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

•مالك �صقور

كلمة �أولى

�إن الأدب كان م�س�ؤو ًال

لوحتان للفنان الت�شكيلي �إبراهيم احلميد

كت��ب املرح��وم الأديب جالل فاروق ال�ش��ريف كتابه (�إن الأدب كان م�س���ؤو ًال) ع��ام  ،1978وقد
�أخ��ذ ب��دوره هذا العن��وان ـ كما يق��ول يف مقدمته ـ عن ك ّرا���س نقله عن الإنكليزي��ة املرحوم الأديب
رئيف خوري.
يت�ضم��ن ه��ذا الكرا�س خال�ص��ة تقرير �سكرتري احل��زب ال�شيوعي ال�سوفيتي ح��ول ق�ضية الأدب
زوت�شنكو وال�شاعرة �آ ّنا �أخماتوف.
ولأن ق��ارئ ه��ذه الأي��ام ،خا�ص��ة ،م��ن ال�شب��اب ال يعرف��ون ه��ذه الق�ضي��ة� ،أرى �أن �أوج��ز ق�ضية
(جوانوف) �أو اجلوانوفية يف الأدب ال�سوفيتي.
وق�ضي��ة جوان��وف �أُ�شبع��ت نقا�ش ًا وج��دا ًال حتى القت��ل .و�أنا ،هن��ا ،ال �أريد �أن �أعيد م��ا ُكتب منذ
�أك�ثر م��ن �سبعني عام�� ًا ،حول بع�ض الأدب��اء الذين ناه�ض��وا ث��ورة �أكتوبر اال�شرتاكي��ة العظمى ،مل
ت��رق لهم الق��رارات الثورية ،فمنهم م��ن ف ّر خارج حدود رو�سي��ا �إىل �أوروبا و�أم�يركا ،ومنهم من بقي
يف رو�سي��ا ،ولك��ن مل ير�ض عن الثورة اال�شرتاكية .ولأنني �أع��رف املو�ضوع عن كثب� ،أقول� :إن النقد
الأدب��ي الغرب��ي ـ الأوروبي عموم�� ًا والأمريكي خا�صةّ ،
�ضخم ق�ضية جوان��وف ،و�أعلن العداء ال�سافر
عل��ى الثورة الفنية التي غيرّ ت وجه التاريخ ،و�أن�صف��ت امل�سحوقني ،وتقت�ضي الأمانة ،اليوم ،القول:
�إن م��ا طرح��ه جوانوف عن �أدب االلت��زام ،مل يرتجم �إىل اللغة العربية ترجم��ة �أمينة عن اللغتني
الفرن�سية والإنكليزية ،وتلك املرحلة ،ارتبطت بالعهد ال�ستاليني ح�صر ًا ،الذي �أراد للأدب �أن يكون
يف �صالح الطبقة العاملة ،و�أن يكون يف خدمة ق�ضايا ال�شعب.
ف���أدب االلت��زام ،ترج��م م��ن الغ��رب� ،أن��ه تقيي��د للحري��ات وعل��ى الأدي��ب �أن ال يك��ون ملتزم�� ًا
�أيديولوجي ًا ،بحجة «احلرية».
�أعيد باخت�صار:
�إن ب��روز الطبق��ة العامل��ة ،وانت�صاره��ا ،طرح ق�ضايا جدي��دة يف حقول الأدب والف��ن ،وكان على
الأدب والفن �أن يجريا مقاربة حديثة للواقع اجلديد الذي �صنعته الثورة.
الواقع اجلديد ـ الثوري :ر�سوم ال�سالم ،توزيع الأرا�ضي على الفالحني ،وت�أميم امل�صانع �إلخ ،ط َّور
مفهوم الواقعية النقدية �إىل الواقعية اال�شرتاكية..
لق��د �شكلت ثورة �أكتوبر اال�شرتاكية العظمى ،منعطف ًا حا�سم ًا يف تاريخ الب�شرية ،ف�أدى الفنانون
املدافع��ون عنه��ا �إىل �أدب واقعي ـ �أدب جدي��د ـ وهذا من الطبيعي �أو املنطق �أن ينه�ض �أدباء يدافعون
ع��ن ثورته��م عن ق�ضاي��ا ال�شع��ب ،عن واقعه��م اجلدي��د ،بعدم��ا �سقطت عه��ود الإقط��اع والعبودية
واال�ستب��داد� ،أدب ينه�ض ب�أدب ال�شعب وق�ضاياه الإن�سانية ،واالجتماعية ،ويف الوقت نف�سه يناه�ض
�إيديولوجيا الإقطاع والعبودية واحلكم املطلق امل�ستبد.
ومفه��وم الواقعي��ة اال�شرتاكي��ة ،مل يتبل��ور بع��د الث��ورة �إال يف امل�ؤمت��ر الأول الحت��اد الك ّتـ��اب
ال�سوفييت عام .1934
يف ذل��ك امل�ؤمت��ر ،ط��رح مك�سي��م غورك��ي نظرت��ه ور�أي��ه يف مقول��ة (الواقعي��ة اال�شرتاكي��ة).
وباملنا�سب��ة� ،ألق��ى �أندريه جوانوف حما�ضرة «حول الأدب» وق��د �أو�ضح جوانوف يف حديثه �أن هدف
الواقعية اال�شرتاكية هو تقدمي الواقع يف تطوره الثوري.
يف ه��ذا ال�سي��اق يقول في�صل دراج« :ومن الطريف �أن ن�شري �إىل �أن حما�ضرة جوانوف ،وهو �إن�سان
�أو ثقافة عري�ضة ،مل تت�سم باجلمود والدوغمائية ،فقد ر ّكز على خ�صو�صية الأدب و�ضرورة البحث
عن �أ�شكال �إبداعية جديدة».
وي�ستط��رد دراج قائ� ً
لا :قام��ت الواقعي��ة اال�شرتاكي��ة� ،إذن ،عل��ى �أر�ضية تاريخي��ة ،تراث فني
عري�ض وجتربة ثورية رائدة.
نعم!
�إن الأدب م�س���ؤول ،وه��ذا يعن��ي� ،أن الأدي��ب م�س�ؤول ،وامل�س�ؤولي��ة ،هنا ،يف ر�أي��ي تنح�صر بالتزام
الأدي��ب بق�ضاي��ا �أمته ،و�شعب��ه ،واملحيط الذي يحيط ب��ه ،وال يكفي الق��ول� :إن الأديب �شاهد على
ع�صره� ،أو� ،أن الأدباء مر�آة احلياة.
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�سبعون �سنة من ذاكرة الت�شكيل ال�سوري

•�سعد القا�سم
يف عام � 1950أقيم للمرة الأوىل املعر�ض ال�سنوي للفن الت�شكيل
ال�سوري يف املتحف الوطني بدم�شق ومع دخول 2020عام يكون هذا
املعر�ض قد دخ��ل عامه ال�سبعني ،دون توقف ،ما يجعله �أح��د �أق��دم
املعار�ض الت�شكيلية الدورية العربية.
كانت املرحلة ال�سابقة لت�أ�سي�س املعر�ض ال�سنوي قد �شهدت عدة
حماوالت لالنتقال بالفن الت�شكيلي ال�سوري من حالة الن�شاط الفردي،
�إىل حالة االهتمام االجتماعي ،والر�سمي .ففي عام � 1926أقيم �أول
معر�ض للفن الت�شكيلي يف مدرج جامعة دم�شق ،وكانت له جلنة حتكيم
وجائزة ،ثم �أقامت وزارة املعارف عام � 1940أول معر�ض ر�سمي يف كلية
احلقوق بدم�شق (مبنى وزارة ال�سياحة حالي ًا) ،و�إليهما �أقيمت عدة
معار�ض جماعية منها :معر�ض معهد احلرية (الالييك) عام ،1944
ومعر�ض ن��ادي يقظة امل���ر�أة ال�شامية ،ومعر�ض بناية احلقوق عام
 ،1942ومعر�ض التجهيز الأوىل عام  ،1945وكان املعر�ض الر�سمي
الثاين لوزارة املعارف ،ومعر�ض (رابطة الفنانني) .ويف عام � 1948أقيم
�أول معر�ض للفن الت�شكيلي يف حلب يف دار احلم�صي مبنطقة العزيزية.
قامت بتنظيم املعر�ض ال�سنوي الأول وزارة املعارف( ،حل حملها
اليوم وزارتا الرتبية والتعليم العايل) بال�شراكة مع مديرية الآثار
واملتاحف .وقد �أقيم مببادرة الدكتور �سليم عادل عبد احلق �أحد �أهم
العاملني يف جمال الآثار يف �سورية ،وهو يحمل �إجازة يف تاريخ الفن من
فرن�سا ،و دبلوم يف الفن والآثار من معهد اللوفر ،وقدم �إىل جانب بحوثه
يف الآثار واملتاحف كتابات عميقة يف جمال الفن الت�شكيلي .منذ �أن مت
تعيينه مدير ًا عام ًا للآثار ارتبطت با�سمه �إجنازات كبرية يف املجاالت
املتعددة للآثار واملتاحف ،منها نقل واجهة ق�صر احلري �إىل املتحف
الوطني بدم�شق ،والتي �أ�صبحت فيما بعد مدخل املتحف ،وا�ستمر
على ر�أ�س عمله حتى عام  1966حني اختارته منظمة (اليون�سكو)
للإ�شراف على م�شاريعها الأثرية والثقافية.
�شارك يف املعر�ض الأول  30فنان ًا عر�ضوا  88لوحة .ومل يكن هناك
�أي عمل نحتي .و يف املعر�ض الثاين عام  1951كانت هناك  85لوحة
و 10منحوتات ،و يف معر�ض عام  1952كانت هناك  91لوحة و12
عم ًال نحتي ًا .وا�ستمر كال الرقمني يف ال�صعود حتى بلغ عام : 1959
 221لوحة .و 13عم ًال نحتي ًا .وقد اعتمدت املعار�ض الأوىل �أ�سلوب
اجلوائز كتعبري عن دعم الدولة للفن الت�شكيلي ،فقدمت جوائز مالية
�إىل الفائزين الثالثة الأوائل يف الت�صوير والنحت ،ففي جمال النحت
منحت جوائز معر�ض � 1951إىل كل من :حممود حماد والفرد بخا�ش
وجاك وردة .وجوائز عام  1952اىل الفرد بخا�ش وعدان الرفاعي
وجاك وردة .وجوائز عام � 1953إىل جاك وردة والفرد بخا�ش وعدنان
رفاعي .ويف عام  1954مل متنح �أي جائزة لأي من الأعمال الع�شرة التي
�شارك بها �أربعة عار�ضني .ويف عام  1955نال اجلوائز الثالثة :عدنان
�أجنيلة ،وخالد جالل ،وه�شام املعلم .ونالها يف عام  1956مروان ق�صاب
با�شي وخالد جالل وعدنان �أجنيلة .يف حني مل متنح اجلائزة الأوىل
عام 1957لأحد .وذهبت اجلائزتان الثانية والثالثة لعدنان �أجنيلة
وخالد جالل.
عك�ست جوائز املعر�ض ال�سنوي يف �سنواته الثمان الأوىل ذلك التمايز
يف احل�ضور بني منا�صري تياري الواقعية واالنطباعية من جهة ،وبني
تيار احلداثة من جهة ثانية .ففي جمال الر�سم (الت�صوير) ُمنحت
أعمال واقعية وانطباعية
خم�س من جوائز املعر�ض الأول ال�ست �إىل � ٍ
ٌ
(حممود حماد ،ر�شاد ق�صيباتي ،الفرد بخا�ش ،ن�صري �شورى ،مي�شيل
كر�شه) ،ومنحت اجلائزة ال�ساد�سة للوحة تعبريية (�صبحي �شعيب).
ومنحت اجلوائز ال�ست يف املعر�ض الثاين لأعمال واقعية وانطباعية
(ناظم اجلعفري ،حممود جالل ،ن�صري �شورى ،ر�شاد ق�صيباتي ،فاحت
امل��در���س ،الفرد بخا�ش).ويف معر�ض ُ 1952منحت اجلائزة الأوىل
للوحة (كفر جنة) التي �أجنزها (فاحت املدر�س) واعتربها عدد من
م�ؤرخي الفن بداية احلداثة يف الفن الت�شكيلي ال�سوري ،يف حني ذهبت
اجلائزتان الثانية والثالثة لعملني واقعيني بت�أثريات انطباعية (ن�صري
�شورى و ناظم اجلعفري)� .أما يف املعر�ض الثالث عام  1953فقد عادت
الأعمال الواقعية واالنطباعية لتنال جوائز املعر�ض الثالث (ن�صري
�شورى ،حممود حماد ،نوبار �صباغيان) ،وتكرر الأمر ذاته يف معر�ض
1954فنالت اجلوائز �أعمال (ن�صري �شورى ،اليانورة �شطي ،فريد
كردو�س) ،كما تكرر يف معر�ض  1955حيث
ُمنحت اجلوائز لثالثة �أعمال واقعية وانطباعية ،و�إن كانت كل منها
متلك �شيئ ًا من التجديد (ه�شام زمريق ،ن�صري �شورى ،اليا�س زيات).ويف
حني �أن معر�ض 1956قدم جائزتيه الأوىل والثانية لعملني من خارج
الإطار الواقعي – االنطباعي (برهان كركوتلي ،نعيم �إ�سماعيل)،ومنح
الثالثة لعمل واقعي (زهري �صبان) ،ف�إن معر�ض عام  ،1957وكان �آخر
معر�ض تعتمد فيه �سيا�سة اجلوائز ،قد منح جوائزه الثالثة لأعمال
واقعية باملطلق (عبد العزيز ن�شواتي ،زهري �صبان� ،إبراهيم هزمية).
مع زيادة عدد الأعمال الفنية التي مت اقتنا�ؤها من قبل مديرية
الآثار العامة ,ت�أ�س�س عام  1953فرع الفن احلديث يف املتحف الوطني،
وقد �أقيم يف الطابق الأول من اجلناح ال�شرقي الذي مت االنتهاء من
ت�شييده ذلك العام .يف حني خ�ص�ص الطابق الثاين للمعار�ض امل�ؤقتة،
الأثرية والفنية .ويحتفظ املتحف اليوم مبجموعة بالغة الأهمية
من �أعمال الت�شكيليني ال�سوريني ،وخا�صة الأجيال الأوىل منهم .وحني

ت�أ�س�ست وزارة الثقافة بعد قيام اجلمهورية العربية املتحدة التي �ضمت
م�صر و�سورية عام  1958انتقلت م�س�ؤولية تنظيم املعر�ض �إىل مديرية
الفنون اجلميلة التي �أن�شئت فيها .وقد قامت املديرية عام  1959بق�سم
املعر�ض �إىل اثنني (:معر�ض الربيع) يف حلب ،و(معر�ض اخلريف) يف
دم�شق و�ألغت مبد�أ اجلوائز وا�ستبدلته ب�سيا�سة االقتناء فقامت وزارة
الثقافة باقتناء  21عم ًال بني لوحة ومنحوتة .وقامت وزارة الرتبية
باقتناء  19عم ًال ،ومديرية الآثار واملتاحف 15عم ًال ،ومديرية ح�صر
التبغ والتنباك  4لوحات ،واقتنيت  4لوحات �أي�ض ًا من جهات خمتلفة.
يلفت النظر �أن �إلغاء مبد�أ اجلوائز يف املعر�ض ال�سنوي جاء بعد
عام واح��د من ت�أ�سي�س (رابطة الفنانني ال�سورية للر�سم والنحت)،
والتي طالبت بهذا الإلغاء ،وهو ما ي�سمح باالعتقاد �أن الفنانني� ،أو على
الأقل املنت�سبني �إىل الرابطة ،مل يكونوا موافقني على مبد�أ اجلوائز،
وخا�صة يف ظل اجلدل القائم �آنذاك بني منا�صري التيارات التقليدية،
ومنا�صري التيارات احلديثة .و�أي�ض ًا ب�سبب احل�سا�سيات التي كانت
تخلقها اجلوائز بني الفنانني ،و�أكرثها عالنية ما ح�صل حني منحت
جلنة حتكيم معر�ض  1926جائزتها ملي�شيل كر�شه مقدمة �إياه على
توفيق طارق وكان الأخري منحاز ًا ب�شدة �إىل الأ�سلوب الواقعي الطبيعي
وملاح ًا وع�صبي امل��زاج و�شديد االعتداد بنف�سه ،فكان رد فعله حاد ًا
للغاية .وعلى ما و�صلنا ف�إن مي�شيل كر�شه املعروف بلطفه وم�ساملته
جتاهل هذا اال�ستفزاز ،بخالف كثري من طالبه وحمبيه الذين �ساءهم
هذا الت�صرف واتخذوا موقف ًا من توفيق طارق �أمتد ل�سنوات طويلة بعد
رحيل الفنانني الرائدين.
بعد ب�ضع �سنوات �أعادت مديرية الفنون اجلميلة دمج املعر�ضني يف
معر�ض واحد ،ا�ستمر -كما بد�أ – بتقدمي �صورة متكاملة و�شاملة عن
امل�شهد الت�شكيلي ال�سوري ب�سبب حر�ص الفنانني باختالف اجتاهاتهم
الفنية ومدار�سهم و�أجيالهم على امل�شاركة ،ما �أدى �إىل ا�ستمرار منو
�أهمية املعر�ض التي بلغت ذروتها يف الثمانينات ،حيث �صار يقام حتت
الرعاية ال�سامية لل�سيد رئي�س اجلمهورية ،ودُمج فيه معر�ض �سنوي
كانت تقيمه نقابة الفنون اجلميلة حتت عنوان (حتية �إىل ثورة الثامن
من �آذار) ،ودخلت يف �إطاره �أق�سام جديدة كاخلط العربي والت�صوير
ال�ضوئي ،و�صار �أ�شبه ما يكون باملهرجان الت�شكيلي تتوزع معار�ضه على
عدة �صاالت يف مقدمتها �صالة ال�شعب التي �أُحدثت مطلع ال�سبعينات
ل�صالح نقابة الفنون اجلميلة ،ك��واح��دة م��ن �أك�بر ���ص��االت العر�ض
حينذاك (�إذا ا�ستثنينا �صالة املتحف الوطني بدم�شق).
مل تكن �صاالت املعر�ض ال�سنوي هي املكان الوحيد التي تلتقي
فيها �أع��م��ال الت�شكيليني ال�سوريني باجلمهور ،ف ��إىل جانبها �صاالت
املراكز الثقافية ،و�صالة وزارة الرتبية ،و�صالة املركز الوطني للفنون
الب�صرية ،و�صالة ل�ؤي كيايل� ،إ�ضافة �إىل ال�صاالت اخلا�صة ،وفيما
يتعلق بتلك الأخرية فرمبا كانت الريادة للمكتبة العمومية التي كانت
قائمة يف الأربعينيات مواجه مقهى الهافانا بدم�شق ،فقد كانت تعر�ض
يف واجهتها كل �أ�سبوع لوحة لأحد ثالثة فنانني متناف�سني هم مي�شيل
كر�شة و�سعيد حت�سني وعبد الوهاب �أبو ال�سعود ،وكان هواة الفن وحمبو
الفنون اجلميلة ينتظرون يوم ال�سبت لي�شاهدوا اللوحة اجلديدة .ويف
وقت الحق بد�أ ن�شوء �صاالت العر�ض ،وقد لعبت دور ًا مهم ًا يف احلياة
الت�شكيلية والثقافية ال�سورية ،وخا�صة �صالة (الفن احلديث العاملي)
ملحمد دعدو�ش التي ت�أ�س�ست �أواخ��ر عام  1960و�أ�صبحت فيما بعد
�صالة (�أورنينا للفن احلديث) وتبدل مكانها غري مرة ،و�صار يديرها
�شقيقه الفنان حممود دعدو�ش .وعلى امتداد اخلم�سني �سنة التالية
افتتحت ب�ضع �صاالت يف دم�شق كان من �أهمها �صالة (ال�صيوان) التي
ت�أ�س�ست عام  1962وكانت تقوم يف (�شارع الكني�سة) �أحد تفريعات
�شارع اجلالء (�أبو رمانة) ويديرها الفنان غياث الأخر�س وال�سيدة منى
�أ�سطواين� .إىل �أن �أطلت الت�سعينيات ف�شهد مطلعها افتتاح عدد كبري من
�صاالت الفن الت�شكيلي مبا و�صف يومذاك بـ (فورة ال�صاالت) ،و�أدى
هذا �إىل زيادة عدد املعار�ض ب�شكل كبري وبالتايل زيادة اهتمام الو�سط
الإعالمي والثقايف بهذه
الظاهرة ،غري �أن حركة افتتاح ال�صاالت مل تكن دائ��م� ًا حركة
مت�صاعدة ،بل على العك�س من ذلك كانت حركة ي�سودها ارتباك وا�ضح،
فكثرية هي �صاالت العر�ض التي افتتحت ثم �أغلقت بعد وقت ق�صري .وقد
لعبت دور ًا هام ًا يف خلق العالقة بني الفن الت�شكيلي واجلمهور ،وقد تكون
يف هذا املجال احللقة الأكرث �أهمية .فهي  -حتى يف جانبها الت�سويقي-
خيار �أف�ضل ،بالن�سبة للجمهور .وتقوم يف دم�شق اليوم �إحدى ع�شرة
�صالة خا�صة هي �صاالت :ال�سيد وع�شتار وم�صطفى علي والأرت هاو�س
وجتليات و�سامر قزح وج��ورج كامل وفاحت املدر�س و�أل��ف نون وم�شوار
وزوايا .والأخرية هي �أحدث �صاالت العر�ض يف دم�شق .وت�ست�ضيف هذه
ال�صاالت با�ستمرار معار�ض الت�شكيليني ال�سوريني الفردية واجلماعية،
�إال �أن املعر�ض ال�سنوي يبقى الأهم بينها ،فهو معر�ض املعار�ض الذي
مل يفقد �ألقه رغم الظروف القا�سية التي ت�شهدها �سورية منذ �سنوات
طوال ،بف�ضل احلر�ص على ا�ستمراره وتطوره ،وهو حر�ص ي�شرتك فيه
القائمون عليه مع امل�شاركني فيه.

