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 |  رامي جا�سم االبراهيم

إذا كانت أولى مهمات األدب واألدباء التعبير عن المشاعر واألحاسيس، 
نجد  فإننا  المختلفة،  بأبعادها  والحياة  العالم  إزاء  وبسطها  المواقف  ورصد 
من  يتهدده  ما  مواجهة  في  فيه  المجتمع  يتفجر  عربي  واقع  أمام  أنفسنا 
خطر حقيقي تتعرض فيه األمة العربية كلها لضراوة الهجمة الصهيونية 
الشرسة، وللوحشية األمريكية بمخالبها الصهيونية وآلتها التدميرية التي 

لم تعرف البشرية لها مثياًل عبر التاريخ.
إن ما تعرضت له أمتنا من اغتصاب لألرض وانتزاع للحقوق واستنزاف 
ولإلمبريالية  للصهيونية  والحقد  بالكراهية  نفوسنا  عّبأ  والطاقات  للخيرات 
المتخاذلين  على  والغضب  والنقمة  بالسخط  مشحونين  وجعلنا  األمريكية، 
المريضة  النفوس  ذوي  الطوائف  وأمــراء  والمتآمرين  ام 

ّ
الحك من  العرب 

والخانعة وهؤالء أشّد فتكًا بشعبنا وأكثر خطرًا من الصهاينة أنفسهم؛ بل 
شرًا  تجوس  التي  وأحذيتها  وإسرائيل  أمريكا  أزالم  العرب  الصهاينة  هم 

وتعيث فسادًا وظلمًا في مجتمعنا العربي .
بشكل  والحياة  الواقع  نقد  واجباته  أولى  من  المعاصر  األدب  كان  وإذا 
األول وساحته  والوحشية األمريكية هما مجاله  الصهيوني  الخطر  عام فإن 
اللبناني  الجنوب  في  االسرائيلية  التدمير  آلة  به  تقوم  ما  إن  إذ  األساسية 
من  وازع  بال  ودمار  وخراب  البريئة  للدماء  من سفك  ة 

ّ
غز قطاع  وفي  المقاوم 

البشر  جبين  له  يندى  هوعار  وقيمها  لإلنسانية  بانتماء  أوإحساس  ضمير 
لخلق  هذا  يفعل  إنما  المشاعر  عن  التعبير  إلى  يعمد  إذ  واألدب  والتاريخ، 
العدو وخوض  بالتحريض على مواجهة  إال  للمجتمع، وال يكون هذا  التوازن 
معركة المصير ضّد الصهيونية واإلمبريالية األمريكية، مهما عظمت قوتها 

واتسعت دائرة شراستها وتفاقمت وحشيتها وهمجيتها.
والدفاع  اإلنسان  حرية  حماية  على  وإصراره  ة 

ّ
الفعال بشجاعته  واألدب 

نفسه  جّند  األخالقية،  والمبادئ  بالقيم  التمسك  على  وحرصه  كرامته،  عن 
مع  وقوفه  عبر  واألمــة،  الوطن  عن  دفاعًا  الغادرة  الهجمة  لهذه  للتصدي 
المقاومة الشريفة واألبطال الشجعان، وانضمامه إلى كل من يخوض معركة 
الكرامة واإلباء، وليظهر قيمته التي جّند نفسه لها في معركة الحرية غير آبه 
بدعوى الجبناء وادعاءاتهم وتخاذلهم التي أغرقت األمة في مستنقع العار، 
لقد غامروا بشرفهم وكرامتهم، وهذا ليس جديدًا عليهم؛ فهم ال يملكون 
من هذا شيئًا، وحاولوا أن يشيعوا الخوف في ساحة المواجهة، ولكن هيهات 
فأدب المواجهة مشهود له في التاريخ، وفرسان القلم كانوا لهم بالمرصاد، 
صفوف  بين  وهم  والعزائم،  الهمم  وشحذوا  وتآمرهم  جبنهم  ففضحوا 

المقاومين في مواجهة أعداء األمة العربية يرفعون راية الحرية ويشهرون.
أقالمهم الحّرة وسط ساحة النضال بكل شرف الكلمة وإباء األدب الرفيع، 
تعصف  التي  الجحيم  نيران  وسط  الهمم  ويلهب  الحماسة  يشعل  الذي 
وأهداف  مخططات  وفاضحًا  وفارسها،  الحرية  راية  مّدعمًا  والحجر  بالبشر 

وحجم الترسانة الوحشية الصهيونية والغايات القذرة واألطماع الخسيسة 
لهذا العدو الغادر الجشع وحيله ومكائده، وهذا كله من خالل ما يملكه هذا 
األديب من ثقافة ومعرفة تمكّنانه من التصدي للعدو وفضح مآربه وكشف 
الزيف عن وجهه الحقيقي، ولوال هذه الثقافة وهذه المعرفة لهبط األدب في 
مطّب الجهل وعزل األديب عن الساحة، ووقع المتلقي في غفلة من أمره؛ بل 
في شراك اإلحباط والجهل والبعد عن الحقيقة واالنزالق في متاهات الوهم 

والهزيمة .
العدو عبر  المعاكس ويصب في خانة  االتجاه  النص في  ولسوف يقع 
ما يخلقه من يأس وإحباط في ذات المتلقي، ولسوف يفقد األديب قيمته 

واحترامه ويلقى بأدبه بعيدًا بسخط وازدراء .
رفض  الرفض،  سالح  يمثل  فهو  الصراع،  ساحة  يخوض  إذ  األدب  إن 
والخضوع،  االحتالل  رفض  الصهيوني،  والوجود  الصهيونية  الهيمنة 
ومواجهة الضغوط والتصدي للخداع والحيل والمواقف الملتوية واالنهزامية 
الجبانة، ورفض الظلم والقهر والعدوان واالحتواء والسيطرة، إذ ال يمكن ألي 
التشبث  وأخالق  المواجهة  شرف  عن  يتخلى  أن  مقاوم  وملتزم  حّر  أديب 
بالمبادئ والقيم الحّرة وتغذية النفوس باألمل والثقة باالنتصار والتفاؤل، 
الذات،  على  االعتماد  على  ومؤكدًا  والبطوالت،  واألجداد  باألمجاد  والتذكير 
اليأس  عن  بعيدًا  المواجهة  استمرت  حال  في  األكيد  النصر  على  ومراهنًا 
والخوف. إن الميل إلى التفاؤل والثقة، والجنوح إلى األمل عبر وضوح الرؤية، 
والبعد عن الشعور بالدونية والريبة بالذات وفقدان الثقة بالنفس، واإليمان 
النبيلة هو خطوة على درب الخالص والحرية، وانتصار  بالمقاومة الشريفة 
للواقع  انعكاس  المعركة هو  إن تجنيد األدب في  والهزيمة،  الهاوية  على 
العدوان  مواجهة  في  الصامدة  ومقاومتنا  أمتنا  تخوضه  الذي  النضالي 
الصهيوني واألنظمة العميلة والخائنة التي نصبتها االمبريالية األمريكية 
المنطقة  في  لها  وشرطيًا  لمصالحها،  حارسة  لتكون  الحكم  كراسي  على 
العربية، وبيدقًا في لعبة الشطرنج الشرق أوسطية التي تسعى الحتاللها 
الهمم  األمل ويشحذ  الذي يخلق  بالواقع هو  الملتحم  األدب  بالكامل؛ هذا 
ح على الرفض ويزيل غشاوة الجهل ويكشف زرقة الفجر، 

ّ
ويخلق التوازن، ويل

إنه أدب على مستوى المسؤولية مستوى التحدي وخوض المعركة الفاصلة 
األقالم  في بعض  عالقة  مازالت  التي  االنهزامية  والروح  التحدي  ومواجهة 

والنفوس .
وتجنيده  العالمي  الضمير  إليقاظ  كافية  فرصة  وأمامنا  معنا  الحق  إن 
إلى جانبنا، لقد كان أدباؤنا وال يزالون يحتلون مركز الطليعة إليقاظ الشعب، 
ام 

ّ
وإنارة السبيل لمواجهة األعداء أعداء الخارج والداخل وفضح العمالء والحك

تصفح  لن  التي  الدنيئة  مؤامراتهم  عن  الغطاء  وكشف  الجماهير،  أمام 
الجماهير عنها ))وسيعرف الظالمون أي منقلب ينقلبون(( . 

األدب بالمرصاد 

إنهم يفعلون ذلك

 |  نور�س قدور

ترك ما ال ُيْترُك حيال الشوق
 ِعَبٍر 

َ
َرْت وتاريخ

ُ
ث

َ
 لم ينَس أرقامًا ك

سلسلة  وتوالت  السنين،  ــبَء  ِع مرت 
أفكاٍر

 
َ

طال وأدبي  فني  عمٍر  بذاكرة  مّحصها 
بقاؤه 

يشُد البعيَد للقريِب، والقريّب للبعيِد 
 
َ
وسادة تشُد  وذراعُه  مغمضتاِن  عيناُه 

الشعِر المتبقي
 خلف كواليس النسيان 

فيها  تطفىُء  وثابٍة  نفٍس  خلجاِت  في 
ألسنة اللهِب 

ولَه  فيها  تذكر   
َ

األرض  
ُ
فيروز غنْت 

 
َ
ة ودرَّ الراعي  ومزماَر  أبيه   

َ
ومحراث القرية 

التالل 
قلمُه  وغمَس  كفيِه  على  الشعُر  اتكأ 
بحبِر دواته، فداعَب فيِه ألواَن طيٍف بريشِة 

فنان
خياٍل  بأجنحِة  سافَر  خطاْه،  وقُع  ُسمْع 

جامْح، أبكاُه حزُن الوطن. 
يردُد ما يردْد من أغنياِت فيه وأناشيِد 

مطْر.
ليخبرُه عن حلِم  الجديُد  أيَن يأتي  من 

 انتظارْه.
َ

الغفواِت، وعٌد يجدُد وعدًا طال
دوَن  النوَى  طعَم  موسدًا  فيِه  ويهيُم 

اختياِر إرادٍة تقوَى على فعٍل يبيْن. 
 

ُ
تقبل أمــِه  نَي  عيَّ رأَى  ـــام،  األن صحا 

 شروِق الشمِس بمحياه، جاَء إليها 
َ
ابتسامة

وشعشَع الضياء بوجنتيها المحمرتين.
أيقظها صوت المطِر الدافىء في غفلِة 

نوٍم سمعْت صوتًا ينادي:
 ،

ً
 أبصارها خلسة

ُ
)أمي( والسمُع يسترق

إنُه حلُم فرٍح 
يغرد  ــدوٍم  ق طيَر  يراقب  الطيَر  تــرَى 

 بيٍت تألأل 
َ
شرفة

إنني قادٌم إليِك، أجابها باكيًا 
وأضــاَء   ،

ً
فــجــأة النافذِة  ستاُر   

َ
ـــِدل ْس

ُ
أ

نافذتُه قلٌم 
 عنواَن كتاٍب بحروٍف من ضياء 

َ
خط

ز ....  بمزاياه ُيميَّ
ال   ) النحِو  مملكة  في  ــراِب  اإلع  

ُ
)ملكة

 ألحٍد 
َ
رجعة

حزنًا  جراحُه  فاقْت  وحزٌن  غابْت،   
ٌ
غادة

عاَد لنوْم 
ْت فيِه قواْه أزمات تتواصل

َ
ْنِهك

ُ
أ

وجديُد الفِن يبقى بمحاكاِة َعَتٍب 
 فيها ثوَب أطفاٍل بعيْد

َ
خاط

حزنوا حزَن قرًى، وانتهوا من فصِل عاٍم 
مدرسي

وغروُب الشمٍس ينأَى بانتظار في عيوَن 
الناظرين

مَر  تعال:  اجلس  أخــي؟؟!!  يا  أنَت  أيَن 
يوٌم بانتظارك 

حلمًا  رأى  هل  ضحى  نيساَن  شمُس 
ا (؟! بموٍت؟! )كيف أطفأِت شموعي  يا ثريَّ

بعَد خفٍق لفؤاٍد ورحيٍل عن هموٍم 
 عنها.

ُ
لم يتم الكشف

ما عرفناها أصبنا بذهول 

قلٌم أضاَء نافذة 
نفذ منها

ق 
َّ
عل الجدران.  أحد  على  الزهور  من   

ً
باقة ق 

َّ
عل

 أخرى 
ٌ
 أخرى على الجدار اآلخر. كان هناك باقة

ً
باقة

حار فيها مكانًا فألقاها على أرض الغرفة! 
أما  الجدار،  قها على 

َّ
الكحلية وعل البذلة  تناول 

كان  اآلخــر.  الجدار  على  قها 
َّ
فعل السوداء  البذلة 

مكانًا  فيها  حار  اللون،  رمادية  أخرى  بذلة  هناك 
فتركها فوق األريكة!

الملونة،  ثم  العادية،  المصابيح  أضــواء  أنار 
وكان هناك الكثير من األضواء األخرى والتي حار 

في سبب جعلها مطفأة فأنارها جميعها!
تمدد  ثم  المقابلة،  األريكة  على  وجلس  قام 
على األريكة الكبيرة. كان هناك طبعًا أريكة أخرى 

به، فبقي  أين يذهب  لكنه كان حائرًا في جسده 
في مكانه!

، وأنارت الثريات وهي تقول 
ً
دخلت زوجته فجأة

 زوجها:
ً
مخاطبة

»كم أنت تحب الظالم!«
في  قة 

َّ
والمعل الكبيرة  الثريات  إلى  الزوج  نظر 

سقف الغرفة وقال في نفسه:
»صحيح، كيف نسيت ذلك؟!«

»ثمَّ لماذا ال تضع األزهار في المزهريات؟!«
الموزعة  المزهريات  إلى  بذهول  الرجل  نظر 
بكلمة  ينطق  أن  دون  وزواياها  الغرفة  وسط  في 

واحدة!

ق البذالت في الخزانة؟!«
ِّ
»لماذا ال تعل

»صحيح، كيف لم يخطر لي ذلك؟!«
»ولماذا ال تتمدد في الفراش الوثير في غرفة 
غرفة  في  األريكة  على  االستلقاء  من  بداًل  النوم 

الضيوف؟!«
سأل  ثم  جوابًا!  وحار  الرجل  حدقتا  سعت 

َّ
ات

زوجته بدوره:
وما أدراك أنت بكل هذه األمور؟

إن العالم يتطور يا رجل، ولم نعد نعيش في 
عزلٍة عن العالم اآلخر! أصبح لدينا الكثير من وسائل 
االتصال و القنوات التي تنقل لنا ما يدور هناك. 
هم يفعلون ذلك! لقد راقبتهم في العالم اآلخر، إنَّ
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عن  تبحث  وهي  “اسرائيل”  تقوقع  ظل  في 
اإلقليمية، تطل  إطار حدودها  يرسم  بجدار  ذاتها 
دولتها  نقاء  الــى  يهدف  بمشروع  اليوم  علينا 
تقف  أسئلة  ثمة  ولكن  باليهودية،  “ضمنيًا” 
نقاء  أي  عن  “اإلسرائيلية”،  األطروحات  تلك  أمام 
يتحدثون؟ وهل سُيجنبها هذا النقاء معركة صراع 

األضداد االجتماعية الداخلية؟
أسئلة حجمها أكبر من حجم عقلها التلمودي، 
وحيثياتها تدور في فنجان يبحث عن زوبعة خالية 

من خليط ثقافي ينخر جسم كيانهم.المصطنع 
مطبخها  فِعل 

ُ
ت ان  بـ”إسرائيل”  فــاألجــدر 

وليس  مستقبلها،  عن  للبحث  السوسيولوجي 
في  اجتماعية  عنصرة  يجسد  أسلوب  إلى  التطرق 

واقع “اسرائيلي” عصي على االندماج الثقافي. 
إن طرد العرب –كمقايضة- من إطار أطروحاتهم 
لن يكون الحل األمثل، ولن يكون عصًا سحرية ترمي 
لن  فالنقاء  “اإلسرائيلي”.  المجتمع  على  بظاللها 
يكون بطرد هؤالء، ولن يكون الحل األمثل لمعضلة 

“اسرائيل” الداخلية.
وتر  على  تلعب  الــكــيــان  ـــة  دول أن  صحيح 
باستهدافها  بالتلمود،  المغلف  القومي  الحس 
المسجد  ــار  إط في  الحبل  وشــد  القدس  مدينة 
في  الداخلية  األطياف  يوحد  كأسلوب  األقصى، 
وفق  الداخل  عرب  أن  إلى  إشــارة  في  واحــد،  لون 
صوغ  ــام  أم عائقًا  يشكلون  القومي  عنصرهم 
الداخلية.  الضد  ثقافة  توحد  يهودية   معادلة 
هي  وما  “إسرائيل”؟  تبحث  تّوحٍد  أي  عن  ولكن 

المعادلة التي توحد عناصرها المبعثرة؟
 فلو بحثنا في كينونتها الداخلية، لوجدنا أن 
وحدة  وال  دولة،  إطار  ضمن  يعيش  ال  الكيان  هذا 
لغوية تجمع أفرادها، وال وحدة ثقافية تجمعهم، 
وال حتى وحدة تاريخية تدعم مصيرهم المشترك.
أنها  يجد  “الُمستوردة”  الكيان  لدولة  الناظر 
متشظية  ركيكة  واللغة  الحدودي،  العامل  تفتقد 
متجانس،  غير  خليط  والثقافة  “اسرائيليًا”، 
فجر  دون  مــن  الليل  يأكله  مبعثر  ــتــاريــخ  وال
تبحث  الذي  فهو  المشترك  المصير  أما  يجدده، 
الداخلية،  تناقضاتها  لتجميع  “اسرائيل”  عنه 

وأعمدتها االجتماعية المتآكلة.
لو نظرنا إلى ما وراء عقلية الفرد “االسرائيلي”، 
مخيلته  في  الــدولــة  عنصر  يفتقد  أنــه  لوجدنا 
االنتمائية، ويعيش حالة مخيالية ترتبط بالمجتمع 
إلى  يتجه  انتماء  مجسدًا  منه،  أتى  الذي  األصلي 
للعنصر  المصدرة  الخارجية،  المجتمعات  إطــار 
الكيان  إلى بقعة  “اإلسرائيلي”، أكثر من انتمائه 

المستورد.
بناء على هذه التخبطات الفكرية التي يعيشها 
بديمومة  مهتم  األخير  فإن  االسرائيلي،  الكيان 
عدوه الخارجي وتضخيمه، وال يستطيع العيش من 
دونه، ذلك ألنه يستعمله كشماعة لتوحيد أطرافه 

االجتماعية المتشظية، ليكون قالبًا واحدًا في وجه 

في  يجتمع  موحد  نور  بصيص  لصوغ  يؤهله  عدو 

أطيافه تجانس انتمائي فكري مؤدلج. 

ما يعني أن البروباجاندا “اإلسرائيلية” تحاول 

دائمًا تضخيم عدوها الخارجي- ليس ألنه عدوها - بل 

ألنه طوق نجاة يسرع في تشكيل لحمتها الداخلية؛ 

حيث إن هالة الخوف المتراكمة من جراء هذا العدو 

تجعل من الفرد “اإلسرائيلي” موحدًا ثقافيًا، ضمن 

إطار الدولة الُمستوِردة لذلك العنصر، لمجابهة هذا 

حينما  “إسرائيل”  فعلته  ما  نتذكر  ونحن  العدو، 

حاربت اندماج اليهود في المجتمعات االوروبية عن 

السامية،  ومعاداة  بالهولوكوست  إخافتهم  طريق 

اليوم  وها هي  فلسطين،  إلى  لتوريدهم  كطريقة 

مغاير  بهدف  ولكن  نفسه،  السابق  بالفكر  تعمل 

لدمج المجتمع ضمن مصير وتجانس مشترك على 

األرض التي استوردته.

مليون  عددهم  والبالغ  الروس،  المهاجرين  إن 

مهاجر، مثااًل، يشكلون عائقًا أمام االندماج المصيري 

“اسرائيليًا”؛  المنوي صوغها  للمعادلة  المشترك 

اطار  في  االندماج  على  عصية  الروسية  فالعقلية 

أنفسهم  يعدون  حيث  المجتمعية؛  “األسرلة” 

جالية مقيمة في “اسرائيل”، وليسوا مواطنين.

المشروع  جــدران  تنخر  الروسية  فالمافية 

وايالت  أبيب،  تل  مثل  فمناطق  إحداثه؛  المنوي 

تمثل معقاًل مافيويًا، وكأنها دولة في إطار دولة، 

وقد نشرت أرقام في الصحف “اإلسرائيلية” تقول 

إن 82 % من “اإلسرائيليين” يؤكدون أن الوضع 

اإلجرامي في “إسرائيل” يزداد سوءًا، هذا إضافة 

عالميًا في مجال  السابعة  المرتبة  أنها تحتل  إلى 

أمريكا في  أكده سفير  ما  المراهقين، وهذا  إجرام 

“إسرائيل”، من خالل برقية أرسلها لوزارة الخارجية 

 ،2009 العام  في  الفيدرالية  والشرطة  األمريكية 

“اإلسرائيلي”  الداخل  في  المنظمة  الجريمة  أن 

عميقة  جذورها  ألن  “إسرائيل”،  تهدد  التي  هي 

للغاية.

أمام تلك اإلشكاليات والمعضالت االجتماعية 

جوهرية  أسئلة  نطرح  والفسيفسائية  السريالية 

على طاولة االستيراد “اإلسرائيلية”: ماذا ستفعل 

تصالحت  إن  الداخلية  بمعضالتها  الكيان  دولة 

خزعبالتها  من  ستنتهي  ومتى  حولها؟  من  مع 

السريالية  لوحتها  إطار  من  العرب  بطرد  اإلعالنية 

“إسرائيلي”  فكر  يوجد  وهــل  الفسيفسائية؟ 

العولمة  واقع  تخالف  “إسرائيل”  ولماذا  موحد؟ 

الداخلي  تقوقعها  ظل  في  صغيرة(  قرية  )العالم 

المتشظي؟ وهل ستسّوغ طاولة االستيراد تقوقعها 

خلف الجدار بحجة إشعار الفرد “االسرائيلي” أنه 

يعيش في إطار دولة لها حدود- ولو لفترة محددة - 

من أجل خلق المصير المشترك الذي تبحث عنه!

»إسرائيل« تبحث 
عن مصيرها المشترك!

لم يعد مجهواًل ألكثر الناس أن المعرفة البشرية في كل زمان ومكان تبنى من خالل 
ما يتزود به الذهن من ثقافات وآليات وتقنيات تنشأ في وسط ما؛ وتنتقل بالمثاقفة 
إلى وسط آخر… وهناك من ينتقل إلى الوسط األصلي ليتزود من معارفه ومعطياته، 

ظنًا منه أو اعتقادًا أن انتقالها من وسط إلى آخر سوف يغير صورتها أو حقيقتها…
ولذلك كله قد تتغير األهواء والميول والعواطف والقيم و األفكار التي ربّي عليها 
ونشأ في وسطها األول بدءًا من األسرة والمدرسة وانتهاء بالعقائد ومبادئ المجتمعات 
ثم  الذاكرة  في  وترسخها  الجديدة  البدائل  لتخلق  وتنمو  تتطور  وهي  وعاداتها… 

ُعد إن لم يكن على الصعد كلها… السلوك على عدد من الصُّ
من  الحالة  هذه  استوعبوا  قد  الجاهلي  العصر  منذ  القدماء  العرب  أن  لي  ويبدو 
المثاقفة وأهميتها؛ مشافهة أو كتابة… فكانوا يعمدون إلى إذكاء الذاكرة في حفظ 
َير واألمثال… وجعلها قاعدة لالبتكار واإلبداع، فكان أحدهم يحفظ  األشعار واألخبار والسِّ
تشكيل  عن  فضاًل  لديه،  الشعر  ملكة  لتكوين  نسيانها  إلى  يعمد  ثم  األبيات  آالف 
معارفه وشخصيته التي يرغب في أن تصبح متفردة عن اآلخرين… وما من أحد ينسى 
قيمة ما أبدعه ـ مثاًل ـ الجاحظ أو ابن قتيبة أو ابن سينا في هذا المجال أو ذاك نتيجة 
قدرته على قراءة األنساق المعرفية الوافدة ودمجها في النسق المعرفي العربي؛ دون 

أن يتخلى عن منهجه األصيل ومبادئه المتجذرة في العقيدة الدينية…
وما أشبه الليلة بالبارحة فقد ضرب أبناء األمة ـ هذه األيام ـ اآلفاق بحثًا عن المعرفة 
وخلق  وأوطانهم؛  ومجتمعاتهم؛  ذواتهم  وخدمة  بالتفرد  منهم  أماًل  جديد  وكل 
مؤسسات وطنية معرفية نوعية تحقق قفزة تساير التقدم الذي تعيشه المجتمعات 
فمواكبة  وعسكريًا…  وتقنيًا  واقتصاديًا  واجتماعيًا  وسياسيًا  إداريًا  المتطورة  الحّية 
التقدم الحضاري العالمي يحتاج إلى رّواد حقيقيين في كل مجال… وحينما كان كثير 
والتقنيات  المعارف  واكتساب  للمثاقفة  المواتية  الظروف  يخلقون  الوطن  أبناء  من 
أوطانهم  للنهوض والمنافسة من أجل تنمية  شرقًا وغربًا، ويعملون بكل جد وصدق 
لون طموحاتهم 

ّ
كان هناك آخرون يبحثون عن ذواتهم بعيدًا عن هذه األوطان، ويشك

من منطلق النوازع الفردية الخالصة؛ ما جعلهم يقطعون صلتهم بتلك األوطان…
عقليتها  صميم  وفي  فيها؛  عاشوا  التي  الجديدة  المجتمعات  في  ويندمجون 
هذه  من  يتجزأ  ال  جزءًا  يصبحوا  أن  إلى  الحال  بهم  فانتهت  ومناهجها  وقوانينها 
الذهنية  إن  أي  عليه…  نشؤوا  قد  كانوا  ما  كل  هجروا  فإنهم  ثم  ومن  المجتمعات… 
اآلخر،  المجتمع  مع  تنسجم  جديدة  أساليب  وفق  تتشكل  السلوكية  ثم  المعرفية 
وتتناغم مع عاداته وتقاليده؛ ومناهجه السياسية واالجتماعية… والسيما حين يأخذ 
أصحابها جنسية هذا المجتمع؛ وينضمون إلى مؤسساته بما فيها المؤسسة العسكرية 
أو العلمية… وتعد الواليات المتحدة األمريكية أعظم دليل  الثقافية  أو  أو السياسية 
على هذا الشأن، فقد شكلت كل من انتمى إليها وفق منظوماتها السياسية والمعرفية 

واالقتصادية… وكذلك فعلت أوربة… 
هكذا فرضت إيقاعات التغيير الغربية نفسها على كل من اندمج في مجتمعاتها 
حتى تالشت أو ماتت مفاهيم الوعي الوطني األول لدى عدد غير قليل من أولئك الذين 
لوا التجربة الغربية، وخلقوا المسوغات الالزمة التي تبيح لهم االنفالت من االنتماء 

ّ
تمث

بعملية  فقاموا  واألجداد؛  اآلباء  من  ورثوه  ما  أغلب  على  واالنقالب  القومي،  أو  الوطني 
إليه،  قطيعة مع ثقافتهم وتراثهم ومجتمعاتهم… وطفقوا يفكرون وفق ما انتهوا 
معها…  النهائي  التنافر  حّد  إلى  أو  األصلية؛  بلدانهم  مصالح  بخالف  ذلك  كان  ولو 
فالعدو الصهيوني في إطار الثقافة الغربية التي تشبع بها عدد من أولئك القوم لم 
يعد عدوًا والتعامل معه أصبحت وجهة نظر؛ ما يعني أن األولويات لديهم قد تغيرت 
رت المبادئ األساسية والثوابت المبدئية… وإذا كان الغرب يسعى إلى تحقيق  كما تغيَّ
مندمج في  عربي  فإن كل  المصالح  تلك  أجل  وأمتنا من  مصالحه؛ ويستهدف وطننا 
التجربة الغربية قد أصبح جزءًا من مكوناتها ما يفيد بأنه سيغدو ـ على نحو ما ـ رأس 

حربة لالنقضاض على انتمائه الوطني والقومي األول…
ولعل هذا كله يؤكد لنا بناء الذهنية البشرية وتغيراتها؛ وانحرافها من مقياس 
إلى مقياس... ومن ثم يمكن لهذا كله أن يوضح لنا تصرفات أولئك الذين ينفلتون من 
ة بالقذة؛ وإذا ما أخطأ بعض المسؤولين 

َّ
ذ

ُ
أوطانهم، ويدعون إلى االحتذاء به حذو الق

الوطنيين؛ ألمر ما؛ دعا أصحاب الثقافة المتغربة إلى التخلص منهم بمساعدة األجنبي؛ 
بوصفهم ال يجدون في هذه المساعدة غضاضة أو نقيصة...ما يعني أنهم سيسهمون 
الفتنة والدمار والخراب، وانتهاك سيادة أوطانهم األصلية وكرامة شعوبها كما  في 

وجدناه مؤخرًا في عدد من البالد العربية.
ولعل ما أثبتناه يفسر شكاًل من أشكال تكوين الذهنية المعرفية لدى اإلنسان؛ 
وما ينتج عنها ـ طردًا ـ من مشاعر ومواقف وتصرفات؛ ولعله يقدم رؤية مفيدة لكل 

من يتعرف إليها.

بناء الذهنية المعرفية….

االفتتاحية
 || د. ح�سني جمعة

 |  ماأمون �سحادة
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لتاريخ  موضوعي  مراقب  أي  يستطيع  ال 

يالحظ  أن  إاّل  الصهيوني  العربي  الصراع 

الموقع المتقدم لسورية العربية في مواجهة 

كل  ومــواجــهــة  العنصري،  الــمــشــروع  هــذا 

ارتبطت على  التي  الدولية  الهيمنة  مشاريع 

الدوام بالحلم الصهيوني على حساب األمن 

الوحدة  في  العرب  وأحــالم   العربي  القومي 

والتحرر.

سورية  إن  الثقة  بكل  القول  ونستطيع 

المشروع  رافعة  ــدوام  ال على  ظلت  العربية 

القومي العربي ورأس الحربة في كل أشكال 

بدايات  منذ  المنطقة  شهدته  الذي  الصراع 

العربية..  المشروع الصهيوني في فلسطين 

على أن هذا الدور الريادي المقاوم يستند إلى 

السوريون  منه  نهل  وحضاري  تاريخي  عمق 

مكنهم  ما  السياسية  ممارساتهم  كل  في 

الداخلية  معاركهم  كل  في  الصمود  من 

القليلة  السنوات  في  والسيما  والخارجية؛ 

في  الصراع  حاالت  اشتدت  حيث  الماضية؛ 

واقتصادًيا،  وسياسيًا  عسكريًا  المنطقة 

فــي كــل حــاالتــهــا إجهاض  واســتــهــدفــت 

األساسية  أعمدته  وضرب  القومي  المشروع 

في  العربية  والمقاومات  بسورية  المتمثلة 

إلنعاش  تمهيدًا  والعراق,  ولبنان  فلسطين 

تحت  بالتآكل  اآلخــذ  الصهيوني  المشروع 

والتحوالت  التاريخ  ووعي  المقاومة  ضربات 

على  الشعبية  الحركة  ممارسات  في  الجارية 

امتداد الوطن العربي الكبير.

ما  نفهم  أن  يمكن  اإلطـــار  هــذا  ــي  وف

تتعرض له سورية العربية اآلن... ويمكن أن 

نتلمس بكل الثقة واإليمان الطريق للخروج من 

األزمة، ونحن أكثر قوة وأكثر إصرارًا على البناء 

والمقاومة مستندين إلى وعي كامل بضرورات 

الحوار المثمر الذي من شأنه أن يراكم خبرات 

الجميع إلنجاز البرنامج اإلصالحي الذي يحمل 

نموذجًا  ويشكل  جميعًا,  السوريين  مالمح 

لكل اإلصالحين العرب الحالمين باستقاللهم 

التي  المستوردة  المشاريع  كل  عن  بعيدًا 

لتسويقها  الجدد  الديمقراطيون  يسعى 

والتدخل  واإلصالح  الديمقراطية  دعوات  عبر 

األجنبي.

سبياًل  الــحــوار  بــضــرورة  نؤمن  كنا  وإذا 

أيضًا  نؤمن  فإننا  األزمة..  من  للخروج  وحيدًا 

ال  حقائق  إلى  يستند  أن  ينبغي  الحوار  بأن 

يمكن تجاهلها:

كما  األجنبي  التدخل  أهــداف  إن   -1

نالحظ ليس النظام فقط؛ بل المطلوب تدمير 

وحضارة  تاريخ  من  تعني  ما  بكل  الــدولــة 

واستقرار.

يستند  أن  ينبغي  ــوار  ــح ال إن   -2

إنجازات  من  تحقق  ما  لكل  عميق  فهم  إلى 

مالمح  رسم  في  ذلك  على  والبناء  اآلن  حتى 

اإلصالحات القادمة.

