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�1 2صفحة

ثوريّة املعرفة

• د .عدنان عو ّيد

ت�ستوقفني هنا مقولة للمفكر االنكليزي " فران�سي�س بيكون"  .1626 – 1561يقول فيها:
( املعرفة ثورة جبارة ,لكنها ال ت�صبح ثور ًة فعل َّي ًة� ,إال �إذا كانت يقين ّية ت�ستند �إىل معرفة �أ�سباب
احلقيقة الكامنة وراء الظواهر)� .)1(.أي معرفة علم ّية وجمال ن�شاطها هنا بال�ضرورة الظواهر
واالجتماعي.
الطبيعي منها
ب�شقيها
ّ
ّ
�إن مهمة املعرفة العلم ّية يف �صيغتها الثور ّية هذه ,هي ب�سط �سيطرة الإن�سان على الطبيعة �أو ًال,
وخلق حالة من التوازن بني مكونات املجتمع الإثن ّية والدين ّية والطبق ّية ثانيا ,وبالتايل جعل حياة
الإن�سان يف م�ضمار هذه املكونات �أكرث رق ّي ًا وجما ًال من الناحية اجلمال ّية �أي�ض ًا .وهذا التوجه املعريف
الثوري �إذن ,ال يهدف يف حقيقة �أمره �إىل حتقيق املنفعة العمل ّية املبا�شرة فح�سب ,بل واملنفعة
ّالقيم ّية والروح ّية �أي�ض ًا.
�إن �أهداف املعرفة �إذن .هي جني ثمارها عند توظيفها يف ن�شاط حياة الإن�سان املاد ّية والروح ّية
بغية حتقيق �سعادة الإن�سان و�أمنه وا�ستقراره .بيد �أن هذه املعرفة ال ميكن �أن حتقق �أهدافها هذه
دون حتقيق ال�شق املنهجي فيها .وهو معرفة �أ�س�س �آل ّية عمل هذه املعرفة� ,أي معرفة القوانني التي
تتحكم ب�سريورة و�صريورة عمل الظواهر الطبيع ّية واالجتماع ّية و�سمات هذه الظواهر وخ�صائ�صها.
ت ُ
وبناء على هذه الأ�س�س املنطق ّية الواقع ّية للمعرفة ,ت�أتي م�س�ألة �إق�صاء كل معرفة حَ ُ
ول دون
ً
حتقيق املعرفة العقالن ّية النقد ّية ,ويف مقدمتها نقد املعرفة الالهوت ّية الوثوق ّية وامليتافيزيق ّية,
وال�شك يف كل ما هو مطلق وحائز على احلقيقة كلها .وال�شك هنا يف طبيعة احلال لي�س �شك ًا ريبي ًا
ُينكر الو�صول �إىل احلقيقة ,بل هو �شك م�شبع ب�إمكانية الو�صول �إىل احلقيقة يف ن�سبيتها.
�إن من �أخطر نتائج املعرفة غري الثور ّية ,هو اعتمادها على اال�ستنتاج املنطقي فقط يف تقدمي
الرباهني ,فا�ستنتاجات �أر�سطو املعرف ّية املنطق ّية ال�صور ّية القائمة على القيا�س ال�صوري مل حتقق
معرفة عقالن ّية نقد ّية تغو�ص يف عامل جوهر الظواهر والبحث عن �آل ّية عمل �سريورتها و�صريورتها
التاريخيتني ,بل ظلت معرفة �شكل ّية (كل �إن�سان فان� ,سقراط �إن�سان� ,سقراط فان �إذن) .هذا
القيا�س ال�شكلي ال�صوري مل يقاوم �أ�س�س املعرفة العلم ّية اجلدل ّية التي تربط ما بني �شكل الظاهرة
وجوهرها .لذلك من هنا ي�أتي ال�شرط الأول لتحقيق ثور ّية املعرفة ,وهو ا�ستخدام التجريب
والتفكيك والرتكيب واال�ستنتاج واال�ستقراء ,و�أخري ًا الربهان على حقيقة الظواهر مو�ضوع البحث.
�إن حتقيق ثور ّية املعرفة يتطلب منا �أي�ضا حترير املعرفة ذاتها من الأوهام ,ويف مقدمته �صنم ّية
(العقل اجلمعي) و�سلطويته ,وبالتايل التخل�ص حتى تاريخه من �أوهامه املعرفية التي امتدت لع�صور
طويلة و�شكلت يف ح�ضور �سياقها التاريخي ما ن�ستطيع ت�سميته بوعي "جمتمع القطيع" ,وهو وعي
تتحكم به خمتلف النزعات والعواطف وامل�صالح الأنان ّية ال�ضيقة.
نعم �إن املعرفة العقالن ّية النقد ّية �أو الثور ّية ,ترف�ض يف نهاية املطاف تلك الأفكار " العنكبوتية"
التي تن�سج من خيال الكاتب �أو املفكر ,على �أنها حقائق ,بينما املعرفة احلقيق ّية تتطلب جمع �أكرب
قدر ممكن من الوقائع والأدلة . )2( .فالباحث هنا ي�شبه يف عمله كما يقول " بيكون" عمل (النملة)
التي حتمل كل ما ت�ستطيع حمله مما ي�صادفها يف طريقها �إىل خليتها.)3( .
�إن املعرفة العقالن ّية النقد ّية الثور ّية ,هي يف املح�صلة معرفة تقوم على منهج عقالين نقدي
علمي ,يعالج الظواهر نظري ًّا بعد �أن قدمتها احلوا�س والتجربة والعقل يف حتليله وتركيبه ,وهنا
ت�شبه عمل ّية احل�صول على املعرفة كما يقول "بيكون" نف�سه عملية (النحل) الذي ميت�ص الرحيق
من ورود خمتلفة ,لكنه ال يبقيه على حاله ,بل يحيله �إىل ع�سل.)4( .
هذا وت�شكل التكنولوجيا يف نهاية املطاف ,الو�سائل الأكرث �أهم ّية يف حتقيق ثور ّية املعرفة ,فهي
من تزيد قدرات �إدراكنا للظواهر املحيطة بنا ,وبالتايل اكتمال الفكر الإن�سا ّ
ين ذاته.
اما التجربة التي ميار�سها الإن�سان للت�أكد من �صحة الظواهر التي يطمح ملعرفتها� ,أي ًا كان نوعها,
فهي من يدفع �أي�ضا بالعلم واملعرفة �إىل الأمام ,ثم االجابة على الأ�سئلة املطروحة حول الطبيعة
واملجتمع مع ًا .هنا فقط ت�ؤكد املعرفة �صفتها الواقع ّية والعقالن ّية ,و�أول قوانني هذه املعرفة الثور ّية
على الإطالق هي احلركة .وهي حركة ال تقت�صر على امليكانيك ّية فح�سب ,بل هي حركة فيزيائ ّية
وبيولوج ّية وكيميائ ّية وجدل ّية ,وال�سكون ذاته هو �شكل من �أ�شكال احلركة� .إن احلركة هي روح
حياة املادة وتوترها يف �شكلها وجوهرها الدائم وعذاباتها� .إن احلركة هي �سر جتلي الظاهرة ,ف�إذا
كانت ال�صورة الهاد ّية للظاهرة املاد ّية هي �ضرب من حركة اجل�سيمات (الذرات) الأول ّية التي منها
االجتماعي واجلما ّ
أخالقي حتتوي جميع
يل وال
ترتكب الظاهرة ,فالظاهرة يف �شكلها وم�ضمونها
ّ
ّ
الكيفيات احل�س ّية بغناها وتنوعها الالحمدودين.
مالك القول � :إن املهمة املبا�شرة للمعرفة الثور ّية ,تقوم بالبحث عن علل الظواهر ,الفاعلة منها
والغائية معا .ف�إذا كانت العلل الفاعلة ,هي املحركة للظواهر (امليكانيزم) ,والباحثة عن جواهرها
و�آل ّية ت�شكلها ومتظهرها على الواقع العياين ,ف�إن العلل الغائ ّية ,تتعلق بالأهداف املرجوة من معرفة
الظواهر و�إمكان ّية ت�سخريها مل�صلحة الإن�سان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ( - )1موجز تاريخ الفل�سفة – جمموعة من مل�ؤلفني – �إ�صدار داري التقدم مو�سكو وذارالفكر – دم�شق – 1971
– .).239
( - )2امل�صدر نف�سه� .ص .241
( – )3امل�صدر نف�سه� .ص 241
( – )4امل�صدر نف�سه� .ص241

لوحة من �أدب العامل

الوجه والقناع

الذكاء االجتماعي
�سر التعامل مع
الآخرين

املو�ضوع االجتماعي واالقت�صادي يف ق�ص�ص
(تفا�صيل �أخرى للع�شق) للقا�صة �أني�سة عبود
َ
ُ
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كيف عَ مِ َل
� َ
ِّ
الفراهيدي
أحمد
دوا ِئ َرهُ؟!

اجلوالن
ذاكرة املقاومة
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بعد محا�ضرته عن الأدب ال�شعبي في وادي الن�ضارة:

د� .إبراهيم :ات�سم بالعفوية والفطرية في النظم
والت�أليف وانت�شر في جميع المحافظات ال�سورية
الأدب ال�شعبي ظاهرة �إبداعية عاملية
وت��اري��خ��ي��ة ،ن��ح��ظ��ى ب��ه��ا ع��ل��ى ام��ت��داد
الزمان يف �أ�صقاع املعمورة كافة ،وعند
العرب والعجم ،قدمي ًا وحديث ًا ،ولذلك
والتقاءه
ف�إنّ خ�صو�ص ّية الأدب ال�شعبي
َ
َ
وا�ستعمال لغة بني
مع الأدب الف�صيح،
ال��ع��ام�� ّي��ة والف�صحى ع��وام ُ��ل م�شرتكةٌ
تت�ضافر لتعك�س ل��ن��ا ت��اري��خ ال�شعوب
وع��ادات��ه��ا ،وه��ي نف�سها الأ���س��ب��اب التي
َحدَ تْ بالدار�سني لدرا�سة الرتاث ال�شعبي
يف العديد من بلدان العامل ،للك�شف عن
مالمح �شخ�صية �شعوبها ،وع��ن �سلوكها
ال��روح��ي ،واحتياجاتها النف�سية ،ثم رب��ط ت��راث ال�شعب:
حا�ضره مبا�ضيه.
حول الأدب ال�شعبي يف وادي الن�ضارة الذي يقع يف املنطقة
الغربية من مدينة حم�ص ان�صبت حما�ضرة الدكتور جودت
�إبراهيم بدعوة من مركز ثقايف النا�صرة وذلك لأهمية هذا
الأدب الذي يكاد ي�شمل كافة املدن واملناطق ال�سورية وما تزال
الأجيال تتناقله جي ًال بعد �آخر حيث �أ�صبح ج��زء ًا هام ًا من
الرتاث الإبداعي الذي تت�سم به وير�سم لوحة ف�سيف�سائية
جميلة هي يف النهاية تعطي �صورة وا�ضحة عن ال�شعب ال�سوري
بكل �أطيافه يف املدن والأرياف.
�أبرز �سمات الأدب ال�شعبي كما يرى املحا�ضر هي :ال�صدق،
وجود البطل ال�شعبي الذي مي ّثل �شخ�ص ّية �إن�سانية من �صميم
ال�شعب ،وميتاز الأدب ال�شعبي مبرونته وقدرته على ا�ستيعاب
كل ما هو جديد ،الواقعية ،املحل ّيةٌ ،
الفكاهة والظرافة.
العموم ّية :فهو يغطي كل مظاهر احلياة املختلفة .و�سوف
ن�ستعر�ض بع�ض النقاط الهامة التي جاءت يف املحا�ضرة ومنها:
يف �سورية تراكمت جت��رب��ة غن ّية م��ن ال�شعر ال�شعبي
ب�شكل عام والزجل ب�شكل خا�ص ،وقد ات�سمت هذه التجربة
بالعفوية والفطرية يف النظم والت�أليف ،وانت�شر هذا ال�شعر
انت�شار ًا وا�سع ًا يف جميع املحافظات ال�سورية ،وقد تن ّوع وتل ّون
بلهجات متعددة ،وب�أ�شكال عديدة،
بغنى ثقايف وروحي ،ف ُك ِت َب
ٍ
ً
ً
وت�شكّلت فرق للزجل اعتلت املنابر وح��اورت فرقا �أخ��رى من
بلدان �شقيقة وال �سيما لبنان ،وت�أ�س�ست جمعية �شعراء الزجل
يف �سور ّية منذ عدّ ة عقود من الزمن ،وكان لها دور مهم يف �إغناء
هذه التجربة ،وكان ل�شعراء وادي الن�ضارة دو ٌر بارز بني ه�ؤالء
ال�شعراء ال ميكن اال�ستهانة به نظر ًا ملا قدّ موه يف هذا املجال
على امل�ستويني الفردي والعام ،وقد متكّن ال�شاعر ال�س ّباق املبدع
يف ع�صر الأم ّية �أو ما ي�شبه الأم ّية �شاكر �سليمان من ت�أ�سي�س
جملّة ا�شتهرت لفرتة طويلة من الزمن هي « جملّة ال�سلوى» التي
احتوت �أعدادها كثري ًا من �أنواع ال�شعر ال�شعبي» الزجل ب�أنواعه
والعتابا وامليجنا ،ذات املو�ضوعات والأغرا�ض املتعددة ،املحل ّية،
والوطنية ،والقوم ّية والتي ال تخلو هنا �أو هناك من احلكمة
اللطيفة ،والنكتة الظريفة واملفارقة اجلميلة ،والنقد املحبب.
وعن �أ�شكال الأدب ال�شعبي و�أجنا�سه يقول د� .إبراهيم:
تتعدّ د �أ�شكال الأدب ال�شعبي و�أجنا�سه عموم ًا ،ولكنّنا �سوف
نتحدّ ث عن �أكرثها انت�شار ًا يف منطقة وادي الن�ضارة ،وي�أتي
القرادي ،الق�صيد،
على ر�أ�سها الزجل بفنونه املتعددة (املعنّىّ ،
ّ
املو�شح ،امليجانا ،العتابا ،وال�شعر املحكي )...وعرفت املنطقة
بقلّة ال�شروقي والبغدادي ،وربمّ ا الرتباطهما لهجة ومو�سيقى
مبنطقة البادية ال�سورية والعراق .ومن �أ�شهر �شعرائها يف وادي
الن�ضارة� :شاكر �سليمان ،و�سليم املرتي ،وتوفيق حنا �سمعان،
وجرج�س اليا�س �إبراهيم ،و�إبراهيم �سليمان �سويد ،و�إبراهيم
اليا�س الكنّي ،وال�سكران (جرج�س كحيال) ،و�سمعان �سمعان،
ووجيه ع�ساف ،وفريد كا�سر �سليم �أبو جنيب ،وفوزي نادر �أبو
خالد ،ون�سيم لوي�سة ،ون�سيم حبيب داوود ،ومطانيو�س خليل
حنا ،وجرج�س مطانيو�س حنّا ،و�سليم جرج�س (الداوايل �أبو

• عبداحلكيم مرزوق

�أدي��ب) و�شقيقه اليا�س جرج�س (ال��دوايل �أبو
نعمة) ون�سيم النبع ،وبدر ع ّبود ،و�إبراهيم عبود،
وغ�سان ديوب �أبو �شوقي ،وميخائيل �أ�سد ،وريا�ض
ه��زمي ،و�سعيد ه��زمي ،وجنيب م��رمي ،و�إبراهيم
بيطار ،و�صقر �سليم �صقر ال��ذي طاملا حتدّ يته
وحت��دّ اين يف تثليث �أبيات العتابا بينما كنّا ال
نزال فتيان ًا جنوب الرباري والوديان واجلبال
وعن ال�شعر املحكي قال د .ابراهيم� :إنه نوع من
الأدب ال�شعبي ،نوع من الزجل احلديث� ،إن �صحت
الت�سمية� ،إذا ق�سناه �إىل ال�شعر احل��دي��ث ،هو
ٌ
حالة و�سط بني ال�شعر العربي احلديث والزجل،
فهو ي�شبه ال�شعر احلديث من حيث كونه ي�شبه �شعر التفعيلة،
وال يلتزم بنظام الأ�شطر والأب��ي��ات املعروفة ب�أنواع الزجل
الأخرى ،وي�شبه الزجل من حيث كونه ُيكتب باللهجة العامية
املحك ّية غري الف�صيحة ،ولكنها تقرتب �أحيان ًا من الفُ�صحى ،هي
لغة النا�س يف منطقة من املناطق ،وهذا النوع من ال�شعر ال�شعبي
كثري االنت�شار �أي�ض ًا يف وادي الن�ضارة بني �شعراء الربع الأخري
من القرن الع�شرين ،وبدايات القرن احلادي والع�شرين ،وعلى
ر�أ�سهم وفق ًا لظهورهم الزمني يف هذا املجال :عي�سى �أيوب ،و د.
جودت �إبراهيم ،ومر�شد �ضرغام ،و د .ج ّبور ،و د� .إياد قحو�ش،
وح�سان ب�سطاطي ،وخالد بيطار ،و�أنطون
و وائ��ل عثمان،
ّ
يعقوب ،و�شكيب �إبراهيم مو�سى ،وعازار جنّ ار ،وعفيف بيطار،
د.غ�سان �سلوم ،وكمال �ص ّباغ ،وجمال �ص ّباغ ،وعمر قزعور،
و
ّ
وزاهر حدّ و ،وع�صام اليو�سف ،ومنيف كنوزي ،وروحي طعمة،
وط�لال عني ال�شايبة ،وف��اي��زة معماري ،وعبد اهلل خي�شة،
وجرج�س حبيب ،وعفيف ح��دّ اد ،و�أجم��د كامل �أي��وب ،و�أيهم
ماجد الداوود وغريهم.
وقد برز يف هذا النوع من ال�شعر اللبنانيون ومنهم :يون�س
االبن وم��ارون كرم الذي غنّى له بع�ض �أ�شعاره وديع ال�صايف
والرحابنة ومنها�( :شو �صار مدري بحالها �شو �صار) و(وبيعملوا
جل�سات �أهل احلي) و(غايبي وبالفكر موجودي) و(اندق باب
البيت عال�سك ّيت) وغريها كثري.
وعن مو�ضوعات الأدب ال�شعبي ومنا�سباته يف وادي الن�ضارة
�أو�ضح د .ابراهيم �أن الأدب ال�شعبي ي�شرتك مع الأدب الف�صيح،
�أو مع ال�شعر العربي ،يف مو�ضوعاته عامة ،من مدح ورثاء ،وغزل
وهجاء ،ومن رحلة �صيد� ،إ�ضافة �إىل املو�ضوعات الوطنية
والقومية ،والذاتية ،وهناك يف �شعر الزجل �شعر املنا�سبات
اخلا�صة يف منطقة وادي الن�ضارة� :شعر الأعياد واالحتفاالت
واملنا�سبات االجتماعية من �أع��را���س وخطبات ،وع��م��ادات،
وتهنئة مبولود ،وا�ستقبال مغرتب ،وحملّيات ،وغري ذلك من
مو�ضوعات ال�شعر التي �سوف ن�سلّط ال�ضوء عليها يف هذا البحث.
فالوادي يحت�ضن مهرجانات للزجل منذ زمن بعيد ،وهي تقلُّ
وتزيد ،تختلف يف مو�ضوعاتها و�شعرائها وم�ستوياتها وخلّد
ال�شعراء يف وادي الن�ضارة ال�شهداء الذين قدّ موا �أرواحهم
للوطن ،ويف ملحمة زجلية حمك ّية يحكي د� .إياد قحو�ش من
قرية مرمريتا الطبيب املغرتب ق�صة « بو جرجي « والد ال�شهيد
وق�صة ال�شهادة ،ومع �أنّ هذه الق�صيدة طويلة ن�سب ّي ًا على بحث
من النوع الذي بني �أيدينا حمدود امل�ساحة �أ�ست�شهد بها حمافظ ًا
على بنيتها ـ حم��او ًال االخت�صار عندما ال يخل ذلك يف بنية
الق�صيدة ـ فهي من نوع الق�صة ذات الوحدة الع�ضوية ،ال ميكن
االجتزاء منها ما ي�ؤدي �إىل تقطيع �أو�صالها ،وت�شتيت ال�صورة
فيها ،و�ضياع املعنى املُراد.

