مملكة أوغاريت
تحت الضوء
من جديد

www.awu.sy

إضاءة على كتاب (عن العربية والعرب)
للدكتور عدنان أحمد

الدور المزدوج األمريكي
في أفغانستان

المحاوالت الفكرية والسياسية

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق

العدد»1744« :األحد2021/9/26م 19 -صفر 1443هـ

كتبها :د .محمد الحوراني

 12صفحة
200ل.س

االفتتاحية

لم يكن العدوان التركي األخير ًعلى سورية ،والمتمثل بدخول وزير الحرب التركي «خلوصي آكار» األراضي
الس���ورية ش���مالي حلب ،وتحديدا في ًمنطقة إعزاز ،بجديد على السياسات التركية العدوانية تجاه سورية،
سورية
ذلك أن الجميع بات يدرك أن ثمة تقاطعا في المصالح التركية الصهيونية الهادفة للنيل من وحدة
ً
واس���تقرارها ،وذلك من خالل الدعم التركي والصهيوني الالمح���دود للمجموعات اإلرهابية التي عاثت قتال
ً
وتدميرا في س���ورية .وإذا كان البعض يعتقد أن الدعم األمريكي والبريطاني للصهاينة أس���هما بش���كل
كبير في التأس���يس إلقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين ،وأن الجهود البريطانية قد أسهمت في
الوجود الصهيوني في فلس���طين قبل عام  1948كما أن الدور األمريكي في دعم الكيان الصهيوني
تعزيز
ً
دعم هذا الكيان وفي تعزيز وجوده
في
التركي
الدور
هو
تجاهله
يتم
ما
أن
إال
،1967
ع���ام
بعد
واضح���ا
كان
ً
وترس���يخه في األراضي العربية الفلسطينية المحتلة وهو دعم يهدف أوال لتمكين وجوده وتقويض وحدة
األراضي العربية ،ذلك أن تركيا كانت أول دولة إسالمية تعترف بالكيان الصهيوني وذلك في 1949/3/28م
أي بعد شهور قليلة من قيام هذا الكيان الصهيوني المحتل ،وفي دراسة نشرها مايكل آيزنشتات في معهد
 /24تموز ً 1997ودراسة أخرى نشرتها مجلة جامعة كارولينا الشمالية
واشنطن لدراسات الشرق
األوسط في ً
ً
تأكيد على أن تركيا قدمت دعما عسكريا واستخباراتيا للكيان الصهيوني
والمقاالت أن
تؤكد
الدراس���ات ً
ً
ف���ي كل حروبه ضد ال���دول العربية ،كذلك ً
ت���ل أبيب وأنق���رة وقعتا في العام  1958اتفاقا س���ريا وتعاونا وش���راكة
عس���كرية واستخباراتية أطلق عليه ((الميثاق الشبح)) تقوم بموجبه تركيا
الكيان
بمس���اعدة الكيان الصهيوني ضد الدول العربية ،مقابل مس���اعدة
ً
الصهيوني لتركيا في الوقوف أمام أنش���طة االتحاد السوفييتي «سابقا»
في البحر األسود وآسيا الوسطى ،ال بل إن الدعم التركي للمستوطنين كان
فقد منحت تركيا جمعي���ة «األليانس الصهيونية» عام
التاريخً ،
قبل ه���ذا ً
1868م فرمانا عثمانيا ًاس���تأجرت بموجبه مساحات ًشاسعة من األراضي
الفلس���طينية وتحديدا في مدينة يافا لم���دة  99عاما ،كما تمت إقامة أول
وقتئذ بـ «مكفيه إسرائيل» وشكلت فيما
مدرسة زراعية صهيونية سميت
ٍ
بع���د نواة االقتصاد الزراعي للمس���توطنين ،وهذا كله في س���بيل تمكين
المستوطنين من االستقرار في األرض الفلسطينية .وإذا كان البعض يرى إن العالقات التركية
في العالقة التركية الصهيونية عالقة هشة وغير قوية ،فإن الواقع
يدحض الصهيونية كانت
هذا االدعاء ،إذ تؤكد دراس���ة صادرة عن مجلس سياس���ة الش���رق األوسط
وعدد كبير من الدراس���ات األمنية والدفاعية ،أن الدعم األمني والعس���كري ومازالت ،عالقات
الذي قدمه أردوغان للجيش الصهيوني بكل قواه الجوية والبحرية
والبرية ،وطيدة تهدف إلى
العس���كري هو دعم كبير
وفي مجال المعلومات واالس���تخبارات والتصنيع
ً
للتعاون
واتفاقية
بروتوكوال
وغير مس���بوق ،ويؤكد هذا وجود أكثر من 60
االس���تراتيجي بين «أنقرة» و»تل المساعدة في
العس���كري واألمني تشكل صلب االتفاق
على
التدرب
الصهيوني
الج���و
أبيب» ،كما أن تركيا أتاحت لس�ل�اح
المناورة السيطرة على
ً
والقصف في صحراء األناضول الواس���عة منذ بداية عهد أردوغان ،وتقديرا
لمواقف أردوغان الداعمة للكيان الصهيوني فقد حصل في عام  2002على المنطقة العربية
منصب رئاسة مشروع إسرائيل الكبرى ،ورئاسة مشروع الشرق األوسط
كما وتفتيتها،
حص���ل فيما بعد على ميدالية الش���جاعة اليهودية من اللوبي الصهيوني
في أمريكا ،ال بل إن المؤش���رات تؤكد بوضوح أن األزمة في العالقة التركية
الصهيونية ،عقب حادثة أس���طول الحرية لم تكن س���وى فقاعة إعالمية وأزمة مصطنعة ،ربما كان الهدف منها
التحضير لما سمي بـ «ثورات الربيع العربي» والتي عززت هذه العالقات وأسهمت في تدعيمها.
وتؤكد تقارير اقتصادية أن حجم المبادالت التجارية بين تركيا والكيان الصهيوني بلغت في عام  2016أكثر
مدير الطيران المدني الصهيوني أنه في
من  4.2مليار دوالر وأنها ارتفعت في العام  2017بنسبة  ،%14ويؤكد ً
الطيران التركية بأكثر من  60رحلة جوية أسبوعيا إلى الكيان الصهيوني ،وأنها نقلت
عام  2013قامت شركات
ً
أكثر من مليون مس���افر س���نويا ،كما أن الكيان الصهيوني كان المصدر الرئيس لنقل الس�ل�اح إلى تركيا لفترة
طويلة عالوة على التعاون العسكري في مجال التدريب وتطوير األسلحة.
كما يؤكد رئيس مجلس العالقات االقتصادية الخارجية (« )DEIKإبراهيم س���نان أك» ،أن حجم الصادرات من
إس���رائيل إلى تركيا زادت بنسبة  %58في المنتجات الزراعية و  %49في منتجات الصناعات الكيماوية ،وذلك
ف���ي الربع األول من عام  ،2021كم���ا زادت الصادرات من تركيا إلى الكيان الصهيوني بنس���بة  %31في الفترة
أضف إلى هذا أن الكيان الصهيوني يحتل المرتبة األولى في ص���ادرات صناعة الصلب التركية لعام
نفس���هاً ،
 2021استنادا إلى بيانات وزارة التجارة التركية ،وجمعية المصدرين األتراك.
وإذا كانت العالقات التركية الصهيونية قد قامت بشكل أساسي على الجانب العسكري واألمني واالقتصادي
فإن االتصال الذي تم بين الرئيس التركي أردوغان ونظيره الصهيوني في  12تموز من العام الجاري ،أسس لنوع
«أردوغان» و»هرتس���وغ» ،اتفق الطرفان على تطوير
جديد من العالقات ،إذ إنه وبعد  40دقيقة من الحديث بين
ً
العالقات في المجاالت كافة ،وقد شارك الرئيس الصهيوني الحقا في معرض عن القهوة التركية نظمه الملحق
الثقاف���ي الترك���ي في القدس الغربية ،وقد أكد خالل مش���اركته على أنه «إذا اجتمعنا عل���ى مائدة واحدة رفقة
القهوة ،يمكننا أن ننقل منطقتنا إلى مستقبل أفضل عبر التعاون الثقافي وفي مختلف المجاالت».
مما سبق يمكننا القول :إن العالقات التركية الصهيونية كانت ومازالت ،عالقات وطيدة تهدف إلى المساعدة
في السيطرة على المنطقة العربية وتفتيتها ،وما التالقي التركي الصهيوني في دعم المجموعات اإلرهابية في
سورية إال حلقة من حلقات هذا التعاون ،والتي لم يكن آخرها زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في األسبوع
الماضي إلى أراضينا في الش���مال السوري ،والواقعة تحت سيطرة اإلرهابيين ،إن هذه الممارسات التركية تؤكد
مرة أخرى على تقاطع وتماهي الدور التركي مع الجهود الصهيونية في تفتيت سورية والنيل منها ،فماذا نحن
فاعلون؟!.

العدوان
التركي
والتحالف
الصهيوني

لوحتان للفنانة التشكيلية ربا قرقوط

ّالترجمة
واألدب المقارن

روح الحضارات خالدة في
لوحات «أورنينا»
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يرسم لوحة تفصيلية لمجتمعها الزراعي
والتجاري واالقتصادي
د .إياد يونس يضع مملكة أوغاريت
تحت الضوء من جديد

بع����د كتابه« :اللغة الفينيقية» الذي يعد من الكتب التي عملت على
تصحيح تاريخ منطقتنا ،وتنتزع البحث في لغات المشرق القديم من يد
المستشرقين لتضعه في يد أبنائه وورثته الحقيقيين األدرى به ،يأتي
الكت����اب الثاني للدكتور إياد يونس« :اقتصاد المتوس����ط في القرنين
ً
الرابع عشر والثالث عشر ق.م :مملكة أوغاريت نموذجا» ( )1ليعيد قراءة
التاري����خ وتفاصيل الحياة اليومية للمجتم����ع األوغاريتي برؤية جديدة
بش����موليتها وتعدد مصادرها واس����تنتاجاتها المهمة وفهارسها من

الخرائط والجداول واألشكال.
فم����ن ال يع����رف ماضيه وتاريخ����ه وتراثه الحض����اري ببعديه المادي
والالم����ادي لن يفهم حاضره وال موقعه بين األمم ،ومن هنا تأتي أهمية
هذا الكتاب الذي يضيء مرحلة غارقة في القدم من تاريخ منطقتنا عامة
وتاريخ مملكة أوغاريت على الساحل السوري خاصة ،مرحلة تكاد تكون
مجهولة لدى الكثيرين ،ال ّ
س����يما أن الدراسات واألبحاث اآلثارية كانت
ً
حكرا على البعثات األجنبية وحدها.

كتب :نذير جعفر

هذه الملحمة ذات صلة وثيقة بمالحم بالد
الرافدين «:إينانا والنسر» ,و«جلجامش»,
وبطقوس الوالدة والخصب ,والموت
والجفاف ,وبالمعتقدات الدينية,

ومم���ا يعزز قيمة ه���ذا الكتاب العلمي���ة أن مؤلفه
واحد م���ن قالئل يعدون على أصابع اليد في س���ورية
القديمة وسبق له
يشتغلون في مجال اآلثار واللغات
ً
أن ش���ارك بعض البعثات األثرية ميدانيا بتنقيباتها
في مواقع عديدة على امتداد الجغرافيا السورية.
س���يقوم قارئ هذا الكتاب برحلة ممتعة وش���ائقة
العصر الحجري الثاني في األلف الس���ابعة
تمت���د من
ً
بنش���أة مملك���ة أوغاريت وازدهارها
مرورا
الميالد
ً
ً
قبل ً
زراعيا وتجاريا وصناعي���ا وعالقاتها بالدول والممالك
المج���اورة لها م���ن أكادي���ة (بابلية آش���ورية) وحثية
ومصرية ،وما تعرضت له من حروب وكوارث ،وما عاشته
م���ن طقوس وعب���ادات دينية انعكس���ت على مجمل
نشاطها اإلنس���اني ,وما دونته من مالحم وأساطير ما
زالت تحتف���ظ برونقها وجمالها ووقعه���ا المؤثر في
نفوس كل من قرأها حتى اليوم ومنها ملحمة (أقهات
أو أقح���ط  Aqhatكما يلفظها بعضه���م) .وهو بطل
الملحمة األوغاريتية المعروفة باسمه ,التي يعود زمن
إلى أواس���ط ًالقرن الرابع عش���ر قبل الميالد.
تدوينها ُ
وكان���ت ت ْر َوى ش���فهيا قب���ل ذلك بزم���ن طويل .وتم
اكتش���افها على ثالثة ألواح طينية بين أنقاض معبد
«بعل» في «رأس شمرا» التي تبعد نحو (10كم) شمال
الس���ورية ,مع مجموعة من النصوص
مدينة الالذقية
ّ
المدونة بالخط المسماري ,خالل
والوثائق األوغاريتية
حمالت التنقي���ب التي بدأت منذ الع���ام  1929حتى
ّ
عام���ي(  1930ـ
الع���ام 1998مُ ,وكان أغزره���ا ما بين
1933م) ,حيث اكتشفت أهم الوثائق عن الميثولوجيا
األوغاريتية.
وه���ذه الملحم���ة ذات صل���ة وثيق���ة بمالحم بالد
الرافدين «:إينانا والنس���ر» ,و«جلجام���ش» ,وبطقوس
والجف���اف ,وبالمعتقدات
والخص���ب,
الوالدة
ّ
والموت ّ
الش���ر الذي يؤدي ارتكابه إلى
الدينية ,التي تحذر من
إنزال عقوبة السماء باألرض.
القارئ إلى اإلله «إيل  »Elالذي ورد
كما سيتعرف ً
اسمه في (ملحمة أقحط وفي كثير من الرقم األوغاريتية
المشرق العربي القديم التي يعني فيها :اإلله.
ولغات ُ
وقد اس���ت ْع ِمل للداللة على فكرة األلوهة بش���كل عام,

ُ َ
محددَ .
طل���ق على إله ّ
وورد ف���ي صيغة ِ«إل» في
ولم ي
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية ,والكنعانية ,واألوغاريتية ,والبونية ,والنبطية,
ّ
األكادي ُةّ .أما في
واآلرامية القديمة .وبصيغة «إيلو» في
ّ
الس���ومرية فقد جاء بصيغة« :أنليل» .وذ ِكر ّفي
اللغة
خمس���مئة مرة
نحو
األوغاريتية
واألس���اطير
النصوص
ُ
ّ
المتعددة ,ومنه���اُّ :
رب األرباب ,وخالق الخلق,
بألقابه
ُ
ُ
ّ
مجمع اآللهة ,والطيب ,والحكيم,
ورئيس
اآللهة,
وكبير
ِ
والملك أبوُ الس���نين ,وذو الفؤاد ,وأبو جميع اآللهة عدا
ّ
ّ
واآلرامية.
الفينيقية,
بعل! كما ذ ِكر في النصوص
وتكشف الوثائق والنصوص األوغاريتية ,واآلرامية,

اآلثار ،كما سيدهش���ك نش���اطها الزراعي واهتمامها
والش���عير والش���وفان ّوالزيتون والكرمة التي
بالقمح ُ ِّ
كانت تصن���ع منها النبيذ وتصدره إل���ى الممالك في
الشمال الس���وري مثل مملكة حلب التي كانت تسمى
يمحاض ومملكة ماري على الفرات التي لقيت المصير
نفس���ه بدمارها على ي���د حمورابي ولم يب���ق منها إال
القليل من مكتبتها الش���هيرة بالرق���م الطينية التي
دونت عليها أعظم المالحم األدبية .كما ستدهش���ك
أوغاريت وملوك
مل���وك ً
لغ���ة الرس���ائل المتبادلة ً بين ً
الممال���ك الممتدة ش���ماال وجنوبا وش���رقا .وعلى ذكر
الرس���ائل فإن لغة أوغاريت هي ذاتها اللغة العربية أو
بعض األمثلة التي أوردها من
قل ش���قيقتها وإليكم ً
األوغاريتي نطق���ا ال كتابة لتروا وجه التطابق
المعجم
ً
معن���ى وصوتا بين العربية واألوغاريتية على س���بيل
الميم في نهاية
المثال ال الحصر ،مع العل���م أن حرف ً
اللف���ظ ه���و عالمة الرف���ع كالضمة تماما وأن الش���ين
األوغاريتية تقابل السين العربية تماما كما في مجمل
لغات الشرق العربي القديم:
َ ُ
يتم /بيت)ُ ،
(أبوم/أب)( ،إي���دوم /يد)( ،أذنوم /أذن)،
(ب
(إينوم/عينم)( ،ش���منم /سمن)( ،والدوم /تلد)( ،طابوم/
طيب)( ،كلبم/كل���ب)( ،نونم /س���مكة)( ،ميتمّ /ميت)،
(قانوم /قصب/قناة) (ساطروم/يسطر/يكتب)ُّ ،
(لبم /لب/
قلب)( ،إقلوم /حق���ل)( ،تامكاروم/تاجر)( ،إلكوم /هلك/
ذه���ب)َ ،
(أمتوم/أم���ة /عب���دة) (إيكالوم/هيكل/قصر)..
إلخ .هذه ليس���ت مجرد قرابة لغوي���ة بين األوغاريتية
والعربية ًبل أصل واحد ال لبس فيه وال ش���ك ،وهذا ما
يؤكد أيضا أن غنى أس���رة الشرق العربي القديم يعود
إلى غن���ى حضارة ه���ذه الممالك وما تركت���ه من رقم
طينية دونت عليه���ا المالحم والقواني���ن والعبادات
والعق���ود والمعامالت والرس���ائل وه���ي لعمري كنوز
ينبغي الحف���اظ عليها وتعليمها لألجيال حتى تدرك
عمقها الحضاري وتحفزها على الدفاع عن وطنها مهما
اشتدت عواصف العدوان.

والس���ومرية ,عن انتش���ار عبادة «إيل» بين
واألكادية,
ّ
الكنعانيين ,وس���كان ب�ل�اد ما بين النهرين ,وش���به
الجزيرة العربية ,ابتداء من األلف الثالثة قبل الميالد.
ول���ن يكتف���ي القارئ باكتش���اف موق���ع أوغاريت
على الس���احل الس���وري الذي يبعد نحو ( 10كم) فقط
عن مدينة الالذقية ،بل س���يتأمل في ه���ذه المملكة
ما
العظيم���ة التي أضحت أثرا بعد عين على يد غزوات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التي
سمي بـ«شعوب البحر» أو بسبب الزالزل والحرائق
القرنين
1ــــ���ـ يونس ،د .إياد« :اقتصاد المتوس���ط في ً
اس���مها
أودت بها ،بل سيدهش���ك البحث في معنى
الرابع عشر والثالث عشر ق.م :مملكة أوغاريت نموذجا» ،دار
أو
المدينة
الذي يش���ير إلى إله الحقول «أوج���ر» ًحامي
بعل ،دمشق2020 ،م.
إلى الجدار الذي كان يس���ورها محيطا بقلعتها ،أو إلى
عدد من المس���ميات والدالالت التي أش���ار إليها علماء