مختلف  عــلــى  الــمــتــحــاوريــن  إن   -3

يجب  واالجتماعية  السياسية  انتماءاتهم 

أن يدركوا أن اإلصالحات والتحوالت القادمة 

مهما كانت أشكالها وتجلياتها يجب أن تكون 

في قلب عملية الصراع الطويل مع المشروع 

ألن  المنطقة..  في  األمريكي  الصهيوني 

الحقائق والمعطيات والممارسات السياسية 

تؤكد أن المشروع الصهيوني االمبريالي هو 

العربي  الوجود  يهدد  الذي  الوحيد  الخطر 

برمته بما في ذلك األنظمة العربية المنخرطة 

في هذا المشروع.

ــي الــكــامــل لــمــا يــجــري من  ــوع ال  -4

تحوالت في المنطقة ومحاولة القوى الدولية 

مصادرة الحركة الشعبية العربية وتطلعاتها 

عن  البعد  كل  بعيدة  سياقات  في  ووضعها 

سيما  وال  أجلها؛  من  جــاءت  التي  األهــداف 

حماية الكيان الصهيوني والمصالح الغربية 

في المنطقة.

المراجعة الشاملة لكل السياسات   -5

الداخلية والخارجية، وعلى األخص الممارسات 

التربوية واالقتصادية التي تمت في السنوات 

األخيرة بما يخدم البرنامج اإلصالحي وتطويره 

وتعزيز  الداخلي  البناء  تصليب  إلى  وصواًل 

الموقع المتقدم لسورية العربية في مواجهة 

المشروع الصهيوني العنصري.

ذلك...  كل  في  األهم  العنصر  وسيظل 

اإليمان المطلق بأن الحوار والمراجعة الشاملة 

المشكالت  لكل  والحتمي  الوحيد  الحل  هما 

يدرك  أن  الجميع  وعلى  لها؛  نتعرض  التي 

والبناء  السوري  الشارع  في  الوعي  حالة  أن 

الثقافي واألخالقي والعمق الحضاري لإلنسان 

العربي في هذه المنطقة ال يمكن أن يسمح 

بأي انحراف يخالف عروبة سورية وتاريخها، 

البعض ذلك فعليهم أن يدركوا  وإذا توهم 

أن ما يجري اآلن من انحرافات أخالقية وفكرية 

على األرض ليست إاّل حالة طارئة ستنتهي 

الشعبي,  والوعي  التاريخ  بفعل  بالتأكيد 

ــة  األزم أســبــاب  لتجاوز  المخلص  والعمل 

عظمة  يخدم  ما  لكل  المطلقة  واالستجابة 

البرنامج اإلصالحي  شعبنا ومستقبله؛ وإغناء 

بكل تفرعاته من أجل أن تظل سورية العربية 

الحارس األمين لمصالح العرب وأحالمهم. كما 

كانت دائمًا؛ ومن أجل أن يظل الربيع العربي 

ربيعًا عربيًا خالصًا كما نشتهي. 

حتمية الحوار 
وحتمية المراجعة

البقية ......................ص22

 |  د.غ�سان غنيم

اإلصالح مسؤولية الجميع
أصبح معروفًا كيف بدأ األمر في سورية، وليس 
حدث  مما  العدوى  انتقال  سبب  كان  إن  مهمًا 
التي  التراكمات  أو بسبب  بلدان عربية أخرى،  في 

حدثت عبر حقبة زمنية، أو بسبب األمرين معًا.
على  باألقفال  نفكر  أال  أمر  وقع  ما  إذا  فاألهم 
أهميتها؛ بل المفاتيح.. فاألكثر أهمية أن نبحث 
إلى  خاللها  من  نصل  أن  يمكن  التي  الحلول  عن 
إلى  للوصول  مرجوة  أهــداف  من  إليه  نصبو  ما 
عالقة  تحكم  وتشريعية  قانونية  أرضية  بناء 
العمل  وتوّحد  المسؤوليات  وتوزع  المؤسسات، 
في إطار تحقيق مصلحة الوطن وأبنائه، باإلضافة 
إلى تعزيز سلطة القضاء واستقالليته.. ومكافحة 
كثيرة  مفاصل  في  المستشرية  بأشكاله  الفساد 

من المؤسسات، وعلى المستويات جميعها.
األولويات،  تحديد  ــرورة  ض يحتم  ما  وهــذا 
ومراجعة األهداف المزمع تحقيقها ليتم التركيز 
على متطلبات اإلصالح والتحديث، وتثبيت القواعد 
الدستورية،  المؤسسات  وبناء  الديمقراطية، 
تحديث  مــع  المعيشية،  المشاكل  ومعالجة 
الهياكل االقتصادية وبناها االجتماعية، وتحقيق 
التنمية لالرتقاء بالوطن واالنفتاح على العالم من 

موقع الشراكة المتكافئة.
أولويات  سلم  رأس  في  الديمقراطية  تبدو 
محق  مطلب  هي  حيث  من  سورية  في  اإلصــالح 
حيث  سورية؛  في  السلطات  أعلى  قبل  من  قــر 

ُ
أ

السيد  قبل  من  مناسبة،  من  أكثر  في  اإلقرار  تم 
عثرة كبرى  ُيعد  الديمقراطية  بأّن غياب  الرئيس 
األساسية  والثغرة  الحديثة،  الدولة  بناء  أمــام 
واالجتماعية،  االقتصادية  البنى  تقّدم  عدم  في 
والثقافية في سورية، على الرغم من وجود بعض 
أشكالها، إال أن هذا ليس كافيا؛ فقد أدى غيابها أو 
ضعف حضورها إلى تقليص المشاركة الحقيقية 
في عملية التنمية الحقيقية، فالتقدم والتحديث 
إلى  باالستناد  إال  تحقيقهما  يمكن  ال  الشامالن، 
بالحريات  فّعال  وتمتع  أوسع،  ديمقراطية  قاعدة 

على المستويات جميعًا.
جديدة  مقوالت  يستدعي  ونجاحه  واإلصالح 
المدني،  المجتمع  لقوى  فاعل  بحضور  تتمثل 
وحرية  والتعددية،  والمواطنة  الحديثة،  والدولة 
نبقى  أن  أردنا  إذا  إال  القضاء.  واستقالل  اإلعالم. 

خارج تسلسل التاريخ والتقدم اإلنساني.
سورية  في  اإلصالحي  الوطني  المشروع  بدأ 
باالنتعاش من جديد، بقيادة السيد الرئيس بشار 
األسد، من خالل أداة فاعلة، تتمثل بالحوار الوطني 
المشروع  الذي يعّد بحق جزءًا مهمًا من  الشامل، 

اإلصالحي المنشود.
فبالرغم من تصاعد األحداث واشتداد المؤامرة 
على سورية، إال أن الحس الوطني الذي يتمتع به 
الشعب العربي في سورية، أرشده إلى أن الحوار 
الذي  والديمقراطي  والمسؤول  والحر  الشامل 
الحل  بداية  هو  وأبنائه  الوطن  مصلحة  تحدده 
جديرة  راقية،  ديمقراطية  حالة  لخلق  الحقيقي. 
بسورية وشعبها وحضارتها وتاريخها وعراقتها.

الشعب  ألبناء  المسؤولية  يحّمل  ما  وهــذا 
والثقافية  والحزبية  الفكرية  بمكوناته   – جميعًا 
في  الفاعلة  للمشاركة  واالقتصادية  واالجتماعية 
سورية  فبناء  بالوطن،  يتعلق  إصالحي  شأن  كل 
مسؤولية نهوضه وإعالء شأنه كل بحسب موقعه، 
األسد:  حافظ  الراحل  الرئيس  إليه  أشار  ما  وهذا 
بالمسؤولية  إحساسنا  عاليًا  يستمر  أن  »يجب 
الوطنية، وأن نتصرف بدأب وحرص، وغيرة انطالقًا 

من حقيقة  أن كل شيء في هذا الوطن هو ملك 
ومهما  الفرد،  ذلك  موقع  كان  أينما  منا،  فرد  لكل 

يكن عمله ومهنته«.  
هذا ما يحتم على أبناء سورية التحلي بأعلى 
انتمائهم  صدق  يجسد  بما  المسؤولية  درجات 
االنخراط  خالل  من  ونضااًل   

ً
وممارسة فكرًا  للوطن 

في حوار بناء وهادف ووطني شفاف، وهذا ما عبر 
في  كلمته  في  األسد  بشار  الرئيس  السيد  عنه 
مدرج جامعة دمشق مشيرًا »إلى أن الحوار الوطني 
بات عنوان المرحلة الحالية، وأن هذا الحوار عملية 
كل  ألنــه  فرصة  نعطيه  أن  ويجب  جــدًا  مهمة 
أن  فيجب  ينجح  أن  أردناه  وإذا  مستقبل سورية، 
الذي يشارك فيه مختلف  الحوار  يبنى على هذا 

األطياف الموجودة على الساحة السورية ....«
المشتركة  المسؤولية  يؤكد  القول  هذا  مثل 
الحوار  هذا  إلنجاح  جميعهم  سورية  أبناء  بين 
الوطني الديمقراطي الذي عبر ويعبر فيه الجميع 
عن الرأي بحرية تامة ومسؤولية تامة مما سيعطي 
النتائج  ولحصد  الوطني  للمشروع  حقيقيًا  دفعًا 

في أسرع األوقات. 
انطلقت في سورية  التي  إن عملية اإلصالح   

ارتكزت على مبدأين مهمين:    
مستوى  على  لإلصالح  الملحة  الحاجة   .1

الوطن وفي مناحيه جميعًا.
المجتمع وفئاته  مشاركة جميع شرائح   .2
اإلصالح  إلى  تقود  حالة  لخلق  واألفكار  بالعمل 

الحقيقي.
ثمة عقبة ال بدَّ من االعتراف بها تقف في وجه 
المشروع اإلصالحي في سورية، وهي اندالع أعمال 
عنف تقع المسؤولية األولى فيه على عاتق جهات 
اضطرابات  قيام  إلى  أدت  ومبرمجة،  مسؤولة  غير 
تعطل مسيرة اإلصالح وتشتت الجهود إلتمامها.

المطلوب في عملية اإلصالح:
إن المطالب األكثر إلحاًحا للمشروع اإلصالحي 
الوطني الديمقراطي تتمظهر في نقاط أساسية 

من أهمها:
العيش  قضية  على  المطلق  التأكيد   .1
دون  في سورية  الشعب  مكونات  بين  المشترك 
والدينية  والعرقية  األثينية،  المكونات  استثناء، 
الدولة  علمانية  تأكيد  يحتم  مما  والطائفية، 

ومدنيتها.
السلمي  السياسي  الحل  إلــى  النظر   .2
الوحيد إلنجاز المشروع اإلصالحي  أنه اإلطار  على 

الوطني.
على  تقوم  التي  الوطنية،  المصالحة   .3
وفق  وأســاء  أخطأ  من  ومحاسبة  الحقوق،  إعطاء 

القانون العادل.
متابعة تنفيذ القوانين اإلصالحية التي   .4
مثاًل,  واإلعــالم  األحــزاب،  قانون  مثل  من  صدرت، 
أخرى  قوانين  إصــدار  في  اإلســراع  على  واإللحاح 

تسهم في بناء سورية ديمقراطية حرة.
جميعًا،  بأنماطه  اإلعــالم،  حرية  إطالق   .5
في  تسهم  ديمقراطية  رقابية  حالة  ليشكل 
والمسؤولين  أركانه  وفضح  الفساد،  استئصال 

عنه.
والبدء  السلطات،  فصل  مبدأ  إقـــرار   .6

بالتهيئة النتخابات تشريعية جديدة.
االهتمام بكل ما يتعلق بحقوق اإلنسان   .7
عدم  على  والعمل  اإلنــســان  حقوق  بيان  وفــق 
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إنعاش الثقافة العربية واحد 
من يناعة العقل العربي المعاصر وحيويته

    في االستقصاء عن المخبوء لجذور الثقافة 
وضمن  الحديث،  الحضاري  العقل  داخل  العربية 
يتجاوز  تنقيًبا  الحقيقة،  عن  المستمر  البحث 
ذاته دون نهاية في تفسير العالم  ومستوياته 
نهائي يتهرب  إدراك  رغبة في  وذلك  المختلفة، 
دائًما منا، كانت الثقافة العربية  في األزمنة السابقة 
تتجلى في تصور ذاتها ذاتًا كاملة متكاملة، ألنها 
تتطلع إلى إدراك مبادئ الواقع. واليوم تتجلى في 
ذاتها  عن  مفصحة  والكينونة،  الجوهر  قوانين 
دهور  طوال  احتضنتها  التي  دمشق  خالل  من 
العربية  للثقافة  كعاصمة  العالم  على  متجلية 
باتجاه  تنحو  زالت  وما   2008 العام  في  األصيلة 
تعزيز ذلك االحتضان، حيث تشهد سورية ثورة 
والتحديث، تستند  والتطوير  والبناء  اإلصالح  في 
اللقاء مع اآلخر والتماهي  الثورة على أسس  هذه 
مع الُمخِتلف تحت سقف الثقافة العربية األصيلة 
والثقافة الوطنية التي تمتاز بإنسانيتها العالية، 
وتحت عنوان الوطن للجميع؛ أي لجميع من يبنيه 

ويحميه، والدين لله.   

الثقافة العربية األصيلة  المترافقة مع العقل 
العلمي والحضاري الحديث، أصبحت تعادل تحّولها 
ا لقوانين المعرفة التي 

ً
أو صيرورتها الخاصة، طبق

تتميز  مرحلة معينة  أو تحققها في  إليها  تصل 
بميزة رئيسية  وهي االكتمال؛ حيث يبدو أن ما كان 
قد وصل من عدم االكتمال المعرفي داخل الثقافة 
العربية كان متحواًل باستمرار، يبني على ما حققه 
في توسيع نطاق منجزاته إلى ما ال نهاية  له، من 
دون أن يطمع في إقامة نظام مغلق من القوانين 
يمكن  كما  نهائي،  بشكل  المتكاملة  الكاملة 
مع  المترافقة  األصيلة  العربية  الثقافة  إن  القول 
العقل العلمي الحضاري الحديث أصبحت تعادل 
تتحول  ثقافة   إنها  الخاصة.  أو صيرورته  تحوله 
باستمرار، ألن المعرفة التي تحققها تخضع دائمًا 
عليها  أسئلة تحفز  التي يطرحها، وهي  لألسئلة 
فطالما  نفسها؛  المعرفة  هذه  جدلية  باستمرار 
أن الواقع الثقافي يجدد فضول المشتغلين فيه 
في األسئلة الجديدة التي يحفز عليها، يصبح من 
متكاملة  ثقافة  إلى   الوصول  تصّور  المستحيل 
تطابقًيا بشكل نهائي. فالثقافة العربية األصيلة 
يمكن  الحضاري   العلمي  العقل  مع  المترافقة 
اإلنساني  التطور  بلوغ  مع  فقط  كاملة  تصبح  أن 
نهايته. فاإلنسانية يجب أن تكون قد استنزفت 
قواها وإمكانياتها تماًما، واإلنسان يجب أن يكون 
قد حصر كل كفاءة خاّلقة، والواقع يجب أن يكون 
أبدًا كي  تنافس  أي  ال تعرف  حالة  إلى  قد وصل 
يمكن لمنجزات الثقافة العربية أن تكون نهائية، 
وبالتالي تتجلى في دمشق كعاصمة لها وكمركز 
سبعة  من  أكثر  عمره  ومعرفي  وثقافي  فكري 
وهو  إنساني  منجز  أهم  البشرية  منح  عام،  آالف 
بمدلوها  سورية  شهدت  كما  ــى،  األول األبجدية 

األعم واألشمل  - سورية الكبرى -  مهبط الرساالت 
السماوية، ومركز إشعاع حضاري ال يمكن إغفاله. 

إن االتجاه االختباري والبحث في نظرية المعرفة 
هذه  ضد  يسير  كان  األصيلة  العربية  والثقافة 
الجوهرية في العلوم والمعارف والثقافة المغايرة. 
حيث برزت  أشكال عديدة من التناقض والدحض 
عند اآلخر  لثقافة ومعرفة عربية ضاربة في جذور 
م 

َّ
ت عندما  اآلخر  نفي  أفكار  تجلت  فقد  التاريخ.  

ت تقليدية،  إحالة معظمها إلى عناصرها  التي عدَّ
وإعادة  يمكن تحويلها،  ال  مادي  كتنوعات جوهر 
النظر من جديد في جذرية المعرفة الكالسيكية، 
إن تفاعل الثقافة العربية مع المحيط قاد العقل  
وتطبيقاته إلى عتبة  وما وراء عتبة عالم جديد من 
االحتماالت غير المحددة.   فالرؤى الحديثة للثقافة 
العربية األصيلة كانت تعني في الواقع، حالة تدعو 
إلى إعادة نظر مستمرة ليس فقط في الجزئيات؛ 
بل في جوانب أساسية. فعلم الصيرورات الكونية 
تحولية.  أو  صيرورة   في  علمًا  نفسه  هو  أصبح 
يقينيات  الال  ظل  في  ســادت  ألقــوال  متمثلين 
لتغيير  دائم  استعداد  على  )كن  مثل:  المحتمة 
أي مفهوم كان(.)دمشق اآلن وفي زمن االنحطاط 
الثقافي  واالرتداد نحو القطرية ( بدأت بتقويض 
تدريجي لمذهب العناصر التقليدية، عندما تبين 
كانت  المزعومة  الثابتة  العناصر  هذه  بعض  أن 
ثابًتا  جوهرًا  تكن  لم  أنها  أي  للتحول؛  تتعرض 
كما كانت تقول  ثقافة اآلخر عن ثقافتنا، دمشق 
اآلن في حالة مواجهة حقيقية مع ثقافة اتسمت 
بالسلفية السلبية، ومواجهة مع مفاهيم الثقافة 
الوهابية، ومواجهة مع ثقافة اإلخوان المسلمين، 
الجدد،  العرب  الليبراليين  ثقافة  مع  ومواجهة 
إلغاء  إلى  وتهدف  هدفت  الثقافات  تلك  جميع 
معه  ويتفاعل  يحمله  ما  واعتبار  وتكفيره،  اآلخر 
من ثقافة اآلخر اإليجابي هي ثقافة انحطاط، مع 
أنها ثقافة إنسانية رفيعة مشهوٌد لها عبر تاريخ 

إنسانية اإلنسان في هذه المنطقة.  
طت  مبدأ الصيرورة  

ّ
لقد سادت الداروينية وسل

أو النظرة التاريخية  على شاشة أوسع بكثير مما 
كان  وكانت تعني  في الواقع بانوراما أو مشهدًا 
تاريخيًا تطوريًا  للكون كله. يشمل ما قبل التاريخ  
كما يشمل التاريخ. لقد عززت الداروينية المذهب 
وسجلت  األنــوار،  عصر  في  تبلور  الذي  الطبيعي 
المذهب  هــذا  الحديث،  الفكر  في  انتصاراته 
الروح  وإخضاع  الله،  عن  الطبيعة  فصل  يعني 
للمادة، وإقامة قانون ثابت كشاهد على ذلك. إنها 
الثقافة إلى قوالب نظرية جامدة يتم  تحّول روح 
المادة.  مثل  جزئياتها  عن  واالستقصاء  البحث 
في  األساسي  بمعناها  الصيرورة  فكرة  تبدو  هنا 
إلى  الثابت  من  ومشاغله  العقل  اهتمامات  نقل 
المتحول. الداروينية تعّبر عن ذلك بطريقة مثلى. 
وكانت تجسيدًا حيًا رائدًا له. في كتاب حول تأثير 
جون  الفيلسوف  كتب  الفلسفة.  على  ــن  داروي

فلسفة  سادت  التي  المفاهيم  قائاًل:)إن  ديوي 
التي كانت   ، ألفي عام  الطبيعة  والمعرفة طوال 
افتراض  على  استندت  للعقل،  كأساس  مألوفة 
يقول بتفوق الثابت والنهائي، وعلى اعتبار التغير 
للثبات  نقضه  في  ووهم،  خلل  كمظاهر  والنشوء 
كنماذج  تعد  التي  األشكال  ومعالجة  المطلق، 
م كتاب  للثبات والكمال، كظواهر تنشأ وتزول، قدَّ
» أصل األنواع »  أنموذج تفكير كان يعني نهائيًا 
معالجة  تغيير  وبالتالي  المعرفة،  منطق  تغيير 

األخالق السياسة والدين .
الواضح بجالء أن هناك  كشفًا جديدًا واكتشافًا 
باهرًا لحقيقة الذات بما هي إرادة فاعلة ومستقلة،  
كشفًا لحقيقة وبنية الثقافة العربية األصيلة بعد 
لقد تضمن  اآلخر.   واإللغاء من  الحقد  نفض غبار 
العربية  للثقافة  عاصمة  احتفالية دمشق  برنامج 
اإلسالمية،  للثقافة  عاصمة  حلب  قبلها  ومــن 
ثقافة  تعزيز  وكذلك  العربية،  باللغة  واالهتمام 
تبيان  عليها  والقائمين  القيادة  رغبة  المقاومة، 
العربية  الثقافة  ــؤون  ش عــن  الكشف  ضـــرورة 
األصيلة، وتحقيق تاريخيتها  عبر مشاركة واسعة. 

اتسعت لثقافة عمرها آالف السنين. هناك رغبة 
شديدة وأكيدة باالنغماس في التجربة التاريخية 
واالرتماء فيها، بعد سقوط األوهام حول إمكانية 
وإحسانه((.  النزيهة  اآلخر))  خبرة  من  االستفادة 
العظيمة  بالثقة  المغامرة  هذه  روح  تجلت  ولقد 
العربية  وحضارتنا  وثقافتنا  وبتاريخنا  بالنفس 

واإلسالمية العظيمة. 
إرهاصات   أية  من  العربي  تاريخنا  يخل  لم 
تنويرية؛ بل إن هذه النويات التنويرية لم يقّيض 
لها أن تتبرعم وتثمر؛ فجذور الصراع بين المنظور 
الال  المنظور  وبين  والوجود،  للتاريخ  العقالني 
فيها  بما  الثقافات  كل  جذور  إلى  تعود  عقالني 
الثقافة العربية واإلسالمية؛ فإذا كانت  األنوار هي 
يناعة العقل وحيوته وجرأة النقد، فإن تاريخنا ال 
يخلو من هذه المحطات المضيئة. واعتبار إنعاش 
الثقافة العربية هو واحد من يناعة العقل العربي 
في  المقصود  أن  شك  ال  وحيويته.  المعاصر 
العقل  بنية  على  المرتكزة  الثقافة   مسالة  طرح 
أي  التأسيسي.  المستوى  هذا  على  والعقالنية  

البقية ......................ص22

جون ديوي هانتغتون

فوكوياما
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لقد نشرناها ولم ننشرها!...
 قصوى. كيف؟...

ً
الترجمة ضرورة

جاء في سورة هود: ولو شاء رّبك لجعل الناس أمة واحدة. 

وفي الحجرات : ...  وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا.

  

سبيل  ال  شعوٌب  تعمُرها   
َ

األرض واقعة:  حقيقة  أمام  نحن   

أكثَر  مون 
ّ
البشر, يتكل أكثُر من ستة ملياراٍت من  إلى  إحصائها. 

أما  واقع.  أمٌر  وتعّددنا  وتنّوعنا  اختالفنا  إّن  لغة...  آالف  أربعة  من 

الحكمة فأن نتعارف. ولطالما توقفُت عند كلمات اإلنجيل: » أحّبوا 

أّما واإلنسان عدّو ما يجهل فكيف لي أن أحب   . بعضكم بعضًا« 

أو   توّجس مسبق 
ُّ

 كل
َ

ليزول أواًل,  أن نتعارف  اآلخر؟ ال مناص من 

 في الساحة شعوٌر بالمحبة. نتعارف أنا وذاك الغريب 
ّ

نفور. فيحل

فيغدو صديقي فأحبه...  لكن كيف السبيل إلى  التعارف من غير 

لغة تفاهم؟ كيف السبيل إلى  التعارف من غير ترجمة؟

» وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا ».

هذه الكلمات  األربع هي التي رأيتها تعطي البعد الحقيقّي  

لدعوة اإلنجيل :

» أحبوا بعضكم بعضًا«.  

             

العادلين  تصيَب  أن  يمكن  تاريخنا,  في  جوانب  إلى   وأشير 

والمنصفين بالذهول, لو كان في هذه الدنيا عادلون ومنصفون :

الفتوح  قبل  القديمة فتوحات كثيرة  العصور  ...فقد شهدت 

العربية وبعدها, فكان الفاتحون  يدّمرون حضارات البلدان التي 

يدخلونها ويبيدون معالم ثقافتها. لكّن العرب لم يدّمروا حضارة 

من  حضارات  في  ومفيد  خّير  كل  حفظوا  بل  ثقافة,  ــادوا  أب وال 

سبقهم.... ثم ما لبثوا أن أعطوا أضعاف ما أخذوا.  وأشير هنا إلى  

واقعتين اثنتين من التاريخ: 

1ــ حين خرج اإلسكندر األكبر إلى  الفتح, ُنمَي إلى  علمه أّن 

الفلسفة. فغضب لذلك غضبًا  أرسطو نشر كتبًا عدة في  أستاذه 

شديدًا وكتب إليه يعاتبه. فالمعرفة سوف تنتشر وتتوّسع بنشر 

الكتب, فال تعوُد مقتصرة على الّنخبة... فرّد عليه أرسطو برسالته 

الشهيرة. قال:

 » من أرسطو إلى اإلسكندر. 

 إلى  فهِمها إال من درس 
َ

 لقد نشرناها ولم ننشْرها. ولن يصل

علينا مثلك.« 

م 
ّ
والمعل األكبر  الفاتح  عن  اليونان,  من  حقيقية  قصة  هذه   

 مقتصرة على علية 
ّ

األكبر، تبّين كيف كان ينبغي للمعرفة أن تظل

القوم.

 فأين أرسطو من »اطلبوا العلم؟...«

ق بغزو التتار لبغداد, وإلقاء الكتب 
ّ
 أما الواقعة الثانية فتتعل

في دجلة, حتى أضحت مياهه ِمدادًا. إّن الذين اقترفوا تلك الجريمة 

روح  الحقيقة:  عن هذه  نغفل  أن  لنا  ليس  لكن  النكراء مسلمون. 

أو  ت تسري في دمائهم, حتى بعد مرور ستة  قرون 
ّ
التدمير ظل

سبعة على اعتناقهم اإلسالم. )وليس هنا مجال الحديث على غزو 

اليوم، وعلى التتار المعاصرين الذين نهبوا متحف بغداد ودّمروا 

اإلنسان  الديمقراطية وحقوق  نشر  باسم  والبشر،  والحجر  التاريخ 

وتحرير المرأة. فلهذا حديث آخر...(. 

الصغيرة, األمين  الشاشات  على  نرى  اإلذاعــات, أو  في  نسمع 

العام لألمم المتحدة يلقي خطابًا. إّن كل كلمة يتفّوه بها خطيب 

إلى   فوريًا  تترَجم  المتحدة,  لألمم  تابعة  رسمية  منّصة  على  من 

البرلمان  منّصة  على  من  قال 
ُ
ت كلمة   

ُّ
وكل ست.  أو  لغات  خمس 

األوربي تترجم فوريًا إلى خمس وعشرين لغة!

البرلمان  أو  ترجمة!  دون  من  المتحدة  األمم  هيئة  فلنتخّيل 

األوربي بال مترجمين! سيجد الناس أنفسهم في أسطورة برج بابل. 

لكّن تبعاتها  ستكون مفزعة أكثر...

بلغه  الذي  الحّد  بلوغ  فكرة  عند  قصيرة  وقفٍة  من  لي  بّد  ال 

عن  النظر  بصرف  منبر,  على  خطيب  عندنا  يقف  ال  المتقّدمون: 

»السير   : ـِ ل مماثال  كالمًا  ويقول  إال  وموضوعها,  وقفته  مناسبة 

إلى  أمام, اللحاق بركب الحضارة...« وشعارات... ودعوات... لكّن ما 

ننساه, أّن الذين نطمح إلى اللحاق بهم, لم يسبقونا بأشواط فقط 

أنفاسهم, عسى أن نلحق بهم؛ بل سبقونا  ثم توقفوا يلتقطون 

وما زالوا يواصلون السير بسرعة متزايدة, تزداد معها باطراد الهوة 

رباعي،  دفع  ذات  حديثة  سيارة  في  أّولون  عنهم:  تفصلنا  التي 

سيلحقون  إّنهم  ويقولون  هرم،  حصان  يجّره  طنبر  في  وآخــرون 

باألّولين!... 

إّن الدول المتقدمة علميًا وتقنيًا يترجم بعضها عن بعض.   

والفرنسية  اإلنكليزية  اللغات  بين  ترجمة  حركة  أوسع  نجد  لذا 

واأللمانية والروسية واإلسبانية. وكم من  صوت صادق النبرة ارتفع 

التقّدم  بركب  نلحق  تجعلنا  وجادة  هادفة  ترجمة  بحركة  مطالبًا، 

العلمي.

  وقد يكون الجواب أحيانًا كامنًا في السؤال نفسه، كما في قول 

واحد من أهم المترجمين, ويروقني أن أدعَوه بـ« شيخ المترجمين« 

األستاذ شحادة  الخوري: 

الوحيد والكافي إلحداث نهضة  الترجمة الشرط   »هل تكون 

عامة  نهضة   
ُ

إحداث شأنها  من  وهل  العربي،  الوطن  في  علمية 

تشمل جميع نواحي الحياة؟«...

تنموية  خطة  ضمن  الترجمة  ــدَرج 
ُ
ت أن  البّد   « أيضًا:  ويقول   

شاملة, ضمن االستراتيجيات التربوية والثقافية والعلمية... كيما 

تأخذ مكانها الطبيعي وتعطي النتائج المتوخاة....«

 ***                             

» قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون؟ »

» وقل ربي زدني علمًا«

 » اطلبوا العلم ولو في الصين«...

, قرأها فحفظها عمر بن الخطاب، كما 
ُ

تلك اآلياُت واألحاديث

أكثر  كان  المأمون  أّن  أزعم  أن  لي  فكيف  المأمون...  كما  معاوية، 

التي  العلمية  النهضة  الثالثة فهمًا لمضمونها, حتى قام بتلك 

ت في تشجيع العلوم واآلداب والفلسفة، وما كان لهذه األخيرة 
ّ
تجل

 لوال الترجمة؟ 
َ

أن تتألق

نحن في الواقع حيال عالقة جدلية: استقرار المجتمع وازدهاره 

أّديا إلى ازدهار العلوم والترجمة, التي ساهمت بدورها في زيادة 

الرخاء واالزدهار...

 المتقدمة، في هذا الزمان، فهمًا 
ُ

ـْها الدول هذه العالقة فهمت

فلكّية  أرقامًا  بلغت  بالترجمة, التي  االهتمام  إلى  فبادرت  عميقًا 

قياسًا على ما نقوم به نحن، فوق تلك البقعة الشقّية من األرض 

الممتدة من المحيط إلى  الخليج. ما من بلٍد أوربي واحد )اسبانيا... 

اليونان ... بلجيكا. حتى ال أبدأ بفرنسا....( إال ويترجم, منفردًا, وفي 

عام واحد، أضعافًا مضاعفة لما نترجم نحن, مجتمعين طول سنين، 

طول سنين!...

 

أحبوا بعضكم بعضًا... وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا...

 |  خليل النابل�سي

الحوار لغة 
الحضارة 

والعقالنية

      الحوار كلمة جميلة رقيقة عذبة؛ إنها داللة على 

المدنية والحضارة والدماثة والكياسة والعقالنية، وجميل 

هو اإلصغاء لآلخرين، وإصغاء اآلخرين إليك وأعجب من 

بعض الذين غادروا الوطن واختبؤوا خلف خطوط العدو، 

أنفسهم  يحاورون  وهم  ويتفيهقون  رون 
ِّ
ينظ وبــدؤوا 

من خلف الميكروفونات، وخيٌر لهذه الغربان النواعق أن 

علم نفسها وتعلم أين تكمن مصلحة الوطن.
ُ
ت

وغيرهم  الناتو  وحلف  أمريكا  من  يريدون  إنهم 

العفيف لمعالجة  النظيف  الشريف  التدخل في وطننا 

ما يدور في قطرنا العربي السوري.

الوطن  يجرَّ  أن  يريد  الــذي  ذاك  أسحم  غــراب  أي 

والمواطنين إلى كارثة؟

إنه ترف فكري يقودنا إلى مستنقع آسن من الدمار 

والخراب والتمزق والتشرذم.

والنساء  والرجال  والصغار  الكبار  اسألوا  الناس  أيها 

األغنام  رعاة  حتى  أطيافها  بكل  والمعارضة  والمواالة 

لحل  جهة  أو  دولة  أية  تتدخل  ان  تقبلون  هل  واإلبــل: 

أجرينا  لو  والسالح؟  بالعنف  أطيافها  بكل  مشكالتنا 

استفتاًء حول هذا األمر، لكانت األكثرية الساحقة ترفض 

في  حدث  عما  هؤالء  يتعامى  كيف  األجنبي؛  التدخل 

العراق، وعما يحدث في ليبيا والسودان وغزة وباكستان 

وأفغانستان؟!.