الوجه والقناع
• د .عاطف البطر�س
ال�����ذات ال��ب�����ش��ري��ة م��ك��ون ت��اري��خ��ي حم��ك��وم
بالتناق�ض واالختالف ،فقلما جتد �شخ�صية تخلو
من بع�ض االزدواجية و�شيء من التباين يف املواقف
والآراء واالجتهادات.
التناق�ض يف ال�شخ�صية هو جوهرها وم�صدر
حركتها وتطورها ،لكن عندما يبلغ هذا التناق�ض
ح��د ال�����ص��دام احل���اد وال��ق��ط��ي��ع��ة ب�ين الطرفني
املتناق�ضني وي�شكل ازدواجية وتباين ًا �صارخ ًا ُتهَدَّ د
ال�شخ�صية الإن�سانية بالتدمري ،عندئذ ال بد من
�إعادة النظر يف الأجزاء والعنا�صر املكونة والبانية
لتلك ال�شخ�صية بو�صفها نتاج ًا اجتماعي ًا تاريخي ًا
خا�ضع ًا ملجموعة مت�شابكة ومعقدة ومتداخلة من
امل���ؤث��رات ..العامل الذاتي الرغبي فيها يرتاجع
�أمام حجم ال�ضغوط اخلارجية امل�شكلة لها ،تراجع
العامل الذاتي الإرادوي ال يعني غيابه ،وانعدام
�آثاره ،يف حماولة �إعادة البناء والرتميم التي ال بد
منها ،وهي عملية م�ستمرة مادام الإن�سان يكت�سب
مهارات ومعارف جديدة.
جتليات االختالف والتناق�ض يف ال�سلوك اليومي
تعود �إىل عدم املواءمة بني ما يعتقده الإن�سان
ويفكر به ،وبني ما ميار�سه يف الواقع اليومي ،لذلك
يحتاج يف كثري من الأحيان �إىل التخفي م�ستخدم ًا
�أقنعة ،ملطّ ف ًا ما يعتقد به ويقره يف داخله عندما
يخلو �إىل نف�سه دون �سلطة من رقيب ..غالب ًا ما
تكون قامعة لتطلعاته الفكرية وحقه يف التعبري
عن ر�أيه ،كما يتبلور عندما يناجي ذاته مطمئن ًا
�إىل اختفاء الرقيب.
وتتجلى �سلطة الرقيب يف عدة م�ستويات ،لعل
�أخطرها و�أ�شدها ت�أثري ًا على امل�ستوى االجتماعي
�سلطة العادة واملحافظة على التماثل ومعاداة
التمايز واالخ��ت�لاف ..فلكي تكون مقبو ًال عليك
�أن تر�ضخ لل�سائد وامل��ت��ع��ارف عليه يف ال��دائ��رة
االجتماعية �أو الفكرية �أو احلزبية التي تنتمي
�إليها.
التماثل �شرط �أ�سا�سي للقبول االجتماعي،
واالختالف واملغايرة خروج على امل�ألوف املكر�س
بحكم العادة والتقادم وال�شيوع .ولأن الإن�سان
كينونة اجتماعية ذات �سمات �شخ�صية ال ي�ستطيع
�أن يعي�ش منفرد ًا ومعزو ًال عن و�سطه ،فال بد من
امل�صاحلة بني ال��ذات املتفردة واملتمردة �أحيان ًا
وب�ين واقعها املحافظ ،فت�ضطر ه��ذه ال��ذات �إىل
قناع يعدل ال�صورة ويخفف من ح��دة الت�صادم
واملواجهة ،واخلطورة �أن ت�ض ّيع ال�شخ�صية وجهها
وتخلط بينه وبني الأقنعة التي ترتديها.
يف املجتمعات الغارقة يف التخلف واالنغالق
والعزلة ي��زداد ال�شرخ بني ال��ذات املتمردة وبني
اجلماعة املتماثلة ،وف��ق قانون ج��دل الت�شابه
واالختالف ،وتتفاقم اخلطورة عندما تنعدم �أو
تت�ضاءل التقاليد الدميوقراطية يف الأنظمة
االجتماعية ال�سيا�سية املروجة للتماثل وتعميم
�أن��ظ��م��ة ال��ط��اع��ة ،مم��ا ي�ضطر �أ���ص��ح��اب الآراء
واملواقف املناوئة لل�سائد وامل�ألوف �إىل التخفي
وامل��داورة وامل�سايرة واملجاملة التي ت�صبح �سلوك ًا
يومي ًا بفعل �سطوة الرقيب واخل��وف من نفوذه،
عندئذ تت�شوه ال�شخ�صية الإن�سانية وتن�شرخ
�إىل �أكرث من �شخ�صية داخلية متفردة مقموعة،
وخارجية ممالئة وخائفة على نف�سها من نف�سها
ومم��ا يحيط بها م��ن م�����ص��ادرة حلقها يف التفتح
وحرية التفكري و�إبداء الر�أي.
يبقى التوازن يف ال�شخ�صية واملواءمة بني القول
والفعل ،بني ما نفكر به داخلي ًا وم��ا نعي�شه وما
نفعله ،مطلب ًا �إن�ساني ًا م�شروع ًا ،كلما اقرتب الإن�سان
من حتقيقه ،امتلك بع�ض ًا من �إن�سانيته املهدورة
ال��ت��ي تتعاىل �أهميتها يف الأزم����ات وامل��واج��ه��ات
االجتماعية وال�سيا�سية احلادة.
ما �أحوجنا اليوم �إىل �شخ�صية تعي�ش حالة من
اال�ستواء ،تفكر مبا تقول ،وتقول وتفعل ما تفكر
به ،وتقوم بدورها املنوط بها مب�ساعدة الأف��راد
واملجتمع و���ص��و ًال �إىل احل��ري��ة والدميقراطية
والتعددية املن�شودة للوطن ول�سائر �أبنائه.

قضاياوآراء
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المو�ضوع االجتماعي واالقت�صادي في ق�ص�ص
(تفا�صيل �أخرى للع�شق) للقا�صة �أني�سة عبود
• عو�ض �سعود عو�ض
تتحدث القا�صة �أني�سة عبود يف معظم ق�ص�صها ،عن
هموم النا�س ،تعرج على ما يعانيه الفالحون والطبقات
ال��ف��ق�يرة م��ن ح��اج��ة ،تلعب دوره���ا يف ح��ي��اة الأ���س��رة
واملجتمع ،من ذلك ق�سوة الزمن ،وعالقة العمل بالوقت،
ال���ذي ي�سرق ���س��واد �شعر ال��ف�لاح ،وال ���ش��يء ي�ستطيع
ا�سرتجاع �شبابه و�سواد �شعره ال املجوهرات التي جلبها،
وال �إع���ادة امل���ر�أة �إىل �شبابها ،وكذلك عالقة الفالح
باملطر� ).صفحة 75
املر�أة يف ق�ص�ص �أني�سة عبود:
يف ق�صة (ح��ائ��ط ال�صبار) ال��زوج��ة ن��دى خمل�صة
لزوجها برهان ،ترف�ض �أن يتكلم عنه �أحد بالإ�ساءة،
طلبت من زميلها ع�صام� ،أال يكرر عباراته عن اتهام
زوجها باخليانة ،حيث كان زواجهما يف بدايته موفق ًا،
�إال �أن الزمن لعب لعبته فبد�أ يتغري ،كان يحلم �أن تركب
�إىل جانبه وحتدثه ،ها هو يقول لها خذي تك�سي .تت�صل
يف البيت ،ف�إذا الهاتف م�شغول ،تركت عملها ،وجدت باب
غرفتها موارب ًا ،ملحت زوجها ومعه امر�أة �سمراء.
كانت النهاية �أنها ا�ستلقت على �سريرها بردانة،
وعندما �أفاقت وجدت ال�سرير قد انق�سم �إىل �سريرين،
منت بينهما �صبارة كبرية� .أما ق�صة (نقر على الذاكرة)
فتتحدث ع��ن م���روان ال��ق��ادم �إىل اجلامعة م��ن قرية
نائية� ،أحبته زميلته ،وحدثته عن عملهما م�ستقب ًال يف
اجلامعة ،و�سي�سافران ويبنيان بيت ًا جمي ًال .مروان يخرج
من البيت .يرف�ض ا�صطحاب زوجته �إىل حما�ضرة يلقيها
عن تخلف امل��ر�أة .يبدو ظاهري ًا هو وحزبه مع حرية
املر�أة وعملها ،لكن بعد الزواج تغريت معاملته ،وبد�أ يلقي
عليها �أوامره .ذات مرة ارتدت مالب�سها و�أرادت �أن تخرج،
فوجدت الباب مغلق ًا ،ناق�شته� ،إال �أنه فعلها ثانية .خلعت
قفل الباب وذهبت �إليه وهو يحا�ضر عن املر�أة وحريتها.
و�ضعت القفل املخلوع على الطاولة �أمامه ،امتدت يدها
�إىل لوحة مليئة بال�شعارات� ،شدتها ف�سقطت على الأر�ض
ودا�ستها.
تتحدث ق�ص�ص املجموعة عن امل��ر�أة الريفية ،عن
احلب ،وعن اجل�سد وال��روح ،لأنها تدرك �أن احلياة بال
ِّ
حب ،كاجل�سد بال روح ،وهي ال تريد �أن تعري وجعها،
ٍّ
تت�أمل وهي تتحدث عن الورد وعطره ،وعن املر�أة ج�سد ًا
وروح�� ًا ،تقول( :اجل�سد يعني �أنت .اجل�سد معرفة ،له
لغة خا�صة� ،إذا فقد لغته يتحول امل��رء �إىل حيوان).
 .28يف ق�صة (تفا�صيل �أخرى للع�شق) تتحدث عن لغة
اليد فتقول:
(اليد!..
يده و�سادتي
يده تطوق خ�صري،
ي��دي تخربط �شعره وقمي�صه و�أزراره وج�سده).
�صفحة 29
�أما احلب فتقول عنه( :احلب يجعل الروح �شا�سعة،
والق�صيدة �أكرب من مدينة� ،أق�صد احلروف ت�ضيق على
الوجد27 ).
يف هذه الق�صة يتوا�صل احلبيبان عرب الهاتف ،وعن
طريق احلوار والكالم املباح ،يت�ضح �شوق ٍّ
كل منهما ،يطلب
�إليها �أن تختفي بعيد احل��ب� ،أن ت�شرتي وردة حمراء
وتكتب عبارة مني �إليك.
الزمن يف ق�ص�ص (تفا�صيل �أخرى للع�شق):
حتتاج للعودة �إىل املا�ضي و�أنت يف احلا�ضر ،لأنه جزء
من حياة ال�شخ�صية ،وج��زء من احل��دث ال��ذي ح�صل
�أو �سيح�صل ،ق�ص�ص الأديبة �أني�سة عبود ت�أخذ بهذا
االجتاه ،لأن الإن�سان هو ابن ما�ضيه ،وما يفعله له عالقة
برتبيته و�أخالقه ،ففي ق�صة (ن�شرة �أخبار) عودة �إىل
املا�ضي يف املقطع التايل( :نه�ضت عن كر�سيها� ،صنعت
القهوة ثم عادت ،تعال ن�شرب القهوة هنا ،ب�صعوبة كان
مي�شي ،ب�صعوبة كان ينتقل� ،أم�سكت به� ،ساقته �إىل املر�آة
هم�ست :ت�أمل نف�سك .ح��دق ج��ي��د ًا ،دف��ع ي��ده يتلم�س
وجهه� ،أيقظته خطوط الزمن �إىل بيا�ض ال�شعر� ،إىل
�أنفا�سه املتعبة �إىل وجه زوجته املكدود8 ).
يف ق�صة (املغني) ت�سرد القا�صة احلوادث عن ذهاب
املغني وعدم عودته ،وهذا وارد يف منت�صف الق�صة ،علم ًا
�أنه قد ح�صل يف نهايتها ،لتعود القا�صة وترممها باملا�ضي،

وتتحدث كيف ح�صل املغني على العود ،بعد �أن باعت
جدته منديلها احل��ري��ري .ويف ق�صة �أرواح مم�سوخة
يتذكر حممد عالقته مع �أب��ي��ه ،وعالقته مع جنالء،
في�صف تلك املرحلة �أنها تذكره ب�أجمل �أي��ام حياته،
ب�شبابه ويف ق�صة (حائط ال�ص َّبار) تتذكر ندى ما�ضيها
مع زوجها ،وحا�ضرها بعد �أن تزوجته و�إقفال الباب
عليها ليذهب ويتحدث عن حرية املر�أة.
الرمز:
ا�ستعانت القا�صة باحلكايات والأ���س��اط�ير وال�تراث
ال�شعبي ،كما يف العجمي الذي تذهب �إليه الن�سوة للإيفاء
بالنذور ،وغري ذلك من الأ�شياء التي حتتاجها امل��ر�أة،
بفعل قوى خارقة ،كما يف ق�صة خبز املقهورين وكذلك
حكاية املر�أة التي حتولت �إىل �شجرة بغ�صنني وبجذعني،
وحت��ول الرجل ال��ذي يحبها �إىل �شجرة بلوط التقت
�أغ�صانهما ذات �صيف .اقرتب اجلذعان من بع�ضهما بع�ض ًا،
لكن عندما َّ
حل ال�شتاء ق�صفهما الرعد ،فعادا متباعدين،
�ألي�س يف هذا نوع ًا من الغرائبية ،وكذلك عندما يخرب
ال�صبي جدته فيقول( :يا جدتي ا�سمعي ،كنت �أ�سري يف
احلقول� ،سمعت “ �أورفيو�س” يغني ورائي .التفت ،ظل
يعزف .ر�أيت رت ًال من احلورياتُّ .
كل واحدة مثل �سمكة،
تتلوى وترق�ص ،ال�شجر يرق�ص يا جدتي� :صرت �أغني
لكني �أحتاج �إىل عود� ،أريد �أن �أعزف للدنيا74 ).
�إذا دققنا يف الق�ص�ص ن��رى �أن معظم ق�ص�ص هذه
املجموعة مق�سمة �إىل مقاطع ،كل مقطع يحكي عن حالة
ما لتت�ضافر املقاطع وت�شكل ن�سيج احلدث وال�شخ�صيات،
مث ًال ق�صة (ن�شرة الأح��وال) مق�سمة �إىل �ستة مقاطع،
وكذلك ق�صة (خبز املقهورين) �إىل عدد من املقاطع،
بني املقطع والآخ��ر ثالث جنمات .ويف ق�صة (نقر على
الذاكرة) مق�سمة �إىل �ستة تق�سيمات ،وق�صة (جمرد
عبور �إىل )...مق�سمة �إىل اثني ع�شر مقطع ًا ،وق�صة
(ف�ستان ال�شيفون الأ�سود) �إىل ت�سعة مقاطع ،وهكذا يف
بقية ق�ص�صها.
الحظت ا�ستخدام ًا للغة واملفردات ب�شكل الفت( :كنت
�أرفو جوارب الطريق ،كي مي�شي بي �إىل الأمام� ).صفحة
�( 5أمي خاطت �أكمام حكايتها حتى ال تربد� ).صفحة 6
(الدمعة �صارت غيمة ،حلقت يف الغرفة وا�ستقرت على
امل��ر�آة ،غامت عيناه� ).صفحة  8ر�أي��ت ال�شم�س تخرج
من قمي�صها ومت�ضي ،و(ر�أيت ال�صباح يتم�شى يف ال�شارع،
دعوته لكي ي�شرب القهوة54 ).
�أما ال�صور التي تقرتب من ال�شعرية الفنية فمنها:
(راح��ت تلم الدموع يف كفيها ،بني الأ�صابع الرقيقة
نبتت زنابق بي�ضاء و�أزه��ار الرنج�س)( .71 .امتلأت
�أ�صابعي بال�ضحك( .59 ).قلت لك مرات� :إذا قلت �أخ
ت�شهق الأ�شجار ،و�إذا ت�أملت بكت نوافذ بيتي� ).صفحة
( .60متنيت �أن ي�صري ج�سدي زوبعة .و�أنت الف�ضاء
الذي �أع�صف به� ).صفحة ( .147يبدو �أن الورد الذي
ينبت يف الأعماق ال ميوت ب�سهولة� ).صفحة  .160وهذا
الت�شبيه( :حت�سه مثل ك�أ�س قذرة ،تو�ضع على املائدة
دون �أن تغ�سل ،وهي ال تقدر �أن ت�شرب يف ك�أ�س �شرب
منها غريها ،وما تزال �آثاره على زجاجها كبقعة قامتة).
156
ومن الأم��ور التي الحظتها يف ق�ص�صها بكرثة ،تكرار
كلمة القهوة هنا لعالقتها مع ال�شخ�صية �أو مع احلدث:
(نه�ضت ع��ن كر�سيها� ،صنعت القهوة ث��م ع��ادت تعال
ن�شرب القهوة هنا) ( .8يف الفرتة الأوىل كانا يجل�سان
مع ًا ويتبادالن حتية ال�صباح ،وي�شربان القهوة مع ن�شرة
�أحوال موجزة .بعد فرتة �صارا يتبادالن حتية ال�صباح،
وال ي�شربان القهوة ).ويف ق�صة (نقر على الذاكرة)
يحمل قهوته �إىل غرفة النوم ،وي�شعل �سيجارة ،ويجل�س
مقابل القمي�ص بعد �أن �أقفل الباب على نف�سه.
�أخري ًا �إن اللغة وال�سرد بقدر ما يحمالن من موا�صفات
الق�صة و�إب��داع��ه��ا ،يحمالن �أي�ض ًا من ال�شاعرية ،لأن
القا�صة مبدعة و�شاعرة �أي�ض ًا.
________________
تفا�صيل �أخرى للع�شق  -ق�ص�ص � -أني�سة عبود � -إ�صدار
احتاد الكتاب العرب دم�شق  - 1999تقع يف � 170صفحة
من القطع املتو�سط.
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الإلياذة
•د.عبد اهلل ال�شاهر
يحظ �أي نتاج �أدبي عرب التاريخ مبثل ما حظيت به
مل
ِ
الإلياذة من �شهرة وذيوع وانت�شار �إن كان على امل�ستوى
ال�شعبي �أو على م�ستوى املثقفني وحتى يف امل�ؤ�س�سات
اجلامعية ،فما هي الإل��ي��اذة ،وما هو ال�سر ال��ذي يكمن
فيها حتى ت�صل �إىل هذه الدرجة من احليوية يف الذاكرة
العاملية..
الإلياذة ملحمة �شعرية حتكي ق�صة حرب ط��روادة،
وتعترب مع «الأودي�سا» التي مل حتظ بنف�س القدر من
ال�شهرة التي نالته الإلياذة ،حيث تعترب الإلياذة �أهم
ملحمة �شعرية �إغريقية ،كتبها ال�شاعر الإغريقي
«ه��وم�يرو���س» ه��ذا ال�شاعر ال�ضرير ال��ذي ك��ان يتجول
ويلقي �أ�شعاره.
وكلمة �إلياذة هي كلمة «الليو�س» وهو ا�سم للق�سم الأخري
ملدينة طروادة حيث تتحدث امللحمة عن «�أخيل» الذي
�أبحر �إىل طروادة من بالد الإغريق لينتقم من «باري�س»
الذي قام بغواية «هيلني» زوجة امللك «منيالو�س» ملك
�إ�سربطة ومن ثم هرب معها �إىل طروادة ،فقام الإغريق
بتجهيز حملة �ضخمة للث�أر� ،أما الأدوي�سة فهي تروي
ق�صة الأم�ير الإغريقي «�أودي�سيو�س» عند عودته من
مر بها.
طروادة وتذكر املخاطر التي ّ
ويف الواقع �أن �أغلب الدرا�سات جتمع على �أن الإلياذة
قد كتبت من قبل عدد من ال�شعراء الذين �شكلوها على
�أن تكون ملحمة تاريخية ذلك �أن تاريخ امللحمة يعود
�إىل القرن التا�سع �أو الثامن قبل امليالد ،وت�شري بع�ض
الدرا�سات على �أن هومريو�س ،ال�شاعر ال�ضرير ،م�شكوك
يف وجوده �أ�ص ً
ال.
ما يهمنا من هذا كله الإ�ضاءة على خ�صائ�ص و�أ�سلوب
الإلياذة يف جانبها الأدبي وبعدها الإن�ساين ،حيث �أنها
خلدت حرب طروادة ويذكر �أر�سطو يف كتابه فن ال�شعر
�أن هومريو�س كان فريد ًا بني �شعراء زمانه برتكيزه على
حدث معني يف ملحمته� ،أما �إن�سانيتها فتتجلى يف متثيل
ال�شرف وال�شجاعة.
ويعد �شعر الإلياذة من الناحية الفنية فطري ًا ،تلحظ
الب�ساطة واملبا�شرة يف توليد الأفكار وتتابعها ،وتتميز
الإلياذة ب�صراحة التعبري والرباعة يف ا�ستخدام الوزن
كما تتميز بجمال الأ�سلوب والبالغة وتنا�سق النظم
ودقة املعنى ورقته ورمبا �أن هذه امليزات جعلت منها �أثر ًا
خالد ًا يف الذاكرة الإن�سانية.
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الذكاء االجتماعي �سر التعامل مع الآخرين
•عبد العزيز اخل�ضراء

منذ �أن خلق اهلل الب�شر زرع يف كل واحد منهم غرائز و�صفات
خا�صة به متيزه عن غريه.
وتختلف هذه اخل�صائ�ص من �شخ�ص �إىل �آخر فتجد الطويل
والق�صري ،الأب��ي�����ض والأ���س��ود ،اجلميل والقبيح ،اخلجول
واجل��ريء ،وهناك اختالفات �أخرى تتمثل يف اللون والدين
وغريها .وفيما يتعلق ب�أطباع الب�شر وطريقة تعاملهم مع
الآخرين ،ف�إنها من �صنع الب�شر �أنف�سهم ،يكت�سبونها مع الوقت
ومتيزهم �أي�ض ًا عن بع�ضهم بع�ض ًا ،فهناك املتوا�ضع واملتكرب،
واملتعلم واجلاهل وغريها من املفارقات ،حتى �أن الإخ��وة يف
البيت الواحد يختلفون يف امليول والطباع وامليزات ،ومن هنا
جاء الت�شبيه ال�شعبي للب�شر باملعادن ،فمنهم من يكون كالأملا�س
نقي ،الم��ع ،ون��ادر يف الوقت ذات��ه ،ومنهم من هو كالذهب،
والف�ضة والنحا�س و�صو ًال �إىل �أبخ�س املعادن «التنك» متثي ًال
لل�شخ�ص اللئيم �سيئ الطباع واملع�شر.
لكن كيف ن�ستطيع التعامل مع الآخ��ري��ن وكيف ن�ستطيع
معرفة ما �إذا كانوا من معادن �أ�صيلة �أم �أنهم يختبئون وراء
�أقنعة مزيفة؟
التعامل مع الآخرين هو فن ومهارة اجتماعية وهي ت�شكل
جزء ًا كبري ًا من الذكاء العاطفي للفرد .فالبع�ض يكت�سب هذه
املهارة من خالل خربته يف التعامل مع النا�س ،والبع�ض الآخر
يكت�سبها عن طريق اال�ستماع �إىل خربات غريه واال�ستفادة
منها ،ومن اجلدير بالذكر �أن لدى الغربيني معاهد خا�صة
ُيدر�س فيها ما ي�سمى باملهارات االجتماعية وكيفية التوا�صل
والتعامل مع الآخرين.
تتخ�ص�ص هذه املهارة االجتماعية با�ست�شفاف �شخ�صيات
النا�س ،وفهم نف�سياتهم ،ومعرفة ما يحبون وما يكرهون ،كما
�أن جزء ًا كبري ًا من هذه القدرات الذكائية يعتمد على القدرة
على الدخول �إىل قلوب النا�س والت�أثري فيهم ب�شكل �إيجابي.
يتكون الإن�سان من عدة مكونات امتزجت مع بع�ضها لت�صنع
هذا اخلليط التفاعلي بروحه وتفكريه وم�شاعره ورغباته،
وكل �إن�سان مهما ارتفع من�صبه �أو زاد علمه �أو كربت ثروته،
فهو يحتاج �أن يغذي هذه العنا�صر حتى يحظى بحياة �سعيدة.
عند التعامل م��ع النا�س باختالف طبائعهم ،علينا �أن
نراعي مكونات �شخ�صياتهم كلها (ال���روح ،العقل ،امل�شاعر،
والرغبات) ،فبع�ض النا�س يتعاملون مع الإن�سان مبخاطبة
اجلانب العقلي� ،أي يتعاملون مع الفكر فقط دون �أن يهتموا
مب�شاعر ذلك الإن�سان ،توقعاته� ،أو احتياجاته ،وهذا ما يف�سر
�ضعف التوا�صل ،وقلة الت�أثري وقد ي�سبب الكثري من اخلالفات
وال��ن��زاع��ات .ويكرث ه��ذا الت�صرف االجتماعي اخلاطئ يف
خمتلف امليادين ،و�أهم مثال هو ميدان العمل ،حيث يتعامل
معظم �أرباب العمل وامل��دراء مع املوظفني على �أنهم عقول �أو
�أج�سام (بح�سب املهنة) ،ويطلب منهم �أن يكونوا ك��الآالت،
واجبها �إنتاج كم معني خالل وقت معني ،ويتم �إهمال اجلوانب
الأخرى كال�صحة ،والقدرة العاطفية ،واحلاجات ال�شخ�صية،
التي تعد من �أهم العوامل التي ت�ضمن والء املوظف و�إخال�صه
و�إبداعه يف عمله.
يعتمد التعامل مع الآخرين بذكاء ،على مكونات رئي�سية،
وهي:
ـ الوعي بالذات.
ـ الثقة بالنف�س واالبتعاد عن الغرور.
ـ احرتام الآخر.
ـ االعرتاف بذكاء الآخر العقلي والعاطفي.
ـ ت�شجيع احلوار وتقبل تعدد الآراء.
ـ اال�ستماع الذكي لكل ما يقال وما ال يقال.
ـ التعلم من اجلميع (ال�صغار والكبار)
ـ بذل اجلهد لفهم ما ي�شعر ويفكر به الآخر.
ـ التعر�ض لفر�ص التعامل مع �أ�شخا�ص ومواقف خمتلفة
الكت�ساب اخلربة.
ـ معاملة النا�س كما يحب ال�شخ�ص �أن يتم التعامل معه.
ـ التفا�ؤل والنظرة الإيجابية للأمور.