قراءات

ص7

ص6

يتحدث األدباء
عندما ّ

القناع و المرآة

العدد»1744« :األحد2021/9/26م-
 19صفر 1443هـ

إضاءة على كتاب
(عن العربية والعرب)
للدكتور عدنان أحمد
بينما يعيد العالم فتح ملف القضية الفلسطينية اآلن ،تظل فلسطين
جرح الس����وريين النازف عبر الزمان ،وتظل العروبة والهم الفلسطيني
ًّ
كال اليتجزأ بالنسبة إليهم،لذا يأتي إصدار اتحاد الكتاب العرب لكتاب
استمرارية لتلك الفكرة المبدئية،فقبل أن ندافع
(عن العربية والعرب) ً
عن قضايا العرب علينا أوال أن ندرك حقيقة عروبتنا وأصولها،ونزيل من
ّ
المش����وهة التي اجتهدت الصهيونية العالمية
األذهان تلك الصورة
لترسيخها في ذاكرة الشعوب.
العربية والعرب) لألستاذ
للوهلة األولى يوحي لنا اسم الكتاب (عن
ً
الدكتور عدنان محمد أحمد ،أن األنظ����ار تتجه عودا على بدء إلى أمجاد
األجداد للتغني بها والبكاء على أطاللها.
فاللقطة البصري����ة للعنوان وهو العتبة األول����ى ،تثير لدينا الفضول
المتش����ابهة ،لكن وما إن نبدأ
في معرفة ما تحتويه تحت هذه الحروف
َ
تمهيد كتب����ه الباحث حتى
بفحص الس����طور األولى التي ج����اءت في
ٍ
ينتابنا ش����غف للمتابعة ،إنه يس����تخدم أسلوب التش����ويق والتحفيز،
ليسحب القارئ من حالة الملل والتصفح إلى التأهب لما سيأتي.
يقن����ص أ .د .عدن����ان أحمد انتب����اه القارئ ّ
باإلكمال كما
ويورط����ه
ً
س����ينمائي ،ليجعله ش����ريكا في
األولى من فيلم ً
يح����دث في الدقائق ً
إليها باحثا ومستكش����فاً ،بسالسة عرض أفكاره ،ولغته
مغامرة يدعوه ً
الس����هلة ظاهريا ،وعميقة المعنى جوهريا ،بدالالت تنير عقل المتلقي
ال����ذي اعتاد مفاهيم تقليدية فيما يتعلق بالعربية والعربّ ،
وعدها من
المسلمات.
يب����دأ الباحث الكتاب بتمهي����د غير تقليدي ،فينأى بمقدمته عن
اتباع منهج علمي أو عرض دراس����ات سابقة أو غير ًذلك مما جرت العادة
واألبحاث ،مش����يرا إلى أنه ال يسمي ما
أن تتضمنه مقدمات
ً
الدراس����ات ً
جاء بين دفتي الكتاب دراسة أو بحثا ،بل هو حديث دفعه إليه دراسات
وبحوث كثيرة قرأها على امتداد ثالث س����نوات ،ف����أراد أن يتجاذب مع
الق����ارئ أطرافه بمحبة ،يقوده في ذلك ص����دق محبته العربية وإخالص
نيته في خدمتها1 .
ً
حديث����ه هذا معنونا إياه بعنوانات إش����كالية
في
ًويخ����وض المؤلف
ً
تارة ،أو بأس����ئلة محفزة تارة أخرى ،س����نضيئ على أبرزها ،فتحت عنوان
(العربية وما يسمى الس����اميات) يدفعنا للتساؤل عن السبب في جعل
تسمية (اللغات السامية) المسيطرة على مجموعة اللغات التي عرفتها
تسمية
الجزيرة العربية بحدودها القديمة ،ويؤكد أنها ليست أكثر من
ٍ
وتأن لكتابة
لغوية ال تخلو من مالمح
غايات اس����تعمارية تعم����ل ٍ
ٍ
ببطء ٍ
مزيفّ ،
تاريخ ّ
يعمق حالة الفرقة بين ش����عوب األم����ة العربية الواحدة،
ٍ
ويعم����ل على تفتيته����ا بوصفها حالة طبيعية أصيل����ة ،ويخوض بعد
ذلك في تقدي����م األدلة المؤيدة لما ذهب إليه من تاريخ تلك اللغات2،
ويتمخض عن ذلك سؤال أكثر أهمية مفاده:
َلم أحاط الباحثون في اللغات القديمة نشأة اللغة العربية بالغموض،
فأنكروا عليها قدمها؟ وما الفائدة التي تجنى من ذلك؟
ال ش����ك أن الحديث عن تلك النشأة شائك وش����ائق في الوقت ذاته،
بي����د أن الباحث راغب في أن يجادل في المفهومات والمس����لمات التي
ّ
س����ربها الغرب إل����ى الفكر العرب����ي ،وأقنعه بها بغي����ة دحضها وعدم
التس����ليم بصحتها ،ومن هنا يبدأ بكش����ف كذبة قدم العبرية بتقديم
طرح مختلف يستشهد فيه بدراس����ات علماء غرب وعرب موضوعيين،
بحثوا في الموضوع بحيادية.
م����ن المعروف أن الجامعات األمريكية مؤسس����ات ملحقة بالس����لطة
السياسية ،لذا ّ
الباحث إلى وجوب الحذر في قبول ما يصدر عنها،
ينبهنا
ً
ً
لفصل جديد(:لماذا سرقوا اآلثار)؟
ثم يثير تساؤال جعله عنوانا
ٍ
لمتسائل أن يبحث في الجدوى الكامنة من وراء هذا السؤال،
قد يبدو
ٍ
أيد تقدر قيمتها الحقيقية وتدرس����ها وتبحث في
ما دامت اآلثار بين ٍ
تاريخه����ا ،على خالف أصحابه����ا العرب الذين أهملوه����ا ولم يحافظوا
عليها.
ّ
المس����وغات
لإلجابة عن هذا الس����ؤال نرافق الدكتور عدنان لمعرفة
الحقيقية للس����رقة ،فهو يرى أن أسباب التنقيب في بداياتها لم تكن
ألغراض علمية ،بل س����عى المنقبون إلى العثور على أكبر عدد من اللقى
مصالحهم،
األثرية لنقلها إلى بلدانهم ليقرؤوها على النحو الذي يخدم
ً
وليسرقوا ما تحتوي من علوم ومعارف ،ويسوق لنا في هذا اإلطار كثيرا
البحثية العربية والغربية التي تؤكد ما ذهب إليه3.
من األدلة ً
واس����تكماال لمش����روعه في إقامة حوار مع القارئ يعكف الباحث في
العربية والعرب
النص����ف الثاني من الكتاب على التوس����ع في ش����ؤون ً
ليدخله في تساؤالت جديدة حول موضوع اللهجات ،مؤكدا أن العربية
القديمة عرفت ثالث لهجات رئيسة :السريانية في الشرق والفينيقية
في الغرب ،والعرباء في جوف ش����به الجزيرة العربية ،وتتمحور دراسته
له����ا حول ًاالختالفات الت����ي ّميزت لهجة عن أخ����رى والتقاطعات التي
جمعتها معا4 .
عربية ألفاظ القرآن الكريم:
يع����رف القاص����ي والداني أن اللغة العربي����ة الفصيحة ٌ
ركن من
أركان القومي����ة ً العربية ،ولكنها لن تظ����ل كذلك إن لم يخدمها أبناؤها
ويجعلوها قادرة على مواجهة التحديات واألخطار ،والقرآن الكريم كان
وم����ا زال خير حافظ لهذه اللغة ،إنه أقدم ٍّ
ّ
عربي فصيح بين أيدينا،
نص
وقد نزل بلغة العرب وربما لو ًلم يفعل ً لما كان له كل هذا التأثير فيهم،
منفصال يعرض فيه لقضية عربية ألفاظ
لذا نجد الباحث يفرد قس����ما ّ
الق����رآن الكريم وما جاء من آراء النقاد والدارس����ين في ذلك ،ليصل بعد
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ذلك إل����ى الفارق بين األعجمي
ّ
والعجمي ،فاألعجمي هو ًالذي
ال يفص����ح وإن كان عربي����ا ،أما
ّ
العجمي فه����و غير العربي ولو
أفصح5 .
ي����ورد الباح����ث بعد ذلك
اآلي����ات العش����ر الكريمة التي
تؤك����د أن القرآن جاء بلس����ان
عربي ،ويش����ير إل����ى أن وجود
ألفاظ في القرآن الكريم مما لم
ٍ
تستعمله العرب ال يعني كونه
ًّ
لسببين:
أعجميا ،وذلك ً
ّ
« األول أن أح����دا لم يدع أن����ه جمع ألفاظ العرب كلها قبل اإلس��ل�ام،
فالذين نقلت عنه����م العربية وعنهم أخذ معظم اللس����ان العربي هم
قيس وتميم وأس����د ،ثم هذيل وكنانة وبعض الطائيين ولم يؤخذ عن
غيرهم من س����ائر قبائلهم ،ومعنى ذلك أن احتمال وجود ألفاظ عربية،
يلتفت إلى وجودها النش����اط اللغوي العربي في تلك المرحلة ،يبقى
لم ً
قائما وال يجوز اهماله.
والس����بب الثاني هو أن إثبات كون لفظة م����ا وردت في العربية ،أنها
ليس����ت منها بل من ًلغة أخرى ،يقتضي معرفة ألفاظ العربية القديمة
بلهجاتها كلها معرفة تامة للتأكد من أنها لم تس����تعمل هذه اللفظة.
وهذا ما يعترف اللغويون القدماء بعجزهم عنه»6 .
الشعر العربي:
بحث طويل في عربية ألفاظ القرآن ،ينتقل الباحث إلى فصل
بعد ٍ
جديد عن الش����عر العربي ،لينطلق في ذلك من محاورة مقولة الجاحظ:
«وأما الش����عر فحديث الميالد ،صغير السن ،أول من نهج سبيله ّ
وسهل
الطريق إليه أمرؤ القيس بن حجر ،ومهلهل بن ربيعة»7 .
فالجاحظ يهدم قوله نفس����ه بنفس����ه إذ كيف يكون الشعر حديث
الميالد ،ويكون أول من نهج سبيله أمرؤ القيس والمهلهل.
بش����كل عام ،بل
ي����رى الباحث أن قول الجاحظ ال يعني الش����عر ً
يعن����ي القصيدة التي وصلت إليه ناضجة ،مكتملة ،موثوقا بنس����بتها
إلى من نس����بت إليه ،فمن غي����ر الممكن أن يك����ون الجاحظ على جهل
بمن كان قبل امرئ القيس والمهلهل من الش����عراء ،كما أنه لم يقل إن
هذين الشاعرين أول من قال الشعر ،بل قال إنهما أول من نهج ّ
وسهل
الطريق ،وهذا يعني أن ثمة محاوالت وتجارب قبلهما8 .
لقد ّ
بذكاء ،وسحب األحداث
تعمد الباحث التوسع في هذا الفصل
ٍ
بسالسة وحرفية مدروس����ة ،إلى قضية االختالف بين مدرستي البصرة
ّ
الجاهلي ،وفي هذا القسم يلفت انتباهنا
والكوفة في النظر إلى الشعر
إلى الروايات التي أكدت أن علي بن أبي طالب هو أول من رس����م النحو،
ً
منتق��ل�ا بعد ذلك إلى الخطر في نفي نس����بة النهج إل����ى علي ،فهو ال
كونه
يتأتى من كونه يجعل القدرة على الخطابية موضع ش����ك ،بل من ً
يخ����رج خطب النهج من دائرة عص����ر االحتجاج ،أي من كونه يخرج قدرا
ال يس����تهان به من اللغ����ة النقية الرفيعة من دائ����رة االهتمام العلمي
الجاد9 .
ً
الصفحات في الرد على
من
ب����ه
بأس
ال
عددا
الباحث
ويخص����ص
ّ
الدكتور ش����وقي ضيف ومن سار على نهجه فيما يتعلق بنهج البالغة
وقدرة علي بن أبي طالب الخطابية.
يف����رد الدكتور عدنان أحم����د ما يقارب األربعين صفحة للحديث
التاريخ القدي����م ووطن الجاهليين ومعتقداتهم ،ليصل إلى
عن كتابة
ً
نحن ،لكي نتلمس
بعيوننا
القديم
التاريخ
ق����راءة
إلى
داعيا
الكالم
آخر
ً
س����ببا من أسباب ما
كان
تاريخنا
على
فتعالينا
األصيلة،
العربية
هويتنا
ً
نحن فيه ،بل لعله كان أقوى األسباب وأعمقها تأثيرا10.
ّ
إن كت����اب العربي����ة والعرب للدكتور عدنان أحمد يش����كل قفزة
نوعي����ة في ق����راءة التاريخ ،فقد أعط����ى ّ
أهمية لماض����ي اللغة العربية
ووقف في تأمل المواقف المتعددة والمتشابكة من تلك اللغة على مر
ذات واعية دعمتها القراءات واألبحاث
بحدس
األزمنة ،وذلك
متولد عن ٍ
ٍ
ٍ
ّ
الموضوعية التي أفس����حت المجال لرؤي����ة القديم من منظور جديد بما
يخدم الحاضر لتحسين المستقبل.
الهوامش:
 -1ينظر :عن العربية والعرب ،أحمد ،د .عدنان محمد ،دراس����ة ،منشورات
اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،ط ،٢٠٢٠ .١ص.٩
 -٢ينظر :السابق ،ص .١١
 -٣ينظر :السابق ،ص.٣٢ .
 -4ينظر :السابق ،ص.٦٠
 -5ينظر :السابق ،ص.75
 -6السابق ص.٧٩
 -7الحيوان ،الجاحظ (عمرو بن بحر ،ت ٢٥٥هـ ،تحقيق وش����رح ،عبد السالم
محمد هارون ،مطبعة البابي الحلبي ،مصر ،ط1965 ،٢م ،ص.٧٤
 -8ينظر :عن العربية والعرب ،ص  ،٩٣ص.٩٥
 -9ينظر :السابق :ص.١١٨
 -10ينظر :السابق ،ص.١٧٤

كتبها• :د .عبد الله الشاهر
في دراس���ة حديثة أجريت على مرتادي مواقع
التواص���ل االجتماعي من مجموع���ة من الباحثين
ً
ف���ي علم النف���س واالجتماع ،وتحدي���دا على من
يخفون ظهورهم على مواقع التواصل االجتماعي
أو تح���ت أس���ماء مس���تعارة ال تعب���ر عنهم ،فإن
النتائج أظهرت أن أولئك يش���كلون نسبة %2.5
من مجم���وع مرتادي ه���ذه المواق���ع ،وقد بينت
الدراس���ة أن هؤالء يعانون من إشكاليات نفسية
واجتماعي���ة من أهمها ضعف الش���خصية الذي
ي���ؤدي إلى ازدواجية في الممارس���ة ،إذ يظهرون
بمظه���ر ويمارس���ون خالف���ه لع���دم امتالكهم
الجرأة على الكش���ف عن شخصياتهم الحقيقية،
فيلوذون بالتخفي إما تحت اسم مستعار أو أنهم
يعط���ون معلوم���ات
كاذبة ،والس���بب الذي
يدعوهم إلى ذلك هو
ً
غالبا ما يمكن رده إلى
قيامه���م باتص���االت
مش���بوهة أو مرفوضة
ً
اجتماعيا أو البحث عن
عالقات غير سوية.
وخلص���ت الدراس���ة
إلى نتيجة مؤداها أن
ً
هؤالء غالبا ما يكونون
م���ن الن���وع العصابي
ال���ذي يش���عرون ب���ه
بالكب���ت ،ويجدون في
مث���ل ه���ذه الطريقة
انفراج���ات نفس���ية
وأنه���م يطرح���ون ما
لديهم دون أن يش���كل طرحهم حالة من اإلحراج
لهم.
وفي الواقع إن مواقع التواصل االجتماعي تشكل
مادة غني���ة للدراس���ات االجتماعية والنفس���ية
واألخالقي���ة ،وأنه يمكن من خالل ه���ذه المواقع
اكتش���اف طبيع���ة وتوجهات الش���خصية ،وهذا
ما يمك���ن توظيفه في مجال البني���ة االجتماعية
وتطلعاتها المستقبلية.
وف���ي واقعن���ا العربي عامة والس���وري بش���كل
خاص فإنن���ا نصادف مثل هذه الح���االت التي ال
تجرؤ على الكش���ف عن نفسها فتلجأ إلى أساليب
االس���تعارة والتمويه واإلبدال ،وه���ذا يوقع مثل
هذه الش���خصية ف���ي حالة ارتي���اب دائم وعدم
صدق ينعكس عليها وعلى الذين تتعامل معهم
من مثل هذه النوعية من الشخصيات.
وباعتق���ادي أن من يريد أن يظهر على وس���ائل
التواص���ل االجتماعي عليه أن ّ
يعرف عن نفس���ه
ً
أوال ويعطي اآلخر عنه معلومات صحيحة ودقيقة،
ً
ً
والغريب أن بعض هؤالء يأخذ اس���ما مستعارا وال
يعطي أي معلومة عنه في بيانات صفحته تشير
إليه ال م���ن بعيد وال من قري���ب ويطلب من اآلخر
ً
صداق���ة أو تواص�ل�ا ..فكيف تبن���ي صداقة بين
مجه���ول ومعلوم ،فالمعادلة ال تس���توي ،فإما أن
ندخل هذا العالم بكل ثقة ووضوح وإما أن ننكفئ
وال نقترب من هذا العالم الراقي..
لعلنا في مثل هذه الدراس���ة نش���ير إلى بعض
الس���لوكات التي يجب أن يعاد النظر في التعامل
معها ،وأن تظهر بش���خصيات قادرة وفاعلة ذات
رأي واضح هي مس���ؤولة عن���ه ،تقوله صراحة من
ٍّ
دون تخف أو مواربة ،وهذا يش���ير إلى ش���خصية
سوية.

لماذا
يخفون
ظهورهم
على
وسائل
التواصل
االجتماعي

قضايا وآراء
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ً
إن قطرة الماء إذا لم تكن جزءا من النهر أو لم تكن ذائبة في البحر ،فإنها تصبح كقطرة ...
إحسان عبد القدوس
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الدور المزدوج األمريكي في أفغانستان
كتب :د .أكرم الشلي
وهناك مجموع���ات صغيرة متفرقة
يقول المفكر محمد إقبال :إن أجيال
ً
الحروب أربعة وهي:
في أرياف أفغانستان تعيش بعيدا عن
الجي���ل األول= القت���ال بالس�ل�اح
مناطق الحضر والصراعات الدائرة بها.
كيف استمرت طالبان وقاومت عشرين
األبيض وهي حروب الفرسان.
وحيث يعيش  %74من السكان في
األرياف والمناطق الجبلية ،بينما يعيش
الجي���ل الثاني= القتال باألس���لحة سنة من غزو تحالف دولي كبير،
الناري���ة ،وفيه���ا ق���ال كول���ت مصمم
أقل من  %26من السكان في المدن.
للمواجهة
اآلن
عادت
وقد
واليوم
المس���دس األمريك���ي» كول���ت» اآلن
واألوزب���ك حض���ر ويعيش���ون ف���ي
يتساوى الشجاع والجبان.
الشمال ،وكانوا مع الحكومات المدعومة
ً
ً
ً
ً
الجي���ل الثال���ث :القت���ال واإلبادة
سوفيتيا قديما ،ثم أمريكيا حديثا.
بالس�ل�اح النووي ،وهي ح���رب ينتصر
والبش���تون ه���م األغلبي���ة وهم بدو
ً
فيها األكثر جبنا.
وقبائل تعيش في الجبال ومناطق نائي���ة ،وهم مقاتلون بالفطرة
الجيل الرابع :أن تترك عدوك يحارب نفسه بنفسه ،باستخدام ويخش���اهم أهل البالد بسبب نشأتهم القاس���ية ،ومنهم انبثق
الطابور الخامس ،وهي حرب الخونة والجواس���يسً ،وهذا الحال هنا الحزب اإلسالمي بقيادة (حكمت يار) والذي انبثق منه حركة طالبان.
ٌ
ينطبق على واقع البل���دان التي تعيش أزمات وحروبا داخلية أو مع
حضر ،ومنهم انبثقت
الطاجيك هي العرقية الثانية وأكثرهم
ً
ً
جيرانها .وتتسم باس���تثمار الصراعات الفكرية والدينية والقبلية الجمعية اإلس�ل�امية بقيادة (رباني) سابقا ،وتاليا كان القائد البارز
والمناطقية وتأجيجها.
أحمد شاه مسعود الذي اغتالته القاعدة.
من
الرابع
الجي���ل
عن
غ���ارودي
روجيه
الفرنس���ي
ق���ال المفكر
الهزارة هم أقلية عرقية وهم األقرب إلى إيران.
الحروب:
وفي س���بعينيات القرن الماضي ،قامت الواليات المتحدة بدعم
«اآلن يقاتل الغرب بالتكلفة الصفرية ،فالعدو يقتل نفسه»
الطاجي���ك والبش���تون لقتال الحكوم���ة األفغاني���ة المدعومة من
ً
الحرب..
التكلفة الصفرية تعني أن الغرب ال يخس���ر شيئا في
األوزبيك والس���وفييت وبعض س���كان المدن الذي���ن يبحثون عن
ونح���ن بحاجة المواجهة إلى وعي فك���ري ،إذ تعتمد حروب الجيل وظائف ومرتبات .وقامت الس���عودية ودول الخليج بإغداق األموال
الرابع على خلق دول فاشلة ..وهذا يتم عبر النقاط التالية:
عليهم لتجنيد أبنائها لقتال السوفييت.
أو
الطائفية
أوال :خل���ق ص���راع إيديولوجي مث���ل الصراع���ات
تركت قبائل البش���تون الرعي والزراع���ة واحترفت القتال حيث
ً
العنصرية أو المذهبية أو المناطقية الجبهوية.
كان مجديا أكثر من الناحية االقتصادية لهم.
ثاني���ا :عزل منطقة ما في الدولة المراد تدميرها ،بحيث ال تكون
بعد انته���اء المهمة وانس���حاب الس���وفييت ،وتوقف الدعم
خاضعة لسيطرة تلك الدولة.
الخليج���ي المالي والمادي انقطع مص���در رزق هؤالء ،فدخل الحزب
أداة
ليكونوا
الدولة
تلك
أبناء
من
األشرار
ثالثا :إنشاء جيش من
اإلسالمي في حرب طاحنة مع الطاجيك واألوزبك والهزارة للسيطرة
ً
عن
بديال
يكون
الذي
الجيش
ه���و
وهذا
تفكير،
قت���ل دون رحمة أو
على المدن والمعابر والتجارة ..حتى يس���تمر ف���ي الحياة وتوفير
جيوش دولة االحتالل.
المرتبات ألعضائه.
ً
ً
رابعا :استخدام الش���باب واألطفال األمي الجاهل ،عديم الوعي
دمرت الحرب األهلية أفغانس���تان ،وش���كلت تهدي���دا أمنيا
والثقاف���ة والزج بهم في القتال ،حتى ينش���أ جيل مش���بع بثقافة
على الجارتين إيران وباكس���تان .حيث أصبحت أفغانس���تان أكبر
ً
القتل والتدمير ،وليس بثقافة البناء والتحضر..
ً
مص���در إلنتاج الهيروئين في العالم ،ومركزا للتهريب والعصابات
وأخي���را خلق الدولة الفاش���لة التي يس���هل الس���يطرة عليها
والسالح..
وإخضاعها ألي قرار تريده دولة االحتالل.
قامت المخابرات اإليرانية بدعم (حكمتيار) وحزبه والتنس���يق
ومن هن���ا نالحظ أن بعد ه���ذا العرض الجوهري واألساس���ي
معه���م لكي تحافظ على أمن نس���بي على حدوده���ا .بينما قامت
لسياس���ة الغرب بقيادة الواليات المتح���دة األمريكية واألهداف
الرئيس���ية من الحروب التي تش���نها على الدول���ة التي ال تخضع المخابرات الباكس���تانية بدعم تحرك جدي���د بدأ يظهر عند قبائل
للهيمن���ة الغربية عدا عن تحقيق مصالحها األساس���ية من نهب الباش���تون ،وهو تحرك مس���لح كان يقوده طلبة العلم الشرعي من
الثروات االس���تراتيجية له���ذه الدولة أو تلك ،ه���و الوصول بهذه باكس���تان لفرض النظام ومنع التهريب وطرد العصابات ،س���مي
ً
ً
تحرك المش���ايخ هذا الحق���ا بتحرك طالبان أي ط�ل�اب العلم ،وقد
البلدان إلى تلك الحالة واألوضاع المذكورة آنفا.
ً
ً
وهذا ما حصل في العديد من الدول التي اكتوت باالستهداف لقي ترحيبا عارما داخل البش���تون الذي���ن تعبوا من حروب الحزب
األمريكي لها_ منها :العراق واليمن وليبيا وس���ورية والس���ودان_ اإلسالمي الداخلية وتحوله إلى عصابات متناحرة في كل منطقة.
نجح���ت مس���اعي طالب���ان وفرضت س���يطرتها م���كان الحزب
ويوغسالفيا .وآخرها النموذج األفغاني الذي شهد كامل السيناريو
والمخط���ط الغرب���ي األمريكي بخط���ه الزمني من بداي���ة احتالل اإلس�ل�امي وفي مناطقه وفي األرياف والجبال والتي تشكل معظم
أفغانس���تان إلى آخر يوم من تاريخ انس���حاب آخر جندي أمريكي مس���احة الب�ل�اد  ، %74وامتدت بعد ذلك لتش���تبك مع الطاجيك
منه���ا  2020 /8/31وهو يوم مش���هود ،لكن ف���ي المقابل( تقدير واألوزبك الذين اتحدوا ضدها في ما يعرف بتحالف الشمال بقيادة
ذاتي) إن ما ينطوي عليه قرار االنسحاب األمريكي من أفغانستان الجنرال “رس���تم أوزبك” ورباني طاجيك” وعندما اجتاحت القوات
ً
ٌ
غائم���ا ،وال يمكن أن تكون هناك قراءة أو ٌ
دقيق األمريكية أفغانستان في مطلع هذا القرن سقطت بسرعة ضوئية،
ٌ
صائب أو
رأي
ال زال
عما يخفي وراءه ،وهذا متروك للمس���تقبل القريب أو البعيد الذي ألن الوالي���ات المتحدة بالتنس���يق م���ع المخابرات الباكس���تانية،
ٌ
فخ ٌ
ٌ
ولغم لآلخرين ،وبالعودة إلى اإلجابة وباس���تخدام العالقات والم���ال الخليجي أقنعت قبائل البش���تون
انس���حاب أم
سيجيب أنه
عن ّ
س���ر تقدم (الطالبان) وسيطرتها على كل الجغرافية األفغانية بترك طالبان ،فلم تقاتل القبائل مع طالبان في هذه الحرب.
كثير من األشياء وقضايا في الحياة لها قوانينها ،إال أن الحروب
دون مقاوم���ة تذكر ال م���ن الجيش وال من التنظيم���ات المعارضة
لطالب���ان وه���روب الرئيس األفغاني وتس���ليم زم���ام األمور وكل ليس لها قوانين كما هي المعادالت السياسية بال قوانين.
فما الذي تغير في أفغانس���تان بعد سيطرة طالبان على غالبية
المقرات الرئاسية والحكومية لطالبان بشكل سلمي.
والس���ؤال :هل هي قوة خفية سحرية أم مخابرات دولية؟ كيف عموم دولة أفغانستان ،والقرار األمريكي باالنسحاب منها ،وكيف
اس���تمرت طالبان وقاومت عشرين سنة من غزو تحالف دولي كبير ،عادت قبائل البش���تون لاللتحاق بطالبان ولتس���تثمر النصر وأن ال
ً
ظاهريا تتن���ازل للطاجيك واألوزبك عن الحكم ألنه���م مجرد أقليات ..ومن
واليوم وقد عادت للمواجهة وبقوة وقد اكتسحت وانتصرت
ً
ً
رس���ميا وبقليل من التفصيل لتشريح واقع أجل السيطرة على البالد مجددا..
واستلمت زمام الحكم
أم أن الطبخ���ة جاهزة م���ن زمن التفاوض لتل���ك الجماعات مع
التركيبة الس���كانية ألفغانس���تان ،فالدولة عبارة عن مجتمع قبلي
القي���ادة األمريكي���ة برعاية تركي���ة قطرية ..وما ش���اهدناه مجرد
مكون من العرقيات التالية:
مس���رحية كتبتها أمريكا ورعتها تركيا وقط���ر ..ونفذت فصولها
 _1البشتون :ويشكلون  %42من السكان
على المس���رح األفغاني بعد أن تم ش���راء ذمم قي���ادات الجيش
 _ 2الطاجيك ويشكلون  %27من السكان
ورموز الحكومة والرئاسة بالمال القطري لتسهيل األمور والوصول
 _3األوزبيك% 19 :من السكان
بالمشهد إلى نهايته.
 _4الهزارة %9 :من السكان