نحن ضد أي مشروع يمزق الوحدة الوطنية، ويهمش 

دور سورية الوطني ويعيدها إلى الخلف قرنًا من الزمن.

الشخصية  المصالح  حــول  التقوقع  حمأة  ففي 

عام  األندلس  خسرنا  واألجانب،  بالغرباء  واالستعانة 

1492 بعد حوالي 800 سنة من الحضارة والحكم العربي 

والتألق في الميادين كافة.

الداني والقاصي يعرف أمريكا وحلف الناتو وغيرهما، 

اآلن  وهم  العربية،  لألمة  خيرًا  يريدون  ال  أنهم  ويعرف 

السوريين  يجرون  وهــم  أشداقهم  بملء  يضحكون 

لالقتتال وسفك الدماء.

ومتى كانت أمريكا تريد خيرًا ألي قطر عربي؟

حق  ومؤامراتها  عاهاتها  آخر  أن  تعلمون  وأنتم 

فوق  فلسطينية  دولــة  والدة  ضد  )الفيتو(  االعتراض 

أرضها العربية الفلسطينية وفوق قراها ومدنها.

أيها المتشددون تواضعوا، واجعلوا مساحة للمرونة 

بلدكم  أجل  من  رائدكم  الصدق  واجعلوا  حواركم،  في 

سورية.

ولتتشابك األيدي والقلوب والنوايا والجهود لحماية 

الوطن وأبناء الوطن.
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Laïcité العلمانّية
ليوبولدسيدار سنغور  )  1916 - 2001(

في يوم االثنين األخير، كان رئيس الدولة 
في » مسيرة حج كاثوليكي ». وفي يومنا هذا، ها 
هو رئيسنا يحتفل >> بتدشين جامع » التوب 
» << ولن ُيدهش هذا التصرف هنا وهناك إال 
الذين يتشبثون بتجاهلهم إفريقيا وحقائقها. 
أما نحن، السينيغاليين، نرى في ذلك األسس 

المتينة لسياستنا الوطنية التعايشية.

وال يستبعد ذلك كوني، في هذا اليوم، إلى 
جانبكم وإلى جانب » الـ - حج » المحترم، هذا 
واإلخالص  الوطن  لوحدة   << الموالي  اإلنسان 

التام له ! <<

عشر  ثمانية  ــوام  األع من  انقضت  قد  ها 
سياستي   

َ
غاية عليكم  عرضُت  أن  منذ  عامًا، 

الشعب  تحرير  الغاية  وكــانــت  وأهــدافــهــا. 
الحال  وفي   ... المتناغم  وتطوره  السينيغالي 
ومنذ  وعونكم،  والئكم  بفضل  غايتي  أدركتم 
تبنيتموني  بل  عني  تبتعدوا  لم  الحين  ذاك 
 أسوِأ األحيان لهاتيك المعركة، 

َ
ابنًا لكم. وخالل

وطوال هاتيك الليالي حينما غدت األمور كلها 
يهملونني،  كانوا  األصدقاء  وحيث  خطر،  على 
الدعم  جانبكم  من  انقطاع  دون  أجــد  لبثُت 
والمشورة والعزاء والمدد. وبشكل غريب، خالل 
أزمة السنة الماضية، متى لّوح بعض المواطنين 
 « لبث  وعندما  للتفرقة،  بمثابة سالح  »بالدين« 
ما  المتينة  الوشيجة  يشكل  الذي  هو  الدين« 

بين المواطنين أجمعين...

ومنذ البداية، بقي ينبغي علي أن أعرب عن 
احترامي لجماهير »الصداقة« بيننا، »الصداقة« 
 

َ
حيال تــزال،  وال  والئها  على  دومًا  بقيت  التي 

قائد السياسة، أجمل مكافأة وأثمنها براحًا.
هو  السينيغالية  الدولة  رئيس  إن  لكن، 
وهو  الُمبّجل   « الحج   « الــيــوم  يسمع  ــذي  ال
أيضًا،  يكرم  شخصكم،  جانب  وإلى  يكرمكم، 
وفاَء » األخوية الموريدية« السينيغالية، وهي 
هو  هنا  وإنما  وطننا.  في  المسلمة  الجماعة 
من  لنستذكر  المواتية  المناسبة  وهي  المكان 

يريد » دستورنا »بلفظة« علمانية«.
اإليمان  عدم  العلمانية  ليست  نظرنا،  في 
الدعاية  وال   ،athéisme أي  تعالى«  »بالله 
بنود  إال  كبرهان  أريــد  وال  للدين.  المناهضة 
الذاتي  االستقالل  تؤّمن  التي   « الدستور   «
األساسي   « قانوننا   « فإن  الدينية.  للجماعات 
يمضي إلى أبعد من ذلك فيجعل من الجماعات 
مجال  في  للدولة   auxiliaires هذه مساعدات 
ألن  والثقافي.  األخالقي  أي  التربوي:  نشاطها 
 aspect سمة  يجّسد   religion  « الدين   «

جوهرية للثقافة.
الجمعنة  جــهــود  يــمــثــل  الـــديـــن  إن 

اإلنسان  تصرف  تكييف  [أي   socialisation
في  االشتراكي  الطابع  إضفاء  ثم  ُمجتمعه  مع 
أفراد  »تجميع«  وجهود  الوطنية]،  الجماعة 
جهود  وهي   .totalisation الوطني  المجتمع 
تسعى إلى أن تجمع في آٍن معًا »اإلنسان وكيان 
األرض« في رؤيا على تعّمق، وذلك لتنظيمهما 
بعالم  »اإلنــســان«  دمج  مع  متناغم،  نحو  على 

»الوطن واألرض«...
خاصًا  »الــديــن«  يلبث  »الــفــن«،  ــرار  غ على 
يصنع  ــذي  ال المشروع  هــذا  وإن  بــاإلنــســان، 
»الجمعنة » و« التجميع » في الوطن هو بذاته ما 
يتوق إليه، في هذا »القرن العظيم« [العشرين]، 
عالم  أي  الجديد:  للعالم  األصيلة  النخبة  أفراد 
 Civilisation de( »الحضارة العالمية الشاملة«
l<Univers(. ولكن، وال يمكن تأمين النجاح في 
 la raison »كل ذلك بوسيلة »العقل المنطقي
discursive وحده. فلزام على هذا المشروع أن 
بالحدس]  [المدرك  الَبَدهي«  »العقل  إلى  يلجأ 
أي la raison intuitive، وهذا العقل هو روح 

»الدين بعينه«...
يأسف  من  آخر  ولست   – تمامًا  ذلك  أعلم 
قرون  طوال  واإلسالم،  المسيحية  فإن   – لذلك 
عن  خروجهما  تأثير  تحت  كانا  قد  تاريخهما، 
سبب  وقد   déviations المستقيم  الطريق 
وفي  ب. 

ّ
التصل من  أنواعًا  داخلهما  في  ذلك 

 « مع  الديانتان  تورطت  جــدًا  األحيان  غالب 
فالعلمانية  األقــطــار.  فــي  القائمة  السلطة 
هذه  وصاية  من  تحريرهما  إلى  بدقة  تسعى 
عندما  وذلك   .tutelle لها  والخضوع  السلطة 
األصلية  مهمتهما  إلى  العلمانية  تعيدهما 
بنشاط  [التعبير  استبطان  إلى  معًا،  آٍن  وفي 
العالم  ذهني نفسي] intériorisation جملة 
وأعني   .compréhension واستيعابها  كلها 
منابعهما –  إلى  بالعودة  ملزمتان  أنهما  بذلك 
هما  ذلك  أجل  ومن   – المقدسة«  »الكتب  أي 
العلمية  االكتشافات  تستوعبا  بأن  ملتزمان 
االجتماعية.  الوقائع  استيعابهما  غــرار  على 
وأريد  بقولي ما سبق >> أن تتحول الديانتان 
[أي تتماثالن مع  الزنوج <<.  إلى زنجيتين مع 

كل بيئة إنسانية].

الشهير«  »والدكم  تمامًا  أدرَك  ما  أجل هذا 
 Ahmadou Bamba باكّيه  ْمَ  بامبا  أحمُد 
M<Backé، حينما أسس »أخوية الموريدين«. 
من  يجعل  أن  العظيم  هدفه  لبث  أقول،  وحقًا 
 للتحّرر السياسي وال سيما 

ً
اإلسالم الزنجي، وسيلة

] الكولونيالي  النظام  لمعارضة  الروحي. وذلك 
الممارسات السحرية  االستعماري]، ولمعارضة 
السينيغال،  في  المواطنون  إليها  يميل  التي 
منهم  سعيًا  والمسيحيون،  منهم  المسلمون 
كما  الكبيرة  الشدائد  من  حصين  ملجٍأ  إلــى 

 / حدث ذلك، يا لألسف! في أزمة كانون األول 
ديسمبر من عام 1962. ونعلم بأي ثمن وبأية 
اضطهادات أليمة، وبأي نفي متكّرر قد تأذى » 

.résistance أحمُد بامبا » بسبب مقاومته

السمة  عند  قلياًل  التوقف  باألحرى،  أود، 
ومرة  اإلصــالح،   aspect réforme القومية 
أخرى، ما سعى إليه » أحمُد بامبا » هو ترسيخ 
أفرقة    بقصد  الزنجيقية.  األرض  في  اإلســالم 
اإلسالم ال بد من الجرأة هنا، وذلك » بالزنجنة »   
négrifier، بل قد أراد أيضًا أن يوائمه مع وضع 
وطن  الثالث(:  العالم  من  )أي  المتخلف  قطرنا 
من  وانبثق   .négro-africains الزنجيقيين 
قد جعل  عبقري  الحكيم سعٌي  التصرف  ذاك 
باألرض  االهتمام  فريد،  نحو  على  الشغل،  من 

والزراعة، وشكل التواصل الوظيفي.

 gauchisme   اليساروية من  نوعًا  أن  بما 
الروحيين  رؤساءنا  يرى  أنه  يّدعي  الطفولي 
المحافظة،  للنزعة  مناهضين  بصفتهم 
أقوم  أن  السامي  الركن  هــذا  في  فيسّرني، 

بالعدل حيال هذا القذف بالنميمة...

ومرة أخرى، ما هي االشتراكوية   إن لم تكن 
الذي  االقتصادي-االجتماعي  النظام  جوهريًا، 
الذي  ومن  للشغل؟  واألولية  األقدمية  يعطي 
» وخلفائه،  بامبا  أحمُد   « فعل ذلك أفضل من 
وأنت أيها » الحج » المحترم واحد منهم؟ سوف 
 rationalisé ُمعقلن  شغل  عن  يحدثونني 
دون  دعمتم  قد  المسعى  هذا  وفي  ومنظم. 
وقد  والحكومة.  الدولة  حــزب  جهود  ــوادة  ه
الوقائع  أن  بحيث  بجدوى عظيمة  ذلك  فعلتم 
الحقيقة  وفي  فعلتم.  بما  لكم  تشهد  بذاتها 
غير  آخــر  محل  )فــي  نجد  أن  العسير  مــن 
»الباؤول«Baol  وهو قطاع النزعة السينيغالية 

كثيفة   
ً
شبكة  )Mouridisme الموريدوية 

المجاالت  ومن  التعاونيات  من  ذاته  بالمقدار 

الموريديوية  زعماء  قام  قد  وهنا  الجماعية. 

بجعل أنفسهم ما بين الفالحين مع الفالحين 

وباألفضل، مزارعين ما بين الفالحين؛ إذ شّرعوا 

لهم طريق النجاح والتقدم.

ها نحن بالتالي مجتمعون في هذا المكان 

المسلمون  والعمل،  للعبادة واالبتهال  السامي 

 « توبا  جامع   « ن 
ّ

ندش لكي  والمسيحيون،  منا 

بفلٍس  فشيئًا،  شيئًا  بناؤه  تم  الذي   Touba

وفلٍس بالتتابع، وبَحَجر وَحَجر تترى، بحياة إثر 

فقدوا  قد  المؤمنين  من  العديد  ألن   - أخــرى، 

طوال ذلك حياتهم – وهذا ما يشير إلى قيمة 

هذا اإلنجاز. وقد نطقتم بما أقول؛ فهذا البناء 

بين  ما  يصّنفه  الذي  بجماله  قومي  صرح  هو 

متميز،  نحو  وعلى  العالم.  في  المساجد  أجمل 

الوطنية، ثمرة  الجهود  الصرح ثمرة  يلبث هذا 

تدشنونه  الذي  وهو  السينيغال،  في  اإليمان 

المبارك، فهال نستطيع جميعًا  اليوم  في هذا 

الوطنية  وحدتنا   « حول  درسًا  منه  نغتنم  أن 

»وحول« تعايشنا«؟

في   رمزيًا،  جميعًا،  سنتوحد  قليل،   بعد 

العمل  فــي  ــوم،  ي كــل  نتوحد  كما  »الــصــالة« 

والشغل، وفي هذا البناء القومي المقدس، أجل 

نبتهل  لكي  والمسيحيين(،  )المسلمين  نحن 

، وكل فرد منا حسب واجبه.
ً
سوية

وبالتالي، إذ نلبث على إيماننا، فنحن نبتهل 

إلى » اإلله ذاته »، من أجل الهدف عينه: وطننا 

الحبيب السينيغال ومن أجل االزدهار والسالم 

...

خطاب ل.س. سنغور
رئيس جمهورية السينيغال
)طوال عشرين سنة متتالية(

سنغور أحمد بامبا
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 |  �سهيل جنيب م�سوح

إيزابيل اللينديالتربية على المواطنة
يقين الراوي.. خداع القارئ

عندمـــا تحلو األرض في أعين ســـاكنيها، فينعمون بخيراتها، وثمراتها، 
ويطمئنون إلى وجودهم عليها، تنبت لهم فيها جذور، تشدهم إلى األعماق، 
ويثمـــرون حبًا، وتعلقًا، وغيـــرة، فالحب انتماء، وال يمكن أن ينتمي اإلنســـان 
إلى شـــيء ال يحبه، كما انه ال يمكن أن يحب دون أن يشـــعر باالنتماء إلى ما 
يحب، أو بانتماء ما يحب إليه، وانتماء اإلنسان إلى األرض يتبلور عبر المواطنة 
الصحيحة، تلك الرابطة بين اإلنسان والوطن، وهذه الرابطة ال يدركها اإلنسان 
إال بالتربية المدنية التي تعلم اإلنســـان أن يكون حرًا خيرًا في وطن تســـود 
فيه الحريـــة والديمقراطية، وقد أكـــد روســـو  )J. Rousseau( على العالقة 
بين المواطنة وحرية الوطن والفضيلـــة، عندما قال:«ال يمكن للوطن أن يقوم 
بغيـــر الحرية، والحرية بغير الفضيلة، والفضيلة بغير المواطن، وســـتبلغون 
كل هـــذا إذا أعددتـــم المواطنين، ومن دون هذا اإلعداد لـــن تجدوا إال عبيًدا 
ا من رئيس الدولة، ولكن إعداد المواطن ليس عمل نهار واحد »إذ  أشـــرارا بدًء
إن إعـــداد المواطن يعنـــي بناء الكائن االجتماعي المزود بنســـق من األفكار، 
والمشاعر والعادات التي ال تعبر عن ذاته الفردية فحسب، وإنما عن الجماعة، 
أو الجماعات المختلفة التـــي ينتمي إليها؛ فالكائن االجتماعي ليس معطى 
من معطيات البيئة الفطرية لإلنســـان، وال يمكن أن ينمو بشـــكل عفوي، ألن 
 )J. Rousseau(« مـــا يحركه هو التجربة والغريزة، والعاطفة، كما قال  روســـو
إن التجربة والغريزة والعاطفة تحرك اإلنسان، كما هو الحال عند الحيوان من 
أجل تلبية حاجاته الحيوية، » ويجد دوركهايم )E. Durkheim( أن اإلنســـان 
»ليـــس ميـــااًل بفطرته إلى الخضوع إلى الســـلطة السياســـية، أو إلى احترام 
النظـــام األخالقي، أو التضحية واإليثار؛ إذ ال يوجد في بنيتنا الفطرية األولية 
ما يدفعنا إلى أن نكون خاضعين إلرادة ســـماوية، أو شعارات رمزية مساندة 
في المجتمع.. إنه المجتمع الذي استطاع أن يستمد من قدسية هذه األشياء 
ســـلطاته األخالقية الكبرى التي تجعل الفرد يشـــعر بدونية إزاءها ». لذلك 
فالتربيـــة المدنية ال تتجاهل البنية الفطرية في ســـبيل تحقيق غايتها في 
خلق المواطـــن، أو الكائن االجتماعي، هذه البنيـــة الفطرية التي ال تهتم إال 
باألنا، ومـــا يتعلق بغريزة البقاء، وقد رأى هلفتســـيوس ) G.Helvetius( أن 
»حـــب الذات هو األســـاس الوحيد الذي يمكن أن تبنـــى عليه قاعدة األخالق 
الفريـــدة«، ووافقه على ذلك لـــوك )W.Locke( وغولباخ   )G.olbakh(؛ حيث 
علم األخالق يبنى على أساس الرغبة األنانية نحو المتعة التي يعدها مصدر 
الســـمات األخالقية ألفراد المجتمع. واالنتماء إلـــى الوطن يرتب واجبات على 
اإلنســـان، كما يولد فيه شـــعور المحافظة على ما ينتمي إليه، فإذا دعي إلى 
القيام بدوره في وطنه شـــعر بأنه يقوم بأداء وظيفة هامة مهما كانت مكانة 
الوظيفة؛ فالحاكم والقاضي والمعلم والطبيب والمهندس والعامل والفالح.. 
كل منهم يقوم بدوره الذي كلف به وفقًا لمهاراته وقدراته، فإذا شعر هؤالء 
بالمواطنـــة الصحيحة، وباالنتماء إلى وطن، حافظوا عليه، وامتنعوا عن العبث 
بمقدراته، أو استثمار وظائفهم لغايات أنانية وشخصية، وسيشعرون بأنهم 
مواطنون يتمتعون بحقوق المواطنة في حرية وعدل ومســـاواة وحق العيش 
الكريـــم،  فيتجهون إلى حماية المصلحـــة الوطنية بعد أن ضمنوا حقوقهم 

المصونة.
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دوركهايمروسو

ظاهرتان مختلفتان من إنتاج الكاتبة الروائية إيزابيل 
اللينـــدي تضعانها في دائرة الشـــك، وترجمانها بحجارة 

األسئلة إلى أن تتبّرأ من خطيئتها!.
صـــورة عتيقـــة)1(.. بعالمهـــا الفســـيح، وفضائهـــا 
المزدحـــم بالتاريخ والجغرافيا، ورحـــالت الذهاب واإلياب، 
ع، والجنس، والحرب والسالم، وتفاصيل 

ّ
والسفر، والتســـك

أخرى تصورها الكاتبة بجـــرأة، و)تتوّرط( في تنقيتها من 
»األيديولوجيا«، وتدافع عن أناسها بلذة موجهة لخلق عالٍم 

جديد.
أّما أفروديت)2(.. فهو خدعة متقنة ليس لها ما يسّوغها، 
وهو أكبـــر من خطأ، وأصغر مـــن مؤامرة علـــى القارئ. إنه 
وصفات »طبٍخ« عجيبة، وخلطات »أفروديتية« غريبة بنكهة 
الجنس، والمحشّوة بالكلمات البذيئة، والمزّينة باإليحاءات 
لة للنساء والرجال، وأطباق من اللحم الحرام. وال أظّن 

ّ
المضل

الكاتبة قد أعّدت تلك المائدة »الرومانتيكية« على عجل، أو 
دون وعي؛ بل على ناٍر هادئة: 

كَتَبْت إيزابيل الليندي الكثير عبر مســـيرتها الفنية، 
قْت مســـاحة مؤثرة في 

ّ
ْنَتَجْت آثارًا روائية متمّيزة، و«َحق

َ
وأ

الوجود اإلنساني، حينما مزجت الذاتي العميق بين قوانين 
الوجـــدان وقوانين الطبيعـــة)3(«، وكان صوتها ظاهرًا في 
صورها العتيقة مثلما كان مســـموعًا في أعمالها األخرى. 
أّما في الحالـــة الثانية، فقد أطلقْت الكاتبـــة عنوانًا جاذبًا 
ومرّصعـــًا بالنوايا الخبيثة، لخداع القـــارئ من جهة، وخلق 
مســـاحة واســـعة للتأويل من جهة أخرى، لما يحمله ذاك 
الرمز األســـطوري من أنوثة وشـــبق وجمال، وهذا ما يفّسر 
التماســـك النّصي في كتابها )أفروديت(، وتناغم عناصره 
الثالثة: الكلمـــة والصورة والمذاق، ورغـــم انعدام القيمة، 
فقد يجد بعض القبول عند عـــّده )مغامرة تجريبية( غنية 

بالتكوين الشعري، وفلسفة المذاق!.
 

*صور عتيقة.. لذة السرد:
حكايـــات تختلط فيهـــا الغربة بالحنيـــن والذكريات، 
وتتشـــابك التقاليد بالحرية، وتفوح منهـــا رائحة البارود 

والخيانة ولحم »الحمائم المدنسات« في كاليفورنيا.
تتنـــاول الرواية زمنـــًا آثمًا من تاريخ تشـــيلي، تتوّرط 
فيها الكاتبة إيزابيل الليندي في »تقليب« صفحات الحرب 
والفساد والجنس والقسوة، فرأت: )كانت هناك ثالث نساء، 
جرجرتهن قطعان الوطنيين إلى وســـط الساحة داميات، 

واغتصبوهن ومزقوهن. وكانت إحداهن قد وضعت وليدًا 
خـــالل الليل في الكنيســـة، بينما كان زوجهـــا يقاتل في 

الخارج، فمزقوا الوليد أيضًا، ثم قطعوا أوصال الجثث..(.
أبطـــال الروايـــة مهزومـــون ومهاجـــرون ومعارضون 
ومعاقـــون وخائنـــون وخونـــة!، وجميعهم ضحايـــا ورثوا 
رضت 

ُ
صفاتهم وعاهاتهم وأخطاءهم وضعفهم، أو هي ف

عليهـــم تحت ســـلطان الغواية، وكلمـــا تغلغلت الليندي 
داخل أســـوار الوطن الذي عادت إليه »دون حماسة«، كانت 
تلتقط المزيد من التفاصيل الحياتية، وأسرار شخوصها، 
ونقاط ضعفهم، )رجعنا إلى تشيلي في أواخر كانون األول 
1898م فوجدنا أنفسنا في بلد في خضم أزمة أخالقية. لم 
يكن هناك أحد، ابتداء مـــن مالكي األرض األغنياء، وحتى 
معلمـــي المدارس أو عمال ملح البـــارود، راضيًا عن قدره أو 

عن الحكومة.
بـــدا كما لـــو أن التشـــيليين قـــد استســـلموا لنقاط 
ضعفهم، مثل الُسكر والكسل والسرقة..(، فلم تسخر من 
ضعفهم، أو تيأس من كسلهم، ولم ترجمهم بحجر بسبب 
خطاياهـــم، وإنما انبرت للدفاع عنهـــم بضراوة ألنهاـ  كما 
تعتقدـ  إنما هي تتحرك خارج مناطق وعيها، وهم أســـرى 
ش في دواخلهم منذ 

ّ
ألفكار كابوسية، وقلق واشمئزاز عش

ســـنوات الحرب، والمعاناة المدّمرة التي أحاقت بهم أيام 
السلم.

لقد اعتمدت الليندي لغة بســـيطة في البناء السردي 
العـــام حتى آخر الرواية، وقد اهتمـــت بالتقاط التفاصيل 
الصغيرة لتفعيل الحدث، وتجســـيد العالقات اإلنسانية 
ببســـاطة وحميمية، ودفعت بالجنس »النظيف«، والنوايا 
الخبيثـــة، والشـــهوات الغامضـــة، ولجأت إلى الســـخرية 

والتخييل، ونجحت في بناء فضاء سردي واقعي وممتع.
 *أفروديت... سقوط الراوي:

ليـــس صحيحًا ما يرّوجه عشـــاق الروائية التشـــيلية 
إيزابيل الليندي عن كتابها أفروديت بأنه: »عمل مشترك«.. 
وقـــد أرادت الكاتبة أن تجمع بين فـــن الرواية وفن البحث 
وفن الطعام؛ بل وحتى التاريخ والرسائل، وأن تأتي بجديد 

قت ذلك على مستويات عدة...
ّ
وقد حق

أفروديت.. كتاب يثير الدهشـــة والقلق واالشـــمئزاز 
في مضمونه وغاياته وخلطته الرديئة؛ فالدهشة تبعثها 

إيزابيل الليندي

البقية ......................ص22
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عن اللوموند

 | حممود حامد
ِة 

َّ
 من: »ِفض

ٌ
فيف

َ
 ش

ٌ
ـــْعِر.. خيط

ِّ
 الش

ُ
*... أجمل

ُر   مابيَن الشـــاِعِر والُمتلقي؛ ُيَعبِّ
ُ

وِح«... َيِصـــل الرُّ
ة،  في َحقيقتـــِه وجوهرِه عن َعاَلقـــة رائعٍة خفيَّ
ٍة لشعٍر 

َ
تقوُم بين ذا وذاك، من خالل رعشٍة داِفئ

ِويَّ 
ْ
َم الُعل

َ
غ نَّ هذا النَّ

َ
حقيقّي، ُنِحسُّ من خالِلـــِه أ

هافـــة العذبة، في  ق علـــى أجنحِة الرَّ
ِّ
مـــا زال ُيحل

 
ُّ

فضاءاِت َملكوِتِه العالي، وأنَّ فعل الشعر سيظل
ًا في تدفقِه الهادئ / ًا، َوُمثيـــرًا، وبهيَّ فعاًل حيويَّ
الهادِر؛ كأجمِل مايكوُن التدفِق، وأحلى ما تكوُن 
ُه باٍق َما َبِقَي  نَّ

َ
 الخالدة لـــه أ

َ
الُعذوبـــة، وأنَّ القيمة

 
ُ
ُه فلسفة ْهُر »ديواَن العرِب الحيَّ و الخالد«... ألنَّ الدَّ
ها، ومن 

َ
حراِء التي علـــى َيَدْيِه أنبتـــْت َنِخيل الصَّ

 ، ِديَّ ... النَّ ِريَّ
َّ
ْت نسيَمها الط

َ
ِجيِّ اْسَتق

َّ
َهْمِسِه الش

ْمِل  ـــِم من قيِظ الرَّ حِّ
َ
 ِبِه ظمأ شـــفاِهها الُمَتف

ُ
ل

ِّ
َبل

ُ
ت

َما طربِت 
َ
َما كاَن، َول

َ
الكاوي، وأنَّ ُحداَءها.. لـــوالُه.. ل

ـــِر؛ والتي َحَملها 
ْ

قاِتِه الَعش
َّ
ًا بمِعل ُهـــوَّ

َ
 ز

ُ
الكعبـــة

 الوادُع اآلِمُن ِمـــَن الَبْيِت الَعتيِق، إلى 
َ
َحمـــاُم مكة

هـــا َمَع هديِلِه األبديَّ 
َّ
نيا، ِلَيُبث أرجاِء األزمنة، والدُّ

 
َ

ة، لكي تحمل باِحيَّ دى الصَّ الموجع في قطاراِت النَّ
اَبِة   الحزيَن، وتنثرها على َبوَّ

َ
صدى نجواُه العليـــل

وِح تهدي الّسالكين في  فق أقماًرا من فضة الرُّ
َّ

الش
َمســـاءاِت التذكر، والمواقد إلى مضارِب وجدهم، 

َوخيامهم، َوُهْم ُيرددون َصدى الحادي: 
ِق،

ْ
ِر فيَك، والِعش

َ
ف ماُر السَّ

ْ
ْيها ِمض

َ
 َعل

َ
اق

َ
ض

ِق...
َ
ل
َ
ْرُسَم في َمَداراِت الق

َ
ساِعدها... كيال ت

راُب،
َ
ُنها الخ

ُ
ُبيوتًا... َيْسك

 فيها...
ُ

ُتل
ْ
ق

َ
َوت

ِر األخيِر!!!..
َ
اْنِهَماَر الَمط

 ، ِئنُّ
َ
ى، وهي ت

َ
ْيل

َ
ْوباُد القصيدِة ل

َ
هكذا ُيْرجُع ت

تيـــِل بجمرِه الكاوي على 
َ
َهِف َصَباَبِتها الق

َ
على ل

ْيَس 
َ
نادي ق

ُ
ـــة، ت ـــِق العربيَّ

ْ
امتداِد َصحراِء الِعش

 من 
ً
دى... َمســـافة دُّ الصَّ

َ
َيْرت

َ
توباِدهـــا الَبعيـــَد، ف

حارى البعيدة...   كمجهوِل الصَّ
ً
ْمِت... شاسعة الصَّ

ْمـــِت والقيِظ في  ـــراُب َمَع الصَّ  َيْســـَرُح السَّ
ُ

َحْيث
 
ٌ
 أخيرة

ٌ
َواِت الوحشـــِة، والخراِب... حيَن ال رعشة

َ
ل
َ
ف

اِه الُمتفحمِة 
َ
ـــف

ِّ
 الش

َ
ش

َ
 َعط

ُّ
ُبل

َ
ِمَن الَمطِر األخيِر ت

ُر 
َ
ْيها َســـف

َ
 َعل

َ
تحت وطأِة قلِق المداراِت التي ضاق

ُه من وجد ليلى ما بثُه 
ُّ
َتاها؛ وهي تبث

َ
ـــِم في ف

ُ
الُحل

التوباُد لقيس. 
نت علـــى َمداِر العشـــِق العربيِّ عبر  قد تكوَّ
ُســـِل ذاَك العشـــِق بمنطقية 

ْ
َسل

َ
 ت

ُ
التاريخ فكرة

الظروف والمحيط والبيئات والمناخات التي عاش 
التطـــورات والتغيرات  ها 

َ
بها، وعاصرهـــا؛ وبادل

، فوق 
َّ

ل
َ
الهائلـــة التـــي حصلت فيها، ولكنـــُه  ظ

 
َّ

ل
َ
التطورات والتغيـــرات الهائلة التي حصلت، ظ

حادًا، صاخبًا، عنيفًا كعنف البيئات التي أنتجتُه؛ 
 العرب عواطف 

ُ
: عواطف

ُ
 مقولة

ُ
ومن ُهنا تصـــدق

مشبوبة، ال مثيل لها في التاريخ، لذا فهم َيْنَسْوَن 
ِغلوا 

ُ
ش

َ
 اعتذار... ف

ُ
... أعقبتها دمعة

ً
ة عاجاًل جدًا ِإساَء

ظهُر 
ُ
... بدمعٍة أخرى ت

َ
ة بالدمعِة، َوَنْســـوا اإلســـاَء

 بلحظٍة.. 
ُ
َتجـــاَوز

َ
ِد لدى هـــؤالِء والتي ت  الوِّ

َ
حـــالوة

ُركامًا هاِئاًل ِمَن اإلســـاءاِت والعـــداواِت العابرة... 
 الشـــعر عند العربّي على 

ُ
 قيمة

ُ
من هذا كلِه تبرز

ُه المظهر الذي يتطهُر بِه ِمْن  عذاباِت النفِس؛  أنَّ
وح  تي تحلق بالرُّ

َّ
وح ال ُه موسيقى الرُّ نَّ

َ
وما وراءها، وأ

ي النفوَس، 
ِّ
ُه الوجد الـــذي ُيَصف نَّ

َ
إلى أعالهـــا، وأ

ها من أدرانها، وموبقاِت أفعالها، ويرقى 
ُ
ويغســـل

وِح واألعالي المتوهجة بالضياِء،  بها إلى ُحدوِد الرُّ
فاِء، والَبهاء: والصَّ

ْوِت،  الصَّ
َ
ة

َ
فول

ُ
 ط

ُ
ُم... يبتدئ

َ
غ َيْصَعُد النَّ

 على ُمْنَحدراِت الُعْمِر:
ُ

ل
ُ
َيْهط

ُد َمَعنا، رِّ
َ
غ

ُ
نا أزهارًا، َعصافيَر ت

ُّ
ف

ُ
ل
َ
ت

ُرنا...،
ِّ
َعط

ُ
وأشجاَر َصَنْوَبٍر ت

رِض...،
َ
 األ

َ
ق

ْ
ُمنا: ِعش

ِّ
َعل

ُ
ت

ْجِر...،
َ
 الف

َ
ق

ْ
ِعش

ْحُر!!؟..  السِّ
ُ
ُمنا.. َمَتى َيْبَدأ

ِّ
َعل

ُ
ت
*

 ِبالحاِضِر 
َ

ل َبـــدَّ
َ
نَّ الماضي ت

َ
مامـــًا: أ

َ
َصحيٌح ت

حراَء، والخيـــاَم، والهواِدَج  نَّ الصَّ
َ
والُمســـتقبل، وأ

ة ببعضها بعضًا  والُحداَء تبدلت بالُمـــُدِن الغاصَّ
خاِم، وبالقصور،  خـــاِم على الرُّ وبالناِس، وبأنيِن الرُّ
وبالطائـــراِت،  واألبـــراِج،  ـــحاِب،  السَّ وناطحـــاِت 
ـــة، وباألغاني التي  اعيَّ والعابـــراِت، واألقمار الصنَّ
، وضجيجًا، مع َوَجَباٍت 