�إن الفروق الفردية هي �شيء طبيعي وهي �أ�صل االخرتاعات
واالبتكارات واالكت�شافات يف تاريخ احل�ضارة الب�شرية .ولوال
هذا االختالف لكانت احلياة عبارة عن مر�آة يرى فيها ال�شخ�ص
انعكا�سات متماثلة ،وت�صبح احلياة مملة وتنتهي الفر�ص وتو�أد
الإبداعات.
�إن التعامل الذكي مع االختالف يكون يف النهو�ض بالق�ضايا
املتكاملة ،واالرتقاء بعقل الإن�سان وعلمه مع االرتكاز على
�شرط �أخالقي يرتقي بالإن�سان �إىل اح�ترام كيانه وكيان
الآخ��ري��ن .وبح�سب وجهة نظر ه��وارد جاردنر Howard
ذكاء متنوع ًا ومن
 Gardnerف�إن النجاح يف احلياة يتطلب ً
�أن��واع هذا الذكاء التي ذكرها جاردنر ،الذكاء يف العالقة
مع الآخ��ري��ن ،ويعني القدرة على فهم وم�شاركة الآخرين،
وحماولة ال�شخ�ص �أن يرى الأ�شياء من وجهة نظر الآخرين
للتعرف على طريقة تفكريهم ومنط حياتهم وبالتايل فهم
م�شاعرهم.
هناك الكثري من الأخ��ط��اء التي نرتكبها يف تعاملنا مع
الآخرين انتبه وح��اول �أن تنمي مهاراتك وترفع من ن�سبة
ذكائك االجتماعي وتط ِّور من عالقاتك على جميع الأ�صعدة:
ـ من اخلط�أ �أن تلقب الأ�شخا�ص ب�صفات معينة ،هذا ثرثار،
هذه عنيدة ،هذا ال�شخ�ص دائ��م االعرتا�ض ،هذا ال�شخ�ص
م�تردد ...ف�إلقاء الألقاب وال�صفات �سيبني ج�سور ًا وهمية
بينك وبينهم دون �أن تعي ذلك .حاول �أن تفهم حاجات النا�س
من حولك ،وحت��اول تف�سري �سلوكياتهم التي قد ت�ستفزك
يف كثري من امل��واق��ف ،حتى ت�صبح �أق��در على التعامل معهم
ب�أريحية.
ـ املكان والظرف يحكم طريقة التعامل بني النا�س ،ال تتما َد
وال تهمل القواعد العامة التي يتعامل بها النا�س� ،سواء يف
العمل ،يف الدرا�سة� ،أو املنا�سبات االجتماعية.
ـ ال تكرث م��ن انتقاد الآخ��ري��ن على �آرائ��ه��م و�أفعالهم �أو
م�شاعرهم ،التم�س الأعذار للآخرين وحاول تف�سري ت�صرفاتهم
بطريقة �إيجابية بعيد ًا عن ال�سلبية والعدائية.
ـ ال حتكم على �شخ�ص من املقابلة الأوىل �أعط نف�سك فر�صة
الكت�شاف املزيد عنه.
ـ ال ت�سارع باحلكم امل�سبق على الأ�شخا�ص ،وال جتعل من
�أقوال النا�س حكم ًا قاطع ًا تت�أثر به.
ـ جتنب ال��ع��زل��ة وال��وح��دة فامل�ساندة االجتماعية من
الأ���ص��دق��اء والأح���ب���اء ت��رف��ع امل��ع��ن��وي��ات وتعطي الإن�����س��ان
الإح�سا�س بالأمان وتدفعه �إىل الأم��ام ،كما �أنها حتمي من
ت�أثريات الوحدة ال�سلبية.
ـ ال تبخل مب�شاعرك ح��اول �أن تعرب عنها ملن حولك وملن
ترتاح له وال تخجل �أو تخاف على كربيائك عند البوح مبا
ُ
ي�سهل على الآخرين معرفة كيفية التعامل
ت�شعر به ،فذلك
معك.
ـ ال تنكر م�شاعرك و�أحا�سي�سك الدفينة ،لأن الإق��رار
بامل�شاعر يعترب خطوة �أوىل يف عالج ال�صدمه العاطفية� ،أما
جتاهل هذه امل�شاعر ف�إنه يعمل على ن�سيانها م�ؤقت ًا فقط ولن
يخل�صك منها نهائي ًا.
ـ ال تخجل من �أخذ الن�صيحة �أو تقدميها ،وكن �أكرث �شفافية
مع من تثق بهم ،والديك� ،إخوتك ،زوجك �أو �صديقك املقرب.
ـ ال تكن مت�شائم ًا ،مت�سك بالأمل ودرب نف�سك على التعامل مع
التحديات واملفاج�آت بقوة وذكاء.
ً
ـ ابتعد عن الع�صبية والتطرف ،كن حياديا قدر الإمكان.
ـ ال ت�ستهر مب�شاعر الآخرين �أو تقلل من قيمة الأمر الذي
يغ�ضبهم �أو ي�سعدهم.
ـ لي�س من الذكاء �أن تكون �صاحب الكلمة الأوىل والأخرية
يف كل حديث ،ا�ستمع للنا�س �أكرث مما تتكلم.
ـ ال تقلل من ت�أثري العالقات على حياتك ،فالعالقات اجلميلة
ت�ؤثر �إيجابي ًا على �صحتك على مناعة ج�سدك يف مقاومة
الأمرا�ض ،كما �أن العالقات ال�سيئة ت�ضر ب�صحتك وبنف�سيتك،
فهي كال�سم البطيء الذي ي�سري يف العروق.

قضاياوآراء

عن الكتابة
• �أمين ابراهيم معروف
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أ�ضع �شروط ًا
زمن ٍ
أكتب لأنيّ منذ ٍ
بعيد و�أنا � ُ
و�أحيان ًا � ُ
ً
ً
أكتب� ،أحيانا ،من �شدّ ِة
قا�سية يف
ِ
طريق الدّ موعُ � .
أكتب
الك�سلِ و�أحيان ًا من
ِ
لوعة احلنني .و�أحيان ًاُ � ،
َ
الكتابة هي الأر�ض
لأنّه ال بديل عن الكتابة� .أو لأنّ
ال�صلبة الوحيدة يف العالمَ الّتي جتعل منّي كائن ًا
ّ
فرح ًا ي�ستطيع �أن يُحدّ د يف كلّ هذا اللّيل جنمة
الأمل البعيدة ،ف�أبت�سم.
أكتب.
ال �أعرف ملاذا � ُ
أكتب� ،أحيان ًا ،لأنيّ
نادم على كلّ �شيء .و�أحيان ًا
ٌ
� ُ
ي�ستحقُّ
�أن �أن���د َم عليه يف هذه
لأنيّ ال �أج���دُ م��ا
اللاّ �شيئ ّي ِة الّتي تع ّم ُم خ�صو�ص ّيتي يف احليا ِة ككائن،
ف�أكتب.
ال � ُ
أكتب،
أعرف ملاذا � ُ
ُ
منت�ش ٌر يف ِّ
رغم �أنيّ
ينثال
البيا�ض الّذي
كل هذا
ِ
ِ
ً
منت�صف القولِ كي ال
جملة يف
منّي على الورق� .أُنهي
ِ
� َ
نيُ � .
واحلوادث
أعبث بالأ�شكالِ والأ ّيا ِم
ِ
أ�سقط يف اليق ِ
�ص على حيا ِتنا من
حج ًة
ِ
كي ال �أ َد َع َّ
يتل�ص ُ
للموت وهو ّ
َ
�شق الباب.
ُ
أكتب.
�
ملاذا
أعرف
�
ال
ُ
ٌ
ً
رغبات
حقيقة �أنيّ �أنا ُم و�أ�صحو وبي
كلّ ما �أعرفه
ري �أ ّيامي على نح ٍو جريء .ما �أعر ُفه
تقط
ال تنتهي يف
ِ
ٌ
الكلمات على �أنّها
ت�صريف
قائمة على
�أنّ حياتي كلّها
ِ
ِ
�شكل من �أ�شكالِ احلياة �أو ٌ
ٌ
�شكل من �أ�شكالِ اللَّ ِعب و�أنيّ
ُ
منت�ش ٌر فيها ويف �أ�شرا ِكها ن� ُ
ونختلف ونتحاو ُر
أتلف
ِ
ونت�شاجر� ..أكتبها و�أحم��وه��ا فتكتبني ومتحوين
ُ
و�س ُع من حفر ِة انهدامي ونحويل ف�أتعلّقُ بها على
و ُت ِّ
ُ
�أنّها خيوط امل�صري.
ٌ
خديعة كربى .و�أنا �أغبط كلّ
أكتب
�أن �أعرف ملاذا � ُ
ه�ؤالء ا ّلذينَ يعرفونَ ملاذا يكتبونُ  ،فهم ،ح ّق ًا ،يكتبون
ً
ً
ً
ُ
تده�شني ولكنّها ال
وجمنونة
وهائلة
جميلة
أ�شياء
� ً
تعنيني يف �شيء .ولهذا من عادتي �أن ال �أ�صدّ َق َّ
كل
ما يقو ُلهُ ه�ؤالء ا ّلذينَ تو ّرطوا يف اخلديعة لأنّهم،
ت�ضع
بالعادةِ ،يكتبون عن كلّ تلك الأ�شياء الّتي
ُ
َ
خانة اللاّ كتابة� .أغبط ه���ؤالء ،على
الكتابة يف
ِ
هائل ما يكتبون وال �أغبطهم يف �شيء على م�صريي
وموتي.
ُ
الكتابة �أر����ض مفاجئة ال تعرف ال��وق��ت رغم
�أنّها تعيد الأزمنة �إىل مكانها الطّ بيعي مثلما تعيد
الأمكنة �إىل زمانها املُ���ؤْتَ�� ِل��ق ،وال تعرف اجلهات
ّ
وتق�شر احلن َ
ني
رغم �أنّها تقب�ض على اجلهات كلّها
العالق على ر ّمانة اللّيل وقم�صان الهواء ،وال تعرف
هيء احلقول
دورة الف�صول ،رغم �أنّها وحدها من ُي ّ
والف�صول لأ���س��راب الفرا�شات و ُت��نْ�� ِب��ئ الينابيع
والأنهار مبوعد الأمطار والغيو ِم ّ
وال�شجر.
ال � ُ
أكتب.
أعرف ملاذا � ُ
لمَ
ولو كنتُ � ُ
أكتب ،ا كتبتُ .
أعرف ملاذا � ُ

قضاياوآراء
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َ
ُ
الخليل بن � َ
أحمد
كيف َعمِ َل
الفراهيدي دوائ َِر ُه؟!
ِّ
• حممد �شريف �سلمون

َ
اخلليل كان يقرُ أ�
ري من ال ِّث َقةِ � ،أنَّ
َيغل ُِب الظَّ ُّن ،بكث ٍ
عر ُمن�شِ دَ ًا �إ َّي���ا ُه� ،أي رافع ًا بهِ �صَ و َتهُ  ،وهو َي ُع ُّد
ال�شِّ َ
حركاتِهِ و�سكناتِهِ على �أ�صابعِهِ � ،أو
ينقر على �آلةٍ
ُ
م��ا دونَ � ْأن َ
ُ
ِ��رةِ.
ت
��وا
ت
��
مل
ا
د
����دا
�ضبط الأع
يتخلَّى ع��ن
ِ
ِ
َ
َ
ع�شر
اخلم�سة
تو�ص َل �إىل ب��ح��و ِر ِه
َ��د ال��نَّ��ق��راتِ
و ِب��ع ِّ
َ
َّ
َ
ِّ�ساق والت ُ
َّ
َّناظ ِر،
ت
واال
ب
ال�ش
م
بينها
ملا
ها
ر
أق
�
ِنَ
هِ
ِ
َ
التي َّ
ذلك مث ً
العددي للأزمنةِ  .م ِْن َ
خا�ص ًة التطابقَ
ال �أنَّ
َّ
َّ
ُ
�
ِن
م
َّف
ل
�
أ
تت
املديد)
الب�سيط-
(الطويل-
ر
ْ أربعةٍ
بحو َ
ال�شطر الواحدِ  ،ما ُي�ساوي
وع�شرينَ جزء ًا -زمن ًا -يف
ِ
ً
ً
ال�شِّ
ِّ
عري كلهِ  .ومل َّا
ثمانية و�أربعني جزء ًا -زمنا -للبيتِ
ِّ
َ
اتَّفقَ لهُ َ
ذلك جم َع البحو َر
الثالثة املذكور َة يف دائرةٍ
واحدَ ةٍ �س َّماها دائر َة املُخ َتل ِِف ،كونَ وحداتِها خمتلفةً
بع�ضها بع�ض ًا.
عن ِ
َ
اخلليل من َ
ُ
الدائر ِة
ولكي يت�أ َّكدَ
ذلك فقد جل�أ �إىل ّ
باعتبا ِرها �أك��م َ��ل �شكلٍ هَ��ن��دَ � ِ��س ٍّ��ي ،وعَ��دَّ ه��ا ال��نَ��م��و َذ َج
احليويَ ،ا َ
كي ،لتمثيلِ دورانِ الإيقا ِع ،وا�ستمرا ِرهِ،
حل َر َّ
ً
ً
ً
�
�سائر
رب
ع
ا
ي
حلزونا
ف
َّ
لت
م
و
،
ا
ي
ور
د
كو َنهُ
ِ أبياتِ
َ
تواتر ًا َ َّ ُ
َّ
َ
ِّ
بغ�ض
رب
عر املَدرو�سةِ
�سائر �أبياتِ ال�شِّ ِ
ِ
الق�صيدةِ .بلْ وع َ
َ
َّظر عن قوافيها ور ِّويها .وبذلك ميكنُ -وبب�ساطةٍ -
الن ِ
وري املُ َ
نتظ ِم-
وال�سكناتِ �-أي
ر�سم
احلركاتِ
التواتر الدَّ َّ
ُ
َ
َّ
للدائر ِة
على
ِ
حميط ال ّ��دائ��رةِ .ولعلَّ اختيا َر اخلليلِ ّ
ينبع �أي�ض ًا من كونِها تتطابقُ انغالق ًا مع
انغالق البيتِ
ِ
ُ
عري على نف�سِ هِ بعدَ اكتمالِ جملتِهِ الإيقاع َّيةِ
ال�شِّ ِّ
واللحن َّيةِ .
َ
ذهب �إليهِ
ومع �أنَّ
اخلليل مل ُي�شِ ْر �إىل ما نخ ِّمنُهُ  ،وال َ
يجب � ْأن
أو
�
يعني
ال
ة
ائر
الد
ر
اختيا
�
ف
،
ه
ِ
إنَّ
َ ّ
�أحدٌ بعدَ ُ
ُ
ُ
تقبل
ال يعني-
انقطاعها عن ت�شكُّلِ حركةٍ حلزون َّيةٍ
َ
ً
ُ
يك�شف عن
أمر الذي
ل
ا
،
ة
ي
إيقاع
�
إ�ضافات
�
م
وا
ٍ
على ّ
الد ِ
َّ
ُ
�أنَّ الت َ
بالدائر ِة كان -من جهتِهِ -
ل�ضبط الأزمنةِ
ِ
َّمثيل ّ
و�أعدادِها ،ولتحديدِ الدَّ و ِر ال
إيقاعي .ومن جهةٍ ثانيةٍ
ِّ
الدائر ِة من � ْأن تنفت َِح على �شكلِ حلزونٍ
كان ال بدَّ لهذ ِه ّ
�سائر الأدوا ِر الإيقاع َّيةِ حتَّى
تتواىل من خاللِهِ -وبهِ ُ -
ُ
بر َّمتِهِ .
اكتمالِ الق�صيد ِة من حيث
ا�ستكمال املو�ضو ِع ِ
عري
لكنَّنا من جهةِ �أخرى نرى
ح�سب الواق ِع ال�شِّ َِّ
عري ينقف ُِل على ذاتِهِ بانقفالِ :
املُ َتعينِّ ِ � -أنَّ البيتَ ال�شِّ َّ
(عد ِد �أجزائِهِ  ،اكتمالِ �إيقاعِ هِ  ،باكتمالِ معناه).
ري على املنوالِ
وهذا يعني �أنَّ الأبيات َ الأخرى ت�س ُ
بيت ُي�شك ُِّل وح��د ًة ك ِّم َّي ًة
ذات��ه ،ما ُي ِ
ف�ص ُح عن �أنَّ كلَّ ٍ
ً
م�ستقل ًَّةُ ،مكتفية بذاتِها ،ع َّما يليها �أو ي�سبقُها .ف�إذا ما
َ
وحدات
ق�س َم �سريور َة الإيقا ِع �إىل
تذكَّرنا �أنَّ
ٍ
اخلليل قد َّ
َ
حَ
ُ
ال�شِّ
�صغريةٍ هي التّفاعيل ل�صَ لْنا على �أنَّ البيتَ
عري
َّ
متعددةٍ
ات زمن َّيةٍ
م�ستقلٌّ ك ِّم َّي ًا بنف�سِ هِ  ،و ُم�ؤل ٌَّف من ك ِّم َّي ٍ
ِّ
ٌ
عاء �أنَّ الق�صيدة َ م�ؤلَّفة من
م�ضبوطةٍ  .لذلك ميكنُ اال ِّد ُ
متعددةٍ متواليةٍ -متكررةٍ  -هي ال ُ
أبيات
يات زمن َّيةٍ
ك ِّم ٍ
ِّ
وحدات �صغريةٍ  ،مت�ساويةٍ �أو
التي تت�أل َُّف -بدو ِرها -من
ٍ
ُ
نيع �أمكنَ للخليلِ � ْأن
ال�ص
وبهذا
ّفاعيل.
خمتلفةٍ  ،هي الت
َّ ُ
َ
ي�ضبط وي�ؤ ِّكدَ ما يلي:
ٌ
ال�شِّ
حركة دور َّي ٌة ،من َغ ِلق ٌَة والتفاف َّي ٌة
عر
ع
إيقا
�
1ِ
ُ
ين�سجم مع طبيعةِ الإيقا ِع
يف �آنٍ مع ًا على الدَّ وام .وهذا
ُ
املو�سيقي االلتفا ِّ
يفُ ،
ُ
حيث ال ميكنُ ت�شكُّل جملةٍ حلن َّيةٍ
ِّ
إيقاعي امل�ؤل َِّف من عدَّ ِة
ل
ا
ر
و
ل
ا
إال
�
باكتمالِ
مكتملةٍ
��دَّ
ِ
ِّ
م��وازي��نَ م��ن
جن�س واح���دٍ � ،أو م��ن جن�سينْ ِ خمتلفينْ ِ
ٍ
ُ
إيقاعي
ل
ا
ر
و
واكتمال
.)٤/٤
-٤/٣
(-٤/٢
مثل:
الدَّ
ِ
ِّ
َ
اكتمال اجلملةِ اللحن َّيةِ امل�ؤ َّلفةِ من
يت�ضمنُ بال�ضرور ِة
ركنينْ ِ ها َّمينْ ِ رئي�سينْ ِ هما( :ال�س�ؤال واجلواب) .وهذا
عري َ
يتطابقُ مع
اللذ ْي ِن ُي�شكِّالنِ
�شطري البيتِ ال�شِّ ِّ
ْ
�س�ؤا ً
ً
َّقَ
انغالقُ
اللحن باكتمالِ الدَّ و ِر
ق
ليتح
،
ا
وجواب
ال
ِ