الظرف والطرفة
والفكاهة
• �أ.د .منى �إليا�س
الظرف والطرفة والفكاهة وما �شابه ذلك من الدعابة واملزح
كرث �شيوعها يف الأدب العربي ،فما هي هذه الألوان؟
ال��ظ��رف كما يعرفه اللغويون ه��و ح�سن ال��ع��ب��ارة .ويف ل�سان
العرب عند الأ�صمعي واب��ن الأع��راب��ي� :أن الظريف هو البليغ
اجليد الكالم ،وق��اال� :إن الظرف يف الل�سان ،واحتجا بقول عمر
بن اخلطاب يف احلديث �إذ قال�« :إذا كان الل�ص ظريف ًا مل ُيقطع»
�أي مل يعاقب ،ومعناه� :إذا كان بليغ ًا جيد الكالم احتج عن نف�سه
مبا ي�سقط احلد .ونظري هذا كثري ممن ا�ستطاع �أن ينجو من العقاب
واحلد ال�شرعي ب�سبب ظرفه وبالغته وجودة كالمه .ومن ه�ؤالء
كان ابن هرمة ،وكان �شاعر ًا ماجن ًا ومدمن ًا على �شرب اخلمرة ،حتى
�شاع عنه هذا البيت:
�أ�س�أل اهلل �سكرة قبل موتي
و�صياح ال�صبيان يا �سكران
وقد ابن هرمة املن�صور مرة بق�صيدة ف�س�أله عما يريده جزاء
على ق�صيدته؟ فقال� :أن تكتب �إىل عاملك يف املدينة �أن ال يحدّ ين
�إن وجدين �سكران .فقال املن�صور�« :إن هذا حد ،ال �سبيل �إىل تركه»
فقال ابن هرمة :و�أنا ال �أريد غري هذا .فكتب املن�صور �إىل عامله
باملدينة� :إن عليك �أن ت�ضرب ابن هرمة ثمانني جلدة �إذا جيء به
�سكران ،وت�ضرب من يجيء به مائة �سوط .فكان ُّ
ال�شرط ميرون
به وهو �سكران فيقولون« :من ي�شرتي ثمانني مبائة؟» ويرتكونه.
وقال حممد بن يزيد :الظريف م�شتق من الظرف ،وهو الوعاء،
ك�أنه جعل الظريف وعاء للأدب ومكارم الأخالق ،ويف تاج العرو�س
عن الك�سائي يقال« :وجه ظريف ،ول�سان ظريف ،وقد �أجاز قولك:
ما �أظرف زيد؟ يف اال�ستفهام� :أل�سانه �أظرف �أم وجهه؟».
وقال رجل لأبي الأ�سود�« :إنك ظرف علم ووعاء حلم ،غري �أنك
بخيل» فقال �أبو الأ�سود« :ال خري يف ظرف ال مي�سك ما فيه».
�أم��ا الطرف فهو قريب من ال��ظ��رف ،و�شيء طريف �أي طيب
طرفت
غريب ،وعن ابن الأعرابي يف ل�سان العرب :خري الكالم ما ُ
و�شرفت مبانيه ،والتذته �آذان �سامعيه» ،و�أطرف فالن �إذا
معانيهُ ،
ُ
جاء بطرفة ..واال�سم الطرفة بال�ضم :قال الفريوز �أب��ادي يف
القامو�س« :وامر�أة ِط ْرف احلديث :ح�سنته» ي�ستطرفه من �سمه،
مرت ببني منري فتغامزوا
ومن هذا ما جاء يف نهاية الأرب� :أنّ امر�أة ّ
عليها فقالت « :يا بني منري ،مل تعلموا بقول اهلل تعاىل( :قل
للم�ؤمنني يغ�ضوا من �أب�صارهم» �أو بقول ال�شاعر« :ف ُغ َّ
�ض الطرف
�إنك من منري» فخجلوا.
ونظري هذا من ُطرف املر�أة ما روى الأ�صمعي وهو �أن عجوز ًا من
الأع��راب جل�ست يف طريق مكة ي�شربون نبيذ ًا ،ف�سقوها قدح ًا،
فتب�سمت ،ف�سقوها قدح ًا �آخ��ر فاحم َّر وجهها
فطابت نف�سها،
َّ
و�ضحكت ،و�سفوها ثالث ًا فقالت :خ� رِِّّبوروين عن ن�سائكم بالعراق،
�أي�شربن النبيذ؟ قالوا :نعم ،قالت« :زنني ورب الكعبة» واهلل �إن
ُ
يعرف �أباه.
�صدقتم فما فيكم من
والفاكهة هي التمر كله ،وهذا قول �أهل اللغة كما جاء يف تاج
العرو�س ،ومن املجاز القول :ف َّكههم بمُ َل ِح الكالم تفكيه ًا� ،إذا �أطرفهم
بها ،وقد فكه الرجل فكه ًا وفكاهة ،فهو فكه وفاكه �أي طيب النف�س
�ضحوك ،م��زّ اح .ورجل فكه يحدث �صحبه ،في�ضحكهم ،والفاكه
امل��زّ اح .قال ابن منظور :رجل فكه وفاكه وفيكهان :وهو الطيب
النف�س امل��زّ اح .وقد ع��زّز الإ�سالم الفكاهة والظرف والب�شا�شة
و�أنكر العبو�سة والتجهم يف الكثري من الآيات القر�آنية ،ويف الكثري
من الأح��ادي��ث امل��روي��ة عن النبي وحلفائه و�أ�صحابه ،واعترب
العبو�سة �صفة ال�شذوذ الدخيلة على ال�صفة الإن�سانية.
والفكاهة والظرف يف مفاهيم الإ�سالم من �صفات �أهل اجلنة.
وخ�ص اهلل �أهل اجلنة ب�صفة الفكاهة ،وجاء ذكرهم يف موا�ضع
َّ
خمتلفة يف القر�آن الكرمي كما جاء يف الآية( :يف �شغل فاكهون)،
وجاء (�إن املتقني يف جنات ونعيم فاكهني) ويف احلديث ال�شريف:
«ر ِّوحوا القلوب �ساعة بعد �ساعة ف�إن القلوب �إذا ك ّلت عميت».
ويف حديث �أن�س على ما جاء يف ل�سان العرب� :أن النبي كان من
�أفكه النا�س وعن عائ�شة ،وقد ُ�سئلت كيف كان ر�سول اهلل �إذا خال
يف بيته؟ قالت :كان �ألني النا�س ،وكان رج ًال من رجالكم �إ ّال �أنه كان
ب�سام ًا ،وقال النبي� :إين لأمزح ولكني ال �أقول �إ ّال حق ًا.
ّ
�ضحاك ًا ّ
ويف الروايات �أنه كان لبع�ض الأن�صار جارية �سوداء ،و�أنها كانت
تختلف �إىل ال�سيدة عائ�شة ،فيجدها عندها في�ضحكون جميع ًا،
وافتقدها النبي مرة فقيل له� :إنها مري�ضة ،فجاءها النبي فوجدها
يف غرغرة املوت ،فقال لأهلها� :إذا توفيت ف�آذننوين ،فلما توفيت
�آذنوه ،ف�شهدها و�صلى عليها وقال« :اللهم �إنها كانت حري�صة على
�أن ت�ضحكني ،ف�أ�ضحكها مزح ًا».
ومن �صفات امل�ؤمن يف الإ�سالم �أن يكون «ه�ش ًا ب�ش ًا» وكان الإمام
علي م�شهور ًا بالدعابة وخفة الروح والفكاهة ،حتى قال من مل
ي�ست�سغ الفكاهة« :لوال دعابة فيه» وقد �أُثر عن الإمام �أنه قال:
«من كانت فيه دعابة فقد بر�أ من الكرب».

نقد أدبي
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من كلمة ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد
• د .علي دياب
يف �أول لقاء لل�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد مع
�أع�ضاء الدور الت�شريعي الثالث ملجل�س ال�شعب،
وجه كلمة جامعة �شاملة ،توقف يف بدايتها
عند ال�سنوات الع�شر من احلرب الظاملة على
قطرنا العربي ال�سوري ،و�أ���ش��ار �إىل ت�صميم
ال�شعب العربي ال�سوري على م�ض ّيه والتزامه
باال�ستحقاقات الد�ستورية ويف مواعيدها
وم�شاركته يف هذا اال�ستحقاق هو دفاع عن د�ستور
البالد ،ورد على �أولئك الذين يعملون على مترير
د�ستور ي�ؤدي لإ�سقاط الوطن و�إلغاء ال�سيادة و�ضرب
امل�ؤ�س�سات ويف الوقت نف�سه يعد هذا اال�ستحقاق
وفاء لدماء ال�شهداء الزكية و�أرواحهم الطاهرة،
ً
التي بذلت ف��داء للوطن وال�سيادة ،و�أ���ش��اد بهذه
االنتخابات الت�شريعية وم��ا �شهدته من م�شاركة
ملفتة للنظر ومناف�سة حقيقية بني املر�شحني ،و�أكد
�سيادته �أن هذه املناف�سة هي حراك وطني �إيجابي
يعرب عن التزام وطني ،ويف الوقت نف�سه نوه �إىل ما
احتوته هذه االنتخابات من �سلبيات ،من تدخالت
وم���ال �سيا�سي وغ�ي�ره ،فتبقى ه��ذه االنتخابات
�إيجابية� ،إذ جتعلنا نرى م�شاكلنا و�سلبياتنا على
الواقع ب�شكل حقيقي و�صحيح ،وهذا ما يرتب علينا
مناق�شة ذلك كله والبدء بحوارات ت�ستمر �إىل ما بعد
االنتخابات ،ويجب �أن ال تتوقف حتى يتم تقدمي
التجربة كاملة ون�ضع احللول الالزمة لتطوير هذه
التجربة م�ستقب ًال ،وخاطب �سيادته �أع�ضاء املجل�س
ودوره���م يف و�ضع اخلطط التي تنطلق من ال��ر�ؤى
اال�سرتاتيجية وما ت�شكله من ج�سر مهم بني املواطن
وال�سلطة التنفيذية ،وتوقف �سيادته عند احلرب
على �سورية و�أنها تفر�ض ا�ستهالك الطاقات كلها
ل�صاحلها� ،إال �أن قوة ال�شعب وقدرته على الت�أقلم مع
الظروف وتطويعها ل�صاحله ولي�س باال�ست�سالم لها،
كما حث �أع�ضاء املجل�س على فهم م�شكالت املواطن
ومعاناته وهواج�سه وطموحاته وبالتايل :نقوم
ب�شرح ال�سيا�سات والقوانني التي نعمل عليها وبكل
�شفافية و�أن ن�ضع املواطن بال�صورة ال�صحيحة ملا
يعانيه الوطن ،والظروف التي مير بها ،وبينّ �سيادته
�أن �شعبنا قد �أظهر خالل �سنوات احلرب وعي ًا تام ًا
وواج��ه �آالت �إعالمية جبارة ،فتمكن من �إ�سقاطها
املرة تلو الأخرى� ،إال �أن هذا الإعالم املعادي يكرر
حماوالته ،الواحدة تلو الأخ��رى ،للنيل من �شعبنا
وحتقيق �أه��داف��ه ،ون��وه �إىل بع�ض �أبناء جمتمعنا
الذين ي�صابون بت�شو�ش الر�ؤية والي�أ�س واالنهزامية،
وهم ال ي�شكلون �أكرثية ولكنهم م�ؤثرون من خالل
تعميم مزاجهم ال�سلبي على الآخرين.
وق��ال �سيادته“ :ال �أعتقد �أن هناك �شخ�ص ًا
ميلك احلد الأدنى من الوطنية ،يقبل بالطروحات
االنهزامية اليوم بعد كل تلك الت�ضحيات و�أ�شار
�إىل �أننا يف وقت نحتاج لكل ذرة طاقة �إيجابية يف
املواجهة مع �أعدائنا ،نحتاج الأمل بدل الي�أ�س ،نحتاج
القوة بد ًال من ال�ضعف ،ورد على الذين يطالبون �أنهم
يرغبون يف العي�ش ليربروا انهزاميتهم وك�أن املقاتلني
ال يرغبون بالعي�ش ،ال�شرفاء الذين يدافعون عن
وطنهم ليعي�شوا بعزة وكرامة و�ضرب �أمثلة عدة عن
�صمود ال�شجعان من قوات جي�شنا العربي ال�سوري
البا�سلة يف مطار الثعلة ووادي ال�ضيف و�سجن حلب
ويف كل مكان على امتداد م�ساحة قطرنا ،وكذلك
�صمود الأ���س��رى يف �سجون االح��ت�لال الإ�سرائيلي
واملحرر البطل �صدقي املقت ال��ذي رف�ض الإذع��ان
ل�شروط املحتل ،كما توقف �سيادته عند قانون
قي�صر ،ال��ذي جاء متمم ًا للح�صار االقت�صادي بل
للحرب االقت�صادية �إذ حاولوا بث الذعر يف �صفوف
النا�س من خالل هذا القانون وباملح�صلة فهو جزء
من كل ،هذا الإرهاب االقت�صادي ،وطالب املواطنني
يف �أال ننفي �أ�ضراره و�أال نبالغ بت�ضخيمه و�أن نعمل
على حتجيمه ومواجهته ،لأن عدونا دائم ًا يبني
خططه على تراكم اخلطوات والأحداث ،كما �أ�شار
�سيادته �إىل �أنه كلما ف�شل الإرهابيون يف مهامهم كان
هناك ت�صعيد من قبل �أع��داء الوطن يف عدوانهم
االقت�صادي ،على غ��رار قانون قي�صر وعدوانهم
الع�سكري ،فما تزامن العدوان الإ�سرائيل يف دير
ال��زور والبادية �إال لدعم وت�شجيع الإرهابيني من
داع�ش وغريها وت�سهيل حركتهم ،فهم الأقرب �إىل
قلب الأمريكي والإ�سرائيلي.

كما تعجب �سيادته من �أن الأمريكيني ي�صفون
عقوباتهم بالذكية والتي تتمثل يف حرق املحا�صيل
ومنع و�صولها �إىل املواطنني بالإ�ضافة �إىل منع الوقود
والأدوية وغريها وما هذا �إال قر�صنة و�سلوك قطاع
الطرق املعروف عرب التاريخ ،وقارن بني العقوبات
التي يحاولون فيها خنق ال�شعب ال�سوري وبني خنق
ج��ورج فلويد يف الواليات املتحدة من قبل �شرطة
النظام الأم�يرك��ي لأ�سباب عن�صرية مقيتة؛ فهل
هو الذكاء �أم الوح�شية املفرطة ،وتوقف �سيادته
عند تفا�صيل الو�ضع االقت�صادي وكيف علينا دعم
اللرية ال�سورية فوقوفنا مع اجلي�ش �سبب �إجنازاته
ووقوفنا مع اللرية ودعمها �سيكون �سبب قوتها ،كما
وجه ب�ضرورة �إيالء اال�ستثمارات ال�صغرية الأهمية
الكافية وملا ت�ؤمنه من فر�ص عمل وخا�صة يف الريف
الذي يخفف ال�ضغط على املدينة ،كما توقف عند
القطاع الزراعي و�ضرورة دعمه والعناية به فهو
عماد االقت�صاد الوطني ونوه �إىل �أن ر�أ�سمال الوطني
يجب �أال يكون جبان ًا مثل ر�أ�س املال الأجنبي فيجب
�أن ميتلك املزيد من الإرادة واجل��ر�أة ،مركز ًا على
دعم اال�ستثمارات الزراعية ودعم ت�صنيع وت�سويق
املنتجات الريفية والأ�سرية ،وذلك ب�سبب تنوعها
وتوزعها وتوقف عند الف�ساد فقال“ :هو ثقوب
االقت�صاد وثقوب الأخ�ل�اق وثقوب املجتمع وهو
ا�ستنزاف للوطن” .حماربة الف�ساد جهد م�ستمر
و�إن كان قد ت�صاعد م�ؤخر ًا ،و�أو�ضح يف �أن حماربته
تنطلق من زاوية القانون والأدل��ة والوثائق ولي�س
من زاوي��ة القيل والقال وبع�ض النا�س املتحم�سني
يتحدث عن �ضرورة تعليق امل�شانق ،وال بد من �إ�صالح
القوانني ،فالق�ضية هي ق�ضية �إ�صالح ولي�س ق�ضية
انتقام ،فالف�ساد والقانون ال ميكن �أن يلتقيا يف مكان
واحد فال بد من �ضرب الف�ساد لكي ي�سود القانون،
ونوه �سيادته� :سن�ستمر يف ا�سرتداد الأموال العامة
املنهوبة بالطرق القانونية وع�بر امل�ؤ�س�سات دون
�أي حماباة لأي كان ولأي �شخ�ص يظن نف�سه فوق
القانون ،كما �أك��د �سيادته �ضرورة االعتماد على
�أنف�سنا وحت�سني �أو�ضاعنا على الرغم من الظروف
ال�صعبة والتحديات التي تواجهنا ،وهذه التحديات
هي فر�ص وا�ستغالل ه��ذه الفر�ص هو ال��ذي يبني
الأمم ،وزي���ادة االعتماد على �أنف�سنا ميكننا من
حتويل املحنة �إىل منحة ،والعمل ال يكون دون �أمل،
واملحبط ال ميكن �أن يقدم �شيئ ًا ،و�أنهى �سيادته يف
�أن احلرب على �سورية ،لي�ست حالة منعزلة� ،إمنا
هي ج��زء من ال�صراع ال��دويل ال��ذي يقوده الغرب
وال ميكننا ال��ي��وم ف�صل ال�سيا�سات ال��دول��ي��ة عن
الداخلية وال ال�سيا�سة عن لقمة ال�شعب ،وال ذلك
كله عن الإره��اب ،الذي �أ�صبح �سيا�سة ،ومنع اخلبز
وال���دواء عن ال�شعوب �أ�صبح �سيا�سة ،وباال�ستناد
�إىل ما ذكر ،فنحن وبقية العامل �أمام حرب طويلة
زمني ًا ووا�سعة جغرافي ًا ،فالبد من الدفاع عن �سورية
واال�ستمرار يف حماربة الإره��اب وحترير الأر���ض
وال فرق بني �إرهابي حملي وم�ستورد وال بني �إرهابي
وجندي حمتل ،وال بني �صهيوين وتركي و�أمريكي
فكلهم �أعدا�ؤنا وكل من يحتل �أر�ضنا عدونا ،و�سيبقى
حمور ال�سيا�سة ال�سورية �ضرب الإرهاب وحترير ما
تبقى من الأر�ض ،واجلوالن باقٍ يف قلب كل �سوري،
وحقنا يف عودته دائم وال يغري من و�ضعه قرار كيان
غري �شرعي وال نظام �أمريكي ال �أخالقي ،و�ستبقى
الق�ضية الفل�سطينية هي الق�ضية املركزية للأمة
العربية و�أبنا�ؤها �إخوة لنا ولن يغري موقفنا �سلوك
بع�ض من خان العهد ،ومل يكن ذلك ب�سبب انتمائه
لفل�سطني و�إمن��ا ب�سبب ع��دم انتمائه لها وال فرق
بينه وبني �أي �سوري �أو عربي �أو �أجنبي ارتكب فعل
الغدر واخليانة وقال �سيادته� :إن هذه احلرب �أثبتت
�صحة مواقفنا من الق�ضايا الأ�سا�سية فزادتها ثبات ًا
بد ًال من تغريها� ،أما الأع��داء ف�إ�سرائيل هي العدو
الأ�سا�س وهي �أ�صل الإرهاب ومن�ش�ؤه ،وختم �سيادته
�أن �شعبنا �أر�سل ر�سالة وا�ضحة عرب م�شاركته و�إجناز
اال�ستحقاق الد�ستوري الت�شريعي� ،أن ال�سيادة غري
قابلة للم�ساومة ،و�أن �إرادت��ه ال ت�صادر وحقه ال
يباع.
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تق�سيم فل�سطين عداء غربي
للعرب ور�ضوخ لليهودية العالمية
• د .يو�سف جاد احلق

من املعروف تاريخي ًا �أن �سا�سة �أوروبا وقادتها كانوا دوام ًا على عداء للأمة العربية،
منذ احلروب ال�صليبية (الفرجنة) قبل �ألف �سنة ،وحتى يومنا هذا ،مل يتورعوا يف يوم
من الأيام ،عن الكيد لهذه الأمة ،ومنا�صبتها اخل�صومة عن غري حق دائم ًا .كان يحدث
ذلك بالغزو الع�سكري املبا�شر حين ًا ،وحين ًا بالت�شويه الال�أخالقي واالفرتاء عن طريق
الإعالم بو�سائله املتعددة القدمية واحلديثة على حد �سواء.
من ناحية ثانية درج الأوروبيون بريطانيا على اخل�صو�ص على اال�ستهانة بالأمة
العربية ،بامتهانهم لكرامتها ،واال�ستخفاف بتاريخها ومنجزاتها احل�ضارية التي نه ّلت
يقر به �أ�صحاب ال�ضمائر احل ّية
من معينها �أوروبا حتى و�صلت �إىل ما هي عليه اليوم ،الأمر الذي ُّ
والوجدان ال�سليم ،من بينهم �أمثال (زيغريد هونكة) الأملانية يف كتبها ،منها (�شم�س العرب
ت�شرق على الغرب) وغريها من املن�صفني من �أعالمهم الدار�سني الباحثني ،مثل الفيل�سوف غوته
والكاتب الربيطاين برنارد �شو.
من هنا كانت فكرة تق�سيم فل�سطني بني �أهلها و�شتات اليهود الغرباء واحدة من �صور هذا
العداء عندما نا�صروا الباطل على احل��ق ،فعمدوا �إىل تقدميها هدية جمانية لع�صابات
�إ�سرائيل بذريعة �أنها ( �أر���ض بال �شعب متنح ل�شعب بال �أر���ض )!..وفق وعد وزير خارجية
بريطانيا (�آرثر بلفور عميل �آل روت�شلد اليهود) يف حينه ،ورفاقه �أمثال (�سايك�س الربيطاين)
و(بيكو الفرن�سي).
ترى هل عمي ه�ؤالء عن �أن هناك يف هذه البالد مدن وقرى عامرة ب�أهلها ،موارة باحلياة..؟
ماذا عن القد�س واخلليل وبيت حلم ـ مهد ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم ـ وعن يافا وحيفا ونابل�س
وطولكرم وغزة واملجدل واللد والرملة ويبنا وا�سعود ..وعكا ـ وح�صار نابليون لها ـ وعجزه
يف النهاية عن اقتحام �أ�سوارها؟ وباملنا�سبة كان نابليون �أول من طالب بوطن قومي لهم يف
فل�سطني.
بل ماذا عن احلروب ال�صليبية قبل �ألف عام ،وحمالتها املتكررة على مدى مائتي �سنة؟ هل
جا�ؤوا �إىل هذه الديار فوجدوها خاوية على عرو�شها ،خالية من ال�سكان..؟ هل قاتلوا �أ�شباح ًا
�آن��ذاك!..؟ هل كان (ريت�شارد قلب الأ�سد) الربيطاين خرافة؟ �أم كان �صالح الدين الأيوبي
حم�ض خيال..؟
ترى من قاتل الوجود البدائي لليهود يف زمن االنتداب الربيطاين على فل�سطني منذ �أواخر
احلرب العاملية الأوىل؟ وهل توقفت ثورات (�شعب الأر�ض التي بال �شعب )!..منذ ذلك الزمن
حتى عام  1948يف وجه الربيطانيني الذين مل ينجوا ب�أنف�سهم مع جنودهم �إال ع�شية قرر
وزير خارجية بريطانيا (�آرن�ست بيفن) �إنهاء االنتداب الربيطاين على فل�سطني ،والرحيل عنها
بعد �أن هي�أت بالده الظروف لت�سليمها للأفاقني من ع�صاباتهم يف � 15أيار عام  ،1948تنفيذ ًا ملا
وعدهم به بلفور ومن قبله (ثيودور هرتزل).
�سئل مو�شي دايان ذات مرة ب�أي حق ت�أخذون فل�سطني من �أهلها ف�أجاب�( :إذا مل يكن باحلق
التاريخي فبحق “دماء” رجالنا من الأرغون وليحي و�شيرتن والهاجاناه ،ثم جي�ش الدفاع).
�إذن كان هناك �شعب يقاوم وي�ست�شهد يف �سبيل وطنه.
ولكن ملاذا كان ذلك التوقيت يف  29نوفمرب عام  1947لتق�سيم فل�سطني..؟
أمة وجدها منا�سبة للتكفري عن ذنبه (املفربك
لأن الغرب ،كما �أ�سلفنا ،ي�ستهني بالعرب ك� ٍ
امل�صطنع) جتاه اليهود عما حلق بهم على �أيدي النازيني يف �أملانيا وبولونيا وغريها مما �أ�سموه
(الهولوكو�ست) ،فلم يجدوا �أ�سهل عليهم من فل�سطيننا لكي مينحوها لليهود تعوي�ض ًا لهم عن
(�ضحاياهم) هناك ،ال �سيما و�أن وقت تنفيذ م�ضامني وعد بلفور لهم (بالوطن القومي اليهودي)
قد حان ،بعد �أن قامت بريطانيا االنتداب (بواجبها) يف تهيئة البالد لذلك ح�سب ن�ص الوعد
�إياه القائل (بو�ضع فل�سطني يف �أو�ضاع اجتماعية و�سيا�سية توطئة ملنحها وطن َا قومي ًا لليهود).
الغريب �أن ه��ؤالء (�أدعياء الدميقراطية وحقوق الإن�سان وو� ..إىل �آخر ذلك النفاق)
جتاهلوا كون الفل�سطينيني والعرب لي�سوا هم من جنى على اليهود يف �أوروبا� ،إمنا هم االوروبيون
�أنف�سهم فما دخل العرب يف امل�س�ألة..؟
يحدثنا التاريخ ب��أن اليهود مل يجدوا لهم يف الأر���ض م�لاذ ًا �آمن ًا عند غري العرب ،فكان
جزا�ؤهم �أن ي�ؤتى ب�شتاتهم من كل مكان �إىل فل�سطني لت�ؤخذ من �أهلها ،اغت�صاب ًا بعد تقتيل �أهلها
وت�شريدهم يف �شتى �أرجاء الأر�ض!..
ذلك الذي حدث مل يكن له �سابقة يف تاريخ الب�شرية .كان قمة الت�آمر والغدر ،عا�ش �آثاره
وتداعياته الفل�سطينيون والعرب على مدى �أكرث من قرن كامل حتى يوم النا�س هذا وما يزالون.
هناك من امل�ؤرخني -الغربيني بالذات -من قال ب�أن �أوروبا �إمنا �أرادت �إ�صابة عدد من الع�صافري
بحجر واحد ،فهي (�أو ًال) تعمل على اخلال�ص من اليهود هناك ،وهي (ثاني ًا) ت�ضعهم مع العرب
يف مواجهة ال تنتهي على مدى ال�سنني مع علمهم ب�أن العرب معتدى عليهم و�أن اليهود معتدون.
هذا ما حدث ،وذروته كانت تق�سيم فل�سطني ،ومنحها لهم يف �أ�سو�أ ما عرف التاريخ من �صور
الت�آمر والغدر ،و�إيقاع الظلم والأذى ب�شعب مل ي�سء يف تاريخه كله �إىل �أحد� ..شعب فل�سطني ـ
بلد ال�سيد امل�سيح عي�سى بن مرمي عليهما ال�سالم ـ الذي نا�صبه اليهود العداء ،و�أنكروه ،و�سعوا
�إىل �صلبه ،وبرغم ذلك م�ضى الغربيون �أتباعه ينا�صرون �أعداءه ويقدمون بلده �إليهم عربون ًا
ل�صداقتهم (ال�سيا�سية) الال �أخالقية الآثمة.
و�أخري ًا تقول:
لو كان للغرب ن�صيب� -أي ن�صيب -فيما يدعيه من حر�ص على (حقوق الإن�سان يف احلرية
والعدل وحق تقرير امل�صري) لكان حري ًا به اليوم التكفري عن ذنوبه ـ وهي بحجم اجلبال
الروا�سي ـ يف حق الفل�سطينيني ،وما �أ�صابهم من �أذى وما ّ
حل بديارهم من دمار ،وبغريهم من
إر�ضاء لع�صابات اليهود� ،أعمدة الإرهاب العاملي..
العرب كذلك ،يف �شتى �أقطارهمً � ،
(ال�شرق �شرق والغرب غرب ولن يلتقيا) ،وفق قول ال�شاعر الربيطاين (كبلنج).
�أما الفل�سطينيون ،ومعهم املخل�صون من بني قومهم ،فلي�س �أمامهم من �سبيل للخال�ص ولتحقيق
�آمالهم يف التحرير وا�ستعادة كافة حقوقهم املغت�صبة بعد كل ما جرى� ،سوى طريق واحد ،ال
طريق �سواه ،هو موا�صلة الن�ضال واملقاومة حتى الن�صر املبني الذي ال حمالة � ٍآت ويف زمن �أق�صر
مما يت�صورون.
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عروبة ولكن؟

