز ًا �أو ا�صطالحا:

فهو ين�صرف هنا �إىل �ضرورة اعتبار �أن يكون العقل الإن�ساين,
وحرية الإرادة الإن�سانية ,هما املنطلق �أو امل�صدر الرئي�س لكل الن�شاط
الفكري والعملي القائم يف حياة الفرد واملجتمع.

الإرها�صات الأولية للتنوير:

ابتد�أت مع بدء تاريخ وعي الإن�سان لنف�سه والبحث عن �سر وجوده و�أمنه
وا�ستقراه وبقائه.
فهذا جلجام�ش يف الألف الثالث قبل امليالد يبحث عن �سر اخللود  .وعند
ف�شله يف احل�صول على النبتة التي متنحه هذا ال�سر ,يعود للحكيم �أنا تب�شم
ليقول له احلكيم:
متى بنينا بيت ًا دام �إىل الأبد؟.
متى ختمنا ختم ًا دام للأبد؟.
مل يكن هناك خلود ودوام منذ الأبد!.
�أما لدى اليونان ,فهذا هرياقليط�س يف القرن ال�ساد�س قبل امليالد يقول:
(كما �أنك ال ت�ستطيع �أن ت�ستحم يف مياه النهر مرتني فكذلك هي احلياة. ).

التنوير واحلرية:

يف الفكر الو�ضعي :جاء عند �سبينوزا وهيجل ومارك�س� :إن احلرية هي وعي
ال�ضرورة� ,أو ال�ضرورة الواعية.
�أي �إن حرية الإن�����س��ان تقوم على (وع��ي و�إدرارك ومعرفة) القوانني
املو�ضوعية التي تتحكم ب�آلية عمل الطبيعة واملجتمع ,وبالتايل الت�سلح بها
وت�سخريها مل�صلحة الإن�سان.
يف الدين :جاءت حرية الإن�سان وت�أكيد �شخ�صيته مرتبطتان باملعرفة
والتعلم .ففي القر�آن � :أول �آية نزلت هي (�إقر�أ با�سم ربك الذي خلق ,خلق
الإن�سان من علق� ,إق��ر�أ وربك الأك��رم الذي علم بالقلم ,علم الإن�سان ما مل
يعلم).

الأدوات املعرفية للتنوير:

العقل و مدركات حوا�سه( .الب�صر – ال�سمع – ال�شم – اللم�س ..الخ).
 - 2التجربة احل�سية للب�شرية يف عالقات النا�س بالطبيعة واملجتمع,
وتقوم على :
العالقة اجلدلية بني الإن�سان وحميطه ( :من امل�شاهدة احلية �إىل التفكري
املجرد �إىل املمار�سة) .
يقول حممد عبده (( :نعم �إن الإن�سان �إن�سان بفكره وعقائده� ،إال �أن ما
ينعك�س �إىل مزايا عقله من م�شاهد نظره ومدركات حوا�سه ي�ؤثر فيه �أ�شد
الت�أثري ،فكل �شهود يحدث فكر ًا ,وكل فكر يكون له �أثر يف داعية ,وعن كل
داعية ين�ش�أ عمل ،ثم يعود من العمل �إىل الفكر ,وال ينقطع الفعل واالنفعال
بني العمل والأفكار ما دامت الأرواح يف الأج�ساد ,وكل قبيل هو للآخر عماد.).

منهج التنوير:

ويقوم على الإميان :باحلركة والتطور والتبدل (�سبحان الذي ال يحول وال
يزول) – وبالعالقة اجلدلية بني الداخل واخلارج (فالإن�سان ابن بيئته (من
عا�شر القوم �أربعني يوم ًا �صار منهم) –وبني اجلزء والكل (حديث الر�سول :
امل�ؤمن للم�ؤمن كالبنيان املر�صو�ص - )..وبني ال�شكل وامل�ضمون (املكتوب يعرف
من عنوانه)  -والقول بن�سبية احلقيقة ( الكمال هلل)– و�أخري ًا على ال�شك
القائم على رف�ض الأ�سطورة واالمتثال واال�ست�سالم للجرب املطلقَ ( .و ِ�إ ْذ َق َ
ال
ال �أَ َولمَ ْ ُت�ؤْ ِمن ۖ َق َ
يم َر ِّب �أَ ِرنيِ َك ْي َف تحُ ْ ِيي المْ َ ْو َتى) ۖ َق َ
ال َب َلى َول ِكن ِّل َي ْط َم ِئ َّن
ِ�إ ْب َر ِ
اه ُ
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جوهر و�أهداف التنوير:

 - 1الإن�سان وتنميته امل�ستدامة �أو ًال .وه��ذه تت�ضمن بال�ضرورة:
احلرية ,العدالة ,امل�ساواة ,التعليم ,وال�صحية الخ .وثاني ًا املواطنة وما يقوم
عليها من حقوق وواجبات ,وتعليم وحرية امل��ر�آة ,واح�ترام ال��ر�أي وال��ر�أي
االخر ..ثالث ًا ,تنوير النا�س وحماربة من يعمل على جتهيلهم خدمة مل�صالح
�سيا�سية �أو طبقية حمددة.

هذا وميكن القول ب�شكل �آخر:

- 1على امل�ستوى ال�سيا�سي :حتقيق دولة القانون وامل�ؤ�س�سات� ,أو ما ي�سمى
الدولة املدنية.
 - 2على امل�ستوى االقت�صادي :حتقيق العدالة يف تقا�سم الرثوة الوطنية.
 - 3على امل�ستوى االجتماعي :حتقيق املواطنة ,وجت��اوز املرجعيات
التقليدية من ع�شرة وقبيلة وطائفة ومذهب.
 4على امل�ستوى الثقايف :اال�شتغال على اجلانب العقالين والأن�سي الذي يربز دورومكانة الإن�سان كخليفة على الأر�ض.

زوايا

5

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1656" :الأحد 2019/9/22م 23 -حمرم  1441هـ

مجتمع المعرفة..المفهوم والخ�صائ�ص

•د .عي�سى ال�ش ّما�س

تزايد يف الآونة الأخرية ا�ستخدام م�صطلح “جمتمع املعرفة” بالنظر لأهميته يف
ت�أمني املعلومات والبيانات املطلوبة لقيام �أي م�شروع تنموي ،يف جماالت احلياة املختلفة.
وذلك لأنّ جمتمع املعرفة يتيح للإن�سان تنمية معارفه وتطويرها وتوظيفها بال�شكل
الأمثل ،لأ ّنها تزيد من م�ستوى ن�ضجه الفكري والعملي .وهذا ي�ؤ ّكد �أهمية املعرفة يف
كونها عماد التنمية و�أ�سا�س التطوير ،وبوابة العبور �إىل م�ستويات التقدّ م االجتماعي
والثقايف واالقت�صادي.
وقد ظهر م�صطلح “ جمتمع املعرفة “ يف ال�ستينيات من القرن الع�شرين ،وكان
املق�صود منه تو�ضيح �أنّ الرثوة احلقيقية لأي دولة ،لي�ست يف ثرواتها الطبيع ّية �أو يف
ما تنتجه من املواد امل�صنّعة ،و�إنمّ ا الرثوة احلقيقية ّ
تتوقف على مدى القدرة يف �إنتاج املعارف
املختلفة وحتويلها �إىل طاقات �إنتاجية عملية .وبذلك �أ�صبح املجتمع املعا�صر يو�صف ب�أ ّنه “
جمتمع املعرفة “ وال �س ّيما يف ع�صر العوملة التكنولوجية ،حيث تتد ّفق املعرفة ب�سهولة وي�سر،
ومن دون جهد �أو تكاليف باهظة ،يف ّ
والتفجر املعريف.
ظل ما ي�س ّمى الرتاكم العلمي
ّ
�أو ًال -مفهوم جمتمع املعرفة
على الرغم من �شيوع ا�ستخدام م�صطلح جمتمع املعرفة على نطاق وا�سع ،فث ّمة تعريفات
متعدّ دة تناولت هذه املفهوم ،بالنظر لطبيعته وتعدّ د دالالته ووظائفه و�أبعاده ؛ حيث �شغل
هذا املفهوم م�ساحات وا�سعة من اهتمام الباحثني والدار�سني وتفكريهم يف جمال العلوم
املختلفة ،االجتماع ّية والرتبوية واالقت�صادية والثقاف ّية ،وذلك بق�صد الو�صول �إىل تعريف
�شامل ووا�ضح من جوانبه كا ّفة.
جاء يف برنامج الأمم املتحدّ ة الإمنائي لعام � ،2003أن جمتمع املعرفة هو  :ذلك املجتمع
الذي يقوم �أ�سا�س ًا على ن�شر املعرفة و�إنتاجها وتوظيفها بكفاءة عالية يف جماالت الن�شاط
املجتمعي كافة ،و�صو ًال �إىل االرتقاء بالإن�سانية ،وحتقيق ًا للتنمية ال�شاملة وامل�ستدامة ؛ �أي
�أ ّنه املجتمع املن�شود الذي يجيد ا�ستعمال املعرفة وتوظيفها يف ت�سيري �أمورهّ ،
واتخاذ قراراته
ال�سليمة والر�شيدة (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.)2 ،2003 ،
وجاء يف تقرير ّ
منظمة اليون�سكو عام � ،2005أنّ جمتمع املعرفة  :هو املجتمع الذي
ت�سيطر عليه املعرفة ب�أنواعها املختلفة ،وي�شرتك معظم �أفراده يف �إنتاج املعرفة �أو جتميعها،
�أو معاجلتها وتوزيعها ؛ وذلك من �أجل تكوين املعارف ال�ضرورية للتنمية الب�شرية وتطبيقها،
مبا ي�ساعد يف اال�ستقاللية والتعدّ دية ،واالنخراط يف التعاون وامل�شاركة (اليون�سكو،2005 ،
.)29
�أ ّما نادي �أم�سرتدام ،فقد حدّ د من جهته ،مفهوم جمتمع املعرفة ب�أ ّنه  :املجتمع الذي يكون
فيه احلقّ جلميع الأفراد الولوج �إىل م�صادر املعلومات التكنولوجية ،واحلقّ يف امل�شاركة يف
الفوائد االجتماعية واالقت�صادية التي جتلبها هذه امل�صادر ،على �أن تكون هذه الفوائد
م�شتقّة من جعل املعرفة على �شكا مبادئ مركزية ّ
منظمة يف املجتمع ك ّله ،لأنّ املجتمع الذي
ي�شجع على الإبداع ،ويق ّوي قدرة الباحثني على العمل املنتج Club
ي�شارك يف بناء املعرفةّ ،
. of Amsterdam 2009, 51
ي ّت�ضح من التعريفات ال�سابقة �أنّ جمتمع املعرفة هو قدرة نوعية على التنظيم ،والتح ّكم
يف املوارد املتاحة من املعلومات والبيانات ،وح�سن ا�ستثمارها وتوظيفها ،يف الأن�شطة الثقافية
واالقت�صادية واالجتماعية ،من خالل ا�شرتاك �شريحة كبرية من الأفراد يف �إنتاج املعرفة
ون�شرها بو�ساطة تقنيات املعلومات واالت�صاالت ،مبا ي�سهم بالتايل يف عملية التنمية ال�شاملة.
ثاني ًا -خ�صائ�ص جمتمع املعرفة
�إنّ عملية حتليل دقيقة ملفاهيم جمتمع املعرفة ،تظهر �أنّ هذا املجتمع يتم ّتع بخ�صائ�ص
متعدّ دة تدور حول توظيفه يف املجاالت االقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية واالجتماعية،
عال من التعليم ،وتنمية ق ّوة
جتعله يتم ّيز عن املجتمعات الأخرى ،حيث ي�شتمل على م�ستوى ٍ
العمل التي ّ
توظف يف الإنتاج ،و�إن�شاء مراكز البحوث القادرة على �إنتاج املعرفة واال�ستفادة
من اخلربات املرتاكمة ،ملواجهة ما يحدث من حت ّوالت وتغريات ،والتعامل معها ب�شكل �إيجابي.
فمجتمع املعرفة ميتاز ب�أ ّنه جمتمع يعتمد يف نط ّوره ومن ّوه ،ب�صور رئي�سة ،على تكنولوجيا
املخت�صني بالتكنولوجيا الفكرية،
املعلومات واالت�صاالت� ،أي �أ ّنه يعتمد على ما ي�س ّميه بع�ض
ّ
ت�ضم �سلع ًا وخدمات جديدة ،مع التزايد امل�ستم ّر للقوة العاملة يف
تلك التكنولوجيا التي ّ
املعلوماتية ،التي تقوم ب�إنتاج هذه ال�سلع واخلدمات ،وجتهيزها ،ون�شرها وتوزيعها ،وت�سويقها
(الظاهر .)61 ،2009 ،وهذا ما ي�سهم يف االحتفاظ ب�أ�شكال املعرفة يف جماالت خمتلفة،
�ضمن ما ي�س ّمى بنوك املعلومات ،لت�سهيل العودة �إليها و�إع��ادة �صوغها ،وتوظيفها يف املجال
املطلوب وفق خطط تنظيم ّية معدّ ة م�سبق ًا.
وبناء على ذلك ي ّت�سم جمتمع املعرفة باخل�صائ�ص الآتية ))95-Hay, 2000, 94 :
عال من التعليم ،ومنو متزايد يف ق ّوة العمل التي متتلك املعرفة ،وت�ستطيع
توافر م�ستوى ٍ
التعامل معها بفاعلية .وتفعيل �آليات البحث والتجديد واالخرتاع ،لتوليد معرفة جديدة.
توليد املعرفة عن طريق احلوار والبحث والتطوير ،ون�شر هذه املعرفة من خالل التعليم
والتدريب ،وو�سائل الإع�لام املختلفة ؛ وتوظيفها واال�ستفادة منها يف تقدمي اخلدمات
واملنتجات اجلديدة  /املتجدّ دة ،واالرتقاء ب�إمكانات الإن�سان االجتماعية واملهنية.
االنفتاح على ع�صر املعلومات ،و�سرعة انتقال املعارف اللإن�سانية ،و�سهولة حت�صيلها مبعدّ الت
غري م�سبوقة ،وت�سيري تداولها و�إتاحة احل�صول عليها ّ
لكل من يطلبها ،ومن دون قيود وعوائق.
التح ّول النوعي الوا�ضح يف تركيبة املوارد الب�شرية العاملة يف م� ّؤ�س�سات املجتمع املعا�صر
كافة ،وظهور فئات من العاملني ذوي املعرفة ،ويتم ّيزون مب�ستويات عالية من التع ّلم والإحاطة
مب�ستجدات العلوم والتقنيات ،ويتم ّتعون بقدرات ذهنية ،وطاقات فكرية ،وب�إمكانات احلوار
والإبداع.
ففي جمتمع املعرفة ،مل تعد املعرفة �أ�سرية الكتب ودوائر املعارف واملعاجم ،بل �أ�صبحت
مرتاكمة ب�صورة متناهية ،بحيث بات من املمكن لأي طالب معرفة �أن يح�صل على معارف �سالفة
يف �أ�سابيع معدودة ،وربمّ ا يف �أيام قليلة .ولذلك حتظى الثقافة والتعليم واالت�صال ب�أهمية
كربى يف ت�أهيل الإن�سان من خالل املناهج ذات الربامج الرقمية ،لكي ي�صبح الإن�سان مبدع ًا يف
جمال عمله ،يف م� ّؤ�س�سات ت�سعى �إىل تفعيل �آليات التفكري والتجديد ،مبا ي�سهم يف الإنتاج زيادة
مبردود عايل امل�ستوى.
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جان �أنويل
يكاد الكاتب الفرن�سي ال�شهري جان �أنويل يكون
واحد ًا من �أعمدة امل�سرح الفرن�سي يف القرن الع�شرين
تهم امل�سرح
املن�صرم ،ذلك لأنه قدم طموحات فكرية ّ
كتابة ومتثي ًال ،كما ق��دّ م �أع��م��ا ًال م�سرحية ك��ادت
تع�صف بالتق�سيمات الرئي�سية التي عرفتها �آداب
امل�سرح ،ومنها ذلك التق�سيم ال�شهري املعتمد على نوعي
امل�سرحية :الرتاجيديا والكوميديا ،جان �أنويل نادى
مبفهوم جديد� ،أو تق�سيم جديد للم�سرح �أطلق عليه
م�سرحيات بي�ض ،وم�سرحيات �سود ،وقد تكون هذه
امل�سرحيات البي�ض كوميدية �أو تراجيدية ،وقد
تكون هذه امل�سرحيات ال�سود كوميدية �أو تراجيدية
�أي�ض ًا.
وبهذا لفتت طروحات جان �أنويل الفكرية �أنظار
ال��ن��ق��اد والأدب����اء وم���ؤرخ��ي الأدب امل�سرحي ،لأن
ه��ذه الطروحات �أث��رت يف بنية امل�سرح الفرن�سي،
جعلته �أكرث تنوع ًا بعد ما كان م�شطور ًا �إىل النوعني
الرئي�سيني اللذين عرفهما امل�سرح اليوناين والروماين
قدمي ًا� ،أي الرتاجيديا ،والكوميديا ،كما �أن��ه قال
�إن االل��ت��زام بالوحدات الثالث (امل��ك��ان ،وال��زم��ان،
واحلدث) رمبا يجعل امل�سرح فعالية رتيبة ،ال تطوير
فيها ،وال غنى ،لأنه بالإمكان قيام امل�سرحية على
وحدة واحدة من هذه (الوحدات لثالث) ك�أن تكون
امل�سرحية م�سرحية وحدة مكانية ،البطل فيها هو
املكان ،واحلدث فيها هو املكان ،والزمن فيها هو زمن
املكان� ،أي الأوقات التي ال �أهمية لها �إال بتعالقها مع
املكان.
ولد جان �أنويل �سنة  1910يف مدينة بوردو ،وعا�ش
ودر���س يف مدينة باري�س بعد انتقال �أ�سرته �إليها،
دفعه وال��ده لكي يدر�س القانون لأن حياة املحامني
الفرن�سيني كانت حياة ال�ثراء واجل��اه ،وق��د امتثل
�أنويل لرغبة والديه فانت�سب �إىل جامعة ال�سوربون،
ودر�س علوم القانون ،لكنه مل يكمل درا�سته مع �أنه
�أحب كل ما طرحه علم القانون ،لأن �أ�سرته عجزت
عن دفع �أق�ساط اجلامعة ،لذلك خرج من اجلامعة
ليزاول �شتى الأعمال اليدوية ،واملكتبية كموظف
غري ثابت يف بع�ض املكاتب اخلا�صة ،كان ميا ًال �إىل
م�شاهدة امل�سرحيات لي ًال مع جمموعة من الأ�صدقاء
الذين كانت جتمعهم فتنة امل�سارح ،وفج�أة قرر �أن
يكتب للم�سرح ،لكي يجعل من �أ�صدقائه جمهور ًا
يح�ضرون م�سرحياته ،وه��ذا م��ا ح��دث ف��ع ً
�لا ،فقد
القت م�سرحياته الأوىل جناح ًا ما كان يتوقعه حني
ا�ستحوذت على قبول ور�ضا بع�ض امل�سارح الباري�سية
لأن��ه كتب عن م�شكالت اجتماعية ح ّية� ،أبطالها
من��اذج اجتماعية غ��ررت بهم احلياة ،كانوا طيبني
ف�أ�صبحوا من �أهل ال�شر ،وكانوا خجولني ف�أ�صبحوا من
�أهل الوقاحة ،وكانوا من �أهل الكربياء ،فغدوا من
�أهل الو�ضاعة ،وكانوا من �أهل العفة والطهارة فغدوا
من �أهل اخل�سة والرذيلة ،وكان �أكرث املعجبني بكتبته
�أ�صدقا�ؤه الذين �صفقوا له طوي ًال وهو يقر�أ امل�شاهد
التمثيلية وح��وارات��ه��ا عليهم يف مقاهي باري�س،
وه��ي ال ت��زل م�سودات حمت�شدة بال�شطب واملحو،
واالنقطاعات الكثرية ،والأج��واء الغام�ضة املبهمة،
لأن ما كان يهمهم بالدرجة الأوىل فكرة امل�سرحية،
�أما خطوطها و�أحداثها فهي �ستتجلى وتتو�ضح الريب
مع املناق�شة والدرا�سة و�إعادة الكتابة املرة تلو املرة.
ق�سم جان �أنويل م�سرحياته �إىل ق�سمني �أو منطني،
يف الق�سم الأول متو�ضعت امل�سرحيات امل�شرقة
(البي�ض �أو ال��وردي��ة) ،ويف الق�سم الثاين متو�ضعت
امل�����س��رح��ي��ات ال��ع��امت��ة (ال�����س��ود �أو ال��ع��م��ي��اء) ،ويف
الق�سمني �شاعت روح الكوميديا ،والنقد ،واملفارقة،
ور���ص��د ح���االت ال��ت�����ض��اد ،وال��ف��ع��ل وردات ال��ف��ع��ل،
وال��ن��واي��ا والأف��ع��ال ،ومنتجات العقل (ال�صارمة)
ومنتجات العاطفة (الرقيقة) ،والفقر والغنى،
والف�ضيلة والرذيلة ،واجلمال والقبح ،ولهذا ميكن
القول ،وبو�ضوح �شديد� ،أن ال �شيء يف م�سرحيات
ج��ان �أن��وي��ل �سوى ه��ذه الثنائيات وامل��ف��ارق��ات التي
حتول ما بني الطهارة وال�سعادة ،واجلمال والهناءة،

د.ح�ســن حميد

والقناعة والظفرة ،وهذه الثنائيات واملفارقات التي
ال حتول بني النفاق والنجاح االجتماعي ،وال�سرقة
واجلاه واملكانة ،والكذب والثقة ،والرياء وال�سعادة
االجتماعية ،واملتع واحلب� ..إلخ.
لقد �أقتنع ج��ان �أن��وي��ل �أن احل��ي��اة ،ك��ل احلياة،
ه��ي ه��ذه الثنائيات ال��ت��ي ت�شكل ن��ت��وءات احلياة
االجتماعية ،وم�شكالتها ،وظ��واه��ره��ا املر�ضية،
وخ��راب دورتها الدموية ،والو�صول الكاذب اخلادع
على كف �شيطانية تعلو بها ممار�سات �شيطانية ال
تعرف الأخالق ،ولو يف حدودها الدنيا.
يف م�سرحياته الوردية /امل�شرقة عمل جان �أنويل
على اللعب التباديل ما بني ح��االت الفرح واحل��زن،
وع�بر ع��ن ك��ل منهما بالثورة واالن��ف��ع��ال واحل�ضور
والن�شور من جهة ،وباالنكما�ش واالنطواء واحلزن
م��ن جهة �أخ���رى ،ويف اجلانبني ت�شيع الكوميديا،
وال�سخرية ،مثلما ت�شيع م�شاهد الرق�ص والغناء
والأنا�شيد ،ومن م�سرحياته املهمة التي ج�سدت هذا
الأم��ر م�سرحيته (كرنفال الل�صو�ص) وه��ي باليه
راق�ص كوميدي تتناوب فيه م�شاهد احلزن والفرح،
وم�شاهد ال�صدق واخلداع ،وم�شاهد الواقع والتمثيل،
والنفاق والرياء ...ولكن اجلميع ي�شاركون يف موكب
ا�سمه (كرنفال الل�صو�ص) �أي �أن املجتمع يتفرج على
�أفعال الل�صو�ص ،وطرائق و�صولهم ،وك�أن ما يحدث ال
يحدث يف الواقع ،و�إمن��ا يحدث يف م�سرح افرتا�ضي،
�أو �سريك اف�ترا���ض ك��ل �شيء فيه اف�ترا���ض��ي ،وغري
حقيقي ،بل غري م� ٍؤذ �أي�ض ًا.
وم�سرحيته (هالة القمر) تتحدث عن �إ�شراق ًا
تعي�شها فتاة جميلة ،ف��ق�يرة ،ذات �سلوك متوازن
�أخ�لاق��ي�� ًا واجتماعي ًا لكن هالة جمالها تدفع بها
�إىل عوامل املدينة ،وعوامل الليل ،وعوامل الغمو�ض
وال�ضياع طلب ًا لرغد احلياة ومباهجها ،وطلب ًا ملغادرة
عامل القرية ال�ضيق /املغلق ،اجلمال هنا ي�صبح حالة
�إغواء بعدما كان نعمة �إلهية ،وهالة اجلمال /هالة
القمر ب��د ًال من ت�شع للهداية ،واجل��م��ال ،وال�سحر،
ت�صبح ذراع��� ًا قاب�ضة ل�صاحبة اجل��م��ال م��ن جهة
وق�صيدة لها ،مثلما ت�صبح بحرية �إغ��واء للآخرين
للوقوع غرق ًا يف �أعماقها من جهة ثانية.
وم���ن م�����س��رح��ي��ات ج���ان �أن���وي���ل ذات الت�صنيف
ال�����س��وداوي م�سرحيته (م�سافر من دون حقائب)،
وه���ي ت��ع��ال��ج ف��ك��رة احل���رب ال��ب��اح��ث��ة ع��ن جم��االت
حيوية جديدة ،و�أط��م��اع جديدة ،من خ�لال ق�صة
�ضياع جندي فرن�سي تقذفه �أهوال احلرب من مكان
�إىل �آخ��ر ،ولأن م�شاهد احل��رب مت�شابهة ،و�أمكنتها
مت�شابهة ،ف���إن اجل��ن��دي ي�صاب بفقدان ال��ذاك��رة،
فيم�ضي تائه ًا ال يعرف له وجهة �أو هدف ًا ،وم��ا من
جمهور ي�شاهده ويوجهه �سوى املجتمع الربجوازي
ال��ذي يبني �سعادته على نتائج احل���روب ،وعديد
ال�ضحايا.
اهتم ج��ان �أن��وي��ل ب�شريحة ال�شبان ،من الذكور
والإن��اث ،ور�أى �أن �إغراقهم بامل�شكالت �سي�ؤدي �إىل
�إغ��راق املجتمع بامل�شكالت التي ال ّ
حل لها ،ومن �أن
�شبان جان �أنويل طاحمون �إىل النقاء ،والطهارة،
واملثالية� ،إال �أن العالقات االجتماعية القائمة،
و�أ�ساليب احلياة ،ومنطقها الأخ�لاق��ي ..ي�أخذ بهم
�إىل امل�ستنقعات الآ�سنة ،والأمكنة املعتمة ،والأفكار
القاتلة.
ول��ع��ل اه��ت��م��ام �أن��وي��ل بال�شبان ه��و �أه���م م��ا ميز
م�سرحه الذي جعل ال�شبان يتوافدون على م�سرحه
لكي يروا �صورهم يف مراياه من �أجل العودة �إىل �أن
ت�صري هاالت القمر الأنثوية جما ًال باني ًا ال جما ًال
مغوي ًا ق��ات ً
�لا ،و�أن ي�صري ال�����س�لام ،ال احل��رب هدف
احلياة االجتماعية املن�شودة �أبد ًا.
تويف جان �أنويل �سنة ( )1987تارك ًا وراءه �إرث ًا
م�سرحي ًا �سمي بامل�سرح ال��وردي ،و�إرث�� ًا فكري ًا �سمي
بالفكر احليوي لأن الذين �آمنوا به هم ع�شاق امل�سرح
اجلديد ،و�شريحة ال�شبان ن�سغ احلياة االجتماعية
دائم ًا.