ً
َبًا، َوُسْرَعة

َ
 َصخ

َ
 البرق

ُ
سبق

َ
ت

ـــْعِر الخفيف على 
ِّ

ســـريعٍة من الهمبرغـــر، والش
ه: 

ّ
النفـــس و »الببســـي كـــواّل«.. َصحيٌح هـــذا كل

 مقياُس الماضي لألشياء، 
َ

، واختلف
َ

ل َر، وتبدَّ يَّ
َ
غ

َ
ت

والمعاييُر التي توزُن بها تلك األشياُء، بمقاييس  
اهـــِن، َوُمقتضياِت روِح  واِئـــُم روَح الرَّ

ُ
َومعاييـــر ت

َبِد كما كاَن، 
َ
العصـــِر، إالَّ الُحبَّ العربّي فهو إلى األ

، وتوهجـــًا حارقًا، كان يأتي 
ً
ة  َوِحدَّ

ً
وأكثَر.. َحـــراَرة

حراِء، َوُســـكوِنها، وهدأِة  على ســـياِق هدوِء الصَّ
َبِب 

َ
ْعِر، مع خ

ِّ
َبَبِ بيِت الش

َ
صمتها ووحشـــتها، َوخ

العيِر والحداء!!! لكن الشعَر اآلَن، والنصوَص التي 
ها بعضًا في قطاراِت الُمســـتحيل 

َ
زاِحـــُم َبْعض

ُ
ت

التـــي غدت أســـرَع ِمَن الصـــوِت والضـــوِء، ذاَك 
الشـــعُر، وتلك النصوص تضُع الماضي والحاضَر 
والُمســـتقبل بتـــوازِن المعقول الـــذي افترضتُه 
نظريـــاُت التطور واالرتقاء الحتمـــي بين ما كاَن؛ 
وماهو كاِئٌن، ويكوُن، فوق ِبســـاِط أبجديِة الحياة 
التي اندهشت بما هي عليِه اآلَن، لكنها، بالمنطِق 
ِقها بالشـــعِر، والوجِد 

ُّ
َعل

َ
ورّي، حافظت على ت الصُّ

ة التي يقوُم 
َّ
ذ

َ
العربّي الخارِق، والُمســـتحيالت الف

عليها: بناُء الشخصية الوطنية من قيمة االنتماء 
إلى األرِض، وقيمة ذاَك ااِلنتماء هو من قيمِة تلك 
األرض، لذلك فالشـــاعُر العربيُّ َوْحَدُه الذي زاوج 
 

ُ
 العشق

َّ
ل

َ
نثى/ األرض، واألرض األنثى، َوظ

ُ
بين األ

العربيُّ َيدوُر في فلك ذاك المســـتثنى أو الُمثنى 
االســـتثنائي ماضيًا، وحاِضرًا، َوُمســـتقباًل، وإلى 

ِه!!!...
ِّ
ل
ُ
األبد، َمَع اْحِتداِد هذا راهنًا غير الماضي ك

َس  سَّ
َ
أ
َ
من ناحيٍة أخرى، فقيوُد الشعر التي ت

... عبـــر العصور، واتخذها  ْيها شـــعرنا الَعَرِبيُّ
َ
َعل

منهجًا َوَدعاِئـــَم على َمرِّ أزمنٍة عديدة، َوُمَتعاقبة، 
ليـــًا، وبنائيًا، ومضمونًا، 

ُ
رًا ك ها اآلَن تغيُّ

ُ
َر حال يَّ

َ
غ

َ
ت

ُسُس، و البحور و التفاعيل، 
ُ
فالبيُت والدعائُم، واأل

والموســـيقا، طرأ عليها تحـــوالت كلية عما كانت 
عليِه ســـابقًا إلى راهِن قصيدة التفعيلة، والنص 

و الومضة واإليقاع، وأخيرًا: 
 

ُ
الرعشـــة الخاطفة كالبرق، وهذا ما  أراُه َيليق
اُه الخارق؛  بجملة خاطفة من ثالث كلمات، َوُمَســـمَّ
ومع هذا، فثمة نصوص جميلة كنثيرات النجوم،  
تنفلـــُت  من شـــواهِق  الكواكِب الشـــعرية في 
 ُبذوَر الشـــعر 

ُ
منظوماتها العالية والكبرى، تحمل

تزرُعها فينا لتتبرعَم وتنضـــح وتكبر في حقول 
يها،  وعينـــا ووجداناتنا، نرعاها، ونغذيهـــا، وُنَنمِّ
ٍة من حدائقها الضيقة، 

َّ
ها من َبَتـــالٍت غض

ُ
وننقل

ُح َجناها،  إلى حقولها الشاســـعة... عندهـــا يتفتَّ
 ِبِه شـــعرًا قام على 

ُ
ذ

ّ
ويعـــذُب، َوَيِطيـــُب؛ ونتلذ

 
َ
ســـوقِه كعوِد القصـــِب الطرّي يتنفـــُس الحياة

بروعٍة، وطمأنينٍة، واستمراريٍة دافئٍة:
روِب،

ُ
 الغ

َ
ْبل

َ
 ق

ٌ
واِرُع خاِلَية

َّ
الش

ِشَنْه
َ
... خ

ٌ
و.... األيدي... باردة

َم ذاٍت عربية تعودت على 
َ
 تختصُر عال

ٌ
ُجملة

ســـكينة الُبيوت وطمأنينتها بوجدها، وأسرارها 

الدافئة، والعكس تمامًا في زمهرير شوارع الحياة 
َدِحُم 

ْ
ز

َ
ـــواِرَع ت

َ
ربة، واالغتراب في ش

ُ
تحت وطأة الغ

ـــِبيِل، َوُنـــزالء األرصفِة،  بالهائميـــَن، وعابري السَّ
انتظارًا علـــى مقاعد خاوية من الحياة لقطاراٍت ال 
مبالين!!؟  تعبُر، وأرصفٍة ُمزدحمٍة بالهائميَن، والالَّ
وعندما يستيقظ الوعي العربيُّ الفرديُّ والجمعيُّ 
 دائمًا فلســـطين، فاألمُر 

ُ
على حدٍث ما... والحدث

اِهُن يوقظ الوعي والشعر   الرَّ
ُ

  فورًا، والفعل
ُ

ل يتبدَّ
واألحاسيَس فينا... عندها... يقف الشعُر العربيُّ 
رِق التي ستتجُه بمجملها 

ُّ
جميعه عنَد مفترق الط

إلى مـــا يســـتوِجُبُه الِحـــسُّ الوطنّي آنـــذاك: ما 
حر:  السِّ

ُ
تستوِجبه عكا... وهي تعانق
 الغيِم،

َ
 فوق

ُ
 تصهل

ٌ
خيل

،... 
ُ

 ... تسأل
ُ

 تصهل
ُ

خيل
 ِحَممًا

ُ
ق

َّ
َدف

َ
ت

َ
أ
َ
 َوْرٍد... ف

َ
 أكاليل

ُ
حمل

َ
ت

راِش...،
َ
ِمْن كائناٍت كالف

تي...،
َ
فول

ُ
ْسَتْعِذُب ط

َ
ت

َمْوَجٍة...؛
َ
َهْدِهُدني ك

ُ
َبَك.. ت

َ
ْعذ

َ
ما أ

فو على َرْمِلها...،
ْ
غ

َ
ت

َبد!!!
َّ
دثرَك بالز

ُ
ت

هكذا عكا وبحرها المتوسط األبدّي النشوان 
ُه الشـــعُر الشـــفيف، َوِصَبا  على ذراعيهـــا... وِإنَّ
سيِم على هجعِة الورِد   من النَّ

ّ
الغوطتين األشف

 اقتراِب الّنســـيِم من صالِة الفجر... يتوضأ 
َ
لحظة

بالنـــدى، وعلى بســـاِطِك األحمـــديِّ ُيَصلي فوق 
 
َ
العشـــب الذي يصحو هـــو اآلخـــر ِلُيصلي صالة

الجماعة مع الورِد الـــذي أيقظه الندى للنهوض، 
 على األغصـــان بمفرداتها 

ُ
والطيـــور التي تزقزق

َراشـــات التي تذهُب إلى 
َ
العربية الشـــجية، والف

حقـــول الزيزفوِن باكـــرًا لتغنـــي، والديكة التي 
لفة في 

ُ
 ما بعدها أ

ٌ
لفـــة

ُ
 الناَس للحياة!!!... أ

ُ
توقظ

ـــاِم، وفلسطين الجرح 
َّ

ُهبوبها الشـــهيِّ على الش
والشـــعر َوَمْهَوى األفئدِة... في ُهبوبها الشهّي: 
 

َ
بردًا وســـالمًا... عالقة دائمة كالخلوِد؛ تؤكد ُعْمق
العالقِة الخالدِة، بين الشـــام وفلســـطين، وأجزاء 
 كانـــت، وتكوُن، لكنها في النهايِة 

ُ
الُعروبة حيث

ُصـــبُّ في َبْحـــِر المحيِط الَعَربـــّي الواحِد األزلّي 
َ
ت

لألبـــد.. من حبـــة التراب تـــؤذن لتصلي فيصلي 
 

ُ
خلفها تراُب العرب كله، ورعشـــة الشعر تنهض

لتغني فيصطخُب الغناُء في سماواِت الله كلها، 
وهي سماوات ُمقدسة الغناء والتهليل باسمها 
العربـــّي الممتد على فلك الكون قاطبة؛ وألنَّ َحْوَر 
تْي رئيفة 

َ
ف

َ
الشام غنى لفلسطين َوُيغنيها على ش

المصري من خالل سنابل الوصل بين الغوطتين 
يَّ 

َ
ها الوطـــُن... ط وقدس أقـــداس الله فِإننـــا: أيُّ

ْن 
َ
 أ

َ
َجناِحَك ننضوي، وننثني على الخاِفِق، خشية

يح....!!!.. نا الرِّ
ُ
، وتأخذ

ُ
ة

َ
اِفذ َتَح النَّ

ْ
ف

ُ
ت

ة رئيفة المصري ... قصاِئُد ُحرَّ
سنابُل الوصل.. ُحُلٌم ِفي َلْيٍل َغَجِرّي...

رئيفة المصري

كانت البهجة التي انتابت جزء من الحضور  في استوكهولم، 
علن اسم الفائز بجائزة نوبل في اآلداب لعام،2011تثبت 

ُ
حين أ

ا ألحـــد, كان باألحرى 
ً
صحة هذا االختيـــار: لم يكن األمر مفاجئ

انفراًجا. ألن اسم توماس ترانسترومر يظهر بإلحاح منذ ثالثين 
عاًما.

   لم يحظ بما يستحقه، في النهاية، على الرغم من تمتعه 
بشهرة وتأثير تخطيا كثيرًا الحدود السويدية. لقد جعلت منه 
الجوائـــز العديدة جًدا التي نالهـــا، والترجمات الكثيرة ألعماله، 
عبر العالم أجمع, واحًدا من الشـــعراء األكثر شـــهرة في عصره. 
فمـــن الصين إلـــى الواليات المتحـــدة، مروًرا بألمانيـــا وإيطاليا 
والدول االسكندينافية بالطبع: يعرفون تماًما من يكون توماس 
ترانسترومر. في فرنسا فقط, ال يثير اسمه  الكثير من االهتمام, 
علـــى الرغم من الترجمة الجميلة جـــًدا التي قام بها جاك أوتان 
لكتابـــه le castor astral  منذ أكثر من عشـــرين عاًما – والذي 

أعادت دار غاليمار نشره ضمن سلسلة كتب الجيب.
  منـــذ حوالـــي الســـتين عاًما, فـــي 1954،نشـــر توماس 
ترانســـترومر مجموعته الشـــعرية األولى التي تحمل بكياسة 
عنوان )17 قصيدة(، ثم تلتها بعد أربعة أعوام مجموعة )أسرار 
فـــي الطريـــقSecrets en chemin(.وهكذا وجد هذا الشـــاب، 
ا كبيًرا من صوته الشـــعري –  المولـــود عام 1931, إيقاعه، وجزًء
مع أنه كان ما يزال، حينها، طالَبا في جامعة اســـتوكهولم, التي 
سيتخرج منها عام 1956 مجازا في علم النفس. تتألق قصائده 
بعفة نادرة، ورقة في المشاعر واالنطباعات الحميمة وباستعارات 

غنية مثيرة لإلعجاب: لذا سرعان ما لفت إليه األنظار. 
   هذه البراءة الســـاطعة وهذا التذوق للغة، سوف يأخذها 
عليه أحياًنا بعض الشعراء األكثر شبابًا، في سنوات الستينيات 
والسبعينيات. وعلى غياب االلتزام أو االنشغال السياسي الذي 
يتهمه به البعض، فإن عمله في التحليل النفســـي في صفوف 
األحداث الجانحين والســـكان المحروميـــن والمعاقين، يرد على 

تلك االتهامات بطريقته، في مرحلة أولى.
  شاعر من عصرنا    

البســـاطة فخ عند توماس ترانســـترومر. فمـــا تقوله هذه 
البســـاطة، هو أنه شـــاعر من عصرنا.فهو يركب القطار والمترو، 
وينام أحياًنا في الفنـــادق، وينظر عبر النافذة، ويزور الكنائس، 
ويســـتمع إلى الموســـيقى، ويتأمل الطبيعة، ويســـافر كثيرًا. 
ا في لغة الشاعر. ثمة موروثات 

ً
لكن الشـــيء العادي يغدو خارق

ارات ميتافيزيقية، وكذلك، وبصورة  سوريالية تعمر صوره، وُدوَّ
أكثر وضوحًا, فإن ســـكتاته  وفراغاته البيضاء تبدو ذات كثافة 
استثنائية. سرعان ما ستستكشـــف لغة توماس ترانسترومر 
إيقاعات جديـــدة وأدوات أخرى، بينما يســـتدعى أكثر فأكثر, 
عـــدُّ )رؤى ليلية، 

ُ
معظـــم األحيـــان، النثر واآليات في شـــعره. ت

والبلطيقيات( بين مجموعاته األكثر شـــهرة، وقد صدرتا عامي 
1970 و1974 على التوالي. وفـــي الفترة ذاتها ترجم  صديقه 
الشـــاعر األمريكي روبيرت بالي أعماله إلى اللغة اإلنكليزية ألول 

مرة.
بعـــد إصابته بجلطة دماغية أدت إلى شـــلل حركي ونطقي 
جزئي عام1990 شـــحَّ إنتاج الشـــاعر الذي كان قـــد فاز بجائزة 
المجلس الشـــمالي الرائعة )من أجل األحياء واألموات(. فيتسع 
الصمت، ويصبـــح الضوء أكثر ســـطوعًا، وأحياًنا أشـــد خطورة. 
 funeste تظهر قصائد الهايكو األولى مع )الجندول المشـــؤوم
gondole( )1996(, قبـــل أن تجتاح أعمالـــه األخيرة: )قصائد 
قصيرة-2002( و)اللغز الكبير -2004(. إن توماس ترانســـترومر، 
الذي يحظـــى بتقدير جوزيف برودســـكي وبـــاي داو والعديد 
من شـــعراء اإلنكليزية، دون ذكر شـــهرته الواسعة في الدول 
االســـكندينافية، لم يكن بالتأكيد االســـم األكثـــر  لمعانًا بين 
المفضليـــن, لكنه فاز بجائزة نوبل األدبيـــة بما ال يقبل الجدل. 

إنه شاعر كبير.

توماس ترانسترومر: 

شاعر متزن وعصري 

يفوز بجائزة نوبل 
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 السنة اخلامسة والعشرون

الوطن – األرض – اإلنسان 
في أعمال الكاتب نجدة علي زريقة

قليلة هي األعمال الفكرية التي دخلت دائرة 
الضوء في حياة أصحابها، ولهذا التغييب أسبابه 
الكثيـــرة التـــي ال يهمنا ذكرهـــا إال لجهة غياب 
الحوار النقدي حولها الذي لو تم ألثرى مضمونها 
بحضور كاتبها مستأنسين بظروف الحراك المولد 
والحاضن لها، فاألموات وحدهم اليجيبون    ومن 
جهة أخرى فقد نعثر على اجابات هامة ومفصلية 
لكثير من المســـائل التي يدور حولها الجدل؛ بل 
وتعطي حاًل مقبواًل واســـتباقيًا لو أحسن قراءتها 

وتحليلها. 
مـــن هنا أتت الرغبة في تســـليط الضوء على 
أعمال الكاتـــب والباحث نجدة زريقة. فقد وجدت 
بها خارطة طريق لرسالة قومية ووطنية وانسانية، 
عالوة على كونها رسالة أدبية ألزم الكاتب نفسه 

بحملها والتبشير بها بحزم وإصرار وإتقان 
للوهلـــة االولى أحسســـت بإيقـــاع قصصي 
– خالفـــًا لما توهمت – يختصر مســـيرة المعاناة 
وااللم لوطـــن عربي منكوب يمتُد من المحيط إلى 
الخليج، يتلمس سبل الخالص على شكل خطوط 

تتوازى مرة وتتشابك أخرى. 
فـــي الكتـــاب األول )الحق العربـــي واألثافي 
الثالث( نلمح معالم وعي قومي متشح بالحماسة 
واإليمان بقضية كبرى تقاوم االحتضار عبر متاهات 
خططت لهـــا األطمـــاع االوروبية االســـتعمارية. 
يقابلها في داخل الوطن شعور مزيف بعزة فارغة 
تأخذ العـــرب تباهيًا زائفًا ببقايا قيم تتكىء على 
أمجاد تاريخية موروثة لم يبق منها غير آثارها من 
الحبر والورق، وكان يمكن لتلك القيم واألمجاد لو 
أحســـن توظيفها أن تصبح قاعدة النطالق جديد 
فـــي العصر الحديـــث، فتنهض بتجميع أشـــالء 
حـــق عربي ضائع بيـــن براثن عـــدو طامع وهيئة 
أمم غيـــر متحدة إال على هضم حقوق الشـــعوب 
الضعيفة ومنها العربية، التي تحلم باســـتعادة 
معالـــم تاريخ مجيـــد، ولكنهـــا مقيـــدة بحكام 
أنتجتهم المحنة خنقوا شـــعوبهم واســـتحللوا 
مقدراتهـــا، واحتكموا لعدوهـــم المتربص بهم 
في حل خالفاتهم التافهة؛ بل واستقووا به على 
بعضهـــم، مما جعل المناخ مالئًمـــا لبروز حركات 
قومية حملت علـــى عاتقها الهم العربي متحملة 
في ذلك الكثير من التضحيات. وبرغم بروز بعض 
القادة الذين اســـتلهموا معالم الطريق عبر رؤية 
قومية انســـانية لتحقيق التحـــرر والحرية وبناء 
البيت العربـــي الموحد والمســـيج باألمن واألمان 
واالســـتقرار كجمال عبد الناصر وحافظ االســـد، 
غير أن الحلم مازال حلمًا؛ بل ازداد اســـتغراقًا في 
متاهات المجهول. ويرى الكاتب أن الحق العربي 
المتمثل بتحرير فلســـطين واألجـــزاء المغتصبة 
األخرى وتحقيق الوحدة العربية الشـــاملة؛ يمكن 
احيـــاؤه  بارتكازه على ثالث دعائـــم أطلق عليها 
الكاتب )األثافي الثـــالث(؛ وعبر عنها في مقدمة 

كتابه  )الحق العربي واألثافي الثالث( بالقول:
الصهيونيـــة  قصـــة  يحكـــي  )الكتـــاب 
االســـتعمارية منـــذ البدء مع العـــرب ووجودهم؛ 

والممارسات التي اتبعها العدو في ظروف صعبة 
مرت بها األمـــة العربية، وما هو الحل إلعادة الحق 
العربي. وبحثت فـــي تفاصيل هذا الحل وأهمها 

يتموضع في)األثافي الثالث( وهي:
1 – الفكر القومي للقائد حافظ االسد.

2 – الجماهير العربية الواسعة.
3 – االمكانات العربيـــة الضخمة والمتنوعة( 

ويرى الكاتب أن الزوغان عن هذه )األثافي( 
سيهدر الطاقات ويبددها في غير مكانها. 
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وجاءت المســـتجدات بعد ذلك لتؤكد وجهة 
نظره وصدق تحليله السياسي، فقد خرجت مصر 
من دائرة الصراع العربي االسرائيلي؛ بل وخرجت 
القضية الفلســـطينية نفســـها مـــن دائرة هذا 
الصراع وتحولت إلى خالف علـــى حدود، وهذا ما 
نبـــه عنه الرئيس حافظ االســـد، وما تبع ذلك من 
اعتراف بالدولة العبرية – رسمي أو ضمني، ودور 
الدول الخليجية المشـــبوه والخائن فيما بعد وفي 
طليعتهـــا دولة قطـــر وتال ذلك انتقـــال الصراع 
الدموي بين الفلسطينيين أنفسهم وانقسامهم 
إلى ما يشـــبه دويلتين تقاس مساحة كل منهما 
بالســـنتيمترات، وتغلغلـــت الصهيونيـــة إلـــى 
داخل منظمة التحرير وصواًل إلى ســـقوط بغداد 
واجتثـــاث البعث العربـــي من تفاصيـــل الحياة 
العربية في العراق، وانهزام الوضع العربي عموًما 
وتهالكه امام أجراء السياسة االمريكية واالوروبية 
والصهيونيـــة؛ كان ذلـــك هو الفصـــل األول في 
القصة، وليبـــدأ الفصل الثاني مـــع ظهور كتابه 

الثاني :
)الديمقراطية قصة لم تكتمل فصولها بعد(؛ 
حيث يتجاوز الكاتب رؤيتـــه للحق العربي وطرق 
تأكيده إلى رســـم معالم الطريـــق للوصول إليه، 
ويرى ذلك من خالل انتهـــاج  مبدأ الديمقراطية 
الحقـــة، بما انطـــوت عليه من مناخـــات متعددة 
وفضاءات متنوعة تكون حديقة غناء تعبق بأريج 
الحرية الخالق الذي يجعل من ألوان الطيف العربي 
لوحـــة جميلة مبدعة، يعتز كل لون فيها بعراقته 
وأصالته، وبانتمائه الى موقعه الجمالي الذي البد 
منه في إطار اللوحة العام. وألن الكاتب زريقة كان 
موضوعيًا ال فوضويًا في تعامله مع عناصر الصورة 
آخذًا وعطاء؛ فقد تنبأ بان نجم مشـــاهد أخرى البد 
له مـــن الظهور لتكتمل معالمهـــا، موحيًا بكثير 
من التأمـــل والصدق في التعامـــل معها محماًل 
الشعوب والحكام مهمة تحقيق الديمقراطية.                                                            
وباســـتقراء تاريخ االمبريالية وولعها بنهب 
مقـــدرات الشـــعوب ونصـــب الكمائـــن وحياكة 

المؤامرات، 
كان مـــن الطبيعـــي أن تعمد هـــذه األخيرة 
الى امتطـــاء أعناق المطالبات الشـــعبية بالحرية 
والمســـاواة وتكافؤ الفرص لتنفيـــذ مخططاتها 
المجرمـــة، تحت غطاء كاذب من حقوق اإلنســـان، 

مسخرة إمبراطوريتها اإلعالمية.
فـــي التضليل والتشـــويه اإلعالمي، مدغدغة 
أحـــالم الفقراء بالدعوة إلـــى الديمقراطية ككلمة 
حق يراد بهـــا باطل )وخانـــت دول الديمقراطية 
هـــا المعلنـــة علـــى الصعيد 

َ
البرجوازيـــة مباِدئ

العالمي(، 
ويشير الى عسكرة وسائل اإلعالم األمريكية 

تحت غطاء الديمقراطية  قائاًل:
)وترتبط الشـــبكتان التلفزيونيتان – أي بي 
اس و ســـي بي اس بتجمعات أخـــرى من المجمع 
الصناعي العسكري(، ويرى أن التناقضات الناشئة 
ما بين الســـلطة واألحزاب والحركات السياســـية 

اليمكن حلها اال بالحوار  تحت سقف الوطن:
)من الطبيعي أن توجـــد اختالفات بين هذه 
األحزاب والحـــركات على أنها فـــروق واختالفات 
ثانوية، والعمل المشـــترك والتفاعل والحوار هو 

الطريق إلزالتها(.
ويعّد الكاتب غياب فلســـطين دولة وشـــعًبا 
)يعيق التمثل الحقيقي للديمقراطية عند العرب، 
ألنه يمثل قمة العـــدوان على الحق العربي( وألن 
الديمقراطية من وجهة نظره ليست سوى تجربة 
انســـانية يفرضها العقـــل البشـــري، وتحتمها 
األخالق لتحافظ على كرامة االنسان، نجده ينفي 
فـــي مقدمة كتابه أن تكـــون الديمقراطية نتاًجا 

أوروبيًا صرفًا ويدلل على ذلك بقوله: 
)اليمكن اعتبـــار الديمقراطيـــة صفة خاصة 
بالثقافـــة األوروبيـــة؛ فتاريخ أوروبا مليء بأبشـــع 
صور القمع واالضطهاد(. وانما يرى الديمقراطية 
)حضارة مشرقية )شرق اوسطية( في روحها؛ وقد 
استمدت جذورها من بالد الشام ومصر(. ويستطرد 
مبيًنا جوهر الديمقراطية: )إن جوهر الديمقراطية 
هو حرية الرأي وحرية الفكر واالحتكام إلى العقل 
وتداول السلطة. ال فرق بين إنسان وإنسان آخر إال 
بالعمل والعطاء( ثم يخلص الى النتيجة، ويراها 
بحاجة العـــرب المثلى إلـــى الديمقراطية، ولكن 

الوصول إليها رهن بتحررهم أواًل )إن نضال العرب 
مـــن أجل الديمقراطية مرتبط بشـــكل أساســـي 
بالنضال ضد االمبرياليـــة والصهيونية(، ويعلل 
قراره هذا:)ألن البلـــدان المتمتعة بالديمقراطية 
مثاًل تتحقق فيها وحدة وطنية، وتكون أقدر على 

توحيد صفوفها في وجه األخطار..(. 
 تؤرقه ظاهرة الغياب الفلسطيني واستباحة 
مشـــاريع االستسالم لحرمة مدينة السالم، فيفرد 
فصـــاًل خاصـــًا بحقوق االنســـان التي يتشـــدق 
بهـــا الغرب، مبرزًا عظم التضحيـــات التي قدمها 
االنسان على ســـطح هذا الكوكب ومنهم العرب 
عمومًا والشـــعب الفلســـطيني خصوصًا من أجل 
حريته، ويرى أن التاريخ ســـجل صادق للشعوب 

مهما عظم دور الفرد:
)إننا نعـــرف دور القائد في التاريخ؛ فالتاريخ 
من دون شـــك ليـــس تاريـــخ أفراد وإنمـــا تاريخ 

شعوب(.
وبعد أن يســـتعرض الكاتب بكثير من الصبر 
واألنـــاة والبحـــث التجـــارب النضالية لشـــعوب 
كثيرة فوق ســـطح االرض يتســـاءل عن سر بقاء 
المجتمع منقســـمًا إلـــى أقلية ســـائدة وأكثرية 
محرومة ومغلوبة، فيجد الجواب في حالة اإلحباط 
التي تســـببت بها )تركة آالف السنين من القهر 
واالســـتداد( كما يجـــد فـــي إدارة البيت االبيض 
االمريكي النموذج العدواني الصارخ الذي يستثمر 
أنظمـــة العالم والتكنولوجيـــا الحديثة إلجهاض 

مكتسبات الجماهير الديمقراطية:
)أمـــا ادارة البيـــت االبيض فقد طـــاب لها أن 
تستخدم الديمقراطية وحقوق االنسان في العصر 
الحاضر اليوم مثلما اســـتخدمت الكاثوليكية في 

الماضي غطاء ايديولوجيا لغزو العالم(.
ويرى أن: 

)صدر سوريا األسد يتسع لجميع التعدديات 
السياســـية والفكرية واالجتماعية واالقتصادية، 
لكن هذه التعدديات ليست من دون قيد أو شرط 

نجدة زريقة
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فليس مسموحًا على االطالق لجدول من الجداول 
أن يصب بعيدا عن محيط الوحدة الوطنية(.

ويؤكـــد فـــي خاتمـــة كتابـــه علـــى جوهر 
الديمقراطية السياسي:

)الجوهر السياسي للديمقراطية يتلخص في 
حق الفرد والمجتمع معًا في الحرية والمســــاواة، 
والحق في التعبير والمشاركة، والحق في اختيار 
شــــكل النظام ورموزه. والحــــق أخيرًا في تعديله 
او تغييره مــــع ضرورة العدالــــة وتوزيع الخيرات 
المادية والقضاء على االستغالل الطبقي، وإلغاء 
كل أنواع التمييز بين انسان وانسان على أساس 
العرق أم الجنس أم الدين(، ولكنها في مخططات 
)حــــروب عرقية  االمريكية  المتحــــدة  الواليــــات 
وطائفية  واضطرابات داخلية تمأل أنحاء العالم(.

وال ينســــى الكاتب أن يفــــرد فصاًل كاماًل عن 
ثورات الشــــعوب المقهورة في ســــبيل حريتها 
وكرامتها، وموقف الحكام من اســــتالب السلطة 
على سبيل التنبيه والعظة المستوحاة من تشابه 
الظروف الذي يؤدي الى تشــــابه النتائج، فيورد 
وثيقة عن أول ثورة شــــعبية فــــي مصر القديمة 
يقوم بهــــا الفالحــــون المســــتضعفون امتازت 
بالفوضى وانعدام األمن وإســــقاط نظام الحكم، 
وتدعــــى هذه الوثيقــــة )وثيقة الحكيــــم ايبور(، 
ووثيقــــة ثانية تدعــــى )وثيقــــة نفرروهو( وهما 
محفوظتــــان االن في متحــــف لينين غراد تصف 
الوثيقة األولى الثورة بقولها: )ثورة شاملة أطاحت 
بنظام الحكم في البالد. وهدمت أسس المجتمع 
واالقتصادية،  والفكرية  واالجتماعية  السياسية 
وأطاحــــت باالمتيــــازات االجتماعية على اختالف 

انواعها( وما أقرب اليوم من االمس. 
وعلى ضوء تلك الثقافة يقرر الكاتب:

)الحرية ستنتصر، ولو أن الطريق اليها مليء 
باأللم والعذاب والتضحية والفداء(. 

قلق من الحاضر وتفاؤل بالمســــتقبل اعتمال 
في نفســــه الشــــفافة أشــــد االعتمــــال، فكانت 
نتيجتهــــا إصــــدار كتابــــه الثالث الــــذي يحمل 
صورة هذا القلق والتفاؤل ويعبر عنهما العنوان 

الدراماتيكي للكتاب:
)العودة حقيقة أم خيــــال(. في هذا الكتاب 
يلتمــــس الكاتــــب زريقة طريق العــــودة – عودة 
الحق – والشــــعب المهجــــر واألرض المغتصبة، 
فيســــتحضر علــــى وجــــل التاريــــخ والجغرافيا 
والفلسفة وعلوم المنطق واالستقراء واالستنتاج 
وجحافل من األعداد والجداول اإلحصائية وحنكة 
الحكماء وأقوال الملوك ومواقف الزعماء والرؤساء، 
وسلة كبيرة مملوءة بالتوصيات والقرارت على ما 
أعــــّده وقائع دعواه التي ال تقبل الرد أمام محكمة 
الذمــــم وهيئة األمــــم، ومن خالل جــــدل وجدال 
طويليــــن عريضين تــــارة مع نفســــه وأخرى مع 
مجتمعه، وثالثة مع الناس أجمعين، يشــــعر بأن 
الحق           الذي طالما حلم بعودته ما زال تائها 
فــــي رحلته الغامضــــة نحو المجهــــول، فتيئس 
نفسه وتتجلد أحالمه بصقيع الكهوف المظلمة. 
ان المتأمل في عنوان الكتاب )العودة حقيقة 
أم خيال( ال يفوته أن يعلم أن أم هي اســــتفهام 
إثبات ال إنكار. غير أن المذابح والتشريد والتهميش  
تؤكد حصول ساعة للخالص )ولو بعد حين سوف 
تكــــون هذه المجازر عبارة عن جانب من ذكرياتنا 
مــــن أجل أن تبقى األرض العربيــــة ألبناء وأحفاد 
هؤالء الذين سقطوا شهداء ورووا تراب فلسطين 
بالنجيع الطاهر(؛ تلك النظرية الشاملة في الحقوق 
وثباتها مهما طال الزمن، يربطها الكاتب بنظرية 
التمســــك وعدم النســــيان؛ ألن الحقوق العربية 
في فلسطين هي حقوق شخصية قبل أن تكون 

عامة أو وطنية، ويجترح 
تثبت  قد  نظرية  لذلك 
األيــــام صحتهــــا، ومن 
يــــدري؟! )إن من يعجز 
بحقه  المطالبــــة  عــــن 
الشخصي أو ينساه، لن 
يدافع عــــن الحق العام 
وال  الوطني(،  الحــــق  أو 
يفوته أن يحمل القوى 
رأســــها  وعلى  الباغية، 
المتحــــدة  الواليــــات 
دار  ومــــن  االمريكيــــة 
المسؤولية  فلكها،  في 
التاريخيــــة في فشــــل 
الدوليــــة  القــــرارات 
الصــــادرة عــــن األمــــم 
بخصــــوص  المتحــــدة 
الحــــق العربــــي   فــــي 
العودة وتقرير المصير.