إيقاعي.
ال
ِّ
تلك امل�س� َ
وما ي�ؤ ِّكدُ َ
ألة �أنَّ كلَّ جملةٍ حلن َّيةٍ مكتملةٍ
ٌ
ُّ
آلف
قابلة
اللحن من الت� ِ
للتوق ِف ب�سبب اكتمالِ مك ِّوناتِ
ِ
(اجلواب)
ري ،لأنَّ
املو�سيقي يت�ضمنُ
واالن�سجا ِم والتَّعب ِ
َ
َّ
َ
نغمة القرا ِر امل�ؤ ِّديةِ �إىل االنتهاءِ والت ُّ
َّوق ِف.
يف بنيتِهِ
َ
ُ
حيث
وكذلك الأم��ر يف اجلملةِ املو�سيق َّيةِ ال�شِّ عر َّيةِ ،
نغمة القرا ِر ممث ً
َ
يت�ضمنُ َّ
طر الثاين
َّلة بالقافيةِ
ال�ش ُ
ٌّ
البيت
َّق
ل
يتع
مل
ما
أخرى،
�
من
وي
ر
وبال
،
ُ
َّ ِّ جهةٍ
من جهةٍ
ني ،ليت�شك ََّل من البيتينْ ِ دو ٌر
ٍ
ببيت �آخ َ��ر على التّ�ضم ِ
ٌ
ٌ
ٌ
إيقاعي واحدٌ  ،وجملة حلن َّية واحدة َّ
بال�ضرورةِ.
�
ٌّ
ٌ
مقطوعات مو�سيق َّي ٌة �أنَّ بع�ضَ
ُ
اجل َملِ
ولقد ب َّي َنتْ
ني اجلملةِ
يتم تعليقُ نهاياتِها ب�سبب ت�ضم ِ
اللحن َّيةِ ُّ
ُ
عر ،ما يعني
الثانيةِ فيها ،وهذا ما
يحدث �-أي�ض ًا -يف ال�شِّ ِ
مث ً
ني
ال �أنَّ بيتينْ ِ من البحر الطويلِ اعرتاهُ ما التَّ�ضم ُ
ً
جملة حلن َّي ًة واحد ًة ...يتك َّونانِ �-أو بالأحرى
ُي�شكِّالنِ
ُ
تتك َّونُ
اجلملة -من جملةٍ �إيقاع َّيةٍ م�ؤ َّل َفةٍ من ثمانيةِ
و�أربعني َ زمن ًا للبيتِ الواحدِ م�ضروبة باثنينْ ليكونَ
ُ
ني زمن ًا
حا�صل اجلملةِ الإيقاع َّيةِ م�ؤ َّل َف ًا من �ستّةٍ وت�سع َ
هو زمنُ اجلملةِ اللحن َّيةِ �أي�ضاً.
� -٢إنَّ �شعر ًا م���ؤلَّ��فَ�� ًا م��ن �أرب��ع��ةٍ وع�شرينَ ج��زء ًا
زمن ًاَّ -اختالف
طر ال��واح��دِ  ،تتك َّر ُر م�� َّرت�ْي�نْ ِ  ،مع
ِ
لل�ش ِ
وح��داتِ��هِ �-أي تفعيالتِهِ  -ب�ينَ خما�س َّيةٍ و�سباع َّيةٍ
مثل( :الطويل :فعولن مفاعيلن) و(املديد :فاعالتن
جن�س
فاعلن) و(الب�سيط :م�ستفعلن فاعلن) ،وهو من
ٍ
واحدٍ زمن َّي ًا.
ُ
الفراهيدي
أحمد
�
بن
اخلليل
ك
مت
فقد
وعلى هذا
َّنَ
ِّ
َ
دوائر على
خم�س
اخلم�سة ع�شر يف
ت�صنيف بحو ِر ِه
من
ِ
ِ
َ
النَّح ِو الآتي:
ني ما كانَ م�ؤ َّل َف ًا من �أربعةٍ وع�شرينَ زمن ًا
اجلمع ب َ
ُ
ً
مك َّرر ًة م َّرتينْ ِ  ،ومركّبا من تفعيلتينْ ِ خمتلفينْ ِ ؛ خما�س َّيةٍ
يغلب فيهما الوتدُ املجمو ُع.
و�سباع َّيةٍ ُ ،
ني ما كانَ م�ؤ َّل َف ًا من واح��دٍ وع�شرينَ زمناً
اجلمع ب َ
ُ
مك َّرر ًا م َّرتينْ ِ  ،ومركّب ًا من تفعيلةٍ �سباع ّيةٍ  ،يك ُ
رث فيها
ال�سبب الث ُ
َّقيل � ُ
أول الفا�صلةِ ال�صغرى.
ُ
ني ما كانَ م�ؤ َّل َف ًا من واحدٍ وع�شرينَ زمن ًا،
اجلمع ب َ
ُ
ومركّب ًا من تفعيلةٍ �سباع ّيةٍ تك ُ
أ�سباب ،ومك َّرر ًا
رث فيها ال ُ
م َّرتينْ ِ .
ني ما كانَ م�ؤ َّل َف ًا من واحدٍ وع�شرينَ زمن ًا،
اجلمع ب َ
ُ
ً
يغلب فيها
وم��ركّ��ب��ا م��ن تفعيلةٍ �سباع ّيةٍ خمتلفةٍ ،
ُ
��ب)� ،أي الكرثةُ يف اللغةِ  ،ويكثرُ ُ يف تفاعيلِها
(اجل�� ْل ُ
أوتاد ،ومك َّرر ًا م َّرتينْ ِ .
أ�سباب وال ُ
ال ُ
ني ما كانَ م�ؤ َّل َف ًا من ع�شرينَ زمن ًا ،ومركّب ًا
اجلمع ب َ
ُ
مادها الوتدُ املجمو ُع ،ومك َّرر ًا
من تفعيلةٍ خما�س َّيةٍ عِ ُ
م َّرتينْ ِ .
بح�سب
َّ�صنيف
إجراء فيما بعد بالت
�سمح هذا ال
ِ
ِ
لقد َ
ُ
ً
ة
مراعا
أ�سباب
ل
وا
د
��ا
عد ِد الأوت
والفوا�صلِ
لل�سرعةِ
ِ
ِ
ُّ
املُت�ص َّور ِة ذهن َّي ًا ،وعالقتها بهذ ِه الأزمنةِ املتجاورةِ،
َّمن ،كما هو يف الواق ِع
�ضابط
دونَ و�ض ِع
ٍ
�صارم لطولِ الز ِ
ٍ
ُ��ر َك ذل َ
أ�سلوب
امل���ا ّد ِّي ،وال�ساعةِ امليقات ّيةِ  .بل ت ِ
��ك ل ِ
وحر َّيةِ َّ
ُ
اعر� ،أو القارئ املن�شِ دُ ،
ُّظي
ال�ش ِ
ِّ
الأداءِ التَّلف ِّ
ٌ
ُ
ري
ي
م
أه
ل
ا
بالغة
ألة
�
م�س
ه
وهذ
التَّعبري َّيةِ .
ِ
ةِ
حلر َّيةِ التعب ِ
َّ
ِّ
ِّ
املجهو ِر.
ُ
َّظر -
ن
ال
الفراهيدي
�
بن
عمل
يلفت
ُ
أحمدَ
اخلليلِ
ِّ
َ
َّ�صنيف الك ِّم ِّي لعد ِد التّفعيالتِ يف
ودونَ عناءٍ � -إىل الت
ِ
البيتِ الواحدِ من جهةٍ ولعد ِد �أجزائِهِ  ،و�أزمنتِهِ  .ولهذا
العربي
عري
�صن ََّف الباحثونَ املُحدثونَ العرو�ضَ ال�شِّ َّ
َّ
ٌ
عرو�ض ك ِّم ٌّي!!.
على �أنَّهُ
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احلداثة تقليداً
•داود �أبو �شقرة
َّ
لعل مفهوم احلداثة يف الأدب اكت�سب بريق ًا خا�صة بعد �أن حقق
كتاب متمردون على القوالب الأدبية اجلاهزة يف �ضروب الأدب جناح ًا
باهر ًا يف ال�شعر والرواية وامل�سرح.
�إنَّ تلك النجاحات ما كانت لتتحقق لوال اخل�ضات الكربى التي حدثت
للإن�سانية ما جعل النا�س ترنو �إىل التغيري ،فبعد احلرب العاملية ووفاة
املاليني ،كفر النا�س بالنظريات الوعظية التي ر�أوا �أنها �أو�صلتهم �إىل ما
هم فيه ،لذلك �صار املزاج العام قاب ًال للتغيري ،و�صار ما كان ينظر �إليه
على �أنه “قفزة يف اخلالء” �أ�صبح مقبو ًال على �سبيل التنكر للقوالب
القدمية .يف حني كان �آخرون ميعنون يف التجريب �إىل درجة ي�صعب
معها التف�سري �أو ق��راءة �أبجدية اللوحة �أو الق�صيدة ،لذلك ولدت
التجريدية فال�سوريالية فالدادائية� ...إلخ.
ويف ال�شعر والرواية وامل�سرح تكر�س ما ي�شبه العبث ،و�صار فن ًا دارج ًا
بل بات البديل لكل القوالب الكال�سية.
�أم��ا يف ال�شعر العربي فقد ب��د�أت حركة التجديد مت�أخرة �أي يف
الأربعينات ،و�إن كنا ال نريد خو�ض �أ�سبقية التجريب بني نازك
املالئكة يف ق�صيدة “الكولريا” �أو �أ�سبقية بدر �شاكر ال�سياب ،ف�إن
ال�سياب بال �شك ت�أثر بال�شعر الإنكليزي ،والثابت �أنه ت�أثر بق�صيدة
“الأر�ض اليباب” لل�شاعر الإنكليزي توما�س �سترين�س �إيليوت التي
كتبها يف العام  1922مت�أثر ًا باحلرب العاملية الأوىل ومعرب ًا عن خيبة
الأمل يف جيل ما بعد احلرب� .إنها ت�صري عامل ًا مثق ًال باملخاوف والذعر
وال�شهوات العقيمة .متام ًا كاحلالة النف�سية العامة التي �سادت بعد
احل��رب .ووا�ضح �أن ق�صيدة (املطر) لبدر �شاكر ال�سياب تكاد تكون
�أ�شبه بالن�ص املوازي لها� ،أو ترجمة بت�صرف.
ويف الرواية انهارت ال�سرديات الكربى بعد اخرتاع املطبعة وبد�أت
التحوالت اجلذرية يف عامل ال�سرد الروائي ت�أخذ بعد ًا �شعبي ًا و�صار
الن�شر �أي�سر و�أكرث �سهولة يف الو�صول �إىل القارئ ما �سمح للكثري من
الأقالم ال�صعود �إىل �ساحة الن�شر ،ويف حالة انح�سار النقد الكال�سي
ت�سربت �أ�صوات متمردة للرواية الأمر الذي جعلها تتعدد يف �ضروبها
و�أ�صواتها.
على اجل��ان��ب العربي ك��ان ال��وط��ن العربي ي��رزح حت��ت االحتالل
العثماين الظالمي الثقيل الذي عمل على جتهيل النا�س خالل قرون
وانح�سرت القراءة �إىل درجة كبرية ،ومل تتعد علوم الدين وقراءة
القر�آن �سوى يف بع�ض املعاهد التي كانت لها غايات غري ثقافية �أو
فكرية �أو �أدبية كمدار�س العلوم الع�سكرية على �سبيل املثال .لذلك
ف�إن النه�ضة العربية ت�أخرت �أي�ض ًا �إىل ما بعد و�صول احلملة الفرن�سية
بقيادة نابليون بونابرت على م�صر وال�شام يف العام1798م وبعد عودة
البعثة العلمية الأوىل �إىل فرن�سا و�صعود ال�ضابط الألباين حممد علي
�إىل �سدة احلكم يف م�صر ،لكن حروبه مع ال�سلطنة قل�صت االنفتاح على
م�صر وحدها ،وت�أخر انطالق الوعي الثقايف والفكري يف ال�شام والعراق
واحلجاز حتى بد�أت اجلمعيات الثقافية التي ت�شكلت من قبل املتنورين
العرب الذين �أ�س�سوا الروايات اجلمعية العربية الفتاة (على غرار
اجلمعية الطورانية الفتاة) والتي بد�أت العمل على ا�ستعادة الهوية
العربية .ولذلك ف�إن احلداثة �أي�ض ًا كانت رجع ال�صدى ،و�إذا علمنا �أن
�أول الروايات العربية كتبت يف حلب يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر و�أول
رواية يف م�صر كتبت يف العام  1915نعلم مدى الت�أخر الذي عانى منه
الأدب العربي ،ومن ثم ف�إن احلداثة كانت �أي�ض ًا تقليد ًا يف كل �شيء ملا
هو غربي.
قد ينظر النقد �إىل �أن احلداثة يف ال�شعر العربي بد�أت مع ابن املعتز
و�أب��ي نوا�س و�أي�ض ًا مع ال�شعر الأندل�سي ،و�أن��ا ممن مييلون �إىل ذلك،
لكن فرتة االنقطاع التي فر�ضتها ع�صور االنحطاط �أ�سهمت يف �ضياع
الكثري من مالمح الأدب العربي يف هذه الفرتة فجاء الع�صر احلديث
لت�أ�س�س �ضروب الأدب على رجع ال�صدى للآداب الأوروبية ،لذلك ف�إن
احلديث عن احلداثة ال ميكن �أن يتم تناوله مبعزل عن مقومات الآداب
الأوروبية وحمدداتها ،وكذا الأمر يف احلداثة التي كانت تقليد ًا لتلك
النزعات الغربية التي تبدت بع�ضها ب�سبب احلروب الكربى ورمبا كانت
ف�ص ًال من الفل�سفات احلديثة كالوجودية التي َّ
نظر لها جان بول �سارتر،
يف حني فر�ضت الثورة ال�شيوعية منذ العام  1932واقعيتها اجلديدة
يف عامل الأدب والذي كانت له تبدياته �أي�ض ًا يف الأدب العربي؛ لذلك
نقول بكثري من االطمئنان� :إن بدايات احلداثة كانت تقليد ًا �أكرث مما
كانت نابعة من نزعة التغيري والإبداع.
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ربيع عربي �أم ربيع �صهيوني؟

ع�شر �سنوات م�ضت على ما ي�سمى الربيع العربي ،وال�شارع العربي مازال يجهل الكثري مما حدث،
وملاذا حدث؟ ومن الذي يقف خلف ا�ستدراج ال�شعب العربي �إليه وما دفعته املنطقة العربية من
تكاليف ب�شرية ومادية جراء ذلك� .أ�سئلة حيوية كثرية ال تزال تثري جد ًال يف الأو�ساط العربية
وغري العربية ،ب�سبب ما يعلوها من غبار وجراحات و�آالم وم�آ�سي وانفعاالت ت�سد الباب يف وجه
العقل ،وحتول بينه وبني الر�شد واحلكمة بحث ًا عن احلقيقة رغم التحليالت التي تناولتها املراكز
البحثية ب�إلقاء ال�ضوء عليها لتك�شف عمن كان خلف هذا الربيع الإرهابي ،وعن عالقاته بالدوائر
االمربيالية ال�صهيونية ومراكزها اال�ستخباراتية ،لأن كل ما حدث كان يف دول عربية م�ستهدفة
من قبل الواليات املتحدة الأمريكية ومن لف لفها ،ولأن النتائج املرتتبة على ما ي�سمى ثورات هذا
الربيع جاءت مبجملها يف م�صلحة الواليات املتحدة الأمريكية.
لقد �أدى هذا الربيع املخادع الكاذب املرتبط ب�أعداء الأم��ة العربية �إىل ع�سكرة املجتمع،
و�إىل �صعود التطرف الديني واملذهبي ،و�إىل اندالع احلروب والنزاعات و�إىل �إعالء �صوت العنف
على كل �صعيد ،لتكون ح�صيلته ع�شر �سنوات من حياة العرب مليئة بالقتل ،والدمار ،واالعتقال،
والت�شرذم ،وال�شقاق ،واخلالفات واالنهيارات املتالحقة ال�سيا�سية منها واالقت�صادية ،الفكرية منها
واالجتماعية .ع�شر �سنوات من العجز والعقم والف�شل لإيجاد احللول ومعاجلة النتائج والآثار
التي تركها هذا الربيع املنايف للحياة .ع�شر �سنوات من العنف والإرهاب املت�سرت ب�شعارات زائفة من
الدميقراطية ،والتحديث ،واملحافظة على احلريات العامة وحقوق الإن�سان ،ع�شر �سنوات من العمى
العربي ب�صر ًا وب�صرية ومن الإعرا�ض عن ا�ستلهام الدرو�س والعرب مما حدث .كل هذا وغريه يك�شف
حجم التخطيط الذي �سبق حراك ما ي�سمى بالربيع العربي ،كما يدل على �أن هنالك الكثري من
الأ�سرار التي مل تك�شف بعد ،وهي تنتظر من يكت�شفها ويجليها.
ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه يف هذا اخل�ضم هو ماذا عن الكرامة واحلرية لتي ت�شدق فيها �أ�صحاب
هذا الربيع؟ وماذا عن احلياة وفر�ص العمل؟ هل �أ�صبحت �أف�ضل مما كانت عليه قبل هذا الربيع
الأ�سود يف حياة الأمة العربية؟ بالت�أكيد ال ،والدليل ما تعانيه بلدان املنطقة من �آالعيب التحالف
االمربيايل ال�صهيوين الرجعي ،ومن تراكم للديون ،ومن اعتماد على الإعانات اخلارجية ،ونحن ال
نبالغ �إذا قلنا �أن م�ستلزمات النا�س احلياتية واالجتماعية قد تدهورت نتيجة تراجع االقت�صاد،
كما �ساءت الأحوال ال�صحية والتعليمية والأمنية ،وكرثت اجلرمية ،وا�ست�شرى الف�ساد...و�أ�صبح
جلّ ما حتتاجه بلدان املنطقة هو ا�ستغالل مواردها كي تنجو من احل�صار االقت�صادي اجلائر
املفرو�ض عليها من قبل �أعدائها �أعداء الإن�سانية .كما �أننا ال نبالغ �إذا قلنا �إن عند �سورية وفيها قد
توقف قطار ما ي�سمى بالربيع العربي ،وب�صمودها وبدعم من حمور املقاومة ،مل يفلح هذا الربيع
يف اكتمال وظائفه التخريبية رغم الدعم اخلليجي والرتكي له ب�أوامر امربيالية �صهيونية ،لقد
�أحبطت �سورية م�ؤامرات ما ي�سمى الربيع العربي وهزمتها حتى تال�شى و�أ�صبح جزء ًا من املا�ضي.
من �أجل ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية كان هذا الربيع امل�سمى بالعربي ،ومن �أجل ت�صفيتها �أي�ض ًا
كانت هذه احلرب الكونية االمربيالية ال�صهيونية الإرهابية ،التي طالت �أكرث من دولة عربية ويف
الطليعة �سورية احلا�ضن العربي الطبيعي والأكرث التزام ًا ودعم ًا للق�ضية الفل�سطينية ،ربيع �أحدث
حتوالت نوعية يف مواقف العديد من الدول العربية ،وغري العربية املنا�صرة حلقوق ال�شعب العربي
الفل�سطيني يف وطنه و�أر�ضه ،لت�صبح منخرطة يف امل�شروع الأمريكي الإ�سرائيلي ،ويف طليعتها دول
اخلليج العربي املطبعة مع العدو ال�صهيوين واملت�آمرة على حقوق ال�شعب العربي الفل�سطيني ،وتركيا
التي �سعت وت�سعى برئا�سة �أردوغان لتوظيف الق�ضية الفل�سطينية يف م�شروعها العثماين اجلديد
على م�ستوى املنطقة والعامل .ونحن ال جنانب ال�صواب �إذا قلنا �إن من نتائج املتغريات والتطورات
التي �سببها ما ي�سمى بالربيع العربي هو تراجع االهتمام بالق�ضية الفل�سطينية لي�س على امل�ستوى
الن�ضايل العربي فح�سب ،و�إمن��ا على م�ستوى املحافل الدولية الإقليمية منها وغري االقليمية،
�إذ حتول العديد من هذه الدول من املوقف الداعم للق�ضية الفل�سطينية �إىل املوقف الالمبايل
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�أو املتنا�سي لها� ،إن مل يكن املوقف املعادي �أكرث ظهوراً .كل ذلك وغريه يخدم املخطط الأمريكي
الإ�سرائيلي ومن لف لفه لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ،كيف ال وهذا املخطط ي�شمل �صفقة القرن،
و�ضم مدينة القد�س واجلوالن ال�سوري...خمطط يلغي حقّ العودة لل�شعب العربي الفل�سطيني �إىل
ّ
وطنه ،ويعرتف بالدولة اليهودية ،كيف ال والواليات املتحدة الأمريكية تبذل كل اجلهود لالنحراف
بال�صراع العربي ال�صهيوين من كونه �صراع ًا بني احلق العربي والباطل ال�صهيوين ،لي�صبح �صراع ًا
ديني ًا مذهبي ًا مربر ًا لالعرتاف بالدولة اليهودية ،و�ساعي ًا لتق�سيم الدول الوطنية وحما�صرتها،
وفر�ض �أ�شدّ العقوبات االقت�صادية عليها ،ويف طليعتها �سورية و�إيران خدمة للم�شروع اال�ستعماري
القدمي اجلديد الذي ميثل الكيان ال�صهيوين �إحدى ركائزه الوظيفية اال�ستعمارية.
كل هذا يدعونا �إىل اال�ستنتاج ب�أن ما ي�سمى بالربيع العربي كان ومازال و�سيبقى م�شروع ًا �إمربيالي ًا
�صهيوني ًا رجعي ًا ي�صب يف م�صلحة الدولة العن�صرية اليهودية� ،إنه وعلى الرغم من �إحلاق الرتاجع
بالق�ضية الفل�سطينية ،وما حلق من �ضرر بدول و�شعوب املنطقة ف�إنه مل يحقق �أهدافه ولن يحققها
بف�ضل ال�صمود والت�ضحيات التي قدمها امل�شروع املقاوم املمتد من �إيران وحتى فل�سطني عرب �سورية
ولبنان يف مواجهته ،وهذا ال يعني التخلي عن هذا الربيع الإجرامي من قبل من �صنّعوه ودبروه ،بل
�سيكون هنالك الكثري من حماوالت التفعيل اجلديدة له ليبقى يف مواجهة حمور املقاومة .وكل ما
ن�شهده اليوم يف هذا االجتاه هو حماولة �أ�صحاب هذا امل�شروع االمربيايل ال�صهيوين الإرهابي يف �أن
ينالوا من خالل ال�سيا�سة ما مل ي�ستطيعوا احل�صول عليه يف امليدان الع�سكري.
امل�شهد الدويل الراهن يف �ضوء ال�صراعات الدائرة بني امل�شروع االمربيايل ال�صهيوين الرجعي
الإ�سالموي الإرهابي وبني امل�شروع املقاوم ،ي�شري �إىل �أن هذه ال�صراعات ويف �أكرث من منطقة على
�صعيد العامل ،ويف طليعتها ال�صراع العربي ال�صهيوين ال ميكن �أن تنتهي من خالل احللول ال�سيا�سية،
و�إمنا حلولها من خالل املقاومة .وال�سبب �أن ما جرى ويجري من �أحداث ومعادالت ال تفرز نتائج
قد ت���ؤدي �إىل حلول عادلة .الأم��ر الذي ي�ستوجب من العامل الذاتي املقاوم �أن يبقى يقظ ًا يف
مواجهة امل�شروع االمربيايل ال�صهيوين الرجعي املهيمن عليه �أمريكي ًا ،مهما كانت حماوالت التزين
التي يظهر فيها هذا امل�شروع الأمريكي املهيمن وال جنانب احلقيقة �إذا قلنا �إن حماوالت التزين هذه
لي�ست �سوى حالة �أو مرحلة من الرتنح الغاية منها احتواء انت�صارات املقاومة لالنق�ضا�ض عليها من
جديد .والذي ال بد من �أن ي�ؤخذ باالعتبار هو �أن ال�سياق العام لل�صراعات الدولية والإقليمية ال
ي�سري اليوم يف م�صلحة �أمريكا وحلفائها فيما لو ا�ستمرت �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا وع�سكري ًا يف �سيا�ستها
احلالية ،لأن ا�ستمرارها يف مثل هذه ال�سيا�سة �سي�ضعها يف مواجهة العامل ،وبالتايل �سينح�سر الدور
الأمريكي والذي �سينعك�س �سلب ًا على الكيان ال�صهيوين ليزيده �ضعف ًا متجه ًا به نحو الزوال.
لقد ف�شلت �أمريكا ف�ش ًال ذريع ًا وفقدت م�صداقيتها يف حل ال�صراع العربي ال�صهيوين ،وهي غري قادرة
على ا�ستعادة مكانتها فيه بعد �صعود حمور املقاومة ،و�صعود القوى امل�ساعدة لهذا املحور كرو�سيا
وال�صني ...قوى لديها القدرة على ر�سم قواعد جديدة �ستنعك�س �إيجاب ًا على م�صري الق�ضايا الدولية
ويف طليعتها الق�ضية الفل�سطينية ،قواعد تقوي من الإرادة العربية التي �شوهتها �سيا�سة التطبيع
واالتفاقات واملعاهدات ،التي �أثرت �سلب ًا على م�سار الق�ضية الفل�سطينية يف حترير فل�سطني.
بقي �أن نقول �إن نهاية �إ�سرائيل حتمية تاريخية و�إن ا�ستمرار معركة حترير فل�سطني ال يعني
�أنها بال نهاية ،وهذه النهاية لي�ست كما يزعم ال�صهاينة والبع�ض من حكام العرب املهزومني ممن
يعتقدون �أن االنت�صار على الكيان ال�صهيوين مل يعد ممكن ًا و�أن لي�س �أمام العرب �إال الت�سليم بوجوده
�إن ال�صراع العربي ال�صهيوين �سينتهي نهايته الطبيعية وهي زوال هذا الكيان الغا�صب الظامل
امل�صطنع الذي ال يحميه عرق وال �أ�صل وهو خمالف لكل �شرائع ال�سماء والأر���ض وال بد من �أن
يزول بعودة احلقوق �إىل ن�صابها ،وهذا ال يكون �إال بعودة فل�سطني �إىل حالتها الطبيعية بلد ًا عربي ًا
حمرر ًا يت�سع �إىل �شعبه من كل الأديان كما بالن�سبة لكل بلدان العامل.