Hasanhamid55@yahoo.com
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الطفل والأدب ..قراءة في
خ�صو�صية �أدب الأطفال
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•حممد راتب احلالق 
ث��م��ة م�����ص��ط��ل��ح��ات م���ا زال���ت
ملتب�سة رغ���م �شيوعها وك�ثرة
ت��داول��ه��ا ،وال�سيما امل�صطلحات
يف العلوم الإن�سانية ويف النقد
الأدب��ي ،ومن ذلك م�صطلح �أدب
الأطفال؛ فهل املق�صود به الأدب
املوجه للأطفال �أم الأدب الذي
يكتبه الأط��ف��ال؟!! من جهتي ف�إنني
�أع��د كل ن�ص يتوجه �إىل الطفل �أو
يتناول جانب ًا م��ن ج��وان��ب حياته،
داخ ً
��ل�ا يف ���ش��م��ول امل�صطلح ،بغ�ض
النظر عن عمر كاتبه ،كما �أع��د كل
ن�ص يتناول حياة امل���ر�أة �أو جانب ًا
منها داخ ًال يف �شمول م�صطلح (الأدب
الن�سائي) ،بغ�ض النظر عن جن�س
كاتبه.
والن�ص املوجه للطفل لي�س ن�ص ًا
م�سطح ًا �أو ���ض��ح ً
�لا ،ي��ق��دم امل��ع��اين
والقيم واحلقائق ب�أ�سلوب خطابي
مبا�شر �شديد الو�ضوح ،كما فهم ذلك
بع�ض الكتبة ،حني ظنوا �أن جمرد
�صف الكالم وفق نظام معني ،وح�شوه
بالأوامر والنواهي التي تدور حول
�ش�ؤون الأ�سرة واملدر�سة يجعل من هذا
الكالم �أدب �أطفال!!! وال�شواهد على
هذا النمط من الن�صو�ص الرديئة،
وعلى هذا النمط من الكتبة ،منداحة
على �صفحات اجلرائد واملجالت.
الن�ص اجليد ،فيما �أزعم ،هو الن�ص
الذي يذكي خيال الطفل ،ويقدم له
القيم واحلقائق يف �سياق فني جميل،
مغلف بقدر م��ن الغمو�ض ال�شفاف،
ال��ذي يتنا�سب مع امل�ستوى العمري
والعقلي واملعريف للطفل ،الأمر الذي
يدفعه �إىل امل�ضي قدم ًا �إىل ما وراء
البناء الظاهر للن�ص ،و�إىل ما وراء
امل��ع��اين ال��ق��ري��ب��ة للكلمات ،بعيد ًا
عن املبا�شرة ال�ساذجة وال�سطحية
البلهاء .فقد بينت درا�سات عديدة
يف علم النف�س �أن ال�شعور بجمال
الن�ص واال�ستمتاع به يت�ألق ويتوهج
م���ع الأع����م����ال الأدب����ي����ة وال��ف��ن��ي��ة
البعيدة عن الو�ضوح ال�ساذج واملعاين
اخلطابية املبا�شرة.
والكتابة للأطفال لي�ست �سهلة،
كما يظن بع�ض الكتبة (مرة �أخرى)،
�إذ على من يت�صدى لهذا النمط من
الكتابة �أن يكون وا�سع الثقافة ،مطلع ًا
على ت��راث �أمته وت��راث الإن�سانية
جمعاء ،و�أن يكون متمكن ًا من معطيات
ع��ل��م ال��ن��ف�����س ع��م��وم�� ًا ،وع��ل��م نف�س
الطفل خ�صو�ص ًا ،وال�سيما ما يتعلق
بالنمو وخ�صائ�صه (النمو العقلي
وال��ل��غ��وي واجل�����س��دي واالج��ت��م��اع��ي
والأخ��ل�اق����ي ،)....مم��ا ي�ساعد يف
تقدمي ن�صو�ص تتنا�سب مع ق��درات
ال��ط��ف��ل العقلية والفيزيولوجية
واملعرفية ،وتتدرج الكتابة للطفل مع
ما يحرزه من جناحات يف مهارة تلقي
الن�صو�ص .ولتجنيب الطفل امللل
وال��رت��اب��ة الب��د م��ن تقدمي ن�صو�ص
ذات م�ضامني وتقنيات �أك�ثر تعقيد ًا

وتركيب ًا با�ستمرار ،لنجلب له املزيد
من املتعة :متعة امل�شاركة يف الإبداع،
ومتعة التخيل �أن��ه املكت�شف الأول
للن�ص ومعانيه ،م��ن دون �أن ن�سمح
للي�أ�س �أن يت�سلل �إىل �أعماقنا ،نتيجة
ال��ت��ق��دم ال���ذي ق��د ي��ك��ون بطيئ ًا يف
البداية ،والذي قد ي�صل يف مرحلة
ما �إىل ما ي�شبه الإخفاق؟؟!!!.
وم��ه��ارة تلقي الن�صو�ص الأدب��ي��ة
ال تعني حفظها وترديدها ب�صورة
جيدة من قبل الطفل ،و�إمن��ا تعني
قبل ذل��ك ق��درة الطفل على ت��ذوق
مواطن اجلمال فيها ،وق��درت��ه على
تقييمها و�إع��ط��اء ر�أي���ه ال�شخ�صي
فيها ،وه��ذا لن يتحقق �إ ّال �إذا كانت
الن�صو�ص املقدمة للطفل منا�سبة
لنموه .ولتعميق ق��درة الطفل على
التذوق البد من �إدارة ح��وارات معه
ح��ول الن�ص تت�صف بالدميقراطية
والتلقائية ،لالرتقاء با�ستجاباته
وعقلنتها .ومما ي�ساعد يف جناح تلك
احلوارات ويزيد من فاعليتها احرتام
�أ�سئلة ال��ط��ف��ل ،ب��ل حتري�ضه على
الت�سا�ؤل ،وتقدير �إجاباته والتعامل
معها ب��اه��ت��م��ام ،ب��ع��ي��د ًا ع��ن التهكم
وال�����س��خ��ري��ة مهما ب���دت غ��ري��ب��ة �أو
متهافتة �أو غري منطقية .ومما ي�ساعد
يف جن���اح ت��ل��ك احل�����وارات (�أي�����ض�� ًا)
اح�ترام خيال الطفل و�إث��ارت��ه بكل
الأ�ساليب املمكنة ،واختيار ن�صو�ص
منا�سبة لتكون مو�ضوع ًا للمناق�شة،
وت�شجيع الطفل على تقليب الأم��ور
على وجوهها املمكنة جميع ًا ،وذلك
بال�س�ؤال :وماذا بعد؟ عقب كل �إجابة
يقدمها ،مم��ا ي��ع��وده على ال��ق��راءة
الذكية وال��واع��ي��ة ،ال��ت��ي ال تقتنع
باملعنى الظاهر والقريب ،بل حتاول
�أن تبحث عن املعاين املمكنة الأخرى
التي تقبع بني ال�سطور� ،أو التي حاول
منتج الن�ص� ،أو حاولت اللغة وال�صنعة
الفنية �أن تكبتها؟! وتعد جل�سات
(ع�صف ال��دم��اغ وق��دح زن��اد الفكر)
طريقة منوذجية لتدريب الطفل على
التعامل مع الن�صو�ص الأدبية وعلى
ح�سن تدبرها ،وابتعاد الكبار ما �أمكن
عن فر�ض معنى معني على الطفل ،لأن
ذلك يحد من خيالهم ،وبعدهم على
الك�سل وعدم الثقة بالنف�س.

دراسات

ال�صالونات الأدبية في التراث
•د .فا�ضل النجادي
�إن العلماء والأدباء واملفكرين واملثقفني ثروة
علمية وثقافية ،وق��د حر�ص بع�ضهم على �أنْ
تكون لهم جمال�س و�صالونات �أدبية خا�صة بهم،
يلتقون فيها ب�صورة �شبه منتظمة مع �أ�صدقائهم
وتالميذهم ،تناق�ش فيها م�سائل علمية و�أدبية،
ولهذه املجال�س قواعد و�آداب وف��وائ��د كبرية
وهي فر�صة للمعرفة والتعليم امل�ستمر ،وال�سيما
للعلماء والأدباء واملفكرين واملثقفني ،الذين يحر�صون
على مواكبة التطور والتقدم العلمي يف اخت�صا�صاتهم،
وهذه املمار�سة العلمية قدمية ،وقد َّ
حث عليها الفكر
الرتبوي العربي ،وعدها مدار�س جمانية لنهل العلم،
ولذلك قيل( :املجال�س مدار�س) ،ولنعود �إىل الرتاث
الفكري الرتبوي العربي ،ون��رى ما كتب عن ذلك يف
طيات امل�صادر واملراجع.
فقد ج��اء يف الأث��ر كثري من الن�صائح حل�ضور
جمال�س العلماء وم�صاحبة ال�صاحلني ،ملا لذلك من
فوائد تربوية و�أخالقية ونف�سية ،منها(( :كونوا
علماء ���ص��احل�ين ،ف����إن مل ت��ك��ون��وا علماء �صاحلني،
فجال�سوا العلماء؛ وا�سمعوا علم ًا يدلكم على الهدى،
وي��ردك��م ع��ن ال����ردى)) .و(( :مَ���نْ جال�س العلماء
وقر)).
وقد �أو�صى �أح��د احلكماء ابنه و�صايا ،قائ ًال:
(يا بُني جال�س العلماء وزاحمهم بركبتك ،ف�إن اهلل
�سبحانه وتعاىل يحيي القلوب بنور احلكمة ،كما حتيي
الأر�ض بوابل ال�سماء).
ون�صح �أحد العلماء بالإكثار من مدار�سة العلماء
ومناف�سة احلكماء .و�أكد على طالب العلم�( :أنْ ال يمَ ل
من �صحبة العلماء وجمال�ستهم ،ف�إنمَّ ا هم كالنخلة
َنتظ ُر متى ي�سقط عليه منها �شيء).
ي ِ
وقد �أكد علماء ال�سلف على ممار�سة هذا الأدب
الرفيع ،لأهميته يف زي��ادة العلم واملعرفة وحفظ
العلوم؛ لأنه �أحد طرائق التعليم امل�ستمر ،و�إنَّ �إغفال
هذا الأدب ي�ؤدي �إىل تناق�ص العلم وخمود جذوته،
ت�صب
ومن ُث َّم ن�سيانه؛ لذلك كانت �أقوالهم ون�صائحهم ّ
يف الإكثار من ذلك وبيان فوائده ،والتي منها:
ق��ال امل�سيب ب��ن زه�ير :م��ادة العقل جمال�سة
العلماء .وق��ال حبيب اب��ن ال�شهيد ،البنه :يا بُني
�أ�صحب الفقهاء والعلماء ،وتعلم منهم وخذ �أدبهم،
أحب �إ َّ
يل من كثري من احلديث .وقال بع�ض
ف�إنَّ ذلك � ّ
احل��ك��م��اء :م��ن �صاحب العلماء وق���ر ،وم��ن جال�س
ال�سفهاء حقر.
ممن
وقال ُ
الرج ُل عامل ًا حتى ي�سم َع َّ
وكيع :ال يكونُ ُ
ممن هو دونه.
ممن هو مثله ،و َّ
هو �أ�سن منه ،و َّ
وقيل للخليل بن �أحمد :مب �أدركت هذا العلم؟.
قال :كنت �إذا لقيت عامل ًا� ،أخذت منه و�أعطيته.
وقال �أحد احلكماء :مل �أرغب عن قليل �أ�ستفيده،
ومل �أبخل بكثري �أفيده.
ون�صح �أحد احلكماء تلميذه ،بقوله( :علم علمك
من يجهل ،وتعلم ممن يعلم ما جتهل ،ف�إنك �إذا فعلت
ذلك علمت ما جهلت ،وحفظت ما علمت).
و�أك��د امل��اوردي على املتعلم بالعودة �إىل العلماء
والعقالء يف الأمور امل�شكلة ،بقوله� :إذا �أ�شكلت عليك
الأمور ،وتغيرَّ لك اجلمهور ،فارجع �إىل العقالء ،وافزع
�إىل العلماء ،وال ت�ستنكف من اال�ستمداد؛ فلأن ت�س�أل
وت�سلم ،خ ٌري لك من �أن ت�ستبد وتندم.
وقال ال�شافعي رحمه اهلل :مَنْ ح�ضر جمل�س
العلم بال حمربة وال ورق ،كان َك َمنْ ح�ضر َ
الطاحونة
بغري قمح؛ وبهذا يحث املتعلم لي�ستفيد من جمال�س
ٌ
حم�برة؛ ح َّتى
العلماء؛ و�أنْ يكون معه يف ك ِّ��ل وق��ت
يكتب م��ا ي�سمعه م��ن الفوائد يف جمال�س العلماء؛
ُ
لأن �أح�سن العلم ما يحفظ من �أف��واه ال ِّرجال؛ ولأن
العلماء يف جمال�سهم :يحفظون �أح�سن ما ي�سمعون،
ويقولون �أف�ضل ما يحفظون ،وهذه فر�صة نادرة لطلبة
العلم ،لنيل العلم من منابعه ،ح َّتى يح�صل له الف�ضل

والفائدة.
ويف�ضل ابن خلدون �أنْ يرجع طالب العلم �إىل
بعلم �أو زاد عليه مبعرفة �أو �إدراك �أو �أخذ
من �سبقه ٍ
ممن تقدمه.
وم��ن �أن���در م��ا ذك��ر ع��ن �أط���ول جمال�سة� ،أن �أب��ا
العبا�س ثعلب(ت291هـ) مل يربح جمل�س �إبراهيم
احلربي(ت285هـ) يف اللغة والنحو خم�سني �سنة يف
م�سجد بغداد.
وما �أح�سن ما قيل:
َ
ُ
العلـــم
العلم فا�س ُلك حيثمــا �سلك
ُ
مع ِ
وعنهُ فاك�شف ّ
ـــم
كـل من عنده َف ْه ُ
للـقلـوب مــــــن العمـــى
جالء
ففيه ٌ
ِ
ٌ
وعون على الدّ ين الذي �أمره جـم
العلم وا�صحب خيارهُ م
فخا ِل ْط روا َة ِ
ُ
ُ
ُ
َف ُ�صحبتهم زيـنٌ وخـلطتهم غنــــْم
َ
وال تعدُ ونَّ
عيناك عن ُهـــم َف�إ َّنهــــــم
غاب ْ
ــم
نجُ وم هدّ ى �إن َ
جن ٌم بدا نجَ ْ ُ
العلــم ما ا َّت َ�ضح ال ُهــدَ ى
فواهلل لوال
ُ
غيب الأمور لنا َر ْ�س ُم
من
الح
وال
َ
ِ
و�إنَّ من �آداب املجال�سة هو ُح�سن الإن�صات وح�سن
اال�ستماع رغبة يف زي��ادة العلم ،ولذلك ين�صح �أحد
العلماء �أحدهم� :إذا جال�ست العلماء ف�أن�صت لهم ،لأن
يف �إن�صاتك للعلماء زيادة يف العلم.
َ
اجتمعت �إىل حكيم
وق��ال بع�ض احلكماء� :إذا
ف�أن�صت �إليه ،و�إذا اجتمعت �إىل عاقل فتحدث معه،
و�إذا اجتمعت �إىل ثرثار ،فقم عنه ،و�إ ّال قتلك.
وتتجلى �أهمية جمال�سة العلماء وم�صاحبة
الف�ضالء؛ ملا لهما من �أث ٍ��ر �أخالقي وتربوي وعلمي
على املتعلم وم�ستقبله ،لأنه يت�أثر ب�أخالقهم ويهتدي
بهديهم وي�ست�أن�س ب�آرائهم ،فيتحلى بالف�ضائل ،ويرتفع
عن الرذائل؛ بف�ضل �صحبتهم وبذلك حتيط به ف�ضيلة
العلم و�أهله ،وي�ستحق ما ي�ستحقه العلماء من احرتام
وتقدير.
ُ
ومن ناحية �أخ��رى� :إن وراء كل جتمع �أن�شطة
فكرية وعلمية ،تتولد �إم��ا لأن��ه��ا كانت ال��ه��دف من
التجمع �أ�ص ًال� ،أو لأنها ثمرة تطورات تخ�ص اجلماعة
وال��ف��رد �أو البيئة املحيطة؛ و�أنَّ تبادل املعرفة ال
ينق�ص العلم� ،إمنا يزيده وينميه ،ويف ذلك قال ابن
املعتز :النار ال ينق�صها ما �أخذ منها ،ولكن يخمدها �أال
جتد حطب ًا ،كذلك العلم ال ينق�صه االقتبا�س ،ولكن
فقد احلاملني له �سبب عدمه ،ف�إياك والبخل مبا تعلم؛
ومن خالل ذلك يتحدد ال�سلوك االجتماعي للمتعلم
نتيجة لتفاعله مع البيئة التي يعي�ش فيها وب�صفة
خا�صة البيئة العلمية واالجتماعية ،فيكت�سب مهارات
جديدة .ويف ذلك فوائد جمة منها :ثواب اهلل تعاىل،
وزيادة العلم ،و�إتقان احلفظ.
�إنَّ االت�صال بالعلماء والف�ضالء وجمال�ستهم �أو
تبادل املعرفة معهم �سمة علمية ،وقد مار�سها الكثري من
علماء ال�سلف ،وبينوا ف�ضائلها؛ وقد �أثبتت التجارب
وجود ت�أثري للجماعة على ذكاء و�سلوك املتعلم ،لأنها
تك ّون له بيئة علمية واجتماعية.
وت�ؤكد الرتبية احلديثة على التفاعل املعريف
والعلمي ،وتبادل اخل�برات؛ وتعدها �ضرورة لطالبي
العلم واملتخ�ص�صني ل�ضمان تطورهم العلمي ،وتقدم
بلدانهم؛ وقد تعددت و�سائل االت�صال والتوا�صل ،منها:
املحا�ضرات والندوات واحللقات الدرا�سية والنقا�شية،
وو�سائل االت�صال امل�سموعة واملرئية واملقروءة؛ وكل
الو�سائل متوافرة ب�سهولة وي�سر؛ فلينهل منها �أهل
العلم ،ويفيد بع�ضهم بع�ض ًا بالعلوم النافعة ،ليك�سبوا
العلم واخلري يف الدنيا والآخرة.

دراسات أدبية
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• وجيه ح�سن
يقول الكاتب ال�سوري "نزار جنّ ار" يف كتابه الطريف "
يف �أدب الأطفال":
يح�سون ب��ه ،ونرى
" ..تعالوا نفهم الأط��ف��ال ،وم��ا
ّ
ال�����ص��ورة ال�صحيحة ل��ه��م ،ق��ب��ل �أنْ ن��دخ��ل مملكتهم
ّ
ونحطم �أمان ّيهم و�أحالمهم !"..
ال�صغرية – الكبرية،
ّ
املتح�ضرة
لقد �أراد الكاتب جنّ ار �أنْ يقول� :أدركت الأمم
 ،الواعية� ،أولوية العناية بالأطفال ،لكننا يف واقعنا
العربي املَ ِعي�ش ،ال نزال عاجزين عن �إدراك هذه الأهمية،
الرغم من �أنّ الواقع يدلّ على
وتل ّم�س الطريق ال�صحيح ،على ّ
من ِ�سوانا – �إىل وعي ثقافة الطفل،
املا�سة – �أكرث ْ
حاجتنا ّ
ودورها احلقيقي يف بناء الفرد واملجتمع" ،بل �أزيد ف�أقول:
الرمادية،
�إنّ واقعنا العربي باختالله الوا�ضح ،و�صورته ّ
ي�ست�صرخ فينا جميع ًا الوعي واجلهد ونكران الذات ،ولن يكون
تق بثقافة �أطفالنا
طريق النجاح واالرتقاء ممُ ّهد ًا ،ما مل َن ْر ِ
�إىل مقدّ مة اهتماماتنا وتط ّلعاتنا!
ً
ً
باملجان..
�إنّ �أدب الأطفال � ٌ
أدب هادف ،ولي�س �أدبا ا ْرجتال ّيا ّ
�إنه �أدب له � ُأ�س�سه الثابتة ،و�أهدافه الوا�ضحة ،التي ي�سعى َم ْن
درب الكتابة للأطفال ِلتحقيقها ،بغية تكوين �شخ�صية
تنكّبوا َ
متوازنة للطفل ،لي�ستطيع يف القابل من الأي��ام حت ّمل �أعباء
احلياة ،وحتديات الع�صر ،وم�س�ؤولياته.
انطالق ًا من هذا الإدراك الدقيق ،ف�إنّ الغاية الأ�سمى من
"�أدب الأطفال" ،لي�س �إذك��اء اخليال لديهم وح�سب ،و�إمنا
تزويده باملعلومات العلمية ،والتاريخية ،والدينية ،والتقاليد
االجتماعية ،وغر�س القيم النبيلة ،وتو�سيع مداركه ،وقامو�س
اللغة لديه ...يقول علم النف�س هنا� .." :إنّ قلب ال�صغري ال
يريد التعلق ب�أ�شياء ال �أ�صل لها يف الواقع ،لأنّه يطلب الواقع عن طريق اخليال ،ويبقى الواقع
هو الأر�ض ال�صلبة ّ
لكل تطلعات الطفولة و�أحالمها !"...من هنا ،ف�إنّ الق�ص�ص املكتوبة للأطفال،
أهم من تلك الق�ص�ص ،التي تقت�صر على اخليال املجنّح
التي جتمع اخليال والواقع هي عند الطفل � ّ
اجلامح� ...إنّ �أطفال اليوم ،مل يفتحوا �أعينهم على حكايات "�ألف ليلة وليلة" ،و"ال�سندباد" ،و"عالء
الدين" ...ومل يتح ّلقوا – كما باملا�ضي -حول املوقد �أو املدف�أة ،لين�صتوا �إىل حكايات اجلدّ ة واجلدّ ،
ُترى هل ُيغ ِني التلفاز اليوم ع ّما ذكرناه؟ اجلواب بالطبعٍّ :
ّ
"ولكل مقال
لكل مقا ُمه ،وحالته اخلا�صة،
مقام"! وكثري ًا ما يرت ّدد على الأل�سنة( :هل �أدب الأطفال غاية ِبحدّ ذاته� ،أم و�سيلة)؟ قد يرى
جمرد و�سيلة
بع�ضهم� ،أنّ الأدب ِبحدّ ذاته �صانع البهجة واالن�شراح ،بل و�صانع الإن�سان نف�سه ،ولي�س ّ
يدعي املدّ عون! �إنه م�ؤثر يف الأطفال ت�أثري ًا ب ّين ًا� ،سواء من خالل البيت الذي ال بدّ و�أن يتذ ّوق
كما َّ
طعم الأدب ،جنب ًا �إىل جنب مع احلليب والغذاء والهواء ...وعلى املدر�سة – كذلك � -أن
الأطفال فيه َ
أدب ج ّي ٍد ما ِتع ،يثري يف �أطفالنا �شه ّيتهم ملوا�صلة الإقبال عليه ،بغية غر�س "عادة
ت�ستكمل امل�سرية ب� ٍ
القراءة واملطالعة" ،وجتذيرها يف نفو�سهم.
أثر هذا الأدب يف �إعداد وتهيئة وت�أهيل
ومن البواعث التي تدعو �إىل الكتابة يف "�أدب الأطفال"ُ � ،
�شخ�صية الطفل لهذه امله ّمة ال�سامية ،وهي دعم كيان الأمة ،ف�ض ًال عن �إمتاعه ،والرتويح عنه ،ليتق ّبل
بنف�س را�ضية َمر�ضية،
احلياة والأحداث وامل�س�ؤوليات ،ويتح ّمل القيم ،ويحققّ الأهداف النبيلة
ٍ
ال�شر ،تت�صدّ ى له ،وتعمل جاهدة على حموه
مقبلة على عمل اخلري ،د�ؤوبة يف �سبيلهُ ،مع ِر�ضة عن ّ
و�إزالته.
يقول د .حممد �أديب اجلاجي يف كتابه الق ّيم (�أدب الأطفال يف املنظور الإ�سالمي) ..( :نبد�أ من
�إعداد وت�أهيل الأديب الكاتب ذي املوهبة ،باعتباره الأداة الأ�سا�سية ،وال�سالح الأ ّول يف املعركة..
ميدانها من �أ�صعب امليادين ،ذلك هو ميدان الكتابة للأطفال)! من هنا ،ف�إنّ موقف �أديب الأطفال،
كموقف الفنّان الت�شكيلي �إزاء لوحته الفنية التي يبدعها�...إنه يت�أ ّملها مل ّي ًا ،ويتط ّلع �إليها من
َ
لي�ضيف �إليها مل�سة فن ّية� ،أو ي�ضيف �إليها لون ًا
بعد قريب ،بني حني و�آخر ،ليعود حام ًال فر�شاته،
ٍ
ً
ما ،وهكذا ..ثم ال يكتفي �أنْ يعرف �أديب الأطفال جمهوره جيدا ،بل عليه �أنْ يلقي يف �أنف�سهم �أنه
ٌ
ٌ
�صديق
يحرتمهم ويقدّ رهم ،و�أنه
�صدوق لهم ،وعلى الكاتب احلقّ �أ ّال يغايل ب�أ�ستاذ ّيته عليهم� ،أو �أنْ
ّ
ي�ستخف بهم وبقدراتهم الكبرية.
من �ش�أنهم� ،أو �أنْ
يق ّلل ْ
واف � ،اّإل �إذا عملنا  -نحن الكبار-
علينا �أنْ نعلم� ،أنّ الطفولة طاقة كامنة تنطلق ْ
من عقالها ب�شكلٍ ٍ
على تفتُّحها وانطالقها .ويف هذا يقول الأديب الرو�سي "�أنطون ت�شيخوف" :لقد �أخفق ع ّمي يف
الهرة ،لأنّه دعاها �إىل ال�صيد قبل الأوان ،ب�أ�سلوب ق�س ِر ٍي ،جربيٍّ � ،أفقدها ال�شجاعة ...لقد
تربية ّ
ّ
تخرجت كاره ًا
عناء؟
الر
تربيته
�صعيد
وعلى
اجلاهل،
ي
م
ع
يد
على
الالتينية
م
ل
تع
�شرف
كان يل
ّ
ّ
ّ
اللغة ،وكاره ًا ع ّمي ،وكاره ًا الطرق الق�س ِر ّية اجلرب ّية"...
لكن ما املوا�صفات الأ�سا�سية ب�أديب الأطفال؟ �أن يكون خلوق ًا ،ومر ّبي ًا ،لأنّ �سمة �أديب الأطفال هي
�سمة �أخالقية ،تربوية ،باملقام الأول .ويت�ص ّور ٌ
أمر ب�سيط �سهل،
كرثة من النا�س� ،أنّ الكتابة للأطفال � ٌ
لكل ذي قلم ،ما دام �أدب الأطفال يتميز ب�صفة الب�ساطة ،لكنّ املعروف "�أنّ � َ
ومتاح ّ
أب�سط الأ�شكال
ً
الأدبية ،هي الأكرث تعقيدا على الكاتب"!
يقول امل�ؤلف د .علي احلديدي ،يف كتابه الق ّيم "يف �أدب الأطفال"�" :إن �أدب الأطفال ي�صنعه
عن مفهوم الأدب ب�شكل
الكبار ،تلك حقيقة ،فهل يرتتب على ذلك ،اختالف مفهوم "�أدب الأطفال" ْ
عام؟ ثم هل ي�ستمتع الأطفال بالأدب؟ و� ّأي �أنواع الأدب يولّد املتعة يف نفو�س الأطفال"؟
�إن الطفل بطبيعته وجب ّلته يع�شق الأنغام والأحل��ان ،ويطرب ل�سماعهاّ ،
وتلذ له الإيقاعات
ترتن بها �أ ّمه ،كما ّ
املو�سيقية العذبة التي مّ
يلذ له �سماع ما ت�شدو به من �أغنيات على م�سامعه ،في�شعر
بال�سرور الداخلي ،وت�سري املتعة يف �أعماقه ،فينام قرير ًا ،هانئ اجلفن ،على �صدر �أمه ،مع �صدى
الأحلان...