)الواليــــات المتحــــدة االمريكية تقف ســــدًا 
منيعًا في وجه تنفيذ القــــرارات الدولية وتعيق 
االمــــم المتحدة عــــن تنفيذها بمــــا تمتلكه من 
عناصر القوة والنفوذ(؛ ناهيك عن )تسخير األمم 
المتحدة لتنفيذ قرارات جائرة وظالمة تصب في 
مصلحة أمريكا والكيــــان الصهيوني، كالعدوان 
على الشعب العراقي والليبي واالفغاني والسوري 

والفلسطيني بحجج واهية ال تقنع طفاًل(. 
 ثم يعمد إلى ايراد سلسلة طويلة من القرارات 
الدولية التي أيدت القرار 194 أو اســــتندت اليه، 
وعددها تجاوز 22 قرارًا من عام 1948 ولغاية عام 

.1974
هكـــذا وبمقـــدار ما فاضـــت نفســـه بالحقد 
والضغينة على الظالمين محتكري العدالة وهاض

مي                                                                    حقوق 
الشـــعوب، الذين زرعوا في جســـد األمة الذي هو 
جيده االفتراضي بـــذور أمراض حاول عالجها في 
كتبه الســـابقة، نجده وبردة فعل غير منتظرة، قد 
أوقف الحملة على األســـباب ليحمل على المرض 
نفســـه، مفترضًا أن تخليص الجســـد من المرض 
ومظاهره مقدمة أساسية لتزويده بالمناعة الحقًا، 
بعد قناعته بفشـــل جميع التنظيـــرات، فأصدر 
كتابـــه الرابع الجـــريء تعبيرًا، عـــن بحثه الدؤوب 
عـــن الحقيقة وهي – من وجهـــة نظره – أن بثورًا 
كثيرة انتشرت في الجسد العربي على شكل رموز 
نصبت نفسها بقوة الطغيان، وتسببت في ضعف 
الوطن وخوره أمام أعدائه وأعملت فؤوس أنانيتها 
وجشـــعها في هدمه وتقويضه، مما تسبب في 
حجب الحقيقة عـــن الظهور والتألق ودفع الوطن 
نحو حافة الهاوية واالنهيار؛ هذه الرموز مختلفة 
في أســـمائها متشـــابهة في حقيقتها، فرضت 
نفسها على الشعب كالهة معبودة حولت الشعب 
برمته إلى قرابين علـــى مذابح جبروتها وتعنتها 
وطغيانها وأنانيتها. فقرر أن الدواء الناجع يكمن 
في دحرها ومحاكمتها وفضحها أمام الجماهير، 
تمهيدًا للحكم عليها واســـتئصالها ونبذها على 
مزابل التاريخ، مســـتمدًا من شـــفافية المواقف 
القومية والوطنية للدكتور الرئيس بشـــار األسد 
دافًعـــا ومعيًنا حيث يوصفهم فـــي أول الكتاب 
وتحـــت عنوان اول الـــكالم )الخارجون على المثل 
والقيم والقوانين واالعراف.00 أساؤوا الى كينونة 
االنســـان وشـــوهوا االفاق امامه وعبثـــوا بحياته 

وحاولوا اغتصاب أفراحه ومشاعره.( 
وكعادته في البيان، فقد اســـتعرض ما حفل 
به التاريخ من هذه النماذج التي فرضت نفســـها 

كالهـــة مقدســـة آخذًا 
علـــى نفســـه مهمـــة 
وتعريتهـــا  فضحهـــا 
ومعاقبتهـــا، فكان هذا 
وحده  )نســـيج  الكتاب 
فهو  ومضمونًا  شـــكاًل 
من حيث الشكل انفتح 
بيـــن  التراســـل  علـــى 
األجناس األدبية؛ حيث 
القصة  فيـــه  تتجـــاور 
والحواريـــة والرواية مع 
قصيدة النثر والقصيدة 
عبر  االدبية  والخاطـــرة 
مفاتيـــح غايتهـــا فتح 
طلسم األبواب المغلقة 
والمكاره  النفوس  على 
وهي كتابة تسعى عبر 
المحتشـــدة  اســـطرها 
الى  والعاطفة  بالصدق 
مواجهـــة الحيـــاة العبوس التـــي أصابها الموت 

والقحل من أجل خصوبة جديدة(.
جاء الكتاب على خمسة فصول، وفصل خاص 
بعنوان الشـــهادات، وأهم مـــا يلفت في الكتاب 
حملته على الفســـاد والفاسدين، وجرأته عليهم 
غير عابـــىء بمواقعهم، مســـتخدًما التورية في 
االســـماء والمواقـــع، ولكنها تورية كادت تشـــي 

بحقيقتها مؤكًدا أن موضوعاته.
)ليســـت مجرد آراء أو أحالم شـــخصية، وإنما 
تجارب حقيقية ورؤى واقعية، كما أن البطل ليس 
خيااًل أو ظاًل أو انعكاســـًا الضطرابـــات العالم من 

حوله؛ بل هو حالة انســـانية متداولة ومتكررة(.
وكأنه اســـتبق األحداث التي يمر بها القطر 
بخمس ســـنوات ســـبقت تأليف الكتاب، ليفحم 
الذيـــن يتباكون علـــى حرية التعبيـــر مكرًا ورياء 
وباطاًل، فمـــن يقرأ محاكمة االلهـــة وما فيها من 
نقد جارح أحيانًا لرموز كانوا على ســـدة مواقعهم 
في الســـلطة، يكشف زيف المتباكين على حرية 
حجمها بحجم الوطن، ويكشـــف الدافع الحقيقي 
لبعضهم خلف االســـتمرار بالتوتر. فماذا يطلب 
المعارضون اكثر مما طالب به الكاتب في الصفحة 
138 من الكتاب مبينًا الهدف منه ولنقرأ؛ )الهدف 
هو كشـــف الستر عن المفسدين ولكي يأخذ كل 

دوره في الكشف(. 
)اجراء محاكمة افتراضية عادلة لكل من اساء 

لهذا الوطن(. 
)اضاءة المواقع السلبية( ويستطرد قائاًل: 

)إن هـــذه المخلوقات مكشـــوفة وعارية(، ثم 
يفرد فصاًل بعنوان )المرافعة( يسلط فيه األضواء 
الكاشـــفة علـــى أوجـــاع المجتمـــع االقتصادية 
والسياســـية واالجتماعيـــة والفكريـــة بصراحة 
مبهرة وغير متوقعة ليصل فـــي النهاية إلى أن 
الفعل هو مســـؤولية الفاعل حسنًا كان او فاسدًا، 
ومن أراد أن يرفع راية طلبا لإلصالح عليه أن يكون 

أول المصلحين.
)انها ثقافة الكذب والنصب(.

)لو كنـــت مســـؤواًل لحاســـبت الكبيـــر قبل 
الصغير(. 

)هل جاء من الســـماء بعض الذين يهددون 
ويظلمـــون ويتجبـــرون بســـلطتهم الجائرة متى 
شاؤوا(. إلى )يجب أن أسمع اآلذان الصماء وأخرق 
أحداق العيون000 وســـأفضح هؤالء المسؤولين 

المتسترين على الظلم والمناصرين للباطل(. 
)أنا بطبيعتي ال أســـاوم على ما أعتقد وأشير 

بجرأة إلى األخطاء ألن دستور البالد  يحميني(.

)المرتشي الصغير يدعمه المرتشي الكبير(.
)آالف الـــدروس من الحاضـــر والماضي وعلى 
الرغم من تعاقب العقود والقرون تؤكد على لزومية 
العدل والعدالـــة وضرورتهما لتـــوازن العالقات 
وصحتها وحمايتها النتصار الحق والمســـاواة(. 
فصل المرافعـــة الصفحات 162 – 164 – 166 – 

 170 – 169 – 168 – 167
 في أي حق بعد ذلك يتناطحون في الشوارع 
ويرفعــــون الالفتــــات مطالبين بحريــــة التعبير 
واالصــــالح؛ فبــــأي حديث بعــــده يوقتون؟!.وهل 
توجد حرية في أمريكا التي يستعجلون قدومها 

أكثر من ذلك أم أن خلف األكمة ما  خلفها؟!
ولعل أطرف ما في الكتاب ما جاء في الفصل 
الخامــــس تحت عنوان )المأســــاة العظمى( التي 
تعّد نتيجة منطقية  لفصل المرافعة الســــابق؛ 
حيث يقتضي هنا إعطــــاء أحكام افتراضية على 

الفاسدين.
والفصل عبارة عن ميللودراما من اثني عشــــر 
مشهدًا تمثل قمة المأساة االنسانية في عصرنا، 
اســــتحضر فيها الكاتــــب رؤوس الخارجين على 
القانون والمثــــل واألعراف مــــن كل طعم ولون، 
يحملهم مســــؤولية الفســــاد الذي أهاض األمة 
وشل أوصالها يحاكمهم محاكمة علنية، ويسبغ 
عليهم أوصافا وأسماء ونعوتًا تشبه ما بداخلهم 
من الخســــة، ال يســــتثني أحدًا معارضــــًا كان أو 
مؤيدًا، فالجميع ســــواء عندما يكون الوطن بأرضه 
وناســــه هو ضالتهــــم الكبــــرى، مختتمًا الفصل 
المأساة ومسداًل الستار بهذه الكلمات المفعمة 
بالحزم الذي يشــــبه القرار، ولعلها رسالة لم ينته 
مفعولها بعــــد، او لعلها النبوءة األكثر واقعية أو 

الحلم الذي داعب مخيلته الصادقة.
)يشــــع نــــور يضيء جميــــع األرجــــاء، تعقبه 
ســــحابة بيضاء، تحجب القمة وتندلع من أسفل 
الجبل ألسنة النار واللهيب؛ وسحب الدخان تمأل 
المكان، وصرخات مخنوقة تطلب الرحمة، وتعلن 
التوبة، وال مــــن مجيب(؛ ثم يختم بالوصايا األربع 
التي تصلح أن تكون دســــتورًا لمــــن توليه األمة 

أمرها.
الوصايا االربع 

)التكن عبدًا إال للخالق العظيم(
)الترع أغنامك في حقل تكثر فيه الذئاب(

)الترفع صوتك جهة األذن الطرشاء(
)ال تغفــــل عينــــك ألن كنــــت وصيــــا علــــى 

اآلمنين(.
هذه الخاتمة وما تالها من الوصايا تشــــكل 
حجر األســــاس في رؤياه المستقبلية لمستقبل 
وطنــــه، وهي تعــــّد بحق برهانًا آخــــر على صدق 
تجاوبه مع أحاسيســــه وانفعاالته. إن المشــــاهد 
المقــــروءة في الفصل الخامــــس تنقلك الى عالم 
منظــــور ومســــموع ملــــيء بالصخب إلــــى جانب 
إثارتــــه لقضايــــا فكرية وعقائديــــة هامة كانت 
وما زالت محل رفض أو قبــــول، تتعدى محيطها 
الســــوري والعربي إلى المحيط العالمي، كقضايا 
الخير والشــــر والتسيير والتخيير والتقمص أو ما 
يسمى شعبيا بالتجييل، كل ذلك بأسلوب رشيق 

وخفيف وتمكن ظاهر. 
أربعــــة كتب هي قصة الكاتب في تجاربه مع 
الحقيقــــة، وهي وأن لم تمتلك وســــائل التغيير 
الحقيقي نحو األفضــــل، ولكنها امتلكت خططه 
وبرامجه، وهي وإن لم تحسم االمر الذي طالما حلم 
به الكاتب وعمل من أجله، ولكنها، وهذا حســــبه؛ 
تشــــكل في ســــلم الحلم الموصل الى الحقيقية 
أربــــع درجات، البد منها لمن أراد أن يتجنب القفز 

الصاعد في الهواء غير مضمون العواقب.
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 السنة اخلامسة والعشرون

 شاعر مصري من مواليد مدينة منوف بدلتا مصر 
عـــام 1972، وله ثالثة دواوين شـــعرية قبل »األعمال 
 الوقُت(,  

ُ
الكاملة إلنســـان آلي« هـــي: )بينهما َيْصـــَدأ

سلسلة )كتاب إيقاعات اإلبداعي(، و)َوْحَدُه يستمُع إلى 
كونشـــرتو الكيمياء(, الهيئة المصرية العامة لقصور 
الثقافة, باإلضافة إلى )األلواُن ترتعُد بشـــراَهٍة( الذي 
صـــدر في أكثر مـــن ألف صفحة عن )مركـــز الحضارة 
ـــا كتاب بحثيٌّ 

ً
العربيـــة( بالقاهـــرة، كما صدر له أيض

بعنوان )نجيب محفوظ: المكان الشـــعبّي في رواياته 
بين الواقع واإلبداع( عن الدار المصرية اللبنانية. 

ـ هل من لمحة تعريفية عن شـــريف الشـــافعي، 
كيف تصف للقارئ العربي الشاعر الذي بداخلك؟

*طبًعا أنت ال تســـأل عن »بيانات« تحفظها جيًدا 
ذاكرة األوراق، فهي متاحة للجميع. أنت تسأل عن الذي 
لم يرد في مســـتند، عن المحفور بالصدر، وال يستطيع 
رصده جهاز رسم القلب الكهربائي، وال تلتقطه عيون 

الكاميرا الديجيتال.
أنا يا صديقي نقطـــة حبٍر جديدة، لم توضع فوق 
ا  ل نهائّيً

ّ
عة، لم تتشك

ّ
حرٍف ثابت، ومســـاحة ما متوق

 زهـــرة بيضاء، في يـــد العالم 
ُ

بعـــد. في يـــدي نصف
نصفها اآلخر. وحدي، أراهـــن على اكتمال البياض. ما 
أخطر الرحلة، بعد انســـحاب ظلـــي المضيء فجأة، ربما 
اللتقاط األنفاس، ربما النحسار الوقود! الفرق الجوهري 
بيني وبين ظلي، أنني ال أخشـــى أبًدا نفاد رصيدي من 

الطاقة، ألن منبعه حيوية الحياة.
 واحدة صادقة، أتحسس بها 

ٌ
ليســـت معي بوصلة

الجهات الجغرافية والمغنطيســـية، لكنني أؤمن بأن 
الجهـــات األصلية كلها يمكن االهتـــداء إليها بالقوة 
الروحيـــة، ومعانقتهـــا بالحواس الخمـــس المعروفة، 
والحـــواس الذائبة فـــي الضمير، مـــن دون أن تحمل 

خطواتي رائحة إبرة ممغنطة.
أنا المشتاق دائًما إلى الذي لم يكن أصاًل، ال أصدق 
أن النجـــوم تحدثت عني كما قيل لي، ألنني أرى القمر 

الصامت يحكي عني أكثر.
أنا جسر الحوار الحميم بين اإلنسان اآللي واإلنسان 
اإلنســـان، قصيـــدة برزخيـــة تصل العالـــم الحقيقي 
بالعوالـــم االفتراضية واإللكترونية، خفقاُت قلٍب بغير 
 إنترنت مضيئة 

ُ
عروٍق، شحناُت برٍق بال أســـالٍك، نقاط

مـــن دون خيوط عنكبوتية، فيروســـات نشـــطة تدور 
عكس عقارب الساعة، عكس صدأ الوقت، عكس برامج 

تشغيل الكمبيوتر والقوانين األساسية للروبوتات.
أنا المنزلق حافًيا فوق أرض خشنٍة، الهازئ ِبُمعاِمل 

االحتكاك وشروط الحياة الجامدة.
أنا حامل التحيات للعناصر المشـــّعة بذاتها في 

الوجود، ال لمصابيح راضعٍة من كهرباء.
 فراشـــة القز أحب أن أكون 

ّ
أنـــا الذي حينما أخش

حرير روحها، وحينما أخرج من دود القز ال أحب أن أكون 
حرير شـــرنقتها.

أنـــا غير المتعادل دائًما، حتى إذا ســـكنت روحي 
ا.  بالحموضة جسًدا قلوّيً

ُ
المصابة

أنـــا الـــذي إن ذبُت بســـرعٍة في البّنـــّي المحروِق، 
بديناميت معشـــوقتي المتعّجلة تصفيتي، لم أخش 
تحللي النبيل، بقدر ما أخاف على نضارة ناســـفتي من 

فنجان قهوة سريعة التحضير. 
أنا الذي أمّني نفســـي بسالمة الوصول، ليس عن 
ثقـــٍة، لكن ألن ُجرحي ســـبقني ووصل »ســـليًما«، إلى 

الضفة األخرى من المتاهة!
ـ مـــاذا وجـــدت فـــي الشـــعر حتى جعلتـــه أول 

اهتماماتك اإلبداعية؟
*الشـــعر عندي ليس اهتماًما، بمعنى االحتشاد 
واالنشغال والقصدية. الشـــعر عملية حيوية، عادية 

ا، لكنها الزمة للوجود، شأن التنفس والهضم.  جّدً

طرْت عليه 
ُ
الشـــعر هو )التمثيل الضوئي(الذي ف

ا، وال  روحي، وتمارسه ليل نهار، بكلوروفيلها الخاص جّدً
تستلزم آلية عملها طاقة الشمس كأوراق النباتات. 

م به، 
ّ
الميكانيزم معقـــد بالتأكيد، هذا أمر مســـل

لكننـــي ال أقف كثيًرا عنده، طالمـــا أن العملية تحدث 
مـــن تلقاء ذاتها )عملية تحويل طاقة الحياة إلى طاقة 
شـــعرية(، وطالمـــا أن المنتج غزير وافـــر بفضل الله، 
واألهم أنـــه منتج جديد، مرغوب فيه، ال يشـــبه غيره، 
قادر على أن يترجم بأمانة شفرتي الوراثية، ويعكس 
مكابدات صديقي اإلنسان في كل مكان، ويرسم صورة 

بانورامية لهذا العصر اآللي الرقمي، بتركيز شديد.
أنا ال أبّسط األمور أكثر من الالزم، وال ألغي التخطيط 
والذهنية ومقومات االحتراف ولوازم الثقافة والمعرفة 
التـــي تنبني عليها أية تجربة شـــعرية طموح، لكنني 
ـ صدقني ـ أراهن في األســـاس على نفاســـة المعدن 
بصورته النقية، على »الشعرية الخام« إذا جاز التعبير، 
وهذه هي اإلجابة عن سؤالك ببساطة: إن الذي وجدته 
في الشـــعر هو »الشـــعر نفســـه«، كما تمنيُت أنا أن 
يكون؛ أي بالصورة التي تســـتهويني، ومن ثم فإنني 
أشرك القراء معي ببساطة وحميمية في مالمسة هذا 
ا نادًرا، مـــن وجهة نظري أنا 

ً
الجوهـــر، الذي أراه مختلف

على األقل.
ـ ديوانـــك األخير »األعمال الكاملة إلنســـان آلي«، 
ا عن إصداراتك الســـابقة، هل لك  ا كلّيً

ً
يختلف اختالف

أن تحدثنا عنه، وماذا أضاف إلى تجربتك الشعرية؟
*النماء والتطور من ســـمات الحيـــاة، إذا تجردت 
ا لما قيل من 

ً
منهما التجربة الشعرية صارت استهالك

قبل، مثلها مثـــل علكة ممضوغة، تظن ـ بالخطأ ـ أنها 
حية، رغم أنها فقدت سكرها الطبيعي. 

تحـــاول تجربتي )بداية من ديواني األول »بينهما 
يصدأ الوقـــت«، حتى ديواني األخيـــر متعدد األجزاء 
»األعمال الكاملة إلنســـان آلـــي«( التعطر ببارود الحياة 
مع كل حرف أكتبه؛ بل تســـعى ألن تضخ هي غازاتها 
الخاصة، غير الخاملة، القابلة لالستنشاق ـ واالشتعال 
ـ في حجرات المعيشـــة العادية، وفي معامل التحليل 
النقدي لفصائل المبدعين، وفي غرف إنعاش الذائقة 

الشعرية. 
في األعمال الكاملة إلنســـان آلـــي )التي صدر أول 
أجزائهـــا بعنـــوان: البحث عن نيرمانـــا بأصابع ذكية( 
تطـــورت تجربتي الشـــعرية، هكذا قيل لـــي، ازدادت 
ا، وبســـاطة في الوقت  ا إنســـانّيً

ً
ا، وعمق

ً
ا وتركيز

ً
تكثيف

نفســـه. الضرب هنا على وتر واحد، جريح، واهن، لكن 
الرهان معقود على حساسية اللحن، وليس على إبهاره. 
العـــازف ال يريد إثبات أنه يعزف على كل اآلالت، لكنه 
يطمـــح أن تكون نغمتـــه الجديدة األكثـــر تأثيًرا. قد 
أكون مشـــيت خطوة إلى األمام، وقـــد تكون خطوات، 
وقد أكـــون صعدت درًجا عالًيا، هذا ما ال أســـتطيع أن 
أدعيه لنفســـي، فقط أنا أنظر إلى كتابي، عفًوا الكتاب 
الذي اختطتـــه أصابع )الروبـــوت( الذكية، كأب حنون 
بديل )األب الشـــرعي هو اإلنسان اآللي(، وأراقب ردود 
الفعـــل اإليجابية التي أحدثهـــا داخل مصر وخارجها 

في أسابيع قليلة، فأشعر بسعادة بالغة.
الحياة الحقيقية ذاتها، هي التي دفعت اإلنسان 
اآللي إلى هذه »الهجمـــة الفنية« على الحياة، ليحاول 
ـــس فيزيائها باألصابع، واستشـــفاف إكسيرها  تحسُّ
بالـــروح، التي لم تتســـرب كلها بعد. الهواء الفاســـد 
هو الذي أجبـــره على فتح النافـــذة، حلم الخالص من 
ســـوء التهوية، وهي قد تكون نافذة حقيقية لإلطالل 
واالكتشاف بشكل مباشر، وقد تكون نافذة الكترونية 

إنترنتية )Window( للبحث اإللكتروني. 
هذا الروبوت المبـــدع، المتمرد علـــى القطيع، لم 
يقفز من النافذة منتحًرا؛ بل إن معنى االنتحار النسبي 

قـــد يصبح “فرصة حيـــاة”، لمن هو ميـــٌت أصاًل. لقد 
قرر الروبوت االنســـحاب غير المســـبوق، غير محسوب 
العواقـــب والنتائج، من هذه الغرفة الكونية المجهزة، 
المرتبة، الصالحـــة لحياة ميكانيكيـــة الطابع، رقمية 
االنتظام، محســـوبة األبعاد، لكنها غرفة غير مشمسة، 

ال تمرح فيها األرواح. 
لقد انتقل اإلنسان اآللي من حياة هندسية زائفة، 
تســـاوي جوهر الموت، إلى حياة افتراضية، فوضوية، 
يبحث فيهـــا عن ذاته اإلنســـانية المنقرضة، ويطارد 
فيها بحرّيٍة نيرمانا المفترضة، ذات األسماء والتيمات 

المتعددة، التي يؤمن بوجودها جميًعا وحده. 
ـــا فيما يخص اســـتالب 

ًّ
لقـــد زادت األمور توحش

إنسانية اإلنسان، ومحو إرادته الحرة ومبادرته وقدرته 
على اتخاذ القرار، كذلك ترســـخ منطق االســـتقطاب 
ا أنه لن 

ً
وضـــرب المنقرضة، التـــي كان يدرك مســـبق

يجدها، لكنه أبًدا لم يعد حاماًل الصفر الحســـابي؛ بل 
ا الخصوصيات والهويات في مقتل، وإعالء  تحرر فعلّيً
شـــأن األرقام والبرمجيات وقيم التســـليع والقوانين 

المسنونة، التي تحكم حركة البشر. 
ا 

ً
اإلنسان آلة مقهورة بالفعل، والقوة القاهرة أيض

ماكينة عمياء. االقتصاديون والسياســـيون والحكماء 
يتخوفون من نضـــوب طاقات العالـــم، ويبحثون عن 
الطاقة البديلة، تلك األضحوكة الكبرى في عالٍم نفدت 

طاقته الروحية. 
ومن ثم، فإن الشاعر، الروبوت المبدع المتمرد على 
قطيـــع المروضين الخانعين، يبحـــث ـ أول ما يبحث ـ 
عن الطاقة، التي تأكد نفادها بالفعل: الطاقة الروحية، 
ذاتـــه المنقرضة التي تآكلت، فـــإن عثر عليها، واصل 

البحث عن أشياء أخرى فيما بعد. 
ا، ولم 

ًّ
لقد عاد اإلنســـان اآللي إلى نقطة البداية حق

يعثر علـــى نيرمانا، أو ذاته الســـرابية من كل القيود، 
اكتشف فردانيته وخصوصيته، تحرك ضد اإلجراءات، 
ضد البرمجيات، خارج شـــروط الريمـــوت كونترول في 
يـــد القوة المهيمنة، أية قوة، ضد ســـيادة النظام؛ أي 

نظام. 
ومن ثم، فإنه تمكن من كشـــف ســـوءات عصره 
ومعاينتها، الغارق في التســـليع والميكنة والتقنية، 
ووضـــع يـــده علـــى أبـــرز المســـتجدات االقتصادية 
والسياسية والعســـكرية واالجتماعية والعلمية، التي 
قادت اإلنســـانية إلى هذا المصيـــر البائس؛ حيث ال 
مكان للفرد في معمعة ســـحق الجمـــوع، وحيث تتم 
ممارســـة كل األمور والشرور بحساب: االحتالل والقتل 
بحســـاب، اإلنتـــاج واالســـتهالك بحســـاب، المواليد 
الجدد بحســـاب، التربية والتعليم والتثقيف بحساب، 

العمليات الحسابية نفسها بحساب مفرط! 
إن الرحلـــة، التي قام بها الروبـــوت، ربما لم تنجح 
إجرائًيـــا كوســـيلة لعثـــور الروبوت على إنســـانيته 
المفقـــودة، واحتضانه المباشـــر لهـــا، لكنها نجحت 
ضمنًيا كغاية في حد ذاتها. هذا اللهاث المضني هو 
في حد ذاته قيمة كبرى، ودعوة للتمرد، وتجربة البديل، 
خصوًصا أنه ال يوجد ما يستوجب الحذر؛ فالحياة اآللية 
ا،  المتاحة هي حياة زائفة، محنطة، منتهية إكلينيكّيً
مة، فـــكان األجمل 

ّ
محبوســـة فـــي غرفة كونيـــة معق

بالتأكيد أن تلوثها نيرمانا بفيروس التمرد اللذيذ. 
لقد حضـــرت نيرمانا من المجهول، لتقود صاحبنا 
اآللي إلـــى المجهول، وتدير اللعبة مـــن الخلفية، وقد 
رضي اإلنسان اآللي برغبات نيرمانا، دون سواها، ألنها 
الوحيدة التي عرفت كيـــف تديره من الداخل، وليس 

من الخارج. وهذا ما عبر عنه الروبوت بقوله:
ُت كثيًرا

ْ
“اْعَتَرض

داَر ذاتي من الخارِج
ُ
على أن ت

ليس ألنني إنساٌن ُحرٌّ

ذو إرادٍة وعقالنّيٍة َوُمَباَدَرٍة،
ِنِة دوالراٍت،

ْ
ٌع عن َحف

ِّ
وال ألنني ُمَتَرف

بل ألنني كائٌن أنانيٌّ إلى أبعِد الحدوِد
 َمصَّ أصابعي

ُ
ل

ِّ
أفض

على استعماِلها كأصابِع ديناميت في المناجِم
أو كأصابِع سوسيس في المطاعِم العالمّيِة

أو حتـــى كـ”أصابـــِع زينب” إلطعـــاِم أطفاِلي في 
العيِد/

ٍة
َ
ُت بسهول

ْ
لماذا وافق

ِديَرِني نيرمانا؟
ُ
على أن ت

َسْت إلدارِتي من الداخِل” َحمَّ
َ
ربما ألنها ت

وللوهلة األولى، قـــد يبدو ديواني األعمال الكاملة 
إلنســـان آلي انتصاًرا لآللة، فالروبـــوت هنا هو البطل، 
بالمعنـــى الكمي، وهو الثـــورة، والثائرون كلهم؛ إذ لم 
ينضم أحد إلـــى لوائه! لكن المنتصر في حقيقة األمر 
هو اإلنســـان، ألن هذا الروبوت ـ ببســـاطة ـ هو روبوت 
منقلـــب على قوانينـــه وبرمجياته، شـــاذ عن منظومة 
الحياة اآللية، راغب في االرتداد إلى إنسانيته. اإلنسان 
الغائب، الذي يبحـــث عنه الروبوت، هو البطل الفعلي، 
وليس الروبوت الحاضر، الذي يبحث عن اإلنســـان في 

صحراء الكون الشاسعة.
ـ كيـــف تنظـــر إلـــى دور اللغـــة فـــي نصوصك 

الشعرية؟
* في )األعمال الكاملة إلنســـان آلي(: الشعر وحده 
على المائدة، اللغة نثرية، مباشرة، توصيلية، متخلصة 
من األوزان والتفاعيل وســـائر المساحيق الماكياجية، 
حتى جماليات الحـــرف الطباعي ال وجود لها. الوصول 
إلـــى المعنى ـ على مســـتوى اللغة علـــى األقل ـ يتم 
بأقصر الطرق، الفضاء الكلي الذي يدور فيه النص غير 
بعيد المنـــال، فهناك الروبوت الـــذي يجري محاوالت 
بحثية متكررة، مستخدًما طاقاته المعرفية واإلدراكية 
كافـــة، ومعتمًدا علـــى تقنيات عصره، وعلى رأســـها 
شـــبكة اإلنترنت. وهنـــاك نيرمانا، تلـــك التي يبحث 
عنها، وتتخذ عشرات األسماء ذات المعاني المتعددة 
في مختلـــف الثقافات والحضـــارات. ومن خالل بحثه 
عنها، الذي هـــو بحث عن ذاته المفقودة أو المنقرضة 
في حقيقة األمر، يصل إلى الالشـــيء، لكنه يكتشف 
ســـلبيات عصره، ويتمكن من االعتراض الجمالي على 
. إن تعرية إنساِن القرِن الحادي 

ُ
ْتها الهندَسة

َ
َنق

َ
حياٍة خ

والعشـــرين بهذه الصورة قادْت ـ بسالسة ـ إلى فضِح 
َســـوءاِت عصِر األرقاِم والتسليِع، عصر الحسابات التي 

شريف الشافعي:  أكتب على طريقة التمثيل الضوئي.. وليست هناك مسافة 
بين الشاعر وقارئه  بشرط أال تكون هناك مسافة بين الشاعر ونفسه

   حاوره: ب�سام الطعان
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ال تقبل المراجعة، عصر غياب اإلرادة الحرة، والعقالنية، 
والمبادرة، والفوضى المشـــروطة، والقـــدرة على اتخاذ 
القرار )يقول الروبوت في أحد المقاطع: األهم لماكينة 
ميتة من الكهرباء وبرنامج التشـــغيل، أن تصبح قادرة 

على الحشرجة وقتما تشاء(. 
 لقـــد تماس هذا البحث عـــن نيرمانا مع المتلقي، 
ألنه فـــي حقيقة األمر بحث عـــن دفء الحياة، عن لذة 
المحاولـــة والخطأ، عن رائحة العرق، عن وجع المشـــي 
مـــن دون حذاء فوق األشـــواك والمســـامير؛ بحث عن 
الخالص من أســـر القوانين والبرمجيات واألرقام، التي 
حولت البشر إلى قطيع يمكن توجيه خطواته عن بعد 
بالريموت كونترول في يـــد القوة المهيمنة؛ بحث عن 
جوهر الطاقة، في عالم بدأت طاقاته كلها تنضب، بما 

في ذلك الطاقة الروحية.
وأحب أن أوضح أنني في األعمال الكاملة إلنســـان 
آلي لـــم أتبرأ من كتابتي الســـابقة، كما يظن البعض، 
بل إن كثيًرا من أجواء هذا المشـــروع مستمد من وهج 
“األلـــوان ترتعـــد بشـــراهة”، تلك الجداريـــة الكبرى 
التي اتســـعت ألصوات متعددة متداخلة، وأحد هذه 
األصوات كان يقـــدم لحًنا غير بعيد مـــن اللحن الذي 
يعزفه )اإلنســـان اآللي( حالًيـــا. كل ما في األمر أن هذا 
الصوت الذي أحبتـــه اآلذان اآلن، إنما أحبته ألنه ظهر 
ا، فبانت 

ً
وحده في المشـــهد، عازفًا كونشـــرتو بســـيط

روعته. أما حينما كان متداخاًل مع غيره في سيمفونية 
مركبة، كانت الرؤية أصعب، ولم يتمكن إال قليلون من 
االســـتمتاع بكل هذه األصوات، في تجاورها وتحاورها 
الفنـــي، وتعبيرها عن جميع األصداء دفعة واحدة. في 
التجربتين لم أكن مهندًســـا، كنُت فقط شاعًرا، أرسم 
ذاتي والعالم من حولي في تجادلهما، بأدواتي أنا، ومن 
دون أن أشبه أحًدا، لكنني في التجربة السابقة أطلقُت 
كل العصافيـــر في بوتقة واحـــدة، وهنا ـ في تجربتي 
الجديدة ـ أفسحت المجال لعصفور واحد ليغرد، بقدر 

ما يتسع المجال لتغريده الحر.
ـ كيـــف تقيم عالقة القارئ العربي بالشـــعر، هل 
ما زال يقرأ الشـــعر ويتذوقـــه، أم القطيعة بينه وبين 

الشعر هي العنوان؟
*إلى أي مدًى يشـــغلَك القارئ؟! مثل هذا السؤال 
ا  ا أو نسبّيً يشـــي بأن القارئ من المحتمل أن يغيب كلّيً
ـــا ـ فإنه يحضر بقوة  عن الكتابـــة، وإن حضر ـ ولو كلّيً
االنشغال واالشـــتغال! ما هذا الفصل التعسفي بين 
الشاعر وقارئه، بين كيانين منصهرين تماًما؛ بل كيان 

ي أنسجته دٌم واحٌد، وهواٌء واحٌد؟! 
ّ
واحد، يغذ

ـ الشـــعر لم يعد له ذلك الوهـــج الذي كان حتى 
السبعينيات من القرن الماضي، ما رأيك؟

*أتصور أن )حياة الشـــعر( مرهونة في األســـاس 
بكونه شـــعر حياة؛ فبقدرة النص الحيوي على النبض 
الطبيعـــي والحركـــة الحـــرة ـ من دون أجهزة إعاشـــة 
قاس 

ُ
وأســـطوانات أوكســـجين وأطراف صناعيـــة ـ ت

عافيتـــه وخصوبته، ويتحدد عمـــره الحقيقي، ويمتد 
عمره االفتراضي خارج المكان والزمان.