فرع حلب لالتحاد يزور ل�ؤي ف�ؤاد الأ�سعد
• غالية خوجة
�أن تكون كاتب ًا يعني �أن ت�ؤن�سن الأبجدية واللغة والعالقة بينك
ونف�سك ،وعائلتك ،واملجتمع ،و�أن متنح هذه ال�شفافية الإن�سانية
لعائلتك الأدبية �أي�ض ًا.
�ضمن هذه املنهجية التفاعلية ،ي�ضيف احت��اد الكتّاب العرب
بدم�شق ،وكافة فروعه يف املحافظات ،مل�سة �إن�سانية واجبة جتاه
الأع�ضاء والكتّاب ،و�ضمن هذا املجال الإن�ساين قام فرع احتاد
الكتاب بحلب ممث ًال برئي�سه الكاتب واملرتجم حممد �إبراهيم العبد
اهلل ،وعدد من �أع�ضاء االحتاد بزيارة ال�شاعر ل�ؤي ف�ؤاد الأ�سعد
لالطمئنان على �صحته ،والت�أكيد على ح�ضوره الدائم يف نفو�س
الأدباء واهتماماتهم وال�س�ؤال عنهم وعن �أحوالهم.
لقد ا�ستقبل الأ�سعد زمالءه برتحاب و�سعادة ،معبرّ ًا عن اعتزازه
بانتمائه لالحتاد ،وقد �أخربنا العبد اهلل عن هذه الزيارة قائ ًال:
زيارتنا لل�شاعر والت�شكيلي الأ�سعد يف منزله ،تهدف لالطمئنان على
ثم ينعطف بنا �إىل خم�سينيات القرن املا�ضي الذي �شهد جيل
�صحته بعدما بلغنا �أنّه يعاين من �أمل يف قدمه منذ �شهور عديدة،
لكن ،بف�ضل اهلل ،وعلى الرغم من �سنه  88عام ًا ،ال يزال يتمتع العمالقة وك�أنه حدث بالأم�س ،وال ين�سى كيف كان الن�شر يف ذلك
بذاكرة متقدة ،كما �أن اجللو�س معه يعيدك �إىل �أيام خلت كان فيها الوقت �صعب ًا كونه مل يكن متاح ًا للجميع مثل حاله اليوم ،ويحكي
ال�سجال دائر ًا بني دعاة احلداثة ودعاة التم�سك بال�شعر اخلليلي .عن النا�س قبل �ستني عام ًا ،وكيف ي�ساعدون بع�ضهم بع�ض ًا يف
الأزمات ،وال يلبث �أن ي�أخذنا الأ�سعد �إىل زمن الوحدة والإ�صالح
الأ�سعد ينت�صر للمالئكة
وتابع العبد اهلل :حدثنا ل�ؤي الأ�سعد عن جملة الآداب ،وجملة الزراعي والت�أميم ،ثم الت�أميم الثاين الذي جاءت به ثورة الثامن
�شعر اللبنانية ،وغا�ص يف عمق الزمن ،لي�صل بنا �إىل نازك املالئكة من �آذار ،يحدثنا عن هذه الأ�شياء بتفا�صيلها لأن الإ�صالح الزراعي
التي اعتربها رائدة احلداثة ال�شعرية ،و�سبقت �أدوني�س وال�سياب والت�أميم طال �أمالكه.
ثالثة �أجيال من الذاكرة
ويو�سف اخلال يف كتابة �شعر التفعيلة.
وي�سرت�سل العبد اهلل :ويرتك لذاكرته �أن حتدثنا عن ثالثة
بني الت�أميم والن�شر والذكريات

�أجيال من الكتاب وال�شعراء يف مدينة حلب ،بتفا�صيل امل�شهد
الثقايف احللبي يف �ستينيات و�سبعينيات القرن املا�ضي؛ ومنها
�إبداعات �سعيد رجو ،وم�سرح وليد �إخال�صي ،وكتابات عمر الدقاق،
وعن �أنا�س رحلوا منذ زمن بعيد ك�أنهم يعي�شون اليوم بيننا.
ثم ي�ضيف :زرته مع �أدب��اء و�شعراء يعرفونه جيد ًا ،وتربطه
بهم عالقة ود وحمبة ،كال�شاعر حممود علي ال�سعيد الذي كان قد
حدثني عن �أناقته وو�سامته ،فقد جل�س �إىل ي�ساره يذكره مبواقف
طريفة حدثت بينهما منذ زمن بعيد لريد عليه با�سم ًا ابت�سامة
طفل ب��ريء ،كما جل�س الدكتور حممد ح�سن عبد املح�سن �إىل
ميينه وهو جاره يف ال�سكن ،ويزوره ب�شكل م�ستمر ،وكذلك ،زاره معنا
حممد جمعة حماده ع�ضو هيئة املكتب الفرعي الذي كان يلتقيه
يف لبنان يف �سبعينيات القرن املا�ضي ،وكان الأ�سعد يتحدث �إلينا ومل
نكن نرغب مبقاطعته �إذ كان ي�سهب يف احلديث دون توقف ودون
تقطيع.
وبعد �أن �أنهى حديثه �س�ألته :عزيزي ف�ؤاد �أتعرفني؟ ف�أجابني:
وجهك لي�س غريب ًا عني ،فعرفته بنف�سي ،وذكرته حني ا�ست�ضفته
�شاعر ًا يف املركز الثقايف العربي بالباب حني كنت مدير ًا له منذ
عقدين من الزمان.
واختتم العبد اهلل :وقبل ا�ستئذاننا للخروج واملغادرة ،وتقلت
�إليه حتيات زمالئي يف املكتب الفرعي ،ويف املكتب التنفيذي الحتاد
الكتاب العرب ،فبادلني التحية وودعنا باحلفاوة ذاتها التي
ا�ستقبلنا بها.
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قراءة في كتاب
النه�ضة العربية – لماذا تف�شل دائماً؟
ت�أليف املهند�س عبد الوهاب حممود امل�صري

عُ ��رف املهند�س عبد الوهاب امل�صري باطالعه الوا�سع على ما ت�صدره
املطابع ال�سورية والعامل العربي ،وخا�صة ما يتعلق مبوا�ضيع الدميقراطية
واحلرية ،والنه�ضة العربية وقد �صدر له عدد من امل�ؤلفات الهامة بهذه
املوا�ضيع ،بالإ�ضافة لعدد من الأبحاث والدرا�سات كان قد ن�شرها بالدوريات
ال�سورية ،وهو بذلك يطمح لالرتقاء بالوطن العربي للنه�ضة والتحرر وبلوغ
�سلم احل�ضارة التي و�صلت �إليها الأمة العربية يف جمدها الغابر يف دم�شق،
والقاهرة ،وبغداد ،والأندل�س.
وقد �سار يف هذا امل�ضمار بالع�صر احلديث القائد حممد علي با�شا واملفكر
رفاعة الطهطاوي يف القطر العربي امل�صري ،وقد ف�شل م�شروع حممد علي كما
هو معروف ..وكتابه هذا ..النه�ضة العربية  -ملاذا تف�شل دائم ًا – يحمل الهم
القومي ،ويدعو به للعمل للإ�سراع بالنه�ضة العربية وجناري بها الأمم التي
�سبقتنا لل�سعي للو�صول وبلوغ احل�ضارة.
والكتاب عبارة عن درا�سات مكثفة كان قد ن�شرها امل�ؤلف �سابق ًا يف دوريات
القطر العربي ال�سوري ،وقد ا�ستند بدرا�سته على عدد كبري من املراجع
وامل�صادر لكبار املفكرين العرب والأجانب بالإ�ضافة لعدد من الإح��االت
لل�صحف العربية امل�شهورة ..وقد ق�سم امل�ؤلف كتابه هذا �إىل:
مقدمة ..وثمانية ف�صول وهي :الف�صل الأول :النه�ضة العربية – ملاذا
تف�شل دائم ًا (جتربة حممد علي منوذج ًا) ،الف�صل الثاين :الكواكبي من
منظور خمتلف ،الف�صل الثالث :نقد التجربة النا�صرية ،الف�صل الرابع:
تهافت احلداثة ،الف�صل اخلام�س :العلم حمايد �أم متحيز؟ ،الف�صل ال�ساد�س:
نقد الدميقراطية ،وقد ق�سم امل�ؤلف كل ف�صل لعدد من املوا�ضيع الفرعية
وخ�صه بعدد من املراجع وامل�صادر التي ا�ستقى منها املو�ضوع.
ففي مقدمة الكتاب ا�ست�شهد امل�ؤلف مبقولة املفكر الفرن�سي «فيكتور
هيغو»:
(تبد�أ احلرية حني ينتهي اجلهل ،لأن منح احلرية جلاهل كمنح ال�سالح
ملجنون).
ومن ثم ا�ستعر�ض امل�ؤلف ف�صول الكتاب ب�إيجاز �شديد ،وختم املقدمة
بقوله :ون�أمل يف ختام هذه املقدمة �أن يلعب هذا الكتاب دور ًا تنويري ًا يف
خ�ضم اجلهود املبذولة لتحقيق النه�ضة املن�شودة.
و�سنحاول �إلقاء نظرة على ف�صول الكتاب باخت�صار مبا يتنا�سب وم�ساحة
الن�شر ..ففي الف�صل الأول :النه�ضة العربية – ملاذا تف�شل دائم ًا؟ (جتربة
حممد علي منوذج ًا) ،يُعرف امل�ؤلف م�صطلح «ع�صر النه�ضة» فقال :يطلق
عادة على امل�صطلح «ع�صر النه�ضة العربية» على الفرتة التي بد�أت بحملة
نابليون على م�صر يف �أواخر القرن الثامن ع�شر ،وامتدت �إىل �أواخر القرن
التا�سع ع�شر وبداية القرن الع�شرين ..وينتقد امل�ؤلف هذا امل�صطلح :لأنه
يعترب حملة نابليون كانت حملة �صليبية( ،و�إن مل حتمل �شعار ال�صليب) وهو
حمق يف ذلك لأن هذه احلملة �ضربت قلب العامل الإ�سالمي ،وقال ( ..وقد
كانت م�صر وبالد ال�شام قد بد�أت النه�ضة يف �أوائل القرن الثامن ع�شر خا�صة،
فجاء نابليون بحملته العدوانية ال ليوقظ هذه النه�ضة ولكن ليقمعها ،ثم
بحث امل�ؤلف يف �أ�سباب ف�شل التجارب النه�ضوية العربية يف الع�صر احلديث،
ودر�س �أ�سباب ف�شل النه�ضة العربية يف �أربعة عناوين رئي�سة هي� :أو ًال :يف
مفهوم النه�ضة ،ثاني ًا :يف ف�شل جتربة حممد علي ،ثالث ًا :يف وثيقة امل�شروع
النه�ضوي العربي ،وخامتة ،وقد تكلم امل�ؤلف يف وثيقة �صدرت عن ثلة من
املثقفني العرب ببريوت – لبنان – عام 2010م طرحت يف كتاب �صدر عن
مركز درا�سات الوحدة العربية (ببريوت) يف �شهر �شباط (فرباير) 2010م
حتت عنوان «امل�شروع النه�ضوي العربي» ا�شتمل على مقدمة وثمانية ف�صول
ا�ستغرقت � 128صفحة من القطع ال�صغري.
وختم امل�ؤلف ما جاء يف هذه الوثيقة بقوله« :يف ظننا �أن ال�سبب الرئي�سي
يف ف�شل جتربة حممد علي ،وف�شل كل املحاوالت النه�ضوية الأخرى� ،إمنا هو
اعتمادها (التغريب) منهج ًا للنه�ضة».

• �أحمد �سعيد هوا�ش

ويف الف�صل الثاين من الكتاب تكلم امل�ؤلف ع��ن :الكواكبي من منظور
خمتلف ..وق��ال :الكواكبي هو عبد الرحمن بن �أحمد بهائي بن م�سعود
الكواكبي ،وهو ينتمي �إىل �أ�سرة ال كواكبي امل�شهورة القدمية التي تنت�سب
�إليها يف حلب ال�شهباء املدر�سة الكواكبية ،وقد هاجر �أج��داده من �إيران
�إىل حلب منذ �أكرث من �أربعة قرون .وقد ا�شتهر الكواكبي بكتابيه «طبائع
اال�ستبداد» و «�أم القرى» ،وثبت امل�ؤلف املهند�س عبد الوهاب حممود امل�صري
اقتبا�س الكواكبي لأفكار كتابيه املذكورين من مفكرين غربيني ،وتبني �أن
القاتل احلقيقي (بال�سم) للكواكبي هو خديوي م�صر امل�ستبد عبا�س حلمي
الثاين .وجاء الف�صل الثالث للكتاب بعنوان :نقد التجربة النا�صرية وقال:
ترد دعوات يف وقتنا احلا�ضر لبع�ض املثقفني يف الوطن العربي �إىل الت� ّأ�سي
بتجربة ث��ورة  23متوز 1952يف م�صر |�أو التجربة النا�صرية| منوذج ًا
لنه�ضة الأمة بح�سبانها التجربة (النه�ضوية) الثانية بعد جتربة حممد
علي يف الفرتة (1849-1805م) ويعترب ه��ذا الف�صل من �أط��ول ف�صول
الكتاب (� )43ص.
ويف الف�صل الرابع من الكتاب :تكلم فيه امل�ؤلف عن «تهافت احلداثة»،
وفيه عر�ض ملفهوم احلداثة ومعاملها ،ونقدها ومقارنتها مبا بعد احلداثة.
ويف الف�صل اخلام�س (العلم حمايد �أم متحيز؟) يجيب فيه امل�ؤلف عن هذا
ال�س�ؤال :وفيه عر�ض لآراء العلماء واملفكرين من عرب و�أجانب ملفهوم العلم
ودعوى حياد العلم ،ودعوى انحياز العلم يف العلوم االجتماعية وحتى يف
العلوم الطبيعية ،وقد مت عر�ض القرتاحات قدمها مفكران �أكادمييان مل�شكلة
التحيز هما العامل االقت�صادي واالجتماعي امل�شهور «غونار مريدال» واملفكر
الأكادميي امل�صري الدكتور �سيف الدين عبد الفتاح.
وجاء الف�صل ال�ساد�س بعنوان «قراءة يف نظرية امل�ؤامرة»
ويف مقدمة البحث ،ذكر امل�ؤلف ما قاله الدكتور امل�صري �أحمد زويل احلائز
على جائزة نوبل يف الكيمياء «نظرية امل�ؤامرة كالم فارغ».
ثم يورد امل�ؤلف تعريف ًا للم�ؤامرة كما جاء املعجم الو�سيط :ت�آمر القوم،
وائتمروا ،ت�شاوروا .ت�آمروا عليه ،وائتمروا به؛ ت�شاوروا يف �إيذائه.
ومن ثم يعر�ض امل�ؤلف ل�شهادات و�أدلة على وجود امل�ؤامرات – مثل �شهادة
املفكر الدكتور ح�سن حنفي �إذ قال �أن الت�آمر موجود يف كل مكان ..القوى
الكربى تت�آمر فيما بينها ،وتت�آمر على القوى ال�صغرى ،وهو �شيء وارد وجزء
من اللعبة ال�سيا�سية…
وكذلك الأكادميي القانوين الدكتور �إبراهيم �أبرا�شي وال�سيا�سي امل�صري
م�صطفى الفقي.
ثم ي��ورد امل�ؤلف �شهادات لل�سيدة مادلني �أول�براي��ت ،وزي��رة اخلارجية
الأمريكية من �إدارة الرئي�س الأمريكي بل كلنتون يف 2000-3-9م بتورط
الواليات املتحدة الأمريكية يف االنقالب الذي �أطاح برئي�س وزراء �إيران
الأ�سبق الدكتور حممد م�صدق يف عام 1958م ..و�شهادات �أخرى.
ويف الف�صل ال�سابع :حتدث امل�ؤلف عن املثقف عند جان بول �سارتر.
وفيه نبذة عن حياة �سارتر (1980-1905م) وحياته الثقافية ودوره يف
ال�صراع العربي الإ�سرائيلي حيث كان داعم ًا لها ،بالإ�ضافة لأعمال �إيجابية
له مثل رف�ضه الحتالل اجلزائر ،والتدخل يف كوبا ،ون�ضاله �ضد النازية،
ودعم حركات التحرر الوطني يف العامل وكان �سارتر قد رف�ض جائزة نوبل
عام 1964م.
وختم امل�ؤلف عبد الوهاب حممود امل�صري كتابه بالف�صل الثامن« :نقد
الدميقراطية» وق��د افتتح البحث مبقدمة ،وبحث الدميقراطية �ضمن
الأب��ع��اد الثالثة :مهوم الدميقراطية ،ون�ش�أتها ،و�أوج���ه النقد املوجهة
�إليها ،وم�ستقبلها على املدى املنظور .ويف اخلتام البد من االعرتاف بجدية
ومو�ضوعية هذا الكتاب مل�ؤلفه املهند�س عبد الوهاب حممود امل�صري ،حيث
ا�ستعر�ض فيه موا�ضيع فكرية و�آراء هامة ملفكرين عرب وم�ست�شرقني حمل ًال
لآرائهم و�إعطاء ر�أيه اخلا�ص باملوا�ضيع املطروحة..

بين التربية والأدب

• د� .أحمد املحمد

ال �شك �أن الأدب ي�شكل الدائرة الكربى يف عامل التكوين الإبداعي ،والتطلع �إىل ف�ضاءٍ من حاالت التذوق الفني والتعبري عنها ب�أ�شكال �شتى ،وقد ت�أتي
�إما على �شكل لوحة فنية ملهمة �أو على �شكل ق�صة م�شوقة ومرة ثالثة قد ت�أتي على �شكل كلمات �ساحرة من ال�شعر والرواية ،ودرب الأدب طويل وال ينتهي
التعبري والإبداع فيه .ويظهر الت�سا�ؤل هنا كيف ميكن للرتبية اال�ستفادة من الأدب؟ فعلى الرغم �أن الأدب لي�س �شرط ًا �أن ي�ضم مواعظ �أخالقية مبا�شرة� ،أو
توجيه ًا �سلوكي ًا ،كما هو احلال يف الرتبية ،كما �أنه لي�س باحث ًا يف �ش�ؤون امل�شكالت االجتماعية� ،إ ّال �أنه مع كل ذلك يعالج م�شاكل نف�سية و�أخالقية وتربوية،
ويخلد مواقف تاريخية ،ومالحم �شعرية ويُ�صعد حاالت انفعالية �إيجابية يداعب بها خيال الفرد لينتج فن ًا �أدبي ًا �إبداعي ًا .فالإبداع بطبيعته احلاملة يخلق
الر�ؤى التي تدفعنا �إىل التغيري نحو الأف�ضل .ولنا يف بع�ض الأعمال الأدبية العاملية مثال على ت�أثري الأدب حتى على دنيا العلوم التجريبية.
وي�ؤكد الكاتب معت�صم ال�شاعر يف مقالة له بعنوان“ :الرتبية وم�ستقبل الأدب العربي” �أهمية الأدب يف الرتبية بقوله�« :إننا خال�صة تربية غري منهجية،
جعلتنا نفتقر �إىل الفل�سفة الوا�ضحة يف التعامل مع الأ�شياء والأحداث ،ومع حياتنا �أي�ض ًا ،ومن هذه الأخطاء التي ورثناها هي تلك الفكرة الظاملة التي
�شكلت نظرتنا للأدب والثقافة عموم ًا ،وهي �أنها بال جدوى� ،أو هي جمرد �شيء لتزجية الفراغ ،وتعلمنا �أن كل قراءة خارجة عن �إطار املقررات الدرا�سية هي
جمرد هواية «.
ومن هنا نرى �أهمية الأدب يف الرتبية ،واتباع �أ�ساليب عدة ميكن �أن تتعانق �أهدافهما مع ًا يف �سبيل الو�صول �إىل الفرد احلامل واجلامع للرتبية والأدب مع ًا.
من هذه الأ�ساليب هو الو�صول �إىل عمق احلالة الأدبية ،و�سرب �أغوارها ،فمحاولة الفرد حفظ ق�صيدة حتمل معاين جمة من الإبداع ال�شعري على �سيل املثال
ال ي�شكل الفرد املتذوق للأدب� ،أو ذلك الفرد الذي يكتب الأدب �سواء كان ق�صة �أو �شعر ًا �أو رواية �أو �أي جن�س �أدبي �آخر ،لذلك ال بد من الدخول �إىل عمق
الفن الأدبي وحماولة �إظهار جماليته وكيفية الأخذ بيد من لديه امليول والطموحات نحو �آفاق الفن الأدبي ،وت�سليط ال�ضوء نحو �آليات الكتابة �أو الر�سم �أو
حتى تعليم التفكري الأدبي ،بحيث يت�شكل هذا الفرد املكت�سب للرتبية واملتذوق للأدب .حينها تتعزز ال�صلة وتزداد الثقة بني الأدب والرتبية ،وي�صبح الفرد
ثراء معرفي ًا و�أخالقي ًا و�سلوكي ًا ينه�ض من خاللها نحو ف�ضاء الإبداع الأدبي م�ستند ًا على قاعدة تربوية متينة ور�صينة.
�أكرث ً
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الجوالن
ذاكرة المقاومة
• علي املزعل