ففي ف�صل ال�شتاء مث ًال يفرح الأط��ف��ال لبواكري املو�سم،
فيغنّون:
" �شتّي و ِزيدي بيتنا َح ِديدي
اجلره
ع ّمنا عبد اهلل َك َ�سر ّ
ورزقنا على اهلل"
�أو عندما ي�أتي �أح��د العيدين"عيد الفطرال�سعيد ،عيد
الأ�ضحى املبارك" يغني الأطفال:
" ُبكره العيد بنع ّيد بنذبح بقرة �سع ّيد
و�سع ّيد ما لو بقره بنذبح ِبنتو ها ّ
ال�شقرا"
�أو عندما يجتمع الأط��ف��ال يف �أح�ضان الطبيعة ،يغني
بع�ضهم:
"يا طالع ال�شجره هات يل معك بقره
ال�صيني"..
حتلب وت�س ِقيني ِبامللعقة ِّ
وعود على بدء ،ف�إن الكبار هم الذين يبدعون وي�ضعون"�أدب
الأطفال" ،لكنّ الأطفال هم الذين يكتبون لهذا الأدب �س َّر
خلوده وبقائه.
�إن الأطفال ال�صغار يفكرون وي�شعرون و ُيده�شون و ُيعجبون
وي��ت���أمل��ون ويحلمون ،وحياتهم مم��ل��وءة ب��احل��ب واخل���وف،
وما �أكرث ما يعرفه الأطفال عن �أ�سرار احلياة وتفا�صيلها،
و�سريورتها ،لكنّ القليل هو الذي يعبرّ ون عنه .والطفل ت ّواق
�إىل اكت�شاف احلياة ،و�أ�سرارها ،ومعرفة عامل الكبار ،وهو
يعي�ش يف داخله تيارات خمتلفة الطعوم من التوتر والتفا�ؤل
ربم وال�براءة ،واحلب والكراهية ،وال�ضيق
واالنب�ساط والت ّ
واحل�سد واحلرية ،واال�ستقرار بني �أح�ضان الأ�سرة نف�سها ،ويف هذا يقول د.حممد غنيمي هالل يف
كتابه الق ّيم "النقد الأدبي احلديث" ،من�شورات القاهرة  " :1969 -والكاتب الذي ميكنه �أنْ ي�شبع
جتارب الأطفال باخليال ،وي�ستغرقها بالإدراك والب�صرية ،وينقلها ال�صغار ،يكون ما يكتبه هو الأدب
احلقيقي للأطفال" .فالأطفال بطيبعتهم يهتمون مبوا�ضيع ال ّ
تقل عدد ًا عن املوا�ضيع التي يهتم
بها الكبار ،وربمّ ا يفوقونهم يف ذلك ،ولكن االختالف يكمن يف مدخل الكاتب �إىل مادته ،ويف بع�ض
الأحيان يف عمق و�سعة ما يتناوله.
وعلى الكاتب احلق� ،أن يعلم �أن لدى �أطفال اليوم وعي ًا عميق ًا حول كثري من املعطيات والأ�شياء ،من
هنا" ،فال ميكن خداعهم ب�سهولة� ،أو قيادتهم ب�سهولة" على حدّ تعبري �أحدهم.
�إنّ "�أدب الأطفال" احلقيقي ،يكون عادة لك�سب املعرفة التي لها عالقة بحياة الطفل اليومية،
ولي�س تلقين ًا �آلي ًا للمعرفة ،فوجود � ّأي �إنتاج فكري -معريف ال ُيقا�س �إال مبدى حركيته ،ومدى
تق ّبله من الآخر .تقول الكاتبة الأردنية "هيفاء خليل �شرايحة" ،يف كتابها املا ِتع "�أدب الأطفال
ومكتباتهم" بهذا ال�سياق:
" ..وطفل اليوم لي�س جمرد طفل �صغري بعيد عن املجتمع واملعرفة ،بل عنده من الطاقات
واملعلومات ما يعادل والديه �أحيانا .فالطفل ي�ستطيع �أنْ يدرك ويلتقط ب�أ�سرع و�أدقّ مما نت�ص ّوره
ونعرفه عنه ،لأنّه ينمو ويكرب مع االكت�شافات ،وال ي�شعر ب�أنّها خارقة ومده�شة ،لأنّها ن�ش�أت معه".
وجوابا عن الت�سا�ؤل :حني نريد الكتابة للأطفال ،ماذا علينا فع ُله؟ �أقول:
على الكتّاب الكبار �أنْ يعلموا� ،أنّ (�أدب الأطفال) لي�س ملجرد عر�ض الأخبار ،لكنه غالبا ما ينقل
لقرائه �أو ل�سامعيه جتارب
املعرفة �إىل ال�صغار ،ولي�س ملجرد ّ
ال�سمر ،وقتل الوقت ،ولكنه يقدم ّ
الب�شرية من خالل املتعة وال�سرور ،وين ّمي لدى الأطفال الإح�سا�س الدافئ بجمال الكلمة ،وقوة
�سر اجلمال
�سحرها وت�أثريها ،كما ميكنهم من فهم التطور الب�شري بطريقة �أف�ضل ،ويك�شف للأطفال ّ
واحلقيقة ،وتق ّبل احلياة كما هي ،و�أنْ يعي�شوها �إىل �أبعد �أعماقها.
" �إن ال�شيء الذي ينفرد به "�أدب الأطفال" كما يقول "د.عبد احلميد يون�س" يف كتابه الق ّيم
"الأ�س�س الفنية للنقد الأدبي" من�شورات القاهرة " :1966 -هو اجلمهور الذي يخاطبه الكاتب..
والذين يكتبون للأطفال ال يحدّ هم �إال جتارب الطفولة ،وجتارب الطفولة كثرية ومعقّدة"...
الع�سرية،
ال�صعب ،وحماولة االكت�شاف واال�ستكناه واملطالب
ِ
"�إن الطفولة هي وقت البحث ّ
والرغبات الكثرية غري املحققة� ،إنها  -يف احلقيقة – وقت اال�صطدام باحلواجز التي تبدو غري
ربرة ،وقت حت ّمل التكلف� ..إنّ الأطفال هم ذلك كله ،بل و�أكرث من ذلك" على حدّ قول �أحدهم .
م ّ
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا ":ما الذي يجعل كتاب الأطفال كتاب ًا لهم"؟ يف اجلواب :لي�س من
ال�سهل حتديد هذا ،ثم علينا �أنْ نعي� ،أنّ كتب الأطفال لي�ست �ساذجة ،فهي ال ترف�ض وجود ال�صعوبات،
ّ
لكنها تعتقد بوجود الفرح واجلمال ،ثم على الأطفال �أنْ ي�ؤمنوا باحلياة ،ما داموا �سيعي�شونها ،لكنّ
كتاب الأطفال اجليد ،هو الذي يتطلع �إىل احلياة ب�أملٍ  ،حتى عندما يعر�ض �أكرث الظروف م�أ�ساوية.
ق�صارى القول :ف�إنّ الإيقاع واحلركة ال�سريعة واللون وال�صوت وال�صورة� ،إمنا هي �أدوات ُتغ ِني
وحية!
م�ضامني (�أدب الأطفال) ،وتزيد من و َلع الأطفال به� ،إىل جانب اللغة اجلميلة ،الب�سيطة ،املُ ِ
نوجه عنايتنا �إىل (�أدب الأطفال) ،وجنعل منها مادة
�إننا يف واقع احلال � ُ
أحوج ما نكون �إىل �أنْ ّ
تتحدد فيها املبادئ والأغرا�ض والأه��داف ،التي يتك ّون منها جمتمعنا احلا�ضر ،فينبغي �أنْ تكون
للروح ،وتهيئة للحياة ،التي تقوم على دعائم من ال�صناعة
ق�ص�ص الأطفال ت�صوير ًا للبيئة ،ومتثي ًال ّ
والعلم ونكران الذات ..
ال�صدق ،يجب �أنْ يكون رائد هذا
زبدة القول�( :إذا كان اخليال عماد كتب الأطفال ،وجوهرها ،ف�إنَّ ّ
اخليال اخل ّالق)...
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�أحب دم�شق

مُزُ ون..

•فرقان كاظم/العراق
�أحب دم�شق يقول النخيلي
وهو يفكر يف اخللق كم �أنفق اهلل
من عطره يف ابتكار ال�ش�آم
وكم يف اخلدود بالغات �شعر
و كم �آية نزلت يف القدود
�أحب دم�شق هناك �أمار�س
طي�ش الكتابة �أن�ساب نهرا
تدفق من بحة الهور من نخلة
يف جنوب العراق
هو احلب ما �أطيب احلب خبزا
لقلب ينام ويحلم يف �أ�سمهان
تعد الغوايات والروح حتلم
يف �شربة من منري العناق
احب دم�شق
�أنا توءم الناي ا�ستو�ضح الليل
عن �ضحكة الفل عن نكهة الوجد
عن قبلة ال�سكر عن �سكر احل�ضن
حني تذوب احلكايا بخمر القلق
فكوين معي كي �أخطط كونا
على دفرت ال�صمت
�أر�سم عر�شك �آلهة يف مدى من ورق

ف�ضة المعنى

•يحيى حميي الدين

�أحب دم�شق �شوارعها ت�ستثري الغناء
ليبحر يف زرقة الولدنة
وحيث العيون قواف قواف
و قلبي على ملة امليجنة
�أحب دم�شق نبيا يهاجر نحو املحبة
ال غار قربي �س�آوي
�إىل �شرفة اليا�سمني وي�أتي املالك بهيئة طفل
ينادي �سالما حلزنك يف العاملني
�أحب دم�شق ون�صف ف�ؤادي يطري
هوى يف عيون النبوة حتر�سه
غادة الذقية واقر�أ �سفر املواويل
كيف انت�صار الدموع وكيف ال�شتاء
�سيهطل �شعرا وكيف املواعيد
ت�سمر يف �آخر الأبجدية
حتر�س حلما ّ
�أحب دم�شق
احب ا�شتعايل بعينيك حتى ان�شغال
بتو�ضيب حلم بحجم ح�ضورك
حني يكون احلديث �س�ؤاال عن الرب
ما ر�أي �أهل ال�شفاه الندية
ماذا يقول بنو العطر كيف ال�صالة
على مذهب الالزورد

عَ بَقُ ال�شَّ �آم

احلمود
•د� .أ�سامة ُّ

وتبدو اجلنان نبوة
جيد
و موال ثغر وتفاح خد
�أحب دم�شق
تغني الفرا�شات يف غابة الروح
ده�شة �صب لكلمة حب
ترددها للن�سيم اليمام �أرددها
من بعيد البعيد على طيفك الغ�ض
لعنة قلبي و�أعني عليك ومنك وفيك ال�سالم
�أحب دم�شق
انتماء �إىل ال�ضوء لل�ضوع للحلم
ي�سكن يف قا�سيون
فتندلع اللحظة ال�شاعرة
�أحب التغني بغزل البنات من الفم
يقطف من غنج دالية توقظ التوق
من هم�سة �ساحرة
�أحب دم�شق واطمح يف
�أن اذيب امل�سافات يف لهفة الروح.
�أكتب بالنب�ض ذكرى بقبلة
و�أ�سري �إىل اهلل يف ك�أ�س ع�شق
و�أختزل العمر يف وم�ض كحلة

لوال الحنين
بدمعتي
•حوا�س العلي

يا ندى الليل
�سلم على طفلةٍ
ْ
من غمام
�صوتها ٌ
ليلك
�صمتَها ما يقول احلما ْم
ين�سج الليل عاطفتي
وكمنجات املاء ت�صحو
على �ساعدي تار ًة
… وتنا ْم
والروح ت�شكلها
�أزهار ال�شوق
�إذا العطر هاتفني
يف مرايا الظالم
يا ندى الليل
�سلم على طفلةٍ
ْ
تع�صم النب�ض
من خط�أ النب�ض
يا واهب قلبي
تعاليم الغرا ْم
مللم الزنبق املخفي
�أغاريده
حني راوده
�إبريق الرخام
ني
يا وارث عن يا�سم ٍ
تباريحه
زدتني وجد ًا
�إذ ر�أيتك للتو
بني حروف الكال ْم
�سلم يا ليل
ْ
على طفلةٍ
داعبتْ ف�ضة املعنى
ور�أت ما ر�أت يف املنام
�أن الع�شق ي�أ�سره الزهر
ثم ينادم قلبي
مب�سك اخلتام

َ
ـالم م َع الإ�شــراقِ يتَّ�سِ ـقُ
كيف الظَّ ُ
ال ،ال تقُلْ �أبداً :فـي ُ�صح ِبتِي �أثِــقُ
تو�سـدَ ُه
َمن يطعن النُّـو َر يف ٍ
قلب َّ
يا َ
ن�ص ُف َمن بالنَّـا ِر يحت َِـرقُ
كيف ُي ِ
ألن َ�صدُ وق ًا ُقــدَّ مِــن َو َج ٍـع
ال ت�ســ� َّ
َ
لـح الدَّ م ِع تخ َتنِقُ
مب
ع
ال
كيف
ُ يــونُ ِ ِ
يب بر� ِأ�س الطِّ فـل َت ُ
َ
رق ُبهُ
كيف املَ�شِ ُ
ني ال�شَّ ـقِيقُ م َع ال�شَّ ــيطانِ ي َّتفِقُ
ح َ
قد َ
بات يُعــلنُ َمزهُ ـــ َّو ًا بــال َو َجــلٍ
ال�سـوءِ َي�سترَ ِ قُ
من َقبلُ كانَ لِفعلِ َّ
وال�ســـ َّر يكت ُُمـهُ
ُيخفِـي مكائِــدَ ُهِّ ،
ِبعـــ�ض ال ُعذ ِر يخ َتلِقُ
من قبلُ كانَ ل
ِ
نـــو لدَ يدَ نِهِ
ــبح املَـــدَ ى ِ�ص ٌ
والآنَ ُق ُ
جــ�س من َر ِح ِم الأحقا ِد ين َبثِـقُ
والر ُ
ِّ
ئ�س املُ�شــ ِّم ُر عن َعوراتِــهِ َف ِرحـــ ًا
ِب َ
ـغــي يل َتحِ قُ
بر ِ
كالغ ِِّر َطوعـ ًا َ
كب ال َب ِ
ـــر
�أن ِبـــئ �أوالءِ ب�أنَّ النُّـــــو َر ُمنت َِ�ص ٌ
َب�ض ا َ
مِن ُحلكةِ ال ُبهتِ ن ُ
حلقِّ ينطلقُ
باح ُخ َ
م�س َينثرُ ُها
يوط ال�شَّ ِ
ال�ص ِ
خِ لُّ َّ
َّـــاج فوقَ َ�ســماءِ ال َكــونِ ت�أ َتلِقُ
كالت ِ
َ
وب العِـــزِّ قــد َ�سـلكوا
�أنَّ الأبــا َة ُد ُر َ
ما ه َّزهُ ــم َ�ش َط ٌ
ـط ما طال ُهـــم �أ َرقُ
ِـــر
ِــــــي ُمندَ ث ٌ
الواثِــــقُونَ ب�أنَّ الغ َّ
تن�ســحِ قُ
ال�صيـدِ َ
ذِكرا ُه حتتَ نِعالِ ِّ
ُخرفِـــها
ال َّراغِ ُبــــونَ ِ
عن ُّ
الدنيا وز ُ
ــيف ا َ
حلقِّ يمُ ت ََ�شــقُ
ُغر ُمون ِب َ�س ِ
امل َ
املُ�ؤ ِمنُــونَ ب�أنَّ ال�شَّ ـــا َم قِ ب َل ُت ُهـــم
فيها الفَخَ ـا ُر ومِنهــا ُيو َلدُ ال َع َبـقُ

ذاك الّذي � َ
 َم�سرح ْك
أبكاك غاد َر
َ
َ
جترح ْك
ترك الهمو َم مبا�ضع ًا كي
َ
 يا طاعن ًا قلبي مبديةِ غاد ٍرَ
لتف�ضح ْك.؟
رم�شي بالدمو ِع
أهززت
�
َ
َ
ني بدمعتي
 و�أنا الّذي لوال احلن ُملمح ْك
ما ُ
كنت �أُر�سلُها لتقر�أَ َ
ْ
وان�صرف
دموعي من تخوم َِك
ارجع
ْ
َ
م�ساحم ْك .
قلبي كي �أكونَ
ال ت ِ
َ
ُبك َ
•••
ذاك الّذي � َ
 َأبكاك م َّر غيا ُبهُ
القلب ذئب ًا ما �أتى لي�صا َ
حل ْك .
يف
ِ
الغبي ب�شوقِ نا
ّ�س احلزنَ
 نتنف َُّ
تن�ضح ْك .
و ُتعيدُ َك الآهاتُ حتّى
َ
أ�سى
 �أتكل ُّف ال�شكوى  ،ف� ُأكتمها � ً
ُ
تنهيدتي ثارتْ
تلوك مو�شّ َح ْك
حروف ا�سم َ
َ
ِك جائع ًا
أ�شم
 �أنا لن � َّكيال َّ
ُفرح ْك .
حتط على ال�شفا ِه فت َ
•••
بناي ندامةٍ
 ياثاقب ًا روحي ِاعزف بنا ِي َك كي ُي َ
ْ
مذابح ْك .
ريك
َ
َ
 غريييراك حالو ًة يف ريقِهِ
و�أنا � َ
أملح ْك !!
أراك على فمي ما� َ
حاولت � ْأن �أُ
َ
خفيك حتّى تنتهي
ُ
أم�سح ْك .
من �أبجد ّيةِ �صبوتي كي � َ
َ
طلوعها
يبتغيك
�شم�س عمري
 الُ
َ
و�ض َح ْك .
� ْإن كانَ ليلُ ك�سوفِها قد ّ
•••
ببئر
والذئاب تنو�شُ هُ
 �أملي ٍُ
روائح ْك .
أ�شم فيه
�أينَ
َ
ُ
القمي�ص � ُّ
رب �صربي  ،ف�صربيَ �صخرةٌ
 التخت ْ�شر َح ْك .
فلئن
ُ
بكيت  ،ف�إنَّ
ْ
َ
دمعي ّ
نبع براءتي
 جريانُ هذاِ
القلب ُ
يت�صف ُّح الذكرى  ،ولن يت�صف َّح ْك .

•غازي عبد الرحمن
هَ َطلتْ ُمزونُ ِو َدادِهَ ا ِبفُ �ؤَادِي
َ�صائِدٍ َجذْ لىَ ِبلاَ مِي َعا ِد
َكق َ
فت�ضوعتْ كاملفرداتِ طيو ُبها
َ
ً
ً
نظما �شجيا ط ِّيب الإن�شا ِد
َ
نادتْ
�سالف الغيث حباتُ الثرَّ َ ى
اب ُبطُ و ِن َها وال َوادِي
َف َملاَ �شِ َع َ
َل ْهفِي َع َلى الأيا ِم �إ ْذ َكانِ ال َه َوى
َو�أَ ُخ ُّ�ص َها ِب َل َيا َ
يل ال َآحا ِد
كم �سامرتْ يف �أن�سها وترفقتْ
قل ًب ًا تفطَّ َر مِن َ
لظى الإبعا ِد
فتلفعت َّ
الدجى
بال�ضي يف وجهِ ُّ
وت�أ�سفتْ ع َّما � َّ
أق�ض رقادي
لتكونَ �إ ْذ َي ْن َ�أى ال�سرو ُر َت َب ُّ�سم ًا
وب ِزنَادِي
وتكونَ �إذ َت ْدنُو اخلطُ ُ
َك ْم َق ْد َر َج ْوتُ العيدَ فيِ ِ�إطْ لاَ َلةٍ
ُ
يب فيِ الأَ ْع َيا ِد
َاء يَطِ ُ
حيث اللق ُ
ري بِحِ لَّةٍ
لأزو َر َم ْر َب َع َها ال َو ِث َ
احلُ
َّ�سا ِد
متع ِّوذ ًا م ِْن نَظْ َر ِة
و�أتيهَ فيِ �أَ َث ِر العيونِ َولحَ ْظِ َها
َف َلك َْم َت َعلَّقَ ِبال ُع ُيونِ ُف�ؤَادِي
فقدمت َيدف ُعنِي ال َه َوى لِدِ َيارِهِ ْم
ُ
َ�ش ْوقِ ي َو َق ْل ِبي واخلُ َطا بِطِ َرا ِد
الباب ْ
مل تطْ ُرقْ ه كفِّي �إِنمَّ َا
ُ
بالقلب َخ ْفقٌ َ�صا َر َكالإِ ْر َعا ِد
ِ
خلت و ْ
مل َّا َد ُ
أجدهَ ا �أُ ْر َط َنتْ
مل � ْ
َو َت َل ْع َث َمتْ عِ نْدِ ي ُح ُر ُ
وف َّ
ال�ضا ِد
َف َه َم ْ�س ُت للأزها ِر فيِ �شُ ُر َفا ِته ِْم
ح ّب ًا َتف ُ
ِي�ض ِبعِطْ ِر ِه �أك َبادِي
جلدَ ا ِر ق َواف ًيا
ُ
ور�سمت فيِ َ�ص ْد ِر ا ِ
هِ َي َجذْ َوةٌ م ِْن ُح ِّب َي َّ
الوقا ِد
ري بِدَ ارِهِ م
فلت�س�ألُوا عنِّي الأث َ
ْ
َ
ً
�ضم �أنفا�سا هناك تنادِي
كم َّ
ال�صبا
عف َْراء ترفلُ بابت�ساماتِ ِّ
َ
فيهاغا َيتِي ومرادِي
ألفيت
� ُ
ُ
املهيب حل�س ِن َها
يعرف ال�س َّر
ال
َ
من ال يجيدُ قِ َراء َة الأ�ضدا ِد
وك� ْأن �إ َذا انحد َر الأ�صيلُ متثلتْ
رحاب الوادِي
خ�شفًا َت َهادى فيِ
ِ
ً
َ
هامة
يرفع
متثاقل اخلطواتِ
ُ
�صل ًف ًا ِبن َْجدٍ ْ
مل َت َطلْه �أَ َيا ِد
ر�سم فارع
ِ
ال�صف�صاف ٌ
كتنا�سق َّ
متوازنُ الأقطا ِر والأبعا ِد
أطياب من �أنفا�سِ َها
تت�ضوع ال ُ
ورد ال�ش�آ ِم بليلةِ امليال ِد
ُ
ٌ
نفحة
قد �أثقلتني من طيوبك
وبدوح �شعرك قد فقدت ر�شادي
َ
ا�صطياد ِك يا مها ًة بالفَال
كيف
ُ
وتبعرثتْ بال َع ْد ِو جلُّ عِ تَادِي
ك�سب الرهان م�سامل ًا
ُ
و�سئمت من ِ
وعلى امل�ضارب قد ربطْ ُت جيادي
و�صال ِِك َح ْفن ًَة
ال�صبا َبة من َ
فهبي َّ
َ
قلب �صا ِد
وا�شْ فِي َل َع ْم ُر ِك
جوف ٍ
نفطم الأحزانَ عن �آال ِئنَا
كي
َ
ال�صدو ِد �أيا ِد
وج
يف
هِ
ون�شدَّ
ْ
ُّ
أ�سماءنَا
ونخَّ َّط يف �سِ ف ِْر الهوى � َ
ً
بحقائب الأحفا ِد
أق�صو�صة
�
ِ
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ابت�سامة ما...
•ر�شاد �أبو�شاور
مل �أندفع مع املندفعني .م�شيت مرتيثا مت�أم ًال مت�صفحا
الوجوه ،مت�سائ ًال :على من الدور اليوم؟ من �سيقع �شهيدا� ،أو
�شهيدة ،جريحا� ،أو جريحة؟.
بت حري�صا على االن�ضمام للح�شود ،وال�سري يف زحامها،
وتنف�س ه��واء تتنف�سه ،و�إر���س��ال نظرات بعيدة تخرتق
الأ���س�لاك وت�شمل اجل��ن��ود ال��ذي��ن يرتب�صون وي�سددون
بنادقهم ،وعلى ر�ؤو�سهم خوذهم ،وه��م يرتب�صون وراء
مرتفعات رملية حتميهم ،وال�سيارات الع�سكرية التي مترق
م�سرعة ،وفيها ع�سكر يراقبون احل�شود املندفعة ،وبنادقهم
م�سددة الفوهات..
ف��ج���أة تنبهت على نظرتها املثبتة علي وه��ي تت�أملني..
فابت�سمت ،وغ�ض�ضت نظري للحظة حتى ال تظن بي �سوءا،
و�إذ �أعدت تثبيت نظري �صوبها مل ت�شح بنظرها عني ،وهذا ما
�أربكني ..وجعل قلبي يخفق بق ّوة.
توقفت ،وت�شاغلت باملرور بنظرة طويلة على كل ما يحيط
بي ،فالتقت نظرتي بنظرتها التي خيل �إيل �أنها مل تتبدل منذ
تنبهت عليها ،فارتبكت ،ودفعت ج�سدي لأنتزعه من املكان ،و�أنا
راغب يف البقاء حتت نظرها ،وغري بعيد عنها.
داريت حرجي بالقرف�صة وك�أنني �أ�سعى لإراحة قدمي من
تعب مدّ عى ،ف�أنا مل �أم�ش م�سافة طويلة بعد ،وم�شيت بال عجلة،
ثم �أنا ال �أقفز بر�شاقة مثل �أولئك الفتيان املندفعني املتقافزين
املتهيئني لأي احتمال مهما كان �سيئا.
ما حكاية هذه الفتاة؟ تبطئ م�شيتها ،ومتيل عن م�سارها،
وتن�سرب بني ح�شود املندفعني ،وك�أنها تقرتب مني ق�صدا ،و..
�أنا ال �أعرفها� ،أجهل ا�سمها ،ومن �أين هي� ،أهي من خميم؟ من
مدينة؟ الجئة� ،أم مواطنة؟ حجابها خفيف يبدي �شعرها
الأ�سود على جبينها اجلميل ،ويظلل �أنفها ،وير�سم وجهها بلون
وردي� ..أ�سمر وردي.
هي يف ح��دود الع�شرين ،ج�سدها م�شدود ك�أنها على و�شك
االن��ط�لاق يف م�سابقة رك�����ض .تنتعل ح��ذاء ريا�ضيا وردي��ا،
وبنطاال رماديا ،وجاكتة زرقاء فاحتة ،وقبة القمي�ص تبدو
بي�ضاء.
د ّوت انفجارات قنابل الغاز ،وت�صاعد الدخان اخلانق الننت
املقزز فرتاجعت �إىل ال��وراء� ،أ ّما هي فاندفعت .ر�أيتها تنحني
على ر�أ���س �أح��ده��م ،وت�شري للفتية حولها �أن ينقلوه بعيدا
لإ�سعافه.
التقت نظرتي بنظرتها .نظرتها مت�سائلة ..هكذا بدت يل.
ت�ساءلت :ما معنى نظرتها؟ كيف تراين ،وملاذا تنظر �إيل؟!
تفجرت قنابل الغاز املت�ساقطة من طائرة ُم�سيرّ ة حت ّوم فوق
ّ
الر�ؤو�س ،وتعاىل ال�صياح وال�سعال ،وا�ستغاثات تبدو مرحة
متتزج بنوبات �سعال.
امتلأ وجهي و�أنفي وفمي و�صدري بالدخان ،ودارت الأر�ض
بي ،ووجدتني ممدّ د ًا على الأر�ض ،وهي تفرك �أنفي و�صدري،
وتدفعني ال�ستن�شاق �شيء ما. ..
وجهها ميلأ عيني ،و�أنا �أ�سعل وعيناي تنزفان دموعا غزيرة،
و�أنا �أتلوى ،ثم �أ�ستقر ممددا ببطء:
�أ�سمع �ضجيجا مي�ل�أ ر�أ���س��ي .وجهها ينحني وابت�سامتها
تطمئنني وتخفف الثقل والت�شنج يف رئتي:
كنت �أع��رف �أن هذا �سيحدث لك ..احلمد هلل �أنني
بقيت قريبة منك.
رفعت ر�أ�سها و�أمرت فتيانا حولها وهي تبت�سم:
يالّ ..روحوا ..ال تن�شغلوا به� ،سينه�ض بعد قليل.
حركت راحة يدي ،ومل�ست ب�أ�صابعي املرتع�شة �أ�صابع راحتها،
ّ
بينما امل�ساء يهبط والأ�صوات ترتفع  :ي ّال يا �شباب ..خال�ص..
اليوم اكتفينا ..الزم نح�صي اجلرحى ..ونتفقّد �إن كان هناك
�شهداء يف مواقع �أُخرى ..و. ..
ابت�سمت لها و�أنا �أبالغ بال�سعال ،وبكلمات متقطعة احلروف:
	�أ�أنا �شهيد� ..أم جريح ..يا..؟!ابت�سمت ابت�سامة وا�سعة ،ولكزتني يف كتفي:
م�ستعجل؟! �أال تدري �أن هناك فل�سطينية حتبك؟!
بيدي على الرتاب ،ونه�ضت �شوية �شوية.
�ضغطت
ّ
تعال بكره� ..أي��وه؟ �أنا من خميمكم� ..أراك دائما
و�أنت تتم�شى يف طرف املخ ّيم ..ولكنك مل تنتبه يل!
ا�ستدارت واندفعت م�سرعة بني �أرت��ال من ان�سحبوا حتت
امل�ساء منهني يوما �آخر من املواجهات� ..أ ّما �أنا ف�أ�سرعت و�أنا
�ألهث مبتابعتها وهي مت�ضي بر�شاقة بني احل�شود ..حتى ال
تغيب عن عيني.