•د� .سليم بركات
ال �أع��رف كلمة تدخر من ال�سحر كما تدخر
كلمة عروبة ،فال تنطلق من ل�سان �إال وتطلق معها
الأنظار �صور ًا و�أ�شباح ًا ال تخ�ضع لقانون� ،أو �سنة،
ولأن اخليال م�صدرها ومطيتها ،وك�أنها �سراب يف
�صحراء فال الواقع وال اخليال ي�ستطيع �أن يبطل
�سحر هذه الكلمة� ،أو يحل حمل حقيقة تقول �إن
العروبة م��رو�ؤة ،و�إن عرب اليوم يقدر عددهم
ب�أربعمئة مليون جتمعهم خ�صائ�ص اجلن�س العربي
ومزاياه يف جامعة العروبة ،بخ�صائ�ص متيزهم عن
غريهم م��ن ال�شعوب الأخ���رى م��ن حيث اجلغرافيا،
واللغة ،والتاريخ ،والثقافة...وتتحدث عنها �شعوب
الأر�ض� ،أكان هذا احلديث عن ما�ض مفعم بامل�آثر� ،أم
كان عن حا�ضر ينوء بامل�آ�سي� ،أم كان عن م�ستقبل يليق
بها بني الأمم ،وال جنانب ال�صواب �إذا قلنا �إن عرب
اليوم يف فرتة من �أح��رج الفرتات ،البد من تداركها
قبل فوات الأوان ،لي�س لأنهم يف حرب �ضرو�س لي�ست
من �صنعهم و�إمنا �صنعت لهم ،بل لأنهم يف حرب �ضرو�س
ال ترحم ،وال ي�ستطيعون �أن يجدوا �أنف�سهم فيها ما مل
يرتقوا بعبء امل�س�ؤولية الوطنية القومية الأخالقية
�إىل املكانة الوحدوية التي متكنهم من اثبات ذاتهم
يف مواجهة �أعدائهم ممن ي�شنون عليهم هذه احلرب،
ولن يرتقوا �إال �إذا كانوا �أحراراً ،لأن امل�س�ؤولية تالزم
احلرية وت�سقط ب�سقوطها .ويخطيء من يقول �إن
احلرية واحدة بل هي حريات� ،إنها بعدد العبوديات
التي ي�شد نريها الأعناق ،وهل هنالك عبوديات �أ�شد
خبث ًا من تبلبل الأل�سنة ،وانت�شار الفو�ضى ،وت�ضارب
الآراء ،وتف�شي الر�شوة ،واختال�س الأم��وال ،واف�ساد
احل��ي��اة ،وت�سلط الأم��ي��ة ،وع���دم امل��ب��االة ،وتغلغل
التع�صب ،وانعدام الوعي الوطني القومي...وبالتايل
هل للحرية من معنى �إال باثبات الذات وحترير الأر�ض
والإن�سان.
ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه يف هذا اخل�ضم هو ،هل
ال�شقاق والتخا�صم املمار�س اليوم يف الواقع العربي
هو من طبع العرب؟ وبالتايل هل اخلالف ال االختالف
من خ�صائ�صهم؟ .كلنا يعرف �إن الآراء ال�شائعة اليوم
ال تدع جم��ا ً
ال للتفكري ملي ًا يف مثل هذا ال�س�ؤال ،لأن
الأذه��ان حمملة على ال��رد الفوري بااليجاب ،حتى
ولو كان �أ�صحاب هذه الآراء ي�شذون ب�آرائهم عن تاريخ
�أمتهم ،وعن تواريخ الأمم الأخرى �شذوذ ًا كبرياً ،ونحن
ال نبالغ �إذا قلنا �إن مثل هذه الآراء ال�شائعة ال تتفق مع
احلقائق العربية التاريخية الثابتة لأنها تقوم على
ا�ستقراء ناق�ص لأ�سباب ي�أتي يف طليعتها �أننا نعي�ش
�أحوال التواريخ املا�ضية مبقايي�س الأزمنة احلا�ضرة،
دون �أن نكلف �أنف�سنا عناء البحث كيف كانت الأحوال
يف املا�ضي وكيف �أ�صبحت اليوم ،كي نحرر �أذهاننا من
هيمنة الآراء ال�شائعة ،ونحن ندر�س الق�ضايا العربية
بواقعية من خالل نظرة علمية ت�ستقريء احلوادث
التاريخية ا�ستقراء ًا تام ًا.
ل��ن��ب��د�أ ب��ظ��واه��ر التمذهب ال�����س��ائ��دة يف التاريخ
العربي ومنه احلديث واملعا�صر ،ولن�ستعر�ض ما حدث

�سالمات

يف �أوروب���ا يف ال��ق��رون الو�سطى ،ويف ع�صر النه�ضة
الأوروبية مقارنة مبا حدث ويحدث عندنا ،لنجد �أن
ما يحدث عندنا مل يكن �أكرث تنوع ًا ،وال �أكرث عمق ًا مما
حدث عند غرينا ،لن�ستعر�ض اخلالفات املذهبية التي
حدثت يف �أوروب��ا بني الكنائ�س املختلفة ،لن�ستق�صي
�أخ��ب��ار احل��روب الأهلية والدولية التي جنمت عن
االختالفات املذهبية يف خمتلف بلدان العامل ،لنقلب
�صفحات التاريخ التي �سجلت �أعمال حماكم التفتي�ش
من جهة ،وحياة م�ؤ�س�سي املذاهب الدينية من جهة
�أخ��رى ،لنجد �أن االختالفات يف هذه البلدان كانت
�أو�سع نطاق ًا ،و�أكرث �شمولية ،من التي حدثت وحتدث
يف الوطن العربي.
حتى نكت�شف ذاتنا ونثبت هذه الذات وعي ًا وح�ضارة،
علينا �أن نت�صور االت�ساع الهائل ال��ذي و�صلت �إليه
االمرباطورية العربية يف �أوائل القرن الثامن للميالد
مقارنة باالمرباطوريات الأخرى ،امرباطورية امتدت
حدودها من �سواحل املحيط الأطل�سي �إىل �شواطيء
نهر ال�سني ،و�سهول ك�شغر ،وم��ن �سفوح هماليا �إىل
جبال الربن�س والأل���ب ،وم��ن ب��اب املندب �إىل جبال
القفقاز ،ولنتذكر كيف كانت تدار هذه االمرباطورية
بالقيم الأخالقية العربية ،وبب�ساطة و�سائط املناقلة
واملوا�صلة ،وكيف بقيت �سلطتها املرتامية الأط��راف
م�صونة من مغبة االنق�سام م��دة طويلة من الزمن،
بالرغم من ط��ول امل�سافات التي تف�صل ثغورها عن
عا�صمتها العربية ،وبالرغم من �ض�آلة الو�سائط التي
كانت ت�ضمن ات�صال العا�صمة بتلك الثغور� .إننا ال
نبالغ �إذا قلنا �إن ر�ؤيتنا للتاريخ العربي تختلف عن
ر�ؤيتنا لتواريخ الأمم الأخرى ،كيف ال ونحن ننظر �إىل
تواريخ الأمم الأخرى عن بعد دون تعمق يف تفا�صيلها
الفرعية ،وننظر �إىل تاريخ �أمتنا العربية عن قرب
ن��ظ��رة تف�صيلية دون �أن نحيط علم ًا بخطوطها
اال�سرتاتيجية ،كيف ال و موقفنا جتاه تاريخ العامل
كموقف رج��ل ينظر �إىل جبل من �سهل بعيد فيبدو
له عالي ًا �شاخم ًا ،بينما موقفنا من تاريخنا كموقف
رجل ي�سري يف قلب جبل ،ويتغلغل يف وهاده ،وملا كانت
احلال تت�ألف من وهاد ووديان ومرتفعات ومنخف�ضات
وه�ضاب ،ومنحدرات ،فال تبدو عالية �شاخمة� ،إال ملن
ينظر �إليها من �سهل بعيد .كما ال نبالغ �أي�ض ًا �إذا قلنا
�إن تواريخ الدول الأوروبية تبدو لنا جبا ً
ال �شاخمة
مرتفعة لأننا ننظر �إليها بنظر امل�ؤلفيني الأوروبيني
وم��ن اخل���ارج وع��ن ب��ع��د ،وننظر �إىل ت��اري��خ ال��دول��ة
العربية على �أن��ه جمموعة مرتفعات ومنخف�ضات
م�شو�شة ومعقدة ،وذلك لأننا ننظر له بنظر الإخباريني
القدماء ومن داخله.
لنعود بعد هذه النظريات االنتقادية �إىل ال�س�ؤال
ال��ذي طرحناه وه��و ،هل ال�شقاق والتخا�صم طبع يف
العرب؟ لنجد �أن ال�شقاق وليد الأنانية ،والأنانية
طبع غ��ري��زي يف الإن�����س��ان ،ال يكبح جماحه �سوى
الرتبية االجتماعية الأخالقية املتينة ،والت�شكيالت
احلكومية القوية ،والنزعة الفكرية النقدية الفعالة،

�أجرى الزميل الدكتور نزار بريك هنيدي عملية جراحية يف عينه
وتكللت بالنجاح.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة الأ�سبوع
الأدب��ي يتمنون له ال�شفاء العاجل ليعود �إىل مزاولة عمله يف خدمة
الأدب ..و�سالمات.

والإميان الوطني القومي العميق ،وهل جنانب ال�صواب
�إذا قلنا �أن يف كل �أمة من �أمم الأر�ض ،ويف كل دور من
�أدوار التاريخ يظهر �أنا�س تتغلب يف نفو�سهم الأنانية،
لكن ال��ر�أي العام من جهة ،والقوانني املو�ضوعية من
جهة �أخ��رى تعاقب ه��ؤالء وتعزلهم ،وجتعلهم عربة
للآخرين ،وهل جنانب ال�صواب �أي�ض ًا �إذا قلنا �إن ما
يحدث يف الأم��ة العربية اليوم من �شقاق وتخا�صم،
قد حدث يف كل �أمة من �أمم العامل عرب التاريخ .كل
ذلك وغريه ي�ستوجب االع�تراف ب�أن طبائع الأمم ال
تبقى على وترية واحدة عرب الع�صور ،فال املا�ضي يقيد
احلا�ضر ،وال م�ستقبل دون االحاطة بالواقع ،وحتى
يتعرف العرب على م�ستقبلهم وي�ستفيدوا من ما�ضيهم،
البد لهم من االحاطة بواقعهم ،ومهما كانت م�صاعب
هذه االحاطة ،فهي ال متنع احتادهم يف مواجهة من
يهدد وجودهم.
ال ريب يف �أن الواقع العربي الراهن �سيء للغاية،
و�أن النكبات التي منيت بها الأمة العربية يف منتهى
الفظاعة ،ومل��ا كانت الأخ��ط��ار التي تهدد امل�ستقبل
العربي حمدقة ب��ه ،فعلى ك��ل عربي �أن يعلم غلم
اليقني �أن �أ�سباب ذلك ال تعود �إىل طبائع العرب ،وال
�إىل ما�ضيهم البعيد ،بل تعود �إىل �أخطاء اليوم ،و�أهم
هذه الأخطاء هو عدم وعيهم لذاتهم ،وبعدهم عن
تفهم ومتثل روح الع�صر الذي يعي�شون فيه ،وكذلك
تق�صريهم عن الت�سلح ب�سالح العلم ،ورمبا كان هنالك
من الأ�سباب ما هو �أبعد �أثر ًا و�أ�شد خطراً ،وهو �ضعف
االميان الوطني القومي ،وعدم االقدام على معاجلة
الق�ضايا العربية بعزم ،وحزم ،واميان عميق ،ي�ستوجب
من كل عربي �أن يدرك �أن ما من �أمة و�صلت �إىل الكمال
الذي تن�شده� ،إال بعد �أن اجتازت العقبات وذاقت مرارة
الف�شل.
بقي �أن نقول �إن االميان العميق بالعروبة ،وبامكانات
الأمة العربية ،هو الأمل املتبقي ،و�أن العمل احلازم
املتوا�صل لتحقيق �أهدافها� ،سيبقى ال�سبيل خلروجها
من هذا الواقع املرير ،و�أق��ل ما يرتتب على الإن�سان
العربي من واجب جتاه عروبته� ،أن ي�ستخرج الرتياق
من فلب ال�سم ،نقول هذا ومعامل اخلور والقنوط بادية
على الوجوه ،وهم�سات ال�شك منت�شرة يف كل ال�ساحات
العربية ،ب�سبب هول النكبات ،و�شدة اخلالفات ،وكرثة
الأخطار التي تهدد الوجود العربي ،نقول هذا ونحن
نعلم علم اليقني �إن عظائم الأمور ال ت�صل �إىل حدودها
الق�صوى �إال عندما تنهار القيم ،وي�صبح الف�شل مرهون
بالتقاع�س عن موا�صلة الكفاح والن�ضال واملقاومة.

تعزية

فجع الزميل ح�سني جمعة برحيل ابن عمه حممد جمعة يف الأ�سبوع املا�ضي.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي واملجل�س واالحت��اد يتقدمون �إليه
بخال�ص العزاء واملوا�ساة ..راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه اجلنة،
ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

و�إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون

قضايا وآراء

بين الق�سام والمطران كبوت�شي
•حممد خمل�ص حم�شو

بعد �أن رح��ل رم�ضان وانتهى امل�سل�سل
التلفزيون “حار�س القد�س” الذي �أمتعنا يف
حكايته عن �سرية املنا�ضل املقاوم املطران
كبوت�شي .ويح�ضر باملنا�سبة اىل الذاكرة
���س�يره ال�شيخ امل��ج��اه��د امل��ق��اوم ع��ز ال��دي��ن
الق�سام و�أوج���ه ال�شبه بينه وب�ين املطران
كبوت�شي بل �أن هناك عالقة وطيدة بينهما
فاالثنان ي�شكالن قوا�سم م�شرتكة ومناذج
فريدة بتاريخ الثورة الفل�سطينية املعا�صرة
فهما رموز كبريه من رموز الأمة التي �صانت
املبادىء والقيم الكربى يف الن�ضال الوطني
ويف �أ�صعب ال��ظ��روف حتى باتت �صورهما
ايقونة يف كل بيت فل�سطيني وعربي وعلى
�صدر كل منا�ضل .فمدر�سة القائد العامل
املجاهد الإ�سالمي ال�شيخ الكبري مفجر الثورة
عز الدين الق�سام “وهو من جبلة ال�سورية”
الذي قدم حياته من �أجل فل�سطني وعروبتها.
ومدر�سة املطران العروبي هيالريون كبوت�شي
“احللبي ال�سوري” الذي قدم ووهب مكانته
الدينية خدمة للثورة الفل�سطينية وبكل
ما امتلك من فهم ومبا مثّلته القد�س له من
رمزية ،و�أبا �إال �أن يكون على م�ستوى �صليب
الآالم ،فاختار طريق املقاومة للتعبري عن
�إميانه ،وترك هذه الب�صمة يف �سجلّ فل�سطني
مربهن ًا �أن ق�ضية فل�سطني ق�ضية حق وعدل
و�شعب و�ستبقى عربية عربية عربية.
ع��ز ال��دي��ن الق�سام وامل��ط��ران هيالريون
كبوت�شي كانا رجلي مبادئ وح�صن ًا للم�سيحية
والإ�سالم والعروبة ،وروحهما �ستظلّ خالدة
فما هما �إال �شاهدان نربا�سان يف �سجل التاريخ
الفل�سطيني امللحمي ...فالأول ال�شيخ الق�سام
منوذج �إ�سالمي �سوري مقاوم والثاين منوذج
م�سيحي �سوري مقاوم �أي�ضا و�إن اجلامع بني
النموذجني هو البندقية ومقاومة االحتالل
ال�صهيوين يف فل�سطني
وال��ن��م��وذج الأول ال�شيخ الق�سام �أ�صبح
مدر�سة للمقاومة الفل�سطينية امل�سلحة بكافة
�أطرها وتنظيماتها ال�سيا�سية .والنموذج
الثاين “املطران كبوت�شي” وال��ذي يفتخر
به ال�شعب الفل�سطيني لدوره الوطني املقاوم
واميانه بعدالة ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني.
مل يكن ال�شيخ ال�سوري عز الدين الق�سام
وحده من خرج خارج جدران م�سجده ملقارعة
املحتل بل كان مطران حلب املنا�ضل هيالريون
كبوت�شي قد خرج اي�ضا خارج جدران كني�سته
وليلتحق بالثورة الفل�سطينية منا�ض ًال يف
�سبيل حرية ال�شعب الفل�سطيني ،عندما
�شاهد ظلم االحتالل وطغيانه مل ي�ستطع
ال�سكوت على ذلك .هذان الرمزان اخلالدان
يف تاريخ الثورة الفل�سطينية ويف اطار هذه
اللوحة امل�شرقة وال�صورة الإيجابية التي
عك�سها رج��ال الدين امل�سلمني وامل�سيحيني
وه��م ي�����ؤدون دور رج���ال ال��دي��ن يف خدمة
�شعبهم ووطنهم هذه العالقة بني الكبريين
ال�شهيد الق�سام والراحل كبوجي ،هي رمز
للعالقة بني الدين وال��وط��ن ،وب�ين االمي��ان
الديني واالنتماء الوطني والقومي ،فمن مل
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يكن م�ؤمن ًا بحق لن يكون خمل�ص ًا �إىل درجة
التفاين من اجل العدل يف وطنه والكرامة
لأمته ،ومن مل يكن وطني ًا حقيقي ًا ال ي�ستطيع
ان يج�سد امي��ان��ه ب��اهلل وبالكتب والر�سل
ن�ضاال وجهاد ًا وا�ست�شهادا .وكما �أ�سلفنا لقد
ج��اء امل��ط��ران كبوت�شي كما ال�شيخ الق�سام
م��ن ���س��وري��ا بلد ال��ع��روب��ة وم��ه��د البطولة،
ُليحطا رحالهما يف فل�سطني ،وبعد �أن اختار
كل منهما نهج املقاومة على طريق الثوار
الأح��رار درب ًا للتحرير وا�سلوب ًا للتعبري عن
حبهما لفل�سطني والقد�س قلبها الناب�ض
 ،و�إدراك���� ًا منهما لأهمية ال��واج��ب الديني
والقومي والوطني يف حماربة ال�صهيونية
يف فل�سطني فكر ًة وم�شروع ًا وكيان ًا ك�أخطر
�إف���رازات امل�شروع الغربي اال�ستعماري �ضد
الأم���ة ،فكانت لهما فل�سطني ه��ي الق�ضية
والقد�س هي البو�صلة واملقاومة هي النهج.
لقد كانت �سوريا وفل�سطني وامل��ق��اوم��ة هي
كلمات ال�سر التي جمعت بني املطران املقاوم
وال�شيخ املجاهد عزالدين الق�سام الذي جاء
من ال�ساحل ال�سوري �إىل �ساحل فل�سطني
اماما مل�سجد ولي�ست�شهد جماهد ًا يف احرا�ش
يعبد ع��ام  1929وب�ين امل��ط��ران املنا�ضل
هيالريون كبوت�شي ال��ذي ج��اء من الداخل
ال�سوري (حلب) �إىل القد�س مطران ًا لي�سجن
على ي��د ال�صهاينة ث��م ل�يرح��ل منفي ًا اىل
الفاتيكان حيث ق�ضى هناك .انها �سمفونية
حياة وحكاية طويلة لكل منهما ملأها �شعب
�سوريا ا�سطورة وق�ص�ص ن�ضال تحُ كى للأجيال
ال��ق��ادم��ة ح��ي��ث ال�لاف��ت منها �أن امل��ط��ران
كبوت�شي وهو رجل دين م�سيحي اعطى فيها
لن�ضاله ُبعد ًا مميزاً ،ابرز فيه ال ُبعد امل�سيحي
يف ال�صراع مع الكيان ال�صهيوين وقدم تف�سريا
كيف يتهدد ال��وج��ود امل�سيحي يف الأر����ض
املقد�سة كمك ّون �أ�سا�سي لل�شعب الفل�سطيني،
مم��ا يتطلب ال��وع��ي ل��ه��ذه امل����ؤام���رة وب��ذل
اجلهد لإيقافها حفاظ ًا على هوية فل�سطني
العربية ببعديها الإ�سالمي وامل�سيحي كما
دافع �أنه �أي�ضا كان املدافع العنيد عن اال�سالم
وامل�سلمني ب�أنهم لي�سوا ارهابيني امام املحافل
الدولية.
و�أخ��ي�را ت���روي لنا ال��ع�لاق��ة ب�ين ال�شيخ
واملطران رحمهما اهلل �أي�ض ًا حكاية الوحدة
الوطنية يف �سوريا وفل�سطني وكل اقطارنا
العربية ،بل حكاية الوحدة القومية على
م�ستوى الأم��ة ،تلك الوحدة والتي ببعديها
الوطني وال��ق��وم��ي ك��ان��ت �سوريا اح��د �أه��م
قالعها ،وهي التي يجري ا�ستهدافها اليوم...
ال�شيخ ال��ق�����س��ام وامل���ط���ران كبوت�شي لن
تغادر �صورة كل منهما و�سريته وجدان امته
و�ضمريها وتراثها و�سرية ن�ضالها الطويل على
طريق حترير القد�س وفل�سطني....
رحمهما اهلل وطيب ثراهما..