المحاوالت الفكرية
والسياسية
كتب :حسين مهدي أبو الوفا
تكاث����رت في الم����دة األخيرة المح����اوالت الفكرية والسياس����ية في
الب��ل�اد العربية وبدأت تفعل في المجتم����ع العربي وال بد من أن تتميز
ً
مرحل����ة الوعي العام في طورها التكويني دوما بهذا الش����غب الفكري
والفلس����في الذي ال يكون في أكثر األحيان نتيجة االختالف العميق
بقدر ما يكون نتيجة صعوبة التقاء التيارات ..ما يسبب الضغط الذي
تفرضه األوضاع الراهنة ،أو ألن «حاملي هذه األفكار لم تتكون عندهم
ً
نهائيا الفكرة أو العقيدة التي يسعون إلى تحقيقها»..
فالعقي����دة هي نهاية المطاف الفكري لما يس����مى االتجاه أو التيار.
هي التجس����يد النظري الفلس����في لالختبارات التي م����ر فيها االتجاه
أو التي����ار لذلك فمن الض����رورة الملحة أن نفرق بين الفلس����فة العامة
«للمجتمع أو العقيدة ،وبين االتجاه» ،وأن نقرأ أن كل عقيدة ما ليستبق
نيتها التفاعل االختياري بين االتجاه ومستلزمات المجتمع.
فه����ي معرضة ألن تنزلق في مهاوي التقليد أو ما يس����مى «بالترف
الفك����ري» هنا يبين لنا أن ارتباط االتجاه بالعقيدة هو كارتباط التقدم
بالتط����ور عالقة الجزء المكون بالكائن .لذل����ك علينا أن نعلم أن الحكم
ً
عل����ى عقيدة م����ا  -فيما إذا كانت تطوري����ة أم ال  -يجب أن يكون مبنيا
عل����ى مدى قدرة هذه العقيدة على تطوير مجتمع ما ،ال على نجاح هذه
العقيدة في حل مشكالت مجتمع آخر.
هذا ال ينفي التش����ابه الموجود بين مشكالت مجتمعات متعددة وال
ً
ينف����ي أيضا ْأن االختبارات التي حدثت ال يمكن االس����تفادة منها بل
على العكس؛ إذ إن الكثير من االختبارات واإلسراع في بلورة االتجاه إلى
وضع عقائدي معين مادامت األمة العربية تجابه أوضاعها االجتماعية
ً
واالقتصادية عامة ال تختلف كثيرا عن األوضاع التي واجهتها الدول
اآلس����يوية :وليس هناك من ش����ك بأن االختبار الشيوعي في الصين
هو الذي وح����د الصين ألول مرة ف����ي تاريخها المعاص����ر وحررها من
السيطرة األجنبية ووضع األسس التي تسهل مهمة التطور الحضاري
واالجتماعي (فيها هذا مع العلم ب����أن االختبار الثوري الصيني أعطى
للش����يوعية الصبغة الخاصة التي تميزها عن االختبار الروس����ي ولكن
ً
االختبار الديمقراطي الوطني االشتراكي في الهند هو أيضا الذي حرر
الهند من االستعمار ووضع األسس التي ساعدت وتساعد التطور في
إنجاز مهمته نحو تقدم الهند وإس����عاد ش����عبها ،ه����ذا مع العلم بأن
الديمقراطية االشتراكية انطبعت بطابع الهند في الكثير من مقومات
العقيدة االش����تراكية والمناه����ج العلمية التي بواس����طتها تتحقق
الش����يوعية في الصي����ن والديمقراطية في
ه����ذه العقيدة.
المهم أن ً
الهند لم تبدأا َ
وتيارات بلورها االختبار
اتجاهات
عقائد مرس����ومة بل
ٍ
ٍ
والتفاعل مع المجتمعات التي نجحوا فيها .فالش����يوعية في الصين
التقليد اآللي للش����يوعية في االتحاد
ً
أخفقت عندما حاولت أن تتبنى ً
ً
الس����وفيتي ،ولم تش����جع حركة صينية إال عندما اعتبرت ذاتها تيارا
َ
التبني
ينقص����ه االختبار والتفاعل م����ع المجتمع الصين����ي .فتجنبها
ً
ً
الس����ريع لعقيدة ثنائية معينة ال يعن����ي في كل األحيان فراغا فكريا
ً
أو فلس����فيا بل يعني تجنب االرتجال في التصرف الفكري كما يعني
تجن����ب الطليعة الدوران في حلقة مفرغ����ة ،إذ إن االرتجال في التبني
أو التقلي����د يؤدي بالمرتجلي����ن والمقلدين إلى خل����ق جو خاص بهم
يعيش����ون فيه منعزلين ويؤدي بهم هذا االنعزال إلى تصور ذواتهم
(نخبة) ال تفهم الجماهير مدى تفوقهم الفلسفي والفكري..

سالمات

أجرى األديب الدكتور فايز عز الدين أمين سر
فرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء عملية قلب
مفتوح تكللت بالنجاح والسالمة.
المكت���ب التنفي���ذي التحاد الكت���اب العرب
ً
ً
وأعضاء ،ومجلس االتحاد وأعضاء االتحاد
رئيسا
وأسرة تحرير صحيفة األسبوع األدبي يهنئونه
بالسالمة ،ويتمنون له دوام الصحة والعافية.

ً
ال أعرف حدودا فالعالم بأسره وطني.

قضايا وآراء

تشي غيفارا
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ّ
الترجمة واألدب المقارن
كتب :أ.د .يعقوب البيطار
ّ
ّ
ّ
ّ
ُّ
ّ
الفعلي هو أكثر المفهومات التي يدور حولها النقاش
تعد العالقة بين األدب المقارن ودراسات الترجمة عالقة مركبة التع���ادل
ّ
ّ
ّ
ّ
لها إش���كالياتها ومنطلقاتها وأهدافها ،ويعترف منظرو األدب في مجال الترجمة ،كون اللغات تختلف في وس���ائل تعبيرها ،وال
ّ
المقارن بالدور الذي ُت ّ
ّ
لذا يس���توجب المحافظة على
ؤديه الترجمة في ميدان
ّ
المبادالت ًاألدبية يمك���ن أن ّ تتطابق مطابقة كاملة ؛ ّ
ً
ّ
بي���ن اآلداب ،الت���ي مثلت على مر العصور س���بيال رئيس���ا لهذا مضمون الرس���الة من خالل ّتغيير الشكل حسب منظور ( نايدا )
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التفاعل ؛ إذ إنها نشاط يتطلب المهارة واإلبداع ،ففي سبعينيات على المستويين اللغوي والثقافي بين لغتي المصدر والهدف .
ً
ّ
ّ
ُ
ولك���ن المهم في الحقيقة أن يكون المترج���م قادرا على نتاج
مجموعة من الباحثين تمكنوا من وضع
القرن الماضي بدأت تظهر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
النحو الذي ُي َ
ّ
ّ
فهم به في لغة المصدر ،وإذا كان هدف
األصلي ،الن ّص على
األولوية للن ّص
جديد لدراسة الترجمة ،يتمثل في
تصو ٍر
ٍ
ً
ً
ّ ً
ّ
ّ
ّ
ّ
والترجمة ص���ورة دنيا له ألنها تفقد مكونا حيويا ال يوجد إال في المترج���م أال يكون دائما خلف الكاتب ف���ي لغة المصدر فيجب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األصل ،وقد توصل���وا إلى ذلك بعد أن رأوا أن الترجمة ال يمكن أن أال يك���ون أمامه في لغة الهدف ،وال ش���ك في أن مرحلة الترجمة
ّ
المهم���ة لمعرفة ما إذا كان المعنى الذي
تتس���اوى مع األصل ،واللغات يختلف بعضها عن اآلخر ،والثقافة وتدقيقها من القضايا
ّ
تفعله الترجمة هو معنى رس���الة
تتداخ���ل ف���ي عملي���ات الترجمة،
ّ
األصلية أم ال ،وما إذا كان
المصدر
والترجم���ة الدقيق���ة تمي���ل إل���ى
ًّ
ً
ّ
الن ّص ُ
وطبيعيا
المترجم صحيحا
الحرفية ،وتفق���د بهذا روح األصل،
ّ
ّ
وأن معن���ى ّ
أم ال ،والجدي���ر بالذكر ّأن العالقة
النص ه���و المضمون
ً
ّ
الن ّ
���ص في لغة المصدر
بين لغة
واألس���لوب معا ،باإلضافة إلى تلك
المناه���ج التي تك���ون فيها قواعد يمكن أن تنهض حركة ّالترجمة في
ّ
والن ّ
���ص في لغة اله���دف ّ تأخذ
ً
متضمنة ،أي ّ
ّ
التنمية أش���كاال عدي���دة منها :الش���رح
يتم
الترجمة ظاهرة أو
ّ
في
مهم
ّ
بدور
العربي
العالم
ّ
ّ
والتفسير ،واالختصار ،والتطويل
اإلخبار بالشكل الذي يجب أن تخرج
ونحو ذلك ،غي���ر ّأن هناك عالقة
عليه األعم���ال المترجمة أو كيفية
مقو ًما
العربية ،بصفتها ّ
ّ
قافية
ّالث ّ
ً
ّ
واح���دة يحافظ فيه���ا الن ّص في
تصورها طبق���ا لمعي���ار تقويمي
ّ
ّ
َ ،ب َ
ّ
مقومات الحوار ّالث ّ
ي���د أن ّ الترجم���ة ال تق���وم على جوهريّ ًا من ّ
قافي لغة اله���دف على مقومات النص
في لغة المصدر ؛ إذ إنه ليس من
تشييد نص برؤية جديدة فحسب،
ّ
ّ
يغير في ّ
ح���ق المترج���م أن ّ
نص
إنما بناء ذهن قادر على اس���تقبال
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لغة المصدر إال ألغراض بالغية أو
هذا الن���ص ،ولك���ن التحدي الذي
ّ
ّ
ّ
علمية .
األصلي مثل
تواجهه فك���رة الن ّص
ّ
الت ّ
ويتبين من ذل���ك أن الترجمة
حدي���ات التي تواجه فكرة وجود
ّ
ّ
ّ
ّ
أدب معترف به ،وفك���رة وجود قراءة صحيحة واحدة هي بوضوح تمثل الشكل األهم من أشكال العالقات األدبية التي يهتم بها
االس���تراتيجيات الشاملة ألفكار ما بعد الحداثة ،وإذا كان األدب المق���ارن بصفتها ّ
ّ
ّ
ثقافي بين اآلداب ،ولكي
عملية تب���ادل
جزء من
ّ ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
هناك من ش���كوى ضد الترجمة فإنها تنصب على مدى كفايتها ينجح استقبال العمل األدبي المترجم ال بد أن ينطلق من حاجات
ّ
األس���لوبية
وجماله���ا ونجاحه���ا في نق���ل المعاني المقص���ودة واإليماءات األدب المس���تقبل ،وأن تتالءم ترجمته مع اإلمكانات
ًّ
ّ
األدبية التي ّ
ّ
الخفية ،وال ّ
ّ
ّ
نقديا
عبيرية للغ���ة الهدف ،باإلضافة إلى توس���يط العمل
تؤدي فيها والت
س���يما في مجال المب���ادالت
ً
ً ً
ّ
ّ ّ
ّ
اللغة واإليماءات المحلية دورا بارزا في عملية التعبير واإليصال ،لكي يقيم حوارا بين األدب المرس���ل ،واألدب المستقبل ،وتعود
ً
ّ
ّ
ّ ّ
ً
ّ
ّ
ّ
وهذا يعني أن الترجم���ة في الحقيقة هزت المعادلة األدبية في الترجمة في أدبنا لتجس���د استكماال لمعارفنا وتعزيزا لمقوماتنا
ً
ً
بضم معارف من خارج الحدود ؛ ّ
توس���ع المسافة ّ
ومضمونا ،بصفتها قد خلخلت بنية اإلنشاء األدبية التي ّ
ّ
ألن
العربي ش���كال
أدبنا
ً
ًّ ّ ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
األدبي باس���تخدام اللغة ال بعدها وجودا نهائيا مقدسا ال يمس ،األعمال المترجمة تمدنا بفك���ر وطريقة معاينة العالم والتعامل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بل بوصفها ّ
اللغة كبنية ّ
فاعلية بنية اللغة
تتحدد فيه���ا
ثقافية
فكرية
مستمرة من التوالد منعت الن ّص من أن يحمل م���ع
عملية
ّ
ّ ً
ًّ
ً
ّ ّ
ّ ّ
ّ
ّ
انغالقيا ،ويرى األدب المقارن أن الترجمة ال تحقق الهدف بفاعلية العقل المبدع ؛ لذل���ك تعد الترجمة محركا من محركات
طابعا
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
اإلنسانيةّ ،
ّ
ّ
يتميز بهما تاريخ
فالصراع والتصادم اللذان
المرجو منها إال إذا اتسمت بالجودة ،ومعيار ّ الجودة أوال التعادل الحضارة
ّ
ِّ
المضموني والشكلي ،والتماثل معه المنافسات بين المجتمعات أمران يبدو أننا ال نعيش من دونهما،
المس���تويين
على
األصل
مع
ّ
ّ ّ ّ
ّ
ويتوقف هذا عل���ى قدرة ُ
ّ
الترجم���ة ال تقوم على نقل ّ
آلي من مجموعة رموز إلى أخرى،
المترجم ،إال أن
والفاعلية،
من حي���ث التأثير
ّ
ّ
وما يمتلك���ه من موهبة ّ
وأس���لوبية تس���اعده على إيجاد بل هي منه���ج للبحث في نقل مفهومات مقابل���ة لها في اللغة
لغوية
ّ
ّ
ُ
ّ
ُ
الل ّ
ّ
المنقولة إليه���ا ؛ لذلك على من يترجم أال يفس���ر العمل الذي
واألسلوبية للعمل المترجم.
غوية
المعادالت
َ ُ
ّ
ّ
المصدر إلى لغة الهدف بطريقة عشوائية ،بل عليه
لغة
من
نقله
رجمة:
الت
من
أنواع
ثالثة
بين
ميز
ن
يجعلنا
وهذا ما
ّ
ً
ً
أ) الترجم���ة داخ���ل اللغة الت���ي ّ
ّ
ّ
ّ
واأليديولوجي ،وينبغي أن
والفكري
قاف���ي
تعد نوعا م���ن التغيير للنص تأويله وفقا ألفقه الث
ّ
ّ
بعالمات من لغة ّ
ّ
يتضمن شيئين مختلفين ،هناك نسبة
نتذكر ّأن مصطلح اللغة
النص األصلية.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ب) الترجم���ة من لغة ألخرى ،وتتعلق بترجمة العالمات اللغوية من الظاهرة اللغوية تكون مشتركة بين اللغات من الممكن نقلها
ّ
ّ
اصطالحية
م���ن لغة ألخرى ،في حين ّأن هناك عناص���ر من اللغة
في لغة ما بعالمات لغوية في لغة أخرى.
ّ
ّ
العالمية وه���ي التي يتم فيها نقل معنى العمل ثابت���ة ،وهذا يعن���ي ّأن تناول الوس���ائل األس���لوبية المتوافرة
ج) الترجمة
ّ
ّ
في نظام عالمي معين إلى نظام عالمي آخر ،ومثالها تحويل رواية في لغة الهدف ق���د يؤدي إلى تأثير مختلف ع���ن التأثير الذي
ّ
الموازية في لغة المصدر ،وتبلغ
األس���لوبية
أدبي���ة إلى عمل س���ينمائي ؛ لذلك يمكن أن ننظ���ر إلى موضوع تمارس���ه الوس���ائل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التعادل ّ
ّ
الل ّ
اإلش���كالية ذروتها في ترجمة الش���عر ،فكيف يمكن إيجاد
الرأس���ي ،ج -هذه
غوية ،ب-
التعادل م���ن الزوايا اآلتية :أ-
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التعادل األس���لوبي ،د -التعادل النصان���ي ؛ لذا ال بد من ضوابط المعادل اللغوي األس���لوبي والجمال���ي لإليقاع واإليحاء ،والقافية
ّ
يتبعها ُ
عندما ُيترجم النص من لغة المصدر إلى لغة الهدف ؟.
المترجم لكي ينجح في ترجمته:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ ّ
ّ
ّ
ّ
أم���ا ناقد الترجم���ة فيج���ب أن يحمل مؤه�ل�ات وكفاءات كي
أ -التحلي���ل األول���ي للن���ص .ب -التحليل الش���امل للموضوع
ّ
ّ
ّ
النجاح ،وفي ّ
الل ّ
غوية
مقدمتها الكفاءة
ينهض في عمله ،ويحقق
واألسلوب
ّ
ّ
والث ّ
ّ
قافية التي تس���اعده على المقارنة بهدف الوقوف على مدى
اس���تراتيجية
ج -أقلمة الن ّص المالئمة للغة الهدف .د -إعادة
ّ
ّ
ّ
ّ
نص المصدر ّ
األسلوبي بين ّ
ّ
ونص
جودة العمل والتعادل والتناظر
صياغة الن ّص ،هـ -تنفيذ الترجمة
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ومهم���ا يكن من أم���ر ال بد من ثالثة أس���س للترجمة الناجحة ،الهدف ،ويعد هذا معيارا لس�ل�امة الترجمة وجودة نوعيتها من
ّ
اللغة واألسلوب ّ
والداللة.
حيث
تتمثل:
التي ّ
ً
ّ
ّ
ّ
تنهض حركة الترجمة في العالم العربي بدور
أن
يمكن
،
وأخيرا
وتقول
،
ا
طبيعته
ج-
،
ا
وضوحه
ب-
،
ا
ته
وصح
رجمة
الت
���ة
بدق
أ-
ّ
ًّ
ّ ً
ّ
ّ
ّ
الث ّ
جوهريا من
مقوما
العربية ،بصفتها
قافية
نمي���ة
الت
في
مهم
على
المحافظة
ضرورة
على
الترجمة
جوهر
يرتكز
حاوس،
جوليان
ّ
ّ
ّ
ّ
عالق���ة المعنى بين ّ
الث ّ
قافي ؛ لذلك تأتي الترجمة لتش���كل وس���يلة
مقومات الحوار
نصين ،أحدهما ف���ي لغة المصدر واآلخر في
ّ
ُ
ّ
ّ
لغة الهدف ،وت ِع ُّد نظرية االنزياحات أن الترجمة تقوم على نقل لنق���ل المعرفة في ش���تى فروعه���ا ،إنها الطريق إلى مس���ايرة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ومواكبة حركات التقدم ،متى أحس���نا
ش���بكة المعاني الموجودة ّفي نص لغة المص���در إلى نص لغة التيارات الفكرية ُالعالميةِّ ،
ّ
العربي
المترجمة ُووفقنا على نقلها إل���ى تراثنا
الهدف ،وهي الش���بكة المكونة من المعاني اإللزامية ،والممتدة ،اختيار الكت���ب
للق���راء أمكنن���ا أن نواكب العص���ر ؛ ّ
ّ
ّ
ألن هذه الكتب
وتقديمه���ا
االستاطيقية .
والمعاني
ّ ّ
ّ
المترجمة ترش���د الباحثين ّ
ميكانيكي ّ
ُ
الت ّ
ّ
والدارس���ين إلى البحث والفحص في
لنص
رجمية ليست قائمة على نقل
لكن العملية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
من لغة ألخرى ،بل هي عملية إبداعية ،يعاد من خاللها خلق النص العالقة بي���ن األدب العربي وغيره من اآلداب العالمية ،وفي ضوء
ّ
ّ
العربي
األدب
ومعان ودالالت جديدة ،تل���ك العالقة علينا أن نقوم بتش���جيع اس���تقبال
األدبي في لغة جديدة أو أس���لوب جديد،
ٍ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ولكن ال بد من اإلش���ارة أن لكل لغة عبقريتها الخاصة ،وذلك فيما في الخ���ارج ودعمه من خالل الترجمة التي تحمل إلى الش���عوب
ّ
ّ
العربي وحضارته وقضاياه ،وهذا يس���اعد
يختص بطرائق ترتيب الكلمات ،وربط الجمل ،واس���تخدام ألوان معلومات عن المجتمع
ّ
ّ
ّ
ّ
معين���ة من المحس���نات البديعية والمعجم الذي يتناس���ب مع على تحس���ين صورة العرب في الخ���ارج ؛ إذ إن هذا العمل يضع
ّ
ّ ً ِّ ّ ً
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
أفهام المتحدثين بتلك اللغة ،ويتطلب ذلك احترام لغة الهدف ،في متناول المتلقي األجنبي أعم���اال أدبية متطورة فكريا وفنيا،
ّ
ّ
ّ
العربية بصورة
األدبية
لغوي ،وه���ذا الهدف يتجاهل���ه كثير من فعندما يستقبل األدباء األجانب اإلبداعات
وم���ا تحمله م���ن غنى
ًّ
ّ
ّ
ومضموني ًاّ ،
ّ
ُ
مما يسهم
شكليا
المترجمين الذين يتناولون في بعض األحيان لغة ال تتناسب مع خالقة منتجة ،فإنهم يتأثرون بها
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وتطور األدب العالميّ.
لغة الهدف ،مما يعوق عملية التوصيل ،ويرى ( نايدا ) أن مفهوم في إغناء اآلداب األجنبية
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قطوف دانية
كتبها :داؤد أبو شقرة