م�أوى البوم
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•يون�س حممود يون�س
من حيث ال يحت�سب� .سمع حممود �صوتا يقول له( :ال
تفكر .تقدم) فانتف�ض وخاف ،ثم تلفت حوله باحثا عن
م�صدر ال�صوت الذي د ّوى يف ر�أ�سه كاالنفجار ،وعندما ر�أى
�أنه مل يغادر مقعده يف احلافلة .ابت�سم �ساخرا من عجائب
خميلته التي حملته �إىل م���أوى البوم .ذلك امل���أوى الذي
اكت�شف وجوده بعد �أن دخل �إليه.
وبالنظر �إىل غرابة هذه امل�صادفة .حاول حممود �أن
يتذكر كيف و�صل �إىل امل�أوى؟ وملاذا ذهب �إليه؟ فتذكر اجل�سر
الذي عربه قبل �أن ينعطف �إىل اليمني ،وكيف م�شى خطوات
عدة قبل �أن ي�صعد درج��ا من الرخام .ع�شر درج��ات �أو �أكرث
قليال ،ثم وجد نف�سه �أمام مدخل من الزجاج .دفعه ودخل ،ثم
تركه يغلق من تلقاء ذاته ،ويف تلك اللحظة حيث كان عليه �أن
ي�صعد درجا �آخر� .أح�س برغبة يف العودة .ف�سمع ذلك ال�صوت
يقول له( :ال تفكر .تقدم) لكنّ حممودا مل يتقدم كما طلب منه
ال�صوت �أن يفعل ،على العك�س من ذلك .انف�صل عن خميلته يف
تلك اللحظة ذاتها ليكت�شف �أنه ما يزال عالقا يف احلافلة التي
كانت متوقفة على ما يبدو ،وعندما نظر عرب النافذة ليعرف
�أين �أ�صبح مكان احلافلة .فاج�أته ال�سيارات املتوقفة يف طول
ال�شارع وعر�ضه .ف�أغم�ض عينيه لي�سرتيح ثانية.
لكنّ حماولته مل تنجح ،وخميلته التي انف�صل عنها م�ؤقتا
مل تلبث �أن حملته جمددا �إىل داخل امل���أوى .يكمل خطواته
با�ست�سالم كامل بغية الو�صول �إىل ذلك الدرج الذي مل ي�صعده
يف املرة الأوىل.
حينذاك اعتقد حممود �أنّ رغبته يف اختبار مقدرته على
ال�صرب هي التي جعلته يندفع بهذا اال�ست�سالم امل�شبع باحلرية
والكراهية .احلرية يف �إن�صاف البوم ،والكراهية املن�صبة على
الذات والعامل واحلياة.
ومنذ تلك اللحظة .وجد نف�سه ينزلق ال �إراديا يف �أروقة ذلك
املبنى اجلميل .حيث املقاعد يف كل مكان ،والعاملون يف غرفة
اخلدمة يقدمون امل�شروبات ملن ي�شاء� .إ�ضافة �إىل احلمامات
النظيفة ،والأثاث املريح للعاملني املقيمني الذين يحتفظون بكل
معارف البوم ،وتاريخهم الذي ينطوي على الكثري من الإ�شاعات،
والأخبار ،واملواقف التي انق�سمت بني حمب لأ�صواتهم ،وكاره
لها.
“�شيء غريب”
ه��ذا ما قاله حممود لنف�سه وه��و يت�أمل طيور البوم التي
كانت متر به من دون �أن تن�شغل بوجوده .مثل هذا الأم��ر مل
ي�شغله بالت�أكيد .لأنّ �س�ؤاال هاما كان يدور يف عقله ،وقد ظل
هذا ال�س�ؤال يطرح نف�سه كهاج�س مل يجد عنده �سوى املراوغة
والت�أجيل بانتظار الظروف املنا�سبة التي حتقق له انفراجا،
واجلواب ظل هائما بني مكانني .مطرودا ال ي�سمح له باالقرتاب،
والوقت الذي �أ�صبح مر ّكبا ظل مي�ضي هو الآخر ،ورغم انطالق
احلافلة جم��ددا� .إال �أنه ظل ي�شعر بوجوده امل��زدوج .مرة يف
احلافلة حيث البنايات ال تنفك تطل �أم��ام ناظريه ،ومرة
�أخ��رى يف م���أوى البوم حيث �شاهد يف هذه امل��رة بومة عجوزا
تتوجه بعينيها املدورتني �إىل كل من ت�صادفه وهي تنزلق يف
البهو الطويل ،وما لفت انتباهه ب�شكل خا�ص� .إعجابها بنف�سها،
وانفعال وجهها امل�شرق بابت�سامة ال معنى لها.
بعدها �شاهد بوما بلون ال�ضباب .بطنه منتفخ ،ور�أ�سه بحجم
الرمانة ،وكان هذا البوم يومئ بر�أ�سه وهو ينزلق �إىل �إحدى
الغرف .فتنادى البوم خلفه بنعيق خفيف وحلقوا به.
وبعد �أن �أخذ كل بوم موقعه يف تلك الغرفة الدائرية ،متطى
البوم ال�ضبابي خلف ا�سمه املحفور على قطعة من اخل�شب موحيا
بتلك احلركة عن نفاد �صربه ،ثم متايل بني الأوراق واملغلفات
املبعرثة �أمام عينيه ،و�أعلن بحركة من ر�أ�سه عن بدء االجتماع،
ثم �أعقب �إعالنه هذا بنعيق هادى �أ�شار فيه �إىل حرية كل بوم
يف التعبري عما يراه� ،أو يحلم به ،وقال ب�صيغة اجلمع املذكر
خماطبا البوم:
ـ �إننا مبا منثل من �ضمري لهذه املدينة .علينا �أن نقول كلمتنا
بحرية كاملة ،وما �سرتوونه من ق�ص�ص و�أخبار� .ستنقله و�سائل
�إعالمنا دون زيادة �أو نق�صان.
ثم قال وهو ينظر �إىل باب الغرفة:
ـ لقد وعدونا بذلك!
وحني مل ي�شاهد �أحدا .تابع قوله:
ـ ن�أمل �أن يربوا بوعدهم.
ثم �أ�شار بحركة من ر�أ�سه �إىل بوم �أبي�ض �سمني كان يو�شك �أن
يغم�ض عينيه (لعله كان يحلم بفري�سة متلأ بع�ض خوائه) فلما
فتح عينيه ،ومل ي�شاهد مثل هذه الفري�سة� .أخذ نف�سا عميقا،
ثم لوى عنقه ،وقال ب�صيغة اجلمع املذكر:

ـ عفوكم �أيها ال�سادة� :أن��ا حزين! ومازلت �أذك��ر �أنّ والدي
عا�ش حزينا �أي�ض ًا! وجدي الذي عا�ش ما يزيد على املئة عام
كان حزينا هو الآخ��ر! ومنذ �أي��ام فقط .خطر يل �أن �أفكر يف
هذا احلزن املتوارث .فلما علمتْ بي �أ�شجار ال�سنديان �صديقة
الطفولة .ج��اءت �إ ّ
يل تبكي رحيل ه��ذا ال��وط��ن على �أي��دي
الفا�سدين من �أبنائه .فبكيت معها.
واعلموا �أيها ال�سادة �أنني ع�شت جنديا �أ�شرب من ماء هذا
الوطن ،و�آكل من خرياته ،و�ألب�س الثياب من �صوفه وقطنه ،وقد
كنت را�ضيا �أبني يف �أحالمي �أجمل الق�صور التي مل ينب مثلها
�أحد من قبل ،ثم ها �أنا �أكت�شف رحيل هذا الوطن .فاحكموا
باهلل عليكم ،وقولوا ماذا �أ�ستطيع �أن �أفعل بعد اليوم؟
بهذا القول �أنهى البوم الأبي�ض ال�سمني خطابه الق�صري ،ثم
لوى عنقه ،وعاد يحلم بتلك الفري�سة التي مل يحظ بها.
ف�أعطى البوم ال�ضبابي حق الكالم لبومة كانت تنتظر دورها،
ويف اللحظة ذاتها ك�أنه �أراد �أن يع ّلق على حكاية البوم الأبي�ض
ال�سمني� .إال �أنّ تلك البومة ال�سمراء مل ترتك له فر�صة لذلك،
وهي منذ �أن ابتد�أت الكالم مل ت�ض ّيع حلظة واح��دة يف �إظهار
ق�سوة ذكرها ـ حيث ـ كان يخونها مع بومة �أخرى ،وحكت ق�صة
طالقها بطريقة جعلت اجلميع يتثاءبون.
�إزاء ما �سمعه حممود .مل يجد ما يفعله �سوى ت�أمل تلك
التجاويف البائ�سة التي خلقها اهلل يف جماجم البوم ،والتي مل
ت�ستطع يوما �أن تغيرّ من وظيفتها رغم تعاقب العقود والدهور.
ثم قال لنف�سه وهو يغادر الغرفة هاربا:
“ �سالم اهلل على خملوقاته “
بعد قوله هذا .اكت�شف �أنه ي�سري يف �أحد ال�شوارع ،ولوال �أنه
فوجئ بعربة �صغرية احلجم كانت حتاول اجتياز ذلك ال�شارع
ال�ضيق ملا عرف �أنه ي�سري يف �أقدم �شوارع املدينة �إال �أنه تابع
�سريه متتبعا تلك املعرو�ضات التي �أنب�أته بوجود �أقدم مدينة
مازالت تنب�ض باحلياة.
ومما �شاهده الكثري من املحالت التي تعر�ض الأثاث ،واملواد
الغذائية ،والأقم�شة ،خا�صة �أقم�شة الأك��ف��ان� ،إ�ضافة �إىل
النعو�ش ،والعمال الذين يحفرون يف �ألواح الرخام �أ�سماء املوتى،
وتاريخ ميالدهم ووفاتهم.
لكنه خرج �أخريا من هذا ال�شارع ،وبخروجه منه .اكت�شف �أنه
يدخل يف مدينة �أحدث من الأوىل� .شوارعها �أو�سع ،و�إعدادها
�أف�ضل ،وال�ضجيج فيها ميلأ الآذان ،ويف هذه املدينة� .شاهد
حممود الكثري من العمال الذين يعملون يف م�شاغلهم� .إ�ضافة �إىل
املحالت التي تعر�ض منتجاتهم على اختالف �أنواعها.
وبعد �أن �أم�ضى نحو �ساعة من الزمن يف هذا التجوال الذي
�ساعده قليال يف �إزاحة االنقبا�ض الذي �أ ّ
مل ب�صدره .انتقل �إىل
�شارع �أكرث ات�ساعا ،و�أح�سن نظافة ،وم�شى يف هذا ال�شارع لي�شاهد
�أجمل الق�صور ،و�أحدث ال�سيارات ،و�أف�ضل اجلنود الذين يقومون
على حرا�سة هذا املبنى �أو ذاك الق�صر.
ومبا �أنّ حممودا كان يعرف �شوارع هذه املدينة ،وقد دخلها
قبل الآن للم�شاهدة� ،أو لإجناز بع�ض الأعمال� .إال �أنه ظل مي�شي
ال يعرف �أنه ذاهب بقدميه �إىل م�أوى البوم.
مل يعرف ذلك �إال عندما و�صل �إىل اجل�سر الذي تخيله �سابقا.
فلما تتبع �أثر خطواته ال�سابقة .و�صل �إىل الغرفة الدائرية
ذاتها ،و�شاهد البوم كما �شاهدهم يف املرة الأوىل ،ول�شدة ذهوله.
ن�سي �أنه غريب! فاقرتب من بوم مرح وقال مت�سائال:
ـ البوم تعي�ش عادة يف اخلرائب واملدافن! فلماذا �أنتم هنا؟
ومن �أجربكم على املجيء �إىل هذا املبنى اجلميل؟
�أجابه البوم املرح وهو يبت�سم متخابثا:
ـ هم!
ـ من هم؟
ـ �أ�صحاب هذه املدينة.
ـ ملاذا؟
ـ اجلواب عندهم ،ووظيفتنا التي �أرادوها لنا هي �أن نظل ننعق
كما تعودنا منذ الأبد ،ولكن ملاذا �أنت هنا؟
قال البوم ذلك وهو ميعن النظر جيدا يف حممود ،وعندما مل
ي�سمع جوابه .قال:
ـ هل تود االن�ضمام �إلينا؟ �إذا �أردت ذلك� .أ�ستطيع تقدميك
�إىل جلنة �سماع الأ�صوات ،و�أخمن منذ الآن �أنك ن ّعاق جيد .ال
ترتدد .لأنّ للنعاقني معجبني �أي�ضا.
غري �أنّ حممودا هذا والذي كان يفكر يف �أمر �آخر .مل يلبث
�أن غادر الغرفة الدائرية ب�صمت ،ثم غادر املبنى العتقاده �أنّ
�أف�ضل مكان للنعيق هو اخلرائب واملدافن ،و�أنّ �أ�صحاب املدينة
الذين بنوا هذا امل�أوى �إمنا فعلوا ذلك لغاية لن يعرف البوم
حقيقتها ،وقد ال يعرفون.
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ما فاتته الأحالم الورقية

تكتبني الحرب

• �إبراهيم عبا�س يا�سني

•ريا�ض طربة
تكتبني احلرب وال �أدري
من يكتب من..
تكتبني �سطرا ممحيا فوق
كومة هم
فوق رماد البيدر م�صلوبا
�أبحث عن دربي
فوق عباب البحر �أطفال
�أو ذكرى �أطفال
حلما من�سيا �صاروا...
تقذفني احلرب �شلوا
ي�صرخ �أتقاهم منت�صرا
واحلقل رماد
تطحنني الذكريات
رجع �صدى من بعيد بعيد
يا �أيها اهلل
يا رب العباد
ت�سحقني احلرب
ويجف دمع
ينه�ض من دم �أخي
�شقائق النعمان
يبعث يف الروح الروح
يكتبني �سطرا �أبديا
فوق التيجان

يرفعني ويطري يطري نحو
القمة
تكتبني احلرب ن�شيد �أن�شاد
الأمة
م�صلوبا �أم�شي
وينز من جرحي ال�شهد
ويفر من خدي الورد
ف�أنا الباقي من ق�سمة �أهلي
و�أنا املجد ..
تر�سمني احلرب حرفا
واحلرف ي�صرخ يف �شاول
يهوي �شاول
تتقاطر �أرتال الردة
يف كل ردة ردة
من دخل الكعبة �آمن
من عاد للوطن �آمن
تكتبني احلرب حرف
العلة
وعلى ال�سطر م�صلوبا �أم�شي
�أم�شي مقلوب الر�أ�س
والكل ي�صرخ يا ربي
تبعرثين احلرب غزل
بنات

ف�أطري
ال الريح حتملني
وال الن�سمات
وينه�ض يف �صوتي وجع
ما مثل وجعي يحيي
الكلمات
تلملمني احلرب
منهوبا ي�ستجدي لقمة
خبز
�أو م�أوى
والبيت �صار حائط مبكى
من يبكي مثلي
يف كل الطرقات
من ينده ربا
يا رب يا �إله الأحياء
والأموات
كن معنا
كن يف كل الأوقات

�أنا ال �أموت!..

•فاطمة �صالح �صالح

وخذين �صباحا
ق�صيدة وجد
لتكتبني....يف حروف الق�صيدة
و�أ�سكن عينيك ..قلبك
�أق�ص امانيك...
ثم نغني املدى
نعانق رجع ال�صدى
يف اجلروف البعيدة
نحطم كل القيود
نعرب كل احلدود
ونك�شف �صدق الوعود
نغني هوانا ..بلحن القدود
نزرع وردا ..بجفن الربيع
ونن�شر عطرا ..بخد الورود
نعزف حلنا رقيقا تهادى

�أ�سئلة القلب
•نازك ديل ح�سن

�شجرةْ..
ُ
ربها َ
زرعت على ق ِ
الروح �أن �أين َعتْ ث َمرةْ..
ومل تلبثِ
ُ
َ
كل ف ٍّج،
وجاء املُحِ بون من ِّ
َ
يقيمونَ عر�س ًا على املَقربةْ..
يراق�ص ظِ لاّ ،
الغمام
وراح
ُ
َ
ُ
وتقفز يف ع�شّ ها ال ُقبرّ ةْ..
أتيت،
جاف � ُ
وبعدَ �سنني عِ ٍ
النبع ،والرثثرةْ..
ف�أذهلني
ُ
َ
ني على َعر�شهِ ،
مت ّد َد ط ٌ
و�أرخى جدائلهُ العامرةْ..
ميوج،
أ�شرقَ وجهُ ( ُجمانَ ) ُ
و� َ
نا�ضرةْ..
كع�شب على ت ّلةٍ ِ
ٍ
َ
وقال اجلَمالُ � :أنا ال �أموتُ !..
وهاك الرباهني ،يا �شاعرةْ..
ِ

•زوات حمدو

خلدون ابراهيم ابراهيم
�أ ّيها احلجل املتحامل �أين حتلّق؟
ٌ
منخرط
وال�سهل
ّ
يف حروب الكالم امل�ش ّو ِه
بيتـُك يف الطني ِ
و�سط الطني
يف َ
ُ
ال�سقف م�أواك
ال
ال�سطح
ال
ُ
خ�شب الزان
ال
ُ
ال ح�ضن �أنثاك
املوجه نحوك
م�أواك هذا اجلدار ّ
تلك القراميد
ٌ
نعل يناور من فوق ج�سمك
َ
ظهرك
من فوق
آخر يكمل �سو َر احل�صار عليك
� ُ
وكي ال �أفكّر بالزحف مثلك
علي
�أُقفل حتى الهواء َّ
و�أُغلق عطر الفواني�س
يف �آخر الليل
ألف
أهربها عرب � ٍ
كيف � ّ
من الظلمات
وكيف �س�أهذي ككلّ ال�ضفاد ِع
مو�سم للتغزّ لِ ؟
يف
ٍ
� ُّ
أنفك من عقدة الطني
كيف �أ ُّ
مل النجو َم مبكن�سة ال�ضوء؟
�أنحلُّ كاملاء يف املاء؟
متر الف�صول احلميمة
كيف ّ

وجد
كما ﻻق ح�سنا جمال
اخلدود
ونر�سم برقا بخد ال�سحاب
ونعلن ق�صف املدى والرعود
و�أنك حريف ..ونور �صالتي
�أوان وقويف ..وعند ال�سجود
و�أنك كلي ..وكل ا�شتياقي
وع�شقي امل�صفى ..ك�سحر الوجود
تطل ا�ﻷ ماين ..كو�شم فريد
روائع تهفو ..بح�سن العهود
و�أين و�أنت ..جمال ت�سامى
وع�شق فريد ..تعدى احلدود
و�أين �أغار
كثريا.....كثريا
و�أين �أ�شقى بهذا الوجود

ألت قلبي �أين ال�صرب مر�سا ُه
�س� ُ
و�أين �ألقى الذي قد كنتْ �أه َوا ُه؟
هو الذي ا�ستل من قلبي م�شاعر ُه
بق يل غري جرح الآ ِه عقبا ُه
مل ُي ِ
أم�س ا�ست�ضافت عيوين طيفهُ فبكت
� ِ
ورقرقت دم ُعها فا�شتد �شجواه
عت من َف ْر ِط وجدي �صو َبه ف�إذا
ُه ِر ُ
غاب عني نحو م�سرا ُه
خيالهُ َ
رب خذين �إىل �أر�ض �أ�سائِلها
يا �ص ُ
هل ا�ستفاقت على �إيقاع جنوا ُه
ُ
ذكرت فيك ربوع ال�شام �ساحر ًة
عذب �سلواه
فيها الأماين وكانت َ
حيث اجلداول والأغ�صانُ تعرفه
وكل ما كان فيها طو ُع مينا ُه
أحب فيها دروب ًا َ
ظل ي�سلكها
� َّ
العطر حيا ُه
�أحب فيها �شباب
ِ
َ
وير�سلُ
الطرف نحو ال�شام ت�أخذ ُه
احلمائم والأطيا ُر تلقا ُه
فيها
ُ
تعانق (الفلة) اجلذىل وتلثمها
َ
الغوطة اخل�ضراء مهوا ُه
وحت�ضن
للمغرمني يف عينيه �أغنية
من الوفاء �إذا ما الليل �أ�صفا ُه
�أحب فيها ريا�ض ًا كان يق�صدها
وكان يهوى بها وال�شام تهوا ُه
•••
�إيهٍ دم�شق وعمق
اجلرح ي�شعلهُ
ُ
الدفاق �أبكاه
ونزف �شريانِك
ِ
يا �ضوء عن الأُىل يا وهج ًا
على الوقائع من �أق�صى زواياه
َت ْبقِينْ َ يف قلبهِ فِكر ًا جتذ َره
إقدام واجلا ُه
فيك البطوالت وال ُ
ٌ
عظيمة �أنتِ ال ترقى م�آثرهم
�إليك يا عر�س جمدٍ قد �أقمنا ُه
َ
قويل له ُعد
لليالك التي حملتْ
وا�شتد بها االه
همو َم ن�أيك
َّ