الب�ؤ�ساء
ـ2ـ

د.ح�ســن حميد

كنت �أود موا�صلة احلديث عن رواية /الب�ؤ�ساء /التي فرحت برتجمتها كاملة من ِقبل املرتجم
زياد العودة ،وال�صادر عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،ولكني �أود التلبث قلي ًال عند التعريف
بالكاتب فيكتور هيغو
يعجب قارئ �سرية الأديب وال�شاعر الفرن�سي ال�شهري فيكتور هيغو ،من كرثة التحوالت التي
ع�صفت بحياته و�أدبه وفكره وعالقاته و�أمكنته وطموحاته �أي�ض ًا ،فهو و�إن كان ينت�سب �إىل �أ�سرة
فرن�سية نبيلة ،مل يتلق التعليم الذي عرفته الأ�سرة الفرن�سية النبيلة ،مع �أن والده قائد كبري
من قواد جي�ش نابليون بونابرت ،وذلك لكرثة تنقل �أ�سرته ،تبع ًا لتنقالت والده ال�ضابط الذي
عرف اخلدمة الع�سكرية يف العديد من املدن الفرن�سية ،والأوروبية يف �آن ،ولأن ثقافته املدر�سية
كانت متقطعة وغري منتظمة ،ف�إنه ع ّو�ض كل ما فاته من خالل مطالعته اخلا�صة ،و�إحلاحه
الدائم على والديه من �أجل اقتناء الكتب التي �سمع عنها من مدر�سيه �أو �أ�صدقائه ،والكتب التي
�أحب قراءتها لأنها تنمي رغبته يف زيادة ولعه بال�شعر والق�صة الفنني الأدبيني اللذين ُ�شغف
بهما ،وكذلك معاجم اللغات التي �أحب االطالع عليها وتعلمها كالإنكليزية ،والأملانية ،والرو�سية،
والإيطالية.
تلك احلياة التي عا�شها هيغو يف طفولته و�شبابه مل تكن لتتنا�سب مع ما �سي�صري �إليه من مكانة
و�شهرة يف جمال الأدب من جهة ،وما �ستق�ضي �إليه هذه احلياة من مواقف ومفارقات �أغ�ضبت
والديه ،وال�سلطات ال�سيا�سية يف �آن من جهة ثانية ،فثقافته التي �أخذت من كل علم القليل ،ومن
كل معرفة جانب ًا مل تكن لرت�شحه لي�صري �أديب فرن�سا الكبري ،واال�سم الأدبي العاملي ال�صيت يف
�شعره ورواياته ،وم�سرحياته ،حتى �إن بع�ض �أ�ساتذته �أعربوا عن �سوء احلظ الذي واجهه فيكتور
الذي مل متكنه ظروفه من االن�ضباط يف التعليم املدر�سي ،و�إن امللخ�صات املجزوءة عن كل مادة
در�سية لن ت�سهم يف تثقيفه الثقافة املرجوة ،ولكن �أمه دافعت عن ثقافة ابنها ،وهي التي كانت
ترى ما يبذله من جهود كبرية من �أجل تو�سيع معارفه ،بقولها� :إن فيكتور يعرف القيم عن كل
علم من علوم املدر�سة ،و�إن ثقافته الأدبية تده�شها ،و�إن ما يكتبه فيكتور من ن�صو�ص ي�شكل لها،
بني حني و�آخر ،مفاج�أة مل تكن لتتوقعها ،وهو مل يزل يف ال�صفوف الأوىل من املدر�سة املتو�سطة.
قرظها معلموه ،وكتب ن�صو�ص ًا م�سرحية
واحلق �أن هذا �صحيح ،فلقد كتب هيغو ن�صو�ص ًا �شعريةّ ،
تبنتها مدر�سته ،فمثلها رفاقه ،وبع�ض املعلمني ،ولذلك ُلقب بـ (التلميذ الأ�سمى) .تفتحت املوهبة
الأدبية التي دعاها هيغو يف نف�سه يف املدار�س الكثرية التي عرفها ،وبت�شجيع من �أ�ساتذته ،وقد
ظن معلموه �أن هذه املوهبة امل�شرقة �ستقود �إىل درا�سة الآداب يف اجلامعة ،لكي ت�ستويف ت�ألقها،
غري �أن ظنهم هذا َّ
ظل ظن ًا ،لأن هيغو مل يتابع درا�سته اجلامعية يف �أي �ش�أن معريف ،ومل ي�سع
�إىل حتقيق حلم والده ال�ضابط يف �أن يختار ولده طريقه ليوا�صل تقاليد �أ�سرة هيغو يف حب
الع�سكرية والفرو�سية ،واخلدمة حتت لواء الإمرباطور.
لقد خ ّيب كل الآم��ال حني وقع يف غرام جميلة من جميالت باري�س ا�سمها (�أدي��ل) وهو يف
ال�سابعة ع�شرة من عمره ،بينما (�أديل) مل تبلغ �سوى اخلام�سة ع�شرة من عمرها ،لكن االثنني،
وبعد عامني من الغرام العا�صف ،تزوجا �ضمن حفل بهيج ح�ضرته الأ�سرتان ،والغريب �أن والديه
�شجعاه على مثل هذا الزواج لعل زواجه يبعث الدفء يف �أوا�صر الأ�سرة التي كانت تعاين من �أمور
كثرية لعل يف طالعها اخل�صومات املتكررة ما بني والديه ،و�سببها الغرية القاتلة ،فقد كان والده
حماط ًا بن�ساء كثريات ،وكانت �أ ّمه حماطة برجال كرث �أي�ض ًا ،واالنتقادات املتبادلة تطيح بالأنباء
هم
�إىل جانب الأم مرة ،و�إىل الأب مرة �أخرى ،ال بل �إن الغرية ن�شبت بني الأبناء �أي�ض ًا ،فقد ّ
الأخ الأكرب لـ فيكتور وا�سمه �أوجني �أن ي�ضربه بف�أ�س حادة يف ليلة زفافه لأن �أوجني كان مغرم ًا
بع�شيقة �أخيه فيكتور (�أديل) وقد و ّفر هذا الزواج املبكر لـ فيكتور حياة هادئة ،ون�شاط ًا ملحوظ ًا.
ول��د فيكتور هيغو �سنة  ،1802يف �أ�سرة ثرية ل�ضابط فرن�سي ع��رف مبحبته و�إخال�صه
للإمرباطور نابليون ،وقد �شابت حياة التنقل ظروف الأ�سرة ،فعانى �أطفالها ،ومنهم فيكتور حاالت
غربة ،و�صعوبة يف �إقامة العالقات مع الأطفال الآخرين يف املجتمع واملدر�سة ،كما عانى �أفراد
الأ�سرة من تربية م� ّشو�شة داخل البيت ب�سبب كرثة الزوار ،وغالبيتهم من الرجال والن�ساء.
�أح� ّ�ب فيكتور هيغو يف بداية حياته ،حياة �أبيه الع�سكرية ،فكان الوالد �إمنوذج ًا للفار�س
الفرن�سي الذي تتحدث عنه الكتب املدر�سية ،كما �أحب الإمرباطور ،وافتخر �أمام �أترابه ب�أنه
من طبقة النبالء ،لكن هيغو انقلب على هذا كله ،حني �أ�صبح يف عمر ال�شباب ،فقد كره احلياة
الع�سكرية ،كما كره ممار�سات الإمرباطور ،بعدما كان يتوق �إىل ر�ؤية امل�شاهد الع�سكرية ،وقدوم
الإمرباطور الذي كان يتحرك �صامت ًا وك�أنه فار�س من الربونز.

Hasanhamid55@yahoo.com
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عندما التقت الثقاف ُة بالمنظومات

• د .معن النقري
ً
طروحات جا ّدة
ا�ستجابة ِل
�أُتابع معاجلتي ق�ضايا الثقافة
ٍ
مت�ش ِعبة ن�ش�أت �أ�سا�س ًا يف جمعية البحوث والدرا�سات (احتاد
الكتاب) منذ العام املا�ضي مع مالحظتي عالئم التحبيذ يف
التحرير �أي�ض ًا.
أهتم هنا والآن مب�س�ألة منظوم َّيات الثقافة وثقاف َّيات
و�س� ّ
املنظومات ونقاط و�آفاق تالقيهما مع الرتكيز على حلظات
والتما�س االنطالقية الأوىل.
الن�شوء
ّ
املنظومة يف الإنكليزية �س ْي�ستيم ـ  ،systemويف الرو�سية
�سي�ستيما ـ  ،cuctemaومثل ذل��ك يف �أك�ثر �أو ك��لّ لغات
�سي�ستيما  systemaالإغريقية
�أوروبا رجوع ًا �إىل كلمة ْ
ال�سنني؛
كمرجعية عاملية م�شرتكة على مدى مئات وفرية من ِ
ال�سنني كان املعا ِدل العربي هو كلمة ِنظام
وملئات مقابلة من ِ
ٍ
ُ
�أ�ص ًال ،ومل توجد خاللها كلمة منظومة التي َن�ش�أت (�أن ِْ�شئتْ
ب�صورة �أدقّ ) يف العقود الأخ�يرة فقط ،وت�شهد على ذلك
ٍ
عهد
�سائر ترجمات العربية عن لغات �أوروبية �أجنبية حتى ٍ
قريب ،حيث ال جتد �إال كلمة نظام �أو َن�سق يف قوامي�سنا،
وه��ذا ما وجد ُته والحظْ ُته يف الرتجمة عن الإنكليزية
منذ عقود وعن الرو�سية حتى بدايات الثمانينيات وخاللها
�أي�ض ًا ،وال وجود لكلمة منظومة يف هذه الرتجمات؛ وح�سب
موقن ًا بابتكار م�صطلح جديد ــ املنظومة ــ
علْمي فقد كنتُ ِ
حني ا�ستخدم ُته و�أنْ�ش�أْ ُته ت�أ�صي ًال عام  1976يف درا�ستي
الل�سانية ــ «ح��ول م�شكالت العربية والل�سانيات» (هكذا
تقريب ًا) والتي قر�أها كثريون من العرب والرو�س من معهد
اال�ست�شراق يف مو�سكو حينها و�شاعت ،ولفت انتباهي بخا�صة
ا�ستخدام د .توفيق �إبراهيم �سلوم مل�صطلح «منظومة» مقابل
ترجمته لقامو�س بالرو�سية ــ «املعجم الفل�سفي
ِ�س ْي�ستيما يف
ِ
املخت�صر» /دار التقدم ،مو�سكو1986 ،؛ بل وا�ستخدم
م�صطلح ًا �آخر تف َّر ْد ُت يف ا�ستخدا ِم ِه َق ْب ًال ،بعد ابتكارهِ ،هو
امل�شكالت «الكوكبية»  globalيف هذا املعجم ذا ِته �أي�ض ًا ،وما
ذلك �إال لأنَّه طلب مني كتابة مو�ضو ٍع كبري منذ عام 1982
قادين �إىل كتابة برو�شور /كت ّيب من َ
ع�شرات ال�صفحات
الوفرية حينها بالعربية مبا�شر ًة ،وفيه طيف وا�سع من
م�صطلحاتي على �سائر امل�ساحة املكتوبة ،ومنها �ضمن ًا:
املنظومة وامل�شكالت الكوكبية ،ومل �أجد املنظومة يف معاجم
وقوامي�س �أخرى من تلك الفرتة ،وال الكوكبية ،فاال�ستثناء
هنا مفهوم.
�سي�ستيما ...مفردات وم�صطلحات
�إنَّ ال ِنظام ـــ �س ْي�ستيم ـــ ْ
عتيقة عريقة عربي ًا و�أجنبي ًا لمِ ئات ال�سنني لكنَّ الدرا�سات
والبحوث املنظومية حديثة متام ًا ،ومل تكتمل وتن�ضج ن�سبي ًا
ككيان معترب قبل منت�صف القرن الع�شرين ،وال �سيما مع
بريتا النْفي يف «النظرية العامة للمنظومات» [ملعرفة
�سبب ابتكا ِرنا م�صطلح منظومة عربي ًا راج��ع مقا َلناِ :م ْن
جتر ِبتنا م��ع الثقافة ـ��ـ  2ـ��ـ الأ���س��ب��وع الأدب����ي ،ع،1671
يف � ،2020/1/12ص ،]12ث��م تكاثرت ال��درا���س��ات
املنظومية الحق ًا واملنهجيات املنظومية العديدة :النهج
املنظومي �أو الطريقة املنظومية ،واملقاربة املنظومية،
والتحليل املنظومي (حتليل النُظم) ...الخ.
وت�شري املعطيات �إىل تبلْور ون�ضوج ــ بل وحتى ن�شوء
ــ التحليل املنظومي يف ال�ستين ّيات؛ ويف كتا ّبنا الوحيد
َ
االنطالقة امل� َؤ�س�س َّي َة
أو�ضحنا
املتخ�ص�ص بذلك حتى الآن � ْ
املنظومية فقط منذ ال�سبعينيات [«املنظومات وعلومها..؛
َ
وثمة عر�ض من ِْ�شرح لأوىل اجلهات
دم�شق،]2004 ،
الدولية الأكادميية املنظومية يف النم�سا ويف مو�سكو1972 :
ثم  1976ـ على ال��ت��وايل .و�أعني بذلك :معهد التحليل
املنظومي� /إ ْي�سا (�أو :املعهد ال��دويل للتحليل املنظومي
التطبيقي� /إ ْيئيا�سا تف�صي ًال)  ،1972يف الكْ�سينْبورغ قرب
فيينا؛ واملعهد البحثي العلْمي عموم ال�سوفييتي للدرا�سات
املنظومية /فْنيئي�سي يف مو�سكو .1976
ووا�ضح متام ًا �أن املنهجيات وامل� َّؤ�س�سات املذكورة هي الأقدم
والأع��رق عاملي ًا يف حقْل املنظومات وهي الأ�صل والأ�سا�س
�أي�ض ًا ،وتهتم ب�أهم م�شكالت العالمَ وامل�ستقبل و�أكرثها ح�ضور ًا
وراهنية ،لكنَّ الثقافة ،كما علْمنا قب ًال ،بقيتْ مه َّم ً
ً
�شة
وت�أثري ًا

ريها� :أعني ِمن حيث لقاءات
�إىل ٍ
حد كبري ن�سبي ًا فيها ويف غ ِ
الثقافة باملنظومات ،فاملعاجم والقوامي�س الفل�سفية مث ًال
د�أبتْ على متحي�ص الثقافة واملنظومة معزول َتني وفرادى:
ج ّيد ،ولكنَّ مادة منظومة ت�ض َّمنت ما ِ�شئْتَ من �صور و�أ�شكال
ر�صد ُته و�أثبتْهُ حتى
املنظومات ع��دا الثقافة ،وه��ذا ما
ْ
نهايات الثمانينيات على الأقل ،فال �أثر للمنظومات الثقافية
ــــ على الرغم من ْوفر ِة غريها الكثري �ضمن مادة منظومة يف
�أي معجم �أو قامو�س ،ومنها :م .ف .املخت�صر املذكور 1986
بالعربية ،ومعجم /قامو�س فرولوف بالرو�سية  1986وما
تخ�ص�ص ًا وقرب ًا من املنظومات
ق ْبل ذلك �ض ْمن ًا؛ و�آخر �أكرث
ُّ
جماعي كبري
بتحرير
بالرو�سية يف مو�سكو لعام 1987
ٍ
ٍ
وب�صياغة غوروخوفَ ،وخاليبوف؛ كما �أنَّ الكتاب التدري�سي
ِ
أريحية ولأول مرة �سوفيتي ًا ــ رو�سي ًا
اجلامعي الذي تك َّرم ب�
ٍ
الثقافة يف مق َّر ٍر وا�س ِع االنت�شار واال�ستخدام من
برعاية
ِ
ِ
ريكني لعام �« :1988أ�س�س الفل�سفة»« :فل�سفة
ت�أليف ْ�سب ْ
الثقافة» �ص[ 568 – 551وكنتُ �أ�شرت �إليه ِمن َق ْبل]
ــ هذا الكتاب مل يدمج �أو يعقل الثقافة باملنظومات على
أهمية و�ضرورات ذلك نظري ًا ومنهجي ًا وتطبيقي ًا .بل �إنَّ
� ِ
ً
متخ�ص�صة بالدرا�سات املنظومية
�سل�سلة حول َّية� /سنوية
ِ
بعد ِدها لهذا التاريخ تقريب ًا ــ «درا�سات منظومية :م�شكالت
منْهج َّية» /حول ّية  1987ــ والتي احتوتْ �أك َ
رث من ِع�شرين/
 20درا�سة منظومية متخ�ص�صة يف حقول عديدة وكثرية
جتاهلتْ منظوم َّيات الثقافة متام ًا.
لقاءات
تاح العا َّم ال يط ْمئن وال يوحي ب� ّأي
ٍ
وهكذا جتد �أنَّ املُ َ
فرتة مت� ِأخرة من القرن ال ِع�شرين ،ولن يطمئ َنك
كهذه حتى ٍ
بررة غري
�أ ْو يعيد �إليك الثقة و ُيزيل �شكوكك العادلة امل� َّ
الأيدي اخلبرية الوالجِ ة يف ع ْمق امل�س�ألة ،وهذا ما �س�أفع ُله
الآن ،اعتماد ًا على �إ�صدارات ومرجع َّيات «فْنيئي�سي» �إياه يف
مو�سكو بالرو�سية بعد �إن�شا ِئه ب�سنوات وهنا بع�ض التفا�صيل
إ�صدارات ي ِعزّ حت�صي ُلها� ،أ ْو حتى العل ُْم بها ـ بلْهَ اقتنا�ؤُها،
ِمن �
ٍ
وهي عندي مذْ ذاك ــ وبالرو�سية:
 1ــ فْنيئي�سي :جمموعة �أعمال ،الإ�صدار ال�ساد�س ِلعام
 ]6/1979[ 1979بمِ ْ حور« :اجلوانب ال�سو�سيولوجية
لل َن ْمذجة الكوكبية» ،ومن بني درا�سات عديدة هنا َ
ثمة
ٌ
درا�سة واحدة كتبتْها كو ْرجيفا بعنوان« :مه ّمات ومعايري
درا�سة م�شكالت الثقافة»�( ،ص )69 – 62وهي مبو�شور
منظومي طبع ًا يف دورية متخ�ص�صة بذلك؛
 2ــــ فْنيئي�سي :م��واد ِل��ق��اء مو�سكو خل�َبارَ اء م�شروع
«الدرا�سات العلْمية
اليون�سكو ِلعام  ،1979مو�سكو بمِ ْ حورِ :
واحل��اج��ات َ
الب�شرية» ،و ِم� ْ�ن بني  17درا�سة َ
ثمة واح��دة
ً
حول منظوم َّيات الثقافة مبا�شرة ،كت َبها ه ْومريوف بعنوان:
«الثقافة واحل��اج��ات (ال��وظ��ائ��ف َ
ال�ض ْبطية التوجيهية
للثقافة تجُ ا َه احلاجات الب�شرية)» (�ص)67 – 63؛
 3ــ فْن ْيئي�سي� :أعمال ال�سيمينار عموم ال�سوفييتي الثاين
لعام  /1981مو�سكو بمِ ْحور« :التحليل املنظومي ونمَ ْذجة
العمل ّيات االجتماعية ـــ االقت�صادية» ،وهنا درا�ستان يف
ا�ستهالك الثقافة كمنظومة فرعية
«حقْل
ِ
الثقافة هماَ :
�سي�ستيما =  )subsystemلنمط
د
(بو
منظومة
�أ ْو حتت
ْ ْ
ُ
والدرا�سة
احلياة» وكتبها بيزوفَ ،وباتْ�صيو ْر كوف ْْ�سكي؛
الأخ���رى بعنوان« :نحو حتليل الفعالية االجتماعية ــ
االقت�صادية لتطوير /تنمية الثقافة» كتبها كليات ْْ�شكو.
 4ــ فني ْئ ْي�سي :ــ درا�سات منظومية :م�شكالت منْهجية/
حولية 1982؛ وم� ْ�ن بني �أك�ثر من ِع�شرين درا�سة توجد
واح���دة فقط يف منظوميات الثقافة ك َتبها ه��وم�يروف
وعنوا ُنها« :ثوابت الثقافة /ال ُم َت َغيرِ َّ ا ُتها املنظو ِم َّية ـــ
ال�س ْيميائية» [ثوابت /ال متغيرّ ات = �إ ْي ْن َف ْريانْتي،]...
�ص395 – 383؛
 5ــ الكتاب ال��ري��ادي اجل��ا ّد والأ�سا�س يف منظوميات
الثقافة بالرو�سية ربمّ ا كان بالف ْعل كتاب ما ْركا ْريان :نظرية
الثقافة والعلْم املعا�صر ،مو�سكو ،1983 ،وفيه ف�صل كامل/
الأخ�ير ،حول «نظرية الثقافة وبع�ض م�شكالت الن ْم َذجة
الكوكبية (الغْلوبالية)» ،وخ�صو�ص ًا الفقرة الأوىل ــ «دور
ِ