القـــارئ حضـــور    
؛ بـــل حلوله، في الماهية اإلبداعيـــة الملغزة، هو وضع 
طبيعـــي يعكس انفتـــاح المبدع كإنســـان على أخيه 
اإلنسان، ويعكس انفتاح الكتابة اإلبداعية على العالم 
الحســـي المشـــترك، والوقائع والعالقـــات المتبادلة، 
ا على األحالم والهواجس واالفتراضات والفضاء 

ً
وأيض

التخّيلي غير المقتصر على فئة نخبوية دون سواها!
ا بدغدغة مشاعر  ـ هل على الشـــاعر أن يكون معنّيً
الجماهير، وإثارة الشـــعارات الفارغة، أو أن يكون نافخ 

بوق، وكيف ترى مهمة الشاعر في الحياة؟
* لقد أفســـد )الوســـطاء الذين ال يمتنعون( كل 
شـــيء، حتى صفاء العالقة بين الشـــاعر وقارئه، عفًوا 
بين الشاعر ونفســـه، فصار الشاعر يخاطب نفسه عبر 
وسيط، ويرى الحياة من خالل مناظير وتليسكوبات، مع 

أنها أقرب إليه من حبل الوريد!
ا 

ً
لقد أفسد الوسطاء ليس فقط رؤية العالم، لكن أيض

ت 
ّ
)تشكيله( أو )إعادة صياغته( كما يقول البعض، فحل

األغذية المعقدة، المليئة بمكســـبات الطعم واأللوان 
اإلضافية والمواد الحافظة، محل الصحي المستســـاغ 
المؤثر البســـيط، األقرب إلى الفطـــرة والبدائية، وهو 
الذي يترفع عنـــه البالغيون المقولبون وذوو المفاهيم 
المعلبة، مع أن خبزهم اليومي وحصادهم المعرفي في 
جوهره من طحين البشـــر في عالقاتهم وتفاعالتهم 
الطبيعية، ومع أنهم ارتضوا بنشـــر أعمالهم في كتب 

ومجـــالت مـــن لحـــم ودم، 
يتـــم عرضها فـــوق أرفف 
مكتبـــات، وعلـــى أرصفـــة 
تدوسها  مزدحمة  شـــوارع 

أقدام البشر!
ـ  مـــا العوامـــل التـــي 
ضعـــف  فـــي  تســـهم 
وتجعل  العربية،  القصيدة 

القارئ يبتعد عنها؟
أي  )إلـــى  لتحديـــد   *
القارئ؟!(  يشـــغلني  مدًى 
أقـــول بمنتهى البســـاطة: 
أصاًل  ليست هناك مسافة 
بين الشاعر والقارئ، بشرط 
أال تكون هناك مسافة بين 
الشاعر  إن  ونفسه.  الشاعر 
الذي يقول ما ال يطمح أحٌد 
أن يقوله أو يسمعه، أو ما ال 
يصلح أن يردده أحٌد غيره، 
هـــو في الحقيقـــة لم يقل 
ا، ألن فعل القول هنا 

ً
شـــيئ

أحادي ناقص، على أن هذا 
مة أن 

ّ
األمر ال يتنافى مع مسل

الشاعر الكبير يجب أن يكون مغايًرا متفرًدا، وتلك هي 
المعادلة الصعبة.

إن االســـتمتاع الذاتي بالكتابة الحرة، كغاية أولى 
وأخيرة للشاعر، ووضاءة االستشفاف النقي، وفردانية 
التعبيـــر، وخصوبة التكثيف الشـــعري لحركة الحياة 
وعمقهـــا، والقـــدرة علـــى بلورتها بذكاء فـــي قطرات 
مضيئة مدهشة، أو ما يمكن تسميته عموًما بـشعرية 
الشـــاعر، وآلياتها، ليســـت أبًدا عوازل حرارية وال أبراًجا 
عاجية، تفصل روح الشـــاعر المتقـــدة عن أرواح أخرى 
ا تدور في الفلك نفسه، لكنها كلها 

ً
أقل أو أكثر نشاط

تشكل جوهر الشاعر الفذ المّتقد، وطاقته الكبرى التي 
تمكنـــه من االلتصاق الحميم أكثـــر باألرواح التي هي 
ملتصقـــة به أصاًل، فيقول الشـــاعر بفعل هذه الطاقة 
المتوهجة ما يتمنى قارئه أن يقوله إذا توفرت له هذه 

الصالحيات التعبيرية التفجيرية. 
وتظل معجزة الشـــاعر الحقيقية مقترنة بأنه هو 
الـــذي تمكن بالفعلـ  دون ســـواهـ  مـــن قول ما تمنى 
الكثيرون أن يقولوه، على هذا النحو الطازج المدهش، 
وأنهـــم قالوا مقولتـــه، بعد أن قالهـــا، ليعبروا بها عن 
أنفســـهم، ويفهمـــوا أعماقهم وأعمـــاق العالم أكثر. 
ا مع كون القصيدة النثرية 

ً
وهذا األمر ال يتنافـــى أيض

الحديثة نتاج معاناة فرد في األســـاس، وتلك معادلة 
أخرى أكثر صعوبة.

ا من هذا، وفي القرية الكونية التي نعيش 
ً
انطالق

فيهـــا اآلن، وفي فضاء النشـــر اإللكترونـــي، وفي ظل 
امتالك أغلبية الشـــعراء ـ وأنا منهم ـ مواقع شخصية 
على شبكة االنترنت، أطمحـ  كشاعرـ  إلى أن أكون صوت 
نفســـي بالضرورة، وصوت صديقـــي القارئ، صديقي 
اإلنسان، في كل مكان، خصوًصا أن هموم البشر الملحة 
صارت تتعلق أكثر بمصيرهم المشـــترك، بوجودهم 

ذاته، وليس بقضاياهم اإلقليمية المتضائلة.
 في ديواني األخير )األعمال الكاملة إلنسان آلي(: 
أنا الشاعر وأنا القارئ مًعا، أنا قارئ ذاتي وقارئ قارئي، 
والقارئ قـــارئ ذاته وقارئي، والنص الشـــعري نصف 
زهرة تكتمل باآلخرين، والرهان معقود على قدرة النص 
على اختصار مكابدات إنسان القرن الحادي والعشرين 
في القارات الست، في المجتمعات المستضعفة، وفي 
بـــؤر القوة المهيمنة في اآلن ذاته، ألن اإلنســـان ـ في 
الجانبين ـ مهـــزوم، وغائب، وبـــال روح، يبحث عن ظل 

شعري يتنفسه.
ـ بعض  األصوات تعد قصيدة النثر طاقة شعرية 
هائلة  ومختلفة، في حين ترفضها أصوات أخرى و من 
هو الشاعر المبدع الذي يوفر لقرائه المتعة الجمالية؟! 
وإذا أخذنـــا بعيـــن االعتبار أن ثمـــة  إضافات جديدة  
أو تطورات قد طرأت على الشـــعر العربي، ســـواء على 
الشـــكل أو المضمون، ما حجم الشعر المصري من هذه 

اإلضافات والتطورات؟
* الشـــاعر، في تصـــوري، هو الشـــاعر، ُموقظ َمْن 
هو نائم وُموقظ َمْن هو مســـتيقظ، بغير جرس إنذار، 
مفّجر الحياة وُمشعل النار في األبجدية، بغير كبريت، 
ســـواء اســـتخدم اإليقاع أو تركه، وفي الحالتين يجب 

ا به،  أن يكون الشاعر ملّمً
ليكون استخدامه اإليقاع 
ـــا 

ً
بســـبب، وتركـــه أيض

بسبب، وليس جهاًل به. 
منـــذ بدايتـــي، وأنا 
أنتمي إلى يقين شـــديد 
الخصوصية فيما يتعلق 
الشـــعرية،  باألجيـــال 
والتصنيفـــات النوعيـــة 
وللشـــعر  بل  للشـــعراء؛ 
نفســـه. أنـــا أرفـــض أن 
أوضـــع في خانـــة بالغة 
الضيـــق تســـمى “جيل 
التسعينيات في مصر”، 
لمجرد أنني أحمل بطاقة 
هوية مصرية، وصدر أول 
دواويني في تلك الحقبة 
الزمنيـــة، مع أن شـــعري 
ال يتشـــابه مـــع أحد من 
نشروا  الذين  المصريين 
دواوينهـــم فـــي تلـــك 
للغاية  ويزعجني  الفترة! 
أن أوصف بأنني واحد من 
شعراء قصيدة النثر في الوقت الحالي، لمجرد أنني لم 
أستخدم التفاعيل في األعمال الكاملة إلنسان آلي، مع 
أنني اســـتعملتها من قبل..، وماذا لو استعملتها في 
ا، وكيف سيتم 

ً
ا أو صابئ

ً
نص جديد، هل سأكون منافق

تصنيفي وقتئٍذ؟! 
إن محاولـــة تصنيفي في إطـــار جيل، أو تصنيف 
شـــعري ضمن تيار، على أســـس فيزيائية جامدة، أمر 
يصيبني باإلحباط؛ بل يقتل طموحي المشـــروع الذي 
ال حدود له، نحو أن أكون أنا جيلي كله، ويكون شـــعري 
هو التيار الذي أصنعه أنا، وأنتمي إليه أنا وحدي. إنني 
ال أفهم الشـــاعر الحقيقي، ناهيك عن الفذ، إال من هذا 

المنظور. 
هناك هموم ومكابدات مشتركة، صادفها الشعراء 
في مصر في العقدين األخيرين، هذا أمر مؤكد. هناك 
بعض القناعات الجماليـــة التي تم االلتقاء عليها في 
بعـــض الدواوين، هذا ما حـــدث بالفعل. لكن ما يطلق 
عليه “جيل التســـعينيات”، ومن يســـمون بـشـــعراء 
قصيـــدة النثر، يمكن اختصارهم في حقيقة األمر إلى 
ا، بعيًدا  بعض نقاط الضوء المكثفة، المدهشـــة شعرّيً

عن منطق التصنيف القاصر. 
إن منطـــق التصنيف قاصر فعاًل بكل المقاييس، 
ويكفي أن نثبت ذلك ببعض التســـاؤالت البســـيطة: 
هل عماد غزالي شـــاعر ثمانيني أم تســـعيني؟ وهل 
هو شـــاعر قصيدة نثر أم شـــاعر عمودي؟! هل يمكن 
الجمع بين حلمي سالم وأحمد الشهاوي وعلي منصور 
في سلة فنية واحدة، لمجرد أنهم التقوا في تجاربهم 
الجديدة في عدم استخدام التفاعيل، مع أن تجاربهم 
ا ورؤية 

ً
بعيـــدة كل البعد عن بعضها بعضًا، روًحا ونبض

 وتعبيًرا؟ 
ً
ولغة

ليس هناك جيـــل، وال تيار نثـــري موّحد أو جامع 
للشـــعراء في مصر، هذه هي الحقيقة العارية. هناك 
ا، مضيئة لدى بعض الشعراء،  نقاط شـــعرية قليلة جّدً
فـــي بعض دواوينهم، في بعـــض قصائدهم، يتعب 
القارئ حتى يصطادها وســـط ركام الطنين والمعارك 

المفتعلة التي قتلت الشعر. 
إن الذين يخلصون للشـــعر فقط، دون سواه، هم 
مـــن توجد لديهم بعض قطوف أو ثمرات تأنس إليها 
الروح، توجد لديهم تجربة تسعى بين الحين والحين 
إلى تحســـس تفردها، والنجاة مـــن الخيوط المجنونة 
التـــي تحـــاول الجمع بيـــن الصالح والطالح في ســـلة 

واحدة. 
لسُت منتمًيا كشـــاعر إلى صندوق قصيدة النثر 
الضيق، ألتحدث عن مســـتقبل هذه القصيدة، فضاًل 
عن أنني ال أعترف بأساس وحيد فضفاض هو “غياب 
اإليقاع” لتصنيف شـــعراء متنافرين فنًيا كل التنافر، 
فهذا أمر ال يقبله المنطق. ولو أضاف البعض إلى غياب 
اإليقاع بعض السمات الجمالية المحددة لشروط كتابة 
قصيدة النثر، لزادت المشـــكلة تعقيًدا؛ إذ ســـيصير 
هناك شـــعراء ناثرون منبوذون خارج صندوق قصيدة 

النثر! 
مســـتقبل الشعر في مصر ال يدعو إلى التفاؤل إذا 

انطلق مـــن قاعدة الحاضر الضبابية. الجميع لألســـف 
يتحدثـــون عن اإلجراءات واإلطـــارات وحروب األجيال، 
يتقاتلـــون لتمثيـــل مصر فـــي مهرجانها الشـــعري 
الداخلـــي وفـــي المهرجانـــات العالميـــة، يتجادلون 
بحماســـة حول كل شـــيء، وال يلتفت أحد إلى الشعر 
نفســـه! لقد حضرت األشـــكال  الشعرية كلها، وحضر 
مئات الشـــعراء، وصدرت آالف الدواوين، وغاب الشعر 

نفسه في أغلبية األحيان! 
إن مستقبل الشـــعر في مصر مرهون ببزوغ شعر 
رفيع كبيـــر، يتحدث بأبجدية جديـــدة لها لون وطعم 
ورائحة العصر، شـــعر تتصالح فيه األجيال والتيارات 
المتناحـــرة، ويبحر فيه القارئ العـــادي والمتخصص، 
ا في 

ً
ا من بصمات روحه، ويستشـــعر نبش

ً
فيجد شـــيئ

أعماقـــه اإلنســـانية، ووهًجا في فصوص مخه. شـــعر 
يتجاوز التصنيفات المحنطة، واألطر الجامدة، ليفرض 

هو مذهبيته المرنة على المشهد.
إن حضور مثل هذا الشـــعر المغايـــر، الفارق، هو 
األمل في أن يعود النقد الجاد إلى الساحة، ليلعب دوره 
التنويري الكاشف، الهادف إلى إعادة قراءة النص من 
جوانياته هو، وفق شروطه وإحداثياته هو، وليس في 
ضـــوء قوالب وتعميمات جاهـــزة، تخنق جدة التجربة، 

وتحاكمها بالقياس إلى تجارب أخرى. 
ـ الروايـــة تحتـــل اآلن المرتبة األولى في ســـاحة 
اإلبداع، وصار الكثير من الشـــعراء يحلمون بأن يكونوا 
من كتابها؛ أواًل هل القـــول صحيح؟! وثانًيا هل تحلم 

ا؟ بأن تكون روائّيً
* إن التصاق الوجدان العربي بالشعر هو التصاق 
ا، يدعمه إرث عظيم حافل. ربما تحقق للرواية  حميم جّدً
االنتشار الكمي على نطاق أوسع، لكن القصيدة الحية 

المؤثرة أكثر تغلغاًل في روح قارئها بالتأكيد. 
أنا ال أمتلـــك أن أحلم إال بما أنا مؤهل له، ولســـُت 
مؤهـــاًل لكتابة الرواية بالتأكيـــد، وحلمي الحقيقي أن 
ا للقراء، بشرط أن يلغي الشاعر  ا يومّيً

ً
يعود الشعر خبز

المســـافة بينه وبين نفســـه في البدء، وبالتالي تذوب 
المسافة بينه وبين قارئه.

ـ ما رأيك بهذه البرامج التي نراها على الفضائيات 
مثل شـــاعر المليون وأمير الشـــعراء؟! وماذا تقدم من 

فائدة للشعر، وهل الشعر يقبل اإلمارة واألمراء؟
 *األمـــر اإليجابي الوحيد في هذا الصدد هو أصل 
الفكرة المجردة، فكرة أن يتم تخصيص قناة أو ساعات 
مطولة للشعر. لكن البرامج، واآللية التي تدار بها هذه 
القنوات، ضربت أصل الفكرة في مقتل، فالذي تقدمه 
ـ عفـــًوا تبيعـــهـ  هـــذه الفضائيات ليس هو الشـــعر 
ل اآلن، بل تصورات الجمهور 

ّ
الطبيعي الحيوي المتشك

ا لتخطيط 
ً
)الجاهزة( المســـبقة عن الشعر المكرور، وفق

تســـويقي قائم علـــى بيع ما هـــو مباع أصـــاًل، فضاًل 
عن اجترار الصـــورة النمطية الهزلية لشـــاعر القبيلة 
اإلنشادي الشـــفاهي، المتطلع إلى التصفيق عبر كل 
تســـديدة بالغية يســـددها ببراعة، صـــوب الهدف ـ 
النبيل بالضرورة ـ الذي يدعي أنه يراه بوضوح أكثر من 

ا أو حتى فوق بشري!  غيره، بصفته نخبوّيً
إنه أمر مثير للســـخرية واإلحبـــاط في آن واحد أن 
يفكـــر البعـــض في النهوض بالشـــعر، ورفـــع ذائقة 
المتلقي، وربطه مباشرة بالشـــاعر، عن طريق »تحضير 

أرواح« النابغة والخنساء وسوق عكاظ مًعا!
   أما »إمارة الشـــعر« على هـــذا النحو التليفزيوني 
ا من ذيول التصور التقليدي للشـــاعر 

ً
الفج، فهي أيض

م باألحاظـــي نظير القيام  المقـــرب من البـــالط، المنعَّ
بدور محدد، المشـــهود له بالنبـــوغ من حكام، وجهات 
ا فيزيائية مسبقة 

ً
عليا، ولجان تحكيم وضعت شـــروط
للقصائد المرسلة إلى »المسابقة«! 

وليس معنى ذلك طبًعا أن الشـــعراء الحقيقيين 
ال يتفاوتون في المســـتوى، لكن انتخاب الشـــاعر ـ أو 
ا في هـــذه الحياة البد أن يكون 

ً
الشـــعراءـ  األكثر تميز

ا، من واقع العالقة المباشرة  ا حّرً ا شـــعبّيً انتخاًبا طبيعّيً
بين الشـــاعر وقرائه، فالشاعر الكبير الحاضر قادر على 
أن يكون كبيًرا وحاضًرا بكتابته فقط، وبتواصله الدءوب 

المثمر مع البشر، ومع حركة الحياة من حوله.
»الغريُب،

َ
 الذي يعبُر الطريق

 ليس بحاجٍة إلى عصا بيضاَء
 وال كلٍب مدّرٍب ..

 هو بحاجٍة إلى أن تصير للطريِق عيوٌن،
 تتسُع لغرباء« 
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يا آخر...أعود كالفجر

تـــزل لـــم  الحبيبـــة  أشـــجاري  ياليـــت 

بالمنـــى  
ُ
العشــــــيبة قريِتنـــا  وبيـــوُت 

حالمــــــًا تـــأّرج  ينبــــوع  وغنـــاء 

المســـا ُعنـــد  ذاعـــه  عطـــٍر  ونثيـــــر 

بـــدا وقـــْد   ِ القطيـــع  حمـــالٍن  وثغـــاُء 

ُعنـــــــــــاداًل تعـــود  أحالمـــي  ياليـــــَت 

نـــي
ُّ
 النســـيــــــمِ  تقل

َ
يـــا ليـــَت أشـــرعة

قصائـــدي ومــهـــِد  أحبابـــي   ِ لربـــــوع 

غرســـُتُه  ِ الحزيـــن   ِ لـــآلس  للبيــــــــِت 

ٍ ِلصاحـــب  الحبيـــــب  لإللـــِف  للجـــاِر  

ولَنرجـــس ٍ يزهـــو علـــى ِعطـــِف الربـــــا

را
ُّ
الـــــذ مابيـــن  كالحلـــِم  ولبيـــــدٍر 

***     ***     ***

يـــا ليـــت أحـــالمَ الشـــــــــبابِ  نواضـــرٌ 

بالمنـــى  
ُ
ُالعبيقـــة ـــر 

َ
ك

ِّ
الذ زالـــِت  مـــا 

 الريـــِف ُيفعـــُم خاطـــري
ُ

مـــا زال طيـــف

ترتقـــي   
َ
الحضـــارة هـــذي  ليتهـــا  يـــا 

يـــا ليتهـــا تنســـى الحـــروَب وتنحنـــي

هـــا
ُ
ويمـــوُت فـــي هـــذي الحضـــارِة غول

الفنـــا إلـــى  الحـــروِب  آالُت   
ُ

وتـــؤول

وجُههـــا الحزينـــِة  ـــام 
ّ

للش ويعـــوُد 

بأمتـــي الجـــراُح   
َ

تندمـــل لهفـــاُن 

 الشـــام شـــمَس عروبتـــي  
ُ

 أرض
ُّ

وتظـــل

فـــي دمـــي الطائفّيـــة  ويمـــوَت حـــسُّ 

ِقصائـــدًا الجديـــد  كالفجـــِر  وأعـــوَد 

رفاقـــي  
ُ

وَجـــوق أحالمـــي  وخيـــام 

اآلفـــاق علـــى  أزهـــاٍر   وقطيـــــُع  

ــّماق ُـّ والســـــــــــ الريحـــاِن  بُبَويقـــِة 

ِ المشـــــتاق  ولوعـــة  الصبايـــا  غنـــُج 

العمـــالِق   بقرنـــِه  القطيـــــــع  كبـــش   

ِ تـــالق   ُ وبـــوح  أحبـــاٍب  ولقـــاُء 

ِ وفـــراق   ٍ ولوعـــة  الحنيـــِن  بيــــَن 

أوراقي. لدفــــــــــاتـــري  لمـــــــــــالعبـــي 

األحـــــداِق بمدامـــِع  ورويتـــُه 

للســـــاقي مهجــــورٍة  وِلحانـــٍة 

األوراِق نديــــانـــِة  وألرزٍة 

اإلشــــراِق دائـــم   ٍٍ ُحـــّب  ولـــروِض 

***     ***     ***

وتـــالِق  
ٌ

وتآلـــــف  
ٌ
ومحبـــة

آفاقـــي فـــي  الخضـــراُء   
ُ
والروضـــة

الخـــاّلِق ِالحالـــِم  الجمـــال  بـــرؤى 

ِ واألخـــالق  األمجـــاِد  ِم 
ّ
ـــــل ـُ ســـ فـــي 

ِ رقـــراق  هـــادىٍء  مـــاٍء  لغديـــِر 

لإلخفـــاِق اب 
ّ
ـــذ

َ
الك هـــا  ونبيُّ

لإلحـــراق التزويـــِر  ودوائـــُر 

اإلشـــراِق ســـنا  فـــي   
ُ

ترفـــل حســـناَء 

وثاقـــي  
َّ

ُيَحـــل أو  قــــــهـــري   
َ

ويـــزول

ِ واألعـــراق  َاألحســـاِب  مضرّيـــة 

نفاقـــي يمـــوَت  بـــل  حقـــدي   
َ

ويـــزول

اق ـّ للعشـــــــــ لألوطـــان   ِ للحســـن 

إهدائي للشرفاء من أبناء وطني الجريح 

ثمة نظرية تقول:

إن اإلنسان في بدء تكوينه وعند

انقسام البويضة يكون توأمًا ولكن

الغالب أن يهضم أحدهما اآلخر

----------------------------------

ـْر .. ـَ ـُها  اآلخ يا أّي

ـطــوة ً ـُ رويَدَك خ
ٌ

ـّي وراء ََك راكض إنـ

ه ُ وَوراَء

ا ـً  عاشق
َ

ـّث أبغي الُمـثلـ

ـم َاألنا ـَ غ ـَ ن

ـّجوْد والـ.. أنـَت من زمن ِالس

كـْن ـَ لـو لـْم تـ

 للمدى
َ

ـلحَن الُمـرافـق ـّ ـَك الـ ـُ لخـلـقـت

ًرا ـَ ـَتُّ ِضـلعَي آخ ـَح ون

ا ـً ع ـِ يا قـا بـ

في ُعـمـق ِذاتي يا َصدى

الوث ِفي َـّ وأم ِ الثـ ـَ من ت

ـُهـوْد َرحـم ِالع

ـفـيِف مـرآتي أرى ـَ بش

ا له ُ ـً طـيـفـ

ه ُ ِسـّر ٌ ـُ ـَيضا نـ ف

بـمـوشـور ِالـوجـوْد *

ـَك األولى ـَ يا أنـَت ز ِْر ِمـرآتـ

ًرا ـَ ـراني آخ ـَ ت

َحــــّد ِق بـهـا

ْد جـناحَي جانًحا ـِ وارف

ا هارًبا ـً  روح
َّ

ـِر ف ـَ ِلـنـ

ـُقـّوس ِ بالحـــدوْد من جـدول ِالضرِب الم

*************

إن كنَت نــْصفَي أو أكـوْن

ـكوْن ـَ نُت جارك َ أو تـ ـُ أو ك

ا في الـدُّ نى ـً ـرًبا وشرق ـَ غ

ـَظري ـاَن .. في ن ِسيَّ

ـَكوْن !  َمـن تـ
ٌ

جميل

ـُصفـورة  ً ـّى ولو ع حت

ّد َُعـيـنيَّ .. ـُ سأم

لَمـلقا َك الغـصون ْ

**********

يا أّيـها اآلخْر..

 َسكـَرتي
ْ

ـل َـّ بـ ـَ ـقـ ـَ تـ

بالفـرق ِبـيـن كـؤوِسنا
ْ

ساَر الَجـمال

ـنا ـُ ـّي هـ إن

ـتي ـَ ـِس وحـش ـَهـــلـمَّ تـؤن ف

ا تعال ْ ـّ هي

ـّديـَم وكأ َسـُه ــُد الـنـ ـِ ق ـَ مازلـُت أفــتـ

ـّي : ُمــذ قا ل ربـ

َمـن أنا  ؟

 وحــَدتي
ُ

ـل ـَ قـيـُت أثــم ـَ وب
ْ

ـّالل بــيـَن الظ

ـُم ياسميري.. ق

واِفــني
ْ

 والّسالل
َ

هـاِت الـَمـطارق

ـبــٌس ـِ فــغـريـُمـنـا ج

يـَدنا ـَ  ق
ُ

ف
ِّ
ز ـَ ُيـخ

ـَشويني وبريحِه الّصـفـراِء ي

رقة ٍ واهـدْم جداًرا ـَ مَّ بـط ـُ ـل ـَ ه
ْ

َســدَّ لأل قداح ِأفواَه الوصال

ماِء بأرضنا  السَّ
َ

واقـرأ معي إرث

من غــير ِفــرشاة ٍوحيطان ٍفال

ـُها نـ
ْ
َهــطلت عليَّ وال بأرض ٍُمـز

 َمعي  
ْ

ـَقـطف وَرحاَك لْم ت
ْ

ـِالل  الغ
َ

ـَيض ف

 مـعي
ْ

هـاِت الــّدناَن ور ِث

ا ـً ـتـيـق ـَ كــْرًما ع

ْمـرُه.. ـَ خ

للّصحـو في واح ِ الَجــالل ْ

نحــدو ِشـراَع الوجـِد في سكراتنا
ْ

 الِمرآة َفي أوج ِ الـكــما ل
ُ

ق ُـّ علـ ـُ ون

********

اشـرْب َسميري.. رشفة ً

من خمرِة الــَدنِّ األخـيـر ِ

اشرْب

ـَني ـتـ ـْ ـلـ ـَ ولــو ما ثـ

ـَني أكــمـلـت

ـَصير ِ ْرف ِالب ـّ يِت والقـنديل ِللط
ّ
كالـز

اشرْب وإْن

ضاد تـــني

ُه ـّ رَت ُحــسني كلــــ ـَ ـْه أظ

ـَصيـر ِ في لوحِة الُعمر ِالق

ابـِن.. َمـعي

ـنا ـُ رزخ ـَ فالكوُن ب

ِه جـسًرا ـِ لزوُم ِضفـافـ

ـُجالسُه الهـوى ن

نلقي َحــصى األفــواِه ..

نا ـَ بالماِء الوسيع ِوصمتـ

ميِر
َّ

والبوُح نـتـركُه لوشوشِة الض

ـمارنا ـِ فـتموُت بالخلجان ِناُر ج

والجسُر يبقى رافًعا

خــَب الكؤوس ِلعــابر ٍ ـَ ن

ـنا ـَ  مـثلـ
َ

ـث ـّ شرَب المثلـ

ا بأقـداح ِاألثــير ِ ـً ِصرف

------------------------

*) أنا ,وأنت, وهو(

دعوة لقبول االآخر 
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 |  بقلم:مرمي وارنر فيريا

ترجمة: �سا�سي حمام

قصة قصيرة من قوادالوب العجُب العجاب

ذكرتِك.. فاستعاد لـي السحاب 

                 دموع الشوق.. فابـتـهج التراب 

وأورق غابر  األعشاب خصٌب 

                   على كفيِك.. أبـدعـه الخضاب

وأزهر في كروم الروح  وجدًا 

                    وأيـنـع فاجتناه لـي العذاب 

وأسلمنـي الحنين إلى بـحوٍر 

                    دعـاء غريـقـها ال يستجاب

 بـحوٍر أدمنْت عينيِك  عمقًا 

 الروح.. العباب   
َ

                   فأوجع  زورق

وقفُت على الشواطئ ذات حلٍم

                   وعدُت بـمثل ما حمل الذهاب

شواطئ ال يغيب الكحل عنها 

 الكحل الغياب  
َ

                   ويقتل عـاشق

فرشُت لصوتها سجاد روحي

                   وزّين درب هـمستها ارتقاب 

فال هطل الشجي وال شجاني

                 وال استخفى بـموعدها اقتراب 

ْت  نوارس  أمنياتـي
ّ
وما مل

                      على التهيام يغريها السراب

 بلغْت  سمائـي 
ً
فديتك نخلة

                   لشمس جبينها حّج السحاب 

جنت للحب ..صدرًا من حماٍم

                وفـوق جبينها.. نسرًا ُيـهاب  

نبيَّ التيه قد تاهت  دمائـي 

                   ُويسمع في الوريد لها انتحاب

وما أبقيِت إذ كّحلِت طرفًا 

                  أصاب القلب فارتحل الصواب؟!
ٌ

وضّجْت من وراءالصبر خيل

                  بـحّر صهيلها اشتعل الشباب

 ثغرينا كوؤسًا
ُ

تمّنى الشوق

                 فداخ بـمأمل الشوق الرضاب 

ِك عن مراد الشوق.. شوقي 
ّ
يجل

                     وإن في جمره.. جمٌر ُيـذاب

كريم الحب.. معدنه  كريٌم 

                  ومعدن عبد  شهوتـه تـراب 

فثغٌر للرحيق بال عـفـاٍف

                  سيمرح فـي مرا شفه الذباب

ومن قال: العفاف.. غدا ذلياًل ؟!