ربيع؟
دون ٍ
وكيف �أمر ّبدرب القرنفل
دون �ساللٍ
�إىل موعد الالنهاية؟
كنت عاق ًا لأقتل
ما ُ
ُ
يتيم لأك�سر
ما ُ
كنت زورق طفلٍ
ٍ
كنت يوم ًا حكيم ًا
ما ُ
لأخمد بني �ضلوعي
�شبيهي بهذا اجلنون
ببيت
ُ
حلمت ٍ
رفعت الدعائم ،فارتكز ال�سقف
�أ ّما اجلدار
ْ
يتما�سك
فلم
لأدفن �أ�سفله �أمنياتي الب�سيطة
مال ُقبيل الثالثنيَ ،
مال
ومل ي�سند احل�سرات الكثرية
مل ي�سندِ الآه يف ال�صدر
مل ي�سند املاء يف الغيم
الكف
مل ي�سند الغيم يف ِّ
ْ
ح�سب الو�ص ّية
مل
ال�سر ْ
يحفظ ّ
فانها َر
غطّ ى الغبا ُر املكان
يدي �شالُها بحنانٍ
وغطّ ى ْ
ْ
يتما�سك ك� ِّأي جدا ْر
و�أ ّما اجلدار فلم
•••

ل�سان حال ال�شهيد
•جميب ال�سو�سي

و�أ�شهب ..مر فوق املوت يعدو
وكان املوت مع�صوب اجلفون
له لغة الربوق ،وخفق وم�ض
جتلى من دماء� ،أو حنني
ك�أن اهلل مد يديه ،يدين
�صباح الأر�ض من ح�سن هتون
�شهيد ..كالرباق �أعد ورد ًا
وطهر ًا لل�سماء ..على الغ�صون
�أمع�شبة احلدائق� ،أي بهر
ين�سق فتنة احلور العيون
ق�صي االبت�سامة واملعاين
و�سر فيه ..يزهر بالفتون
ويا طيب الفراد�س ..كم �أغانٍ
على �أبواب ترحاب اليقني
ت�شهته ال�سماء ،فراح يزهو
�إىل �أعلى ..بال ماءٍ وطني
ك�أن النور �سرتته ..ومي�ضي
على فرح ال�سنني� ..إىل ال�سنني
�شهيدٌ  ..هل ر�أيت يديه برق ًا
وم�شكاة ال�سماء على اجلبني؟
يطري ..فما الن�سور ..وال جناح
وال برق ،وال خيل الظنون!!
فيا �أماه ..يا �أبناه عودا
�ستنبلج ال�شفاعة من عريني
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•�صالح حممود �سلمان
ُ
ي�صبغ ال َ
الغربي بلونٍ �أُرجوا ٍّ
ٌّ
ين
أفق
برتقايل
قر�ص
ال�شم�س ٌ
ُ
َّ
ث�ي�ر �إىل نف�سه ،طاملا ت��غ�� َّز َل ب��ه� .إن��ه من وجنتيها اللتني
�أَ ٍ
ً
مركب �أ�سطوريٌّ يحم ُله �إىل عواملَ
ً
تقطران ن�ضارة ،وهو �أي�ضا
ٌ
من الفرح الغام�ض الذي يت�سلَّ ُل �إىل النف�س من دون �أن ُيع َر َف
م�صد ُره .تتهادى �أمامه ٌ
الفتيات بثيابهنَّ املدر�س ّي ِة
باقة من
ِ
ُ
ال�ضحك بزقزقة
فيمتزج
و « �شقاوتهنَّ « الربيئة ،ي�ضحكنَ ،
ُ
الع�صافري لتت�شك َّل �سمفون ّي ٌة ال �أجمل� ،أ�سماها� :سمفون ّيةَ
احل��ي��اة .وك��م و َّد لو ك��ان مو�سيق ّي ًا لي�ؤ ّلف منها � َ
النغمات
آالف
ِ
واحلركات ،وميلأ بها الكون..
ُ
�صنوبر تتج َّم ُع على نف�سها ك�أ ٍّم
غابة
البعيد
كانت هناك يف
ِ
ٍ
ُ
تن�شر من
ت�ضم �أبناءها �إليها مبا ي�شبه اخلوف .هذه الغابة الأ ُّم
ُّ
ُ
ُ
االرتياح يف نف�سه املنقب�ضة .ولذلك كان يزو ُرها
يبعث
ع َبقها ما
َ
با�ستمرا ٍر لين َ
َ
ي�صنع
حب و�أ َل ٍ��ق
رث فيها �أ�شجانه،
ُ
ويقطف ق�صائدَ ٍّ
ً
ُ
التاريخ لها
مليكة مل ي�شهد
منها طوق ًا يق ّلد به جيد حبيبته ،فتبدو
ً
ُ
عر�ش من رياحني ،وحتمل يف يدها �صوجلانا من
مثي ًال ،ترت ّبع على ٍ
ال�سنديانِ ُمط َّعم ًا بعيون الرنج�س والأقحوان.
ٌ
ُ
الطريق �أمامهُ
مليئة بطلبة املدار�س العائدين �إىل بيوتهم،
�أ�صوا ُتهم متلأ املكانَ  ،وحوارا ُتهم تدو ُر حول الريا�ضة ومبارياتها
ُ
ُ
يح�صل
يعر�ضها التلفاز با�ستمرار .قال يف نف�سه :ما الذي
التي
ُ
الريا�ضة عقو َلهم ،وملأت عليهم
لط ّالب هذه الأ ّي��ام؟! فقد �سلبت
ف�ص َو ُر �أبطالها و�أ�ساطينها مت�ل�أ �صدو َرهم وكت َبهم
حيوا ِتهمُ ،
ودفات َرهم وبيو َتهم �أي�ض ًا .يعرفونَ عنهم �أك َ
رث مما يعرفون عن ابن
ر�شد �أو ابن �سينا و ابن خلدون و املتن ّبي وقادة الثورات الوطن ّية،
الذين يقبعون على ما يبدو خارج مرمى الأب�صار والب�صائرّ ،
تغطيهم
ا�ستطال �إىل حدّ �أنّه ا�ستمر�أ ال َ
َ
َّ
� ُ
فاحتل
إقامة
أوراق اخلريف الذي
َ
َ
حقوق �إخوته.
عر�ش الزمن ،واغت�صب
َ
أحد �أقب َيته،
كان قد و�صل �إىل مدخل ال�شارع الذي ي�سكنُ يف � ِ
حني قف َز ال�س� ُ
ؤال �إىل ر�أ�سه :مل��اذا؟! ملا ..ذا؟! ت�ش ّي�أنا �أم نحن يف
َ
الطريق �أم مل نعرفه يف الأ�سا�س؟! و..
احلقيقة ال�شيء؟! �ضللنا
هل نحن موجودون بالفعل؟! �إن كنا موجودينَ  ،فما معنى هذا
الوجود؟!
ي�صبح م��د ّر���س�� ًا .هكذا �أرا َد و�أرادت
��در���س يف اجلامعة لكي
َ
ي ُ
والتعليم �شرطان �أ�سا�سيان
حمبوب ُته ،لأنهما مقتنعان ب�أنّ الرتبية
َ
َ
ت�ساءل ع ّما ميكنُ �أن يفع َله
لتحقيق �أية نه�ضة .وكم
ال بدّ منهما
ِ
ٌ
كثرية متناق�ضة
واملناهج بح�سب ر�أيه
غد ًا،
قا�صرة ،ويف �أحيانٍ
ٍ
ُ
َ
عك�س ذلك،
هو
ما
وفيها
،
العقل
ي
م
ن
ي
علمي
هو
ما
فيها
ها،
د
موا
يف
ُ
ّ
ُ
ٌّ ّ
َ
ُ
املدار�س
والعلم مع ًا� .أ ّما
العقل
يناق�ض بل ينفي
�إىل درجة �أنه قد
َ
ُ
يجب �أن تكون م�ؤ ّثر ًة وف ّع ً
الة يف حميطها ،لأنها ،كما
فال يراها كما ُ
ي�ساهم
مما ت�ؤ ّثر فيه .فهل
ُ
ُير ِّد ُد مرار ًا ،تت�أ ّث ُر مبحيطها �أكرث بكثري ّ
ُ
فيخرج على اللوائح
ه
يعار�ض
يف الت�شويه وهو ال ي�ؤمنُ به؟ �أم
ُ
والأنظمة؟! �أيدفنُ ر� َأ�سه كغريه وي�سرتيح؟! وهل �سيرتيح بالفعل �إن
دفن ر�أ�سه؟! ولكن من �أين له �أن يفعل َّ
كل ذلك وهو ابنُ هذه الأر�ض،
ابنُ ال�سنديان وال�صخور املزروعة يف �صميم الوجود منذ الأزل؟!
يع�صر الأ ُ
مل قل َبه..
غريب
�إنه وحيدٌ  ..وحيـد .بل هو
ٌ
ُ
الب��دّ من ّ
ح��ل ..نعم ،ال ب��دَّ من ح ّ��ل ،ولكن ما ه��و؟ لينزل من
يعجز عن اخرتاق ُ
ُ
احل ُجب ،عائد ًا
ال�سفينة ،ولينكفئ كال�ضوء الذي
�إىل ح�ضن �أمه ال�شم�س..
َ
ً
الباب مفتوح ًا� ..ألقى
ا
تارك
الغرفة
دخل
هبط درج القبو..
َ
ف�صر ب�أمل ..قفزت من حتته
ِ
بج�سد ِه املُت َعب فوق ال�سرير العجوز ّ
ً
تجّ
يح�س بها فلم يلتفت ..ث ّبت
مل
مذعورة.
�صائحة
الباب
اه
ا
هر ٌة ب
ِ
َّ
ّ
باب وخيوط العناكب.
نظره الواهنَ يف �سقف الغرفة املليء بال ُه ِ
ُ
ال�سقف
قلبي الآنَ �أيها
للمرة الأوىل :كم ت�شبه َ
قال وك�أنّه يراه ّ
التعي�س!َ � ..
أغم�ض عينيه ،طفرت منهما دمعتان �ساخنتان ..نه�ض
ُ
بتثاق ٍل مجُ ي ًال ب�صره يف �أرج��اة الغرفة ..كان ُّ
كل �شيءٍ ُيوحي
ٌ
من�ضدة
ظاهر
بالك�آبة والفو�ضى .يف �إحدى الزوايا اتك�أت ب َوهَ ٍن
ٍ
ا�ستقرت فوقها ُ
بع�ض الأوراق وجمموعة من
مك�سور ُة القائمة
ّ
ال�صحف وامل��ج ّ
كر�سي
�لات بفو�ضى طاغية .و�إىل جانبها وق��ف
ٌّ
مطمئنٌّ �إىل غباره و�أحالمه التي ال تربح ج َّو الغرفة .وعلى اجلدار
املقابل للباب ،كانت هناك ُ�ص َو ٌر متن ِّو ٌ
و�شهداء
أدباء ومفكّرين
َ
عة ل َ
وقادة ثوريني عامليني .ابت�سم لها ابت�سامة �شفقة ومتتم بكلمات
ٍ
ثم انحنى �أمام ال�سرير و�سحب من
غري وا�ضحة وهو يهزّ ر� َأ�سهّ .

حتته حقيبة من التنك ،ي�سمونها ( بليخة ) يف قريته .و�ضعها على
ال�سرير ،وح�شا فيها � َ
أغرا�ضه كيفما ا ّتفق� ...أجال عينيه يف �أرجاء
َ
َّ
ب�صره ب�إحدى ال�صور املعلقة .قال ل�صاحبها :ابق هنا
الغرفة ،ف َع ِلق ُ
حتى �أعو َد � َ
إليك ،وبعدها ُ
نكمل حديثنا الذي بد�أناه منذ �أ�سبوع.
ا�ستودع َك الغبار ..ثم خرج.
والآن
ُ
ي�ضج بالنا�س وال�س ّيارات ،بدا له ُّ
كل �شيءٍ خ ِرب ًا:
كان ال�شار ُع ُّ
الأبنية ،ال ّ
أزقة ،الأر�صفة ،احلدائق ،حتى الوجوه الآدم ّية كانت
معط ً
تبدو َّ
يفهمها .ت�ساءل� :أهذه هي
لة �إ ّال من � َ
أ�شياء توهَّ َم �أنّه ُ
ُ
ُ
َّ
احلقيقة يا ت��رى؟! �أم �أنني �أن��ا خ�� ِر ٌب من الداخل �أرى كل �شيءٍ
املتف�س ُ
ُ
خربة،
ملوروثات
خة
الرتاكمات
انعكا�س ًا لذاتي؟! �أم هي
ٍ
ٍ
ّ
َّ
انفجرت فج�أ ًة فطمرت كل �شيء؟!
تزاحمت ال ُ
أ�سئلة على خم ّيلته ،بل تدافعت ك�أنها طلقات ّ
ا�ش
ر�ش ٍ
ال�سدميي
يف ليلة من ليايل هذا الوطن .ولكنها تال�شت يف الف�ضاء
ِّ
الذي ُينذ ُر ب�شيءٍ ما ،لي�س جمي ًال بالت�أكيد.
زلت تع�شقني
أنت الآن؟ وما ع�ساك تفعلني؟ هل ما ِ
« منى� ..أين � ِ
َ
�سحابة من العطر ّ
والكتابة ،وتبحث َ
تغطي العامل؟! «
ني عن
القراء َة
ٍ
ق�صتها الأخري َة عن الأطفال
مر ٍة التقينا فيها ،قر�أت يل ّ
« �آخر ّ
زلتُ
أذكر حوا َرنا الذي ت�صاعد وا ّت�س َع
�
وما
والفرح،
أزقة
والعيد وال
ُ
لي�صبح بحجم احلياة ك ّلها «.
َ
رب ال�شار َع ،ف�سقطت « بليختُهُ « من يده
يع
�شخ�ص
به
ا�صطدم
ٌ
ُ
وانفتحت .مل يقل �شيئ ًا للرجل الذي بادره بال�شتائم� .سوى �أنه
حرى..
تن ّهد وزف َر زفر ًة ّ
ت��اب�� َع طري َقه بعد �أم مللم �أغ��را���ض��ه و�أغ��ل��ق احلقيبة� .أخ َ��ذ
ُ
ارات وواجهات املح ّالت التجار ّية ب�صمت
ي�ستعر�ض امل��ا َّر َة وال�س ّي ِ
ابت�سم بفتو ٍر وتذ ّكر ُمنـا ُه
فتاة ن�ضري ,
مكفهر .وك ّلما الح له وجهُ ٍ
َ
ّ
زارتهُ
طائر مل يعرف له ا�سم ًا،
جناحي
على
أحالمه
�
يف
طاملا
التي
ٍ
لأنه مل ي َر �شبيه ًا له..
ُ
��راء ُّ
والذكريات ،تلك التي
كل �شيءٍ  :الأح�لا ُم والأوه���ا ُم
« هُ ٌ
املفر؟! «
ُ
تقطر قهر ًا و�صديد ًا ..ف�أين ّ
ً
وحلة ,
ال
طف
د
يعو
ذا
هو
ُ
يلعب يف �أزق��ة قريته الطينية املُ ِ
ُ
َ
القريب مع �أترابه ،كان ُ
يقف
احلقول �إىل النهر
رب
وحني كان يع ُ
ِ
ُ
ُ
ويحفظ من ُج َم ٍل
يعرف
�أمام �شجرة �سر ٍو با�سقة ويخاط ُبها مبا
يوم و� َ
َ
ف�ضول
أ�ضاف �إليها من عنده .فيثري بذلك
وكلمات قر�أها ذات ٍ
وا�ستغراب رفاقه ،حتى �أن َ
بع�ضهم كان ي�ش ُري بيده �إىل ر�أ�سه �إ�شار ًة
َ
�صيب باجلنون..
توحي ب�أن زمي َلهم قد �أُ َ
املقهى �إىل ميينه ،يدخ ُله ُملقي ًا بكلكله على �أح��د الكرا�سي
اخل�شب ّية ،ويطلب ك� َأ�س �شاي ..حيث ال ي��زال لديه مت َّ�س ٌع من
ال�صخب يعلو،
حترك �س ّيارة البلدة ..كان
ُ
الوقت حتى يحني موعدُ ُّ
ُ
ت�صم
و�
أ�صوات �أحجار طاولة الرند و�صيحات احلما�سة والتحدّ ي ُّ
ُ
��دمي على َ�شفري �أح��د الرفوف
ق
مذياع
من
ينبعث
بينما
آذان.
ل
ا
ٍ
ٌ
متح�شرج ال ميكن تب ُّينُهُ بو�ضوح .نظر �إىل �ساعته� ،إنها ن�شرة
�صوت
ٌ
الأخبار..
« ما ذا ميكن �أن تكون هذه الأخبار غري �أخبار القتل والتدمري
واالعتداءات و ....رمبا �سمعها بالأم�س القريب �أو البعيد ،ورمبا
ُ
ُ
وت�سيل من دون �أن
تندلق من املذياع
املهم هي �أخبا ٌر
هي طازجةُّ .
يعب�أ بها �أحدٌ رمبا« ..
نظر ح��وال��ي��ه� ..إن��ه غ��ري ٌ��ب يف ه��ذا امل��ك��ان ،ب��ل ه��و غ��ري ٌ��ب يف
ٌ
وح�ش
يح�س بالغربة وك�أنها
هذه املدينة غريبة الأط��وار ..كان
ُّ
�أ�سطوريٌّ ُي ُ
طبق عليه ،ويكاد يخنقه:
ُ
أنتَ
املتف�سخ مثل
وعاهر � �أيها الزمن
أنت �أيتها املدينة.
« عاهرة � ِ
ٌ
ّ
جثة ذئب «.
ً
ً
نه�ض باجتاه ال�سيارة� ،صعد �إليها حا�شرا نف�سه فيها �سمكة يف
ٌ
لوحة كاريكاتورية ال ب� َأ�س بها :ال�سيار ُة ُ
علبة
علبة �سردين ،هي
الر�سم ليته « .ابت�سم مبرارة ،ومل يجد
ي�ستطيع
�سردين « .ليته
َ
ُ
ً
ُ
آدمي كانت متلأ �أنفه
ل
ا
ال�سمك
فرائحة
أحد،
�
إىل
�
ث
رغبة يف التحدّ
ّ
وتدعوه �إىل التق ُّي�ؤ..
ُ
ُ
ُ
وت�شحذ زعان َف َك
تغت�سل من جت ُّيفك
ال�سمك املتعفِّن .متى
« �أ ّيها
كاملُدى؟! ..متى؟! «..
َ
أحاديث �أيَّ انتباه ،فقد
يف بادئ الأمر مل ُي ِعر ما يدو ُر حو َله من �
كان م�شغو ًال ب�أفكاره وب�أحالمه التي ُيح�صيها ،بل ُيح�صي �أ�شالءها
تتك�س ُر تباع ًا على �صخور الزمن الأرعن .غري �أن حديث ًا �شدّ ه
وهي ّ

�إليه ،فقد كان حول امل�شروع اجلديد الذي ُب ِد َئ بتنفيذه يف بلدته،
حد ُث جمزر ًة يف �أ�شجار الزيتون وال�سرو والربتقال..
والذي �س ُي ِ
ُ
ُ
ارجتف ُّ
وظالل
اجلليلة �س ُتق َتل،
كل �شيءٍ فيه ،ف�صديق ُته ال�سرو ُة
الزيتون وخ�ضر ُته وزيو ُته �ستنطفئ .ال بدّ �أن��ه �سيحزنُ � ،أجل
أخ�ص �سرو َته
�سيحزنُ كثري ًا .فهو
ُّ
يحب الأ�شجار جمي َعها وبال ّ
من�ضدة يف املق�صف هدف امل�شروع .ت�ساءل:
التي رمبا حت ّولت �إىل
ٍ
ال�صاروخي� ،أو
املدفعي� ،أو
« �أتكونُ كلمة مق�صف م�شتقّة من الق�صف
ّ
ّ
ُ
ق�صف �أعمار
ق�صف الطريان �أو ق�صف الأعمار؟! وهل من ال�ضروري
َ
أ�ضيقك
أرحبك �أي ُتها اللغة! وما �
اخل�ضر ِة حتى ُتقا َم املقا�صف؟! ما �
ِ
�أيها الزمن! «.
وال�سروة تلك التي نق�ش على جذعها �أ ّول حرف من ا�سمه وا�سم
حبيبته ،و�شهدت جنواهماّ ،
ورق�صت �أوراقها ابتهاج ًا بهما ،ور ّفت
ُ
العواطف تت� ّأج ُج فتتح ّول �إىل �أغنية تعزفها
عليهما حني كانت
�ست�صبح من�ضد ًة ،ورمبا للعب القما ِر
هذه
�سروته
وال�شفاه..
أ�صابع
ال ُ
ُ
�أي�ض ًا..
املتف�س ُخ مثل ج ّث ٍة ُمقرفة ،يبدو �أنّ ُعه َر َك
« �آ ٍه �أيها الزمن
ّ
أنت �أيتها البال ُد التي ي�س ّمونها وطن ًا،
�
إ�سفنجي النم ِّو واملاه ّية .و� ِ
ُّ
والوهم والفجيعة،
�سرير من اخلبل
امللح على
ٍ
ِ
املتمدّ دة من امللح �إىل ِ
تعانني من البلهار�سيا وفقر الدم وتز ُّيت الدماغ والقلب .فال�شراي ُ
ني
أنابيب ،والأ�ضال ُع �أ�سوا ٌر ّ
ه�ش ٌة �أمام البكرتيا القريبة والغريبة،
� ُ
ال�شم�س وتنه�ضني؟ متـى..؟! «
متى تدركني
َ
تلوح �أمام ناظر ْيه بهدوئها و�سكينتها .وذلك هو
هي ذي البلد ُة ُ
يتمرت�س َ
خلف �سنديانة �ضخمة..
بيتُ �أهله
ُ
ً
ً
ُ
ال�صبا القلق.
« مرحبا �أيتها الطفولة ال�شق ّية ..مرحبا �أيها ِّ
أنت �أيتها الع�صاف ُري
مرحب ًا �أيتها
الينابيع والأ�شجا ُر وال�سواقي� ..أ ّما � ِ
ُ
ً
ُ
تبارك لقاءنا ،ف�أنا عائدٌ �إليك عود َة
عذبة
فل ُي�ش ِّك ْل غنا� ِؤك �أحلان ًا
أ�سطر من
تك�سرت ُ
روح��ه على الأر�صفة ،و�أكلت ال ُ
اخلائب الذي ّ
ً
جرثومة ال ُّ
تكف عن الوخز «.
وزرعت يف ر�أ�سه
عين ْي ِهَ ،
و�ضع حقيب َته وجل�س ُم�سند ًا ظه َره على ج��ذع ال�سنديانة.
ٌ
ٌ
بعمق و� َ
ر�شيقة حم َّم ٌلة بالعبق .تن ّهدَ
أغم�ض عينيه
ن�سمة
جاءته
ٍ
�سواك،
نف�سي
خواء
ل
أ
مي
لن
ناي؟
م
يا
آن
ل
ا
أنت
�
أين
�
«
نف�سه:
يف
قائ ًال
ِ
ِ
ُ
َ
رب �أجنحتي غ ُري ِك .تعايل �إ َّ
قلبك
يل� .أمل
تخربك ع�صفور ُة ِ
ِ
ولن يج َ
�أنني هنا؟ ُمنـى ..يا فرحي.
َ
�ساعة قر�أ لها
مر ًة �أخرى �إحدى الذكريات،
وقف َزت �إىل ر�أ�سه ّ
ٌ
عيناك جبال من اخل�ضرة
�إحدى ق�صائده اجلديدة .وحني قـر�أ( :
ِ
ُ
��روج من اخل�صب  ,و�أن��ا �أبحث فيهما عن الفرح .فهل
اليانعة ،وم ٌ
�س�أجدُ ه؟! ) انتف�ضت �شبه �صارخة:
 « ملاذا ُّاخلوف؟! ملــاذا؟! «
كل هذا
ِ
« �آ ٍه يا حبيبتي الغالية! لو تعرفني مب��اذا �أف��كّ��ر الآن .لقد
ُ
�شيء رهيب،
ح�س ب�أنني ُمطا َردٌ
حا�صرين ٌ
اخلوف �أحدُ جنوده� ..أُ ُّ
املتك�سر ،ومل �أ�ستطع حتى الآن حتديدَ م�صدر
غابات من اخلزف
يف
ٍ
ّ
و�سبب ه��ذا ال�شعور .ولكن قلبي يزيدُ من �ضرباته كلما فكّرتُ
ُ
يبعث على االطمئنان« .
بامل�ستق َبل .فما من �شيءٍ
ٌ
خائف من الإجابة �أي�ض ًا؟! «.
 « ما َل َك َو َج ْمتَ هكذا؟! هل �أنتال�شيء يا حبيبتي..ال �شيء« .
«َ
 « ال داعي للخوف يا حبيبي ،فنحنُ مع ًا� ..أمل تقر�أ ما كتبه�سجنُ � ( :
أجمل الأيام هي تلك التي ملّا نع�شها
�أحد ال�شعراء ذات
ٍ
بعد )� .أمل ننطلق من فهمنا وتعا ُملنا مع هذه احلياة من هذا القول
ومن �أمثاله؟! «.
 « بلى بلى ..و ..لكن.»..ُ
ني حبيبي..
فاج�أه
�صوت �أ ّمه دفئ ًا و�ألق ًا ومو�سيقا� :سعيدُ ..ب َّ
متى عدت؟
ُ
ُ
�سحابة
� ُّأي عناق ذلك الذي كان؟! و�أ ّي��ة نا ٍر توهّ جت؟! و�أ ّي��ة
ٍ
ُ
فانداح الع َب ُق الإن�سا ُّ
ليحر َك حتى احلجر..
ين
رفرفت؟!
َ
املنع�ش ّ
« �أنا مت َع ٌب يا �أ ّمــا ُهُ ..مت َعـب»..
بني...
_ حبيبي يا ّ
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روز �أنطون حداد
1955 – 1882