الدرا�سة املنظومية للتقاليد والإرثْ الثقايف يف الن ْمذجة
الكوكبية»؛ كما و َردت فقرة �أخرى �أ ْو عنوان فرعي يف الف�صل
الثاين الذي عنوا ُنه «الثقافة كمو�ضوع درا�سة علمية»� ،أ َّما
الفقرة الفرعية يف الف�صل ــ والأوىل ــ فعنوا ُنها «الثقافة
باعتبارها منظومة»؛
 6ـ��ـ الكتاب ال��ه��ام ح��ول «م�شكالت فل�سفة الثقافة»،
عناوينه الكربى
مو�سكو 1984 ،بد ْا خالي ًا من املنظومات يف
ِ
والفرعية مع ًا؛
 7ــ ي .ب .نوفيك ِمن �أ�ساطني و�أعمدة املنظومية عاملي ًا
وهو دكتور علوم فل�سفية ومدير خمرب «فْنيئ ْي�سي» لخِ َّطة
وخمت�ص يف
الدولة «ال�سوفييتية» ولأكادميية العلوم «�س»
ّ
جمال فل�سفة العلْم الطبيعي ومنْهجية الدرا�سات املنظومية،
رثهم و�أَ َحدِّ هم
ومن «عتاة» و�أركان معهد مو�سكو املنظومي و�أك ِ
مرتجمة للإنكليزية
ن�شاط ًا داخلي ًا وخارجي ًا دولي ًا وكت ُبه
َ
وغريها ،وهو مع ذلك مل يولِ الثقافة اهتما َمه الكايف منظومي ًا
درا�ساته املنهجية املنظومية ،وكان مراجع ًا
طيف
ِ
�سعة ِ
على ِ
معب ًا
رئي�س ًا لر�سالتي الأكادميية ومبا ِرك ًا �شديدَ الإعجاب ،رِّ
ب�سعة
جل�سة الدفاع ،ويبد ْو �أنَّه انْبهر
عن ذلك على املَلأ يف
ِ
ِ
طيف املنظوم َّيات يف ر�سالتي (التي َو�ص َفها باالحرتافية
ِ
مما قا َده
واملمتعة )...وتن ُّو ِعها وح�ضو ِرها الكثيف املتداخلَّ ،
التخ�ص�صي
ح�سب اعتقادي وتخميني ــ �إىل جتا ُوز املو�شور
ــ
ْ
ّ
التقليدي للمنظوميات � ْصو َب احلديث عن التفكري املنظومي
بل َو«منط التفكري املنظومي» ،وهذا هو بالفعل �أ َّول عنوان
وانطباعات
إيحاءات
وعمل بهذا املعنى واملنظور بال �س ْبق ِم ْن �
ٍ
ٍ
َّ
ال � ّ
�ضرم ورهيف اطلع
انعكا�سها على
أ�شك يف
ِ
اخت�صا�صي خمْ ٍ
ٍّ
كافة املجاالت
على تلك الر�سالة املليئة ب�سائر املنظومات يف ِ
ويف كل مكانٍ منها؛ وهكذا جاء كتا ُبه بهذا املعنى ريادي ًا
ولأول مرة ــ «منط التفكري املنظومي»؛ �سل�سلة «املعرفة»
(�ش ْهرية) ،العدد الأ ّول  1/عن �سنة  1986ــ الفل�سفة
اخ ِت�صا�ص ًا؛ وعلى الرغم من �أنه العمل الأول الذي طرق هذا
َ
الثقافة
الباب منظومي ًا ،على عراقة
تراث ذلك هناك ،ف�إنَّ
ِ
ً
غابت عن �سائر منظومات ومنظوم َّيات هذا الكتاب �أي�ضا ،يف
ف�صلٍ كامل َّ
اطلع عليه عام
حني انوجدتْ عندي ر�سالي ًا يف ْ
 1984بالرو�سية؛
�دث مفهوم يل وق��د ي�صعب �أن يكون كذلك
 8ــ يف ح� ٍ
ل َآخرين انعقد يف جامعة مو�سكو الر�سمية (لومونو�سوف)
َ
بداية عام  1985بح�ضوري ومتابعتي يف ال�شهر الأ َّول/
ؤمتر ــ �سيمينار اتحّ ادي عا ّم (عموم ــــ «�سوفييتي»)
ك ،2م� ٌ
مبحور «نظرية ومنهجية وتطبيقات الدرا�سات املنظومية»
ْ
وتنظيم م�شرتك مع
وبرعاية
بل
أنا،
�
(حيث
إياها
�
اجلامعة
يف
ٍ
ٍ
ال ِق�سم الذي �أنا فيه « َبني الك ِّلياتي») ،وقد �شارك يف التنظيم
ورئي�س ق�سمنا كو ْبت�صوف (الربوفي�سوران)،
نوفيك ذا ُته
ُ
جزءه الأخري لتغطية
و ُيخ�صِّ �ص نوفيك يف كتابه املذكور
َ
العر�ض َ
َ
�سائر الدرا�سات املنظومية
هذا احلدث مب ِّين ًا �أن
�شمل َ
يف امل�ؤمتر ــ ال�سيمينار من حقول« :الفل�سفة والريا�ضيات
والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والتقنية واالقت�صاد
وعلم البيئة والطب» ،ولكنَّه �سها عن ذ ْك��ر الثقافة التي
اهتمامه بها) لكنه
ح�ضرتْ جزئي ًا (رمب��ا ب�سبب �ضعف
ِ
�أورد ذلك على ٍّ
م�ساهمة ما ْركاريان التي و�صفها
بتغطية
كل
ِ
ِ
ب�أنها �شديدة الأهمية للتحليل املنظومي حول «اجلوانب
القيمية لتطور العلْم» ،وتقرير ماركاريان حول مكان العلم
منظومة التنظيم الذاتي االجتماعي ،م�ضيف ًا �إىل قائمة
يف
ِ
اجلوانب الثقافوية (كلْت�شورولوجية) واالجتماعية ِلتط ّور
وتقارير :ليبني ،وهومريوف ،و�ساف ْي ْ�س�آر،
م�ساهمات
العلم
ِ
َ
وفوداب ْيانوف بامل�شاركة مع زيلينكوف.
 9ـ يف ثالث 3 /درا�سات بالبلغارية حول املنظوميات
ـــ «م�شكالت التنظيم الذاتي» لعام  1987غابت الثقافة
متام ًا بدورها هناك [ورد هذا يف تغطية دورية الفل�سفة
وعلم االجتماع ،ع 1988 /2خارج ًا ،بالرو�سية عن «الفكر
الفل�سفي» البلغارية] ،مع �أن ماركاريان كان ربط بينهما
�سابق ًا ربط ًا حمكم ًا وحكيم ًا.

قضايا وآراء

أدبي
الف�ضاء
الت�شكيلي ّ
للن�ص ال ّ
ّ
•د .حممد �صابر عبيد
أدب������ي ببنية
ي��ت��م � ّي��ز ال��ن���� ّ�ص ال
ّ
ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة ذات ���ص��ف��ة من��وذج��ي��ة
خا�صة تفارق فيها �أن��واع الن�صو�ص
الأخ��رى مفارقة كم ّية ونوع ّية� ،إذ
ه��ي تعتمد يف ت�شييد بنيتها على
عنا�صر ت�شكيل ينزاح عملها عن ن�سق
اللغوي يف طبيعته
الواقع وامل��أل��وف
ّ
التعبريية ال�سائدة ،ويدخل يف �شبكة
عالقات ال ميكن ا�ستقبالها ،وفهمها،
و�إدراك مقا�صدها وت�أويلها ،با�ستعمال
الأدوات التقليدية يف معاجلة لغة
الن�صو�ص وال��ت��و���ص��ل مبعانيها ،بل
تتط ّلب ن��ظ� َ�م ت��ل� ٍّ�ق خ��ا���ص� ً�ة ت��ت�لاءم
والطبيعة النوعية اخلا�صة التي
تتم ّثلها هذه الن�صو�ص.
و�أمام هذه املفارقة التي تتمخّ �ض
عن م�شكلة جوهرية يف عملية التلقّي،
للن�ص
تكون بنية الت�شكيل امل�ؤلفة
ّ
���ي ق��د و�ضعت �أ ّول خ��ط��وة يف
الأدب� ّ
طريق ت�أ�سي�س ف�ضائها املختلف ،وهو
يعلن �إخفاق الأدوات التقليدية �شبه
تقليدي
امل�ستهلكة �أم��ام خطاب غري
ّ
على النحو الذي تقوم فيه احلاجة
�إىل تطوير/حتديث/ا�ستبدال هذه
الأدوات ،يف ال�سبيل �إىل تهيئة �أدوات
�أخرى قابلة ملقاربة مغايرة ،تنا�سب
الكيفية ال��ت��ي ح� ّ
��ل فيها اخل��ط��اب
اجلديد بحيث يكون بو�سعها حماورته
والدخول معه يف لعبة فهم وتف�سري
وت�أويل وقراءة.
الن�ص الأدب� ّ�ي بكيان خ ّالق
يتمتّع
ّ
الت�شكيلي بطاقة
وثري ي�ؤثثه الف�ضاء
ّ
ّ
فنية ع��ال��ي��ة ،ت��ت��وزّع فيه امل��ك� ّون��ات
ال��ق��ادم��ة م���ن م�����ص��ادر وم��رج��ع��ي��ات
خمتلفة بعد ان�صهارها جمالي ًا على
ج�سد الكيان بن�سب متفاوتة ،تخ�ضع
لهند�سة لغوية وكتابية وت�شكيلية
غاية يف الدقة والإتقان واحل�سا�سية،
أدبي بحاجة �إىل
لأنّ طبقات ّ
الن�ص ال ّ
القرائي للك�شف
الرتكيز
قدر عال من
ّ
عنها داخ��ل بنية الت�شكيل اجلما ّ
يل
الذي ّ
ي�شف عن قابلية حوار وعطاء
و�إدها�ش و�إمتاع ال تتوقف عند حدّ ،
وت�ستجيب لفعالية القراءة ون�شاطها
وكثافتها ووعيها وجر�أتها.
�إنّ �إدراك خ�صو�صية الف�ضاء
��ي يف منطقة
الت�شكيلي
ّ
للن�ص الأدب� ّ
ّ
القراءة من �ش�أنه �أن يق ّلل كثري ًا من
م�شكالت التلقي من جهة ،وي�ضاعف
م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى ط���اق���ات التلقي
على الك�شف وال��ت��وا���ص��ل والتفاعل
وال��و���ص��ول ،وم��ن دون االعتماد على
وحدة القاعدة بينهما بو�صفها ميثاق ًا
بنائي ًا وثقافي ًا ومعرفي ًا ال ميكن �أن
يتحقّق التوا�صل املن�شود ،و�ستنحرف
ال��ق��راءة ب��اجت��اه م�����س��ارات ت��ل� ٍ�ق غري
�صحيحة ت��ن��ت��ج ���س��وء ف��ه��م ك��ب�ير ًا،
ميكن �أن يق ّو�ض العملية التوا�صلية
وي���ق���وده���ا �إىل ح�����ص��ي��ل��ة ملتب�سة
ووهمية غري منتجة وغري �صحيحة
تعدمها وجتعلها غري ذات قيمة.
����ي �إن مل
ال ينجح ال��ن���� ّ�ص الأدب� ّ
يخ�ضع ل�سياقات �صحيحة يف بناء
جوهري
الت�شكيلي ،وهو �شرط
ف�ضائه
ّ
ّ
ً
لن�صيته و�أدبيته معا� ،إذ �إنّ الت�شكّل
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الن�صي له قوانينه و�أعرافه البنائية
ّ
كما �أنّ للأدبية قواعدها وموا�ضعاتها
الفنية واجلمالية �أي�ض ًا ،ورمبا كانت
الن�ص وجناحه يف خماطبة
قابلية
ّ
ق��درة املتلقي على االنفعال ـ �ضمن
القرائي املهم ـ من �أبرز
هذا املف�صل
ّ
خ�صائ�ص التوا�صل الأدب� ّ�ي و�أكرثها
ف��ع��ال��ي��ة يف �إن���ت���اج ق����راءة نا�ضجة
وخ�صبة.
الن�ص من
تلج
ال�صحيحة
القراءة
ّ
ب��واب��ة االنفعال بحيوات الت�شكيل
الن�صي الدائمة الإغ��راء والإدها�ش
ّ
وال���ت���ح���دّ ي ،وه���ي تنفتح ب��رح��اب��ة
احل��ب
وم���رون���ة ع��ل��ى ت��وط��ي��د ف��ع��ل
ّ
�روري ب�ين الطرفني،
املتبادل وال�����ض� ّ
فال قراءة فاعلة وعميقة وجوهرية
ومنتجة م��ن دون االرت��ف��اع برغبة
املا�سة
القارىء �إىل م�صاف احلاجة ّ
الن�صي ومداعبته
نحو معانقة اجل�سد
ّ
وتروي�ضه ،و�إث��ارة مكامن اللذة فيه
وا�ست�شعارها ،وال��ت��ل� ّ�ذذ بتموجاتها
ومتظهراتها ،وا�ستنطاق �أ���س��راره��ا،
واالب��ت��ه��اج بربيق كنوزها العميقة
الدفينة.
و�إذا م���ا وج����د ال����ق����ارىء ذات���ه
ال��ق��رائ��ي��ة وق���د �أ���ص��ب��ح��ت يف خ�ضم
��ي،
الت�شكيلي
الف�ضاء
ّ
للن�ص الأدب� ّ
ّ
فاع ًال ومنفع ًال ،جاذب ًا وجمذوب ًا ،ويف
وظيفي يتنكّب �أهداف ًا ال بدّ من
حوار
ّ
ال
ّه
ن
�
إ
ف
إجنازها،
ل
املجتهد
العمل
بدّ
من �أن يتح ّول �إىل جزء من كيان هذه
العالقة املزدوجة والإ�شكالية ،التي
ال ي�ستمر القارىء يف ال�سعي احلثيث
الن�ص ملنطقه
�إىل �إخ�ضاع �شرا�سة
ّ
ح�سب ،بل مينح نف�سه باملقابل لآل ّيات
التوا�صل نف�سها وينفتح على مقوالت
الن�ص لق�صته
الن�ص ،بحيث يرجع
ّ
ّ
ال�شخ�صية ال��ك��ام��ل��ة ،وي��ق��ر�أ ذات��ه
الن�ص وجواهره  .ف�إنّ
وحلمه يف مرايا ّ
القراءة ت�صبح �شريك ًا قائم ًا وج�سر ًا
خل�لا���ص��ه الإن�����س��اينّ� ،إذ �إنّ �شبكة
الن�ص والهادفة
الرموز امل�ؤلفة لكيان
ّ
�إىل �إنتاج معنى ((حمتمل)) ،ال ميكن
لها �أن تتجلى جتلي ًا فاع ًال على طريق
�إن��ت��اج ���ص��ورة املعنى م��ن غ�ير مرايا
تنعك�س عليها ال�����ص��ورة ،ويتمظهر
املعنى يف تفا�صيلها وطبقاتها وظاللها.
ومب��ا �أن��ه��ا تت�شكّل على وف��ق هذه
ال�صورة بو�صفها مادة تنتقل من حيز
�إىل �آخر ف�إنّ ذلك يتط ّلب ((حام ًال))
ينه�ض باملهمة.
ال �سبيل �إىل �إج���راء التعديالت
املطلوبة من دون ح�ضور ((معدِّ ل))
ميتلك اخلربة والتجربة واال�ستعداد
وال��ق��وة والثقافة واملعرفة ،والأف��ق
القرائي املتجدّ د واملتعدّ د والوا�سع
ّ
والعميق ،لإن��ت��اج تعديالت �صائبة
ت�����س��ت��ج��ي��ب ل���ت���وج���ه���ات ال����رم����وز
و�سميائيتها وطرقها املختلفة يف �إنتاج
املعنى ،وهو ذاته ((املراقب)) الذي
يتدخّ ل بوعي يف ت�سيري حركة املعنى
داخ��ل �شبكة الرموز على نحو �سل�س
ودي��ن��ام� ّ�ي ،وخا�ضع لال�سرتاتيجية
العامة التي كونتها ال�سيا�سة القرائية
للقارئ عرب جمموعة جتارب قرائية

�شكّلت ح�صيلة منتجة� ،صار بو�سع
يقرر م�ستوى جناح
ال��ق��ارئ فيها �أن ّ
الن�ص داخل ف�ضاء
انفعاله بحيوات
ّ
الت�شكيل.
و�إذن ه��ي يف امل��ق��ام الأول �آل � ّي��ات
قرائي جتيب على الكثري من
توجيه
ّ
الأ�سئلة الغام�ضة التي قد تنبثق من
ح�سا�سية احل���وار ال��ق��رائ� ّ�ي م��ع املنت
املركزي ،لذا فهي بحاجة �إىل تبنّي
ّ
ق��راءة خا�صة ت�أخذ بنظر االعتبار
ح�صيلة (ح��ق��ل امل�لاح��ظ��ة) ال��ذي
�أ�س�سته القراءة يف تعاطيها مع املنت،
ف�ض ًال على معاينة و�ضع ّ
كل عتبة من
العتبات على ِحدَ ة ،وفح�صها على نحو
ينا�سب طبيعة عالقتها ومدى قربها
الن�صي.
�أو بعدها عن ج�سد املنت
ّ
فقراءة عتبة العنوان غري قراءة
عتبة الإهداء ،وقراءة عتبة ال�شكر
غ�ير ق����راءة عتبة ال��ت��ذي��ي��ل ،ث ّمة
تتق�صد
ع��ت��ب��ات ق�����ص��دي��ة و�أخ�����رى
ّ
العفوية ،ثمة عتبات �شارحة و�أخرى
حمر�ضة �أو تنبيهية �أو مراوغة �أو
ّ
مم ّوهة ،ثمة عتبات ديكورية و�أخرى
جمالية ،وثمة عتبات تنتج �إ�شارات
�سيميائية لت�سويق ف��ك��رة معينة
موجهة للمنت� ،أو مللء فراغ يف طبقة
معينة من طبقاته.
ع���ل���ى ه�����ذا الأ�����س����ا�����س ف���ه���ي يف
جوهريتها وعمق �صلتها ب�إ�شكالية
املعنى وجمالياته قد تتفوق �أحيان ًا
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة امل�ت�ن يف �سرتاتيجية
القراءة ،داخل �إ�شكال ّية �صراع املركز
والهام�ش ،ومن ال�ضروري جد ًا التوقف
ع��ن��ده��ا وق��راءت��ه��ا ب��دق��ة وتركيز
عاليني ،والعودة �إليها يف ّ
كل �إ�شكال
قرائي تواجهه القراءة وهي تتدخل
ّ
الن�صي.
املنت
أعماق
يف �
ّ
حوا�سه
ّز
ف
يح
أن
�
القارئ
على
هكذا
ّ
ك ّلها وي�ستثريها ،ومي��دّ ه��ا ب�أ�سباب
االنتباه وي�شحذ قدراتها على الت�أثر
والت�أثري واالنفعال واال�ستقبال من
�أج���ل ق���راءة جمالية �أك��م��ل و�أك�ثر
حيوية وفائدة ،وت�أتي هذه القراءة
اجلمالية نتيجة طبيعية ل��ق��راءة
ت�أملية �سابقة عليها �إجرائي ًا وم�ؤدية
�إليها �سياقي ًا ،وهي تتكاتف وتت�ضافر
تلق منا�سب �صالح
من �أج��ل خلق جو ٍ
الن�صي
ال�ستك�شاف �أ���س��رار التعبري
ّ
وخا�صياته الإبداعية.
ال ّ
�شك يف �أنّ الن�صو�ص ا�ستناد ًا
�إىل ه���ذه ال��ف��ر���ض��ي��ات البنائية يف
جمال الن�شاط اخل ّالق للقراءة يجب
�أن تكون غنية وم�شحونة باخلربة
والتجربة واملعرفة ،على النحو الذي
تتحدى فيه ثقافة ال��ق��ارئ ووعيه
ورغبته وحلمه باحل�صول على اللذة
واملعرفة ،وال يت�شكّل ف�ضا�ؤها يف هذا
نوعي
الإط���ار �إلاّ يف �سياق تنظيم
ّ
خا�ص ل�شبكاتها الن�صية ي�ستوعب
ّ
�أدبيتها يف اال�ستخدام الفريد للغة،
و�أ�سلوبية التعبري ،وخلق ال��رم��وز،
ثم الو�صول
ور�سم حركة الدوال ،ومن ّ
بالت�شكيل �إىل �أبلغ و�ضع جمايل ممكن
ومتاح.