ً
ً
ينظر أبو العالء ِّ
األديان نظرة خاصة تس����تند إلى معرفته الفلسفية التي
المعري تجاه
ِ
ال يخفيها لس����انه ،بل ربما يصل به األمر إلى الس����خرية من بعض ما تذهب إليه األديان،
وهو ينظم الكثير من أفكاره الفلس����فية تل����ك في فهم الواقع
مدعاة للضحكِّ ُ .
ويراه����ا ً
واألديان شعرا ،لذا استحق لق َب «شاعر الفالسفة وفيلسوف الشعراء» ،وتراه ال يتورع عن
تسمية األشياء ُالتي قد تورده مورد التهلكة .يقول:
َّ
َ
مضلله
والمجوس
حارت،
ويهود
الحنيفية ،والنصارى ما اهتدوا
َهفت
َ
ُ
ٌ
ُ َ ِّ
عقل له
		
عقل بــــــال
اثنان أهل
ِّ ٍ
األرض :ذو ٍ
ِ
ديـــــــــن ،وآخر ديــن ال ً
إن ُّ
المعري حورب واعتبر عدميا ألكثر من
تحر َر العق����ل المنفتح الذي امتلكه أبو العالء
ألف سنة فقط ألنه تجرأ على قول الحقائق التي وصل إليها الفالسفة.
يعرفون
العلماء
وكان س����قراط قد قس����م الناس إلى طبقتين :علماء ودهماء .وقال :إن
ً
والدهماء يعرفون بعض الش����يء ،فهؤالء إن لم يتس����لحوا باألخالق يشكلون خطرا على
المجتمع َّوعلى أنفسهم لذلك وجب إخافتهم بقوى غيبية.
كتعبير عن احتياجات المجتمعات ،وكوسيلة
التاريخ
جاء تشكل المدارس األدبية عبر
ٍ
ً
للتعبير عما يعتري الش����اعر بالواقع بحثا عن س����بل التخلص م����ن الصعاب والنزوع إلى
س����عادة اإلنس����ان .وما ينطبق على اآلداب ينطبق على الفنون بالطبع وخاصة عبر الجسر
الواص����ل بينهم����ا _ أي بين اآلداب والفنون_ أال وهو المس����رح .وس����واء تحقق التواصل
الثقافي بين الشعوب أم لم يتم ،فإن التشابهات في نمطية التفكير الحر لدى المفكرين
والفلسفة والنابهين في الشعوب على اختالفها وتنوعها وصلوا إلى نتائج متقاربة سواء
في الفكر الح����ر الباحث عن فهم الطبيعة والنفس
البشرية على السواء ومنعكساتها على السلوك ،أو
الفكر الميثالوجي الذي ينزع إلى تطويع اإلنس����ان
لقوى غيبية عادة قبل الديانات السماوية ،في حين
صارت أكثر صرامة بعدها.
ولقد انقسمت أغراض األدب بحسب وعي الكتاب
والش����عراء إلى غرضين أساس����يين يندرجان تحت
عنوان رئيس هو (تبعية األدب أو األديب) فالشعراء
لهم فيما يبغون مذاهب ش����تى ،وفيما يعش����قون
ِّ
والمتكسبين
مذاهب ،ولكن الشعراء المستعطين
بش����عرهم ال يحس����بون في مراتب الشعراء األحرار
الفرس����ان .وهؤالء وإن كتبوا في الفخر
أو الش����عراء
ً
ال يحس����بون أيضا في مرتبة الشعراء األمراء الذين
تحميهم الس����لطة السياسية في بالدهم .فالفخر
في هذا الباب هو اس����تقواء بالس����لطة السياسية
الحاكمة وليس الفخر هنا كفخ����ر المتنبي الطامح
للس����لطة وال فخر عروة بن الورد أو عنترة العبس����ي
المتمرد على س����لطة القبيلة والنظ����ام االجتماعي
برمته.
فالغرض األول :هو ًالش����عر أو األدب الذي يكتب
بقصد التكسب ،أو طلبا للعفو .أما ُّ
تكس ُب الشعراء
فش����واهده كثيرة ،ولكن كتب األدب أوردت نادرة
لها عالقة بطلب العفو بالش����عر ،وهذا َّيأتي في باب الشاعر المغلوب على عمره مع فطنة
وحسن َّتخلص .فقد كان الشعراء المولدون يبذلون الكثير من الشعر مع نظام اجتماعي
وهناك حادثة بين
صارم حط من منزلتهم تحت َّس����طوة الش����عور بالفوقية العنصريةَّ ،
الخليفة المأمون مع ش����اعر مولد مع أن المأمون نفس����ه أمه فارسية ،أي مولد ،يرويها ابن
خلكان في تاريخه أن تم تقديم نصر بن منيع أمام المأمون وكان أمر بضرب عنقه ،فقال
نصر :يا أمير المؤمنين اسمع ًمني كلمات أقولها ،فقال الخليفة :انشد .فقال نصر:
عصفور ٍّبر ُ
ُ
التقديــر
ساقه
زعموا بأن الصقر صادف َّمرة
َّ
ٌّ
منقض عليه يطيرُ
ُ
ُ
والصقر
جنــــاحه
العصفور تحت
ً ِ
ِّفتكلم َ
ُ
شويت فإنني لحقيــرُ
ُ
ِّ
إني لمثلك ما أتمم ُّلقمــــــــــة
ولئن َ
ً
ُ
العصفور()1
فتهاون الطير المدل بصيــــد ِه كرما وأفل َت ذلك
فعفا المأمون عنه.
والغرض الثاني :هو األدب أو الش����عر الذي ينزع إلى غايات إنسانية كبرى يندمج فيها
واآلداب.
الغرض الفردي بالغرض العام ،ولعمري تلك أرقى أنواع الفنون ً
في بحثنا هنا س����نركز على غاي����ات األدب ،ولماذا األدب وجد أصال .وكيف اس����تغلته
السلطات الدينية واإلقطاعية والبرجوازية والسياسية والحزبية.
ولعلنا ال نغفل عن فرز موضوع الش����عر عندما كان الش����اعر هو الناطق بلسان القبيلة،
يعيش فيه ًا .فإن كان
والش����اعر الذي ًيندرج ًش����عره في السياس����ة العامة للدولة التي
ً
الشعر سياس����يا ملتزما بش����عارات الدولة وقوانينها يطلق عليه شاعرا وطنيا ،وإن كان
ينزع إلى طرح رؤاه الشخصية وفكره االجتماعي والحزبي تم تصنيفه في تصنيفات عدة
العباءة التي اعتمدتها السلطات
بحسب بعده عن السلطة أو قربه منها .لكن االلتزام كان
ً
السياسية منذ تكون مفهوم الدولة بشكلها المعاصر استمرارا لوظيفة الشاعر المتحدث
بلس����ان القبيلة .أي أن شعره وأغراض ش����عره وغايات األدب كلها تندمج في الشعارات
العامة للدولة وإال فهو متمرد متفلت وقد تصل االتهامات له إلى “الالوطنية”.
والحقيقة أن هذه المس����ألة ليس����ت حديثة العهد وإنما قديمة قدم التاريخ ولعل أبرز
الدالالت فيها نجدها في الش����عر اإلغريقي منذ هوميروس وعبر العصر الجاهلي وحتى
اليوم ،فهناك الش����عراء الذين يطوعون األفكار لصالح الس����لطة الدينية أو السياس����ية،
وهناك الش����عراء الذين ينزعون إلى الحرية وإلى سعادة اإلنسان من خالل إسباغ التجربة
الش����خصية على التقاطعات مع العام .هذا النوع من الش����عراء الذين يس����عون لسعادة
اإلنسان هم الس����ادة الحقيقيون ،أما الش����عراء الذين يعملون لغاية التكسب ،أو إرضاء
السلطة الدينية أو السياسية فال يحسبون في طبقة األسياد بل في طبقة الخدم.
والحقيقة من هم في هذه الطبقة ،يمكن أن نس����ميهم الس����ادة وليس سادة الشعراء
فحسب ،ألن غاياتهم النبيلة تجعلهم سادة وإن لم يكونوا سادة في مجتمعاتهم .وكما
قال الشاعر العربيٌ :
ٌ
فضل ٌ
ُ
ولهم ٌ
ومكان
مقام شامخ
		
ثابت
للسادة الشعراء
َّ
ُ
ديوان
امرئ منهم ُله
		
وهم سالطين الكالم ،أال ترى
كل ٍ

نحو أدب
جديد ـ1ـ

األدب بين
طوباوية
الفالسفة
وسطوة
السلطة
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القناع و المرآة
ترجمة مرهف زينو

تأليف جورجي بورخيس

بعد أن انتهت معركة “كلونتارف” بهزيمة النرويجيين ،جلس ملك إيرلندا المنتصر يتحدث إلى ش���اعر بالطه األكثر ثقة وحظوة
ُ ْ ُ َّ
كتب وتخلد بالكلمات والمعاني العظيمة ،ولهذا
لديه .قال الملك“ :إن المآثر العظيمة تخس���ر الكثير من فتنتها وبهائه���ا إذا لم ت
ّ
أريدك أن تمدحني وتتغنى بانتصاري . . .ألكن أنا مثل “آس���ياز” . .وأنت مثل “فرجيل”! هاه ..هل تعتقد أن بإمكانك القيام بهذه
المهمة الكبيرة التي سوف تحقق الخلود لنا نحن اإلثنين؟”.

ً
نعم يا سيدي .أجاب الشاعر بثقة وحماسة ،ثم قال مضيفا:ُ
تدربت على عل���م العروض قرابة الس���نة ،وأصبحت اآلن
“لق���د ً
ظهر قلب كل األس���اطير الثالثمئة والستين
وعن
،
غيبا
ً
أحفظ ُ
الت���ي تعتبر أساس���ا وركيزة للش���عر الحقيق���ي . .حتى إنني
أس���تطيع أن أترن���م اآلن بحكايات “أولترومونت���ر” على أوتار
قيثارتي .كما أنني على دراية بالقوانين واألس���س التي تجيز
لي اس���تخدام الكلمات القديمة والدفين���ة في لغتنا األم ،هذا
على اس���تعمال االس���تعارات والتش���ابيه
ناهيك عن قدرتي ً
ُ
توصلت إلى كش���ف س���ر الكتابة
والصور األكثر تعقيدا .لقد
الت���ي تحمي لغتنا من عبث العام���ةُ الجاهلة .في مقدوري اآلن
أمجد ُ
أن ّ
الح ّب والحروب واللصوص وقطاع الطرق ،كما أنني على
التنجيم والرياضيات والقانون الكنس���ي ،وأحفظ
معرفة بعلوم
ّ
التاريخ األسطوري لكل البيوتات الملكية في إيرلندا .أنت تعلم
ُ
وأعددت نفسي ألكون
س���يدي أني هزمت كل من تحداني،
يا ً
بارع���ا في فنون الهجاء التي تس���بب األم���راض المتعددة؛ بما
ُّ
أثب���ت -في معركتك
في ذلك مرض الج���ذام .وفوق ذلك فقد
فائقة.
ببراعة
السيف
العظيمة هذه -أنني قادر على استخدام
ً
لكنني أجهل شيئا
هذا،
ً . .كما ترى يا سيدي إنني أعرف كل
َ َ
واحدا هو كيف أشكرك على الموهبة ًالتي من ْحتها لي!...
فق���ال الملك ،الذي يتملم���ل كثيرا من الخطاب���ات الطويلة
الرنان���ة التي يلقيه���ا اآلخرون على مس���امعه :أعرف كل تلك
األش���ياء التي ذكرتها ..ولهذا س���وف أمنحك سنة كاملة ُّ
تعد
خاللها أش���عارك ومدائحك ،وتقوم بدراس���ة وصقل كل كلمة
وحرف مما ستقوله في حضرتي؛ وعلى المأل أمام شعراء البالط
و رواده .أما عن المكافأة فس���وف تكون مجزية والئقة بالليالي
التي ستسهرها مع تخوم اإللهام والموهبة.
إن ّأية مكافأة لن تك���ون أعظم من رؤية وجهك أيها الملكَ
انسحب
والتبرك به .قال الش���اعر ذلك وانحنى أمام الملك ..ثم
ً
مغادرا.
 ..وانقض���ت س���نة .كان���ت مليئ���ة باألم���راض واألوبئ���ة
واالنتفاض���ات .عندها جاء الش���اعر ّ
وقد َم مدائح���ه للملك ..تال
قصيدته ببطء ورصانة وثقة ،دون أن ينظر إلى المخطوطة التي
في يده .وما إن انتهى الش���اعر من ت�ل�اوة قصيدته حتى ّ
عب َر
الملك عن ّغبطته واستحس���انه لما س���معه ..وذلك بإيماءة من
ُ
جميع الحاضرين حركته-بم���ا فيهم أولئك الذين
رأس���ه ،فقلد
احتشدوا في المداخل والمعابر-والذين لم يفهموا كلمة واحدة
مما قاله الش���اعر .عندها قال الملك“ :إنني أوافق على جهدك

ً
َ ّ
منحت لكل كلمة معناها الحقيقي،
هذا ٍّوأعده انتصارا آخر .لقد
ول���كل صفته التي منحها له الش���عراء القدماء ،وكانت صورك
رائع���ة معروف���ة لدى األقدمي���ن :فالحرب هي نس���يج الرجال
الجميل ،والدم ماء السيف ،كما أن للبحر آلهته وللغيوم قدرتها
َ
وسائل البالغة كالسجع
استخدمت
ً
ً
على التنبؤ بالمستقبل .لقد ً
بارعا وموفق���ا .ولو َ
نضب أدب
اس���تخداما
والجناسّ والقافية
ً
ْ
الله-لبقيت قصيدتك هذه أساسا ُيعاد بناء
إيرلندا كله-ال سمح
ه���ذا األدب عليه دون أي نقص أو عي���ب .وينبغي على ثالثين
ً
شاعرا أن ينسخوا هذه القصيدة اثنتي عشرة مرة لكل شاعر.
صمت أضاف الملك“ :كل شيء يسير بشكل
“ ..وبعد برهة
ٍ
طبيع���ي :فال���دم يجري في عروقن���ا بهدوء ،وأيدين���ا ال تهتز،
ووجوهنا ال يعتريها الش���حوب .أيها الش���اعر :سأمنحك سنة
أخرى ُت ُّ
عد خاللها قصيدة أخرى ،وكمؤش���ر على استحس���اننا
س���وف نمنحك هذه المرآة المصنوعة من الفضة”.
لمجهودك
ً
ُ
أدركت ما
وغادر الشاعر فرحا وهو يقول :شكرا أيها الملك ،لقد
تعنيه بالضبط. . .
انقضت الس���نة .وجاء الش���اعر يحمل مخطوطت���ه الجديدة.
قصيدة أقصر م���ن القصيدة األولى ،لكن���ه لم يرتجلها
كانت ً
ارتج���اال هذه المرة ،بل قرأها من الورقة ،وكان يبدو عليه التردد
أنه
واالرتباك ،وقام ًبح���ذف فقرات محددة من القصيدة كما لو ً
لم يفهمها تماما ،ولم يرغب بقراءتها .لم تكن القصيدة وصفا
للمعركة ،بل كانت معركة بحد ذاتها .الش���كل الفني للقصيدة
ُ
يحكم
لم يك���ن أقل غرابة م���ن المضمون :كان االس���م المفرد
الفعل الجمع ،أحرف الجر غريبة وغير مألوفة ،التشابيه فوضوية
واالستعارات اعتباطية ،والقسوة تختلط بالرقة. . .
رج���ال األدب الذين وقفوا
تب���ادل الملك بضع إيم���اءات مع ً
م���ن حوله ،ثم تحدث إلى الش���اعر قائال“ :أس���تطيع القول إن
قصيدت���ك األولى كانت خالص���ة ًحقيقي���ة ً وواقعية لكل ما
نش���ر في إيرلندا ،وهذه القصيدة متفوق���ة عليها ،حتى إنها
تتجاوز كل الشعر الذي قبلها ..إنها مذهلة رائعة ،باهرة وتثير
الدهشة .الجهلة ال يس���تحقونها؛ بل إنها تالئم القلة القليلة
من المثقفين والمتعلمين ،ولهذا سوف أضع النسخة الوحيدة
ُمن قصيدتك ه���ذه في العلبة العاجية الفاخرة ،أما القلم الذي
كتب به هذا الكالم الرائع فسيحتل مكانة أكثر رفعة .وكدليل
على استحساننا لما َ
كتبت فسوف نمنحك هذا القناع الذهبي“.
ُ
شكرا أيها الملك ..لقد أدركت ما تعني بالضبط ..لقد أدركت.وانقضت س���نة أخرى .وجاء يوم االحتفال ،وحضر الش���اعر..

فالح���ظ حراس القصر أن���ه ال يحمل أي���ة مخطوطة لقصيدته
الجديدة .تقدم الشاعر نحو الملك الذي كان ينظر إليه بدهشة
يخلوان من الريبة :فالش���اعر قد تغير ،وبدا كأنه
واس���تغراب ال
ً
ً
���ر الزمن من مالمح���ه ّ
غي َ
رجال ّ
وبدلها َ ،وعيناه
يش���به رجال آخر،
ّ
ُ
غائرت���ان تحدقان ف���ي البعيد .طلب الش���اعر أن يحدث الملك
منفردين ،فانصرف الحضور والعبيد والخدم.
ألم تكتب القصيدة؟ سأل الملك.+نعم كتبتها .أجاب الشاعر .ثم أضاف بحزن ”:ماذا لو غضب
السيد المسيح من قراءتها!؟
هل تستطيع أن تعيدها على مسامعي؟+ال أجرؤ . .ال أجرؤ !
سأمنحك الشجاعة التي تنقصك . . .قال الملك.عندها قرأ الش���اعر قصيدته .كانت قصي���دة غريبة األطوار،
وتتكون م���ن بيت واحد قام الش���اعر بقراءته بصوت منخفض
كمن يتلو صالة س���رية .كان االثنان مرتبكين ،مرتعدين .وبعد
أن أتم الش���اعر القراءة نظرا إلى بعضهما وقد شحب وجهاهم ًا.
ُ
جزرا
الغ���رب،
ق���ال الملك“ :لقد أبحرت وأنا ش���اب نحو
وعبرت ُ
ّ
ُ
كثيرة :ف���ي الجزيرة األول���ى رأيت كالب صيد فضي���ة تقاتل
طعامي على رائحة
خنازير ذهبية ،وفي الجزيرة الثانية تناولت ً
الجزيرة الثالثة رأيت جدرانا من نار .ورأيت
التفاح السحريً ،
وفي ّ ً
مقوسا يقطع صفحة السماء؛ وفي مياهه
نهرا
في جزيرة أخرى
تعيش األسماك ُوت ُ
بحر القوارب . . .لقد رأيت كل هذه العجائب،
ُ
ُ
ق���ارن بقصيدتك َالتي تتج���اوز كل هذه العجائب
لكنه���ا ال ت ُ
والمعجزات .ترى أي سحر منحك القدرة على كتابتها».
ُ
اس���تيقظت عند الفجر وأنا أردد بضع كلمات لم أفهمها
لقد
في البداية ...كانت تلك كلمات القصيدة ،حينها شعرت أنني
ارتكبت خطيئة كبيرةً ..ربما ال يغفرها لي الروح القدس!
تمت���م الملك هامس���ا“ :نعم إنها الخطيئة التي اش���تركنا
بارتكابها نحن االثنان وهي حصولنا على الجمال المكنون الذي
ّ
نكفر عن هذه الخطيئة.
الرج���ال .علينا ً اآلن أن
هو محظور على
ً
لقد أعطيتك مرآة وقناعا ذهبيا ،واآلن هذه هديتي الثالثة لك
ً
وستكون الهدية األخيرةً ...
ّ
وضعه في يده اليمنى!..
حادا
خنجرا
وقدم الملك للشاعر
ً
أما الش���اعر فقد قتل نفس���ه طعنا بالخنجر بعد أن ًخرج من
مباشرة ...وأما الملك فقد أضحى متسوال يجوب
الملكي ً
القصر ً
البالد طوال وعرضا ،ولم يجرؤ على قراءة القصيدة ألحد.