�إن املتابع لتاريخ ال�صراع مع امل�شروع ال�صهيوين العن�صري
�سيالحظ بال �شك �أن اجلوالن العربي ال�سوري كان على الدوام
ر�أ�س احلربة يف املواجهة منذ بدايات االنتداب الربيطاين
على فل�سطني العربية حيث �شكل عمق ًا ا�سرتاتيجي ًا لكل
ثورات فل�سطني املتالحقة بدء ًا من انتفا�ضة يافا عام 1920
وو�صو ًال �إىل ثورة  1936و 1939وحتى حرب الإنقاذ عام
 1948ـ وعرب هذا التاريخ كان مالذ ًا لثوار فل�سطني وم�صدر ًا
لأ�سلحتهم واحتياجاتهم التي متكنهم من املواجهة.
وقد �أ�صبح اجلوالن يف قلب عملية ال�صراع بعد قيام الكيان
ال�صهيوين عام  1948حيث كان مقر ًا وممر ًا جلي�ش الإنقاذ
ال��ذي قاتل الع�صابات ال�صهيونية ،ومن مرتفعاته ُق�صفت
امل�ستوطنات ال�صهيونية على امتداد �شواطئ طربية.
وعلى �أر�ضه خا�ض اجلي�ش العربي ال�سوري �أ�شر�س املعارك
دفاع ًا عن اجلوالن وفل�سطني ،وال �سيما بعد اتفاق الهدنة عام
 _ 1949حيث حاول العدو ال�صهيوين حت�سني مواقعه على
ال�شاطئ ال�شرقي للبحرية �ضارب ًا عر�ض احلائط باتفاقات
الهدنة ...الأمر الذي جعل املناطق املجردة �ساحة لال�شتباك
اليومي بني اجلي�ش العربي ال�سوري وقوات االحتالل.
ويف هذا الإط��ار جاءت معركة تل ال�شمالنة عام 1951
وما تبع ذلك من حماوالت الكيان ال�صهيوين جتفيف بحرية
احلولة وحتويل جمرى نهر االردن التي ب��د�أت ب�شكل فعلي
عام  1952وهو ما رف�ضته �سورية رف�ض ًا قاطع ًا وقاومته حتى
الرمق الأخري.
ويف عام  1953كانت الغارة الكربى على منطقة البطيحة
واملرتفعات املطلة على بحرية طربية وامل�سعدية والدوكة
والكر�سي والنقيب و�سكوفيا ،ودارت معارك �شر�سة مع القوات
ال�سورية يف تلك املناطق.
ويف  31كانون الثاين  1960وقعت معركة التوافيق يف
القطاع اجلنوبي من اجلبهة وعلى ال�ضفة اجلنوبية لبحرية
طربية وانتهت هذه املعركة باندحار القوات ال�صهيونية بعد
ان تكبدت خ�سائر فادحة.
وانتقام ًا لهزميتهم يف ه��ذه املعركة قاموا بق�صف قرى
�سكوفيا وكفر حارب ومزرعة عز الدين .وفيق ،وردت القوات
ال�سورية بق�صف امل�ستوطنات ال�صهيونية على طول خط وفق
�إطالق النار.
ويف يومي 16ـ و� 17آذار ع��ام  1962وقعت معركة تل
النريب وهي من �أهم معارك املواجهة قبل عدوان حزيران
 1967ويف متوز عام _ 1965كانت معارك الطريان يف
�سماء طربية حيث �أغار �سرب من الطائرات ال�سورية على
الزوارق املعادية يف عر�ض البحرية وهي تطلق قذائفها على
القرى واملزارع ال�سورية �شرق البحرية..
ودارت ا�شتباكات عنيفة مع الطائرات ال�صهيونية ا�ستمرت
حتى م�ساء ذلك اليوم ،وكان �أبرز �شهداء هذه املعركة الطيار
البطل غازي الوزوازي.
عدوان حزيران عام  1967حيث متكن الكيان ال�صهيوين
بدعم �أمريكي مبا�شر من احتالل اجلوالن و�سيناء وال�ضفة
الغربية.
وقد �شهدت اجلوالن خالل هذه احلرب معارك �ضارية مع
القوات الغازية كان �أبرزها معركة تل الفخار ومع نهو�ض
الكفاح امل�سلح بعد ع��دوان حزيران �شكلت اجل��والن قاعدة
متقدمة لقوافل الفدائيني الذين كانوا يهاجمون مواقع العدو
يف اجلوالن وفل�سطني.
ويف عام 1970ـ اندلعت معارك الثالثة �أي��ام يف منطقة
احلرية على جبهة اجلوالن حيث ا�ستطاعت القوات ال�سورية
�صد ال��ع��دوان ال�صهيوين �إث��ر معارك �ضارية �شاركت فيها
خمتلف �صنوف الأ�سلحة.
ويف ع��ام  1973كانت ح��رب ت�شرين التحريرية حيث
متكنت ال��ق��وات ال�سورية م��ن اج��ت��ي��از خ��ط��وط االح��ت�لال
وحتطيم �أ�سطورة اجلي�ش ال��ذي ال يقهر و�إجن��از االنت�صار
ال���ذي ي���ؤك��د عظمة اجلي�ش العربي ال�����س��وري وحا�ضنته
ال�شعبية التي تر�سخت يف وجدانها روح املقاومة والإ�صرار
على مواجهة العدوان مهما كانت الظروف.
وبعد حرب ت�شرين التحريرية جاءت حرب اال�ستنزاف
التي �شكلت ا�ستكما ًال مل�سرية حرب التحرير و�صو ًال لتحرير
مدينة القنيطرة يف  26حزيران .1974
وقد �شهد اجلوالن منذ عدوان حزيران ف�صو ًال متوا�صلة
من املقاومة وم��ات��زال م�ستمرة حتى ه��ذه اللحظة ،حيث
يخو�ض �أهلنا هناك معركة الهوية ومعركة االنتماء دفاع ًا
عن الوجود ،وت�أكيد ًا على ا�ستلهام التاريخ ،ولعل ما يعطي
مقاومة اجلوالن �أهميتها اخلا�صة هو بعدها الفل�سطيني الذي
يتجلى يف التعا�ضد اليومي بني �أهلنا يف اجل��والن و�أهلنا يف
فل�سطني ،من كل ما تقدم ن�ستطيع القول �إن اجلوالن العربي
ال�سوري ك��ان على ال��دوام درع�� ًا للمقاومة ،وذاك��رة لتاريخ
�سورية العربية وجي�شها البا�سل ال��ذي ما ي��زال حتى هذه
اللحظة يت�صدى للم�شروع ال�صهيوين العن�صري ومفرزاته يف
الداخل واخل��ارج ويف مقدمتها القوى الظالمية التي �شكلت
وجه ًا �آخر للم�شروع ال�صهيوين.
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تداعيات

هج�س
ْ

• وفيق �سليطني

• غ�سان كامل ونو�س
خوف
�أرتعدُ بال ٍ
ذنب
و�أُ ُ
الم بال ٍ
وقع
و�أدو ُر على ٍ
يتعثرّ ْ
مرج َحني
ميزاب اللهفةِ
ُ
َ
ني ين�أى
بني يق ٍ
ُ
يعبث بالأبعا ِد
و�شرودٍ
الق�صوى
مذْ هِ ْمتُ � َ
إليك
الريح
اهتزّ تْ �أورد ُة
ِ
ُ
أ�شرعة الروح...
وفرتْ �
ّ
َ
مذْ غبتُ
لديك

من ال�سرية
اخل�ضراء
تون�س
يف
َ
ْ
َّ
حط بنو هاللْ
ُ
خيلهم
�صهيل
كان
ْ
ينبتُ كالأ�شجا ِر
وال ُغبا ْر!
ري
عِ �شْ نا ب�سري ِة الأم ْ
ذي اله ّمةِ اجلليلْ
أر�ض
تراب ال ْ
نحثو َ
ونرفع الراياتْ
ك���ان ج����دا ُر ت��ون��� ٍ��س ُي��ب��ن��ى من
الأمواتْ
الزمن اجلديدْ !
يف
ِ
مل َ
ري �صيحةِ الهال ْ
يل
يبق غ ُ
ت�ستولدُ ال َ
أزمنة اخلوا ْ
يل
اجلرداء.
يف �أر�ضنا
ْ
....

أنفا�س الأكمةِ
ارتاعت � ُ
والنهر ارتدَّ �إىل �ض ّفتهِ
ُ
وال�سهم تدث ّْر
ُ
*
مطعونٌ
الريح
يا وج َع
ِ
ببابي
و�شقي
ٌّ
اجلمر
يا وق َع
ِ
على بوحي
ُ
املحراب
الواقف يف
ِ
تعرى
ّ
ُ
املعروف
عاندَ ُه اللحنُ
ببحتهِ
ّ
تهجى مو�س َمهُ
والوخزُ ّ
الغجري
َّ
ت�ش ّهى �أورد َة املزما ِر
على جدثٍ يتجلّى
�أو يندى
م ّو ٌ
يخر
ال كا َد ُّ
على حريتهِ
وفحيح يف الركن
ٌ
ت�صادى
ما عاد �إليك الرو ُع
َ
جتر يقين ًا
وعدت ُّ
ُمدمى
ما كنتَ عنيد ًا
ما ع�شتَ �سعيد ًا
هل بتَّ بال �شهدٍ
�أم جئتَ بال وعدٍ
َ
ُّ
ال�شك
لديك
�أم ال َذ
�سبي ًال
والهاج�س �أبقى
ُ
***

تريي كابوت
َ��ل ه َ
َي ِهزُّ َع َلى الأَق ِّ
َ��ذا ال َف َرا َغ
ال َقات َِل ا َّلذِ ي ُي َهيمِنُ َع َل ْيك...
�شى
َوا َّل��ذِ ي ُي ِ�ص ُ
يب َع ْي َن ْي ِك ِب َع ً
َل ْيلِي...
َ��ذ َّوقُ مِ��نْ��هُ كَ��ثِ�ير ًا ِكيلاَ
اَل تَ��ت َ
َت ْب ُ�صق...
قُ
�
و
��
ب
و
��شَ��اح مِ��نَ الـ َم َللِ
ِ
فَ�� ُت��طَ�� َّ ِ
ٍ
َوال�ضَّ َجر...
***
َرائِ��ح ُ
َ��ة َك ِل َمات ِِكَ ...وا ْن ِت�شَ ا ُر
�صَ ْوت ِِكَ ..و ُع ُل ُّو �أَ ْحلاَ مِك..
اجل�����دْ َرانَ ال�� َّرطِ ��ب َ
هَ��دَ مَ��تِ ُ
َ��ة
الـمترََ ن َِّحة...
ُ
ُ
َ
َو اَل تَ���������زال كَ�������ضَ��� َربَ���اتِ
َّ
ال�ش ْق َراوَاتِ ال َفا ِت َنات...
َ
َ
َ
ُ
ِل ُت ْكمِل َوت َو ِّ�س َع �أف َ
اق �إِيمَْانِك...
***
يع ال�� ُغ ْ��ربَ��انُ �أَنْ
مَ���ا َذا َت ْ�س َتطِ ُ
َت ْف َع َل �سِ وى َ�س ْح ِق ا َ
حل�شَ َرات؟
�أَلمَ ْ ُت��ولَ��دُ فيِ احلَ��يَ��ا ِة ِل َت ُكونَ
�أَكْثرََ �شَ َرف ًا َو ُن ْبال...
ْ�����ض َ��ي َع َلى
ُولِ����دَ لِ��يَ��فْ��ه ََ��م َويَ��ق ِ
وحة...
الـم ُل َ
ُ
يط َ�ساذ ٍِج تُخْ ترََقُ
�أَ ِب َقل ٍْب بَ�سِ ٍ
َّ
ال�ش ْم�س؟
***
�أَلمَ ْ َت ُكنْ هُ َن َ
اك َق ِّوي ًا َو ُم ْع َتدّ ًا
ِب َن ْف�سِ َك...
َحتَّى َّ
الـم ْف َع ِم
اب الـ َم َلك ِِّي ُ
ال�ش َب ِ
ِبا َ
ا�سة َوالنَّخْ َوة...
حل َم َ
م ُبوب ًا ِل َقد ٍر َك ِب ٍري
مَ��نْ َي ُكنْ حَ ْ
َو ِب ِتل َْك ال ُق َّو ِة َن ْف�سِ َها...
ال��ط��ف ُ
و�إِنْ ����شَ��� ِر َب ِّ
ْ��ل مِ��نْ��هُ
َي ْ�س َت ْوعِ ُب ُم ْ�س َت ْق َب َل إِ� ْ�ش َر َ
اقاتِهِ ...
***
َ
لمَ
ُ
يخُ
ا
ع
ع
ي
ب
ط
ب
ي
ِ ِ َةِ
َ�شِ
َحتَّى ال َ
ا َ
حلالِ َ ...لكِنَّ ال َف ْج َر ِبال ُع ْم ٍر...
ْ�����ش ُ
��ف الأَ َّي�����ا ُم الأَ� ْ���س��� َرا َر
ك
َ��
ت
و
َ ِ
ا َ
خل ِف َّية.....
ْ
ْ
���ر ُد ال��� َوق���تُ مِ����نْ بَ�ْي�نْ ِ
َويَ�������ش ُ
َيدَ ْيك....
َو ُي َث ِّبتُ ُك َّل حَل َْظ ٍةَ ...و َن ْحنُ اَل
َن ْع َل ُم َما هِ ي ال َّت ْك ُل َفة...
***
اء ا َ
جلمِي َل ُة َمك ُْ�شو َف ٌة
ال�س َم ُ
َّ

.....
�ضرب الطبولْ !
و ُت ُ
ِ�سفار ُة الظالم
ئتم يف الليل دون
ل ّأي �شيءٍ ِج ُ
اخليلْ
ّ
حتتَ
ال�سماء؟!
ل
مظ
ةِ
ْ
ل ّأي �شيءٍ ِد ْر ُ
مت هنا
���ول ذل َ
كالع�س�س امل��ن��ث��و ِر ح َ
��ك
ِ
اخلِباء؟!
جئتم جلمرةٍ �أم ْ
�سيف؟
�أَ ُ
ً
واجفة،
كانتْ عيونهم تقولْ :
جئْنا لنحتمي ّ
بال�ض ْ
يف!
آمر الكتابةْ
وكانَ � ُ
هب
بري�شةِ الذّ ْ
ُّ
يخط ف�ص ًال �آخر ًا
يف ال�سري ِة ال�شريفةْ !.

يوميات
����ص���ارتْ ُت���ط���لُّ م���ن وج��وه��ن��ا
احلروب،
ْ
أيام كالنعو�شْ
و�صارتِ ال ُ
تدو ُر بيننا..
تنتظر الغنيمةْ
ُ
ال�صبح
من �أولِ
ِ
و�أول الهزميةْ .
اليوم لي�س يومي،
ـ
ُ
واليو ُم لي�س اليو ْم!
ُكنَّا مع ًا..
نبدّ ُل الأيا َم يف جلودنا
وننت�صر
ْ
َ
����ش���روق ال�����ش��م��� ِ��س يف
ق��ب��ل
ِ
املغارةْ!.

�أَ َما َم ال َب ْحر...

قوافل
ُ
القدمية
مت�ضي بنا ال��ق��واف ُ��ل
اجلديدةْ،
داء،
مت�ضي بال ُح ْ
والدرب واحدٌ يطولْ
ُ
يف لغةِ املجهولْ !
ُّ
املاء
يجف فينا ْ
العمياء.
هذه
يف
القوافلِ
ْ
يا �أر�ضَ نا..
نحنُ الأُىل ندو ْر
ال�ص َغا ْر.
ك�أننا �أقما ُر ِك ّ
ندو ُر..
وحدنا ندو ْر
ْ
يف هد�أ ِة الليلِ
ووح�شةِ القبو ْر.
ٌ
ال�سراب،
قافلة يقودها
ْ
ٌ
ال�سراب.
قافلة هي
ْ

في �أول تيه..

•ت� :أمني عدواين
َع َلى َما �أَ ْع َتقِد ...
وَهِ ����ي تَ���خْ ���تَ��� ِزنُ لَ��نَ��ا المِ���يَ���ا َه
الـم ْبه َِجة...
ُ
اب
َوال َب ْح ُر الـ َما�سِ ُّي َلدَ يْهِ �أَ ْل َع ٌ
ُعظْ َمى...
َ
تحَُ���ر ُك
ِم
ه
ب
خ
�
صَ
��ق
م
��
ِ
ِ ْ
ِّ
وَفيِ ُع ْ
الدَّ َّوا َم ُ
ات وَهِ َي َث ِم ٌلة ...
الـمذْ هِ َلة ...
ج
و
م
الـ
اتِ
�أَ ْر َو َع َ ْ َ
ُ
***
��اح ُم�� ْه��تَ��زّ ًا َع َلى
ب
��
�����ص
ت��رى ال َّ َ
مُو�سِ ي َقى َحدِ ي َثة...
َ���ر ُّ
���اء
َوت ُ
َ��اء ال��� َّز ْرق ُ
����ش ال��� َّ��س��م ُ
َر َذا َذهَ ا ...
َ
ْ
تمََ��� َّ��س ْ
��ك ِب ُحلمِك ال��� َّ��س ْ��رمَ��دِ يِّ
ا َّلذِ ي ُي ْ�س َقى...
َ
ري ا ْلف َر ِح مِنَ المْ ِ َيا ِه
ِب َتدَ ُّف ِق َن َوا ِف ِ
الحَْ ْمراء...
***
َ���م حَ ْ
َ��اج مِ���نَ ال�� َو ْق��تِ
ت��ت ُ
�آهٍ! ك ْ
ِل َت ْ�ش ُع َر ِبا ْل َع َط�ش؟
َ���م ُت�� ِري��دُ  ،د َْع��م�� ًا
َ���م َ ...وك ْ
ك ْ
ُمطْ َلقا ...
هُ َنا دَائِ��م�� ًاَ ،ع َلى الْ�� َّرغْ ِ��م مِنَ
ا ْل َك َراهِ َّيةِ َوا ْل َّت َمزُّ ق...
تجَ ِ ��دُ َتافِه ًا َي ْح َت ِج ُز َك َرغْ ��م
َ ِلبَا�سِ َك المْ ُ َمز َِّق...
***
تَ�� ْب��دُ و ِر ْح��ل ً
َ��ة مِ��نَ ال��نَّ�� َوا ِر� ِ��س
ال َب ْي�ضَ اء...
َ
َ
ْ
اج َوا ِث َب ًة
و
���
م
أ
ال
ق
و
َ��
ف
ممَُ��دَّ دَة
َ
ْ
ْ
ِ
�إِلىَ ال ِّْريح...
لمِ ُ َعا َن َقةِ ا ْل َع ْ�س َجدِ ا ْل َعذب...
َوا َّلتِي َكثِري ًا مِ��نَ الأَ ْح��يَ��انِ ال
َت َت َمنَّاهَ ا ِ أَ
ل َّن��هَ��ا َل ْي َ�ستْ ِب��حَ�َلااَ َو ِة
ا ْل َع َ�سل...
�������س ِب���ا ْم���تِ�ل�اءِ ِرئَ��تَ�� ْي َ
��ك
وَتحُ ِ ُّ
ِب َرائ َِح ٍة ُمزْ عِ َجة...
***
وَ�أَ ْب���عَ���دُ مِ���نْ َذل َ
ِ����ك فيِ ن ْ
َ�����ش�� َو ِة
ا�سةِ َوالمَْ ْجد...
الحَْ َم َ
َ��اح ا ْل َّرحِ ي َب ُة َعلىَ
َتق ُِف ا ْل ِّ��ري ُ
الَبَدِ َّية....
َع َتبَةِ ْ أ
ِّ
َ
َوالْ�ضَّ ْو ُء المْ ُ َت َوقدُ َعلى َم ْوقِ دِ
َذا ِك َرتِه...

عَ��لَ��ى الْ��عَ��المَ ِ َ�أنْ يَ�� ُع��و َد �إِلىَ
مَ��ا ُي�� ِري��دُ ُ
اهلل لَ�� ُه ْ��م مِ���نْ �أُ ُخ���� َّوةٍ
َو َ�سالم...
***
اَل يمُ ْ كِنُ ِ أَ
ليِّ كَلاَ ٍم �أَنْ َيف َِي َعنْ
َبهَاءِ ِو اَل َدتِك!
َم ْو َج ٌة اَل َي ْن َتهِي َت َق ُّل ُب َها ُي َر َّد ُد
دَائِم ًا �صَ دَ اهَ ا...
َ
ُ
َ
ُ
و
ق
ب
ك
ر
ح
ت
ت
و
وَ�أَنْ��تَ َت ْ�ص َعدُ َ َ َّ ِ َّ ةٍ
َج ِل َّية...
شَ
َ
َ
ات
َّح
ن
ر
ت
و
اط
�
ن
ب
ة
ج
ٍ َ َ َ ٍ
ممُ ْ َت ِز َ ٍ ِ
ِو ِّد َّية...
***
مِنْ َق ْبلِ ا ْل َف َي�ضَ انِ َم ْو ُجودَة...
ِيم ُ
اخل ُ�صوبَةِ وَ�أَ ِر ْي ُجهِا
َتران ُ
المْ ُ ْنعِ�ش...
ُ
�����ص ُ��خ��و ِر
َوغَ��� ِ��س��ي��ل الْ��ب ْ
َ��ح�� ِر ِل�� ْل ُّ
َوالْه َواءِ المْ ُ ْنعِ�ش...
�ص ُم ْ�س َتن ٍِد �إِلىَ
َيذْ هَ ُب ِل�شَ خْ ٍ
َم ْلجَ�أٍ �آمِن...
َّ�س هُ َناك...
َك ْي َي َت َنف َ
مِنْ َن َ�س ِبهِ َو َدمِه...
ُم ْف َعم ًا مِنْ ُب َكاءِ َع ْي َن ْيك...

أل��ق يت�ش ّهى ه��ذا ال�شهد
عن � ٍ
احلاملْ.
إينا�س!
�
يا
أجملك
ما �
ِ
ْ
�آ ٍه لو �أقدِ ُر
�أن �أ�صن َع من كتفيك كالما
ُ
إليك
أ�سطيع
�آ ٍه لو �
لطرت � ِ
ُ
غرام ًا فغراما
أر�سم
�آ ٍه لو �أنيّ �أقد ُر �أن � َ
يف خارطة الدنيا
يديك،
أمواج
ِ
� َ
�أو جئتُ حريق ًا
الروح
يف �شمع ّ
�شفتيك،
يف
الر
ِ
�إىل �أنهار ّ غبةِ
�آ ٍه لو �أنّ الآ َه ُت�ساعفُني،
ل ُ
أخذت من الهاء بالد ًا
إينا�س
�أ�سميتُ �سماء يديها � ْ
أجملك!
ما �
ِ
إينا�س
يا � ْ
ح�ضن يديها
يا من ُتقرئني يف
ِ
� َ
إح�سا�س
أجمل �
ْ
إينا�س
يا � ْ
ّ
ُ
ّ
أزرق
ل
ا
وء
بال�ض
ق
ف
يتد
يا نبع ًا
ِ
ً
�سفح دمي
يف
ة
يا قبرّ
ِ
ً
أمل�س
يا وجعا مل � ْ
يف حمرة خدّ يها
أملا�س.
غ َ
ري ال ْ

ما � َ
�صمت
أجمل نرب َة ٍ
ين
ُتنبي عن ُح ْ�س ِن يدَ ِ
أملا�س
من ال ْ
إينا�س
يا � ْ
م���ا �أب���ه���ى ّ
رق���ت���ك ال��ف��اك��ه��ة
إح�سا�س!
ال
ْ
النا�س!
أحلى
�
يا
ْ
ما � َ
أنبل �أن �أنظ َر من كتفيك
�إىل العاملْ!
ما �أ�شهى عينيك !..
ما �أ�صفى هذا الكوكب!
هذا الوجهَ النا�صعَ،
تطلع من ق ّمتهِ � ُ
آالف ّ
ال�شمعاتْ
ُ
أطيب �أن �أنظ َر يف �شفتيك
ما � َ
..
الطافح ُ
باحل ْمرة
 ..الكر ُز
ُ
ُ
يبحث

يا قمر ًا
يرتكني يف الدرب غريب ًا
كي ُتقر َع يف رحلة هذا العم ِر
أجرا�س.
جميع ال
ُ
ْ
��تَ
�����ص
ل
ا
م
���ص��
��ى
ل���ن �أن�����س
ّ ��وتِ
يداهمني،
و�أنا يف حِ �ضن ِِك
أحلم �أن �أبقى
� ُ
َ
الغارق
ني
ال�س ِ
مرتدي ًا ج�سدَ ّ
الكا�س
جرح
ْ
يف ِ
دفء يديها
لن �أن�سى َ
تالم�سني،
وهي على (الفي�س)
ُ
أح�س الدّ نيا تكت ُبني
ف� ُّ
النازف
احلرف
يف لونِ
ِ
ِ
ُ
ا�س
من نوم احل ّر ْ
إينااااا�س.
�آااا ٍه يا �
ْ
***

مَنْ ُيقر ُئنيها مَنْ ؟
منري خلف

ٌ
قافلة..
تبدو
كخيط ناحلٍ
ٍ
يجوبنا..
الدماء!
ويقطِ ُر
ْ
ُ
الرمالْ
هنا
قبائل ّ
الرياح،
ت�سفُّها
ْ
متطر يف قلوبنا نريا َنها..
ُ
أ�شالء
ك�أنها � ْ
ٌ
ال�سماء
�ساقطة من ُجثّة
ْ
يف درب���ن���ا امل��م��ت��دِّ يف ح��واف��ر
املطايا،
يف دربنا الذي يطولْ ،
يف دربنا املغلولْ
بنقطةِ الو�صولْ
�أو نقطةِ النهايةْ !.