مختارات
من فقه اللغة وَ�س ّر ال َعرب ّية
•غ�سان ك ّال�س
كل

ما عالك ف�أظلك فهو �سماء

كل	�أر�ض م�ستوية فهي �صعيد
كل

بناء عال فهو �صرح

كل

دب على وجه الأر�ض فهو دابة
�شيء ّ

كل

ما غاب عن العيون وكان حم�ص ًال يف القلوب فهو غيب

كل	�أمر ال يكون موافق ًا للحق فهو فاح�شة
كل

ما هيجت به النار �إذا �أوقدتها فهو حطب

كل

نازلة �شديدة بالإن�سان فهو قارعة

كل

ما كان على �ساق من نبات الأر�ض فهو �شجر

كل

ب�ستان عليه حائط فهو حديقة

كل

كرمية من الن�ساء والإبل واخليل وغريها فهي عقيلة

كل

ما له ناب ويعدو على النا�س والدواب فيفرت�سها فهو �سبع

كل

طائر لي�س من اجلوارح ي�صاد فهو بغاث

كل

طائر له طوق فهو حمام

كل

نبت كانت �ساقه �أنابيب وكعوب ًا فهو ق�صب

كل

ريح ال حترك �شجر ًا وال تعفي �أثر ًا فهو ن�سيم

كل

كالم ال تفهمه العرب فهو رطانة

كل

�شيء جل�ست �أو منت عليه فوجدته وطيئ ًا فهو وثري

كل

�شيء من متاع الدنيا فهو عر�ض

كل

�شجر له �شوك فهو ع�ضاه

كل

�شجر ال �شوك له فهو �سرح

كل

نبت يقع يف الأدوية فهو عقار

كل

جبل عظيم فهو �أخ�شب

كل

مو�ضع ح�صني ال يو�صل �إىل ما فيه فهو ح�صن

كل

ما يلي اجل�سد من الثياب فهو �شعار وكل ما يلي ال�شعار فهو دثار

كل

عظيم عري�ض فهو لوح

كل

ما يروعك من جمال �أو كرثة فهو رائع

كل

�شيء ا�ستجدته ف�أعجبك فهو طرفة

كل

�شيء قليل رقيق من ماء �أو نبت �أو علم فهو ركيك

كل

�شيء الن من عود �أو حبل �أو قناة فهو لدن

8

شعر

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الواحدة والثالثون" العدد"1692" :الأحد2020/8/30م4 -حمرم 1441

جوهرة �ضائعة

يوم مي�سلون

•فرحان اخلطيب

َ
بالرجال املواقف
بيو�سف تزهو ّ
وترنو َ
الرواعف
الر ُ
ماح ّ
لزنديهِ ّ
ُ
ونحمل جمدَ الأكرم َ
ني و�سامنا
ُ
ُ
ني امليام َ
ويو�سف ما ب َ
واقف
ني
ُ
ولمَ ّا َ
نزلْ ماغ ِ ْبتَ
جرحنا
ن�ستاف
َ
ُ
العوا�صف
وتُزْ جي حمانا للأ�شدِّ
�ساح ّ
ال�شا ِم َط ْود ًا ُمنافح ًا
تو�سطتَ َ
ّ

•فائز حداد
يتيم احل� ِّ�ب..
زه��ر باجلرح َ
حني �أُ ُ
أغرد ب�آيات الوج ِع متهم ًا..
� ّ
ملك قتيل !!
يف
أنا
�
ف
يدِ ٍ
تب ّهرجت يف التواريخ مابني �صد ٍر
و�صدر..
ن�ساء !!
و�أعيني ت�ساقط العوا�صم ً
ال��رب يف
خلتُ فرائ�ضي يلخ�صها
ُّ
�أنثى و�أحفظها ككتاب..
فتعلمت العزف على احللمات  ..وما
�ألفيتُ غري مو�سيقى اجلنائز
يف بلد كفيف الرايات ك�سيح الر�أي!!
فالعيب لي�س مبعبدي ..بل بكاهني الأعمى
�أو ب�أ�صبعي الذي ت�ش ّهد يف �صالةٍ خائنة !!؟
ُترى..
�أن�سينا ال��ورد ومت�سكّنا باجلمر؟  ..هل يف اجلمر
اخ�ضرار؟!!!
فاحلب ال ي�أتي اال يف نظرة
رمبا تكاذب الغاوون ..
ُّ
قاتلة !!
كم �أرهقتني املواعيد قبل �أن ت�ضارعني الرحيل ا؟؟

ُ
خائف
وه َو)
الردى ْ
ك�أن َّك يف َجف ِْن ّ
َ
ّ�صر فيهما
َوما َذبَلتْ
عيناك ،فالن ُ
ُ
طائف
الكواكب
قاب على ها ِم
ُع ٌ
ِ
و َيكفي فرن�سا �أنْ تكونَ نديدَ هَ ا
ُ
ُوقوف ًا �شجاع ًا ،والف ََرينُّ
زاحف
جمدَ ّ
ال�شا ِم ،ما َّ
انفك �شاهق ًا
ولكنَّ ْ
ال�ش�آ ِم املَ َط ُ
تجُ َ ل ُّل �أجما َد ّ
ارف
َو�إِنْ غِ ْبتَ  ،ما �أ ْبقاك ح َّي ًا رجا ُلنا
علي وفوزي والهنانو ال ُغ ُ
طارف
ٌّ
ال�سلطانُ يف َو ْقدِ ث ْورةٍ
َولمَ ْ َي ْبخلِ ُّ
َت ُ
�شيل بها ِ�ضدَّ ال ُغزاةٍ الطّ ُ
وائف
َو َقدْ َح َّ�صلوا بالدَّ ّم ُ
ماكنْتَ ت�شْ تهِي
فغنّى تليدٌ للجالءِ َ ،
وط ُ
ارف
ُ
أيو�سف والدُّ نيا تركْتَ نعي َمها
�
َ
ني ُ
وارف
لل�سماك ٍ
ف�ض َّم َك عِ زٌّ ّ ،
ولكن وه ْبتَ ّ
ال�شا َم تيه ًا و�س�ؤدد ًا
ْ
اح ُف
مما َقدْ �صن ْعتَ املَ َت ِ
و َتزْ دانُ ّ

ومتزق الكف التي دف�أتها �صوري وحترقها
عند نافذة احلدود؟!!
فيا الغزالة  :ال ت�ؤمميني..
حتى تفقئني عني الن�ص وانت ِاملب�صرة
ويا ليت دماءك جتري على هواي ..
بابك
حني �أفتح باب الغيم وت�سقط الرياح عند
ِ
ذبيحة
فكم �أح�سد عيون ال�صاغة ..
خدك الذهب� ..أيتها اجلوهرة
ملا تتقادح على بريق
ِ

•�سعاد حممد
لكن خلوق
وعر الطّ با ِع ْ ,
ُ
را�ش بق�صيدة...
كغزالٍ ُم ٍ
م�سافر �أبديٌ ..
ٌ
ُ
مراتب
ي�صل على
َ
أ�سجاف من مو�سيقا
ي�س ّورين ب�
ٍ
َ
ّ
يدي
وي�شرب
يتن�شقُ �صمتي
عط�ش َّ
ُ
حتّى َ
ينفذ �إ َ
يل..
أقد�س �أحزاين..
فريق�ص على � ِ
َ
�إنّهُ الل ُ
ّيل
�سلطان ويت�س ّو ُل
اب وحقود..
ت ّو ٌ
ُ
احلجر,
�وء علينا
يقف على �أوج��اعِ ��ن��ا ,حتّى مي� َ
ُ
ُ
وي�صرخ:
�إنْ ْ
لن حتلموا!..
مل حتزنوا ْ
اخلا�صةِ !..
ثم يكر ُمنا ويع ّينُنا �صبيان ًا لدى طقو�سِ هِ
َّ
ّ
واهلل..
ُ
�شفاعة ّ
بقي منَ احلاملني
(لوال
ال�ش ِ
م�س ,يا �سادة ,ملا َ
حي!)
ّ
ك ُّل ما �أرا ُه الآنَ ر�أيتهُ م ِْن ق ْب ُل
مل �أ�س َع �إليهِ  ,هو َ
حفظني ,و�سعى �إ َّ
يل
َ
�رف �أ ّن� َ
م�شيمة الت�أويلِ لأع� َ
�ك
ك��انَ يكفي �أن �أتب َع
(هو)
أبهر الق�صيدة
(هو) :النابتُ يف � ِ
ر�أيت َُك
كمنطوق لوحةٍ ت�شكيل ّيةٍ
ِ
امل�شاعر الغام�ضة
كحرار ِة
ِ
ر�أيت َُك..
الأن َّة املُ
َ
قلب لغتي
يف
ة
�ضمر
ِ
�شهاب ًا جلي ًا..
املم�سو�س بالر�ؤى!..
واحلج ُة على
ِ
ّ
ّ�صريح
ّلميح والت
ُ
ِ
ا�سم َك الفارقُ بني الت ِ
الرمادي
الفارقُ الّذي يلعنُ اللّونَ ّ
ا�سم َك..
ُ

َ
ا�سمك يل
دع
َ
�أنا �أدرى منْك ِبتل ّفظِ هِ
دع يل َ
نعمة عدِّ بالبلِهِ
َ
ا�سمك..
توار ُد �أفكا ِر الغدرانِ ..
َ
�����ظ خ����ط����ف ط��ف��ول��ت��ي
����م محُ ������اف� ٍ
م�����ع رق�����ي� ِ
ُ
يح..
هو
غر�ض ّ
الر ِ
ح َ
تذهب مع املدى برحلةِ �صيد
ني
ُ
َ
ُ
الكاذبة الّتي يمُ نّي بها التاريخَ د َم
ا�سمك احللوى
املقهورين!
ح َ
ني �شربتُ الأزمانَ  ..ر�أيت َُك
ُ
�أنا امل ّيتة يف حادثِ انبها ٍر
العنقاء..
تنقرين
ُ
ُ
ف�أفيقُ كر�ؤىً قمر ّيةً
لكنْ ,
ني
مل ُيزايلْني احلن ُ
ْ
حب..
يا ّ
َ
َ
حب
عر�ض
�أرين
منكبيك يا ُّ
ً
أقي�س كم موتا بقي يف عمري؟
ل َ
َ
َّ
نواياك �إلاّ الزّ ناد
أ�ست�شف من
فلم �
ْ
حب امتحنّا..
امتحنّا يا ُّ
وز ّور عالماتِنا لنعيدَ !
و� ّصورنا ونحن �صرعى العاطفة
َ
لن�ضحك علينا حني يغ�شانا اليقني
ً
ر َع مم��ت � ّن �ا ب��ك��لِّ ري�����ش��هِ للعا�صفة
ك��ع�����ص��ف��و ٍر ت��ب� ّ
وما َ
زال يعتقدُ �أنّهُ
الريح!..
ي
�س
دُ
ّ
ّ
َ
حب
�إنْ
اختلف الروا ُة يا ّ
ف�أنتَ قاتلي احلبيب..
ٌ
آخر القلب!.
نقطة � ُ

•علو�ش ع�ساف
�صيامي َمن ملاها �صار ح ّال
حر َم ما �أح ّال
فكيف اهلل ّ
قيا ُم الليلِ يف العينني تقوى
ٌ
كال�صال ِة ملن حتلّى
وفر�ض
ّ
أخالق اجلمالِ وعا�ش عمر ًا
ب� ِ
أخالق دينهِ ما تخالّ
وعن � ِ
�س�أحيا عا�شق ًا و� ُ
أموت �ص ّب ًا
و� ُ
الروح خ ّال
أحمل يف
ِ
جيوب ّ
ف�سبحان الذي قد �صا َغ ليلى
أطراف ب�سمتها جتلّى
ويف �
ِ
�أرى قلبي تو�ض�أ باخلطايا
ورتل �آية الأنثى و�صلّى
�أرى طيف ًا لها بثياب وجدٍ
مع الأن�سا ِم فجر ًا قد �أط ّال
فقلتُ ُ
وقبلتي تف ُّ
رت �شوق ًا
حتاو ُر يف جنانِ الور ِد ف ّال
ُ
با�سطات ّ
الكف جوع ًا
عيوين
وتفاح من الأعلى تدلىّ
ٌ
�أ� ُ
أقطف حبتني كلون �شوقي
ّ
تْ
تر ّف ..ك ّال
ه
فا
وال�ش
د
فر
ُ ِ
ّ

تحية

• �سميا �صالح
ح ّي َ
اك بالو ْر ِد
يف ماذا تحُ ّييهِ
قلب ف� ْأعزفْني حلنا
يا ُ
يف مغانيه
مللِم من ال�ضوء
عقد ًا حول منحره
وا�سكب من العني
مو�سيقى تناجيه
دع مايقال عن الع�شاق �أنهم

اجلراح على اجلراح

ر�ؤىً قمريّة!..

َ
ُ
القذائف
عليك
ب�سم ،لو ه ّلتْ
و َت ُ
لواقف
(وقفْتَ وما يف املوتِ َ�ش ٌّك
ٍ

فهل �ست�شتعل العيون على العيون وتلتئم

�صيامي
عن
لماها

�شكل اجلنون بهم
�أ�ضحوا مرا�سيه
ُذب باخلليل فقد
فا�ض احل�شا �شغف ًا
حد الفناء به
كي ما ُترى فيه
مثل الن�سيمات وقت الفجر
�ضاحكة
�أو كالن�سائم يف رو�ض

تناغيه
حلّق �إىل ماوراء الغيب منت�شي ًا
�إذ مل ي�سعك وجود
يف مبانيه
هلل در
م�سمى الع�شق مافعلت
�أيديه فينا وما �أبقت مبانيه
�أبقت بنا عمر طفل
�ضاحك �أبد ًا

تك�سو الرباءة
مثل الفجر ما�ضيه
فالأم�س �شهد
وقبل الأم�س �سكّرة
واليوم �أحلى
فغني يا لياليه

قصة

• حممد احلفري
ف��ج ��أة خطر يف ب��ايل م��ا �أق��ل��ق راحتي
وعكر مزاجي ،بل وطري النوم من عيوين،
ماذا لو كانت �أمي قد تزوجت؟
ــ تزوجت
ــ نعم تزوجت ،وملاذا ال تتزوج؟
ــ لأنها �أمي.
ــ و�أمك �ألي�ست �أنثى؟ �ألي�ست امر�أة؟
ــ نعم
تنكر عليها حقها؟
ــ �إذ ًا ملاذا ُ
ــ حقها!
علي كالأبله هكذا ،لقد تويف وال��دك منذ
ــ ال ترد ّ
دخولك ال�سجن.
ــ رحم اهلل �أبي ،واملعنى؟
ــ ها �أنت قد عدت حلماقتك من جديد ،املر�أة يا حبيب
روحي ج�سد ورغبة وحاجات يجب �أن تلبى.
ـــ �أمي وفية لذكرى �أبي.
ــ �أمك �إن�سانة ،ب�شر من حلم ودم.
�أغم�ضت عيني بقوة وذلك احلديث يدور يف داخلي
وك�أنني يف حالة �صراع مع نف�سي ،ورحت �أفكر ما �أمكنني
بطريقة عاقلة ومنطقية ،فحني جئت �إىل هنا وقد
ت�لازم ذلك مع وف��اة �أب��ي بقيت �أم��ي وحيدة ولي�س من
ي�ؤن�س وح�شتها �سوى �أخواي ال�صغريان �سامر و�سمرية.
�صحيح �أن �أبي رحمه اهلل قد ترك لها راتب ًا تقاعدي ًا
وما ًال ميكن �أن يكفيها لتعي�ش م�ستورة احلال طول حياتها
مع �أخوي ال�صغريين .ملاذا �أ�صر �أن �أقول عنهما �صغريين
ال �أدري وقد م�ضى على تركي لهما وملنزلنا ال�صغري ع�شر
�سنوات؟ اهلل وحده هو العامل ماذا جرى لهما من بعدي.
لكنني �أ�ستطيع �أن �أخمن ،ف�أمي قد تزوجت من �أحد
جرياننا� ،أو من �أحد �أ�صدقاء �أبي ،و�أ�ستبعد �أن تكون قد
تزوجت من �أحد �أقاربها لأنها كانت تكرههم وال تطيق
ر�ؤية �أحد منهم.
تذكرت الآن كل �شيء والأم��ر لي�س تخمين ًا �إذ ًا ،بل
هو حقيقة وا�ضحة و�ضوح ال�شم�س يف عز النهار ،الآن
عرفت وت��أك��دت من كل �شيء فقد كنت �أ�سمعها وهي
حتدثه على الهاتف“ :البيت بيتك يا �أبو العبد� ،أنت
تعرف معزتك ،البيت ينور بوجودك يا رجل»
وكانت �أ�شهر عباراتها حني يحمر وجهها وتقول :ولو
يا �أب��و العبد� ،أن��ت مو غريب ،تعال يا رج��ل وال تبق
وحدك ،فالوحدة موح�شة ،تعال ودعنا نقطع الوقت
ونت�سلى.
كانت تطلب من �أب��ي �أن يذهب �إىل ال�سوق ويجلب
لها �أف�ضل ما فيه من حلومات وخ�ضرة وفواكه وموالح،
لتطبخ ل�صديقه �أبي العبد �أجود �أنواع الطعام ،وتقدم
له �أح�سن �ضيافة ميكن �أن تقدم ،ثم جتل�س بينه وبني
�أبي وي�سهرون حتى منت�صف الليل.
كان �صديق �أبي احلميم ورفيقه الل�صيق يق�ضي معنا
يف منزلنا �أوقات ًا طويلة فهو �أرمل ومل تنجب له زوجه
الأوالد ،وبعد وفاتها رف�ض قطعي ًا الزواج من �أي امر�أة
وفاء لذكراها كما كان يدعي ،على الرغم من حماوالت
ً

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الواحدة والثالثون" العدد"1692" :الأحد2020/8/30م4 -حمرم 1441

ممنوع من الكالم

9

�أب��ي الكثرية لتزويجه لكي ي��رى ابنه عبد يكن مبقدورك �أن ت�ؤجلي زواجك ولو قلي ًال ريثما �أخرج
الذي بقي يكنى به من دون �أن ي�أتي �إىل هذه و�أكون حا�ضر ًا كي �أبارك زواجك و�أهنئك عليه؟ �أم �إنك
الدنيا.
خفت �أن �أكون موجود ًا و�أعرت�ض على ذلك ال��زواج �أو
�أكاد �أجزم �أنها تت�سلى مع �أبي العبد الآن.
�أمنعك منه� ،آه و�آه ،متى �س�أخرج من هنا لأ�ستطلع الأمور
كنت �أك��ره ذل��ك الرجل وت��أخ��ذين الغرية
على �أمي ،وكنت �أمتنى من �أعماقي �أن �أطرده و�أعاينها بنف�سي و�أرى ماذا خرب اجلميع يف غيابي؟.
من منزلنا �شر ط��ردة ،لكنني مل �أك��ن �أج��ر�ؤ على ذلك ه��ذا ما ك��ان ي��دور يف خلدي يف تلك الليلة املحكمة
خوف ًا من �أبي الذي كان يحبه كثري ًا ،وحني كنت �أجتنب الظالم ،وبينما كنت يف �أق�صى �شرودي� ،أ�ضرب �أخما�س ًا
حتيته و�أبقى عاب�س ًا يف وجهه كان �أبي يخاطبني �آمر ًا ب�أ�سدا�س لأجل حالة ال�ضياع التي و�صلت �إليها عائلتنا
:تعال و�سلم على عمك يا ولد.
يف غ��ي��اب��ي،و�إذا بي �أمل��ح خياالت عند ب��اب الزنزانة،
كنت �أفعل ذلك و�أنا �أردد بيني وبيني“ :وعمى يعمي
فاعتقدت ب��ادئ الأم��ر �أن��ه جم��رد حلم يخالط بقية
عيونو” �إنه لي�س عمي
�آه منك يا �أب��ي� ،ساحمك اهلل على كل ح��ال ،هاهو �أحالمي وهلو�ساتي يف اليقظة ،لكنه مل يكن كذلك فقد
ر�أيت يف تلك اللحظة ال�ضابط امل�س�ؤول عن احلب�س ومن
�صاحبك قد تزوج �أمي بعد رحيلك.
رفعت البطانية عن �صدري وجل�ست على الفرا�ش و�أنا خلفه املحقق قد دخال من بني ق�ضبان الزنزانة وك�أنهما
�أقول :
�ساحران �شريران ،حيث مل يحدث دخولهما �أي قرقعة
و�سامر و�سمرية ماذا حل بهما يا ترى؟ خطر ال�س�ؤال لل�سال�سل ،ومل �أ�سمع �صرير الباب املعتاد.
على ب��ايل ف��ج ��أة� ،شعرت بيد تعيدين لأمت���دد على
قال ال�ضابط� :سيا�سة يا بن احلرام!
الفرا�ش وك�أنني مل �أجل�س �أو �أحاول ذلك� ،شعرت بتلك
اليد تربتُ على �صدري وتتلم�س جبيني وها�أنذا �أرى قلت ب�صوت مرجتف :ح�شي�ش واهلل العظيم ح�شي�ش.
عمي بكر�شه الذي يتقدمه قد جاء من بلدتنا التي كنا ا�س�أل املحقق الذي �ضبط الكمية مع عنا�صره يف منزيل.
نعي�ش فيها ليواجه �أمي مع زوجها �أبي العبد يف منزلنا قال املحقق� :أن��ت ك��اذب ،مل جند �شيئ ًا �سوى الكتب
:ا�سمعي يا امر�أة نحن ال ن�سمح لرجل غريب �أن ي�سكن التي يقر�ؤها املجانني من �أمثالك.
يف بيوتنا ويتزوج ن�ساءنا.
�إن��ك��اره للم�ضبوطات يف منزيل ثبت تهمتي ،لذلك
يتوقف قلي ًال وهو ينظر �إىل �أمي وزوجها ثم ي�ضيف
انكف�أت على ذات��ي وو�ضعت ر�أ�سي على �صدري ورحت
:ال ميكن �أن �أ�سمح لأوالد �أخي �أن يعي�شوا يف كنف �أي
�أبكي و�أبكي ،لأنني لن �أخرج من هنا �إال حممو ًال على
�إن�سان غريب.
تنظر �إليه �أمي وتقول غا�ضبة :هذا لي�س غريب ًا� ،إنه الأكتاف.
�صديق والدهما رحمه اهلل وعمهما.
لقد جنت �أم��ي وعمي من عقابي ،ول��ن �أ�ستطيع �أن
ـــ ال تقويل ذلك �أمامي ،هذان الطفالن لي�س لهما من �أنقذ �أخ��وي من احلالة التي و�صال �إليها ،و�أب��و العبد
عم يف الدنيا �سواي ،فدعينا ننهي املو�ضوع بهدوء.
الآن يتبغدد على امل��ر�أة �أمي ومعها نقود �أبي .يا لهول
ــ كيف تريدنا �أن ننهي الأمر؟ �إنني �أ�سمعك.
م�صيبتي ،وما �أ�صعب �أن يقهرك �أقرب النا�س �إليك.
ـــ ت�أخذين ن�صيبك من مرياث �أخي وح�صتك من املنزل،
كنت �أردد ذلك و�أنا مغم�ض العينني ،ودموعي تزداد
وتغادرين مع زوجك هذا �إىل منزله.
انهمار ًا ،وحني فتحتهما على ات�ساعهما لأت�أكد �أنني قد
ــ والولدان؟
ــ عند �أهلهما يف احلفظ وال�صون.
عدت �إىل �صحوي� ،أو �إىل احلياة جمدد ًا فاج�أين البيا�ض
تقبل �أمي بذلك وك�أنها كانت قد هي�أت نف�سها من قبل املحيط من كل جانب ،بيا�ض احليطان وال�ستائر ،غطاء
لهذا الأمر ،بينما يبيع عمي املنزل ويقتاد معه �شقيقي
ال�سرير ،ومالب�س الكادر الطبي ،وحتى �أكيا�س الأدوية
لي�أخذهما معه �إىل البلدة ،يفعل ذلك وك�أنني ل�ست
موجود ًا� ،أو ك�أنني ميت ال ر�أي يل ،كيف حدث هذا ال املعلقة فوق ر�أ�سي واملمدة ب�أ�سالك رفيعة نحو يدي
اللتني خلتهما بي�ضاوين .كانت �أمي ت�شد الغطاء على
�أدري.
املهم عند عمي �أن يخرج رابح ًا من تلك ال�صفقة ،هذه ���ص��دري وع��ن ميينها يقف �أب���ي ،بينما وق��ف �صديقه
هي عادته مذ كنا �صغار ًا ،وهذا هو يختمها ببيع منزلنا �أبو العبد عن ي�سارها ،كانت تقف يف املنت�صف كما هي
يف املدينة وي�ضع معه مرياث �أبي يف جيوبه ،و�شقيقي العادة ،وكان عمي يقف مقاب ًال لهم عند الطرف الآخر
�سامر ترك املدر�سة وهو الآن يعمل مقابل قوته اليومي
من ال�سرير� ،شعرت �أن يف �أعماقي �صرخة يجب �أن تخرج
لدى عمي ،و�سمرية واح�سرة قلبي عليها دائم ًا لأنها �أي�ض ًا
يف تلك اللحظة ،حترك ل�ساين �أو هكذا هيئ يل ،غري �أن
تركت املدر�سة و�أجربها على الزواج من �أحد �أبنائه.
لن �أغفر لك يا عمي ملا فعلته مع �أخ��وي ال�صغريين ،الطبيب تقدم مني على عجل� .أبعد اجلمع عن �سريري،
وملا نهبته من �أموالنا من مرياث �أبي .و�أنت يا �أمي �أمل ثم و�ضع يده على فمي وقال� :أنت ممنوع من الكالم.
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احتفاءا بالذكرى  125لوالدة ال�شاعر الرو�سي الكبير �سيرغي ي�سينين