تـه كتاب 
ّ
                  وأنت لديـن عـز

وإن عري الفؤاد كما يتيٍم

                  وفـي كفيك تـختزن الثياب

ويمشي خلف أدمعه شريدًا

                   فـال بيٌت  لديـه وال جناب

يفتش في الحوالك عن أمان 

                 بـخد نجومها انتشر الـخراب

*********************                

ضليٌع في أنين األرض قلبي 

               على األسالب أدركه استالب   

كمقلة ظبيٍة فقدْت.. بنيها 

            وحول دموعها احتشد الذئـاب

يرّن سوارها في الروح أصحو

 الدمع الـعـتـاب 
َ
            ويتلو آيـة

 كشجون سيٍف 
ً
تمدُّ ضفيرة

ى عـن مفاتـنه الـقراب
ّ
            تـخل

 وجنتيها 
ُ
وتمتشق القصيدة

          فـُيشعل ثلج قـافيتـي التـهاب

ويغسل وجه أبياتي وريٌد

        لـه مع ))قيـصر الدنـيا(( حساب

 من زيوت القلب يلظى 
ٌ

فتيل

             فـال طعـٌن هناك وال ضـراب

بكبسة عاشٍق تنـزاح دنيا

            وُيرجع غيرها.. العجب العجاب

وريٌد يقطُر األحالَم ُحمرًا

 والارتياب 
ُ

                     فال شٌك يحول

 كفيها عروسًا 
ُ

تمّد األرض

 فوق كفيها الخضاب
ُ

             فيـهطـل

تزغرد من دمشق لها الصبايا 

تَب الكتاب 
ُ
              على بـغداد قد ك

وتحرق غادتي أثواب حزني 

              وُيفرج عن مباسـمـها النقاب

ُوتسكب للقصيدة من لماها 

             ومـا للشعر غيـرهـما شراب

وما لألرض.. غير الحب.. جنٌد 

          وما للحب.. غيـر القلب.. بـاب

أيقظتني هذا الصباح رائحة القهوة، )فكرت فيك( وخيل الي أني ســــمعت صوت المذياع 
وسعالك الصباحي. المطر ينزل. أفكر فيك. أنا ال أشرب القهوة أبدًا؛ ولكني أحب رائحة قهوتك... 

إنها رائحة الحياة... كالعادة... تأخذني من يدي كل صباح وترافقني كامل النهار... 
ال أشــــرب القهوة وال أحبها، ولكن رائحتها التــــي فقدتها تبعث في الحياة وتقذفني في 

ذكريات االيام الماضية.
ا عن الكالم... كتبت على 

ً
رأيتك آخر مرة في المستشــــفى على فراش المرض... كنت عاجز

اللوح الذي تعبر فيه عن رغباتك: قهوة وعصير برتقال... أهذا ما كنت تريد؟ هل تذكر صباحاتنا 
األخيرة مثلما أذكرها اليوم؟ ولكنك لســــت هنا ولن أعرف ذلك أبدا! تذكر لقد سافرت... سفر 
مثل أي ســــفر... سفر مثل كل أســــفارك؟ ليس كالسفرات االخرى التي كنت ترجع بعد واحدة 
باكًيا شــــاكًيا من كثرة الطلبات، كل واحد يقدم قائمته وكأن صدفة أن نحتاج دائًما إلى هذه 

األشياء الهامة التي ال نجدها في أسواقنا، وإن وجدت فهي غالية جدًا أو غير ممتازة. 
كيف كانت حياتنا؟ فضاء حلم... حياة حالمة في زحمة اليومي...ال ننظر إلى الغد إال عندما 
نكون على أحســــن مايرام، فننتظر أن يكبر األطفال حتى نعتني بأنفســــنا ونعيد اكتشــــاف 
ذواتنــــا... لنخلق معًا من جديد... لنبني عوالم خيالية... لنطبع الكيلومترات من الورق... لنلتقط 

آالف الصور...
نعم هذه األوقات الحميمية المســــتعادة لم يمض عليها غير عشــــرة أشهر، عندما طارت 
روحك تاركة وراءها أشــــياء عديدة غير مكتملة... فجًرا عندما أفتح عيني وال أجدك أعرف أنني 

وحيدة... 
أتقمــــص ماضيك... أعيــــش حياتين فأغيــــر كل أمثلة منزل المســــتقبل... كما في لعبة 
المتاهة...أجد نفســــي في صندوق االنطالق محتارة  مترددة أي الطرقات أسلك... أغوص في 

ذكرياتي ألسألك ماذا ستفعل في مثل هذه الوضعية؟ 
ايــــن أنت اآلن؟ ماذا تفعل وراء مرآة الحياة؛ حيث نرى دون أن نرى؟ حيث الزمن يمر ببطء ، 

حيث الرجال أقل شراسة، حيث تجري أودية من العسل والذهب دون انقطاع... 
أراك في ذلك القطار األســــطوري الــــذي ليس له وجهة معينة، ليس لــــه بداية أو نهاية 
فــــي مقصورة األزواج المتخاصمين، األضــــواء مهملة، الخيانة، األزواج الذين أحبطهم شــــبق 

نسائهم. 
ال يمكن أن تســــليني الجنات الموعودة أو حدائــــق عدن، واليمكن أن تؤثث هذا الفراغ وال 
يمكن أن تفســــر هذا الجمود، هذا الجسد الهامد الذي فارقته الحياة، غادرته الروح الطائرة... 

نسمة خفيفة... حرور...رياح تهب الحياة من جديد في أشكال مختلفة.
هذا ال يحدث لآلخرين أبدًا... لم أفكر يومًا أنه ســــيأتي الــــدور عليك... ولم أفكر أن فراقك 
مؤلم جدًا، وأن الدموع ستذرف في كل األوقات وأعجز عن إيقافها... وأن كلمة: صورة ، أو فكرة 

عابرة أو شيء عادي أو خيال يقودني إليك.... 
وبعد ليــــال حالمة فان نور الفجر يذكرني كل صباح بغيابك، وبهذا الســــؤال الملح: لماذا 

ذهبت بهذه السرعة؟ 
ولدت مريم وارنر فييرا يوم 25 مارس 1939 بقوادالوب اشتغلت بالبريد الفرنسي بباريس 

ثم استقرت بالسنغال، كتبت الكثير من الروايات والمجموعات القصصية. 

فضاء حلم 
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ثالث قصص قصيرةوامض أيها العمر
 |   رميا خ�سر

 |   نهار ح�سب اهلل

)1(

وامض أيها العمُر

امض..

نا...
ُ
وراءَك خيبات

وأمامَك انتظاُرنا..

ولنا، مالنا اآلَن

غيُر خاصرِة الموِت

لنحيا..

وبقايا أضلٍع الوجع

)2(

 والصباُح
ُ

يشتاق

لخبز صوتها

للفطوِر العشقيِّ معها

لزبدِة كالِمها

وبرتقال نهاِرها

لمائدٍة أشهى الحتساِء الحِب

في صحون العمِر الفارغة

ه في وريِدها
َ

يسكُب نبض

فيجري الحبُّ في عمِرها...

وطحالُب شوٍق تبرعُم...

وعلى صخرِة اللهفِة تعربُد...

***

 حرماننا؟؟
ُ

فكيف نغتال

 بصمِتنا
ُ
ونصرخ

ما ذنُبنا؟؟

إْن رشحنا من عفونِة أيامنا!!
ِّ

فامِض أيها العمر امض

جسدي سريُر عبوِر الليِل

 فتيل النعاس
ُ

وأحالمي اشتعال

فلتصُح أيها العمُر

من احتراقي ومن رمادي...

)3(

...
ُ

يتيٌم يا ذاك الخريف

 على حافِة الريِح
ُ

تقف

 يهمُس لها...
ٌ

وعاشق

لحظة الموِت:

دِك... فكيف أصبُح بال وجهك؟؟«.
ُ
»أنا غ

»كنُت ماضيِك... فكيف أكفُن أمَسِك؟؟«.

 امِض
ُ

فامِض أيها العشق

لفرط حبي...

ماَت قلبي. 

أمل والشيطان
أمل صبية عراقية لم تتجاوز ربيعها الثالث عشر..

اكتسح عائلتها شيطان السيارات الملغومة، دهمهم وحول 
نومهم في ساعات الليل الهادئ إلى نوم أزلي خالد، إال أنه أبقاها 
على قيد الحياة وحيدة في عالم خرب هرم تكسوه شظايا الدمار 

الالمنتهي.
استفاقت من الغيبوبة التي أصابتها من جراء دوي االنفجار الذي 

دك بيت عائلتها وساواه في باألرض دونما سابق إنذار فتشت 
عن أشالء ذويها الذين ضاعت مالمحهم كتلك الذكريات الجميلة 

التي اندثرت مع سقوط البيت فلم تجد لهم اثر.. لكنها وبعد 
عناء طويل، جمعت أشالء أخوتها السبع.. جمعتهم كالدمى، 

وحاولت بعقلية بريئة طفولية إعادة تركيبها مرة أخرى، غير أنها 
لم تجد فيهم الروح والحركة.

استمرت في المحاولة حتى تنبهت لشاب مبتسم يقترب منها، 
كان يرتدي رداء أبيض ملطخًا بالدم.

خاطبها بضحكات متقطعة: 
هل تعلمِت كيفية تركيب الدمى الكبيرة ؟ البد من شكري ألني 

أنا من قدم لك هذه اللعبة.
تساءلت بصوت غابت أنفاسه من شدة البكاء:

من أنت يا عم؟
أنا شيطان هذا الزمان، أنا شيطان كريم، أنا عاشق الموت باسم 

الحرية.
لم أفهم كالمك يا عم، هل أنت تحبني.. هل تحب أهلي وبالدي؟

أكيد طبعًا؛ والدليل على ذلك مجهودي معكم كل يوم.
ولماذا عطلت حياة أهلي بهذه البشاعة؟

لكني تركتِك وأنت تحولينهك ، ولم أغيبهم عنِك، وإنما أبقيتك 
تلعبين بين الدم والركام في فضاء حّر من دون قيود جدران 

البيت.
هل تركتني من دون حب ألنك تحبني، أم ألنك تجد المتعة في 

عذاباتي..؟
لم يصبر لحين استكمالها تساؤلها، وإنما غادر المكان ضاحكًا 

من دون جواب.

لغة الحوار 
طرح المعلم على تالميذه مقولة لشخص لم يكن معروفًا لديهم، 

كان يدعى )جون سكولي( إال أن الحكمة أثارت اهتمام الجميع 
)أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هو صناعته(.

قالها المعلم وهو يفتش عن تساؤالت تالميذه.. حتى تنبه 
لصراخ أحدهم، صراخ مزق جدار السماء وأوقف عقارب الزمن:
وكيف يصنع المستقبل في زمن زائف.. زمن ال يعرف سوى 

انتظارات مجهولة وكبت ال محدود، وتكميم ألفواه كانت تنطق 
الحق والجد والصدق.

المعلم يقاطع تلميذه المنتفض، في محاولة منه الحتواء غيظه:

أنت المستقبل.. بتشخيصك للسلبيات ورفضها بهذه القوة، أنت 

تساعدنا على تشييد  مستقبل متكامل خاٍل من الشوائب.. أنت 

من يساعدنا على بناء أجيال تعي جيدًا معنى الحرية.

إال أن صوتك العالي يذهب معاني العبارات الثمينة التي نطقت 

بها؛ ال بل يحولها إلى تجاوز غير مشروع.

فلنترك )جون سكولي( ومستقبله؛ ولنتعلم كيفية الحوار 

وأساليبه؛ وتقبل اآلخر، ومن ثم نطرح نقاشات مستقبلية.

زهرة قلب
اجتمعت بحبيبها بعد فراق طويل، فراق يحمل في طياته 

تعابير الحزن والحنين إلى الماضي، خصوصًا بعد عمليات الهجرة 

القسرية التي اجتاحت ذويها.

قابلها للوهلة االولى بشغف وشوق مؤطر بوردة بيضاء، إال أنه 

فوجئ بردود أفعالها.

البياض صار يعبر عن الخنوع والضعف واالستسالم، وباتت 

الوردة البيضاء تشكل رمزًا للرداء األخير )الكفن(.

سحب الوردة وتعرقات الخجل تصب من جسده كاألمطار 

االستوائية، وفي لقاء آخر.. داعبها بقبلة هادئة مع وردة حمراء.. 

كان يفتش عن تعبير إيجابي يبادله اإلحساس ويرد له خجل 

المرة السابقة.. غير أنها أجابت:

أال تعتقد أننا وصلنا حد اإلشباع والتخمة من لون الدم.. انتبه إلى 

أعوام ما بعد األلفية الثانية، صار نزيف الدم يرسم خارطة العالم 

الجديد، بات يتوسل بنا لمنحه إجازة أو استراحة بسيطة، غير أن 

عالمنا فقد النظام والسيطرة على زمام األمور..

تركت الوردة في يده وتالشت عن أنظاره.

وفي لقاء ثالث..

جاءها يحمل وردة سمائية اللون ذات عطر يشرح القلب، قدمها 

بانحناء ومودة، باحثًا عن رضاها معتقدًا أنه سينجو من اعتراضها 

الهجومي هذه المرة.. غير أنها كانت أكثر قسوة؛ حيث قالت:

لم أتخيل يومًا أن يسرق غطاء السماء وأن تتعرى من جمالها 

وتهمش صفاءها على الرغم منها، وتتخلى عن الليل والنهار 

وتخاصم الشمس والقمر.. اترك الوردة، واطلق سراح لونها لتعود 

سماؤنا صافية.

انتفض الحبيب بغضب عارم:

ماذا افعل حتى أعبر لك عن حبي وشوقي؟! قطفت لك زهور 

الكون ولم أجد أي تعبير يقدر حبي.

قاطعت كالمه قائلة:

لم تعد بنا حاجة الى كل الزهور بعد قطفها وتالشي جمالها، 

كنت ومازلت أنتظر أن تمنحني زهرة قلبك التي أعدها أجمل 

زهور الوجود.
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اأمام مراآة.. يقلب ال�سفحة
كطريق مشجرة بزرقة بحر متعب..

أبحث عــــن كلمات تليق بــــوداع جميل..  
نســــيه صاحبه في محطة قطارات ذات اتجاه 

واحد.
اقلب الصفحة يا صديقي..

اذ.. 
ّ
حاول أن تدير ظهرك لذلك األفق األخ

المتّبرج باألسى.
حــــاول أال تســــرقك نظرة لمــــاض حافل 

بالغوايات.. يلملم حكاياته بهدوء خريفي.
ال تلتفــــت! ثمة شــــجن يشــــرب قهوته 
على شــــرفة مزدحمة بالغياب... قد يسرقك.. 
ويضمك إليها.. وأنت الشيء           في يديك 

سوى إذعان الراية.. 
اقلب الصفحه يا صديقي 

 زمهرير يقود محطاتك المشرئبة لقطار 
تســــمع صفيره... و ال يصل – أنت في  انتظار 
) غــــودو ( –        وضوضــــاء راقهــــا الســــكن 
في  مقلتيك... وشعرك... و خطاياك.. ووأزرار 

ثيابك... و محاوالتك اإلغفاء
اقلب الصفحة...

ال تقل إنك وصلت الصفحة األخيرة
ليس ثمة واحدة أخيرة

الصفحــــات األخيرة كلهــــا تجمعت في 
منديل شــــفاف لعاشق ال اسم له.. ولم يخلق 
بعد.. و طارت.. طارت           هائمة تستعمرها 

ريح حبلى بالغبار..  وشماتة بدد متمعدن. 
اقلب الـ....

ها أنت... وحيد كيمامة مغسولة بقناديل 
االنطفاء و نوافذ القنوط..  تنظر إليك..  تراك... 

وال تراك.  
تهز رأسها ما استطاعت.. وترمي ما بقي 

من ذاتها في بركان الالجدوى!!  

عذوبتها / بدويته
مرارًا حدثتــــه عن حزنهــــا.. وعن األبواب 

المغلقة..
كان هو يحدثها عن عينيها الواسعتين، 
وهــــواء الجبال المضَرج بالنقــــاء.. الذي يفتح 

نوافذ رحبة للبهجة.. والبياض.
مرات.. مرات قالت له ) أحبك ( بلغات غير 

محكية.
هو أيضًا... قال.

كان يشرح أمامها عالمًا صافيًا نظيفًا من 

الشراسة واالكفهرار.

كان تغمض مقلتيهــــا.. تتناوم.. لتحلم 

بذلك العالم.. وتصِدقه.

ذات عصر ، جالســــته في غرفة ) ليست 

كغرفة محمــــد الماغوط (.. كانــــت كأنها بال 

جدران.. خالها بساط ريح.

ــــحت 
َ

بينهمــــا وبين ) الخارج ( نافذة وش

وجهها ستارة خجولة.

في ) الخارج ( ثمة عالم مختلف.

بشر وخطوات عجولة مؤَرقة.

باليباب.. ونزيف األمان  وجوه مســــكونة 

واألماني.

قلوب بنبض بطيء متلف.

.. كانت مأخوذة بشساعة فضائه.

و.. كان رافعــــًا رايته البيضاء أمام مدارها 

اء.
َ

الوض

.. هاهــــي ذي.. متكئة أمامه.. مجنونة من 

عذوبة.. مائدة من ألق.

بدويتــــه  تفجــــَرت  يــــدري..  أن  دون 

المتصحرة.. المغسولة بالهجير.

.. اندلعت معركة بين عذوبتها المجنونة.. 

وبدويته الظمآنة.

تشــــظت رزانته.. تحولت جداول صامتة 

دافئة.. فتتت جليد غربته المزمن.

قبيــــل االنهيــــار الكامل لتلــــك الرزانة.. 

تعلقت عيناه بعقارب ساعة الجدار.

ً هل ثمة وقت.. ؟ ً

فــــي الوقت الضائــــع.. الــــذي ال عالقة له 

بضجيــــج الثواني.. هزت كيانــــه صورة دفء 

البيت ) هناك (.. وحنان تلك ) األخرى (.

أوقد نــــارًا لتحريض مابقي مــــن رزانته.. 

ونفخ فيه تماسكًا وتصليبًا.

أطرق رأسه ليفعل شيئًا.

فتح الباب.. اتجه إلى الضفة الثانية.

مشى.. وغمامة في مقلتيه تشوش غسق 

) صنعاء (.  

قصتان

 النص األول:

كلماٌت.. بضع فتاتنا نجمعها.. تبدأ أولنا 

تنهيه.. 

تكسر حاضرنا ترميه..

كلمــــاٌت.. وقٌت تكنــــزه.. حوافــــر صحراءنا 

تكنسه..

تقشر أنجمنا على عتمتنا.. تعمينا..

كلماٌت.. بحر يتفتت.. مشيئة موج يلبسه..

تفــــرح تغرقنــــا.. يحيينا المركــــب.. تغرقنا 

المرساة..

كلمــــاٌت.. شــــمٌس تتبــــدل.. ضحكــــة ضوء 

بددها.. 

تنكر وجه امرأة يرسمها البيدر..

كلماٌت.. موت يكتب وجه الحالج..

صلبوه..

على صليبه الكلمات حرقتنا..

وما هتفنا على الخشب.. 

اقتلونا.. اقتلونا..

أخبرنا سأم الروح 

عن الماء الكامن في رقص الطير..

كيف يغير معنى.. 

»ال تحسبوا رقصي بينكم طربا«

أخبرنا الحالج.. 

عــــن »غــــودو« العائد مــــن مرايا يســــكنها 

النسيان..

سألنا..

تحت الوجع تســــتوطن ذاكــــرة.. نحركها.. 

تحملنا.. وننتظره لـ »غودو«

تحاصرنا طروادة.. كيف ســــندخل ذكرانا.. 

كيف سنكسر طروادة؟..

سألناه..

كلماٌت.. كلماٌت..

تكســــرنا.. نكســــرها.. تجرحنــــا.. نجرحها.. 

نهواها.. تهوانا.. ندميهــــا.. تدمينا.. نحميها.. 

هل ســــتعرف تحمينا.. هل ســــتعرف.. كلمات 

كيف ستؤوينا..

النص الثاني:

ولدت في ذاكرة العتمة..

داخل طير رحال

يمر على صدر الكذبة..

ال أصدق كذبته..
َّ
حدث أن حط

الطير على موتي..

وبدأت أفتش

بين الصخر..

ثمة ضوء يلحقني..

ضوء آخر يسحبني..

والطير يقفز مختاال..

ال أعرف!!

ذاكرة العتمة تتعبني

وشبح الضوء

على مقربة

القادم من أمري..

ال أعرف.. علمني الطير..

أن الموت..

ال يحير ساكنه..

علمني أنه سريع البديهة..

يأخذك إلى آخره..

يقعدك من تعب السفر..

أصرخ بين الصخر..

أصرخ.. أصرخ..

يتنفس في وجهي البركان..

أصرخ ثانية..

أصرخ.. أصرخ..

تتنفس في وجهي األنهار..

أصرخ.. أصرخ..

أصرخ ثالثة..

يصرخ فيَّ الطير

ويوقعني..

أقبل نحوه..

أدبر..

أتسلق ليله.. ويوقعني..

وأتسلق ريش نهاره..

وأخفق في عدِّ الموت..

ضوء يلحقني..

ضوء يسحبني..

يلحقني لوقت..

رر فيه أن أولد
ُ
ق

في زمن غير الزمن..

يسحبني لوقت..

رر فيه أن أولد
ُ
ق

في زمن غير الزمن..

ال أعرف..

ذاكرة العتمة تعرفني

وتعرف أن الموت يصارع

نفسه في نفسي..

علمني..
ُ
علمني.. وت

َ
ذاكرة ت

ولكن.. 

بينما طير أولد داخله..

 الطير على موتي..
َّ
وبعد أن حط

علمُت العتمة..

أني وحدي..

.. وحدي أولُد فيَّ

.. ووحدي أموُت فيَّ

ووحدي أرفع جنة..

وأسقط نار..

ووحدي.. أنا وحدي.. 

ال أحٌد سواي..

شام حبيبة قلبي
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وجوه آدم
أخـــذت آدم غفوة، بعد نوبة مـــن حمى، رأى 
فيها طفاًل نحياًل مصفـــرًا، اليخلو ثوبه من مزٍق 

ورقٍع.
يقرص الجوع معدته، فيسرع إلى كوٍخ، يجاور 
 متعبة 

ً
 يتيمة في حوش الـــدار، يجد امرأة

ً
غرفة

حفٍة ســـوداء، تناوله رغيفـــًا مدهونًا بالزيت 
ْ
بِمل

والزعتـــر، يلتهمـــه بلذة، ويرميـــه النعاس بعد 
المغيب على إيقاع أقاصيص شجية، فيضطجع 
مع أخوته على بساٍط صوفي أغبر، يؤنسهم ضوء 
قنديل شـــاحب، ويســـتيقظ ليلتحق بمدرسٍة، 
 
ً
يتســـّرب منها لبالدته، واليترك زقاقًا أو ساحة

قريبة تعتب عليه.
 تفّحص الطفل وما حوله من كائناٍت، وجده 
في حٍي شعبي شرقي، بيوته متالصقة، وأزقته 
متعرجة، ريحه عاصفة، وشمســـه عابسة، وختم 
الفقر على أجساد قاطنيه بنحافة، وعجن الحزن 

نفوسهم بمرارة. 
  لطفولٍة 

ٌ
 صـــارخ

ٌ
التســـّره الرؤيا، فهي مثال

شقية، ولكنه يشعر بتعاطٍف غريٍب معها!.
 عليه، يشخص الطفل 

ٌ
وقبل أن يهطل سؤال

إليه : أنا أنت قبل ثالثين سنة.
ُيبهت ويحتار!.

 جبينه عرقًا، وتنخفض حرارته، ويعود 
ّ
وينـز

إلـــى حاضره، يتأمل صـــوره، يعثر علـــى صورٍة 
فوتوغرافية باألسود واألبيض، مالمحها تطابق 

مالمح الطفل الذي رآه!. 
حتمًا هو أنا.

ويحمد األقدار أّن الناس تنسى، وأّن المقابر 
ابتلعت معاصري طفولتـــه، أو بعثرتهم الحياة 
ة  مشغولة 

ّ
في مسالك شـــتى، وتركت حوله قل

بتأميـــن قوتهـــا، والتهتم بشـــؤون غيرها، وإال 
لنكس رأســـه خجاًل من ماضيه، فهو اآلن وجيه 
في المدينـــة، قامته ممتلئـــة، وفتوته ظاهرة، 
وخطوته واثقة , ويسكن في حي القصور، حيث 
المباني العالية، والشـــمس الضاحكة والنسيم 
العليل والحدائق الفّواحة، ومكانته االجتماعية 
 عقٌد، وبإشـــارٍة منه 

ّ
حل

ُ
التضاهى، وبكلمٍة منه ت

فتح أبـــواٌب، فحيـــن الزم فراشـــه مريضًا جاء 
ُ
ت

إليه الزوار زمرًا زمرًا، وضّجت هواتفه من ســـيول 
المكالمات، أما مجموعة مـــن وجهاء البلدة، فقد 
وضعـــت مالديها مـــن قناطير مقنطـــرة  تحت 
تصرفه، مع أّن إصابته لم تكن وقعة خطيرة في 

ُعْرف األطباء.
مما جعلـــه ينظر إلى نفســـه نظـــرة عجب 

وانبهار.
يعارضه ماضيه هازئـــًا : وكيف وصلت إلى 

هذا المقام ؟!.
وصلت إليه بصراٍط أعوج واســـتيالئك على 
حصص شريكك بافتعال خسارٍة، كان طائرًا غرًا، 
فأكلته بريشه، وأكملت ذلك بخداعك لدائنيك 
بإفالٍس وهمي، وتاجرت بالعقارات، فحجزت لك 
مقعـــدًا، يتصّدر مقاعد األعيان، وعشـــت الرفاه 
بأنانيٍة مفرطٍة، والتســـمع أنين المحتاجين من 

أخوتك وجيرانك.
ـــة جديدة في كل ســـهرة، 

ّ
أنـــت ترتدي حل

وهم اليغيرون ثيابهـــم إن تبّدل لونها، أوتغير 
الفصل.

 تكـــّرش بطنك، وضمـــرت بطونهم، تحّجر 
ْت قلوبهم.

ّ
قلبك، ورق

تملك ســـيارات متعـــددة األغـــراض، وهم 
يجرون خلف الباصات العامة.

نثرياتك في يوٍم تؤمن لهم نفقات شهر.
ـــٍف، فأنت ملك الطير، وهم 

َ
 وعاملتهم بصل

 تجهل أبجدية الطيران!.
ٌ
فراخ

احتضنتـــك آفة الخبث منذ أن نبت الشـــعر 
تحت إبطيك، وأعطبت قوامك، وإن تظاهْرت بغير 
ذلك، وهم يبذرون  الطيبة منذ أن استقاموا، ولو 

صّورتهم بغير ذلك.
وبلســـان الحاضـــر تنهره موبخـــًا : ال تحمل 
الســـلم بالعرض، وال تنبح وقافلة مجدي تسير، 

صدق القائل : من اليعرف الصقر يشويه.
ما يصل إليـــه طامح، فإن 

ّ
ماوصلت إليـــه قل

بكيـــت تبكـــي الدنيا معـــي، وهل غـــاب عنك 
المشـــهد المهيب لجنازة والدتي، وفي طليعته 
سادة القوم، جاؤوا من كل فٍج، ووقفوا صفًا صفًا، 

وصافحوني فردًا فردًا.
 مكانتي كســـبتها بمهارتي، ولتحرســـني 

العناية اإللهية، فكل ذي نعمة محسود!.
يقاطعـــه ماضيه : دمـــرت الكثيـــر لتعّمر 
القليل، وقـــد تخبطت في شـــبابك، وعملت في 
صنائع وضيعة، ومهن عديدة، بعد أن انسلخت 
من أهلك، وتنكرت لصحبك، وجعلت أذنيك من 
حجـــٍر وطين، وعينك على حيـــاة الثراء، وأحرقت 
مراحل الوصول إليها بشـــرارة أوقدها تاجٌر ذات 
حوار حيـــن رأى التماعة دهاء فـــي عينيك : إّن 

ثروة المرء هي المال ثم المال ثم المال...
 والسبيل إلى ذلك الوقوف مع الصف العامر، 

واتخاذ وجه لكل موقف وخلعه عند الحاجة.
والجشع زّين لك هذا، وطّبقته، وتفننت فيه، 
فغزلت مـــن مكرك مكائد قاتلـــة لتجعل الدنيا 
حرثًا لـــك، فظهرت أمـــام العمال بوجـــه عامل، 
وشـــوهدت أمام مالكي رؤوس األمـــوال تنادي 

بحرية رأس المال.
 وإن دخلت مضافة ريف صرت شـــيخ قبيلة، 

وإن جالست المثقفين ادعيت الثقافة.
 أكلت مع الذئاب، وسرحت مع الغنم، وشربت 

من آباٍر، وقذفت أحجارًا فيها.
 وإن أعطـــت يمينك درهمـــًا، فتأخذ دينارًا 

بشمالك.
 ونســـيت قـــواًل مأثـــورًا ردده والـــدك على 
مســـمعيك ذات يوم : » شر الناس ذو الوجهين 

الذي يأتي هؤالء بوجه، ويأتي هؤالء بوجه ». 
واقتبست من التاجر طرق الغش واالحتكار، 
وتفوقت عليه في التالعب باألسعار، وخالل مدة 
قصيرة صـــرت كثير المتاجـــر، وفاضت األموال 
من خزينتك، فتحولت إلى التعهدات، وزاحمت 
كبـــار المتعهدين، والمزاحمة المســـعورة جرت 
فـــي عروقك إعصار طمع حجـــب عنك رؤية كنـز 

القناعة، وفغرت فاك : هل من مزيد ؟.
وكنت مستعدًا إلشعال حرٍب ضروس إن الح 

ربٌح لك فيها!.
ولم تســـلم زوجتك من شـــرهك، تصورتها 
تحفـــة، فتذّرعت بالغيرة، وحبســـتها خشـــية 
فقدانها، فعْسكرت في قلبها التعاسة، وحملت 
زادها من حســـراٍت َحـــّرى، واصطحبت أطفالها 

راحلة!. 
 ُيطرق الباب، فيسكت الماضي، ليفد زائرون 
لالطمئنـــان علـــى آدم، يعتذر، ويخـــدره الدواء، 

ويعوم في النوم، ويرى عجوزًا بأطماٍر بالية وظهٍر 
محني وســـيقاٍن يابســـة وعكازٍة خشبية ووجٍه 

ممسوخ.
يقف على أرٍض وعرة، يشجيه غروب شمس 
وعويل ريح تنـــذر بالمصائـــب، وتدّوخه رائحة 
ضباٍع فاتكة، ويطّير فـــؤاده عواء لواحم هائجة 

ونعيق غربان حائمة.
ر، يقـــع راجفًا، يلفظ 

ّ
 يحـــاول الهروب، يتعث

أنفاســـه األخيرة، تكفّنه اللعنات، وتطرحه على 
نعٍش هزيل.

 ويشّيعه ذووه ونفٌر من الجيران، ويدفن في 
دفن السبايا والعبيد.

ُ
مقبرٍة شائكة كما ت

يتســـاءل آدم بغرابة : من هذا العجوز الذي 
ر شيئًا أليام شيبه ؟!.

ّ
لم يدخ

إنه جثة تحّن إلى القبر.
يحضر العجوز إلى شاشة وعيه ناشجًا، وقد 
 
ّ
ه ندٌم، وأنهكتـــه أوجاٌع تكفي جياًل، ويهز

ّ
أّمض

عكازته في  وجهه : أنا أنت بعد ثالثين سنة.
يصدمه الذهول، وتخفت بروق السعادة في 

داخله!.
وحين يســـتفيق من صدمتـــه، يفزع : أهذا 

هوالمستقبل ؟!.
 كيف تنهار صروح العز والجاه بنفخة هواء، 

ثاٍء وزَبد ؟!.
ُ
وكأنها مجبولة من غ

يالها من خاتمٍة فاجعة.
 وتمنـــى قيام الســـاعة بأهوالهـــا، والتقوم 

نهايته!. 
أراد أن يصرخ في وجـــه العجوز الذي تكّون 
أمامه : ستبقى فتوتي تدّوي في كل ركٍن وصقٍع، 

فكْن حلمًا في الوسن، أوطيفًا خارج الزمن.
تلجمـــه صورة العجوز، وتحـــّول صالبته إلى 

رخاوة.
 يتشـــّجع ماضيه متشـــفيًا : ســـتطاردك 
عّمر كنوح، وكل من عليها فان، 

ُ
المفاجآت، ولن ت

ويبقى المعروف واإلحسان!.
ُيعـــّرى آدم من أقنعته، وتعصف به جحافل 
انكســـار، فيؤّنب ذاته، ويخطر له إصالٌح ينقله 
من ضفة القلق والبلوى إلى ضفة المّن والسلوى،  
فيلهج بدعاٍء : رّب كْن لي على العمر عونًا، ألسّد 

ثغراٍت كبرى , وأصنع معروفًا اليبلى.
ـــره بصعـــود أســـهمه في 

ّ
يـــرد نبـــأ ٌ يبش

البورصة.
 يســـحن فكرة الصالح فيه، ويجعلها نسيًا 
منســـيًا، ويدفعـــه إلى جنة مشـــاغله بســـالم، 
ه الحرير 

ّ
ويدخلها مخمورًا  بشـــذى النقـــود، يلف

 بكل مستطاٍب، ويتوّسد 
ّ
المطّرز بالقصب، يلتذ

أرائك من ســـبائك، تجري تحتـــه أنهاٌر مباركة،  
مياهها عسل، وقيعانها زمرد، وشطآنها  عسجد، 
وتتدلى عليه أفنان الوجاهة، وتنشر عليه ظالل 
ار بصفقاٍت 

ّ
الشـــهرة، ويطوف عليه تجاٌر شـــط

دانية، يقّدس  رؤوس أموالها، ويســـّبح بآالئها، 
وتمّد له جناح نفوٍذ سندســـي، فيحمله من علو 
إلى أعلى مخفورًا بمالئكٍة من ترنيٍم وعطٍر ونوٍر.