•جناح ح�سني العرجني
�أجدين يف غياب الفراق
كم �أتوق �إىل نع�شي!!..
و�إىل لقاء مل ت�ألفه النف�س بعد
يا �أنا..
ومل �أع�ش حلم ًا جمي ًال
رغم امل�شاهد التي متلأ الآفاق حد
الإ�شباع
وحقيقة م�ستمرة حد النخاع
بع�ض وبع�ض
من �سخافات
ترتقي حد القد�سيات
من يدلني على �سحر العرافات
ويعيد �إيل الطفولة وال�ضحكات
من ين�شد معي ن�شيد ال�سالم
�أنا ها هنا �س�أبكي
كما بكيت
حلظة التيه واالنعتاق
�س�أبكي حد العمى
ولكن �ستنمو ب�صرية
تراق�ص الفرا�شات
حتى �أزهو يف ذاك النع�ش
ويتقهقر ال�ضياء
يف �أبدية الوجود
وبعدها ال تيه يل
وال انعتاق

قصة
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حكاية خليل المزهر،
وهو يذهب �إلى المدر�سة يوم العطلة!
ال�شم�س قد
ا�ستيقظ خليل املزهر �صباح ًا ،وجد
َ
َ
و�صوت الع�صافري يرتامى من �شجرة اليافاوي يف
�أ�شرقت،
باحة البيت� ،س�أل نف�سه « :ملاذا مل توقظني �أمي لأذهب
�إىل املدر�سة؟» ،وفكر « :البد �أنها متعبة!»..
نه�ض وذه��ب �إىل احل��م��ام ،ثم غ�سل وجهه ،وعاد
يجمع كتبه وي�ضعها يف احلقيبة ،ثم ارتدى ثيابه ،وخرج
يرك�ض لي�صل قبل �أن يقوم التالميذ بتحية العلم!
عند ب��اب املدر�سة مل يجد �أح���داً .ال��ب��اب مغلق.
احلركة يف ال�شارع قليلة جداً ،فما الذي ح�صل؟!
ّ
وع�ض على �أظافره بقلق ،ثم تذكر،
�أغم�ض عينيه،
فارتفع �صوته:
ــ كيف ن�سيت �أنه يوم عطلة!
بووووووم!
�سقطت قذيفة يف و�سط ال�شارع ،ارتعدَ ج�سدُ خليل
املزهر ،لكنه متالك نف�سه .نظر حوله ،اختفى املارة
�يره .لأول مرة منذ ب��د�أت احلرب،
القليلون .مل يبق غ ُ
راقب ال�شار َع
مل ي�شعر باخلوف كما كان يح�صل من قبلَ .
الفارغ� .شاهد بقايا الغبار الذي �أثارته القذيفة وهي
تختفي ،ف�ضحك!
قالت �أم��ه ذات �صباح ،وهي ت�ضع له رغيف ًا ُلفت به
قطعة جنب:
ــ عندما ت�سمع �صوت انفجار ما� ،أدخ��ل يف �أي دكان
قريبة منك!
مل يجد دكاكني مفتوحة ،وجد قطة مت�شي م�سرعة.
كانت قد خافت من �صوت انفجار القذيفة .فكر « :هل
�س�أعود �إىل البيت ؟!» ،فلم يجد جواب ًا� .أح�س �أن عليه
�أن ُيغري كل �شيء يف حياته� .أح�س �أن عليه �أن يتخذ
قرار َا ما.
بعد حلظات اتخذ قراره الغريب!
فتح حقيبة املدر�سة� .أخرج منها الكتاب الأول ،فقر�أ
عنوانه( :كتاب احل�ساب) .ابت�سم ب�سخرية ،ثم وجد
نف�سه يطوح به بعيد ًا على �أر�ض ال�شارع.
�أخرج كتاب ًا �آخر ،فقر�أ عنوانه( :كتاب القراءة ).

• عماد نداف

ابت�سم ب�سخرية ،ثم وجد نف�سه يطوح به بعيد ًا على
الر�صيف.
�أخ���رج دف�تر الوظائف ورم���اه ف��وق �سيارة مركونة
يف ال��زاوي��ة� .أخ��رج الكتاب الثالث ،فقر�أ عنوانه( :
اجلغرافيا )!..
ي�سخر .مل يرم ِ الكتاب يف ال�شارع .قرر
يبت�سم .مل
مل
ْ
ْ
بت�صميم�« :س�أ�سافر!».
فتح الكتاب .ثمة خرائط ملونة ،و�أ�سماء لبلدان ال
يعرفها ،ومعلومات عن ال�سكان وال��زراع��ة وال�صناعة
والعوا�صم� .أغلقه ،و�أعاده �إىل احلقيبة ،وقال:
ــ �س�أبقى يف ال�شوارع ،و�أحتدى القذائف!
مل ت�سقط قذيفة ثانية .كان ال�صمت خيمة وا�سعة
غطت املكان .رك�ض� .صار يلهث .ابتعد عن املدر�سة ،ثم
ابتعد البيت� .أخذته قدماه �إىل �شوارع ال يعرفها� .شاهد
بيوت ًا مدمرة� .شاهد مدار�س انهارت جدارانُها� .شاهد
كتب ًا كثرية تناثرت �أوراقها :الرتبية الدينية ،الرتبية
الوطنية ،العلوم..
يبك .تذكّر �أمه،
�أح�س برغبة يف البكاء .لكنه مل ِ
البد �أنها متعبة� ،شعر باحلزن ،وفكر « :البد �أنها �ستحزن
كثري ًا على فراقي».
تغلب على هواج�سه ،وا�ستجمع ما بقي لديه من
قوة ،وعاد �إىل الرك�ض ،كان يرك�ض وقد عادت �أ�صوات
القذائف تالحقه ،ثم �سمع �أ�صوات ر�صا�ص وانفجارات
ت�أتي من جهة ال�شرق ،فلم يتوقف« .البد �أن �أرك�ض»،
وقال ب�صوت عالٍ :
ــ لن �أخاف!
م�شت ال�شوارع معه ،لكن الأمكنة تغيرّ ت.
مل يرتاجع رغم �إح�سا�سه ب�أنه �ضاع .رك�ضت الأ�شجار
معه .رك�ضت �أعمدة الكهرباء� .أخذته قدماه �إىل �أماكن
بعيدة� .شاهد �شوارع مل ي�شاهدها من قبل� .شاهد مدن ًا
مل ي�سمع بها من قبل .ثم اختفى يف مدى العامل ،وكان
يت�أبط حقيبة ،ومل يزل فيها كتاب اجلغرافيا الذي
�سيعيده �إىل �أمه ذات يوم!

م�شهد م�سرحي
لـ عبد الفتاح قلعه جي
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• عبد الفتاح قلعه جي
(وردة للحب وردة للذّ ات) م�سرحية جديدة م�شهد 2
/هذا العمل امل�سرحي هو الرقم  82لدي اي بعدد �سني عمري ،و�سيكون
حماولة متخيلة ال�ستبطان دواخل وحيد امل�صاب مبر�ض التوحد/
(يف الظالم �صوت بكاء وليد يطلق �أول �صرخة له يف احلياة.
ترتكز بقعة �ضوء خفيفة على وحيد وراء الطاولة وامل�صباح �أمامه
ينو�س ب�ضوء �ضعيف جداً ،و�أمامه الكتاب مغلق ًا ،وهو منحن عليه ور�أ�سه
بني كفيه يف حالة ا�ستغراق ،وي�صدُ ر �صوته عميق ًا ،ويتكلم ب�ضمري الغائب)
وحيد :كان طف ً
ال ،لكنه كان يرى كل �شيء .يرى بالألوان قبل �أن يتعلم
القراءة والكتابة ..كان يقر�أ ..ويقر�أ بالألوان.
يرى احلياة مبا ال يراها املب�صرون :امل��وت ،اخل��راب ،املر�ض ،اجلوع،
ال�شهوات يف قناع الكلمات املنمقة ،احلروب والفنت وال�شتاءات الدامية،
الذئاب العاوية ،والتيجان املتهاوية.
ر�أى كل �شيء ..ر�أى كل �شيء يف ذرة �سوداء ت�سبح يف كون مظلم.
يرى الطيور حتلق يف الف�ضاء فيحلم بالطريان بعيد ًا ليتحرر من قف�صه.
يرى الأ�شجار تتمايل �أغ�صانها وتتهام�س �أوراق��ه��ا فيحلم ب���أن يكون
�شجرة عليها �أرجوحة يركبها ويغني لأغ�صانها تلك الأغاين التي حملها
معه من العامل البعيد.
ر�أى الف�صول الأربعة تتالحق وتتداخل وتتدافع وهو على متنها غيمة
م�سافرة ،يعلو ويهبط ثم يهوى على الأر�ض ق�شة ياب�سة.
ر�أى النا�س يولدون ثم يرحلون وال يخرب �أحد عن �أحد ،ونهر الزمن
جتري مياهه م�سرعة نحو �شاطئ جمهول لي�صب يف البحر املحيط.
ر�أى �أن مولد الروح بعد احلياة الذرية الأوىل بطيء مظلم �أكرث غمو�ض ًا
من مولد اجل�سد ،وعندما تولد يعلق بال�شباك التي حت��ول بينه وبني
التحليق.
الوالدة مبتد�أ املوت .وثمة فرائ�ض يف احلياة يخ�شى على روحه منها
تتكتل خلفها قرون من ال�سلطة وال�شقاء.
مل يكن يخ�شى على نف�سه الوحدة فهو ال ي�ؤمن بهذه احلياة التي �سيق
�إليها بع�صا القدر؛ فهو ي�ستعمل يف الدفاع عن نف�سه منها �سالح ال�صمت.
ر�أى كل �شيء عندما كان ذرة روح يف عامل ال��ذَّ ر ثم تقفّ�ص و�أدركته
الأحزان.
ً
كان طفال ر�أى كل �شيء ،ر�أى كل �شيء؛ ولأن��ه ر�أى كل �شيء فقد الذ
بال�صمت وقرر �أن يكون كتاب ًا مغلق ًا.

فتنة
•حممد احلفري
وكنت طري ًا ،مبل ً
ُ
ال بالدموع ،ال
اللحظة
مرت
ُ
� ُ
َ
وقعت يف تلك الورطةِ ؟
كيف
وال
متى،
أعرف
ُ
َ
ح�صل ذلك ال �أدري؟
كيف
ُ
الرمل يف فمي ،وعلي
كنت يف “حي�ص بي�ص”
ُ
لي�س هنا ،والأرب��ع��ون حرامي فرخوا يف
بابا َ
ال��ب�لاد ،وتفرقوا ينهبون احل��ج��ار َة التي مل
الدين مل
وعالء
يبق غريها يف هذه اخلرائب،
ِ
ُ
يعد م�صباحهُ جمدي ًا يف ع�صر اجلو ِع والوباءِ ،
ُ
ويا�سمينة حولتها
نن يف تقطي ِع الأو�صالِ ،
والتف ِ
ُ
“�سمية” �إىل ع�صفورة ،و�أنا
ال�ساحر ُة ال�شرير ُة
أ�ستطيع فعلهُ الآن؟
�أ�س�أل نف�سي ما الذي �
ُ
ثمة امر� ٌأة بعينني ثعلبيتني ،تقف على حد
ال�صدق واخلديعةِ  ،وثمة ٌ
واقع
فا�صلٍ بني
ِ
رجل ٌ
َ
يف حبائلها ،م�صدق ًا خديعة الأنثى.
�شبهَ يل �أنني �أعرفهُ � ،أو خربتهُ يف �سالف
الأيام .هز ر�أ�سهُ معرب ًا عن خيبتهِ يف �إ�صالحي.
للمكر ،وقلةِ عقل الرجال الذين
�صحت :يا
ُ
ِ
يعتقدون �أن املجد ميكنُ �أن ت�سطر ُه �أفخا ُذ
يقبع بني...
الن�ساء� ،أو ُ

ُ
اللعنة على زالتِ الل�سان التي ت��ري��دُ �أن
ً
املاء يف
ي�سر
مل
أنهار
ل
ا
�ضفاف
الهباء
من
ت�صن َع
ُ
�أو�صالها.
ٌ
رهيب و�صمت ،رمبا �أك��ون واهماً.
ثمة ليل
ٌ
فالوقت مل يحن للعتمةِ التي تريد
�أنا كذلك،
ُ
�أن تن�شب �أظفارها ،ومتدَّ خمالبها نحونا نحن
االثنني كما ت�شتهي تلك املر�أة.
الوقت ٌ
ري حمددٍ بال�ضبط ،لكنني
فالت ،وغ ُ
عز الهاجرة ِ وو�سط الزوبعة.
قد �أكونُ الآن يف ِ
علي �أن
وح�سب.
قد تكونُ جمر َد
رمليةٍ
عا�صفةٍ
ّ
�أنحني قلي ً
ال� ،أو كثري ًا كي متر.
ثمة ام��ر�أة ٌ راودت��ن��ي عن قلبي ،وه��ي الآن
تراودين كي ا�ستلَّ �سكين ًا.
من جديد يطلع وجه �صديقي .قلبي ذابلٌ
تهز ُه رع�شة الذهول ويدي ال تطاوعني على
طعن خ��راف اهلل املا�شية� ،أو ال��دا���ش��رةِ� ،أو
ال�سائبةِ � ،أو املرتوكةِ من دون عمل.
ال�شباب”
أهم�س �سراً�“ :أال ليت
َ
� ُ
��ت� :إن���ه لي�س
متل�صت م��ن طلبها ح�ين ق��ل ُ
ُ

عدوي .هذا ٌ
رجل ين�شدُ احلبَ ،والأ�شعارَ ،ولن
�أرف َع يدي يف مواجهته.
ك��ان يجب �أن ن��ت��ج��اوز تلك امل��ف��ازة ،حني
حتولت �إىل حيةٍ ت�سعى.
ُ
أخ���اف الأف��اع��ي �أيتها امل����ر�أةُ .كنت يف
ال �
ُ
أ�سمع فحيحها ،لكن
ال�سابق �
أرجت��ف عندما � ُ
أقي�س
�
أ�سها.
�
ر
أهر�س
�
أن
�
علمتني
العمر
�صحارى
َ
ُ
�شربين ،ثم �أق�ص ج�سدها ،ثم �أحيلها �إىل النا ِر
وت�صبح طعام ًا يف معدتي.
كي تطهوها،
َ
قفزت �إىل �ضفته ،وق�سمت �ضفتنا الواحدة.
وغيم
وهم
ٍ
�صارت غزالة من ٍ
ري �أنثى.
ت�ص
يا للأفعى كيف
ُ
غنج وداللٍ وت�أوهات.
فحيحها حتول نداوة َ ٍ
ُ
ال�سيل العارم
خفت �أن يجرفني
ُ
حيدت عن دربهِ قلي ً
ُ
ال قبل �أن �أنده :خذيني
إليك.
� ِ
ٌ
ُ
ذاب الرجل يف حالوتها..
ٌ
�ضباب كثيفَ .
�����ص الآن ،و”هريوديا”
“�سالومي” ت��رق ُ
ت�صفقُ  ،وت�شجعها على مزيد م��ن االل��ت��واء.

ه���أن��ذا �أراه���ا ت�ساوم على قط ِع ر�أ� ِ���س يوحنا
املعمدان.
ُ
�صرت بني ال�صحو والغيبوبةِ .
�أظنُ نف�سي قد
ٌ
الطريقُ
يجب
طويل
���ر .ك��انَ
ٌ
ُ
و�صعب ووع ٌ
أه��رب �إىل مكان �آخ��ر .ترى هل
�أن �أرك�����ضَ ،و� َ
ُ
فكرت يف ذلك ُ
منذ
أ�ستطيع ذلك الآن؟ ليتني
�
ُ
البدايةِ َ .
فات الأوانُ يا �صاح.
واقف فوق ر�أ�سي .يحدقُ ّ
ٌ
يف،
دمي ي�سيل ،وهو
وي�س�ألني ملاذا تكره ُهذه املر�أة املالك؟
��اول �أن � َ
�أح ُ
ألتقط �أنفا�سي ،لأق��ول :احذر.
�إن��ه��ا لي�ست ام���ر�أة ،لقد �سقتك �سم ًا ،ولي�س
ترياق ًا.
أغيب ،وهي
أغيب ،و� ُ
ل�ساين ال يطاوعني ،و�أنا � ُ
�أقعت على ذيلها ،وطلبت منه �أن يتمدد �إىل
وينتحب ،وكنت �أعلو مبتعداً،
جانبي .راح يبكي
ُ
وجراحي ً
تنز .كنت مظلوم ًا ،ومل �أكن ظامل ًا.
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ٌ
وحيـد إ� ّال م ّني

عام م�ضى

• �صالح �سلمان
وحيـد ًا على َجبلٍ �أَ ُ
البحـر
رق ُـب
َ
امل�ساء،
ي�أوي �إىل نف�سِ هِ حني ي�أتي
ُ
�سامرها كي ُتوا�سيهِ
ُي ُ
� ،أَ َ
حز َنـهُ ُب ْعـدُ ُخ ّالنـهِ ،
ُ
منـذ �أن غادرو ُه ارتدى ُبرد َة االنتظـا ِر،
َّ
لعـل..
ولكنَّهــم...
هـا هو الآنَ َيبكي
�شاطئ
�سرتجع الذكرياتِ على
و َي
ٍ
ُ
نوار�سهُ
كان َيجم ُعهم حني ت�أتي
ُ
ُ
ْ�س،
َي�سرتيحونَ يف خيمةِ الأن ِ
َيروي �صَ باباتِ ُحور َّي ٍـة كان َيع�شقُهـا،
ح�ضرتْهم �إل ْيـهِ
طاملا �أَ َ
حب،
ُيغنُّو َنهُ ما ُي ُّ
ُي ُ
باركهـم،
ِهم،
ُث َّـم َيغفـو على �صد ِر �أحلان ْ
احلل َْـم ُب ّو ً
َيف َت ُـح ُ
ابـة
كي يُطِ َّـل على رق�صهم فوق �أمواجهِ
هـل ُيناجونهُ الآنَ يف ُغ ْرب َت ْيهم ؟
واكرهم ؟
واجدَ ُه يف َذ
وهـل َيحملونَ َم ِ
ْ
� ُّأي ذكرى َ�ستُوج ُعهم ؟
� ُّأي ذكرى �سترُ ج ُعهم
كي ُيعيدوا له بع�ضَ ما كان ُيولِي ُه ُم ؟
رقب ال�سفُ نَ الغاربـاتِ
لـم �أَ َزل �أَ ُ

ال�ص ْب ُح �أحال َمهـا
ُيجاذ ُبها ُّ
جنمـة يف يد ْيـهِ ،
حني ترنو �إىل
ٍ
مراف ُئها �شَ َّي َعت ُك َّل �أ�صدائها،
ربـة يف ثنايا املكانِ
ُث َّـم �آ َلـت �إىل ُغ ٍ
حكايا ُتها ما تَـزالْ .
فـة
َث َّـم َع ْينـانِ من َل ْه ٍ
�شاعر
مقعد كان َيرتـا ُد ُه
َتر ُنوانِ �إىل ٍ
ٌ
ـوق،
ُك َّـل �شَ ٍ
يُحدِّ ُثـهُ عن �شرا ٍع �سي�أتي،
على َم ْتنِـهِ َي ُ
بح ُحور َّي ًـة
ال�ص ُ
حمل ُّ
عامر بالنجو ِم
ُث َّـم يمَ �ضي �إىل َف َل ٍـك ٍ
يُجـدِّ ْدنَ �أحال َمـهُ .
هـل �س َيغ ِْز ْلنَـهُ كوكبـ ًا من �صَ بـ ًا......
ال ُينــالْ ؟!
ُرقـة ُ
ترقبـانِ ،
َث َّـم عينانِ من ز ٍ
وكفّـانِ من « هيال هيـال « ,
ونـايٌ على �صوتِهِ َينثرُ ُ
البحر ُمرجا َنـهُ ..
ُ
وح�شة
خرجهُ ب ْعـدُ من
ٍ
وج �س ُي ُ
� ُّأي َم ٍ
رحـهُ ؟
�سك َنتْ ُج َ
وحـهِ
هم�س يف ُر ِ
� ُّأي َثغ ٍْـر �س َي ُ
كي َيعـو َد �إىل �صَ ْحـ ِو ِه ؟
قريـب،
بعيـد
ها �أنا الآنَ �أَرق ُبـهُ من ٍ
ٍ
كتب �أ�شعا َر ُه باملِـدا ِد احلـاللْ ..
و�أَ ُ

�إبداعات �شابة

عانقيني يا غيوم
• روال عبد احلميد
يا غيوم ًا �أطرقت خجلى الهتون
�أ�سمعيني عزفك الريان غني
�أطربيني ...
يف وريدي طرزي جنوى الربوق
عانقيني ذوبي �أحزان ع�صفور �صغري
يا غيومي
يف الروابي ار�سميني
عانقي �شريان �شعري
بدليني ...
من هنا مر وا قيود ًا لل�شمو�س
اغ�سلي خطو الذئب يف املروج
حطمي مر�آة رقطاء لعوب
زورق الأمداء دهماء النوا�صي
لونيها ال تنوئي
ا�سكبي قطر ًا على ر�ؤياي اروي
الربا هيمى تناجي

دمية بي�ضاء يف �أيدي اليمام
زينيها بالغيوث
يا ترانيمي على �سرج الذرى ال�شماء موري
�أحريف يف الغار الذت
تبتغي دفء ال�سكون
دثريها باملعاين
دثريني ...
روعتني الريح يف الأ�صقاع حتبو
�سامريني يا غيوم
�سامريني
يف الرقيم القرمزي حرف ًا ذريني
وانق�شي �أ�سمائي الأعلى عقيق ًا
يف �سنا �سفر علي
اقرئيني ...
اقرئيني...
****