•عي�سى فتوح

متم�صرة ،و�إحدى العامالت
روز �أنطون حداد �أديبة ،وباحثة ،و�صحفية لبنانية
ّ
يف ميدان النه�ضة الن�سائية العربية يف م�صر خا�صة والعامل العربي عامة ،و�شقيقة
املفكر والفيل�سوف والكاتب االجتماعي ،والروائي ،واملرتجم اللبناين فرح �أنطون
( )1922 – 1874وزوجة ال�صيديل وال�صحفي والروائي اللبناين امل�شهور نقوال
احلداد ( ،)1954 – 1872وم�ؤ�س�سة جملة “ال�سيدات والبنات” يف الإ�سكندرية
عام .1903
ولدت ال�سيدة روز �أنطون حداد يف  1882/8/20يف طرابل�س (لبنان) ،وتلقت
درا�ستها يف مدر�سة الأمريكان االبتدائية يف “املينا” ،والثانوية يف املدينة نف�سها.
هاجرت وهي �شابة يف ربيع العمر� ،إىل الإ�سكندرية ،حيث علّمت ثالث �سنوات يف
�إحدى املدار�س الأمريكية ،ثم �أ�صدرت جملة (ال�سيدات والبنات) يف 1903/4/1
حتى �آخر �أيلول عام  ،1906و�ساعدت �شقيقها يف حترير جملته (اجلامعة) التي
�أ�صدرها يف القاهرة عام  1999حتى عام .1905
بعد توقف جملة (اجلامعة) هاجر فرح �أنطون �إىل نيويورك عام  ،1905حيث
�أعاد �إ�صدار (اجلامعة) يومية ثم �أ�سبوعية ،ويف عام  1907حلقت به �أخته روز
و�صديقه نقوال احلداد ،وتعاون الثالثة على حترير اجلامعتني اليومية والأ�سبوعية،
وملا ف�شلوا بالعمل يف ال�صحافة ،حت ّولوا �إىل التجارة بال�سجاد العجمي ،فف�شلوا �أي�ض ًا
لأنهم مل ُيخلقوا لهذا العمل ،ويف  ،1909/8/20وقبل عودتهم �إىل القاهرة ،تزوج
نقوال احلداد من روز �أنطون ،ويف القاهرة �أعادت روز باال�شرتاك مع زوجها �إ�صدار
جملة (ال�سيدات والبنات) با�سم (ال�سيدات والرجال).
على الرغم من �أن روز �أنطون مل تكن ع�ضو ًا يف االحتاد الن�سائي امل�صري بزعامة
ال�سيدة هدى �شعراوي (� ،)1947 – 1882إال �أنها تبنّت روز املطالب التي دعا �إليها
االحتاد ،وهي� :إعطاء املر�أة حق الطالق من زوجها� ،إذا كان عندها ما ي�س ِّوغه ،ومنع
الزوج من الطالق �إال لأ�سباب مقبولة �شرع ًا ،وحتديد �سن الزواج للفتاة اعتبار ًا من
�سن ال�ساد�سة ع�شرة فما فوق ،وم�ساواة البنات بال�صبيان يف التعليم الثانوي.
�آثارها الأدبية:
قد يت�ساءل البع�ض� :أمل ترتك روز �أنطون حداد كتاب ًا مطبوعة غري مقاالتها يف
جملتها (ال�سيدات والبنات) التي حت ّول ا�سمها �إىل (ال�سيدات والرجال) ،ومقاالتها
يف جملة (اجلامعة) التي كان ي�صدرها �أخوها فرح �أنطون؟.
لقد �أجاب عن هذا الت�سا�ؤل �صديقها الأ�ستاذ وديع فل�سطني يف كتابه املو�سوعي
“وديع فل�سطني يتحدّ ث عن �أعالم ع�صره” حيث قال“ :كانت روز حداد قد و�ضعت
كتاب ًا عنوانه “مقام امل��ر�أة االجتماعي يف التاريخ” و ّ
مت جمع مالزمه يف املطبعة،
ولكن توقفت عملية �إ�صداره ،ريثما تكتب الزعيمة هدى �شعراوي مقدمة له ح�سب
رب بوعدها ،وبقيت
وعدها للم�ؤلفة ،ولكن هدى �شعراوي توفيت عام  1947دون �أن ت ّ
من هذه املالزم ن�سخة كاملة �أهدتني �إياها عام � ،1954أي قبل �سنة من وفاتها يف
 ،1955/6/18فقمت بتجليدها ،ود ّونت على جلدتها عنوان الكتاب وا�سم م�ؤلفته،
لأن املالزم خلت من هذه البيانات ،ومل ُيطبع للكتاب غالف ،ولعل الن�سخة التي يف
حوزتي هي الن�سخة الوحيدة املتاحة من هذا الكتاب الذي �صار جمهو ًال”“ .وللكتاب
متهيد عنوانه “تطور املر�أة يف الق ّوة وال�ضعف” بتوقيع حرف (ن) وهو احلرف الأول
من ا�سم نقوال احلداد زوج امل�ؤلفة ،وكثري ًا ما كانا يت�شاركان يف الأعمال الأدبية ،كما
�أن الكتاب ينتهي بف�صل ُكتب عليه بالقلم الر�صا�ص “تعليق الكاتب املعروف نقوال
احلداد عن املر�أة ،وما ميكنها �أن تفعله يف امل�ستقبل”.
“ويتناول هذا الكتاب املو�سوعي يف مو�ضوعه ق�ضايا املر�أة ،من �أقدم ع�صور التاريخ،
ويف عهود الهمجية الأوىل ،ويف عهد احل�ضارة القدمية ،لدى �آ�شور وبابل والفراعنة
الت�سري
والبطاملة ،وو�ضع املر�أة الرومانية ،ويف ع�صور الإقطاع ،ثم يتناول م�شكالت
ّ
وي�سجل �سري املر�أة وعملها ،وم�شاركتها يف احلياة العامة،
واحلرمي والبغاء والرهبنة،
ّ
ثم حقوق املر�أة ال�شرعية وال�سيا�سية ،وير�صد امللكات وزوجات امللوك ،والنابغات
يف التاريخ ،ويف العلم والعمل ،كما يبحث ق�ضايا تعليم املر�أة وعملها ،وم�شاركتها يف
احلياة العامة ،ثم حقوق امل��ر�أة ال�شرعية وال�سيا�سية ،وير�صد حركات النهو�ض
باملر�أة يف البالد املختلفة ،وهي مو�ضوعات عاجلتها امل�ؤلفة عن ب�صر ثاقب بعلوم
الأنرثوبولوجيا والطب والت�شريعات املختلفة ،مع �إملام وا�سع بالتاريخ ومقام املر�أة
يف مراحله املختلفة”.
“وهي يف جميع ف�صول الكتاب تنت�صر حلرية املر�أة يف تقرير م�صريها ،وحتر�ص
على كرامتها الأنثوية ،وو�ضعها االجتماعي ،وحقها يف امل�شاركة يف احلياة العامة،
وال�سيما بعد انت�شار التعليم والوعي ب�أ�سباب الرعاية ال�صحية للمر�أة ولأمومتها”.
“وتكمن �أهمية الكتاب يف �أنه تناول جميع الق�ضايا اخلا�صة باملر�أة ،تناو ًال
جامع ًا مانع ًا ،وتت ّبع �أحوال املر�أة يف البيئات البدائية ،وبني القبائل الأ�سرتالية
و�سجل كفاح املر�أة يف �سبيل �إقرار كرامتها ،والظفر بحقّها يف تقرير
والأفريقيةّ ،
والت�سري ،وجتارة الرقيق الأبي�ض ،كما
م�صريها ،وثورة الن�ساء على نظام احلرمي
ّ
�أب��رزت دور جمعية الأمم املتحدة (تق�صد ع�صبة الأمم يف جنيف) يف االنت�صار
تتعر�ض لها”.
لكرامة املر�أة و�إن�سانيتها يف العي�ش ال�شريف ،ورفع كل مهانة ّ
امل�صدر:
 - 1وديع فل�سطني – وديع فل�سطني يتحدث عن �أعالم ع�صره – دار القلم –
دم�شق .2003

قضايا وآراء

الجودة والتناف�سية ومواكبة المعا�صرة
�أ�س�س تطوير التعليم
•د .فادية املليح حلواين
هل تقف اجلامعات العربية عند مفرتق طريق
مف�صلي يتطلب �إحداث تغيريات يف بنيته الداخلية
من حيث الت�شريعات وطرائق التفكري وفعالية الأداء
م�ستفيدين من �أجواء التطوير التي يعي�شها العامل،
ومن حركة التوا�صل املنفتحة التي �أوجدتها هذه
الأج��واء على التجارب العربية والعاملية من دون
قيود جعلت الأجواء قابلة لالفرتاق عن النمطية
وال��ب��دء والت�أ�سي�س حل��االت جديدة حتقق تقدم ًا
داخلي ًا ومواكبة عاملية بعد �أن فرز التطور التكنولوجي
املت�سارع �أن�ساق ًا تعليمية جديدة وتخ�ص�صات تعتمد على
كفاءة العن�صر الب�شري وا�ستخدامه لنظم جديدة.
لقد قيل عن اجلامعات العربية انها كيانات حتاكي
القبور ،وو�صمت هذه اجلامعات ب�أنها م�ستودعات تع�شع�ش
فيها البطالة والقهر واخلنوع بدال من �أن تكون منارات
وخمابر ملأى بالفوران واملخرجات الإبداعية كما خطط
لها الرواد الأوائل وكما كانت يف البدايات.
�صحيح ان مهددات داخلية وخارجية واجهت جامعاتنا
يف العقدين الأخريين من القرن املا�ضي نتيجة جو عربي
مهزوم وتكد�س بريوقراطي وتكا�سل� ،إال �أن الأجواء التي
رافقت بدايات القرن احلادي والع�شرين واالنفتاح على
العامل نتيجة عوامل خمتلفة وتطور و�سائل الإع�لام
التكنولوجي وتعميمها ���س��واء ع��ن اجلمعيات املدنية
وبرامج ن�شر املعلوماتية والبدء لت�أ�سي�س جمتمع املعرفة
واملعلومات بالو�سائل احلديثة ،كل ذلك �أ�شعر اجلميع
�أننا �أمام حتد كبري �أما �أن نقبله ون�ستجيب له ب�إيجابية
�أو �أن ن�ست�سلم ونتقهقر ون�ضيع ،فكان نتيجة قبول
التحدي البدء بدرا�سة جماالت كثرية �أثرت فيها الثورة
املعلوماتية وهي:
التفكري ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات وهيئات جديدة مثل التعليم
االفرتا�ضي واملفتوح واجلامعات اخلا�صة وامل�شرتكة مع
جامعات �أجنبية.
� – 2إدارات وتنظيمات ج��دي��دة للتعليم اجلامعي
والبحث العلمي �سواء على م�ستوى وزارات التعليم العايل
والبحث العلمي وجمال�س التعليم العايل� ،أو على م�ستوى
حتديث قوانني تنظيم اجلامعات والت�أكيد على ا�ستقاللية
كل جامعة و�ضمان احلرية الأكادميية.
 – 3طرائق التدريب والتعليم والتغذية العك�سية مبا
فيها ا�ستخدام وا�ستحداث �أ�شكال غري منطية ،ا�ستناد ًا
�إىل متطلبات التدريب ب�سبب ظهور �أمن���اط معرفية
جديدة ت�ستدعي تدريب ًا وت�أهي ً
ال جديدين.
كل ذلك �أدى �إىل املطالبة با�ستحداث �إدارات واعية
قادرة على التكيف وتوظيف القدرات الب�شرية القادرة
على �إحداث تفاعل �إيجابي بني الواقع ومتطلبات التطور
وبناء امل�ستقبل.
كما �أدى �إىل املطالبة والعمل على جتديد وبناء �أطر
برجمية للتعليم والتعليم الذاتي ب�شكل ممنهج وعلمي
ومت�سارع.
�إن الطريق املف�صلي الذي بد�أت فيه والذي ا�ستندت
فيه �إىل املفاهيم اجلديدة التي ت�أ�س�س�س عليها الع�صر
املعلوماتي وامل�ستندة �إىل دميقراطية املعرفة وقوتها
وثورة وثروة املعلومات التي �أدخلتنا يف مناخات جديدة
جعلت التناف�س كوني ًا بديال عن التناف�س املحلي والإقليمي
كما جعلته �سريع ًا بحيث �صار الوقت عن�صر ًا حا�سم ًا ،كما
�أدخلت �سيا�سات اقت�صاد ال�سوق بكل �أ�شكاله و�ألوانه
والتي �أخ��رج الأ�ساتذة املخت�صون عنوان ًا لل�سري عليه (
�سيا�سات ال�سوق االجتماعي ) جعلت من �إنتاجها �أمر ًا ال
مهرب منه .الأم��ر الذي جعل الطلبة ال ي�ستكينون �إىل
الطرائق التقليدية يف اكت�ساب املعرفة وامنا �إىل �شحذ
الهمم واالنكباب على طرائق التعليم الذاتي للتمكن من
�سالح مناف�سة ايجاد فر�ص عمل يف ال�سوق االقت�صادي.
�إذا كانت �سيا�سة دميقراطية التعليم قد هي�أت وفرة
كبرية من ا�صحاب ال�شهادات واخلريجني ف���إن املرحلة
اجل��دي��دة قد و�ضعت �أ�س�سا جديدة �أي�ض ًا تعتمد على
اجل��ودة واالبتكار �إ�ضافة �إىل مزايا ال�سرعة وقبول
املناف�سة.
�إنّ ك��لّ م��ا قدّ مته ي���ؤكّ��د ���ض��رورة ت��وفّ��ر ديناميكية

تنظيمية جديدة تنظّ م ميدان التعليم العايل وم�ؤ�س�ساته
بحيث تف�سح له �إمكانية املواكبة بعيد ًا عن البريوقراطية
وعرثاتها �أو �أمرا�ضها التي عانينا منها طوي ً
ال لدرجة
�أنها ك��ادت �أن ت�صيب التعليم العايل العربي بال�سكتة
الدماغية.
�إن مفهوم الت�أ�سي�س جلامعة حديثة ت��ت��واءم مع
متطلبات ال��ق��رن احل���ادي والع�شرين وال��درا���س��ات التي
ن�شرت عنها كثرية يف العامل وقليلة عندنا هي ق�ضية ال
حتتمل الت�أجيل والت�أخري و�إذا كانت م�شروعات قوانني
تنظيم اجلامعات ال تزال تدور يف غالب البلدان بني جلان
الت�شريع والتقنني وامليزانيات ,ف�إن ذلك يدل على عدم
فهم �أهمية القرن الذي نعي�شه وطبيعته ومتطلباته ,و�إذا
كانت بع�ض اجلامعات اخلا�صة التي ت�أ�س�ست م�ؤخر ًا قادرة
على جتاوز معوقات القوانني احلكومية بالرغم من القيود
البريوقراطية التي ت�ضعها الأنظمة القائمة ( والتي
�أرج��و لهذه اجلامعات اخلا�صة التطور ال�سريع و�إثبات
القدرة الإنتاجية التعليمية ) ف�إنني ال �أ�ستطيع �أن �أخفي
خ�شيتي على جامعاتنا وم�ؤ�س�ساتنا البحثية والعلمية من
الركود والرتاجع وتفريغها من الأطر العلمية املتفوقة.
هناك نقطتان �أ�سا�سيتان ال بد من الإ���ش��ارة �إليهما
واخلو�ض يف غمارهما �إن اقت�ضي االمر.
الأوىل :هي �أخالقيات التعليم والرتبية وهي �أمر ال بد
من �إدخاله يف النظم الرتبوية والتعليمية ويدخل يف هذه
الأخالقيات بالطبع الإدارة والأ�ستاذ والطالب واملجتمع
اجلامعي والعالقات القائمة بني الأ�ستاذ والطالب �إ�ضافة
�إىل احلرية الأكادميية والعالقة بني املجتمع اجلامعي
واملجتمع احلا�ضن واملحيط.
�صحيح �أن بع�ض املنظرين يف�ضلون عدم تبنيد �أ�س�س
الأخالقيات معتمدين يف ذلك على تر�سيخ القيم لدى
املجتمع اجلامعي ب�شكل خا�ص ول��و �أن بع�ض املنظرين
ي��دع��ون �إىل تبنيد ه��ذه الأ���س�����س الأخ�لاق��ي��ة تعريف ًا
وتو�ضيح ًا وقوننة .
والنقطة الثانية التي �أج��د لزام ًا ذكرها هي متويل
التعليم العايل والبحث العلمي .التي �أدخلت التنظيمات
اجلديدة لأمناط التعليم العايل بالرغم من احلر�ص على
وجمانيته من حيث املبد�أ �أدخلت
دميقراطية التعليم
ّ
موارد جديدة �سواء يف التعليم املفتوح �أو االفرتا�ضي �أو
املوازي ا�ضافة �إىل التعليم اخلا�ص لرفد ميزانيات التعليم
العايل دون البحث العلمي .و�أرى �أن درا�سات خارجة عن
روتينية الأنظمة املالية ،وال �أخالقية بع�ض املتنفذين
�سواء من البريوقراطيني �أو �أ�صحاب النفو�س اجل�شعة
البعيدة عن �أخالقيات التعليم العايل التي ذكرت ،ميكن
�أن ت�صل �إىل �أنظمة جديدة �شفافة ومرنة تعطي لكل ذي
ً
حق حقه بر�ضى وقناعة وقبول وت�ؤ ّمن ا�ستمرارية املوارد
وزيادتها.
املعروف �أن احلماية الأ�سا�سية ال�ستقالل اجلامعات يف
القرن احلادي والع�شرين هي يف حقيقة كونها م�ؤ�س�سات
للتعليم والبحث العلمي مع ًا ومب�شاركة طالب اجلامعات
�أي�ض ًا وفق ًا لكارل كا�سبريز ووفق ًا لـ د .مايكل �شاتوك نق ً
ال
عن فليك�سرن( :يجب �أن ال تكون اجلامعة دليل اجتاه
الريح بل يجب �أن ال تعطي املجتمع ما ال يريده ،بل ما
يحتاج �إليه ).
�إن �إ�صالح النظام التعليمي ال ينف�صل عن �إطار �سيا�سة
التطوير والتحديث والتنمية ،و�إذا كان وجود �سيا�سة
�شاملة للتطوير ي�شكّل مناخ ًا مواتيا ،ف�إن �شرط جناحها
وت�أكيد م�صداقيتها هو �إج���راءات �سريعة يف حتديث
النظام التعليمي ،الأمر الذي ال يعفي الإدارات اجلامعية
وم�س�ؤويل وزارة التعليم العايل من م�س�ؤولياتهم يف و�ضع
م�شاريع التطوير واخلطط ال�لازم��ة معتمدين يف ذلك
على �سيا�سة التطبيق والتحديث العامة وعلى خرباتهم
وم�س�ؤولياتهم القطاعية وع���دم االك��ت��ف��اء بالت�سيري
الإداري اليومي يف �إطار من الذاتية امل�صلحية �أو �ضمن
نظرة قطاعية حم��دودة كما هو ح��ادث لدى الكثري من
املراتب الإدارية للأ�سف ال�شديد.
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جــوع الإنــ�ســان �إلــى الــمــدهــ�ش
•كــنــعــان الــفــهــد
كان بيري ريڤريدي Pierre Reverdyمن ال�شعراء امليتافيزيقيني
الكبار ،يف زمنه .وقد عا�صر اثنني من الالواقعيني العظام ،كلوديل و
فالريي� .ألهمت �أعماله التي ت�صف ال�شعور بالوحدة واخليبة الروحية،
�شعراء احلركات ال�سريالية والدادائية والتكعيبية .لكنه مل يت�أثر بتلك
احلركات ،وظل �شعره ب�سيط ًا ،كما كتب.
يعتقد ريڤريدي �أن قفزات اخليال عند الإن�سان ،تكون فعالة فقط
عندما تلتقي مع درج��ة مت�ساوية من الطاقة اللغوية .و�أن لل�صورة
الأدبية ،كينونة م�ستقلة عن النظام الطبيعي للأ�شياء .مع ذلك متلك
واقعها املت�أ�صل .يقول( :ال�شعر لي�س يف احلياة ،و ال يف الأ�شياء ..ال�شعر هو ما
تفعله باحلياة والأ�شياء ،وما ت�ضيفه �إليهما).
لقد اقرتب بيري ريڤريدي �أثناء تلك الآونة ،من حتديد الو�ضع الروحي و
اجلمايل لل�شاعر احلديث� .أكرث من �أي �شاعر �آخر يف فرن�سا.
كان ي�ؤمن ب�أن معيار القيمة لي�س يف( :النظريات التي تتحدث عن ال�شعر ،بل
يف ال�شعر نف�سه) .لذلك حني رد على النقاد ،قال( :عندما يتحدث بع�ض النقاد
عن ال�شعر ،يبدون �أ�شبه ب�أطباء بيطريني ،يحاولون عالج �أمرا�ض ب�شرية).
و ك��ان ي�ؤكد ج��وع الإن�سان النهم �إىل املده�ش  .Marvelousعرب عن
ذلك بقوله( :ثمة �شعور عميق يتمتع به الإن�سان ،هو حاجته �إىل املده�ش �أو
العجيب .و تلك هي غايته الأكرث حدة و و�ضوحا ،لالنف�صال عن الطبيعة).
لقد اختار ما يجب �أن يتبعه ،فلم يفعل مثلما فعل الرمزيون باتباعهم
تقنيات املو�سيقا ،فوقعوا بال�شرك اخلطري .الذي مل نحرر �أنف�سنا منه حتى
الآن .هكذا �أعلن ريڤريدي ب�أ�سى يف ( :1952لأنهم قاموا مبحاكاة املو�سيقا،
الفن الوحيد الذي ال يحتاج �إىل �أن ي�ستح�ضر الواقع .بذلك مل يقعوا بالتبا�س
التعبري فقط ،بل بالتبا�س العقل �أي�ض ًا).
�أغــنــيــة الــمــوتــى
لقد ا�ستعدت اجلزيرة
� أرخبيل الكلمات غري املقيدة
ال�شعور الأق�سى بالإمياءات امل�سروقة
يف الظالل التي يتخفى فيها اخلوف
خلف ال�ستار الوهمي للفكر
الر�سم بالكاد يخرتق ال�شقوق
�شظية من خطوط الع�سل تطارد ال�شفاه
�أنني �سماء امل�ساء يف كل زاوية
حيث تختفي النجوم بغياب �أي حب
يتجول وجهه وفق دقات يدك
كاره مل�صري قادم مت�أخر عن التفتح
الزدهار كارثة م�صري ي�أتي يف وقت مت�أخر
ال�سفينة حتطمت على حافة جبل جليدي
نلعب �ألعاب الكلمات بال�شطرجن اخلا�سر
وعلى �أر�ضية امللح ت�صلب ال�ضوء
تعبت من �سماعك لكثري من امل�آ�سي
زهور ال�صباح املحروقة
قلب يف يدي الرماد
كثبان ال�صحراء املتدحرجة
مــنــ�شــ�أ الــريــح
تلتهب �شعلة وح�شية عند بوابة الغابة
متجذرة يف �أعماق الذاكرة
�أ�سفل م�سارات مبهمة و�أخدود �سحيق
حفرت ثقب ًا يف ال�سماء لتذهب الوحو�ش لل�شرب
ثمة حلظة عذبة واحدة يف املو�سم
حني يتال�شى االحمرار
على الوجه اخلائف من الت�شرد
يبتعد دائم ًا مدفوعا بالرف�ض
املطر مفقود على ال�صخر
تتبع خطاه الأخدود �أي�ض ًا
ويعود الرجل املتعب يف ليلة مظلمة
يعك�س الطريق امل�ضيء زوبعة
نفحة الكلمات الدافئة تريد �أن تنطلق
كل الطيور يف ال�سماء تبحث عن �صالتها
ُتدفع الأ�شجار �إىل الهذيان
حق ًا كل �شيء �ضائع
كل �شيء بعيد جدا عن اليد
ال�سجينة والتما�س الذهب
التما�س ال�ضوء
ملحة ال�صيف النهائية
حــياة قــا�ســيــة
طوال ال�شتاء مقرور قابع يف الظل.
كلما تهب الريح،
يحرك �شعلة �صغرية بر�أ�س �أ�صابعه،
ويقوم ب�إ�شارات بني الأ�شجار.
رجل عجوز،
رجل عجوز دون �شك ،مل يقتله الزمن الرديء.
عندما يحل امل�ساء ينزل �إىل ال�سهل،
يف النهار يختبئ ،عند منت�صف التل يف الغابة،
التي مل نره يخرج منها �أبداً.
حينما يزحف الليل ،يرتع�ش نوره ال�ضئيل،
مثل جنمة فوق الأفق.
يخاف ال�شم�س وال�ضجيج،
يختبئ منتظرا �أ ّيام اخلريف الق�صرية الهادئة،
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حتت ال�سماء املنخف�ضة،
يف اجلو الرمادي �إذ ي�ستطيع التجول،
منحني الظهر ،دون �أن ينتظره �أحدٌ .
َ
�إنه ُ
رجل ال�شتاء العجوز الذي ال ميوت
ركــام مــعــدنــي
يجب �أن ال نذهب بعيد ًا
اجلواهر تو�ضعت يف القيثارة
هذيان الفرا�شات ال�سوداء
اهتاج دون �أن يفكر برماد غروب ال�شم�س
عدْ َت توا
من الرحالت املريرة
حول قلوب �ألقيت �إىل �أ�سفل النوافذ
قبالة املروج واملراعي
مثل �أ�صداف عارية �أمام البحر
بالكاد نه�ضت من حب احلياة
التي تتجمع حول الألغام
وجوه بال �أ�سماء من الأزمنة الآفلة
يجعلها �أملا�س احلب تطفو على الثمالة
�أبحث يف �أعماق احلم�أة
�سر يتحرك يف �أوردة م�صيبتي
عن ّ
ال بد �أن تغو�ص يدي �إىل جذور القلب
و�أن حتطم �أ�صابعي اخلرقاء حافة املزهرية
الدم الذي يلقي على عينيك هذه ال�ستارة الثقيلة
العاطفة املجهولة ُترع�ش �شفتك
هذا الربد القا�سي ُي�صيبك باحلمى
ُيجعد ب�شرتك يف كل زاوية وطبقة
ع�شقتك و�أنا مل �أرك �سوى الظالل
يف ظلمة حلمي فقط �أ�ستطيع �أن �أرى
�أحببتك مع �أنك مل تت�ضح بعد
�شكل غام�ض يتحرك خالل امل�ساء
لأن ما �أحبه ح ًقا هو ما يحدث
مرة واحدة فقط من خالل هذه املر�آة ثنائية االجتاه
هذا ما ُيدمع قلبي ويمُ يته على ال�سطح
من ال�سماء املغلقة �أمام انح�سار رغبتي
الــ�صــخــور الــبــحــريــة
كي �أتفادى ال�صخور البحرية
التي جترين �إىل الوراء ،تتبعني
وتنتظر �أَقدامي.
من �أجل جتنبها للأبد،
�أجل�أ �إىل �أح�ضان احلب،
الذي دخلته دون احت�ضار.
هذا احلب الذي تخل�صت منه،
جعلني �أعاين كثري ًا
وهذه النظرات ،مل تكن دون داع �أو دون ان�سجام.
ذا هو وجهك اجلميل ،الذي � ُ
أردت ا�ستعادته،
وحبك العنيف ،يعي�ش يف وحدة دون �شغف،
ونظراتك ال�ضائعة يف الليل احل�سود،
تغمرها �أل�سنة لهب الغرية،
يف ثوب ال�سهرة ،الذي حتلت به الأر�ض
يف حلظة خروجك.
بعيداً� ،أطمر وجهي مع ي�أ�سي ،يف الثلج
فقلبي منكم�ش،
متل�ؤه �آالف من �أل�سنة الذكريات،
ال�صخور البحرية قادمة ،خلفها املوت،
وابت�سامتك املُبالغة،
َ�ش َّيدْ تِ ِمن ِْك �سد ًا �أمامي.
الكلمات الفارغة،
واليدان املجنحتان ،امتدتا
لتزيحا الن�سيج الداكن،
امل�شدود املجروح،
ولأن �إ�صابتي بليغة
�أتوق لل�شفاء.