• ت .د ا�سماعيل مكارم

يف �أي��ام اخلريف اجلميلة ,يف مو�سم ذهب
الغابات ,بهذا العام �سيحتفل املجتمع الرو�سي
على امل�ستويني الأكادميي وال�شعبي بالذكرى
ال  125ل����والدة ال�����ش��اع��ر ال��رو���س��ي الكبري
�سريغي ي�سينني.
�سوف تقام يف رو�سيا ال��ن��دوات العلمية,
وامل ��ؤمت��رات ذات الطابع الأك��ادمي��ي ,و�سوف
تعقد جل�سات بحث ل��دار���س��ي ,ومتابعي ,وحمبي
�أرث هذا ال�شاعر الرو�سي الكبري .نحن لي�س للمرة
الأوىل نتكلم عن عبقرية هذا ال�شاعر الفذ  ,وعن
�أ�شعاره وحياته ,بل �سبق لنا �أن قمنا بن�شر ق�صائد
له مرتجمة �إىل لغتنا العربية على �صفحات هذه
ال�صحيفة املجيدة « الأ�سبوع الأدبي».
ال �شك �أن من اطلع على نتاج م�شاهري الأد ب
الرو�سي يف القرنني التا�سع ع�شر ,والع�شرين ,ومن
در�س بعمق هذا الأدب وخا�صة ما قدمه ال�شعراء
ال��رو���س يف الع�صرين( :الذهبي) القرن التا�سع
ع�شر ,و(الف�ضي) القرن الع�شرين �سي�صل �إىل نتيجة
مفادها� :أنّ قمة ال�شعر الرو�سي يف الع�صر الذهبي
 هي �أ�شعار الك�ساندر بو�شكني ب�أ�شكالها املختلفة,وقمة ال�شعر الرو�سي يف الع�صر الف�ضي  -هي �أ�شعار
�سريغي ي�سينني� .إنّ ما مي ّيز ال�شعر لدى ي�سينني هو
قرب هذا النتاج من روح ال�شعب ,وجتذره وارتباطه
املتني بالأر�ض الرو�سية ,وان�صهاره ,ال بل ت�آخيه
مع الطبيعة� ,إىل جانب دفاع ال�شاعر عن الإن�سان
ووجوده �أمام خطر هجوم الثورة ال�صناعية ,وزحف
العمران املدائني ,واخلوف من والدة ان�سان من منط
ون�سي
جديد ,قد اقت ِل َع من جذوره ,و�أر�ضه ,وبيئته ,
َ
مي الذي
ما�ضيه وعاداته ,كما ن�سي �أعياده والتقو َ
عا�ش عليه �أجدا ُد ُه وجمتمعه.
ر�أينا اليوم من واجبنا �أن نقدم للقراء الكرام
جمموعة من ق�صائد ي�سينني التي كتبها يف مرحلة
الع�شرينيات م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ..وه��ي مرحلة
ن�ضوجه ككاتب وك�إن�سان .نعتقد �أن القارئ الكرمي
يعرف �أن عمر �شاعرنا كان ق�صريا جدا � ,إذ ولِدَ يف
احلادي والع�شرين من �أيلول عام 1895م (ح�سب
ال��ت��ق��ومي ال��ق��دمي) �أي(� 3أك��ت��وب��ر ,يف التقومي
احل���ايل) ,وت��وف��اه اهلل يف  28كانون �أول من عام
1925م يف مدينة لينينغراد ,ودفن يف مو�سكو ,غري
�أنه ترك ملجتمعه الرو�سي وللمكتبة العاملية �إرثا
غنيا وكبريا ,وهذا الإرث العظيم جدير بالدرا�سة
والرتجمة.
علي هذا ّ
ال�شارع
َ
لي�س غريب ًا ّ
علي هذا ّ
ال�شار ْع,
َ
لي�س غريب ًا ّ
توا�ض ْع.
علي هذا ال َبيتُ املُ ِ
لي�س غريب ًا ّ
قف من عيدان ّ
ال�س ُ
الق�ش,
وال هذا ّ
ق�صالتهُ على النافِذة.
الذي تدَ لتْ َ
**
لقد عِ �شنا َ�سنواتٍ قا�سِ ية ً
ر�أينا فيها قوى قوية َج ّبارة .
أذكر �أيا َم الطفولةِ يف القرية,
ال زلتُ � ُ
هاء الأز َرقُ .
ال يزال يف خلدي ذلك ال َب ُ
**
مل �أبحثْ يوم ًا عن ّ
ال�شهر ِة والعي�ش ِ الرغيدْ ,
�إذ �أين � ُ
ال�سعادة.
أعرف ما هي ال�شهرةِ ,
�صاحبة َ
حني � ُ
عيني يف هذ ِه الأيا ْم
أغم�ض
ّ
ال �أرى �سوى بيت الأهل ِ.
**
�أرى َ
َ
طر
مل
ا
ذلك ال ُب�ستانَ يف �أيام ْ
َ
ال�سياج,
وكيف �ش ْه ُر �آب َيحنو على ّ
ت�ضنُ �أ�شجا ُر الزيزفون
كيف حتْ ِ
تلك الطيو َر وتغريدَ ها و َو� َشو�شاتِها .
**
كم � ْأح َببتُ هذا ال َبيتَ
اخل�شبي ,
ّ
ففي جذوع ّ
ال�شجر تلك قوة ٌعظيمة,
�أما فرنُ البيتِ فقد كان يُ�صدِ ُر �أ�صواتا غري َبة
يف ليايل ال�شتاءِ القا�سية.
**
ن�شيج
كانَ �صوته َجهوريا ,ك�أنه ٌ
على �أحدٍ ما قد فقدَ ُه � ِأحبا�ؤه.
ماذا تراءى جلمل ِ ال ُآج ّر هذا
يف زخةِ املَطر وهو ُي َولول؟
**
رمبا قد ر�أى ُبلدانا َبعيدة,
آخر َجميال,
�أم ر�أى يف املَنام َم ْو�سِ م ًا � َ
�أو َ
رمال بال ِد الأفغان ِ الذهبية,

ماء ُبخارى الزجاجية الغرباء.
�أو َ�س َ
**
أعرف َ
�آه � ,أنا �أي�ضا � ُ
تلك ال ُبلدان,
ُ
رية ً هناك,
فقد
اجتزت دروبا لي�ستْ ق�ص َ
ولكني كنتُ م�شدودا دوما نحو ديارنا
لذا �أ َر ْد ُت اليو َم �أن �أعو ْد.
**
غري �أنّ َ
تلك الغفوة ا َ
جلميلة قد انتهتْ
كلُّ �شيء قد انتهى وذهَ َب َم َع الدّ خان ِ الأزرق ِ.
ربي
َ�سالمٌ �إىل عيدان ِ الق�ش ال ّ
َ�سالمٌ َ
لك �أيها البيتُ
اخل�شبي.
ُّ
*******
1923
بق َِي يل َ�ش ٌ
واحدٌ لل َمرح
كل ِ
بقي يل ٌ
�شكل واحدٌ لل َم َرح:
بال�صفري كالفِتيان.
وهو �أن �أقو َم ّ
ُ
أحاديث عن ُ�سلوكي ال�س ِّيئ,
حر َجتِ ال
تدِ َ
ق�ص ٍف و�شتائ َِم.
قالوا �أين ُ
رج ُل ْ
**
�آه �إنها َ
خل�سارة ُم�ضحِ كة!
كم يف احلياة من َخ�سائ َِر تدعو �إىل ّ
ال�ضحِ ْك.
�إين َخ ٌ
جل لأين كنتُ ُم�ؤمِن ًا باهلل.
و�أ َ
متر َم ُر ال َيو َم لأين ال �أ�ؤمِنُ باهلل.
**
�إنها الأبعا ُد الذهبية !
هذه ا َ
حلياة ُالتعي�سة ُ حترقُ َّ
كل �شيء.
ق�صفتُ و�شت ْمت ُ..
لقد َ
كلُّ ذلك كي � ْأحرتقَ �أكرثْ.
**
مَوهِ بة ُ ال�شاعر يف �أن يُداعِ َب و ُي َخ َ
رب�ش,
�إنها �سِ َمتهُ  ,و�صارتْ قد ًرا له.
بي�ضاء و�ضفدع �أ�سو َد ,
حاولت �أن �أجمع بني َو ْردَةٍ
َ
�أردت �أنْ �أزاوج بينهما.
**
لنقل �أن ذلك مل َيح�صلْ  ,مل َيحد ثْ ,
غري �أنه كان وليدَ �أفكار تلك الأيام ِ ال َورد ّية.
�إذا ال�شياطني قد ّ
الروح..
ع�ش�شتْ يف
ْ
ذلك يعني �أن لل َمالئِكةِ َمكانا فيها.
**
ب�سبب مداعبتي تلك ُ
احلثالة
ِ
تراين اليو َم ُمت َو ّجه ًا برفقتِها �إىل عامل �آخر.
طلب :عندما حتل �ساعتي
ويل ٌ
�أرجو ممِ ّ ن �سيكونون بقربي −
**
لأجل التكفري عن ذنوبي الثقيلة,
كفر ُت بال ِن ْع َمةِ ...
ومبا �أين قد ْ
رو�سي ,
�أن َيكفنوين بقمي�ص ٍ
ّ
و َيجعلوين �أموت حتْ تَ الأيقوناتْ .
************
1923
اجلِ�سي بقربي يا غالية.
ْ
اجلِ�سي بقربي ياغالية
ْ
نظر كلّ مننا �إىل عيون الآخر.
ل َي ْ
�أريد من خِ الل نظرت ِِك احلانِية
بعا�صفةِ ال َو ْجد.
�أن �أ�ش ُع َر ِ
**
اخلريف ال ْأ�صفر ُ هذا,
ذهَ ُب
ِ
َ
ال�سنبلة
و�ضفرية ُ ال�شعر بلون ِ ّ
كلّ هذا ُبع َِث كيَدٍ ُمدّ تْ
�شاب طائ�ش نزق ٍ.
النقا ِذ ٍ
**
لقد غاد ُ
َرت ديا َرنا ُمنذ ُ �سِ نني,
َ
حيث تزهِ ُر ال َأج ُ
روج.
مات
هناك واملُ ُ
�شدّ ين التوقُ �إىل �أ�ضواءِ املَدينةِ  ,وال�شهرةِ,
فع�شتُ ك�إن�سان ٍ �ضا ِئ ْع.
**
تذكر قليال
�أ َر ْد ُت من هذا القلب �أن َي َ
يف ,
ال�ص ِ
ُب�ستاننا  ..و �أيا َم ّ
َح ُ
يث على �أنغام نقيق ِ ال�ضفا ِد ْع
َح َّ�ض ُ
بح �شاعِ ًرا.
رت نف�سي كي � ْأ�ص َ
**
الدّ نيا الآنَ هُ َ
ٌ
خريف �أي�ض ًا
ناك
�ص �أما َم نوافذ
�أ�شجا ُر
ِ
القيقب ,والزيزفون ت�شْ َخ ُ
ِ البيتْ ,
تر�سِ ل �أغ�صانها كما الأيادي,
ت ْب َح ُث ع ّمن تعرفهم هُ ْ
ناك.

لقد ِر َحلوا عن هذ ِه الدّ نيا ُمنذ ُ �سِ نني.
رب ِة
ها هو الق َم ُر يف َ�سماءِ املَق َ
ال�صلبان ِ
َي ُ
ر�س ُم ب�أ�شعتِهِ على ُّ
�أننا قريبا َ�سنكونُ عِ ندَ هم,
**
و�أننا َب ْعدَ �أن َ
نعي�ش ز َمنَ اخلوف ِ
َ
َ�سننتق ُِل �إىل َ
ذاك املكانْ .
ب
ع
ال�ص َةِ
كلُّ الدّ ِ
روب ّ
الفر َح لل ْأحياء.
تهدي َ
**
اجلِ�سي بقربي يا غالية
ْ
لينظر كلّ مننا �إىل عيون الآخر.
ْ
�أو ّد من خالل نظرتِك ِ احلانِية
بعا�صفةِ الوَجدْ .
�أن �أ�ش ُع َر ِ
*******
�أكتوبر عام 1923
ختم كال َمه
ها هو
الغاب قد َ
ُ
ختم كال َمه
قد
الغاب
هو
ها
َ
ُ
�شج َرة ال َبتول بلغةٍ با�سِ َمة
َحدثتنا با�سمِهِ َ
ترح ُل َحزينة,
ها هي طيو ُر الغرنوق َ
غري �آ�سفةٍ على � َأحدْ .
**
ٌ
�ضيف
ال َ�س َب َب للت� ّأ�س ِف على النا�س ,فكلّ ِ
واحدٍ
َيعبرُ ُ َ ...ي ُ
دخل ال َبيتَ  ,ثم ُيغاد ُره.
رية ُ القنب ترى يف املنام من َر َحلوا,
َ
�شج َ
َ
ري ِة الزرقاءَ ,حيث يُ�ساهِ ُرها
هناك َ
قرب ال ُبح َ
الق َم ْر.
**
� ُ
هب العاري
ال�س ِ
أقف وحيدا يف هذا ّ
أ�سراب الغرنوق َبعيدا
والريح
تدفع � َ
ُ
ُ
ال�شباب ا َ
ُ
جلميلة,
ذكريات
ويف البالِ
ِ
ل�ستُ ُمت� ّأ�سفا على � ّأي �أمر َم�ضى.
غري �أين ْ
**
ل�ستُ نادِما على ال ُعمر الذي �ضا َع َع َبثا
وال مت� ٌ
الليلك
أ�سف على زهر
ِ
�شجرة ُ «ريابينا» ت�شع ُِل مَوقِ دَ ها ال ْأح � َم� َ�ر يف
َ
ال ُب�ستان ()ِ 1
فء ل َأحدْ .
لكنهُ ال يمَ ُ
نح الدّ َ
**
لن حتْ رتقَ
عظام «ريابينا»
ُ
�شب
وهذا اال�صفِرا ُر لن ُيبيدَ ال ُع َ
ها هي الأ�شجار تو ّدع �أوراقها برقةٍ
مثلما �أنا �أ َبعثرِ ُ كلِماتي ا َ
حلزينة.
**
�إذا ال َوقتُ �أ ّدى �إىل جمعها ,بقو ِة الريح,
يف كومةٍ واحدةٍ  ,فقولوا :
الذهبي
الغاب
ها هو
ُ
ُّ
هُ
ذب َو َجميلْ .
ٍع
بل�سان
م
كال
ختم
قد
َ
َ
َ
ٍ
**********
1924
كم يَخطِ ُر على بايل
كم يَخطِ ُر على بايل يا غالية...
�شعرك ا َ
َج ُ
حلرير,
مال
ِ
ومرا
علي ّ
كم كانَ َ�صعب ًا ّ
�أ ْم ُر وداعِ ِك �آخر َم ّرة.
**
اخلريف تلك
تعو ُد �إىل الذاكرة ليايل
ِ

وح ُ
فيف �أغ�صان ِ ال َبتول ,ك�أنها �أ�شباح,
َ
أيام حينها كانتْ ق�صرية,
ال ُ
�أما الق َم ُر فكانَ كرمي ًا ب�أ�شعتِهِ الف ِّ�ضية.
**
أذكر كال َم ِك حني و�شو�شتِني :
� ُ
الزرقاء,
متر هذه الأعوا ُم
ُ
« �سوف ّ
َ
و�سوف تن�ساين يا حبيبي,
وتع�شقُ امر�أة ً �أخرى».
**
�أزها ُر �شجر ِة الزيزفون حتْ يي ال َيو َم
تلك املَ�شاعِ َر,
يف الذاكرة ِ
حني كنتُ �أن ُ
رث الزهو َر
على �ضفري ِة ال�شعر ال ْأجعَدْ .
**
هذا الف�ؤا ُد ال ُيريدُ �أن َيهدَ �أ,
�أرا ُه يُالطِ ُف امر�أة ً �أخرى َحزين ًا
ك�أين به بهذِ ِه الق ِّ�صة...
إليك من َجديدْ .
�إمنا َيعو ُد بالذاك َِر ِة � ِ
*********
1925
النجوم تغفو
النجو ُم تغفو يف َ
الفجرالأوىل
حلظاتِ
ْ
وح ُ
قول ال�شوفان ُيغطيها الندى...
ُ
طرتِ على بايل �أ ّيتها الغالية,
َخ ْ
خطرتِ على بايل يا �أمي ال َعجوز.
**
الرابية
حني مت�شني كعادتِك ِ نح َو ّ
ويَدُ ك ِ مت�سِ ُك العكا َز ب�شدّ ة,
ترينَ َ
كيف الق َم ُر يَ�ستحِ ُّم
يف مياه النهر الغايف.
**
� ْأع ُ
رف ...تظنني مبرارةٍ وقلق
وحزن ٍ كبري �أنّ ..
ابنك ال يبايل �أبدا مبوطِ نِه,
وروحه ُ ال تقلقُ على دياره.
ُ
**
قدماك نحو املَقرب ِة
ثم تقو ُد ِك
ِ
ال�سياج وا َ
حل َجر,
ب
قر َ ّ
تقفني ْ
وحنان ٍ ,
فتتنهدين ب َع ٍ
طف َ
خطر على بال ِِك �إخوتي و�أخواتي.
�إذ َي ُ
**
لنقل �أننا كنا ُم�شاغبني
�أما �أخواتي فكانَ �صباهُ ما �أ ّيا ْر,
َود ْد ُت لو �أنّ هذا َّ
ال�شجن
ينيك ا َ
حلزينتنيْ.
ُيغاد ُر يوم ًا َع ِ
**
كفاك !
كفاك ُحزنا !
ِ
ِ
وقتُ
ع
ال
�
لقد
حانَ
أخذِ
ِبرَ ْ
ف�شج َرة ُ التفاح تت�أمل �أي�ض ًا
َ
لفقدان �أوراقِ ها النحا�سِ ية.
**
ما �أحوجنا �إىل الفرح
فهو َج ٌ
ال�صباح,
ميل ك�أجرا�س ِ ّ
رتقَ
� ّ
هب
م
يف
أح
�
الريح ِ
أف�ضل ُ �أن ْ
َ ّ ّ
فن.
على
أبقى
�
أن
�
على
الغ�صن ِ و�أت َع ْ
ْ
*************
1925
مالحظات وهوام�ش:
�شجرة ُ «غ َب رْياء» (ب�ضم الغني),تعطي
 )1ريابينا  :هي َ
يف اخلريف حبات حمراء اللونّ ,
ف�ضلنا احلفاظ على اال�سم
ال��رو���س��ي يف م�تن الن�ص حفاظا على الطبيعة الرو�سية.
(املُرتجم).
 )2هذه الن�صو�ص ترجمت من الن�ص الرو�سي الأ�صلي
راجع امل�صدر :
1. Есенин С.А. Собрание
сочинений: В 2 т. Т.2.− М.: Сов.
Россия: Современник, 1990.
2. Есенин
С.А. Собрание
сочинений: В 2 т. Т.1.− М.: Сов.
Россия: Современник, 1991
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• د .في�صل الق�صريي
ال��ك��ت��اب��ة ع��ن ال��راح��ل ال��ك��ب�ير القا�ص
والإن�����س��ان املبدع حممود ج��ن��داري لي�ست
ه ّينة وال ب�سيطة بل هي مغامرة وجمازفة،
وال�سيما يف ظلّ احتفائية �أ�صيلة وبهيجة
وم��ب��دع��ة وخ�ل�اّ ق���ة ت��ن��ه�����ض ب��ه��ا جملة
((����ش���رف���ات)) ،ه���ذه امل��ج��ل��ة ال��ت��ي يحقّ
ملبدعي نينوى والعراق �أن يفخروا بها يف
ظلّ غياب وا�سع لهذا النوع من احلراك الثقا ّ
يف
املتقدّ م واملتط ّور يف مدينة تاريخية هي �أ ّم
مر الع�صور ،فحني حتتفي
الثقافة والإبداع على ّ
((���ش��رف��ات)) مبنجز حم��م��ود ج��ن��داري �إمن��ا
حتتفل بنا جميع ًا ،ونحن نحتفل بها وبجنداري
حقيقي �أ�سهم يف رفع �ش�أن نينوى
وبكل مبدع
ّ
التاريخ واحل�ضارة وال��راه��ن عالي ًا ،يف عراق
متن ّوع هو �أ�صل احل�ضارات والإبداعات واملعارف
والقيم والتقاليد.
و�إذا كانت ((�شرفات)) قد ولدت كبرية ف�إنها
باحتفائها اجلميل بجنداري تكون قد �أ�ضافت
لكربيائها ورفعتها وانفتاحها وا�ستقالليتها
وعراقيتها الكثري ،و�ست�ضع بذلك َدين ًا كبري ًا يف
�أعناقنا جميع ًا يرغمنا على م�ساندتها ودعمها
وحرا�ستها لتكون �صوتنا املنتظر وحلمنا
امل�ستمر ،ولتكون جملة باذخة بعطائها ور�ؤيتها
ّ
وح�سا�سيتها وف�ضائها وفر�سانها ،تدخل التاريخ
من �أو���س��ع �أب���واب املحبة والإب���داع والأ�صالة
واحل��ري��ة والثقة والتحدي مل��ن ي��رون بعيون
ع�شقهم للجمال ال بعيون ح�سدهم له.
املو�صلي الأنيق
ممتزج بنكهة الربيع
�صباح
يف
ٍ
ٍ
ّ
وال�شفّاف والواعد من عام 1989م التقيته على
املدر�سي يف املديرية
عتبة مديرية الن�شاط
ّ
العامة لرتبية نينوى ،الرجل الهادئ ذو النظرة
العميقة النافذة الثاقبة اخل�صبة ،الرجل
امل�شرف واملبهِج ،الرجل
الذي �سمعت عنه الكثري ّ
ال��ذي يحمل ا�سم ًا ح��اف� ً
لا ب��ال�ثراء والإب���داع
(حممود ج��ن��داري) ،وك��ان �إىل جانبه �أق��رب
�أ�صدقائه من الأدباء ال�شاعر رعد فا�ضل ،الذي
كان حري�ص ًا على مت�ضية معظم وقته معه ،مع
ال�سردي املحت�شد باحلكي ،واملختنق
هذا الكائن
ّ
بحكايات الأي��ام القا�سية يف املعتقل ،كان هذا
�أ ّول لقاء بيني وبينه وجه ًا لوجه ،بعد �أن بهرين
مبا قر�أت له من ق�ص�ص دفعتني القتنا�ص �أ ّية
فر�صة متاحة للقائه ،جتعلني �أرى ما كنت
�أتخ ّيله بو�ضوح وقرب و�إمعان.
بعد هذا اللقاء عرفته عن قرب فكان �أكرث
وبهاء عما عرفته من بعد ،ووجدته
ازده��ار ًا
ً
ف��ع� ً
لا كما و�صفه �صديقه ال�����ص��ادق احلميم