•�سعد حممود خملوف
عام م�ضى..
ُ
عا�شرت فيه دواة حربي والريا َع
ً
ودمعة كادت ت�ساقط فوق �أوراقي
تئن
ُّ
عام م�ضى..
ُ
اخليال
حتى �إذا ارتبك
ال�شقي
�أ�ضاعني حلمي
ُّ
وعاد فوق مواكب الآال ِم
َ
ُ
ب�شوقي الأعمى
الذهول
ينتحل
َ
وقهري بني �أنحائي
يعن..
ُّ
عام م�ضى..
ٌ
�ألقيتُ فيه ر�سائلي:
بر�سالة� :شوقي وبع�ض غوايتي
ٍ
م�شاعر ال متلُّ ب�صربها
أخرى:
�
بر�سالة
ٍ
َ
توحي مبا يف القلب من نا ٍر
ري
و�أخرى :حتمل الن ََّزق الأخ َ
متنيات لفَّها
املليء
غ�ضبي
ٍ
َ
َ
ُ
املقيم ِّ
بكل ذاكرتي،
�شوقُ الو�صالِ  ،ولهفة ال َولهِ
ِ

تظن
وما للبعدِ من ِف َك ٍرُّ ..
بر�سالة �أخرى..:
ٍ
ُ
الفلّ
عطر ِ
تد َّف َق بع�ض ِ
كيف �أظنُّهُ
َ
َ
لينقل �صبوتي و�ضالل �أحالمي
�إال
ً
جموح
و�شيئا من
ٍ
وجن
�شاء ُه يف الهوىَ ..م ٌّ�س ُّ
َ
َ
أمرين:
و�أنا �أجالدُ وح�شة الأيا ِم يف � ِ
�أ�شواقي وبع�ضَ هواج�سي
تغربي َ
الو�ساو�س
خلف
ِ
ف�أُدن ُِّ�س اللحظاتِ حني ُّ
قرب حمكمةِ َّ
ال�ضيا ِع..
َ
ال�سر ،قافلةٌ
وغايتي ،يف ِّ
ً
أهيم بها
حبيب
تحُ ِّم ُل من
القلب �آماال � ُ
ِ
ِ
ال�شوق بالأغلى ..يمَ ُ ُّن
وعلى مَ�سيلِ
ِ
عام م�ضى..
ٌ
�سراب ال�سكر ِة الأوىل
و�أنا
ُ
ُ
ك�أين ليل خ َّما ٍر ..ودنُّ

ال تخافي..
ال تخايف
لو متادى اجلوع
يف ال�سبع العجاف
لو تلظّ ت �شهقة وانداح دمع
�أو تدلّت مقلة يف ّ
كف حايف
لوهوت عيناك يف �أح�ضان حمقى
وا�ستبيح ال�سطر
من كعب القوايف
ال تخايف
لو �أنني البوح يغتال
العوايف
لو تردى املوت
من خبز الكفاف
لو تهاوى
من ف�ضاء
الروح
جنم
مرتع باخلوف
مبتور احلواف
....ال تخايف
لو غزلنا ثوب �أعرا�س اليتامى
..من دموع ال�شم�س يف تلك املنايف
�أو �ضحكنا يف ليالٍ �أرمالت
بال�س ّم الزّ عاف
�أو �شربنا ال�شاي ّ
�أو لعبنا مثلما الأطفال �شيب ًا
واجرتعنا ال�صمت من
ال�شفاف
يب�س
ِ
وافرت�شنا الأر�ض من غري انتماءٍ
و�شهدنا الزور من
دون اقرتاف
لو �سواد اخليمة ال�صماء �أ�ضحى
كعبة للحزن م�ألوف الطواف
مثقالت بالأ�سى ليالت �شعب
ما زرعن ال�صرب �إال للقطاف
قبلة للجرح هذي الأر�ض
ٌ
�ضحل
فرحنا فيها
طاف
ووعد املوت ِ
من عطاء اهلل
�سقاء
ن�ستجدي
ً
يع�شب الآهات يف

• ناهد �شبيب

�سفر املنايف
.....ال تخايف
...
لو �شربنا زمزما
من غري ماء
يف �سراب احللم
من
فرط اجلفاف
�سنبالت اجلوع
يلهني الليايل
يف �صالة ال�صرب
�صمتا
باعتكاف
رمبا امل�صباح
يف وجه املرايا
ي�ستميل العتم
بال�ش ْهب اللطاف
رمبا القنديل
كالأحالم �أعمى
دامع الأ�ضواء
م�سلوب ال�ضفاف
�شاخ منه ال�صرب يف عر�س احلكايا
�شهريار فيه كاملخمور
غايف
والن�سا يلطمن يف ليل املرايا
مطرقات ال�سمع
طوعا كاخلراف
كا�سيات
عاريات
مائالت
قاتالت ال�سهد �سكب ًا بارت�شاف
تهر�أ الأطراف منهن انتماء
يف ذهاب �أو رجوع
باختالف
لو �أف�ضنا
بالدعا
�سمح
فاهلل ٌ
بر
ٌ
راحم ٌّ
على
القوم ال�ضعاف

نشاطات
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�سورية ما بعد االنتخابات الرئا�سية ..الأمل بالعمل
«ندوة لجمعية البحوث والدرا�سات في اتحاد الكتاب العرب
بح�ضور د .حممد احل��وراين
رئ��ي�����س احت����اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب
ومدير توثيق وتعميق العالقات
ال�شعبية ب�ين ���س��وري��ة و�إي���ران
د .حم���م���د ر�����ض����ا ح���اج���ي���ان
والدكتور �صابر فلحوط رئي�س
اللجنة ال�شعبية لدعم ال�شعب
الفل�سطيني وم��ق��اوم��ة امل�شروع
ال�����ص��ه��ي��وين ،وال���دك���ت���ور خلف
املفتاح مدير عام م�ؤ�س�سة القد�س
الدولية يف �سورية وكوكبة من الكتاب واملفكرين واملثقفني والأدباء و الإعالميني عقدت جمعية
البحوث والدرا�سات يف احتاد الكتاب العرب فعاليات ندوتها التي حملت عنوان�“ :سورية ما بعد
االنتخابات الرئا�سية ..الأمل بالعمل”.
�أدار فعاليات الندوة د� .أكرم ال�شلي مقرر جمعية البحوث والدرا�سات الذي �أ�شار �إىل �أهمية
املرحلة التي �ستمر بها �سورية ما بعد االنتخابات وهي مرحلة العمل اجلاد يف �سبيل �إعادة البناء
والإعمار.
و�أكد املحامي حممود مرعي على �أن املرحلة القادمة هي مرحلة مكا�شفة وم�صارحة وثقة بني
املواطن والدولة ،مرحلة تتحقق فيها الت�شاركية احلقيقية ،م�شري ًا �إىل �أن املعار�ضة هي ظاهرة
�إيجابية لأن املعار�ض يجب �أن ي�ضع يده على اخلط�أ لت�صحيحه ،وتكاتف امل��واالة واملعار�ضة يف
املرحلة املقبلة حتت �سقف الثوابت الوطنية �سي�ضمن ل�سورية امل�ستقبل الذي يحلم به �أبنا�ؤها
ال�شرفاء.

•مرينا �أوغالنيان

كما هن�أ الباحث د .عبد اهلل
كبارة من لبنان ال�شقيق ال�شعب
ال�سوري بفوز ال�سيد الرئي�س د.
ب�شار الأ�سد يف االنتخابات ،وهذا
�إجناز كبري بعد معاناة �سورية من
حرب �إرهابية بتخطيط م�سبق
من �أمريكا و”�إ�سرائيل” وبتنفيذ
ب����أدوات رخي�صة ،مث ّمن ًا �إقبال
ال�شعب ال�سوري على �صناديق
االق�ت�راع يف �سورية وخارجها
الذي فاق كل ت�صور وتوقع رغم احل�صار االقت�صادي اجلائر واخلانق الذي ُفر�ض عليه.
�أما الدكتور �إبراهيم زعرور رئي�س فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب فا�ستعر�ض يف حموره ما طال
�سورية عرب التاريخ من م�ؤامرات منذ اتفاقية �سايك�س بيكو ثم �سلب لواء �إ�سكندرون �إىل الزمن
احلايل حيث تالقت فيه �أطماع النظام الرتكي وكيان االحتالل ال�صهيوين مع تنظيم الإخوان
امل�سلمني م�ؤكد ًا �أن متا�سك ال�سوريني مبختلف مكوناتهم هزم هذه املوجة من امل�ؤامرة وال بد للمثقفني
من تعزيز هذه الروح لإكمال االنت�صار.
هذا وقد �أكد رئي�س احتاد الكتاب الدكتور حممد احلوراين �أن مواقف املثقفني والكتاب كانت
يف مواجهة امل�ؤامرة منذ بدايتها وحملت عبء امل��و اجهة الفكرية و�صو ًال ملرحلة االنتخابات
بناء يف املرحلة القادمة و�سي�شكل حمور ًا مركزي ًا يف
الرئا�سية ،معترب ًا �أن دور املثقف �سيحمل طابع ًا ً
الق�ضايا التي ت�سعى �إىل جتذير االنتماء ووحدة ال�شعب ال�سوري وطرد االحتالل من كل الأرا�ضي
العربية.

�سعدي يو�سف في ذمة اهلل...

رحيل �شاعر “�صنع فجره في زمن الظالم”

ت��������ويف ف����ج����ر ال�������س���ب���ت
 2021/6/12يف العا�صمة
الربيطانية ال�شاعر العراقي
�سعدي يو�سف عن عمر ناهز
الـ 87ع��ام�� ًا ب��ع��د م��ع��ان��اة مع
مر�ض ُع�ضال.
وي�����ش��ك��ل ���س��ع��دي ي��و���س��ف
ظاهرة �شعرية ا�ستثنائية يف
ال�ساحة الثقافية العربية،
ً
وق����ام ً
أدب����ي����ة وم��ع��رف��ي��ة
����ة �
انت�صرت لإن�سانيتها وملواقفها
الأخالقية الداعمة للق�ضايا
الإن�سانية العادلة ،ال �س ّيما
م��وق��ف��ه ّ
امل�����ش��رف م���ن ال��غ��زو
الأم��ري��ك��ي ل��ل��ع��راق ،حمتم ًال
ب�صرب القدي�سني تبعات هذه
امل��واق��ف م��ن ح��م�لات ت�شنيع
وت�شويه و�إق�صاء ،كما ُعرف
عنه ع�شقه ل�سورية ودفاعه عنها وعن مواقفها الوطنية.
ولد ال�شاعر واملرتجم �سعدي يو�سف يف الب�صرة عام  1934وله ع�شرات امل�ؤلفات والرتجمات
التي �أهلته حل�صد عدد كبري من اجلوائزُ .عرف �شعره عاملي ًا و ُترجم �إىل ع�شرات اللغات مثبت ًا �أن
الفكر الراقي ال�صادق ال يعرتف بحدود اللغة واجلغرافيا وال تك�سره مرارة املنفى .
عزا�ؤنا �أن الكبار الذين �أثروا حياتنا بعطائهم ال يرحلون ،و�سعدي يو�سف يف طليعتهم.
رئي�س احتاد الكتّاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة الأ�سبوع الأدبي تتقدم من ذويه
ُ
وق َّرائِهِ وحمبيه بخال�ص العزاء..

و�إ َّنا هلل و�إ َّنا �إليه راجعون

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

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

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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االستحقاق
الدستوري
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كلمة �أخرية

• �أ .توفيق �أحمد

�سعدي يو�سف يف جدارية ال�شعر الدائمة..
غي االحتفاء بالنبالء والأقوياء
وقد رّ
وكوَّن خطو ًة نحو املُناخ احلقيقي للحداثة

ا أل�سبوع ا ألدبي

احتاد الكتاب العرب  -دم�شق

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

املدي ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول:

د.حممد احلوراين

رئي�س احتاد الكتاب العرب

ً
قامة كبري ًة يف خارطة ال�شعر العربي املعا�صر �إنه �سعدي يو�سف..
يف الأيام القليلة املا�ضية و َّدع ال�شعراء واملثقفون العرب وحمبو ال�شعر
رب من �أَنْ تت�سع لها ال�صفحات ،وعلى امتداد جتربته ال�شعرية الطويلة واملمتدة من عقد الثمانينيات يف القرن
�إن قيمة هذا ال�شاعر كبرية ،و�أك ُ
َ
املا�ضي ،ومنذ البدايات الأوىل كان هذا ال�صوت ال�شعري خمتلف ًا ،واختط لنف�سه طريق َتهُ
اخلا�صة يف كتابة ال�شعر م�ستفيد ًا من ثقافته الرتاثية
ومن ثقافته املعا�صرة ،واطالعه على ال�شعر العاملي ،وخربات ال�شعراء العامليني وجتاربهم.
بد�أ �سعدي يو�سف �شاعر ًا كال�سيكي ًا ثم تفاعل مع �أطروحات ال�شعر العربي احلديث ،وكان جماي ًال لرواد احلداثة ،ويف الن�سق الثاين منهم زمنياً،
رئي ــ�س التحريــر:
عا�صر نازك املالئكة وال�سياب والبياتي يف العراق ،وكان �شاهد ًا وفعا ًال يف انبثاق احلداثة ال�شعرية العربية يف العراق وبالد ال�شام ،ثم مالبث �أن
�أ .توفيق �أحمد
وجد طريقته اخلا�صة يف ال�شعر والتي لفتت �إليه الأنظار منذ مطلع �ستينيات القرن املا�ضي ،فكان �أكرثهم ت�أثري ًا على الأجيال ال�شعرية التالية..
َ
الوا�ضحة يف
ب�صماته
حتى ميكننا القول �إن �أطياف �سعدي يو�سف نلمحها عند كثري من �شعراء العرب امل َّميزين يف ال�سبعينيات والثمانينيات ،ونتلم�س
ِ
َ
�شاعرنا تعتمد على امل�شاهد الت�صويرية واال�ستفادة من احلوا�س وح�شد التفا�صيل،
كث ٍري من �صفحات الق�صائد� .إن
الطريقة ال�شعرية التي اخْ َت َّطها ُ
َ
َحلَّتْ هذه العنا�صر َّ
ُ
حمل الوحد ِة املركزية للق�صيدة و�أخذت دور البطولة .كتبت عنه الناقدة الفل�سطينية �سلمى اخل�ضراء اجليو�سي بعد ترجمتها
مدي ــر التحريــر:
خمتارات من �شعر الرواد ،و�سعدي يو�سف من بينهم« :كان �أكرب عراب ل�شعراء الثمانينات ،من بني ه�ؤالء �سعدي يو�سف ،وهو يف
�إىل االنكليزية
ٍ
احلقيقة �شاعر ينتمي بقوة �إىل هذا الع�صر ،ومما ال�شك فيه �أن �أعماله هي التي �أر�ست �أقوى الدعائم للتجربة احلداثية يف �أيامنا هذه ،ف�شعره د.عبد اهلل ال�شاهر
يخلو ب�شكل وا�ضح من امليوعة العاطفية ومن العنرتيات ،مبا فيه من مزج وا�ضح بني الب�ساطة واحلذلقة ،وبني الو�ضوح والغمو�ض ،وبني ال�صورة
املبت َكرة واللغة الب�سيطة والغ�ضب املكبوت ،مع نربة ال�شاعر احلداثي اخلفي�ضة� ..أَعلن �سعدي يو�سف ميالد الإن�سان ال�صغري يف ال�شعر العربي ،يف
�سياق �شعر تع َّود على مدى قرون على االحتفاء بالعظماء والنبالء والأقوياء ،و�سعدي يو�سف بهذا االختالف ك َّون خطوة كبرية �إىل الأمام ،نحو
املناخ احلقيقي للحداثة»..
�أمينا التحرير:
مميز ،ق�صيد ُته خمتلفة ،و �أنه جاء بعد ع�صر الرواد مبا�شر ًة ،بل من ت�أثريه الذي بثه يف
�إن قيمة �سعدي يو�سف ،لي�ست فقط من مكانته ك�شاعر َّ
الأجيال ال�شعرية التي �أتت بعده ،فكان ُم ْلهم ًا لهم �أك َ
�شاعر �آخر.
رث من � َّأي
ٍ
جناح �إبراهيم ،داود �أبو�شقرة
ً
ً
ُ
عا�ش �سعدي يو�سف حيا َتهُ
وكفاح ال�شعب العربي
و�شاهد على ع�صره ،عاي�ش �أحداثا ج�ساما مرت على �أمته العربية ،منها نكبة فل�سطني،
ك�شاعر
ٍ
ٍ
ُ
َ
واجهَ
التزييف والنّفاقَ ،وكان
�شاعر
من �أجل التحرر من اال�ستعمار ،وكانت م�أ�سا ُتهُ الكربى يف احتالل �أمريكا لوطنه العراق ..وهو
تقدمي ملتزمَ ،
ٌ
ٌّ
دائم ًا �ضدَّ الظلم واال�ستبداد و�ضدَّ االحتالل والعدوان ،ودائم ًا مع الفقراء املظلومني املعذبني التواقني �إىل حياة تليق بالإن�سان .هذه القامة
واملقال وله يف الرتجمة � ٌ
َ
َ
ال�شعرية
التجارب
العربية �أهَ ُّم
أعمال كبري ُة الأهمية ،و َن َق َل �إىل
الق�صة
ال�شعرية الكبرية �إىل جانب الإبداع ال�شعريَ ،ك َت َب
ِ
ِ
ِ
هيئـة التحريـر:
َ
وال�سردية يف العامل ،وعلى الرغم من كل هذا التنوع يف نتاجه �إال �أن هُ و َيتهُ
كواحد من �أعلى القامات
الطاغية على ح�ضو ِر ِه
ك�شاعر كبري َظلَّتْ هي
ِ
ٍ
ٍ
يف �شعرنا العربي املعا�صر.
ل�شعر �سعدي نكهة خا�صة ،كما ال�شعراء الكبار يف العامل ،وال�شعراء الذين نقلهم �إىل العربية� ،أعطاهم من روحه ،و�أخذ منهم ال ُع�صار َة اخلف َّيةَ،
ومل يكن مق ِّلد ًا بل �صائغ ًا ماهر ًا للق�صيدة اجلديدة ،وللرتكيب ال�شعري البارع ،فهو يذكرنا :بوولت ويتمان ،وكفافي�س ،ولوركا ،وانغاريتي ،وريت�سو�س ،فائزة دا�ؤد ،حممد ح�سن العلي،
و�ألن غ�سنربغ ،وقد ترجم لكل ه�ؤالء ،منتقي ًا ترجما ِت ِه بعناية.
ُ
طريقة يف كتابة ال�شعر لها مريدون ُكثرُ ،ق�صيد ُتهُ َ
حت ُ
فل باملَ�شاهد والتفا�صيلُ ،ت ُ
احلوا�س جمي ُعها ،وق�صائدُ ُه
�شارك فيها
�صاحب
كان
ٍ
َ
ُّ
املوزونة جهاد الأحمدية ،د .غ�سان غنيم،
َ
َ
َ
ُت�شبهُ الق�صيدة النرثية احلرة الطليقة.
عا�ش �سعدي يو�سف �شطر ًا من حياته يف دم�شق ،م�شارك ًا ف ّعا ًال يف احلياة الثقافية ال�سورية مع رفاقه وجمايليه واملعجبني به من ال�سوريني
َ
االنفعال النبيل يف حبه لوطنه الثاين �سورية .وله ابنٌ حممد احلفري ،علو�ش ع�ساف،
حلظة من حياته ،ظل يعبرِّ ُ عن هذا
ودم�شق ب�شكل خا�ص وحتى �آخ ِر
والعرب� .أَ َح َّب �سورية
ِ
ٍ
مات يف الفيلبني و ُنقل جثمانُهُ �إىل دم�شق و ُدفن يف مدافنها..
َ
كواحد من �أبرز املبدعني العرب .وعلى الرغم من �صوته اخلافت غري املنربي� ،إال �أن حرار َة كتابا ِت ِه َتركت �أثر ًا عميق ًا
طيلة حيا ِت ِه ظل ُين َْظ ُر �إليه
ٍ
عبا�س حريوقة
ً
ّ
ري ُه من ال�شعراء.
على القراء وال�شعراء ،وحظي دائما
ِ
ب�شبه �إجماع ،عند الأجيال ال�شعرية ،قلما حظي به غ ُ
برحيل هذا ال�شاعر ،تفقد العائلة ال�شعرية العربية ،واحد ًا من الآباء ال�شرعيني للق�صيدة احلديثة .ولكن ،العزاء لنا� ،أن ال�شعراء املبدعني،
ِّ
�سجل الدميومة.
ال يرحلون من الذاكرة ،وي�سطرون �أ�سماءهم يف

"�أدب الخيال العلمي وا�ست�شراف الم�ستقبل"
بح�ضور د .حممد احلوراين رئي�س احتاد الكتاب العرب افتتح فرع ريف دم�شق مو�سم ن�شاطاته الثقافية للدورة احلالية
مبحا�ضرة للدكتور طالب عمران حملت عنوان ((�أدب اخليال العلمي وا�ست�شراف امل�ستقبل)).
قدّ م خاللها د .طالب عمران عر�ض ًا لن�ش�أة �أدب اخليال العلمي وتطوره حتى اللحظة الراهنة و�أبرز رواده ونقاط العلاّ م
فيه ،معترب ًا �أن هذا النوع من الأدب موجود بقوة يف خمتلف �أنحاء العامل ويلقى �إقبا ًال كبري ًا من القارئ باعتباره �أدب
امل�ستقبل.
و�أ�شار �إىل �أن الكتابة يف �أدب اخليال العلمي رغم �صعوبتها هي جزء من عامل رحب وا�سع ي�ستطيع مالم�سة هموم النا�س
ومتاعبهم من خالل �إرها�صاته املتعلقة با�ست�شراف امل�ستقبل ،م�ؤكد ًا �أن �أدباء اخليال العلمي اعرتف بهم القراء واعتزوا بهم
و�سعوا لقراءة منتجهم الأدبي لكن ال�ساحة الثقافية ته ّم�شهم ،ف�أدب اخليال العلمي لي�س يف الواجهة كما يجب له �أن يكون.
و�سلط ال�ضوء على ال�سلوكيات املربجمة واملمنهجة ل�سرقة كنوز الرتاث وحلرق املخطوطات للق�ضاء على كل ما له عالقة
بتاريخنا ،فالقطب اجلديد يريد �أن ميحو تاريخ املنطقة التي كانت تدر�س العلم والإبداع لكل العامل املتح�ضر ،وعندما
نتابع ب�شكل عميق ما يحدث لهذه الأمة وما يمُ ار�س عليها من تغييب لكل ما ميكن �أن ميت ب�صلة لتاريخها ال�ضارب بجذوره
عميقاً ن�ستطيع �أن نقول �إن امل�ستقبل لن يكون مريح ًا ،وهنا تكمن �أهمية �أدب اخليال العلمي يف ا�ست�شراف �إحداثيات هذا
امل�ستقبل الذي ي�ؤرق الإن�سان املعا�صر.
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