ارت���ب���ط ا���س��م “هريمان هي�سه”
مبجموعة الروايات الفل�سفية العميقة
التي �ألّفها ،والتي القت رواج�� ًا هائ ًال
و�شعبية ا�ستثنائية.
�إال �أن براعته يف ال�شعر مل تقل
�ألق ًا عن هذه الروايات �أو عن الق�ص�ص
الق�صرية التي ا�ستقت مو�ضوعاتها من
طفولته.
كيف ال وهو القائل“ :لقد تبينت
بو�ضوح عندما بلغت الثالثة ع�شرة من
عمري �أنني �إما �أن �أ�صبح �شاعر ًا �أديب ًا �أو
ال �أ�صبح �شيئ ًا على الإطالق”.
ول��د “هريمان هي�سه” يف “كالف”
ب�أملانيا عام  ،1877وكان ج�سر “�سانت نيكوال�س” املكان املف�ضل له ،وفيه
ُو�ضع ن�صب تذكاري له ك�شاهد على �إبداعاته.
ت�أثر بالتيار الرومان�سي يف �شبابه� ،إال �أن روايته “بيرت كامينت�سيند”
تعد نقطة التحول التي جلبت له ال�شهرة ومكّنته من ك�سب العي�ش ككاتب،
وقد �أ�شاد بها “�سيجموند فرويد” وعدّ ها واحدة من الروايات املف�ضلة
لديه.
اهتم بالت�صوف والبوذية وزار عدد ًا كبري ًا من البلدان بحث ًا عن �إلهام
روحي وعن �شفاء جلراحه النف�سية الناجمة عن م�شكالته االجتماعية
والأ�سرية.
رحل “هريمان هي�سه” عام  1962وبقي �إرث��ه الأدب��ي �شاهد ًا على
موهبة حقيقية فريدة.
وقد �أغرتني جمموعة من ق�صائده الق�صرية بتعريبها ،ومنها:
1ـ �أيلول
حتت�ضر احلديقة
ُ
ُيغرق املطر ورودها
يرجتف ال�صيف
ال�ساعي ب�سالم نحو نهايته
تت�سابق الأوراق نحو لون الذهب
يف �شجرة الأكا�سيا ال�شاهقة
ه�شّ ة و�ضعيفة ابت�سامات ال�صيف
يف حلم حديقة متوت
بقي من بني الورود
من ت�شمخ بر�أ�سها ب�سالم
وتغلق ببطء جنالء عينيها
وقد ذوت من التعب.
2ـ من دونك
حتدق بي و�سادتي لي ًال
خالية ك�شاهدة قرب
ما تخ ّيلت �أن الوحدة �ستكون بهذه املرارة
عندما ال �أدفن وجهي يف �شعرك لأنام
�أرمتي وحيد ًا يف منزل �صامت
يتال�شى نور امل�صباح
�أمدّ يدي برفق
بحث ًا عن يديك
و�أ�ضغط برفق على فمي الدافئ
بحث ًا حمموم ًا عن قبلة منك
ت�ستيقظ نف�سي العليلة فج�أة
حيث ُيخ ّيم برد الليل
يتلألأ النجم عرب النافذة
�أين هو �شعرك الأ�شقر
�أين فمك العذب
�أجترع اليوم �أمل ًا يف كل بهجة
و�س ّم ًا يف كل نبيذ
ُ
ما تخ ّيلت �أن الوحدة �ستكون بهذه املرارة
عندما �أكون وحيداً ،ول�ست معي.
3ـ ثقيلة هي الأيام
ثقيلة هي الأيام
ما من نار قادرة على تدفئتي
ما من �شم�س ت�ضحك معي
كل �شيء فارغ
كل �شيء بارد وقا�س
حتى احلبيب
تنظر �إ ّ
يل النجوم ب�أ�سف
منذ �أن �أيقن قلبي
�أن احلب ميكن �أن ميوت
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الإبداع خير و�سيلة للبناء والمواجهة والحب

حوار مع الدكتور هيثم يحيى الخواجة

•�سريعة �سليم حديد
�سكن يف الإمارات منذ زمن طويل ,وقد حمل معه من �سورية دكتوراه
يف فل�سفة ال��درام��ا ,اخت�صا�ص م�سرح الطفل ...وق��د �أثبت وج��وده
الإبداعي يف النقد وامل�سرح و�أدب الأطفال ,ونال �شهرة وا�سعة يف الوطن
العربي .مما دفع العديد من ر�ؤ�ساء املهرجانات الأدبية ال�ست�ضافته
ليكون ع�ضو ًا ها َّم ًا بني جلان التحكيم �سواء يف مهرجانات امل�سرح �أم يف
املهرجانات القرائ ِّية للأطفال �أو التحكيم يف �أدب الأطفال �أي�ض ًا ..من
هنا تو َّفرت له خربة كبرية ,و�صار لديه باع طويل ونظرة ثاقبة للحكم
على ما يتعلَّق بتلك الن�شاطات ب�شكل �صائب ودقيق� .أ�ضف �إىل ذلك
ق�صة الطفل وم�سرحه..
جتربته الأدبية املم َّيزة يف جمال َّ
�إن��ه الدكتور :هيثم يحيى اخلواجة� .صاحب ال�سرية الأدبية الطويلة
امل�شرفة .وقد كان لنا معه احلوار الآتي:
املفعمة بالنجاحات ِّ
•عملت حما�ضر ًا يف امل�سرح والنقد امل�سرحي ..يف العديد من املراكز
الثقافية ال�سورية والإماراتية .فماذا ميكن لك �أن ت�ضيف من �أفكار ومالحظات
واقرتاحات من �ش�أنها �أن تقدِّ م الفائدة للمبدعني ب�شكل عام يف جمال م�سرح
الأطفال والكبار مع ًا؟
••�إن م�سرح الأطفال لي�س حق ًال للتجريب ,ومن يرغب يف الت�صدِّ ي لهذا
امل�سرح فال بدَّ له من �أن يكون متمكِّن ًا من هذا الفن ,ولديه معرفة بعلم نف�س
الأطفال وعلم الرتبية ..وينحاز �إىل القيم ويجايف اخلطابية واملبا�شرة,
فكاتب م�سرح الطفل لي�س م�صلح ًا اجتماع َّي ًا وال ملقِّن ًا ,و�إمنا هو كاتب معا�صر
وي�صر على مواكبة الع�صر,
لديه ر�سالة ,يفكِّر مبا يفكِّر به الطفل اليوم,
ُّ
وتقدمي م�سرحية ت�ستند �إىل الت�شويق والإث��ارة واللعب واملتعة ,وال تغفل
الهدف الأعلى واملغزى الهادف..كل ذلك من خالل الفن املت�ألِّق الذي ي�ستند
�إىل االبتكار والإبداع بعيد ًا عن الرتهُّ ل والإ�سفاف.
ومن املهم �أن تت�سرب هذه ال�شروط يف الكتابة امل�سرح َّية بعفوية بعيد ًا عن
الق�سرية ,فيجب �أال تقف تلك ال�شروط والقواعد حائ ًال بني الكاتب وبني
وحي �أفكاره.
�أما عن م�سرح الكبار ,ف�إن الكاتب امل�سرحي الذي ميتلك نا�صية هذا الفن,
وميتلك حريته يف الإب��داع ,ويحرتم املتلقي ,وي�أخذ من واق��ع احلياة مادة
يط ِّوعها يف فنِّه ,فهو الكاتب امل�سرحي املتف ِّوق الذي يث ِّمن اجلمهور �إبداعه,
ويحرتمه ,ويقدِّ ر قيمته..
ولئن كان امل�سرح ل�سانه طويل ,فهو يف الوقت نف�سه جزء ال يتج َّز�أ من
احل�ضارة الإن�سانية� .إنني �أ�ؤمن ب�أهمية الأعمال الإن�سانية لأنها ال متوت ,وال
�أميل �إىل م�سرح املنا�سبات الذي ميوت �إثر انطفاء �ألق املنا�سبة.
�إن م�سرح الكبار م�سرح هادف وملتزم ,ومن ال�ضروري �أن يطرح �أ�سئلته
ت�شرح الواقع
اال�ستفزازية عرب الدالالت ,والرموز ,ومن خالل الأفكار التي ّ
الفجة.
بعيد ًا عن املبا�شرة واخلطابية َّ
• من خالل خربتك الوا�سعة يف جمال فل�سفة دراما م�سرح الطفل  ,ما
اخلطوات الهامة التي ميكن اتباعها يف تطبيق دراما م�سرح الطفل يف املدار�س
ب�شكل ع��ام� ,أم��ا لهذا امل�سرح من جوانب هامة من �ش�أنها �أن حت ِّ��رك اخليال
والإبداع لدى ال�صغار؟
••الذي يجب �أن ن�ؤكِّد عليه بداية ,هو �أن امل�سرح املدر�سي �ضروري جداً,
ملا له من ت�أثري على الطفل من حيث بناء �شخ�صيته وفكره ,ومن حيث تخلي�صه
من كثري من الأمرا�ض مثل :اخلجل واخلوف والت�أت�أة..
هذا عدا عن �أن امل�سرح املدر�سي م�سرح تعليمي يهدف �إىل تعزيز املعلومات
املعرف َّية والعلمية لدى الطفل و�إثراء معجمه اللغوي من خالل احلوار و�إغناء
خياله وحتريك نب�ضه.
مما تقدَّ م نقول� :إن امل�سرح املدر�سي يختلف عن م�سرح الطفل مبو�ضوعاته,
والثاين ي�ستوعب الأ ّول ب�شكل عام.
وبالعودة �إىل ال�س�ؤال وبدرا�سة تنطلق من واقع امل�سرح املدر�سي يف الوطن
العربي ,جند �أن امل�سرح املدر�سي ب��د�أ عفوي ًا وفطري ًا ,ور َّك��ز على املبا�شرة
واهتم بالق�ضايا االجتماعية واملنا�سبات وعلى الأخ�ص الوطنية.
واخلطابية
َّ
وقد تط َّور امل�سرح املدر�سي مع الزمن ,فمنذ ثمانينيات القرن املا�ضي ن�ضجت
�أدوات امل�سرح املدر�سي ,وقدَّ مت عرو�ض ًا مقنعة ب�سبب ظهور ِّ
من�شطني خمت�صني
يرعون ويط ِّورون جتارب هذا امل�سرح.
ونظر ًا لقلَّة ه���ؤالء ِّ
املن�شطني ف�إننا ما زلنا بحاجة �إىل عدد كبري منهم
للنهو�ض مب�سرية هذا امل�سرح.
وق��د حلَّت بع�ض البلدان العرب َّية ه��ذا املو�ضوع ,عندما �أج��رت دورات
للمعلِّمني واملعلِّمات الذين يهتمون بهذا الفن لقيادة امل�سرح املدر�سي يف املدار�س.
وميكن اال�ستفادة من الذين لديهم مواهب م�سرح َّية ,وعلى الرغم من ذلك كله
ف�إننا بحاجة �إىل املزيد من اال�سرتاتيجيات واخلطط ليخ�ض َّر هذا امل�سرح,
ويكون فاع ًال وم�ؤثِّر ًا يف م�ؤ�س�ساتنا التعليم َّية.
•كيف ترى امل�سرح الدرامي الطفلي يف �سورية مقارنة مبا تراه يف البلدان
الأخرى؟
ـ بعيد ًا عن املجامالت� ,أرى �أن امل�سرح الدرامي الطفلي يف �سورية م�سرح
متميز له �سماته املتف ِّوقة و�أدوات��ه املتم ِّيزة .ولعل ذلك يعود �إىل �أ�سباب
عديدة �أذكر منها:
••انطالق امل�سرح الطفلي يف �سورية يف وقت مبكِّر .كذلك �ساهم يف �إظهار
امل�سرح وجود مبدعني حقيقيني �سواء �أك��ان ذلك يف كتابة الن�ص امل�سرحي
الطفلي �أم يف �إخراجه� .أ�ضف �إىل ذلك وعي الأطفال مبا يريدون من هذا
النوع من امل�سرح ,وخا�صة �أنه القى دعم ًا من امل�ؤ�س�سات الر�سمية :طالئع

البعث ووزارة الثقافة ..كما �ساهمت الأندية الوطنية
واجلهات الثقافية اخلا�صة باالرتقاء بهذا النوع من امل�سرح.
�أ�ضف �إىل ذلك غياب امل�سرح التجاري ,وباملقابل دعم امل�سرح
املدر�سي الناه�ض بامل�سرح الطفلي .وال نن�سى م�شاركة احتاد
الكتَّاب العرب يف دم�شق ووزارة الثقافة والقطاع اخلا�ص يف
دعم الكتاب الطفلي ,وكذلك امل�سرحيات الطفلية من حيث
الطباعة والن�شر من خالل دعم العرو�ض وتبنيها .فكل هذا
جعل امل�سرحيات ال�سورية تنال العديد من اجلوائز على
م�ستوى الوطن العربي.
•من خالل ح�ضورك العديد من جلان التحكيم املتعلِّقة
مب�سابقات �أدب الطفل ,ما الذي لفت نظرك فيها ب�شكل عام,
وما هي الأ�س�س املعتمدة لتقييم الق�ص�ص الطفلية الناجحة
حالي ًا؟
••�أول ال��ت��ح��دي��ات وامل�����ش��ك�لات ال��ت��ي تعرت�ض جلان
التحكيم يف �أدب الأطفال هي �أن �أغلب املتقدِّ مني يهدفون �إىل نيل اجلائزة ,وال
يتطلَّعون �إىل تقدمي �إبداع �أدبي طفلي متف ِّوق.
ثاني ًا :ا�ست�سهال الكتابة للأطفال� .إذ ُيالحظ �أن بع�ضهم كتب �إبداع ًا لأ َّول
م َّرة ,و�أن بع�ضهم ال يعرف �أب�سط قواعد اللغة العرب َّية ..و�أن بع�ضهم الآخر
يبتعد عن مو�ضوعات الأطفال ومعجمهم اللغوي ابتعاد ًا كبرياً.
�إن الكتابة للأطفال حتتاج �إىل متكُّن يف اجلن�س الأدبي( :ق�صة ,م�سرح,
يتوجه �إليها
�شعر )..واهتمام كبري باملعجم اللغوي ح�سب الفئة العمرية التي َّ
الكاتب ,وحتتاج �إىل االبتعاد عن التكرار يف احلكايات والأفكار.
يهتم باجلدة واجلديد واالبتكار واخليال العلمي �أي�ض ًا..
على الكاتب �أن َّ
وعليه �أن يعرف ما يريده الطفل و�أق�صد الطفل املعا�صر �أي طفل اليوم ـ
ولي�س طفل الأم�س ـ لأن طفولة الكاتب ال ت�صلح يف كثري من جوانبها لن�سقطها
على طفل اليوم .فمث ًال :طفل املا�ضي كان ينبهر بق�صة (علي بابا والأربعني
الق�صة مل تعد تثري حفيظة الأطفال اليوم فالأبواب تفتح
حرامي) �إن هذه َّ
وحدها دون جملة( :افتح يا �سم�سم) .كما �أن املخرتعات احلديثة التي
يتعامل معها الأطفال جتاوزت مثل هذه احلكايات بكثري.
يلم بالرتبويات وعلم نف�س الأطفال و�أن
و�أخري ًا ال بدَّ لكاتب الأطفال �أن َّ
يجيد العرب َّية ويكون على اطالع تام بالأ�ساليب العاملية التي ِّ
تو�ضح �صفات
و�سمات الكتابة للأطفال.
•هذا ما يقودنا �إىل �س�ؤال هام :ما هي ال�شروط العاملية التي تو�ضح �سمات
الكتابة للأطفال؟
•• من حيث ال�شروط الفن َّية ال توجد ,ويكمن الفرق يف املو�ضوعات
وتكري�س القيم ,فبينما يتَّجه �أدب الأطفال �إىل تكري�س فيم مع ِّينة ي�ؤمن بها,
ويجدها �ضرورية يف ثقافة الطفل ,نالحظ �أن الأدب العاملي يدور فقط يف
فلك املتعة والإثارة ,ولكن هذا ال يعني ابتعاد الأدب العاملي عن الرتبويات,
فهو يهتم بها ب�شكل وا�ضح.
يهتم بها �أدب الأطفال العاملي,
ثمة �أمور كثرية تتعلَّق باملفاهيم والتوجهات ُّ
فبينما يحاول االقرتاب من ال�سحر جند هذا التوجه لي�س مفيد ًا لدينا �إذا مل
موجه ب�شكل ج ِّيد.
يوظَّ ف ب�أ�سلوب َّ
وهنا ن�شري �إىل اهتمام �أدب الأطفال العاملي باخليال العلمي ب�شكل وا�سع ,وال
يزال هذا االهتمام �ضعيف ًا يف �أدب الأطفال العربي.
•الطفل احلايل يتع َّر�ض �إىل حاالت عنف وم�شاهد حروب وتلوث �إ�شعاعي
وما �إىل ذلك ..فما هي املنطلقات الدرامية امل�سرحية اخلا�صة بتطوير �أفعال
الأطفال ,وما هي �سمات منوه البدين والنف�سي التي يجب توفرها حتى ن�صل
به �إىل بر الأمان؟
••لنعد قلي ًال �إىل الوراء عندما نادى الباحثون والرتبويون والدار�سون
مبنع �ألعاب العنف عن الأطفال ..وقد كانت اال�ستجابة �ضعيفة!!
طفل اليوم يعي�ش حتديات ال ح�صر لها ,وعلى املبدعني �أن ميت�شقوا �أ�سلحة
متعددة ومتن ِّوعة للمواجهة .و�أرى �أن نن�شر ثقافة التحدِّ ي من �أجل احلياة,
ون�شر ثقافة احلب �صارت �أكرث من �ضرورية.
ال بدَّ �أن ننه�ض ب�أطفالنا نف�سي ًا وفكري ًا ,و�أن نعلِّمهم كيف يح ُّبون �أوطانهم,
ويح ُّبون احلياة .و�أن نعلِّمهم كيف يتجاوزون االنك�سارات ويواجهون �أعداء
احلياة ..والإبداع ب�أجنا�سه كلها خري و�سيلة للبناء واملواجهة واحلب.
• ب�صفتك متلك خربة وا�سعة يف جمال �أدب الطفل من حيث امل�سرح والأدب
الق�ص�صي ..فما الطريقة الناجحة لتعليم الأطفال يف املرحلة االبتدائية
ويكون هذا خم�ص�ص ًا يف املناهج املق َّررة مل�سرح دراما الطفل.
•• من �أهم الطرق احلديثة يف التعليم :التعليم عن طريق اللعب ,والتعليم
التعاوين ,والتعليم عن طريق امل�سرح.
ومل��ا ك��ان من ال�ضروري �أن يكون الطالب حم��ور ال��در���س ,وبالتايل حمور
التعليم ,ف�إن الدراما ت�شكِّل العماد الرئي�س يف التو�صيل والإقناع والت�أثري
والتعليم والتعلُّم..
و�إذا �أ�ضفنا �إىل ذلك امل�سرح املرجتل يف الأن�شطة الال�صف َّية ,ويف الأن�شطة
ال�صف َّية� ,أدركنا �أهم َّية امل�سرح يف التعليم.
كنتُ وما زلت �أدع��و �إىل م�سرحة املناهج ملا لها من دور م�ؤثِّر يف امل�سرية
التعليم َّية ,ومن ت�أثري يف فكر الطفل وخياله.
�أدرك متام ًا وجود عوائق ب�سبب عدم معرفة الكثريين �شروط الدراما
وفن امل�سرح املدر�سي ,ولكن هذه ميكن تذليلها كما ميكن تكليف كتَّاب امل�سرح
مب�سرحة املناهج لرنتقي بالتعليم وندفع م�سريته �إىل الأمام.

وهنا �أ�ضيف� :إن التعليم عن طريق فن الق�صة �أ�سلوب
حديث ومهم جداً ,وهناك طرق و�أ�ساليب علم َّية لكيف َّية
الق�صة ,وخا�صة �إذا اعتمدت النظرية
التدري�س عن طريق َّ
التعاونية �أو التكامل َّية يف التدري�س.
•يف ه��ذه الأوق����ات ال�صعبة م��ن احل���روب والفقر
وال�شقاء ..يعي�ش معظم الأطفال ب�شكل غري �سليم .فما
هي الو�سائل التي ميكن لنا اتباعها لتوجيههم الوجهة
ال�صحيحة ؟
•• للم�سرح دوره الكبري وامل�ؤثِّر ,وكذلك �أدب الأطفال,
وم��ع ذل��ك ال ميكننا �إغفال دور الأ���س��رة واملدر�سة ودور
املجتمع ب�شكل عام.
نحن بحاجة ح َّق ًا �إىل خطط ت�شغيلية تقوم بدور فاعل
وم�ؤثِّر حتى ن��در�أ عن �أطفالنا التعقيد واملر�ض والك�آبة
واحلزن والت�شا�ؤم وغري ذلك من الأمرا�ض.
ال��واق��ع معقَّد و�صعب ,وعلى املبدع الأدب���ي والفنان �أن ميت�شقا ح�سام
العمل والت�ضحية من �أجل الطفولة التي عا�شت �أق�سى حاالت اليتم والقهر
واخلوف والأمل ..ولأن الأطفال جيل امل�ستقبل الذي نع ِّول عليه فال بدَّ من
ا�سرتاتيجيات مدرو�سة تنقذه ,وت�أخذ بيده لتن�شله مما هو فيه.
• ح�ضرت العديد من املهرجانات واللقاءات القرائية للأطفال .ما هي
�أهم املالحظات لديك يف هذا املجال ,وما هي �أهم االقرتاحات التي من �ش�أنها
�إ�ضفاء اجلمال واملتعة والفائدة �إىل هكذا مهرجانات؟
•• �أن يعقد املهرجان ,وقد اعتمد حمور ًا حمدد ًا �أو هدف ًا �أعلى له .كذلك
يجب �أن تكون الدعوة �إىل املهرجان ا�ستحقاق َّية ,ولي�ست مبن َّية على امل�صلحة
�أواالنزياح �أوالهوى . .ومن ال�ضروري �أن تت�شكَّل جلنة التحكيم من املبدعني
القادرين واملعروفني باختيار الأف�ضل بد َّقة و �أال ت�أخذ جلنة التحكيم
تهتم بالإبداع �أ َّو ًال و�أخري ًا وترف�ض الت�أثريات
باحل�سبان البلد امل�ست�ضيف ,و�أن َّ
اخلارج َّية مهما كانت الأ���س��ب��اب .والعمل على ا�ستبعاد جتَّ ��ار املهرجانات
واملداهنني واملدلِّ�سني والالعبني املحرتفني..لكي ال يتح َّول املهرجان �إىل �سوق
للتجارة والزيارات ..و�أال يكون االهتمام بالأ�سماء الالمعة هدف ًا و�أن يكون
االهتمام باملبدع �أ�سا�س ًا وهدف ًا .
وعلى الرغم من كل املالحظات يبقى لهذه املهرجانات �ألقها وفائدتها
وجماليتها التي ال تن�سى.
• ما هي �أ�سباب قلة مهرجانات (املونودراما) يف الوطن العربي؟
•• �أو ًال :عدم قناعة بع�ض امل�سرحيني بهذا الفن خا�صة �أنه يعتمد على
ممثل واحد قدير ومتمكِّن ,كذلك قلة الن�صو�ص امل�سرحية اجليدة التي ت�صب
يف هذا املجال� ..أ�ضف �إىل ذلك �صعوبة هذا امل�سرح.
والذي ال بدَّ لنا من �أن نثبته يف هذا املجال هو �أن م�سرح (املونودراما) هو
م�سرح املمثِّل الوحيد ,و�أن من �شروطه �أن يحمل املمثِّل على عاتقه �أداء الأدوار
املطلوبة يف الن�ص كلها ,و�أن يقنع املتلقي بذلك ,وي�شدَّ ه �إىل اخل�شبة دون ملل.
ف�ض ًال عن �إث��ارة الأ�سئلة اال�ستفزازية ال�ضرورية من �أج��ل تعزيز الهدف
الأعلى من العر�ض ,وتكري�س دور امل�سرح يف احلياة وبناء الإن�سان.
ماذا عن �أدب الأطفال يف الوطن العربي؟
ـ الذي ال َّ
�شك فيه هو �أن الإنتاج العربي يف جمال الكتابة للأطفال هو
الأقلُّ على م�ستوى العامل من جهة ,وعلى م�ستوى الإنتاج الثقايف العام من جهة
�أخرى .ويكفي �أن �أذكر على �سبيل املثال ال احل�صر �أن �إنتاج فرن�سا وحدها من
�أدب الأطفال ي�ساوي �أكرث مما ينتجه الوطن العربي بكثري.
وعندما ننتقل �إىل تقييم هذا الأدب مقارنة ب�أدب الطفل العاملي ,نلحظ
املرتبة املت�أخِّ رة التي يحققها �أدب الطفل العربي ,وقد يعود ذلك �إىل �ضعف
الت�شجيع والتحفيز ,وقد يكون ب�سبب ا�ست�سهال هذا الأدب وفقدان الرقابة
ال�صارمة عليه.
وهنا �أق�ترح �أن ميتلك املبدع حريته يف الفن والإب���داع با�ستثناء �أدب
الأطفال الذي يحتاج �إىل متابعة لكي ال ي�صل �إىل الطفل �إال الإبداع املتف ِّوق
الذي يبني ,وال يهدم ,والذي يدغدغ فكر وحلم الأطفال.
�إن االهتمام باملظهر على ح�ساب املعنى والفائدة واملتعة يف كتب الأطفال
د�ست ال�سم يف الد�سم,
�أ�ض َّر كثري ًا بقيمة هذا الأدب ,كذلك الرتجمات امل�ش َّوهة َّ
وعليه ف�إننا جند يف الأ�سواق الكثري من كتب الأطفال التي ال ت�صلح ,ومن
املتوجب �إبعادها ,وعدم تداولها.
َّ
متفردة
من هنا ن�صل �إىل �أننا بحاجة �إىل ا�سرتاتيجيات نوع َّية وخطط
ِّ
للو�صول �إىل الهدف الأعلى خا�صة و�أننا منلك يف الوطن العربي املبدعني
احلقيقيني يف هذا املجال.
ال�سرية الأدب َّية للدكتور :هيثم يحيى اخلواجة.
من مواليد �سورية مدينة حم�ص.
• كلية الآداب – ق�سم اللغة العربية  -جامعة حلب ”�سورية“
• دكتوراه يف فل�سفة الدراما اخت�صا�ص م�سرح الطفل..
•ع�ضو احتاد الكتاب العرب بدم�شق (�سورية)..