محمود جنداري
�صوت ال�سرد العابر للزمن
ال�شاعر رعد فا�ضل ((قا�ص ًا
كبري ًا من ط��راز رفيع ون��ادر،
ق�ص�صي
قا�ص ًا م�ؤ�س�س ًا لتيار
ّ
وع���رب���ي مل ينل
ع���راق���ي
ّ
ّ
حتى الآن �إال بع�ض حقّه
�دي ،هو
م��ن ال��ف��ح�����ص ال��ن��ق� ّ
مفكّر خطري وكاتب متعدّ د
االهتمامات)) ،وعلى الرغم
من ذكاء هذه العبارة ّ
ودقتها
و�إن�����ص��اف��ه��ا لكنني �أع��دّ ه��ا
نتاج ًا نقدي ًا ور�ؤي��ة عميقة
را�صدة ودلي ًال لكلّ من قر�أ
ق�ص�ص الكبري جنداري ،هي
حار�س
ل�سارد
خال�صة بارعة
ٍ
ٍ
أ�شوري
حرا�س احلقل ال
ّ
من ّ
الكبار على ندرتهم �سردي ًا
و�شعري ًا ونقدي ًا وفني ًا.
�سعى حممود ج��ن��داري �إىل �إغ���واء القارئ،
واختباره ،وامتحانه ،وحتري�ضه ،وتوريطه،
و�إ�سقاطه يف ح ّمى �سردية ذات درجة حرارة
عالية جد ًا ي�صعب عليه التخلّ�ص منها مهما بلغ
القرائي ،كي يندمج ب�أفقه
من الوعي وال�صحو
ّ
ق�ص�صي
((ف�ضاء
بح�ضور
الق�ص�صي م�أ�سور ًا
ّ
م�ستقلّ بقوانينه)) كما عبرّ عن ذلك القا�ص
الكبري حممد خ�ضري يف و�صف �أف�ضية الق�صا�صني
الكبار يف تاريخ ال�سرد.
�إنّ حممود جنداري الإن�سان �أو ًال قبل الفنان
ميتلك طيبة �إن�سانية خالّبة ال حدود لها ،ال
مكان لها للح�سد وال��غ�يرة وال ُع َقد التي ت�سيرّ
الكثريين من �أ�شباه الرجال و�أ�شباه املبدعني،
�صديق لذيذ لكلّ من يقرتب من بهائه و�شم�سه
ومطره وطبيعته الرحبة التي ت�سع الكون،
ي�شعر م��ن يجال�سه بالألفة واملحبة والثقة
والكربياء واحل��ري��ة ،مبت�سم دائم ًا مع ك��لّ ما
مل عظيم ه��و ذخ�ي�رة الإب���داع
يختزنه م��ن �أ ٍ
ح�سا�س بريفية مده�شة جتعله ال
العظيمّ ،
يتكّلم �إلاّ حيث ينبغي له �أن يتكلّم ،وهو بخالف
الكثريين ُيح�سن الإن�صات ملن يتكلّم باهتمام
�إن�سا ّ
ين رائع ،وتدلّ تعليقاته الذكية ال�سردية
(الالذعة �أحيان ًا) على خربة عميقة وكثيفة
وثرة تكفّه غالب ًا عن �إيقاع � ّأي �أذى بالآخر ،بل
ّ
على العك�س كان من �أكرث �أدباء املدينة اهتمام ًا
أظن �أن �أديب ًا �شاب ًا
بال�شباب وت�شجيع ًا لهم ،وال � ّ
ق�صده من دون �أن يرتك �أثر ًا �إيجابي ًا لديه هو
�أثر الكبار اخلالّقني دائم ًا.
كنت �ألتقيه يف مقر احتاد الأدب��اء والكتاب

املديـــر امل�ســــــــ�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

ال���ع���راق���ي�ي�ن ف���رع
ن���ي���ن���وى ال���ك���ائ���ن
يف م����ن����ط����ق����ة
(الفي�صلية) عدد ًا
������رات ،ل��ك� ّ�ن
م���ن امل� ّ
لقاءاتي به كرثت
وت������ع������ددت ح�ين
انتقل مقر االحتاد
�إىل (ال��دوا���س��ة)،
وكان لل�صديق رعد
ف��ا���ض��ل دور طيب
وف��اع��ل يف �إع���ادة
جنداري �إىل اجل ّو
أدبي بعد جتربة
ال ّ
امل��ع��ت��ق��ل ،وم���ع �أنّ
�صمته كان يتحدّ ث
�أك�ثر م��ن لغة على
�أك�ثر من م�ستوى ،غري �أنّ كالمه ك��ان �أب���د ًا يف
حملّه ،وهو يحاول جاهد ًا �أن يعود �إىل احلياة
على طريقته اخلا�صة.
ً
ولعلّ
�ضريبة
وح�ساده �أي�ضا،
حم ّبوه كرث،
ّ
التفرد وال�شهرة والت�ألق الحقته كما تالحق
ّ
الكبار با�ستمرار ،فهو من املعدودين على �أ�صابع
اليد الواحدة يف ف�ضاء الق�صة العراقية ،له
ال�سردي ،وهو
خ�صو�صية متميزة يف الإب��داع
ّ
�صاحب ر�ؤي��ة ق�ص�صية ذات تقانات جديدة
مبتكرة ،ور�ؤيا �إبداعية كونية �أك�سبته ح�ضور ًا
ك��ب�ير ًا على امل�ستويني ال��ع��راق� ّ�ي وال��ع��رب� ّ�ي� ،إذ
ال ميكنك �أن تذكر الق�صة العراقية من دون
�أن يقفز �إىل ذه��ن��ك ف���ور ًا حم��م��ود ج��ن��داري
�صحبة حممد خ�ضري وجليل القي�سي ولطفية
الدليمي وبقية الكبار يف حا�ضرة هذه الق�صة،
ورمب��ا جمعتهم �شهوة الطقو�س الأ�سطورية
جر�أة يف عواملها ودروبها
فراحوا يتدخّ لون بكلّ ّ
وطبقاتها وجيوبها.
لعلّ ع���دد ًا غ�ير قليل م��ن ق�ص�ص جنداري
غامرت مغامرة حم�سوبة وواعية يف ف�ضاءات
الأ�سطورة والتاريخ والراهن والذاكرة واحللم،
ب�أ�سلوبية تعبري وت�شكيل جديدة غري م�سبوقة،
مثل (�أمواج كاجلبال) و (ليلة ا�صطياد ال�شم�س
ليلة خ�سوف القمر) و (ع�صر املدن) و (م�صاطب
الآل��ه��ة) م��ن جمموعته الق�ص�صية الأخ�ي�رة
(م�صاطب الآلهة) وغريها� ،إذ تهيمن �أج��واء
الدين وال�سحر والأ�سطورة واجلن�س والتاريخ
�سردي بالغ الن�شاط واحليوية
داخ��ل خيال
ّ
والتم ّوج قلّ نظريه ،متعدد الف�ضاءات والر�ؤى

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

مديـــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد

رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

الكتاب العرب  700ل س  -لألفــــــراد2000ل.س اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة
وزارات وم���ؤس���س���ات2400ل.س  -ف��ي ال��وط��نتعبر عن وجة نظر كاتبها
ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات .8000س أو-$175خ�����ارج الوطن
ال���ع���رب���ي:ل�ل�أف���راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

والأ�شكال ،يطري بها حممود جنداري حملّق ًا يف
ف�ضاء مفتوح بجناحني �أحدهما يالم�س الأر�ض
فيثريها والآخر يالم�س ال�سماء فيمطرها.
ال�سردي
من املهم �أن ن�شري �إىل �أنّ هذا الكائن
ّ
املتكامل ،املحت�شد مب��اء احلكمة وم��اء ال�سرد
وماء الر�ؤيا وماء الده�شة وماء املحبة ،يقدّ م لنا
ق�ص�ص ًا (وح�شية هادئة) تتطابق مع ح�سا�سيته
و�سماحته وب�ساطته و�سم ّوه الروحي ،ف�ض ًال عن
ومترده الداخلي العنيف وتعقيد ر�ؤيته
عمقه ّ
وانت�شارها على م�ساحة املعرفة والإب��داع مع ًا،
فالق�صة الق�صرية كما يقول زميله حممد خ�ضري
فن الب�ساطة ،لكنها تلك الب�ساطة العميقة
هي ّ
املوحية الرثّة املكتنزة املعطاء ،وهي تقدّ م لك
�أعقد الر�ؤى و�أكرثها �صوبة وا�ستحالة يف كالم
�سردي يوهم بالب�ساطة والعفوية.
ّ
وعلى الرغم من �أنّ حممود جنداري غادر
الريف مبكر ًا واندمج ب�أجواء املدينة يف بغداد
عراف ًا �أ�صي ًال من
وكركوك واملو�صل ،غري �أنه ظلّ ّ
عرايف احل�سا�سية الريفية امل�شبعة بالطرافة
ّ
ريفي
أي
ل
ر
ي
ال
التي
اخلفي،
ال�سردي
والنداء
ُقدّ
ّ
ُ
ّ
والتبحر يف فنونها ال�ساحرة
�إتقان �أ�سرارها
ّ
امل�سحورة ،وغذّ ى ق�ص�صه بها على نحو فريد مل
يبلغه �أحد غريه ،فقد ظلّ �سحر الريف عالق ًا يف
�أ�صابعه و�أهدابه ووجدانه ،وحتولت عرافته
هذه �إىل �آلة �سردية راقية وف ّعالة ومنتجة رمبا
وعرافيها،
متنّاها الكثريون من ق�صا�صي املدن ّ
ومل يبتعد عن املدينة (تاريخ ًا و�أ�سطورة وراهن ًا
وحلم ًا) �إذ �سعى �إىل �سرب �أغوارها والك�شف عن
فتنتها يف ق�ص�ص �أخرى من ق�ص�صه.
ولعلّ ثنائية الريف واملدينة بو�صفها مادة
�سردية �إ�شكالية مثرية على هذا النحو ميكن
�أن تكون مف�ص ًال ثقافي ًا خ��ط�ير ًا يف جتربته
ال�سردية ،وال�سيما �إذا ما عوجلت بر�ؤية نقدية
ثقافية متمكّنة ورائية وقادرة على التنقيب يف
�أر�ض �سرده ال�ساخنة ،كا�شفة عن ح�سا�سية هذه
الثنائية على م�ستوياتها كافة.
�إنّ ق�ص�صه م��ن ((�أع����وام ال��ظ��م��أ)) م��رور ًا
�اء بـ
ب��ـ ((احل�����ص��ار)) ث� ّ�م ((ح����االت)) وان��ت��ه� ً
((م�����ص��اط��ب الآل���ه���ة)) ،ف�����ض� ً
لا ع��ل��ى رواي��ت��ه
((احلافات)) ،بكل ما تزخر به من �شخ�صيات
وازم��ن��ة و�أم��ك��ن��ة ور�ؤي����ات وم��ق��والت و�أح�ل�ام
وذكريات و�أمنيات� ،ستبقى �أعما ًال فذّ ة ع�ص ّية
على الن�سيان ،وه��ي ج��واه��ر ثمينة ينبغي
حرا�ستها ،و�سيبقى حممود جنداري واحد ًا من
القلّة الهائلة التي برهنت على وج��ود ق�صة
عربية راقية مبوا�صفات ا�ستثنائية خالدة.

هيئـة التحريـر:
�أمري �سماوي ،د� .سليم بركات� ،سهيل الديب،
علو�ش ع�ساف ،عماد نداف ،حممد احلفري

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

لقمر يف مي�سلون
ٍ
�سالمٌ
احتفلت �سورية منذ �أي��ام بالذكرى املئة ملعركة مي�سلون امل�شرفة التي خا�ضها ال�سوريون
وكعادتهم دائم ًا ً
نيابة عن الأمة العربية ،لأن �سورية وجي�شها البطل اعتادا ومنذ �أقدم الع�صور
ً
نيابة عن العرب كل العرب ،ولهذه املعركة بالذات خ�صو�صية تدعو اىل
�أن يدفعا �ضريبة الدم
الفخر واالعتزاز ،لأن املعركة كانت معروفة النتائج م�سبق ًا ،و�أقرب ماتكون اىل اختيار املوت
مف�صلية من تاريخ هذه االمة حني و�صل الإنذار الذي �سمي بانذار
وتف�ضيله على احلياة يف حلظة
ٍ
غورو �آنذاك ،والذي حمل بني �سطوره الكثري من عنجهية اال�ستعمار الفرن�سي الذي يعتد مبا ميلك
من قوة و�أد�سلحة متطورة فتاكة �أعدها ملجابهة ماتبقى من جي�ش الميلك �آنذاك �سوى البندقية
الفردية ،والقلبل من الذخرية التي التكفي ملواجهة كتيبة عادية ،فكيف وقد وجدت نف�سها يف
مواجهة جي�ش جرار ميلك كل ادوات القتل والبط�ش ،وقد جاء مدجج ًا باحلقد قبل ان يدجج
بال�سالح املتطور الذي �أعد ملجابهة جيو�ش ولي�س حامية �صغرية...
ال�شهيد البطل يو�سف العظمة الذي قاد ه�ؤالء الفر�سان ال�شجعان كان يدرك م�سبق ًا انه ذاهب
وفر�سانه اىل املوت ،لأنه يعلم كع�سكري خبري متمر�س قوة اجلي�ش الذي حتتم عليه ان يجابهه،
وحينما قدمت له الن�صيحة للرتاجع عن قراره هذا�أجاب بعنفوان ال�شرفاء املخل�صني لرتاب الوطن
وقد�سيته :انني �أعلم �أن م�صرينا هو املوت ،ولكننا ان متنا ففي �سبيل الكرامة والأر�ض ،و�سنكون
بعداد ال�شهداء من االجداد الذين �سبقونا اىل ال�شهادة واخللود ،وكذلك �سنكون قد اجبنا اجلرنال
غورو املتعايل واملتغطر�س� .أجبناه على ر�سالته لنبني له عم ًال وواقع ًا على الأر�ض� :إنك ت�ستطيع
ً
نزهة وها
بجي�ش اجلرار هذا ،وادوات القتل التي متلكها ان تدخل �سورية ولكن دخولك مل يكن
نحن هنا جنابهك مبا منلك ،ولن تدخلها قبل ان نثبت لك بان هذه االر�ض مقد�سة بالن�سبة لنا
بي�سر
ونحن على �أهبة اال�ستعداد للدفاع عنها باعز مامنلك وهي الروح والدم وقد قمنا بتقدميهما ٍ
على مذبح الوطن...
يف اللحظات احلا�سمة ،وحني تت�أرجح الروح بني احلياة واملوت يلزم املرء جرعة من ال�شجاعة
التي يجللها حب الوطن وترابه ،من اجل ان يتخذ القرار ،ف�أي حلظة تلك التي مر بها هذا القائد
العربي ال�سوري البطل وهو يوازن بني مت�سك املرء باحلياة ،ونداء الوطن الذي ر�ضع ال�سوريون
حمبته مع حليب االمهات؟؟ امل�شهد ماثل يف خيايل واكتد ا�سمع بع�ض الكلمات الهام�سة التي
قالها هذا البطل وهو ينحاز اىل تراب الوطن ،واالحرتاق ب�شعلته املقد�سة التي ا�ضاءتها ارواح
ال�شهداء...
�إذن اتخذ البطل قراره ،ومي�سلون وترابها الذي رواه الدم ،وه�ضابها العابقة بعطر ال�شهادة
وال�شهداء يذكران حلظة الت�صدي للجي�ش الفرن�سي وايقافه وت�شتت جنوده الذين فوجئوا بب�سالة
ه�ؤالء ال�شجعان وا�ستماتتهم يف الدفاع عن الأر�ض ،النهم مل يعتادوا على مواجهة ابطال يعمر
قلوبهم االميان بحب الوطن والرغبة امل�ستميتة للدفاع عن ترابه وكرامته...
وانتهت املعركة كما كان متوقع ًا لها ،اذ نحن يف معركة بني خ�صمني غري متكافئني وا�ست�شد البطل
ً
مدججة باحلقد قبل العتاد ،وراحت جترب �سيا�ساتها مع
وغالبية رجاله ،ودخلت فرن�سا �سورية
ال�سوريني ،مرة باللني واالغراءات واالموال وتقدمي املنا�صب لزعماء الع�شائر والعائالت ،ومر ًة
بالتهديد والوعيد والقتل والبط�ش ،اال انها اكت�شفت بعد ان ق�سمت �سورية اىل عدة دويالت،
وحاولت اذكاء الطائفية والعائلية واملذهبية ان ال�سوريني مااعتادو ا يوم ًا على التفرقة والتناحر
ً
متحبة متعاونً متكاتفة ،يربطها حب
وت�شتيت االه��داف ،بل اعتادوا ان يعي�شوا ا�سر ًة واحد ًة

ً
ا�ضافة اىل املا�ضي امل�شرتك ووحدة العادات
الوطن ونقاء التعاي�ش ،ووحدة اللغة وامل�صري امل�شرتك
والتقاليد...
ورد ًا على حماوالت فرن�سا اليائ�سة ،وبعد ان انك�شف دورها امل�شبوه وبانت نواياها احلاقدة التي
متثل نوايا اال�ستعمار قدميه وحديثه ،ماكان من ال�سوريني كل ال�سوريني ودون ا�ستثناء اال ان متنوا
�صالتهم بع�ضهم ببع�ض ،ولئن كان مايجمعهم فيما م�ضى حب التعاي�ش ،وت�شابه العادات والتقاليد،
واالمور العديدة الآنفة الذكر ،لذلك �أيقن ال�سوريون ان فرن�سا مل ت�أت لتن�شئ لهم امل�صانع وت�شق
الطرق وتبني املدار�س التعليمية لتعليم ابنائهم ،وامنا جاءت لت�شتت قواهم وت�ضعفهم وتنهك
اقت�صادهم بجباية ال�ضرائب ،من اجل ان جتعلهم �ضعفاء م�سلوبي االرادة منهوكي القوى ،ويدورون
يف فلكها تفعل بهم مات�شاء ،وتفر�ض على الرجال اخلدمة مل�صلحتها ورفد جي�شها باملقاتلني اال�شداء
ً
عاملية �شر�سة اودت بالكثري من االرواح ،على و�شك االعداد حلرب
وخا�صة ان العامل خا�ض حرب ًا
ثانية �ضارية حتتاج لوقود يذكي نارها لرتجيح الغلبة على االعداء ،علم ًا بان الم�صلحة للعرب
ب�شكل عام ،وال�سوريني ب�شكل خا�ص بخو�ض اي حرب مل�صلحة الدول اال�ستعمارية الكربى...
املهم ان دور فرن�سا امل�شبوه وحماولتها اليائ�سة لتدجني ال�سوريني ف�شلتا متام ًا يف ا�ستقطابهم
�أو اذعانهم ،بل بالعك�س من ذلك فقد حتولت لعبة فرن�سا املك�شوفة اىل دافع مكن ال�سوريني من
ر�ؤية واكت�شاف النوايا ب�شكل اليدعو اىل اللب�س والغمو�ض ،وهذا مادفعهم اي ال�سوريني اىل اتخاذ
القرار الوطني التاريخي املقد�س باقالق راحة فرن�سا وحماربتها بكافة الو�سائل املتاحة الجبارها
على مغادرة االرا�ضي ال�سورية ومنح ال�سوريني ا�ستقاللهم ،وقد ادرك ال�سوريون ومبا اليدع جما ًال
لل�شك ان فرن�سا �صاحبة التاريخ العريق با�ضطهاد ال�شعوب وا�ستعمارها و�سرقة خرياتها ،لن تغادر
ار�ض �سورية اال مرغمة،لكن كيف يتم ارغامها ،هذا مايجب ان يخطط له ال�سوريون بد�أب وعناية
وا�ستمرار...
وب��د�أت املعارك �ضد فرن�سا ت�شتعل هنا وهناك ،فقامت معارك يف جبل الزاوية والغوطتني
وال�ساحل وحوران وجبل العرب ،وبرز ت ا�سماء ابطال عديدين كابراهيم هنانو ،و�صالح العلي،
و�سلطان با�شا االطر�ش ،وح�سن اخل��راط ،وحممد اال�شمر ،واحمد مريود ،وغريهم كرث ،ومن
املعارك ال�شهرية التي خا�ضها الثوار �ضد فرن�سا معركة جبل الزاوية وال�ساحل ومعارك الغوطة
والكفر واملزرعة وامل�سيفرة ،وكل هذا املعارك اظهرت بطوالت اده�شت فرن�سا وارعبتها ،وقد قام
عدة �ضباط فرن�سيني بتوثيق هذه املعارك يف كتب ترجم بع�ضها للغة العربية وفيها الكثري من
ا�شادة العدو باالبطال ال�سوريني...
يف نهاية املطاف توحدت اجلهود التي كانت مبعرثة اىل حد ما وقرر القادة ال�سوريون ا�شعال
ما�سمي بالثورة ال�سورية الكربى الت اوكلت قيادتها للمجاهد الكبري �سلطان با�شا االطر�ش التي
قادها نحو الن�صر على امل�ستعمر الفرن�سي الذي حاول جاهد ًا مبا ا�ستعمله من بط�ش وا�ستجرار
اجليو�ش املدججة بادوات القتل لقمع هذه الثورة التي مل يكن التهاون اوالرتاجع او الرتاخي
ليذكر يف قامو�سها فوا�صلت احلرب وب�شتى الطرق ،حتى و�صلت يف نهاية االمر اىل اجبار فرن�سا
على االن�سحاب ،ونيل اال�ستقالل ل�سورية وال�سوريني...
ومن اجلدير بالذكر ان ه�ؤالء الأبطال املزروعني رماح ًا على تخوم �سورية وحدودها ،ويذودون
عن ترابها املقد�س بدمائهم وارواحهم ،ويقدمون قوافل ال�شهداء هم احفاد االبطال الذين حرروا
بحروف من نو ٍر ودماء.
�سورية من فرن�سا وكتبوا ا�ستقالل �سورية
ٍ
mouhammad.houdaifi@gmail.com

بيـان اتحـاد الكتّـاب العـرب
ندين كل �شكل من �أ�شكال التطبيع
ي�ستنكر احتاد الكتّاب العرب ويدين ب�شدة هذا الت�سابق املقيت ل�سيا�سات بع�ض الأنظمة العربية من �أجل التطبيع مع العدو ال�صهيوين من دون �سبب �أو علة �سوى ك�سب الر�ضا
الأمريكي الذي يريد ،وعرب ر�ؤاه اال�سرتاتيجية� ،أن يجعل الكيانية ال�صهيونية امل�ستجلبة كيانية طبيعية يف املنطقة العربية.
�إن ما ت�سعى �إليه بع�ض هذه ال�سيا�سات من تالهث حمموم جتاه تطبيع عالقاتها مع الكيان ال�صهيوين لهو ال�سبب اجلوهري الهادف �إىل الر�ضا بت�شريد ال�شعب الفل�سطيني ،وت�صفية
م�شرف قارب مئة �سنة ،قدَّ م خاللها �أ�شرف الأرواح و�أنبلها من �أجل �أن تظل فل�سطني عربية م�صانة بحقوقها وتاريخها وانت�سابها للأمة العربية.
ق�ضيته وحقوقه بعد ن�ضال ّ
ً
�إننا يف احتاد الكتّاب العرب ،وانطالقا من �أهدافنا الثابتة ،ندين ـ وب�أ�شد العبارات و�أق�ساها ـ �إعالن تطبيع العالقات بني دولة الإمارات العربية املتحدة والكيان ال�صهيوين ،ونهيب
ي�ضر مب�صالح �أبناء ال�شعب الفل�سطيني الذين ما زالوا يحملون �سالح
ي�ضر مب�صالح الأمة العربية الواحدة ،كما ّ
بقيادة دولة الإمارات العربية املتحدة الرتاجع عن هذا القرار الذي ّ
املقاومة لتحرير فل�سطني.
�إن مثل هذه اخلطوات ال�سيا�سية اخلاطئة ،الظاهرة منها واملخفية� ،إمنا تهدف �إىل تعزيز وجود الكيان ال�صهيوين املحتل من جهة ،واملوافقة على كل ما يقوم به من ممار�سات دموية
باط�شة �ضد الفل�سطينيني ،واملوافقة على كل ما يقوم به من تهديد للوجود العربي ،وال �سيما البلدان التي حتيط به.
ً
جملة وتف�صي ًال لأنها ال ت�ضر بالبعدين الوطني والقومي العربيني فح�سب ،و�إمنا ت�ضر بالبعد الإن�ساين لأن قيام الكيان
�إن هذه اخلطوات الهادفة �إىل التطبيع هي خطوات مرفو�ضة
ال�صهيوين جاء على ح�ساب ال�شعب الفل�سطيني الذي هُ جر من �أر�ضه ،وبالقوة والدعم الغربيني امل�شينني.
�إن احتاد الكتّاب العرب يدين كل �شكل من �أ�شكال التطبيع مع الكيان ال�صهيوين لأنه اعتداء على احلقوق واملبادئ الوطنية والقومية والإن�سانية.

عا�شت فل�سطني حرة عربية

احتاد الك ّتاب العرب