روح الحضارات خالدة في لوحات «أورنينا»
مدنه���ا األول���ى كواك���ب تض���يء العالم..
فيس���تمد الكون نوره من س���ورية الشمس..
ليتجلى اإلنسان الس���وري األول الذي اخترع
األبجدي���ة وع���رف الزراع���ة ..منه���ا انبثقت
الحضارات والثقافات ..وتس���تمر رس���التها
الى الحاضر والمس���تقبل مهما حاول األوغاد
طم���س حضارتها بينما يبقى «نخيل تدمر ال
ينحني» للخالد األسعد.
من دمش���ق وفي خان أس���عد باش���ا أقيم
مع���رض للفن���ون بإش���راف الفن���ان جورج
شمعون ،فكان معه هذا اللقاء الممتع ،بداية
ّ
عرفنا عن نفسه:
مواليد رأس العين  1957انتقلت إلى الرقة
ع���ام . 1972انتس���بت إلى تجم���ع الفنانين
هن���اك برفقة فنانين أصبح���وا اآلن عالميين
أمثال ط�ل�ال معال ..موفق فرزات ..واألس���تاذ
الحميد فياض ..محم���د صفوت .حينها
عبد
ً
كنت عضوا في مجلس اإلدارة «أمين صندوق»
ثم انتقلت إلى حل���ب حيث عملت في مجال
الديكور مع األس���تاذ طالل معال ،ثم سافرت
إلى أمريكا والس���ويد لمدة س���بع س���نوات.
عملت في مجال الضغط على النحاس بشكل
متميز ،ونشرت هذا الفن هناك ،ثم عدت إلى
سورية ،واآلن أنا متفرغ للفن ومن خالل الفن
َّ
ولدي خمس بنات.
عملت أسرة

س -كيف تم استقطاب مجموعة الفنانات
في هذا المعرض؟
َ
واس���تقر ْر ُت
ج -عندما انتقلت إلى طرطوس
الهادئة ،التقيت بالفنانة
في هذه المدين���ة
ً
س���ماهر دال ..فعزمنا معا على إنش���اء مرسم
س���ميناه «أورنين���ا» وفي ذلك الم���كان بدأنا
اس���تقبال المواهب وتعليمهم الضغط على
النحاس والرسم على الخشب وهذه األشكال
التي ال تدرس بالجامعات.
األعمال
بنش���ر
بدأنا
فمن خ�ل�ال قدراتهم
ً
المتقن���ة والجي���دة ،فقررنا وعملن���ا تجمعا
س���ميناه «أورنين���ا» يضم أكثر من عش���رين
فنانة ،وبدأنا نعمل على عناوين واحدة ضمن
تقنية واحدة وأس���لوب واح���د بعنوان واحد.
األربعون» في
عملنا معرض» قواعد العش���ق
ً
مدينة طرط���وس .حيث انطلقن���ا أيضا في
الثالث في اللوحات.
تقنية الحجر وهو البعد
ً
وعمر هذا الفن خمس���ون عاما حيث فنانات
أورنين���ا ّ
أتقن وأجدن حين وظفنها في إعادة
إحياء تماثيل الحضارة السورية.
س -يحتوي ه���ذا المعرض عل���ى موضوع
محدد لماذا اآلثار السورية؟
ج -التصوير يحاكي الش���يء الموجود خارج
القيمة موجودة خ���ارج الصورة.
الص���ورة ألن
ُ
فاآلث���ار الس���ورية نهبت ُودم���رت ،وبما أنها

انتش���رت في أغلب المتاحف العالمية ،نحن
اآلن نضيف صورة فيها قيمة كاملة من خالل
التحول إلى عمل فني.
س -ما هو الهدف من هذا الفن؟
ج-لس���ت مع التي���ارات الحديث���ة وما بعد
الحداث���ة .أق���وم على مبدأ تولس���توي «الفن
رسالة» كما قال الفارابي في كتاب الموسيقى
الكبير «اإلنس���ان خير وش���ر» فمساحة الخير
تزداد بالوعي الجمالي.
س -م���ا هي الرس���الة الت���ي تحملها هذه
اللوحات؟
ج -نتيجة قراءاتي وجدت أن بعض األمراض
يمكن مداواتها بالل���ون ألن اللوحة انعكاس
على نفسية المتلقي فمن خالل اللون يسمو
اإلدراك الروحي ،فاأللوان في اللوحة تؤثر في

كتبت :آمال شلهوب
أعماق الروح.
بما أن س���ورية اليوم مهد الحضارات...نحن
نش���تغل على أس���اس إمبراطورية سرجون
األكادي .فنحن أبناء الحضارات أبناء األبجدية
األولى.
س -الف���ن اإلبداعي من وح���ي الخيال ،أما
في ه���ذا المعرض نجد لوح���ات معروفة في
التاريخ .فما عنوان هذا المعرض؟
ج« -س���ورية مه���د الحض���ارات» .الفن هو
كل جهد بش���ري ُيعمل ألول م���رة ..الفن هو
خلق ألشياء يستمتع بها المتلقي وينجذب
إليها وهو ما يدع���ى بالفن الجميل ،فالجمال
المعرض
هو جاذبية األش���ياء ونحن في هذا
ً
نحاكي اآلثار وفي الوقت نفسه نضيف قيما
جمالي���ة ولكن���ا حاكيناه بالصياغة نفس���ها
وبزيادة غير معهودة ألول مرة.
هذا األسلوب البصري ومنبعه عشرون فنانة
سورية حقق القول إن سورية مهد الحضارات
ومستمرة بتقديم الحضارات بهذا التكنيك
المختلف الذي يعطي قيمة لإلبداع من خالل
جديدة.
محاكاة الشيء في صياغة بصرية ً
يضم المعرض ستة وثمانين عمال ..وأنجز
في مدينة طرطوس .

ال شيء يجعلنا عظماء غير ألم عظيم .ا

قضايا وآراء

توفيق الحكيم
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يتحدث األدباء
عندما ّ
الشعار
كتبُ :سهيل ّ
يب���دو لي ،كالم بعض األدباء ،أجم���ل بكثير من الكتب
ّ
التي ألفوها  ..هنا  ،مقتطفات من حواراتهم ..
وباختصار ...
ُ
اخترت لكم أجملها ..
األديب األرجنتيني إرنستو ساباتو
ّ
تحدث األديب إرنستو ساباتو عن الكاتب الجيد فقال:
الكاتب الجي���د ّ
يعبر عن أمور كبيرة بكلمات بس���يطة,
ذلك الكاتب الس���يئ الذي ًيقول أشياء تافهة
ونقيض ّ
طبيعية وال
بأنها
انطباعا
تترك
البساطة
انة.
طن
لاّ
بكلمات ً
ّ
تكلف شيئا ,في حين أنها ,في الواقع ,ال تحرز إ بجهود
كبيرة.
فيقول:
ساباتو
ويتابع
ّ
ليس���ت الكلمات هي التي ترتدي أهمية ,وإنما نوعها
واقتران بعضها ببعضها اآلخر .الكاتب السيئ هو الذي
ي���زدري بعض الكلمات ً ,كالعب الش���طرنج الذي يزدري
جنود الرقعة الذين كثيرا ما يربحون اللعبة.
وعن عالقته بالجوائز األدبية قالّ :
كتبي
ل���م أكتب لكي أرب���ح جوائ���ز ,تمكنت بفض���ل
ً
إيرادها منذ ًأكثر من عش���رين عاما,
م���ن أن أعيش م���ن
ً
إضافي���اُ ,م ّ
األمر فيما
وكذلك
به,
با
رح
والمال الذي يأتي ّ
ً
ً
ّ
يتعلق بالجوائز ,لقد أثر في نفس���ي تأثيرا بالغا ما كان
الحظ يمدني ب���ه ,وبصورةً خاصة حصول���ي على جائزة
سرفانتيس ,وسيكون عمال من قبيل الجحود والغطرسة
أن أجردها من كل أهمية.
الكاتبً :
وقال عن التزام ً
إن للكاتب التزام���ا واحدا فقط ,وه���و التزام الحقيقة
الكاملة.
ويتابع فيقول:
ش���خص مليء بالتناقضات والشكوك ,ألنني روائي
أنا
ّ ً
ولست مفكرا أو عالم اجتماع.
كان س���ارتر يقول :إن مهمة الكاتب هي استكش���اف
القيم الخالدة في المأساة االجتماعية والسياسية لزمانه
ومكان���ه ,أن تعيش يعني أن تكون في العالم ,في عالم
نس���تطيع
مح���دد ,في ش���روط
لاّ
تاريخي���ة ,في ظروف ال ّ
اإلف�ل�ات منها ,وينبغ���ي أ نفلت منه���ا ,إن كنا نحاول
إبداع فن حقيقي.
الروائي في عصرهّ ,كما قلت ,شاهد ,وأما الناقد فيمكن
أن يقوم ّ بمهمته مفكر ,إن شهادة الرواية أكمل وأشمل.
إنها المزي���ة الكبرى التي يمتاز به���ا األدب عن الفنون
األخرى ,الروائي العظيم يثير القلق واالضطراب.
نادو هو الذي قال (( :إن الروايات الكبرى هي تلك التي
تغير الكاتب حين يبدعها ,والقارئ حين يقرؤها ,ولذلك
ف���إن كلمة رضى أو متعة ال م���كان لها في هذا النوع من
األدب ,إنه ال يكتب كي يمتع ,بل ليهز ويوقظ.
وعند س���ؤاله عن الفنانين هل هم الذين يكتش���فون
الفنان ,قال:
إن الفن���ان يعرف ّ
الخفي ولذل���ك فإنه
اإلب���داع
���ر
س
ً
يستطيع أن يعترف ,إن لم يكن حاقدا بعظمة فنان آخر
ّ
س���تاندال ,ودل ش���ومان على براهيمز,
 ..دل بلزاك على
ً
ولكن يفاجئن���ا أحيانا امرؤ مجهول أو صحفي عادي بأنه
أهل الكتش���اف المبدع ,إنهم في جميع األحوال بش���ر
يستس���لمون بسذاجة وحماسة لس���حر الشاعر وفتنته,
فدون تلك الس���ذاجة وتل���ك الحماس���ة ,ال يمكن إبداع
العم���ل الفن���ي ,وال إع���ادة إبداعه ثانية ل���دى القارئ أو
فبس���ببها ومن أجلها يعمل الفنان ويعاني,
المشاهد,
ّ
الكائنات ً يسخر ًرسالته الخفية التي تحمل لهم
ولتلك ً
ً
عزاء وقلقا ,يقينا وترددا ومقدرة على مواجهة مأساتهم,
وفي الوق���ت ذاته تحررهم الالمح���دود ,ألنهم يعرفون
أنهم ليسوا وحدهم ,ذلك التآخي هو الذي ال يتيح وجود
الفن ,ولو لم يكن األمر كذلك لصمت الفنانون إلى األبد,
أو كان مصيرهم الموت.
وه���ذه بع���ض المقتطفات من حوار أجري مع الش���اعر
المصري عبد الرحمن األبنودي.

يقول عن اللغة:
اللغة ليس���ت أكثر من أداة ,فه���ي الكف الذي يحمل
الش���يء – المعنى -وليس���ت هي الش���يء ذاته ,الشعر
ّ
الشعر
وتتبينه ,بل إننا نجد في
يمكن أن ُيكتب بأي لغة
ً
المترجم _ البعيد ع���ن األوزان والقوافي_ مناطق ومذاقا
للش���عر ,وهذه المناطق نتبينها في الح���ال ونحفظها
ً
أيضا.
وعن تمييز الشعر عن بقية الفنون قال األنبوذي :الشعر
يتميز عن كل الفنون األخرى بقضية ((التكثيف)) .فقد
يس���تطيع بيت واحد من الش���عر أن ُيوج���ز ما يمكن أن
مقال طويل.
يحمله ً
يكتب:
م
ل
سؤال
على
ردا
وقال
ِ
ً
أنا ع���ادة ال أحب أن أتوج���ه لجمهور واح���د ,فأنا مثال
حينما أكت���ب للعمال والفالحين أح���اول ترجمة ما أعيه
عن عالم هؤالء البس���طاء الذين أنتمي إليهم ,فأنا واحد
م���نً الذين يعرف���ون أس���اليبهم ومفرداته���م ,وأعرف
أس���تعمل في مخاطبتهم
جيدا كيف أصل إليهم ً ألني
ً
قوالب وأس���اليب وصورا لغوية وأشكاال سهلة التوصيل
والتواص���ل معه���م ,لكن  -في كثير م���ن األحيان – قد
أتوجه بقصائ���دي للمثقفين من خالل م���ا ّ
ّ
تكدس ّلدي
من خبرات واحت���كاكات ,وأنا أعتقد بضرورة مخاطبة فئة
المثقفين ّألنهم طليعة ه���ذا الوطن الذي نعيش فوق
البس���طاء ,وألنهم
أرض���ه ,وألنهم الوس���طاء بيننا وبين
ّ
قادرون على تذويب المعاني ً الصعبة والمركبة في أعمالنا
وأقاربه���م ,وأحيانا أخاطب الش���عب المصري
لذويهم
ً
ككل ,خصوص���ا في فترات األزم���ات والحروب ,والنضال
يستلزم منا مخاطبة عموم الناس لتجميعهم.
الذي ً
ّ
بأسرها في بعض القضايا,
و أحيانا أتوجه لألمة العربية
ً
كقضية االنتفاضة الفلسطينية مثال ,وهذا االتجاه يؤثر
بالتالي على لغة الكتاب���ة ,حيث أضطر إلى االقتراب من
لغة الفصحى إلى حد ما.
ويضيف األنبودي:
أنا بطبيعتي ضد البراويز والقوالب والقيود  ..مع مالحظة
أن كلم���ة لغة الت���ي أقصدها هي مج���رد تعبير مجازي,
أقصد به المستويات اللغوية أو اللهجات اللغوية ,فلكل
ش���عب أكثر من لهج���ة قد تختلف باخت�ل�اف المناطق
والمحافظات في كل بلد..
الخالصة إن القصيدة هي التي تختار لغتها ولهجتها,
وهي التي تستدعي جمهورها.
األبنودي:
قال
يكتب,
وعن طقوس الكتابة ,ومتى
ً
لقد حاولت خالل الخمس���ة والعش���رين عاما الماضية
أن أرصد عالقتي بالش���عر ,وأن أعرف ما هي الحالة التي
أكتب فيه���ا  ..هل أكتب في حالة مصالحتي ًلنفس���ي
ووفاق���ي معها؟ أم أكتب حينما أك���ون متناقضا معها؟
هل أكتب نتيجة لألحداث الخارجية من حولي ,أم نتيجة
للزالزل التي تندلع تحت جلدي؟
كل هذه التساؤالت لم أستطع اإلجابة عنها ولم أستطع
أن أعرف من خاللها متى يأتي الشعر.
ً
ال أذكر أنني جلس���ت عل���ى مكتبي قاص���دا أن أكتب,
ولكني – بخبرتي ومعاش���رتي – ّأصبحت ّ أدرك بش���ائر
مجيء الش���عر من خ�ل�ال حالة ًالتوتر والش���فافية التي
وكثي���را ما يأتي مطلع القصيدة
تحدث لي قبل مجيئهً ,
على خاطري فأحاول جاهدا استش���راف آفاقها البعيدة
بداخل���ي فال اس���تطيع أن أعرف نتيجة ه���ذه المغامرة
المضنية ولهذا ال اس���تطيع أن أعرف متى أكتب  ...ربما
ألني مؤمن بما أصطلح على ًتسميته بالوحي ,برغم أنني
أيضا أن األحداث الجس���يمة قد
ُرج���ل علماني ,ومؤم���ن
ً
ت ّعجل بمجيء الوحي ,وأحيانا ما يجيء دون سابق إنذار.
الشعر كالموت يدركنا ولو كنا في بروج ّ
مشيدة ,وللشعر
ً
أم���ور غريبة فأنا مثال كتبت قصيدة في رثاء ناجي العلي
برغم أنه لم يكن صديقي وال ش���قيقي ,كتبت عن يحيى
الطاهر عبد الله ,ولم أس���تطع رثاء م���ازن أبو غزالة وأمل
دنقل برغم صداقتي الحميمة لهما  ..لماذا ؟ ال أعرف.

حينما يأتي الش���عر أهرع الس���تقباله في أي مكان في
ً
البيت أو الش���ارع أو المقهى ..أكتبه منفردا بنفس���ي أو
وس���ط الزحام في النهار أو اللي���ل  ...المهم أن يجيء وال
توجد عندي طقوس الس���تحضاره أو استقباله أو تأجيل
حضوره أو االعتذار عن لقائه.
وفي حوار مع���ه قبل رحيله لمجل���ة  /المجلة العربية /
ً
قال الروائي الس���وداني الطيب صالح ّردا عن س���ؤال عن
ُ ّ
الكتابة وماذا تمثل له:
ّ
هن���اك كتاب كثيرون ي���رون أن الكتاب���ة معاناة مثل
أرنست همنغواي ,وفي رأيي إن الكتابة عذاب في عذاب
بطبيعة الحال ألنها تحتاج إلى ن���وع من الجلد واإلصرار
والعمل المستمر والتضحية بالحياة ,وهذا بالطبع يحرم
األديب من االستمتاع بالحياة ,وأعتقد أن أستاذنا نجيب
محفوظ ,وهذا رجل نذر نفس���ه ضحية ,ولم يسافر خارج
لاّ
ً ً ّ
مص���ر إ قليال جدا ,ورتب حياته بصرامة ش���ديدة على
أن يكتب فأصبحت الكتابة هي الغاية وال ش���ك أنه كان
يس���تمتع بالكتابة ,لكنه لم يس���تمتع بالحياة ,ودون أن
أتطاول على هذا الرجل العمالق أقول  :إن الفن قد التهم
ً
حيات���ه ,يعني لكي تكون كاتبا فقط دون أن تحيا فال بد
أن تدفع ثمن ذلك بشكل أو بآخر.
وح���ول حرية الكاتب ه���ل هي مطلقة أو لها حدود
قال :أن���ا أؤمن بأن الكاتب والمفكر يج���ب أن تتاح لهما
الحري���ة الكاملة لكي يعبر كل منهم���ا بأمانة عن وجهة
نظره ,وعلى الن���اس أن يقارعوهما الحجة بالحجة وليس
بوسائل قهر األديب أو المفكر.
وع���ن روايته موس���م الهجرة إلى الش���مال ولماذا
اشتهرت دون غيرها من الروايات التي كتبها وهل هذا
دليل على أن النقاد لم يعطوا أعماله األخرى حقها.
ق���ال الطيب صال���ح :الحقيقة إنني بالفعل اش���تهرت
بتلك الرواي���ة ,لكن بالرغم من ذلك فأن���ا أرى ((أن رواية
بندر ش���اه)) أهم من رواية موس���م الهجرة إلى الشمال,
فهذا العمل بدأته منذ عش���رين س���نة ,وقس���مته على
جزأين ((ضو البيت ومريود)) أي المحبوب.
ّ
ال أعرف لماذا انشغل النقاد برواية موسم الهجرة
إلى الش���مال دون س���واها من رواياتي ,وال أريد أن أجني
على النق���اد فقد أعطون���ي حقي وزي���ادة ,وهناك عدد
ّ
قد ّ
النقاد العرب والغربيين ّ
قدموا صورة جيدة
كبي���ر من
ألعمالي الروائية .وأوضح هن���ا أن الناقد له حرية ال تقل
عن حرية الكاتب في تناول العمل األدبي ونقده.