نقد أدبي
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محمد عزام يطرح �إ�شكالية ق�صيدة القناع
في ال�شعر العربي المعا�صر
• معني حمد العماطوري
تعترب ظاهرة القناع يف ال�شعر قدمية حديثة
ف��ه��ي لي�ست ج��دي��دة وع��م��ره��ا ق��د ال يتجاوز
اربعة عقود مذ ن�ش�أت ل��دى ال�شاعر البياتي،
وت��واىل عليها ال�شعراء �إبداعاً ،والنقاد بحث ًا
ور�ؤي���ة و�إ���ض��اف��ة ،وال��ب��اح��ث يف ه��ذا امل�ضمار
الب��د و�أن يتخذ ال�ت�راث العربي والإن�����س��اين
ن��ه��ج�� ًا يف ب��ح��ث��ه ،خ��ا���ص��ة يف ع��ر���ض م�شكالت
الواقع العربي الراهن وق�ضاياه ،وذلك من خالل
ال�شخ�صيات الرتاثية التاريخية التي يتفاعل معها
ال�شاعر املبدع املعا�صر ليج�سد تعبري ًا وتو�صيف ًا
معاناته املعا�صرة ،لعل حالة ا�ستح�ضار املا�ضي بلغة
احلا�ضر هو بحث نقدي يجدر الوقوف �أمامه بر�ؤية
�إبداعية و�إدها�ش ملا يحمل من معطيات وم�ضامني
ثقافية هامة اطلق عليه م�صطلح ًا نقدي ًا القناع.
�إذ �أ���ص��درت دار ع�لاء ال��دي��ن للن�شر والطباعة
والتوزيع و دار وم�ؤ�س�سة ر�سالن للن�شر والطباعة
والتوزيع كتاب ًا بعنوان /ق�صيدة القناع يف ال�شعر
العربي املعا�صر /للكاتب والناقد حممد عزام وهو
يقع يف � 183صفحة من القطع الكبري...
ق�سم الكاتب بحثه املنهجي النقدي وفق منوذج
البحث العلمي �إىل مقدمة وثالثة ابواب كل باب
اط��ل��ق عليه ع��ن��وان ي��ن��درج �ضمنه جمموعة من
العناوين �إذ بني يف الباب االول املعنون مداخل
ق�صيدة القناع املتفرع عنه عالقة ال�شاعر املعا�صر
بالرتاث ،وتعريف القناع ،ودوافع التقنع �أو �أ�سباب
ا�ستخدام القناع ،اما يف الباب الثاين وهو �أمناط
االق��ن��ع��ة يف ال�شعر ال��ع��رب��ي املعا�صر وح���دد فيه
اقنعة ا�سطورية ،وتاريخية ،ودينية ،و�صوفية،
و�أدب��ي��ة ،و�شعبية ،ومعا�صرة ،ومكانية ،و�أدخ��ل
تقنية ق�صيدة القناع يف الباب الثالث منوه ًا عن
تقنيات ا�ستخدام القناع ،و�أ�شكال ق�صيدة القناع،
وهنات ق�صيدة القناع ،وو�ضع يف الكتاب مالحق
وم�صادر ومراجع...
ح��دد الناقد وال��ك��ات��ب حممد ع��زام يف منجزه
النقدي عالقة ال�شاعر املعا�صر ب��ال�تراث م�شري ًا
�إىل ع�صر النه�ضة ب���أن ال�شعر ال ي�ستطيع �إثبات
وجوده �إال �إذا وقف على �أر�ضية �صلبة من الرتاث،
وانقطاعه ع��ن املا�ضي يعني م��وت��ه ،لأن ج��ذوره
�إذا ما ارت��وت من تربة املا�ضي ال ت�ستطيع منحه
القدرة على النمو ،وبالتايل ف�إن املراحل التي مر
بها ال�شاعر املعا�صر يف عالقته بالرتاث ميكن �أن
ت�صنف يف ثالث مراحل �إحياء الرتاث ،والتعبري عن
الرتاث ،والتعبري بالرتاث..
ويف اال�صطالح اللغوي للقناع الذي هو ما تغطي

به امل��ر�أة ر�أ�سها من ثوب وغريه ،كما جاء يف ل�سان
ال��ع��رب ،بينما ج��اء يف املو�سوعة الربيطانية �أن
القناع يرتبط مب�صطلح ال�شخ�صية الدرامية ،ولكن
تعريف القناع ا�صطالح ًا هو و�سيلة فنية جل�أ �إليها
ال�شعراء للتعبري عن جتاربهم ب�صورة غري مبا�شرة،
�أو هو تقنية م�ستحدثة يف ال�شعر العربي املعا�صر
�شاع ا�ستخدامه منذ �ستينيات القرن املا�ضي بت�أثري
ال�شعر الغربي وتقنياته امل�ستحدثة ،للتخفيف من
حدة الغنائية واملبا�شرة يف ال�شعر...وذلك للحديث
من خالل �شخ�صية تراثية ،عن جتربة معا�صرة،
ب�ضمري املتكلم ،وهكذا يندمج يف الق�صيدة �صوتان
�صوت ال�شاعر من خالل �صوت ال�شخ�صية التي يعرب
ال�شاعر من خاللها...
�أم��ا مفهوم القناع فقد ب��ات مفهوم ًا �شائعاً ،بعد
ا�ستخدامه يف ال�شعر وال��ن��ق��د امل��ع��ا���ص��ري��ن ،على
الرغم من �أن��ه يف الأ�صل ك��ان ج��زء ًا من الطقو�س
الدينية البدائية التي تهدف عن طريق ال�سحر
�إىل مواجهة الطبيعة ،وهذا ما �أكده فا�ضل ثامر يف
مدارات نقدية ال�صادر عن دار ال�ش�ؤون الثقافية يف
بغداد ...1987
ويذكر الناقد جابر ع�صفور يف بحثه املن�شور
مبجلة الف�صول باملجلد االول منها ال�صادر عام
� 1981صفحة  123بعنوان �أقنعة ال�شعر املعا�صر
/م��ه��ي��ار ال��دم�����ش��ق��ي /يف ت��ع��ري��ف��ه ل��ل��ق��ن��اع  :ب���أن��ه
يتخذه ال�شاعر املعا�صر ،لي�ضفي على �صوته نربة
مو�ضوعية �شبه حم��اي��دة ،ت��ن���أى ب��ه ع��ن التدفق
املبا�شر للذات ،دون �أن يخفي الرمز املنظور الذي
يحدد موقف ال�شاعر من ع�صره ،وغالب ًا ما يتمثل
رم��ز ال��ق��ن��اع يف �شخ�صية م��ن ال�شخ�صيات تنطق
الق�صيدة �صوتها ،وتقدمها تقدمي ًا متميزاً ،يك�شف
عامل هذه ال�شخ�صية ،يف مواقفها او هواج�سها �أو
عالقتها بغريها ،فت�سيطر هذه ال�شخ�صية على /
ق�صيدة القناع /وتتحدث ب�ضمري املتكلم� ،إىل درجة
يخيل �إلينا �أننا ن�ستمع �إىل �صوت ال�شخ�صية ،ولكننا
ندرك �شيئ ًا ف�شيئاً� ،أن ال�شخ�صية يف الق�صيدة لي�ست
���س��وى ق��ن��اع ينطق ال�شاعر م��ن خ�لال��ه ،فيتجاوب
�صوت ال�شخ�صية املبا�شر مع �صوت ال�شاعر ال�ضمني
جتاوب ًا ي�صل بنا �إىل معنى القناع يف الق�صيدة...
ولعل دوافع التقنع �أو �أ�سباب ا�ستخدامه جعلت
م��ن ال�ترك��ي��ز عليه راف��ع��ة ل��ع��وام��ل م��ت��ع��ددة منها
فنية وثقافية واجتماعية و�سيا�سية والتي دفعت
مبجملها ال�شعراء املعا�صرين اىل ا�ستخدام الأقنعة
الرتاثية يف ق�صائدهم� ،إذ ا�ستخدم ال�شاعر تلك
الدوافع برغبة منه يف االرتقاء ب�شعره �إىل عامل

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

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.

التغيري املو�ضوعي ،وبحث ال�شعراء عما يخفف
من ال�سمات الذاتية والغنائية التي و�سمت �شعر
الن�صف الأول م��ن ال��ق��رن الع�شرين ،وظ��ه��رت يف
ن�صفه الثاين اجتاهات �شعرية جديدة ذات منحى
مو�ضوعي ،متثلت يف خلق «الق�صيدة الدرامية»،
التي يخالطها حوار م�سرحي ،و»ق�صيدة املونولوج»
التي يتحدث فيها ال�شاعر م��ع نف�سه ،و»ق�صيدة
املونتاج» التي ا�ستعار ال�شعراء ا�سلوبها من ال�سينما،
حيث ترتب اللقطات بعد ت�صويرها على ا�سا�س
فني ،تبع ًا مل�ضمون الق�صة ،ولي�س كما التقطت به
ال�����ص��ور ،و»ق�صيدة ال��ب��االد» وه��ي ق�صة �شعرية،
و»ق�صيدة الكوالج» التي ت�ستخدم فن املل�صقات من
ق�صا�صات ال�صحف والإعالنات ،والق�صيدة «متعددة
الأ���ص��وات» ،و»ق�صيدة القناع» التي يتحدث فيها
ال�شاعر املعا�صر من خالل �شخ�صية تراثية يراها
معربة عن جتربته املعا�صرة وغريها.
�أخ�ي�ر ًا ميكن القول �أن كتاب ق�صيدة القناع يف
ال�شعر العربي املعا�صر للناقد والكاتب حممد عزام
الذي �صدر له �أكرث من ثالثني منجز ًا ثقافي ًا نقدي ًا
متنوعاً ،يجعلنا �أمام عمل فيه خربه الناقد العارف
ملا يكتب ويبحث وي�ؤلف لإغناء ال�ساحة النقدية
بر�ؤية متطورة ومعا�صرة ،معتمد ًا على منهجية
علمية يف البحث مبكنونات ال�شعر وما يحمله من
ارت��ق��اء ال��روح والإب��داع...ف��ال��ك��ت��اب غني وزاخ��ر
مبعلوماته وه��و ي�سد ف��راغ�� ًا يف املكتبة العربية
النقدية وي�شكل عم ً
ال مميز ًا و�صوت ًا �سوري ًا نقدي ًا
يف عامل احلكم القيمة الفنية لتقنيات الق�صيدة
املعا�صرة التي من �ش�أنها �إغناء املحتوى الإبداعي
الأدبي يف املبنى واملعنى والداللة ،وي�أتي بحثه يف
القناع قيمة م�ضافة ملا قدمه...
وااله��م ما طرح من �إ�ضاءة على الكتاب احلامل
لإ�شكالية الق�صيدة املعا�صرة هو ج��زء ي�سري مما
ت�ضمنه من ر�ؤى و�أفكار و�آراء نقدية وجتارب لكبار
ال�شعراء والنقاد ،وب��دوري مل �أ�ضمن انطباعاتي
�أي منوذج تطبيقي من ال�شعر رغم التنويه عنها يف
امثلة متنوعة مثل ق�صيدة املر�آة وهي ديوان اغاين
املهيار الدم�شقي لأدوني�س الذي ا�ستدعى �شخ�صيات
تاريخية /عمر بن اخلطاب ،وابا النوا�س ،وب�شارد
بن برد ،واحلالج ،/وق�صائد �سعدي يو�سف وخليل
ح���اوي (وج���وه ال�����س��ن��دب��اد) ،وخ��ا���ص��ة ب��در �شاكر
ال�سياب غريهم من ال�شعراء كي ال يحرم القارئ
متعة ال��ق��راءة للمنجز نف�سه...فهو بحق كتاب
جدير بالقراءة اليوم وغداً.

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.
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•�أ.حممد حديفي  -رئي�س التحرير

�شعراء خارج مو�سوعة العدم -8-
تتوا�صل رحالتنا ال�شيقة واملفيدة التي ي�أخذنا �إليها �أ�سعد اجلبوري ،لنقتحم مع ًا
عوامل �شعراء مبدعني ،ن�سرب �أغوارهم ،ون�ضيء على جتاربهم التي خا�ضوا غمارها،
وتركوا خلفهم �إرث ًا �إبداعي ًا ن�ستطيع القول �إنه حافل بكل ما هو جميل ومفيد..
رحلتنا املتخيلة هذه املرة كانت �إىل ف�ضاء ال�شاعر الرو�سي «بوري�س با�سرتناك»
الذي ولد يف العا�شر من �شباط عام  ،1890وتويف يف الثالثني من �أيار عام ..1960
كعادته �أ�سعد اجلبوري يهيئ لنا راحلة متخيلة تقلنا ملالقاة ال�شاعر با�سرتناك،
و�إج��راء حوار معه ن�ستخل�ص من خالله �أهم امليزات التي كان ميتاز بها ال�شاعر،
ونطلع على رحلة حياته الغنية بالتجارب والأح��داث ،وحينما ي�س�أله اجلبوري
عما تعني له مو�سكو؟ يجيب ال�شاعر بعد �أن �أ�شرقت �أ�ساريره :مو�سكو معي الآن
يف الآخرة� ،إذ ال ميكنني االنفكاك عنها حتى باملوت ،لي�س جغرافي ًا وح�سب ،و�إمنا
لأنني مزجت تراب مو�سكو بدمي ،لنكون القطب الواحد مع ًا ،فمو�سكو بالن�سبة
يل مل تكن مدينة ،فهي ف�صل مو�سيقي مبختلف ال�سالمل الأدبية والإيديولوجية
والفنية واالجتماعية� ،إنها تلك املدينة التي كلما كنت على احتكاك وفري بها،
منحتك الراحة حتى لو كنت على كر�سي الإعدام ،وباملنا�سبة فقد اقرتبت مرار ًا من
هذا الكر�سي مع �أنني انغمرت بالثورة البل�شفية ،وتبنيت �شعاراتها ،وكتبت الق�صائد
الطويلة امل�ؤيدة للنهج الذي فر�ض �سيطرته على رو�سيا ،لكن دون م�شانق ،ولعلك
ترى �أن الرب منح طبقة الربوليتاريا حقهم اال�شرتاكي بالفرادي�س تعوي�ض ًا لهم
عن حياتهم الرثة على الأر���ض ،فلي�س �أكرث عد ً
ال من اهلل ،ولئن كانت ال�شيوعية
قد اتهمت بالكفر والإحل���اد ،فهذا لأن بع�ض رج��ال الدين املتزمتني دون وجهة
حق اعتربوا �أن الفرادي�س مقاطعات طابو ب�أ�سمائهم فقط ،و�أن الرب من ن�سلهم
وحدهم..
ث��م ي�س�أله اجل��ب��وري ع��ن �سر ت��رك وال���ده اليهودية وال��ت��ح��ول �إىل الكني�سة
الأرثوذوك�سية فيجيب :رمبا لأنه �أراد �أن يكون خارج القف�ص احلديدي ،وهكذا
فعل و�أ�صبح ر�سام ًا بارع ًا يف حركة الفن الت�شكيلي الرو�سي ،وعما �إذا كان ال�شاعر
ت�أثر بامل�سيحية �شعري ًا يقول� :إىل حد ما فاملرء ال ميكنه التخل�ص من الأديان خالل
عمره ،فالدين ع�صي على املرء �أن يتمكن من تغيريه� ،أو التخل�ص منه ،ونف�ض اليد
منه ،وبالن�سبة لل�شعراء فكثري ًا ما ي�سقط ال�شعري املتذبذب بح�ضن الديني املرجعي،
�سواء كان ب�شكل مبا�شر� ،أو عن طريق ما ي�سمى بالت�صوف الروحي الوجداين ،ولكن
ال�شعر الإيديولوجي ال ميكنه الركون لذلك..
ً
وعن حتول ال�شاعر ومغادرته مقاعد «الكون�سرفتوار» متجها �إىل الفل�سفة يقول:
يف تلك املرحلة التي مرت بها رو�سيا باالنتقال من امرباطورية القيا�صرة �إىل االحتاد
ال�سوفياتي انتقلت تلك النقلة العا�صفة م�ستجيب ًا �إىل احلب اجلنوين الذي �أوقعت
به نف�سي مع فتاة من ذلك الزمان ،فاجلنون هو احلالة الالزمة الدائمة للتحوالت
العاطفية التي تقوم بها الأج�ساد لالنفالت من الت�صحر والذبول والظم�أ والعتمة
الرطبة ،وعن عمله مبخابر الكيمياء يو�ضح �أنه ا�ستفاد من خمترب الكيمياء ليجري

اختبارات وجت��ارب على العواطف الب�شرية وما ت�ضمنته من ذئاب وطيور وبكاء
وحنني و�شفرات لتمزيق الأع�صاب.
وعن روايته ال�شهرية والهامة «الدكتور زيفاكو» التي قام بتهريبها خارج رو�سيا
يقول نعم لقد قمت بتهريبها لكن الطليان خانوا الأمانة عندما �أقدموا على ن�شرها
عام  ،1957ومن ثم لتتلقفها هوليود بعد ذلك ،فتنتجها فيلم ًا �سينمائي ًا �أمريكي ًا
ا�ستُغل �ضد ال�شيوعية التي مل �أكتب عنها �إال القليل� ،أو لنقل ب�أن الرواية كانت نقد ًا
مبطن ًا للمرحلة «اجلدانوفية» املتخا�صمة مع الفنون والآداب واحلياة الرومان�سية
ب�شكل ع��ام ،ورد ًا على ���س���ؤال :متى ي�صبح ال�شعر باللون الأحمر يجيب :عندما
تختنق الكلمات �أو ت�صاب باملر�ض ،وعما �إذا كانت الك�آبة �أم��ر ًا �إيجابي ًا يف حياة
ال�شاعر يجيب با�سرتناك :نعم ،وقد �أ�صبت به وكنت جزء ًا من مكوناته الفريدة
وع��ن دور ال�شاعر با�سرتناك يف ع��زل وحتييد بع�ض ال�شعراء مثل مايكوف�سكي
وفالدميري نابوكوف عن حميطها اجلماهريي يقول� :أنا مل ا�سع لذلك وال تعنيني
ال�شهرة ،ولكن ق�صائدي وحدها هي من فعلت ذلك ،وكان ذلك بالطرق الكتابية التي
ً
و�سرعة ونفوذ ًا
ا�ستحدثتها بنف�سي ،عندما جعلت الن�ص ال�شعري �أكرث ديناميكية
لدى القراء ،مما ا�ضطر �أغلب �شعراء رو�سيا �إىل تغيري الأمناط الكتابية التي كانوا
يبنون عليها ق�صائدهم �آنذاك ،ف�إىل حد ما �أعترب نف�سي جمدد ًا يف ال�شعر الرو�سي،
بعد ذلك اجتهت �إىل عامل الرتجمة فقمت برتجمة م�سرحيات �شك�سبري و�أ�شعار
غوته و�شعراء جورجيني..
ثم يعود �إىل احلديث عن احلب ليقول :لقد كنت على الأر�ض �أ�شبه بتلك الديكة
التي توقظ ال�شم�س لتزيح الظالم ،فعندما وقعت بالغرام ع�شت �أح��وال ال�شغف
وعذاباته ،حتى �أنني كنت مثل را ٍع يحاول �إح�صاء قطيعه قبل الغروب يف كل
يوم ،فن�ساء بالدي م�شبعات بالغرام اجلامح وبالتهاباته وجنونه اجلمايل الفريد،
وقد نلت من ذلك اجلمال �شحنة م�سكرة ،وحني دللتني ع�شيقتي «�أولغا �إيفن�سكايا»
جعلتها بطلة روايتي ال�شهرية «دكتور جيفاكو».
وعن �س�ؤال هل ت�صنع الن�ساء البطوالت للن�صو�ص يجيب :الن�صو�ص هي التي
متجد وجتعل من الآخرين �أبطا ً
ال يقفزون من �صفحات الورق �إىل �شعاب احلياة،
ف�أنا مل �أجد يف الكائن الب�شري �سوى �شبكة من الأ�سالك ت�شتعل �إذا ما حدث ما�س
كهربائي �إىل حد االح�تراق ،و�أُلفت �إىل �أن املو�سيقى وتعلقي بها منحتني القدرة
على التوغل يف امل�شاعر والأذهان �أ�سرع من بقية الأدوات التعبريية اخلا�صة بكتابة
ال�شعر..
و�س�ؤال اخلتام كان عن مدى تعلق ال�شاعر مبطهرات ال�شعر من ال�ضعف والعوز
اللغوي ف�أجاب :لقد �سعيت وراء ذلك ال�ش�أن طوي ً
ال حتى متكنت من جعل ال�شعر
من �سكان املنازل ال من امل�شردين بالنوم على ال�سطور ،وبهذه الإجابة انتهى اللقاء
مع هذا ال�شاعر املبدع الذي ترك خلفه ب�صمات عجزت الأيام عن حموها وطم�سها
ون�سيانها.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

قيثارة وطن
ع��ن احت��اد الكتّـاب العرب
���ص��در دي���وان ج��دي��د بعنوان
«قيثارة وط��ن» لل�شاعر زوات
ح���م���دو ،ت�����ض��م��ن جم��م��وع��ة
م����ن ال���ق�������ص���ائ���د ال��وط��ن��ي��ة
واالج��ت��م��اع��ي��ة تغني الوطن
و�صموده وثباته.
ومن �أجواء الديوان نختار:
�أبي!!..
�أبي يا �أبي!!
�إنه الوح�ش يا �أبي!
يطاردين..
ويف الطريق �ألف طفل
يتيم..
ويف ف�ؤادي �ألف جرح
قدمي
و�ألف �إن�سان يئن
**
�إنه الوح�ش يا �أبي
يق�ضم �أ�صابع ال�صغار
يحرق �شعر ال�صبية

ويك�سر الهدية
يدو�س..
وردة ال�سالم
ي�صادر..
�ضحكة الأيام
يذبح الأحالم
**
�إنه الوح�ش يا �أبي!..
يق�ضم �أ�صابع ال�صغار
يحرق �شعر ال�صبية

نزيف اليا�سمين
ويك�سر الهديه
يدو�س
وردة ال�سالم
ي�صادر..
�ضحكة الأيام
يذبح الأحالم
مبدية الظالم
ويحقن
ال�سموم يف العيون
ويزرع
الأ�شواك يف اجل�سد الطعني
�إنه
اليبا�س ..وال�ضباب
وغابة من الذئاب
يحيط بها
عواء الكالب
ونعيق الغراب.
**
يذكر �أن ه��ذا ال��دي��وان هو
الديوان الرابع لل�شاعر جميل
حداد.

���ص��در ع��ن احت���اد الك ّتـاب
ال����ع����رب رواي��������ة ج���دي���دة
بعنوان« :ن��زي��ف اليا�سمني»
م���ن ت���أل��ي��ف الأدي�����ب �سليم
عبود.
من �أجواء الرواية نختار:
«ملاذا يرف�ض �أبي البوح مبا
يعرفه؟
وت�س�ألني �أمي:
ملاذا �أنت م�صر على معرفة
تفا�صيل احلكاية؟
وتهم�س ر�ؤيا:
ون�����ح�����ن ن����ع��ب�ر ����س���اح���ة
«تق�سيم» يف ا�سطنبول:
�أع�شقك».
هكذا ينجح الكاتب بلغة
روائ����ي����ة يف خ��ل��ق ح��رك��ي��ة
روائية ،تتداخل فيها العالقة
بني وجع التاريخ وبوح الع�شق
ون��زي��ف ال��ذاك��رة املوجوعة
على �ضفاف البو�سفور.

ت���ب���د�أ احل��ك��اي��ة وي��ر���س��م
ع���ب���د ال����رح����م����ن خ���رائ���ط
�سفك ال��دم ال�����س��وري ،ويعلن
ماهر �أ���ص�لان خم��رج الأف�لام
الوثائقية احتجاجه؛ لكن
���س��رع��ان م��ا يختفي م��اه��ر يف
قاع البو�سفور ،وتعلن «مايا»
الباحثة عن هويتها حنينها
�إىل دم�شق.
يف رواية «نزيف اليا�سمني»

نتلم�س حكاية عا�شق اتخذت
م��ن احل���دث ال�����س��وري ب�أبعاه
ال��ت��اري��خ��ي��ة واجل��غ��راف��ي��ة
وال��ع��اط��ف��ي��ة م��و���ض��وع��ه��ا ،من
خ��ل��ال احل������راك ال����درام����ي
ل�شخ�صيات ال��رواي��ة ،وعرب
ت��ط��ور الأح����داث العاطفية
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة،
ح���ي���ث مي��ك��ن��ن��ا �أن ن��ق��ول
�إن��ه��ا ال���رواي���ة ال��ت��ي جتعلنا
ن��ك��ت�����ش��ف ق��ل��ق��ن��ا و�أوج��اع��ن��ا
و�أحالمنا عرب تقنيات فنية
جن��ح ال��ك��ات��ب يف ا�ستثمارها
وت��وظ��ي��ف��ه��ا ب��ل��غ��ة ���س��ردي��ة
قريبة من ال�شاعرية.
«ن��زي��ف اليا�سمني» رواي��ة
ال��ع�����ش��ق ال��ع��اط��ف��ي وال��ع�����ش��ق
الوطني.
ج���اء ال��ك��ت��اب يف ح���وايل
� /230/صفحة م��ن احلجم
الو�سط.