المصادر:
المجلة العربية
العد  2003 – 319م
مجلة فرح العدد  1994 – 68م
م���ن كتاب حوارات مع ارنس���تو س���اباتو بين الحرف
والدم ترجمة عبد السالم عقيل
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َف َر َادة

شعر :د .أسامة ُّ
الحمود
ِّ َ َ
ً ُ ُ
ـوس
ال لـــــن أبــدل بســـــمة ِبعب ِ
َ ُ
ُ
وسـي
شر ِقي كي
ِ
أسـتعيد طق ِ
فلت ِ
َ َّ
ً
ُ
ناسكا
سن ِك ِ
حراب ح ِ
ألظل في ِم ِ
ُ
َ
ُ
وأد َّق في ُس ُ
وسي
ــب ِل الهوى ناق ِ
ُ ُ َ
ِّ َ
ـــقي
خاف ِ
ِل ُي َبدد اإلصبـاح حلــكة ِ
َّ
الشـقا ُ
َ
وسي
ليـل
كاب ِ
ويذوب في ِ

ُ
ُ َ َّ
الل على المدى
ولت ِ
شرعي جنح الد ِ
َ ُ َ
َ َّ
اووس
يب فــــرادة الط
َمن ذا ي ِع
ِ
ُ َّ
َ
ُ ُّ
المعـــاني كلها
ـــر ُح
ِ
الحــب يجت ِ
َ
َي َه ُب َّ
ويـؤوس
ـــط
لقان ٍ
الرجـــاء ِ
ِ
َ
ُ ُ
ــهاتُ ،ور َّبما
الج
ِ
وي ِعيد تشــكيل ِ
َ
ُ
ُ ُ
َّ
وس
ِمن غ ِربها ،تزهو السـما ِبشم ِ
َ ُّ َ ُ
قصيــد ٍة
أو ُر َّبمــــا َيرتد طــرف ِ
ِّ
هــووس
تمــــر ٍد َم
ــــر ُم
عن ِ
ِ
شاع ٍ
َ ُ ُ َ َّ
َ
لعل ُ
جاز َ
ــه
البالغـــة والبحــــور،
َس ِئ َ
ُ
ــم ِ َ َ َ
ــوس
اجتــرار ِوالي ِة القام ِ
َ ً
َ
َ
ذبـة
بالون َه ِّمـــك ِك
أو قد تـــرى
ِ ُّ ُّ
َســـقطت َ
وس
أمـام َب
راعـــة الدب ِ
أو َي َ
نجلي ح ُ
قد َّ
ــفيه ،ويرتوي
الس ِ
ِ
َ
ُ ِّ َ ُ
ــوس
ِبجريـــر ٍةِ ،من ســم ِه المدس ِ
ـــر ِّجي َص َ
ـــورا ُي َ
ْفل َت َنب ِع ْث ُن ً
فحهـا
َ
َ
ُ
ُ
روس
يون ض ِ
وق في الع ِ
كرمى ِلش ٍ
َّ
واهنـــأ ب َنخب ُ
الح ِّب وامـــأل َدن ُه
ِ ِ
ُ
ُ
َ
َ
ؤوس
وارشف ِب ِ
مير ك ِ
روحك ِمن ن ِ

تقوضت فتهدمت العبارة
األقواس ّ
شعر :محمد كاظم جواد
ّ َ
ٌ
َش ٌ
يجرني نحو
يء ُم ِربك،
هايات مفتوحة
ِن
ٍ
سأقفل أبوابي
ّ
وأحصن ارتباكي
بتعاويذ أكتبها
بأحرف مقلوبة
على العكس من توقعاتي
سأرى وجهك
بين ثنايا احتراسي
ّربما يعود شتائي منفعال
وبطيئا
ويغطيني بردك باألشنيات
ويقومني هذا الطين
الممزوج بحليب خرابي
هل تحرمني هذه األبهة
الممدودة في تابوت
من تنك مقبور؟
ّ
سأقبلك وأنا أرتعش
من فرط وضوحي
الحالمون وحدهم
يحققون الفعل الصامت
ويؤسسون ترانيم
من عزف انفعاالتهم
الضئيلة
وقت
سأحتاج الى ٍ
يحرمني من التفكير
بعذاب ال أنساه
وأمر أمام تجمعك الحاشد
ً
مذهوال من خجلي الذي
يالزمني
في المعنى الضروري
من ّ
قمط هذه الريح
المأمورة في كنس أزقة
روحي؟
هل يتبعني ظلي
في مستنقع أخطائي؟
غباء
سمعتك ترحل صوب ٍ
مجهول
هل ّ
كررت عباراتك
َ
مساء مخذول؟
تحت
ٍ
األزرق وحده يتجول
في فمك الحائر ً
والناي يصدر لحنا متآكال
من َ فرط احتباس
َ
النفس الفاسد
من خبأ مواعيدي؟
وأصلح عني عطب الروح
المجنون يلملم شظايا عقله
ويرتبها في زير مثقوب ً
سيقول عن األشجار كالما
يدركه األعمى
ويغذ السير
إلى ثكنات مأهولة بالظالل

كيف ُ
قتلت حبيبتي!
ُّ
ُ
أنت,
كل
األماكن ينقصها َ ِ
ِ
الشعور
ألجل دقائق من
أنفيك
ِفل َم
ِ
ِ
َِ
ُ
األريكة؟
و ِل َم أسكب رحيل ِك فوق
ِ
......
ُ
ُ
تعاشرني نيران ِك,
َّ
ُ
اشتد من َع َرقي
تسحب ما
ّ
ليذلني المشهدُ:
ُ
قد ستخفق
تحت
التراب بعد ِع ٍ
ِ
لها
َ
و ُ
معطوبة,
بأعصاب
الراية
ترفع
ٍ
ٍّ ٍ
ً
الخطاب:
مار في
نازفا عند ّأو ِل
ِ

يا دمعة الصبح
أشرقي

سأترك إرثي
في منتجع الوردة
واحفر في قلب الصبير
وصايا أبي
المتروكة في قعر مهجور
الصراحة الباطلة
كف عن
ً
أنت تدرك تماما
ان نهايات المعنى التصدأ
وربيعك يكذب أحيانا
واألغنية التي كنت تراها
واضحة
ستبادرك بوضوح باهت
والحلزون المتكرر
في أصداف الماضي
سيدخل من حزمة تأريخ
مهزومً ......
ّ
ويعري أوجاعا مبهمة
في حيزوم الوعد
ّ
كل األحالم تموء
بدوافع ال ترقى
الى معرفة األسرار
المعقودة في حبل الطين
السؤال يتخندق
الكف
في زاوية ً
ويؤلف أحالما واضحة
سأضيف إلى لحنك
حيرة ً نابليون
أخبارا جيدة
لهزائم ال تحصى
ً
منفعال
وسرورا
ً
ً
وحوارا مكرورا
في درع الوقت
سأنوء بأثقال الشبهات
وأرمي وجهي في طابور
لتوزيع الوقت
ال وقت أليامي
المنثورة،
في أحضان سنيني
سأكنز بعض الدقائق
المتأخرة
خشية إمالق يحرمني
تعويض معلن
من ّ ُ
قبرة األمواج
طارت
هل طارت ريشتك الزرقاء؟
وخاضت في معترك الريح
جنون تورطها
أيتها األرض المملوءة
باألنفاق
سأنال مرادي
من أبخرة الطين
وأعلق أدعيتي المشفوعة
بالحكمة
َ
علمني وجهك

ْأن أرتاد الحانات
بالكسل العاقل
المملوءة
ِ
بهدوء ضجيجك
أبعد عن روحي توابعها
أبحث عن خطواتي
المطمورة
في كهف الريح
ّ
قدامك يتسلى الساحر
مملوء بالدهشة
بفراغ
ٍ
ويفلي َش َ
ّ
عر طفولته
بأفاعي أنامله الصفر
معضلة أخرى تتوكأ
في قافلتي
فتجر األسباب إلى مسلخها
ُّ
سألم فضائحك وأبعثرها
هل بقي شيء
من فحل األخطاء؟
حتما سأراك
في مزرعة العنب الحامض
ٌ
شبح ّ
عرفني وفق تماثله
أعطاني طينة خدي
ال ٌ
أحد سيؤجلني
من صيف شتائي
ٌ
الأحد يبعد عني
صدأ الوقت
ويقول لربيعي المخبول
تهيأ
في انحناء الخطوط
التي تجتاز رهبة االلتقاء
ودعتك وأنا أستل
من جيب بنطالي
عقرب عنادي
ً
تردد
وداعا أقولها بال ٍ
أو ريبة
األقواس تقوضت)
فتهدمت العبارة)
العشب المائل
أيها
ً
كفاك توددا لليبوسة
والخراب
الرأس عنوان الجسد
والحشرجات
سمفونية آالم محبوسة
سأقول لألزرق
الذي يمتحن الظالل
الباهتة
كفاك احترابا
مع البنفسجي الفاتح
رأيتك في أبخرة النارنج
قلت سأفلت
من ًأسئلة األقداح
رديئا كان صباحك
ً
رديئا ّ
جيدك الجاهز

شعر :ميلينا مطانيوس
هذا ما تبقى لي!
......
َ
ُ ً
الصمت لغة يا سيدة
أليس
الكالم,
ُِ
َ
حصاك في
تغرزين
ما بال ِك
ِ
طحالي
ِّ
و ّ
شه َد على
تغررين بكل من ِ
العصيان؟
ِ
ُ ......
ُ
ُّ
تمتصني,
ضوضاؤ ِك َالمالحة
تختن تراتيل ُحر ُ
ُ
إنشادها
مت من
ِ
ِ

ً
و باعة اقترعوا فوق
ثوب ِك
ِ
المخضوضر.
ِ
......
شهر ّ
َ
المريضة!
مسراتي
يا
ِ
ُ
َ
ينضج المشمش من بعدها,
لن
ً
أكان ضروريا رجمي لها؟

شعر :رؤى يوسف سلمان
يا دمعة الصبح أشرقي
افرحي
فدمعة الحزن زائلة
ارسمي لي أغنية
فأنا عصفور طائر
في األعالي
أغني
أنثر ريشي ..شعري
وأجنحتي
عندما غاب الفرح
فأجابتني جنية األعراس
وردة الحقول
وذبول الياسمين
الصبح ينادي
وابتسامة الليل الطويل آتية
إنني أغني
دون اكتراث
دون أن أخاف
والخوف جبن
عرائس الجن ترقص
في األعالي
وذرا السماء بعيدة
الطائر حائر
وحيرتي جنون
أشرب كأس العسل
مع حيرة صماء
ال ترتخي مع ذبول
ال تنوء إال بالحب
يا حبي الساكن
طر بعيدا
ذب وبركان الثلج
يقتلني
ودمعة الشقاء
تذبحني
وأنا يا أمي عصفورة
ما زلت ال أجيد فنون الطيران
وعالمات الموسيقى
فاجأني الطائر
ذو العنق األصفر
بعينين حادتين
ومنقار أجوف
ٍ
وجناحين عريضين
إنه يلتهمني
أو يكاد
وتسقط دمعتي األبية
إنه الخسران
يقولون لي
طائر عظيم القدر
جسد ضخم
ال يملكه أي طائر
يصل القمم
وهل أي طائر يقدر
أقول لهم:
إن روحي سبقته
وصلت السماء
غاصت بين الغيوم
وهل تقدر روحه؟
أقول لهم:
إنه حبي
تحترق ألجله الغابات
وتذوب الصم الصعاب
وتتبخر البحار
تصعد إلى السماء
تحكي للعالم قصة حبي
وقصة صلده
قصة دمعي
وحكاية قسوته
أنت أيها القاسي البعيد
أيها ًالجلد العظيم
يا بحرا بال شطآن
ً
شمس أو نجوم
وسماء ًبال
ٍ
ويا رجال
لكن دون إحساس

ّ
ّ
ّ
وبالذهب ُتختبر المرأة ،وبالمرأة يختبر ّ
الرجل· .
بالنار ُيختبر الذهب،
شكسبير

شعر
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غرق

عن األحالم

ٌ
آخر لزرقاء
سمت ٌ
شعر :مروة حالوة

شعر :سليم بديع المغربي
من خمر ثغرك ال من خمرة العنب
رنحت حتى صببت العشق في الكتب
أميل ميلة نشوان به طرب
قد ذاق طعم لمى أشهى من الرطب
ُ
العبت في صغري
كوني الفتاة التي
ُ
فاليوم إني ٌ
والفؤاد صبي
كبير
ً
قالوا هنيئا لمن بالوصل قد ظفروا
ً
والله ما أبصروا نزفا من الندب
ليست دماي التي تسري بأوردتي
بل ذاك نسغ محب تاه في الشعب
هيفاء عبهرة تهفو القلوب لها
ً
حتى وإن ضربت حجبا على حجب
يا ربة الحسن ما للصد من سبب
مددت كف حنيني اآلن فاقتربي
قدي قميص غرامي بالهوى وصلي
ما كنت أمنع يا نجوى فلست نبي
ما عاد يتعبني لحن أردده
ً ُ
هل كان يقلق نايا أنة القصب
ٌّ
ٌ
عود أنا جل أوتاري ممزقة
فكيف أعزف لحن الروح من وصبي
حار الفؤاد بها والعقل يسبقه
فإن جننت فما في األمر من عجب
أبحرت في بحر عينيها بال سفن
غرقت ما نلت منها غاية األرب
ً
ً
إن كان حبك جرما كنت مرتكبا
يا نشوة العمر جرم الوصل فارتكبي
قالت أتيتك والخفاق في وله
يا من أذبت حروف العشق في طلبي
ً
الشمس تغرب إيذانا بليل نوى
ونور شمسك باألسحار لم يغب
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ماء
نخل ومن ِ
شوقي لعينين من ٍ
ّ
ٌ
روح من الورد في صلصال حواء
ٌّ
سر ومن أزل األشياء مكمنه
ُ
مضمار آدم بين الالم والياء
ُ َّ
لملمت كل حروف الوجد في شفتي
وقلت للريح ِّرديها ألسمائي
ُ
هذي البروق بروقي والثرى بيدي
ًّ
حرا بين أجوائي
ِس ْر أيها الغيم
يا بن النخيل ..و ُ
تمر العشق في َسعفي
ٌ
جمر تبعثر في فستان عمياء
ٌ ّ
داء تفشى بأوصال الفتى ُح َرقا
ُ
حسب الحرائق ّأن النار من دائي
ُّ
كل الدروب إلى روما ستأخذني
ً
ما دام “نيرون” مسكونا بأهوائي
ُ ّ
كل نساء األرض فيه ً
هوى
صرعت
ألورث األرض خصبي بعد غبراء
ُ
أسرجت صوت الرياح الهوج في دمه
فهل على الخيل إال بعض أعبائي
ُ
عما ُ
أسأل ّ
لست أعلمه
وقلت
ُ
ّ
وأنسل الصبر من شكي وضوضائي
َ
ً
يا “أبجر” الخيل خ ِّب ْر فانحنى خجال
ُّ
َوت َ
متم :اليوم ظهري ظل حدباء
َّ
ُ
هرمت و باعوا كل أسرجتي
لقد
َّ
وجندوا في حروب الحقد أبنائي

آالم دفينة
ٌ
َ
فيه ٌ
أحنائه ل َه ُب
ماء وفي
ِ
في ِ
َّ
ُ
ُ
ُ
آالمه الت ِعب ؟
فصح عن ِ
فكيف ي ِ
ٌ
ُ
اآلهات ُمحترق
زفير ُه بلظى
ِ
ُ
ُ
الصمت ينتحبُ
بلسان
ودمعه
ِ
ِ
ً
َ
اآلالم مصطبرا
الضلوع على
طوى
ِ
ُ
قلبه في الصدر َ
كأنما ُ
اليجبُ
ِ
ِ
ثم أبكى َم ْن ُّ
بكى  .بكى َّ .
يحن ُله
ْ
ْ
عذ ُب الماء ينسكبُ
الصخر
ْ َّوكم من ْ ِ
ُ
األنام وقد
شكواه قد أسمعت كل
ِ
ُ
ُ
والعرب
اإلسالم
َأص َّم عن سمعها
َ ْ ٌ ُ
الت َت ُ
ُ
رجمه
القول صمت
وأفصح
ِ
ّ
ْ
ُ
عرف السببُ
إال َالدموع إذا لم ي ِ
ْ
فاص ْبر على الضيم مهما طال ياوطني
ُ
ُ
َّ
فرج تجلى به الك َر ُب
ً ال بد من ِ
َ
موطن المجد ،يا حصنا نلوذ به
يا
ُّ
ْ
الن َوبُ
في َالنائبات إذا حاقت بنا
َ
ً
نفديك بالروح طوعا دونما طل ٍب
ً
ُ
بنيه ُأب ؟
وكيف
يطلب غوثا من ِ
ُ
َ
والعتب يا ْوطني
دموع األسى
فاكت ْم
ِ
مع ُيش ُ
فالد ُ
ّ
مت َم ْن الموا َ
وم ْن عتبوا
ُ
ُ
واألحقاد في دمهمْ
الغدر
تغلغل
ّ ُ ْ ُ ًّ َ
وأرجفوا أنهم حبا بك اعتصبوا
ْ ّ َ
وكم كادوا ْ
حوك ْ
وكم غدروا
كم جر
ُ
وأنتَ
تحتمل البلوى وتحتسبُ

ُّ
ُ
بكيت احتوانا ظل “عنتر ٍة»
بكى
ٌ
في سيفه ألق من ثغر حسناء
بكى بكيناُ ..
لويت الدرب خلفهما
ُ
َ
ُ
ً
أشياء بأشياء
أصافق الليل
ٌ َّ
ُ
ٌ
منسرب
والحوت
جوع أذل الحشا
في البحر يهرب من شامي وسينائي
غرق
قد الذ بالبحر كي يحتاط من ٍ

ظلمة أعدموا في بابها الرائي
في
ٍ
ٌ
وصاحبي قلق َيسري بأوردتي
ُ
يغتاب في مجلس األوجاع أشالئي
ً
َ
هدهد األشواق ُمنكسرا
ما لي أرى
ُّ
يبث في نشرة األخبار أنبائي
ِّ
ٌ
عن كل من نزفتهم دوننا طرق
ٌ
سرابها مشكل في َس ْمت “زرقاء»
نور ببسمته
عن سادن الشعر عن ٍ
َّ
يغمز الغيم إال رد بالماء
لم
ِ
َ
َّ
عيناه رنحتا بالبرق سمرته
ً
ِّ
ليال ُ
ضوء ألالء
كما ُيرنح
ُي ِّ
فو ُر ُ
الب َّن ُيملي من حضارته
الل صحت في ربطة التاء
على ِد ٍ
ضي ُ
ً
عت بين نجوم السعد ضحكته
يا ليته الغيم يبكيها بصحرائي
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ماذا ُت ّ
سمى؟
ُ
بانعكاس
وهي أشبه
ِ
الماء
ٌ
آخر ُّ
وجه ٌ
للروح
ُ
ٌ
يوف
نهر من ط ِ
رمال
السائرين على ِ
الغيب
ُ
ْ
صوت الهواجس
أم ُ
وابنة الحرمان
ُّ
ُ
والفرح الذي ينسل من
شوك الغياب
ِّ
كأنه ُ
ضوء ْ
األلم..

لتقبيل الحياة بما َ
تأخر
ْ
من رسائلهم
جم ُ
ُ
وح الرغبة َاألولى
ُ
ُّ
شاعر عرف
تمرد َ ٍ
الحقيقة
أم
َتر ُّد ُد ظالم َ
ذكر السماء
ٍ
َ َُ
ً
قتدرا
ومة
وق
المظلوم ُم َ ِ
َ
َّ
ليأخذ حقـه َّ
مم ْن ظل ْم

ماذا ُت َّ
سمى؟
وهي أشبه بانزياح
المفردات
ماذا ُت ّ
سمى؟
إلى المجازات البعيد ِة
ٌ
وهي أشبه باقتراف
رحلة عذراء ُ
تولد من
بيضاء
غمامة
الحب ٌفوق
ٍ
ضباب ُّ
الروح
ٌِ
تكثيف لماء الوقت
َ ُ
زوبعة من المعنى
احتماالت تعيد
غربلة
ٍ
يغلـ ُفها ُ
ِّ
غبار الالمكان
صياغة األشياء
ُ
عجينة األوهام
ٌ
تكرار لماض
ُ
ٌ ٍ ٌ
مستحيل حول أم لغة الحنين إلى
واقتراح
الحنين
سيكون
ُّ
ُّ
ماْ َ ٌ
وهبة العطر الذي ُيشتق
ٌّ
سماوي
ش
أم غب
ّ ً من ورد َ
ٌ
الند ْم
ِ
ونور في الظالم كأن قلبا
يغ ْب
لم ِ
ً
َ
ّ
تنمْ
أو ُر ّبما
وكأن عينا لم
ٌ
فرصة كي نكسرَ
هي
المعنى
ماذا تسمى؟
َ
ونهرب من مواجهة
بالتماع البرق
وهي أشبه ِ
الحيا ِة
غيم المجاز
في ُ
َ
بيضاء ُ
يلعبها
بلعبة
حقيبة السفر المفاجئ
ٍُ
الخيالَ ..
مع َ
العد ْم
عودة الموتى
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ً
ُ
وتصفح جودا منك ياوطني
تعفو
ُ َ
ال يستثيرك ما قالوا وما كتبوا
ّ
والتلفاز ْ
ْ
كم غمزوا
عب َر اإلذاعات
ُ
َ
َ
ّ
وعنك كم حوروا ماقلت أو كذبوا
ً
صبر َك أن يبقي ُ
َ
وشاء ُ
له ْم أمال
َ
إلى َالصالح الذي عن دربه نكبوا
ّ ُ
طبع ِه ْم فسقوا
لكنه ْم  ،واألذى من ِ
ُ
ينجذب
الطبع لإلرهاب
وسيئ ْ ِ
ضمائر ُه ْم للغرب ْ ،إن ُو َ
َ
جدت
باعوا
ِْ
ّ َُ
ُ
ُ
جسمها الذنب
والغرب أفعى وهم في
ِ
كادوا ُأل َّم ِتنا واستنزفوا َ
دمها
ّ
ُ
ّ
كأنما ُ
والذ ُ
هب
دمها البترول
َْ
وما ْار َ
الجرح فالت َهموا
تو ْوا من
ِ
نزيف َ ْ َ ِ
ْ
الشعوب التي من نز ِفها شربوا
لحم
ِ
ْ
بأرض الشام قد سفكوا
دماء
فكم ٍ
ِ
ْ
بيوت على سكانها خربوا
وكم
ٍ
َ
أهلها في األرض ال ٌ
ّ
أحد
وشردوا
ِ
عليهم من األرحام  ،فاغتربوا
يحنو ً
ّ
لكن ُهم تركوا في الشام أفئدة
َ
َ
ُ
ُ
والره ُب
والتخريب
الغدر
ماراعها
ْ َ
آمنت بك بعد الله يا وطني
قد
ٌ
ْ
وإن طغى خائن أو َ
ُ
غتصب
جار ُم
َّ
ُ
ُ
الفيحاء تحضن ُه
أو عق َم ْن كانت
ُ
ويحتلب
ضرعها يجني
وكان من ِ

َ
ناصبوك ً
عداء ما ُله ٌ
سبب
ما
َ َ
ّ
ودمروا صرحك العالي بما ضربوا
ّ ّ
َ
ألن َك ْ
قاومت َم ْن سرقوا
قد
إال
َ
ْ
خير البالد ولم ترضخ ِلما طلبوا
َ
َ ُ ُ ّ
فض يا وطني
أثرت ِحقدهم بالر ِ
َْ
ولو ذللت لما الموا وال غضبوا
ّ
ًَ
ً
َ
ومنزلة
سموت بالش ِ
عب إجالال ِ
َ
ُ
ُ
ُ
والكتب
والدين
والشعب فيك سما ،
َْ
ً ِّ
ُ
لو ْلم تك ْن وطنا للحق ما نزلت
َ ّ
َ
فيك الرساالت أو َ
ضاء ْت بك الش ُه ُب
فشمس عيسى ُت ُ
ُ
ضيء الكون ُمشرقة
َ
ُ
ُ
تنتصب
أحمد في العلياء
وشمس
َ
منحاك َّ
الحب ياوطني
شمسان  ،قد
ٌ
ُ
زيف وال ر َيبُ
وما بحبهما
ِ
ُ ْ ٌ
ْ َ
ربيع ِهما
فردو ُسك
البكر روض من ِ
َ
ُ
وترتقب
والمؤمنون ُله تهفو
َ
َ
ٌ
ُ
إخالص بال ث َم ٍن
ودرب ُه ْم لك
فالروح ُتعطى ل َم ْن من روحه َ
ُ
يه ُب
ِ ِ
ِ
ْ
ً
َ ْ
وطن
يعش تائها يحيى بال
ومن ِ
ٍ
ََ
َ ُ ْ
ُ
حر ِه ُيسبى ُوي ْستل ُب
يهن  ،ومن ج ِ
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ّ
ّ
ّ
وبالذهب ُتختبر المرأة ،وبالمرأة يختبر ّ
الرجل· .
بالنار ُيختبر الذهب،
كونفوشيوس
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أبو معروف
قصة :رندا العازر
تسابقت حبات املطر الفتيات ملالقاة
أرض طال انتظارها ،فنزلت معانق ًة إياها
حبيب بعد غياب
عناق
ٍ
تغلغلت بني حبيباتها العطشى لتمأل
شقوقها أندي ًة شهي ًة باردة  ...معيد ًة
بذلك احلياة إليها من جديد ...
استعادت بهطولها ذكريات كانت طي
التراب دفين ًة ،لتخرجها من مخابئها
كعروس ،أغدقتها النسوة ـ فيما مضى
ٍ
ـ بوريقات من الزهر لتزهو بحياء جميل
ٍ فوق تربتها ،مهلل ًة بزهوتها أحلى
وأجمل التهاليل ...
تنبت من قلب الثرى براعما ً تطرحه في
ٌ
حامل
فتي،
صدر االثير كمولودٍ حديث ٍ ّ
بني طياته آماال ً كثير ًة طال سباتها ...
أجل  ...سيخرج للنور أخيرا ً  ..وستكبر
حبيباته الفتية فتمأل املدى والثرى بكل
ما اختزنته وما ورثته من معشوقتها
االرض ،لتنثره فيما بعد حبا ً وعطاءا ً ال
ينضبان.
ها قد أنهى الليل مناوبته سريعا ً مسلما ً
الراية لألم الرؤم الشمس  ,ليغترف كل
من كان غافيا ً على وجه البسيطة من
مخزونها الثر العظيم ،دفئا ً وأمالً...
معيد ًة بذلك احلركة والنشاط خمللوقات
اهلل أجمع  ...دومنا استثناء
وفوق تلك التالل الغير بعيدة نهض
معروف كعادته باكرا ً مع الفجر،
أبو
ٍ
مدججا ً مبعوله الذي يشبه كل شيء
سالح يحارب به كل ما
إال املعول فكأنه
ٌ
يعترض طريق منو زرعه ،كان نصف ذراعه
مكسورا ً و بعض أسنانه متآكل ٍة بفعل
احلفر ويغطيها الصدئ في معظمها.
معروف مباليا ً بعمره الذي
لم يكن أبو
ٍ
يقارب اجليلني تقريباً.
كشاب عشريني
تراه يهم في مشيته
ٍ
بكامل نشاطه ،ميشي بعجل ٍة حتى
ال تدركه شمس الظهيرة في طريق
العودة.
يذهب إلى بيدره الذي يتمنى أال يفارقه
حتى ليالً ،مبتدأ ً عمله بجملته الشهيرة
( يارب أرزقنا الصحة والغالل )
وهنا تبدأ مهمة املعول ويأتي دوره
بالتخطيط واحلفر فيجعل حول كل
شجر ٍة حفر ًة دائري ًة غير عميق ٍة،
مقتلعا ً ما جاء في طريقه من احلشائش
واألعشاب الضارة .
معروف في عمله دون أن يأخذ
يجد أبو
ّ
ٍ
منه التعب مأخذه .فما ان يتوسط قرص
الشمس سماءه حتى يلوذ بجسده
النحيل حتت ظالل شجرته احملببة إلى
قلبه ،مخرجا ً زوادته التي ال تتعدى

معظم االحيان رغيفني من اخلبز االسمر
وبيضتان مسلوقتان وصر ًة صغير ًة من
الزبدة املعدة منزلياً ،طبعا ً مع بعض
حبات شهي ٍة من الطماطم واخليار التي
ٍ
ً
يضيفها لفطوره ،يقطفها طازجة من
زرعه فيأكلها كعادته مكتفيا ً مبسحها
بيديه دون غسيل .
يتنفس ملء رئتيه وينكب على طعامه
واشتهاء صريحني ،لكنه كان دائم
بنهم
ٍ
ٍ
أحاديث
من
حوله
عما
ساهي
الشرود
ٍ
كانت تأتيه تباعا ً من احلقول اجملاورة.
فأغلب ما كان يدور في خلده هو سؤا ٌل
واح ٌد وال يزال:
ـ أنّى لي أن أسدد أقساط اجلامعة
ملعروف هذا العام أيضاً ،فاملوسم ليس
وفيرا ً كما كنت أرجو ...
( ياا معني ما لي غيرك )  ...يتلفظ جملته
زفرات تخرج متقطع ًة،
هذه مع بعض
ٍ
إذ باعتقاده انها وحدها الكفيلة بدرء
العوزعن جيبه وعائلته  .فلكم كان
يتبتل إلى خالقه ليالً حينما يختتم
التعب آخر أفعاله بجسده ،ليطرحه
منهكا ً في فراشه .
يدخل في حمحم ٍة موجع ٍة متمنيا ً أن
تتدلى عليه من السماء قصع ًة من
املال كبير ًة لتخفف عنه أعباء التزاماته

وحطب للتدفئة
مؤن للشتاء
ٍ
الكثيرة من ٍ
ناهيك عما يتطلبه املنزل بشكل يومي
من الضروريات التي ال ميكن االستغناء
عنها  .وأكثر ما كان يشغله هو كيفية
تسديد أقساط ابنه اجلامعية كونه
يرتاد جامع ًة خاص ًة.
آخ ياا رأسي  ...سأصاب باجلنون ..
ٍ
يلملم ما تبقى من زوادته ويعاود مرحل ًة
جديد ًة من السقاية عساها تخفف
من حدة تفكيره وتبعد عنه روح الهم
والغم.
إن لكل شجرة عنده حكاية قد زرعت
َ
مراحل عمري ٍة
بأيادٍ مختلفة وفي
معروف
مختلفة .يستذكر فيها أبو
ٍ
كيف أنه في صباه قد أكنف جده وأعانه
على غرس كل أشجار الزيتون تلك ،حني
كانت فسيال تتغاوى فوق عرشها الذي
ال يتعدى املتر من التراب ،لتمد جذورها
في تربته الرطبة بكل غنج منسابة في
جميع االجتاهات ،لتغفو واثرة فراشها
في أول ليل ٍة لها ،غافي ٌة عما حولها من
مخلوقات ،فتحلم بصيرورتها شجر ًة
باسق ًة مثمر ًة تتدلى حبات الزيتون من
أغصانها كآللئ فوق الثرى .
معروف مبلء شدقيه حني
يضحك أبو
ٍ
تراءت له الحقا ً أحالمه الطفولية معيد ًة

أفكاره ليس إلى طفولته فحسب وإمنا
إلى تلك االيام التي ما زالت ماثلة أمامه
كلما نظر إلى حقله وطرد بصره على
وسع مداه ...مستذكرا ً ما استطاعت
ذاكرته من جميل الذكريات ،فما كان
منه إال أن يخر بجسده الهرم فوق تربتها
ليغرق في تأمل ينسيه شقاء الدنيا
ومتاعبها ...
أحداث أدخلت
عدة
مخيلته
لقد طرقت
ٍ
نشوتها عارمة إلى صدره  ...مثل رغائف
اخلبز الذي كانت تعده جدته (رحمها اهلل
بأطايب من الزعتر البري
) ،حني متزجه
ٍ
وبعض من حبات السمسم الذهبية
ٍ
وحفن ٍة ال بأس بها من حبات البركة
كبير
صحن
عندما كانت تقدمه له مع
ٍ
ٍ
من اللنب الرائب الطازج  .لكن الطبق
الذي ال ينفك يتشههاه من يدها هو
قالية البيض املطبوخ بالسمن العربي،
الذي ما زال طعمها عالقا حتت أسنانه
إلى اليوم .
يطوف بنظره أرجاء احلقل ليستقر
على شجرة جوزٍ هرم ٍة والتي أصبحت
مع الوقت مالذا ً للطيور املعششة فوق
أغصانها فقط ،فلم تعد تعطي ثمارها
كالسابق منذ أكثر من عقد ونصف
العقد تقريبا .
ً
يقول أبو معروف  :أذكر جيدا ذلك
الصيف حني كانت شجرة اجلوز ملتقانا
أنا وأم معروف في أيام خطوبتنا وبعيدا ً
عن أعني الرقباء ،كنا نسترق كلمات
الغزل من أفواهنا استراقا ً  ،...عاشقان
كنا على بساط الهوى ،حتلو احلياة في
أعيننا فال يعرف املرح حدودا ً لطيشنا
ولهونا ،نتراكض فوق تربة احلقل دون
رقيب في ساعات الفجر األولى ،لتالقينا
ٍ
شمس الظهيرة فوق املنحدر املطل على
القرية باث ًة في قلبينا وعلى وجنتينا
دفئا ً وكثيرا ً من املسرات  ..لنتودع آخر
بلقاء جدي ٍد قريب إن
أمل
ٍ
النهار على ٍ
استطاعت حبيبتي له سبيالً ...
آه ٍ  ...لقد أخذني الشرود معه طويالً
قدمي غارقتني في الوحل متاما ً
ألجد
ّ
يااا إلهي  ..كيف سأسير إلى البيت اآلن
بضجر
؟؟  ...يتأفف
ٍ
ً
لينهض آخر األمر نافضا عنه رداء
همومه وبعضا ً من الوحل العالق
بحذائه ،فيساير طريق العودة مستأنسا ً
مع ذكرياته التي أبت أن تفارقه إلى أن
وصل .
شبر ولدت حكاية ،وعلى كل
ففي كل
ٍ
رقع ٍة صارت رواية ،يخطها الزمان فرحا ً
أو رمبا حزنا ً .

قصة
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حبل سري للغاية
قصة :شيم دبابو
صاح الرصيف مذعوراً ،واقتلعت
الغضة جذورها من التراب
الشجيرات
ّ
ً
ممسكة بأطراف أوراقها هربا ،وصفارة إنذار
الريح تعوي ،فيتراكض أطفال احلي في
ّ
كل اجلهات يصرخون محذرين:
« ابتعدوا جميعا ً عن طريقها».
في مدخل احلي تغرس السيدة البدينة
كعب حذائها في جسد الشارع  ،ثم تنزع
قدمها من األرض فيتطاير الغبار ويغطي
احلي كامالً بج ّو خريفي
السماء ،ل َيدخُ ل ُّ
يتجدد حلوله كلما م ّرت العجوز
شاحب،
ّ
ٍ
البدينة به ،وعلى رنني العقود السبعة
املنحدرة من عنقها لترتطم بهضب ٍة
عالي ٍة تنهض أسفل صدرها ،يخرج رجال
احلي الصاحلون ملساعدة السيدة التي
كانت تتمايل على طرفيها مع أكوام
أكياس ،وزعتها على أصابعها اخلشنة
القاسية ،بعد أن ابتاعت ما ال تقوى
يد العون
على حمله ،فيسارع الرجال ملد ّ
كعادتهم بالوقوف على جانبي الطريق
والدعاء لها بالستر والهداية.
لم تكن األرملة البدينة تخشى املرور من
أمام ال ّلحام ،مع علمها بأنه يضعها في
مفرمته كلما م ّرت ،ويوزع ما ت ّيسر له
من حلمها على نسوة احلي ،للتفنن بإعداد
مختلف األطباق الشهية ،وكانت تعرف
جي ًدا أنه الحظ السر الذي تخفيه في
بطنها بعينه التي ال تخطئ هد ًفا  ،أشار
العم اجلزار بأصابعه الرقيقة إلى مساعده
وصاح به و َملَ ُك املروءة يعتلي مالمحه:
«قم وساعد سيدتنا في حمل األكياس»
قالها وعيناه جتوالن على هضبتها ذهابا ً
و إياباً ،وأصابعه تداعب شاربيه بشغب،
حمل الصبي املسكني أكوام اخلضار
وسبق العجوز إلى باب منزلها ،وما
إن عصفت قد ُمها مبدخَ ل املبنى حتى
تطايرت النساء في كل مكان ،إحداهن
تنتشل سراويل زوجها عن حبل الغسيل
قبل أن تقع عليهم عني السيدة املمرغة
بالكحل وتختطفهم بنظرة سريعة،
وأخرى تبتُر إصبعها لتخفي معه خامت
خطوبتها عن مرأى السارقة ،وتهمس في
س ّر صديقاتها  « :انظري كم كبر بطنها،
أظنها دخلت في شهرها السابع» ،أما
أعقلهن فترد بحكمة ووقار « :يا لطيف...
كفاكن ثرثرة ،لند ُع لها بالهداية والستر،
قبل أن تفسد تربية أوالدنا».
وكعادتها ترنحت على درجات املبنى
بصمت متجاهل ًة اتهاماتهم املتكررة،
وعندما وصلت إلى باب منزلها فتحته
ثم أشارت للشاب بوضع األكياس على
ّ
طاولة وسط فسحة دائرية ،فنظر إلى
قميصه األبيض الناصع نظرة رعب ،ووضع
ثم ف ّر هاربًا خشية
األكياس عند العتبة ّ
أن يلوث قميصه بغبار الذنوب الذي غطى
أيضا وجبة دسمة على
بيتها ،فيصير هو ً
موائد ثرثرتهن.
حملت األرملة األكياس وحدها بعناء،
وأقفلت باب منزلها سبعة أقفال ،علقت
ِمفتاح كل قفل منها بسلسال عقد من
العقود السبعة التي تتمايل على صدرها
فتعزف نغمة رقيقة ،سحبت قدميها
الرقيقتني من احلذاء وداعبت بهما أرضية

البيت كبجعة سوداء ترقص على سطح
املاء ،فتطايرت نغمات السالسل وأدخلت
يتجدد
البيت ك ّله في ج ّو أمومة دافئ
ّ
كيسا من
حلوله كلما عادت إليه ،حاملة
ً
التفاح األحمر ،اختارته بعناية لتضمن أن
حجم كل تفاحة منه يصلح لقضمة فم
صغير من غير أن يؤذيه.
وقفت أمام املرآة تتأمل حجم بطنها الذي
فاضحا ،رفعت ثوبها تفكر بطريقة
صار
ً
تخفي بها احلبل السري الذي ازداد طوله
بشكل جنوني في الفترة األخيرة ،لم
يكن أمامها إال أن تشده بحزام يخفف
من حجمه...رفعت ثوبها وفردت احلبل
ثم حتسسته بشوق وراحت
على طولهّ ،
ّ
وتلفه برفق ،قبل
تدندن أغنيات األمس

بعذوبة ،حت ّلق كشمس ّ
لفت الظالم
فل ّونته ،وكالطفلة تصرخ بفرح :
« لقد تأخرت ..تأخرت كثيرًا»
أجابها اجلدار بخوف:
“ششش....اخفضي صوتك”
“انتظرتك طويالً
.....أحتسس كل ليلة نبض
ّ
قلبك ....وأصغي إلى أنفاسك ألطمئن
أنك بخير”
وضع يده .على وجهها ،يحتضن الدروب
التي شقها الزمان على صفحتيه،
وهمس يداعبها  “ :تبدين سمينة”
أجابت بحرج“ :وكدت ألِ ُد على ألسنة
الناس ،طال غيابك وطال معه احلبل في
بطني”
رد بدهشة“ :ظننتك قصصته”

شدته
أن تخنقه بحزام مطاطي خشنّ ،
بقوة وكتمت عن مسامع الناس صرخة
األلم الهاربة ،ثم أزاحت املرآة عن وجه
اجلدار ،أغمضت عينيها وراحت تسترجع
صورة املكان قبل أن يقسمه اجلدار،
عندما كانت الكرة املطاطية تدور بأرجائه
ِّ
محطمة كل ما يعترض
وحت ّلق في فضائه
سبيلها ،فتنداح منها ضحكات الطفولة
وتلملم شظايا ما حطمته شقاوة الكرة،
كانت فسحة البيت وقتئذ كبيرة ج ًدا،
وكانت الكرة صغيرة ،ومع كل عام تكبر
الكرة ويصغر معها املنزل ويطول احلبل
في بطنها.
اقتربت من اجلدار وراحت تتحسس حرارته،
تنقل كفيها الناعمتني من زاوية ألخرى،
ترش عليه من عطرها الثمني ،تغني له
وتسقيه من أنفاسها لتستنطق سكونه
 ...فيبقى باردًا خشناً ،تشيح بوجهها
عنه وتسند رأسها على كتفه البارد،
تدغدغه ببقايا شعيرات بيض ،فيخرج
اجلدار كفيه الكبيرتني ويسدلهما على
كتفيها ببطء.
حلقت عيناها في الظالم ،وارتعشت
شفتاها حتاوالن النطق للمرة األولى
منذ زمن ال تذكره ،استدارت نحوه بخفة
تطايرت معها أطراف فستانها الرقيق
سابحة خلف جدول شعرها املنسكب

“لن أقصه ..وأنت تعلم ذلك جي ًدا”
ضحك اجلدار طويالً ،ثم شدها إليه
واحتضنها بعمق:
“سامحيني ،لم يكن الغياب باختياري،
فالرجل الذي يسكن املنزل الذي أطل
عليه بوجهي اآلخر”
قاطعته وصاحت بذعر “ :ما به “
رد ببرود“ :اطمئني ،بخير وبكامل صحته،
أخشى أن مييل علي يو ًما فيهدمني”
نفثت خوفها  ....واستراحت على كتفه
مجدداً:
ّ
“حدثني عنه”
ّ
“يخطط لتغيير أثاث منزله ،ليليق
بالقمصان البيض ولفافات التبغ التي
تزوره كل أسبوع بعد أن حصل على
ترقيه في عمله ،نزع عني ّ
كل اللوحات
القدمية ،وأولها لوحة طفولته الربيعية،
وطلب إلى مهندس الديكور أن يرصعني
بأحجار نفيسة ،وكلما فكرت بزيارتك،
باغتني أحدهم بآالته ،حفرًا  ،وثق ًبا  ،ونحتاً،
وأتيتك اليوم منتهزا ً فرصة توقفهم عن
العمل بسبب خالفه مع زوجه على اللون،
إذ أص ّرت على تلويني بلون طالء أظافرها
املفضل”.
علت الدهشة أخاديد جبهتها“ :أحم ّر! ال
يحب هذا اللون منذ أن كان طفال”
وبابتسامة مواساة أجابها.:

“هذا الرجل....لم يعد كما تذكرين،
حملته ريح قوية إلى األعلى
كيال يتسخ حذاؤه بغبار األرض،
وصار يطلب احلليب وكل ما يحتاج مبكاملة
هاتفية صغيرة”.
“يحب شربه
غضب:
صفعته بنظرة
ّ
مسا ًء فكيف له أن يذهب بنفسه لشراء
احلليب بعد يوم طويل متعب؟”
تابع “أراه يخرج من الباب اخللفي للمبنى،
ويتفادى املرور من الشارع املزدحم“.
 ”لقد عودته االبتعاد عن االزدحام كيالتتسخ ثيابه”.
تابع اجلدار وقد بدأ صبره يتالشى حتت
سيف تبريراتها “ ال يرد السالم....ال يبادلهم
الكالم ...يتجاهل اجلار ....ويتحاشى اجلزار”
استرقت عند كلمة اجلزار نظرة خجولة
إلى بطنها التي نهشتها عيون اجلزار
وقالت “ :يخاف سكينه”.
تابع “أقالم التلوين الصغيرة صارت
رصاصا ،لقد أمضى الليل بأكمله
ً
يحاول أن ميحو آثار األلوان اخلشبية
عن الكوخ الصغير املرسوم على زاوية
لوحة طفولته الربيعية ،بعد أن طلبت
منه زوجه أن يتخلص منها ،وبعد جهد
كبير استطاع أن يخفي آثار األلوان
حتت قصر من ظالل الرصاص الداكن”
ابتلع جفناها الدمعة التي حاولت االنتحار
مجددًا وأجابت“ :إنها سنة الكون”.
رد اجلدار بنزق  ”:لم أعد أحتمل غروره
وجفاءه ....وأفكر بالرحيل“.
ه ّبت مذعور ًة ”...وتتركني وحيدة!”.
سكت اجلدار فجأة....
ك ّررت بنبرة أعلى:
“ وتتركني وحدي”
صمت اجلدار طويلاً
“ستتركني؟!”........
ابتلع اجلدار فمه ,وصاح أزيز آالت احلفر
والنحت مجددًا ،فاستيقظ ظالم الوحدة
في بيتها مرة أخرى مطبقًا على صدرها
بصمت ثقيل يقطعه ضجيج العمال
وآالتهم ،ألصقت جبهتها بجبهته،
مررت كفيها على صدره البارد ،تتحسس
حرارته ،تستنطقه من غير جدوى ،تناديه
فال يجيب ،أشبعته لك ًما وصراخً ا..........
وتقبيلاً .....تطوف أمامه بجنون والعتمة
تفترس نشيجها ،وعندما أنهكها
الصراخ ودار بها الظالم  ،حاولت النهوض
فانفلت احلبل من بطنها وسحبها معه
إلى األرض ،حاولت النهوض مج ًددا
متكئة على اجلدار لكنه مال!  ....وسرعان
ما تهاوى فوقها ليسقطا م ًعا ،وماجت
بسقوطها صرخة العقود السبعة
األخيرة على صدرها تذيع أنني مخاض
األرملة على مسامع اجليران فير ّددون بوقار:
“ اهلل يستر عليها ،اهلل يستر عليها”.
وعلى الطرف اآلخر من اجلدار املنهار ،حيث
يعيش الطفل الذي كبر كثيرًا  ...تابع
عمال الديكور والتصميم عملية إزالة
اجلدار القاطع بني املنزلني ،وترحيل أنقاضه،
وتنظيف ذكرياته ،والتخلص مما تركته األ ّم
قبل رحيلها ،ليصير كوخ الرجل الصغير
قصرًا كبيرًا ،يتّسع ألحالمه التي ّ
تغذت
سري للغاية.
على حبل
ّ

كلمة أخيرة
كتبها :توفيق أحمد
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الدكتور عيسى العاكوب :شعلة من الفرات

بارز في اللغة والبالغة
شعلة من الشرقَ ..ع َل ٌم ٌ
والترجمة والنقد األدبي

هو ابن سورية ُ
وابن صنوفِ المعرفة بأرقى أشكالها ومعانيها
ً
ُُ
تختلف كثيرا عن طفولة
«طفولته ُالتي يعيها الَ ّ
أترابه .عيناه ش���هدتا نور ّالنهار عام /1950/م ،في
قرية من قرى محافظ���ة «الرقة» ،في أقصى ّ
غربيها،
وهي قرية «حالوة» .وه���ي قرية صغيرة تغفو على
الذراع اليسرى لنهر الفرات .وقد ُولد لوالدين ّ
أميين،
ً
ٌ
ّ
الت ّ
ّ
البس���يط
دين
فط���ري تقريبا إلى
لديهم���ا َم ْيل
ً
ُ
ّ
ومحب���ة لقراءة الق���رآن الكريم .وفيما بع���د تقريبا،
ّ
ابتدائيتان ،إحداهما في
أنشئت هناك مدرس���تان
ناحية قدي���م عند منعطف
وهي مرك���ز ّ
«مريب���ط» ّ
الفرات من الش���مال إلى الش���رق ،والثانية في قرية
«الحويش».
ً
ّ
س���ن السادس���ة تقريبا
العاك���وب« :في
يق���ول ُ
ّ
«حويجة
قرية
وهي
القرية،
���اب
بكت
،
األهل
ألحقني
ً
ّ
حالوة» ،فكنت أذهب مع ّ
الصبية ًصباحا إلى الكتاب،
ّ
ثم نعود بعد أربع س���اعات تقريبا إلى البيت ،وكان
ُ
بيتنا في ذلك الوقت ف���ي قرية «صاهود» المجاورة
ُ
المرحوم
وكان
لقريت���ي «حالوة»
ُ
و»حويجة ح�ل�اوة»ّ ُ َ.
ّ
وكنت
،
ا
ابن
ت
ك
شيخ
األحمد»،
د
المحم
الشيخ «حسين
ّ
ّ ً
م���ن ذوي الحظوة لديه؛ إذ كان الش���يخ متزوجا من
ّ
اتي».
إحدى ّعم ّ
ّ
ّ
تعل ُ
اب ما يقرب من ستة أشهر،
الكت
في
مه
استمر
ًّ
بقدرته ًالمتواضعة على
ا
جد
مغتبطين
والداه
وكان
ّ
قراءة القرآن الكريم ،كما كان متعلقا بهذا األمر.
ّ
خريف عام /1963/م.
اس���تمرت الحال
كذلك إلى ً
في هذه الفترة التي ّ
امتدت قريبا من س���بع سنوات
ّ
شديد
مدرس���ة رس���مية ،ولكنه كان َ
لم ّينتظم ّ في ّ
ّ
بكل ما يتصل بالقراءة والكتابة ولكنه َع َرف
التعلق ّ
ّ
فيما بعد أنه كان داخل الوعي الجمعي ألهله وذويه
ٌّ
وتقدير ٌ
ٌ
كبير لهما.
محبة للقراءة والكتابة
ً
وفي ع���ام /1960/م تقريبا ،انتقلت األس���رة إلى
قرية بعيدة في الرقة في مقياس ذلك الزمان ،وهي
قرية «الحرمل���ة» الواقعة ضمن مجم���وع من القرى
الصغيرة ّ
يسمى «حوائج كبير».
وفي خريف عام /1963/م ،حدث ٌ
أمر ّ
مهم في سير
ُ
حياة ّ
ّ
الص ّ
ابتدائية ّ في
بي ،إذ أنشأت الدولة مدرسة
«الحرملة» .فما كان م���ن الظمآن القديم إال أن
قرية ّ
س���ارع للنهل من المنهل .وإزاء االلتحاق بالمدرسة
َ
ْ
ْ
فقدان
متناقضين؛
ش���عورين
كان الوالد يعي���ش
ْ
ُ
ُ
ّ
رجل
س���اعد في
الم
العم���ل الزراعي المج ِ َه ِ
���د لدى ّ ٍّ
ّ
ُمعيل ُم ِ ّ
رغبة الصبي
تقد ٍم في السن معوز ،وتحقيق ِ
ٍّ
َ َ ْ َ
بالتعلمّ .
الثالثة عشرة أن يلتحق بالمدرسة
ولكن أنى البن ُ
التي تش���ترط قوانينها أن ال يتجاوز ِس ُّن المنتسب
الصف ّ
إلى ّ
األول السابعة؟!
ْ ٌ
الحقيقةِ ،مص ٌداق
ويقول العاكوب :ههنا ،عل���ى
ٌّ
ّ
ٌّ
العرفاني���ة التي تقول« :كل َم َه َّيأ لما
جلي للمقولة
ُ
خ ِلق له» .فقد رأى األس���تاذ ،أن ُيلحق قارئي القرآن
ّ
ّ
االبتدائ���ي .وهكذا
التالمي���ذ بالص���ف الثاني
من
ُ
ّ
شهر.
من
يقرب
لما
الحال
ت
استمر
ّ
ف���ي ع���ام /1964/م حدث ٌ
أم���ر آخر الف���ت للنظر،
إذ كان ف���ي زيارة لبيت من أق���ارب والدته في قرية
«حوائج صغير» ،والتقى الصغير في أثناء الس���هرة
ّ
بمعل���م القرية ،الذي تبادل مع���ه الحديث واختبره
في بع���ض مبادئ الكتابة والحس���اب ،وقال له« :إنْ
تلتحق بمدرستنا فس���أضعك في ّ
الصف السادس
ّ
االبتدائي ،وهكذا كان».
ّ
تف���وق ّ
ّ
الص ّ
بي
المرحل���ة
ه���ذه
في
يالحظ
مم���ا
ّ
ّ
ّ
ف���ي اللغة العربي���ة واللغة اإلنكليزي���ة ،وحتى في
ّ
ّ ُ
الر ّ
س
ياضي���ات .وكان م���ن التوفيق أن
ً
يك���ون مدر ّ ً
ُ
ّ
ّ
اإلعدادية ُ مج���ازا أزهريا
ّ
العربي ًة في ه���ذه ُ ّ
اللغ���ةً
ّ
متمكنا ومدققا .كان األستاذ «الشيخ إبراهيم حمزة
ّ
ّ
َ
ّ
ّ
السنوات الثالث.
الدمشقي» مدرس العربية طيلة
َ
التح���ق بمدرس���ة
1968م،
ع���ام
خري���ف
ف���ي
ّّ
ّ
«الرق���ة» ،وكانت قد
الزراعيي���ن ف���ي
المس���اعدين
ُ
ً
داخلي���ة ّ
ّ
اإلقامة
ن
تؤم
مدرس���ة
وهي
.
أحدث���ت ّتوا
ّ
ًّ
ً
َ
َ
َ
والمعيشة وتدفع راتبا شهريا .درس فيها صفين،
ّ
ثم كان علي���ه بعد ذلك أن ينتقل إلى نظيرتها في
«الس���لمية»ّ ،
لمدة ش���هرينّ ،
ّ
ثانوية «بوقا»
ثم إلى
ّ
ّ
ّ
الثانوي
«الالذقي���ة» ،إلكمال الثال���ث
الزراعي���ة في
ّ
ّ
ّ
/1971/م.
صيف
في
ة
الزراعي
ة
الثانوي
ونيل
،
الزراعي
ّ
ّ ً
َ
ّ
الدراس���ي الذي تاله عمل معلما للصف
وفي العام
الثاني في بلدة «ش���مس ّ
الدين» م���ن أعمال ناحية
ّ
ّ
الثانوية
مق���ررات
«مريب���ط»َ ،ود َر َس في أثناء ذلك

ّ
(الش���مس المنتصرة  -دراسة آثار الشاعر اإلسالمي
ّ
ّ
“جالل الدين الرومي” ،وأبعاد صوفي ًة
الكبير
موالنا ّ ً
ُ
لإلسالمّ ،
ترجمت كتابا
محمدا رس���ول الله .كما
وأن
مهتمة بموالنا “جالل ّ
ّ
ّ
الدين”.
فرنسية
لمستشرقة
وهي األس���تاذة “إيفادي فيتراي ميروفتش” ،وأماّ
ّ ّ ّ
والت ّ
كتابها فهو( :ج�ل�ال ّ
ُ
صوف) .وقد
الدين الرومي
ّ
ّ
وزارة الثقافة اإليرانية هذه الترجمة وترجمة
نشرت
ّ
كتاب (الشمس المنتصرة).
رحلة تدريس���ه الطويلة
عاد الدكتور العاكوب من ِ
خ���ارج القط���ر إل���ى طلبته ف���ي جامع���ة حلب في
وفي المرحلة الجامعية األولى وهو
الدراسات ًالعليا ْ
ٌ
مغتبط جدا بذلك إذ يعود إلى خدمة بلده.
َ
ّ
العامة ،الفرع األدبي ،إذ َح َصل في نهاية العام على
شهادتها.
ّ
العربية من
في عام /1972/م ،التحق بقسم اللغة
سنوات الدراسة ّاألربع في
ًّ
جامعة «حلب» ،وكان في ً
زراعيا ف���ي «الرقة» ،وقد
مراقبا
هذا القس���م يعمل َ
ورزق ابنه البكر «حسام ّ
ّ
الدين».
تزوج في هذه األثناء
ِ
في عام /1976/مّ ،
ّ
العربية
تخر َج ً في قس���م اللغة
من جامعة «حلب»ّ ،
ّ
العربية
محصال اإلجازة َفي اللغة
الالحق التح���ق ببرنامج دبلوم
وآدابها .وف���ي العام
َ
الدراس���ات العليا ،حيث نال شهادته عام /1977/م.
َ
انتظم في برنامج الماجستير
وفي العام الذي يليه
ف���ي ّ
ّ
األدبية ،إذ ن���ال درجته صيف عام
الدراس���ات
الحكم
«تأثير
فيه:
البحث
موض���وع
وكان
/1980/م.
ِ
ّ
العربي في العصر ّ
ّ
ّ
اس���ي
العب
الفارس���ية في األدب
ّ
األول».
َ ّ
ّ
في ّعام /1978/م ّ ،بدأ التدريس في ثانوية «جمال
ورة».
ّ
عبد الناصر» في «الث ً
كانت ه���ذه نقاط���ا صاغت الطفول���ة وأثرت في
المراحل الالحقة.
ّ
لكن االنعطاف الكبير حدث فيما بعد ،عندما َّ
يم َم
وفية األكبر «جالل ّ
َش ْط َر ش���اعر ّ
الدين ّ
الص ّ
الرومي»ّ
(تـ672هـ) .فبعد الحصول َ على الدكتوراه بسنوات،
ّ
يروي غليل ُه في اآلداب األخرى ،وقد
َكان
ً
يبح���ث عما ّ
اإلنكليزيةّ ،
ّ
ّ
لكن
ة
النقدي
ف���ات
المؤل
ت ْر َج َم ّعددا من
َْ َ ُ ً
ّ
يس���د الحاجة .وهكذا وجد نفسه شيئا
ذلك ًكله لم
ّ
ّ
الفارسي الجميل ،لدى أعالمه
عر
الش
فشيئا في عالم
ّ
كـ»الس���نائي» و»العطار» ّ
ّ
ّ
و»الر ّ
و»سعدي»
ومي»
الكبار
ّ
ّ
ّ
الفارسي
و»حافظ» .ولعل اإلطاللة األولى على الشعر
ث���م ّ
ّ
ّ
تحول األمر إلى
كانت
النافذة اإلنكليزيةٌ ّ ّ،
عب���ر ّ
ّ
الفارس���ي أخاذ ومدهش ،وهو
الفارس���ية .والشعر
َ
الوج���دان والعقلِّ ،
ويعبر ف���ي جملته عن
يخاط���ب
ّ
إليه النفوس كما يقول العاكوب.
تتوق
روحي
فضاء
ّ
الت ّ
ّ
الفارسي،
الشعر
في
ص
خص
إلى
دوافعه
وعن
ّ ً
ّ
ً
ُ
متخصصا في
لس���ت
يق���ول« :أش���ير ّأوال إلى أنني
ّ
ّ
ّ
الفارس���ي على العموم ،بل يصح أن تقول
ّالش���عر
ّ
ّ
الرومي”.
إنني متخصص في موالنا “ج�ل�ال الدين
ّ
اإليرانيون جهودي في تقديم موالنا ّ
ّ
الر ّ
ومي
ويقدر
ّ
إلى العرب ،ويطلقون ّ
بالفارس���ية
علي وعلى أمثالي
تعبير (مولوى ش���ناس)؛ أي خبي���ر بموالنا .وموالنا
ّ
الروم���ي” ينتمي كما هو معروف إلى
“جالل الدين
العرفاني ّ
الص ّ
ّ
وفي ،وهو َع ٌلم من أعالمه على
المشرب
ّ
ّ
الفارسي ،هو
العالمي .وفي داخل العرفان
المستوى
ُ
الشاعر
ينتمي إلى تقليد ،أو مدرس���ة،
ينتمي إليها ّ
والشاعر العارف “فريد ّ
ُ
الدين العطار”،
“سنائي”،
صاحب األثر الش���هير (منطق الطي���ر) .وقبل ذلك،
ّ
معشوق
العارف الكبير “ش���مس
الدين التبريزي”ّ ،
موالن���ا “جالل الدين”ّ .أما ّ
الدواف���ع إلى هذا االتجاه
المحبة واإلعجاب واإلحساس ّ
ّ
بالروعة .فهؤالء
فهي
الشعراء ّ
يحدثوننا عن أنفسنا فيّ العوالم المختلفة
ُ
ّ
علم���اء نفس
وس���نمر به���ا .إنهم
الت���ي مررنا بها
اإلس�ل�ام ّ .وحرماني منهم يعني حرماني من َمعين
ُ
ّ
روحي يعز
ً
االستغناء عنه»ّ .
منقطع عن
غير
ن���ي
أن
هنا
أذكر
أن
مفيدا
ويب���دو
ٍ
ً
ً
ّ
الغربية ،بل ّإن جزءا كبي���را ّ من عملي يقع
الثقاف���ة
في صميم هذه الثقافة ،ولكن في الش���طر المهتمّ
منها بفكر موالن���ا ّ
الر ّ
ومي وأدبه وش���عره وعرفانه.
ُ
ترجمت ثالثة ّكت���ب كبيرة من
وفي هذا المج���ال،
ّ
ّ
األلمانية الش���هيرة الراحلة
مؤلفات المستش���رقة
األس���تاذة “أنيماري ش���يمل” .وه���ذه الكتب هي:

الدكتور عيسى علي العاكوب:

ـ دكت���وراه في اللغ���ة العربية وآدابه���ا ـ جامعة
دمشق ـ .1984
ـ ُيجيد اللغات :اإلنكليزية والفارسية.
ـ وه���و عضو عام���ل في مجمع اللغ���ة العربية في
سورية منذ عام 2008م.
َ
سورية.
في
العرب
اب
الكت
اتحاد
ـ عضو عامل في
ّ
ُ
•ع ِّي َ
ّ
ّ
ْ
���م اللغة
���ن
ِ
بوظيفة م���در ٍ
س متمرن في قس ُِّ
ّ
العربية ِمن جامعة حلب ،في 1986/4/8م ،بتخصص
ّ
ّ
«البالغة والنقد
األدبي»ّ .
َ َ
ّ
ْ
ً
•ع ِمل رئيس���ا لقس ِم اللغة العربية (جامعة حلب)
ّ
1990م.
1989م
الجامعي
العام
ّ
في َ َ ْ
عض َ
ّ
العربية
تدريس في قسم اللغة
هيئة
و
•ع ِمل
ِ
ٍ
ّ
الغربي في ليبيا 1993 - 1990م.
بجامعة الجبل
ُ
•ر ِّق َ
س���اعد» ف���ي
���ي إل���ى وظيف���ة «أس���تاذ ُم
ِ
1992/3/12مً .
َ َ
ً
ّ
األدبي والبالغة في
س���اعدا للنقد
•ع ِمل أستاذا ُم
جامعة اإلمارات العربية المتحدة 1998 -1994م.
ُ ِّ َ
«أستاذ» في 2001/4/16م.
وظيفة ً
•رقي إلى َ َ
ّ
ّ
َ ع ِمل أستاذا للبالغة والنقد األدبي في
•
2007م.
2002
ر،
قط
جامعة
ّ
َ َ
ّ
ْ
ً
العربية وآدابها في
���م اللغة
•ع ِمل رئيس���ا ِلقس ِ
َ
ّ
كلي���ة اآلداب والعل���وم بجامع���ة قطر ،ف���ي المدة:
2007 - ¬2005م.
ّ
َ
ّ
رئيس���ا ْ
•ع ِم َل ً
العربية وآدابها في
���م اللغة
لقس
ّ ِ
َ
2009م.
2008
ة:
المد
في
ب
حل
جامعة
َ
ً ّ
َ َ
عميدا لكلي���ة اآلداب في جامعة حلب في
•ع ِمل
ّ
المدة2011 - 2009 :م.
ٌ
ٌ
ٌ
وللدكت���ور العاك���وب خبرة تدريس���ية ونش���اط
ٌ
ٌّ
وورش���ات تدريبية لرف���ع الكفاية
أكاديم���ي كبير
المهنية ُ
مي َ
الع ْل ّ
والب ْحثي:
صحيفة
اإلنتاج ٌ ِ
ِ
ٌ َّ
لاً
ّ
بالعربية ،أهمها:
كتب َمؤلفة
أو -
َ
ُ
ّ
الحك ِم الفارس���ية ف���ي األدب العربي في
َ•تأثير ِ
اسي ّ
الع ْصر ّ
العب ّ
األول.
ِ ُ َّ
َ
ّ
•التفكير النقدي عند العرب...
ُ ُ ُ
الجمان في َ
والبيان ِل ُّ
المعاني َ
ّ
يوطي.
لس
•ع ًقود ٌ ُ َ ٌ
ثاني���ا -كتب مترجمة عن اإلنكليزية والفارس���ية،
أهمها:
ُّ
ُّ
ّ
بأقالم أعالمها.
األوروبية
ِ
ومانسية ّ ُ
.1الر ُ
ّ
.2اللغة والمسؤولية :تشومسكي.
باعي ُ
ات لجالل ّ
ُ .3ر ّ
الدين الروميّ.
ِ
َ
ْ
َ
ٌ
ُ
مختارات ِمن ديوان ش ْمس ت ْبريز
العش���ق،
َ .4يد ِ
لجالل ّ
ّ
الدين الر ّ
ومي.
ُ
مفه���وم الوج���ود َ
ُ
وح ِقيقت���ه ،توش���يهيكو
.5
ِ
إيزوتسو.
ً
أيضا من الكتب المترجمة كما له ٌ
كثير
وله الكثير
َّ
مة باللغة بالعربية تزيد
البح���وث
من
العلمية المحك ِ
ً
بحثا وله ٌ
عدد ٌ
البحثية
األوراق
كبير من
على ٌعشرين
ِ
ِ
الرسائل
وله عديد من
مؤتمرات
وأبحاث في
ٍ
ًٍ
دوليةً ..
َّ ً
الجامعي���ة إش���رافا ومناقش���ة ..كم���ا كان محكما
كثير م���ن اللجان والجوائ���ز والكتب والمقاالت
في
ٍ
والملتقيات والجوائز والترقيات.
وفي
إنن���ا نرىّ نحن ف���ي جريدة األس���بوع األدبي ْ َ ٌ
اتح���اد الكت ٌاب العرب أن الدكت���ور العاكوب ّ َمفخ َرة
ٌ
علمية معرفية ،استطاع أن يرتقي إلى مصاف كبار
ّ
إيمان ِه
األدب���اء والكت���اب والباحثين وذلك نتيج���ة ِ
برس���الة العلم والمعرفة التي تبني اإلنسان
الكبير
ِ
مكان وزمان.
في كل
ٍ