وشـــموخ الحاضر  يبعد عنه شـــعائر الموت 
م الماضي 

ّ
القاهر، فيرفع رايتـــه، ويتفرعن ليقز

والمستقبل.
 يرّد عليه تنغيٌص مبهٌم سلب منه الراحة، 
وســـّود فصول الســـعد والدعة، وتقترب صورة 
العجوز الراعبة، تشـــحنه بقلـــٍق، وقد كان يجزم 

أّن المال ســـاحٌر يوقف الزمن بضربٍة من عصاه، 
د حاضرًا منّعمًا، ويعدم ماضيًا مؤلمًا، ويبعد 

ّ
ويخل

مستقباًل معتمًا.
يحاول إبعاد الصورة، والصورة لجوجة، تالزمه 

كأمٍر رباني مقّدر!.
 يهاتـــف أطباء مهرة في الجســـد والنفس، 

اليمنحونه وصفة تطيل الحياة.
 يســـتعين بعارفين ومفسرين ودعاة دين، 
يصّرحون لـــه بأنه يتأّمل مااليؤمل،  ســـيدركه 
الهـــرم كمـــا أدرك أســـالفه، ولوكان فـــي بروٍج 

مشّيدة.
 لقد جلد الماضي بســـوط الجحود، فشطره 

المستقبل بسيف التالشي.
 يحّس بتفاهة إنجازاتـــه، يتداعى جبروته، 
وتهبـــط عزيمتـــه، ويبهضه اضطـــراٌب يجعله 
فريســـة لعقدة خـــوٍف من أجٍل عاجـــل، جعله 
يراجع نفسه، ويغوص في بحار حياته، تعترضه 
حيتـــاٌن نهمة، يـــزداد خوفـــه، ويضيق صدره، 
يتكّور جســـده في وضٍع جنيني، ويصبح األمان 
هاجسه، وســـويعاته نجوٌم نائية، يناشد زمنه 

ومضة منها، غيوٌم داكنة تخفيها.
 حولـــه ِشـــْرِذمة مـــن أهـــل الكار 

ّ
 وتلتـــف

والمصالـــح، تفضحهم مطامـــع تتراقص جذلى 
في  عيونهم، وتســـتعجل رحيله، فينفر منهم، 
ويقذفهم بفواحش الكالم، فيردون عليه بألقاب 

الشذوذ وأحكام الجنون.
وينحدر من خراٍب إلى خراب.

ْرم إبـــرة، وترديه 
ُ
 ويرى آفاقـــه أضيق من خ

سهام اليأس في حالة وهٍن، وتهرسه كعصٍف 
مأكول.

ب على جمر األسى ولظى السهد، يرثي 
ّ
 يتقل

نفســـه ببكائياٍت موجعة، ويغـــرق في هذياٍن 
محموم، يشـــطح في أقواله، يتمتـــم بمفتضٍح 

ومستور  وبرزٍخ مجهول وعقاٍب موعود.
 يصحوبعده، ويبصر، وكأن قميص يوسف 
ألقـــي عليـــه، يفكر، فيجـــد أّن المـــوت حقيقة 
المفّر منهـــا، وأّن مصدر خوفه منها هومآل مال 
 به، فطّوق ُعُنقه بحبٍل من مسد، ودهمه 

َ
شـــِغف

االختنـــاق، فكِره ذلك، ورفـــع ابتهاالٍت وتراتيل 
توبـــة، فانكشـــف أمامـــه الطريـــق، وماعليه إال 
 محتوم، ولو 

ٌ
 أو أجل

ٌ
ســـلوكه، ولن يخيفه خريف

جاء على عجلة!.
وقرر إعادة الحقوق إلى أهلها وسحب أموال 
ُجِمَعت بطرٍق ملتويـــة، وتقديمها هبة لمرافق 

خيرية.
 يشـــعر بأمان وتوازن، وتغيب عنه الصورة 

المفزعة.
يستدعي وكيله القانوني، يحصي الحقوق، 
ويسحب األموال المطلوبة، ويبرز قوائمها آلدم، 
فينتفض وِلعًا : واويلتاه، إن راحت هذه األموال 

من رصيدي ال يبقى فيه سوى النـزر!.  
وتهـــّب مردة التـــردد فيه، وتســـحق قراره، 
ويأمر الوكيل بإيداع األموال المسحوبة في بنٍك 

يعطي فوائد أعلى!.    
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فوق سطح العمارة ظّل الموت 
ليتني حملت مفكًا كبيرًا، كل من ســـأراه في الدرج ســـأبعج 
بطنه، قبل يومين فقط أو ثالثة صعدت إلى السطح، سبعة أدوار 
صعدتها، وعلّي أن أصعدها اآلن مرة أخرى، مئة وأربعون درجة؛ 
أي جار فعل هذا؟ ســـبعة أدوار، فـــي كل دور أربعة جيران، وأنا 
والجار الذي قبالتي، ثالثون جارًا، أي جار فعلها؟ وأيُّ شحٍّ هذا؟!، 
حتى مصباح صغيـــر ال يضعونه فوق البـــاب ليضيء الدرج!، ال 
بـــد أن تصعد في العتمة، تكاد تتقيأ، روائح األطعمة الدســـمة 
والمبهرة والحـــارة والمقلية تفوح مثل أبخـــرة تتصاعد من فم 
سكير معربد، وال بد أن تتعثر بكيس قمامة، وفي المصرف تكاد 
تتقيأ من روائح األوراق النقدية وأنت تعدها، ال بد من أن تعّدها 
مـــن وراء أمين الصنـــدوق، يعّدها هو على العـــداد اآللي، وأنت 
تعدها بأصابعك، والجارات الذكيات المعنيات بالنظافة إلى حد 
اإلفراط يضعن أكياس القمامة خارج الدار، على الدرج، لتتعثر، أو 
تمزق الكيس قطة عجفاء جائعة، وتنثر العظام واللحوم العفنة 
وعلب الســـردين على الدرج، ليت القطط تمزق األكياس السود 
الصغيرة التي يحمل بها الزبائن رزم النقود، هي أكياس قمامة 
سوداء، يحملون بها رزم النقود السوداء، حقيقة هم أذكياء مثل 
جاراتـــي الذكيات، هي حقيقة قمامة الحياة وأوســـاخها، وهذا 
كرسي عتيق مسنده مكســـور يضعه جارك العجوز أبو محمود 
فـــي الدور الثالث ليرتاح قلياًل قبل أن يبلغ الدور الخامس، أبواب 
المصعد صدئة متآكلة، ال أحد يرغب في المشـــاركة في تصليح 
المصعـــد، وهذا باب إحدى الشـــقق في الدور الســـابع  مفتوح، 
يتدفق منه الضوء ملوثًا بأبخـــرة الطعام، مثل أبخرة رزم النقود 
العفنة، هذه هي عادتهم تعرفها منذ زمن، منذ ســـبع سنوات، 
منذ ســـكنك في هـــذه العمارة، يطمئنون إلـــى أنهم في الدور 
األخيـــر وال أحد يصعد إلى الدور الســـابع ســـواهم، لم أصادف 
فـــي الدرج ال رجاًل وال امرأة، ليس من امرأة في العمارة تســـتحق 
أن تقتحمها وتشـــدها إليك في تلك العتمة أو في هذا الضوء 
الســـخيف، القصيرة البدينة، أو المنتفخـــة البطن، أو المتهدلة 
الصدر، أو الضخمة العجيزة، هذه فيل وتلك كركدن وليس ثمة 
زرافة وال غزالة، وال حتى في الخيال، ليس لهن سوى هذا المفك 
أغرســـه في صدورهن أو في مؤخـــرة األزواج األغبياء، وأنا األغبى 
فيهم جميعًا، وليست زوجتك باألفضل بينهن؛ بل هي األسوأ، 
تأتي متأخرًا في الخامســـة مســـاء، لتجد الطعام لما ينضج، ثم 
تضع في فمك اللقمة األولى وإذا هي كيس ملح، ســـبع ساعات 
في عملك وأنت بين قاعد وواقف، أناملك تتشنج وأنت تعد، عد، 
عد، عد، بدين يقول لك بّدل هذه القطعة الممزقة بغيرها، وأعور 
يقـــول لك أخطأت في العد، وأصلع يعرفك من مئة عام يشـــير 
إليك بيده يريد أن تســـاعده على تجاوز الـــدور وقبض حوالته 
قبل اآلخرين، وتمر بالســـوق لتشـــتري الطعام ليوم غد، تصل 
في الخامسة وأنت مستنفد، مســـتهلك، مطحون، لتجدها عند 
الجارة، وترســـل الولد في دعوتها، وتقول سوف آتي، أنا أشرب 
القهـــوة مع الجارة، ليتني حملت مفكًا كبيرًا، ليتني أحمله معي 
إلى المصرف، سأقطع األشـــرطة كلها، لن أترك شريطًا موصواًل 
بإبـــرة الالقط، قبل يوميـــن أو ثالثة فقط صعدت إلى الســـطح 
ألجد الشـــريط مقطوعًا، مشـــدودًا من إبرة الالقـــط وملقى على 
السطح األسود تحت الطبق الفضائي، وال إرسال وال قناة، واليوم 
أســـتيقظ في السابعة مســـاء، من قيلولة مزعجة، من كوابيس 
وأحالم ماعدت أذكرها، ألجد التلفاز أعمى وأخرس وأطرش، ليس 
ثمة ما يســـلي أو ينسي أو يريح، تريد أن تسمع أغنية، تريد أن 
ترى حلقة في مسلســـل ســـخيف، وال صوت وال ضوء، والزوجة 
المباركـــة المصون ما تزال في المطبـــخ تجلي الصحون، ال تفكر 
في أن تأتيك بفنجان قهوة، أو ال تفكر في ســـبب انقطاع البث، 
مرة ثانية شريط الالقط مقطوع من غير شك، وعليك أن تصعد 
إلى هذا الســـطح، إلى هنا، إلى غابة األطباق الفضائية السوداء 
الصدئة المتفحمة كأنها أشباح في غابة استوائية تضج فيها 
كتل الخزانات، هذا، صدئ يتســـرب منه المـــاء، ذاك للمازوت، 
يرشح منه، خزانات خزانات، حديقة حيوانات أخرى، خزانات سود 
مثل النمور وأطباق فضائية مثل الفيلة، تضيع بين ثالثين طبقًا 
ملتويًا مثل آذان الفيل، وستين خزانًا مثل سيد قشطة غارق في 
الماء. ماهذا الضوء الفضي اللين، يفرش أرض الســـطح، وما هذا 
الهدوء، ســـحابات رقيقة شـــفافة مثل قميص نوم من دانتيل 
لصبية حسناء يشف عن نهديها، البدر يطل من وراء السحابات 
البيض الشـــفافة كأنه بطن ناعمة صغيرة مدورة ضامرة لصبية 

في الخامسة عشـــرة، األطباق نفســـها تكاد تلتفت إليك مثل 
راقصات باليـــه تفرش تنوراتها البيض المتألقة، واللحن هادئ 
ناعم خافت ال تكاد تلمســـه كأنه بســـمة الموناليزا، والخزانات 
نفســـها تمنح الضوء الفضي الهـــادئ حجمه مثل نغمة هادرة 
في ثنايا تلك الهمسات الناعمة من األطباق الراقصة، أكاد أقفز 
ألبلغ تلك النجمات، ما أجمل هذه الرحابة، ماهذه الســـماء التي 
ال أراها في غرفة أمين الصندوق في المصرف العتيد، الســـماء 
لني مثل شـــعر أســـود طويل معطـــر، في اإليقاع 

ِّ
والنجوم تظل

الهادئ يشـــتعل فجأة رنين الجوال، كم أنا أحمق، لماذا حملته 
معـــي، أصبح الجوال بطاقـــة الهوية، ال نتخلـــى عنه، حتى في 
الفراش إلى جانب الزوجة، أو في الحمام مع روائح البول والغائط، 
أوه، هي زوجتـــي، أهاًل بك يا زوجتي، صوتـــك اآلن يأتيني من 
ســـماء واســـعة من خالل النجوم:«التلفاز يعمل، انزل«، »وكيف 
ي، سامحني، اليوم مسحت الغرف كلها، األرض  عمل«، »الخطأ منِّ
والحيطـــان وقطع األثـــاث، يبدو أني حركت الشـــريط في جهاز 
االســـتقبال«، »لن أنـــزل، اصعدي، وهاتي معـــك القهوة، ال، لن 
تصعدي، ولماذا ياحبيبتي، نعم، حبيبتي، نعم، أهمسها لك من 
القلب، صدقيني، حبيبتي، أرجوك، انســـي، هي نزوة غضب، لن 
أنزل، أنا بانتظارك«، جئت من العمل، وأنا متعب مســـتاء مقهور 
مقمـــوع، ماليين، مليارات، كل يوم تتســـخ بها يداي، ليس لي 
منها شيء، عد، عد، عد، ال تخطئ، احرص، ال أتوقف ساعة، حتى 
في النوم وأنا إلى جوارك أعد، أخشى أن أخطئ في العد، أخشى 
أن تفلت مـــن بين أناملي ورقة، وأنت متعبـــة أيضًا مثلي، أقدر 
تعبك، أقدر أنك حبيسة أربع جدران مثلي، في قبو عتيق، تحت 
األرض، الرطوبة تأكلك، العتمة تمتص نضارتك، ال بد من إضاءة 
المصباح ليل نهار، وســـاعة وضعك ولدنا »سمير« قال الطبيب: 
»المولود في خطر«، قلت له: »أنقذ األم أرجوك«، اغفري لي أيتها 
المرأة التي ليس لي في الكون كله من امرأة سواها، أنت النجمة 
والقمر والشمس، أنت السماء واألرض، أنت الضوء والظل، ليس 
لي ســـواك، اصعدي اصعدي، ما عدت أريـــد تلفازًا وال أغنية وال 
مسلســـاًل، القمر هنا هو األجمل، الســـطح هنا هو األجمل، أنت 
هنا األجمل، تعالي، الـــدرج صعب وطويل ومعتم وخانق، ولكن 
اطمئني لن يفترســـك أحد، الجيران كلهم طيبون، فقراء مثلنا، 
بسطاء، اطمئني، غدًا زوري جارتك أم سناء، وأم جميل، وأم جورج، 
وأم محمود، وأم صالح، ليتك تحضرين بســـاطًا عتيقًا، ســـجادة 
صغيرة، لنقعد عليها هنا معًا متالصقين مســـتندين إلى خزان 
ماء، ينفحنا رطوبة منعشـــة، مختبئين تحت تنورة راقصة باليه، 
أجل ستضحكين، ســـنختبئ هنا تحت هذا الطبق الفضائي، ال 
أعـــرف هل هو لنا أم للجيران، ليس ثمة مشـــكلة، هاهو ذا عبق 
القهوة يصلني، اآلن اكتمل النغـــم، تم اللحن، تحركت النجوم 
كلها لترشف هذا العبق الشـــهي، »هاتها من يد الرضا، جرعة 
تبعث الجنون«، ولكن أين فنجانك، تعالي، إلى أين سترجعين، 
فنجان واحد، أحســـنت، يكفينا، نعم، أحســـنت، فنجان واحد، ما 
زلت غاضبة مني، أســـمعتك كالمًا قاســـيًا، فاحشًا، مزعجًا، نعم 
هذه هي المرة العاشـــرة، هي المرة العشـــرون، نعم ولدنا كبر، 
يفهم كل شـــيء، عمره خمس ســـنين، اعذريني، ال، لن تعودي، 
سأشرب وأسقيك، وتســـقينني وتشربين، لن يدوم هذا الحزن 
وال هذا الغضب، هنا ســـأغتصبك، شـــئت أم أبيـــت، ليت رجال 
الشـــرطة واألمن والجيش والحرس والدفـــاع والخاص والملكي 
والجمهـــوري يحيطون بنا، فلتهو العمارة كلها، فلتســـقط كل 
النجوم، فليكســـف القمر، هنا على السطح سأقبلك وسأضمك 
إلـــى صدري، ســـنمارس الجنس معـــًا، نعم بين خزانـــات الماء 
الصدئة والمازوت الراشح على بالط السطح األسود البارد الملوث 
بالغبار والسخام والدخان، وتحت عيون هذه األطباق الفضائية؛ 
وليتها تنقل فيلمنا اإلباحي للعالم كله، القمر يكشفنا يعرينا، 
أعرف هذا الزعيق المزعج للجوال ســـيمنعنا من بلوغ الذروة، هو 
زلزال، ســـوف تنهار القوى وتســـقط األعمدة وتنشق األخاديد 
وتنطفـــئ النيران، وتغمـــر األمواه العالم، وينطفئ كل شـــيء: 
»بابـــا، انزل، انزل«، صوته يتهدج يختنق، يبكي، النجوم تهوي، 
أوراق النقود تتطاير، الزبائن يحطمون الساتر الزجاجي الهش، 
أنيابهم تنهش رزم النقود، أناملي تتساقط، بمفك كبير المدير 
يبعج بطني:«ماما تمأل حقيبة كبيرة، تقول ابق مع هذا األب، لن 
تراني بعـــد اليوم«، أرمي بالمفك من يـــدي، وأهبط في العتمة 

على الدرج.  

خذ قبورك من هاهنا اآلن 
 موتاك

ّ
خذ كل

ليس رصاصك َمن  يخطئ الصدَر
ليست سهامك َمن تخطئ النحَر

 كيف تفّك رموز الهواء
ُ

تعرف
ُ

 وتدخل
 الوريد 

َ
 كيف تفّك ُرموز

ُ
تعرف

وتفتُك
 اللقالق أعشاشها

ّ
تعرف أين تحط

 في الربيع ِ
و كيف تدّس الزرازير أسودها 

في البياض
نجومًا مكّورة كي تضيء 

 الفراشات ألوانها 
ّ

وأين تخّبئ كل
في الخريف ِ

فت الشمُس بين هاللين ِ  .
ّ
إذا ما توق

عند هبوب  الغبار المجّرد من لطفه
في الممّر المؤّدي إلى جهة لن تكون

مررت َ 
ولم تكتشفني بُسكري

وعربدة الكلمات ِ 
بأحصنتي وجنودي

بأعتدتي وخرائط نزفي
بتقويس ظهري

 على عتبات المغيب
عبرَت ،فقلت ُ مضى للبعيد

 سنبدأ ثانية بالنشيد ِ
كفانا سمّوًا إذا كنت َ أنت الذي 

سوف تبكي علينا
كفانا أنينًا 

إذا كنت أنت الذي سوف تندبنا 
ئنا 

ّ
وتوض

ثّم تدفننا قرب أحالمنا بسالم ٍ
ن بعد إذنك  ـِ سنحتاج م

وقتًا
 البراعم 

ّ
 لكي تتهّيأ كل

فينا 
سنحتاج عمرًا من الزيزفون

 لتخضّر كل ّاألغاني
 بألحانها من جديد ْ
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 صغائُر أو 
ٌ

ال ُبـــدَّ من وقٍت يُمرُّ لكي تمرَّ عليـــه أحداث
ْ
عظيمة

 العهـــُر في وضِح 
َ

 لكي يصول
ُ

ال ُبـــدَّ من عقٍل ُيقـــال
ْ
الجريمة

ال ُبـــدَّ من حرٍف ســـديٍد في ســـطور التيه كي تبقى 
ْ
المعاني مستقيمة

 
َّ

ما شـــق
َّ
ال ُبدَّ من ســـفٍر طويٍل أو قصيٍر للوصوِل.. وكل

.
ْ
اُت إحراز الغنيمة

ّ
فْت لذ

َّ
 تكث

ُ
الطريق

ُرها  ال ُبدَّ من تفسير ألفاظ الطريق.. أليِّ أصواٍت ُيصدِّ

حضوٌر في دالالٍت رتيمة

 في 
ُّ
ال ُبدَّ من بعض الرجوع إلى األمام إذا استدار الحظ

درٍب سليمة

اد حتى  ة الصيَّ  الطيوِر ســـدًى يثيُر شهيَّ
ُ

ال ُبدَّ تحليق

يمتطي خرطوشه شِبقًا.. وإن كانت دريئته سقيمة

 موته 
َ
ال ُبدَّ من تدوين تشـــييع الشـــهيد.. فإنَّ لحظة

قيُد الوالدة في التواريخ المسافرة المقيمة

ٍم في الحرب بين   الجميُع بأنَّ أيَّ تقـــدُّ
ُ

ال ُبـــدَّ يعترف

األهل أشبه بالهزيمة

 رغم أنـــف العابثين 
ُ

ال ُبـــدَّ أنَّ مـــزارَع التفاح تعبـــق

بعطرها.. لتهبَّ أنفاٌس كريمة

ى 
َّ
ال ُبـــدَّ من تحذير نمالت الربيع بأنَّ فصل الصيف ول

بما ما فيه غيمة دون تخزين الحبوب.. وال أماٌن للشتاء الرَّ

ة الســـدلى  رَّ
ُ
ال ُبدَّ من فصٍل أخيٍر للرواية.. وقُعه كالغ

 الُنسيمة
َ
بوجه قصيدٍة.. تغريك هفهفة

ال ُبدَّ من شـــيٍء شبيه الشيء.. تبدو في نواقصه لذاِت 

الشيء قيمة

ال ُبـــدَّ أن تأتيك عنـــد قراءتي هذي الخيـــاالُت التي 

امي األليمة  أيَّ
َ

لُتها أضغاث حمَّ

« في زمن التراخي والتآخي بالعزيمة. ال ُبدَّ من »ال ُبدَّ

ال ُبّدات..
صدى اللحظات

 |  اأجمد عطري

 |  عبد الكرمي �سعبان

شاعر يكتب القصيدة كالماء.. 

يداه المدى وأحالمه األيام...

مستوحش ومستوحد.. غريب.. 

ومسروق من الوقت.. 

الليالي كؤوسه.. 

والهموم تواريخه.. 

الصباح يسلمه للبحر.. 

والبحر يسلمه للماء..

من يسأل الشريد.. 

عن الدفء..

تعالوا نزره.. 

نكتب شيئًا.. 

عن تبغه..

كأسه.. 

تقاسيم وجهه الملون باألحالم.. 

أحالمه التي انسفحت في قعر  أكوابه.. 

التي انسفحت في قعر أشعاره.. 

التي انسفحت كالماء في هذِه السفوح 

أم السهل أزرق الحب..

أم الكون في قميص خراب.. 

يرقب العوالم.. في لحظة الخراب..

هل الشاعر مستيقظ.. 

هل الشاعر في صحوه المريب..

أم الشاعر في سكره المعربد.. 

كالوقت.. 

دعوه لوهج أحالمه السكرى.. 

دعوه يمر بين الجموع.. 

ال يسأل إال لكي يجيب

هو العارف.. 

ي..   والكاشف المعرِّ

ي  هو المعرِّ

وهل يدفأ في البرد

هل يهرق الكؤوس على الماضي 

ويسترسل في ذكر من أحب ومن أبغض.. 

ال يعرف المحب.. سوى الحب.. 

وهذي الكؤوس   تحمل أوجاع أغانيه.. 

وعشب الماضي.. 

تعالوا نزره هل يرتدي منامته الرحبة.. 

القصيرة أم يمشي احتفاًء بنا على األرض حفيان.

قميص الخراب يلبسه لبسًا.. 

وعيناه في المدى توقظان الليل من غفوة األمس.. 

تعالوا نطرح على الشاعر المدل أغانينا..

ونلقيه من عل في  أحابيل أسئلة خجلى.. 

عن الزمن األمس..  

ر مجراه المياه آسنة المجرى..   عن النهر كيف غيَّ

عن الموت.. 

خاطف الجميلين والجميالت 

عن أمسنا القريب.. 

عن الناس.. و الحياة.. 

األماسي التي تمر.. 

عن اآلتي.. 

وما يستشف من غضب النخل.. 

له الزهر.. 

والندى وارتشاف الكأس.. 

عن جرحه العميق عن الحب..

تعالوا معي.. 

نقل مرحبًا.. مرارًا.. لهذا الصرح.. 

نسهر على حفيف أغانيه.. 

ها.. بالترب..  غت أمانيَّ وقد مرَّ

نلبس قميصه.. 

في خرابه.. 

نمضي مع الغريب إلى أوطاره.. 

وطرًا حلوًا... ودمعًا.. ومرتقى.. وانطفاء..

بل تعالوا نقل له: أنت فينا..

مرح اللون..

إرثنا من دم الحلم.. 

أغانينا.. 

وال نسأل إال لكي يقول لنا: أهاًل.. 

ومحض الجواب.. كان عزاء..

 أنا الواقف في بابك المخلع.. 
ُّ

أيها الشاعر المدل

مهزومًا كأيامك الرهيبة. 

مسكونًا بحلم وال أمل لقاء..

أيها الشاعر ارتدى الحلم أو قميص خراب 

وابتعد في العيون قربًا... 

وال تسكر قلياًل.. 

َوعش هواك ابتداء..

إنها كأسك األخيرة.. 

فلتوقظ بها مرح العمر..

وأمعن بأصغريك انطفاء..

شاعر يسأل الكؤوس عن الحب..

وعن ليلة وتنام على زنديه مشلوحة 

ق كأغانيه.. 
َّ
كأحزان قميص ممز

وصبح على يديه ينام.. 

إنه شاعر.. هيام.. 

إنه.. وانتهى الكالم. 

شاعر يكتب القصيدة كالماء..

اإىل ال�ساعر عماد جنيدي
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خطوط النار - فواز حداد
.. سَقط  ُالحرية األميركية 

في روايته الجديدة »خطوط النار« يترجم 

ط 
َََ
الكاتب الســـوري »فواز حداد« معنى ســـق

الحرية كما يقدرها األميركيون، ليس للشعب 

العراقي فحســـب بل ألمة ال إله إال الله بأسرها. 

ويوثق لتنويعات الرعب والخوف، التي تعبد 

طريق اآلالم، طريق الهدايـــة األميركية التي 

ُتلبس اغتصـــاب الحياة والكرامة اإلنســـانية 

معطف الحرية. 

تتكـــئ نقاشـــات الحريـــة بيـــن الجـــالد 

والضحية على طبيب نفســـي ومترجم، كيلي 

وعباس، يتحمالن معا عبء الصدام الحضاري 

بيـــن الغالب والمغلـــوب، وتنهـــض الحبكة 

الروائية حول قضية اإلرهاب النسائي، سالح 

القاعدة األخطر، وتناقش تداعيات االغتصاب 

فـــي حرب بال قواعـــد، حدودهـــا العليا ال تبرر 

اغتصاب الفتيات واألطفـــال فقط؛ بل القتل 

للتسلية والترفيه عن النفس!

بطلـــة الرواية فتاة عراقيـــة تدعى بثينة، 

اختطفت مع فتاتين من قبل جنود أميركيين، 

وتمت المتاجرة بهن كرقيق أبيض، بإشـــراف 

الســـرجنت ماغوايـــر، الذي اســـتعبدهن في 

حلبة العروض الجنسية الحية، وكاد يقتلهن 

ويمثـــل بجثثهن لوال تدخـــل الجندي بيرنز، 

صبي البار البصباص. ثم قـــام كيلي بإحضار 

بيرنز معه إلـــى المنطقة الخضراء لعالجه من 

عقدة الذنب/تفكك األنا، وهناك التقى بثينة 

التيُ قبض عليها بتهمة اإلرهاب، وناشـــدها 

الصفح والغفران. 

تـــدور الرواية على لســـان كيلـــي وتحمل 

بصماتـــه، وتورطه األخالقي في الحرب، ورؤية 

قومه للعراقيين. وهـــذه الرؤية التي اتخذت 

شـــكل المناظرة الحوارية، توزعت على فصول 

متواترة حمل كل منها عنواًنا صحفًيا متحدًيا، 

وبذلك أكسب«حداد« نصه التشويق والترقب، 

فأوقع قارئه في إحكام شبكته.

حرص كيلي على تأطير صورة التقســـيم 

الطائفـــي في العـــراق، لتدعم نزعـــة التفوق 

العنصري األميركي: فمثلث الموت هو سامراء 

مركز التمـــرد الســـني، ورب العراقيين أقوى 

تأثيرًا من رب األميركيـــان؛ إذ يتواجد معهم 

على الدوام فـــي المدن والقرى والحقول، يزرع 

الموت ويحصد الجثث، يتكلم مع المتمردين 

واإلرهابييـــن، يمدهـــم بالعزيمـــة، وال يبخل 

عليهم بالوعود، يتعهد لهم بالجنة، ويرسلهم 

إلـــى العمليات االنتحاريـــة... بالمقابل هناك 

طقوس عاشوراء في الكاظمية، التي يسميها 

كيلي طقوس الســـيف والـــدم، ويعزوها إلى 

الحرمان الجنســـي، مما يدفع المؤلف للتدخل 

على لسان الشيخ والتفسير: »إذا كنا نتماهى 

مع من تخلـــوا عن اإلمام، فلكـــي نتعرف إلى 

الظلـــم ونعانيه بالجســـد والـــروح، إنه الحزن 

النبيل: حق الله، حق اإلمام، حق اإلنســـان في 

الحياة الكريمة«.

أمـــا الحياة اليومية للمواطنين المســـربلة 

باليأس واإلحباط، فتدفع كيلي لالســـتغراب 

حيال التفاؤل والرضا داخل هؤالء البشر، والذي 

يولد مـــن عوامل تافهة برأيه، كالحصول على 

القليل مـــن الوقود، أو الخبـــز والخضار، وعدم 

انقطاع الكهرباء لفترات طويلة..

وحين نصل إلى اإلرهاب يتفنن كيلي مع 

قائده أدامز في استعراض دموية العراقيين، 

التـــي تصـــل بالقاعـــدة حد تفخيـــخ الجثث 

وأجساد الجرحى واألطفال والمعاقين، وتلتقي 

مع عقدة الذنب في الجانب الشـــيعي، لتدمغ 

العراق بميـــراث القتل والتنكيل، واإلبحار في 

الدماء. وهنا يتبلور هاجس الخوف األميركي 

من توظيف »الشـــعور بالندم« ضد االحتالل، 

مما يعنـــي أن شـــعًبا بأكمله لديـــه المقدرة 

علـــى التحول بلمح البصر إلى قنابل بشـــرية. 

وحتى عند هذه النقطة يتلفع كيلي باحتقاره 

العنصري، ويأمل في أن يكون العرب شـــعًبا 

يســـير نحو الفناء، داعًيا إلفساح المجال لهم 

كي يخرجوا من العالم؛ فال شيء ينفع فيهم، 

يعيشـــون ويموتون على الشـــاكلة نفسها، 

ومـــا الحصار والنفط والحـــروب إال فرًصا عابرة 

هيأت لهم نافذة للدخـــول إلى العالم، أي أن 

االنسحاب األميركي برأي كيلي يعني انسحاًبا 

عراقًيا من العالم!

والمفارقة أن مـــن روج الحتواء اإلرهابيات 

إنســـانًيا، هو أدامز رجل المهمـــات المميتة، 

المســـؤول عن العمليات السرية القذرة، الذي 

ا  تقع مهمة كيلي تحت إشـــرافه بوصفه جزًء

من الغطـــاء الذي يعمل خلفـــه؛ تأمين إمداد 

الجيش بالمواد الطبية!

ونصل إلى دور عبـــاس الذي عمل مترجًما 

في مكاتب اإلعـــالم التابعة للقيادة المركزية 

للجيـــش األميركي، أو كما ســـماه كيلي دليل 

جاكمـــان في الغابة العراقية التي تضم برأيه 

ا، مســـعورة في أجهزة الحكم، أغلبهم 
ً

وحوش

قادة ميلشيات ال رجال دولة.

كان عمـــل المترجـــم على عالقـــة بحرب 

األفـــكار واألكاذيب: الثرثـــرة الغربية الدائمة 

حـــول الحريـــة والديمقراطيـــة والليبراليـــة، 

التي تســـتقي أجنداتها مـــن مراكز البحوث 

االستراتيجية األميركية، وتستلهم إسرائيل 

الكثير من غاياتها.

الجزء األكبر الذي ُتبنى عليه مأساة بثينة 

حسب رأي الطبيب النفسي هو التمرد السني، 

االقتتـــال الطائفي، الخطـــف والقتل والذبح، 

العمليـــات االنتحارية، الســـيارات المفخخة؛ 

فالصراع الناشـــب بين الجميع، أخلف فوضى 

شـــاملة، اختلطت فيهـــا األوراق. لكن الواقع 

بّين أن بثينة وقعـــت ضحية بلد دخل ضمن 

استراتيجيات القوى الكبرى، وكان رجاء كيلي 

الخفي أال تكـــون تعرضت لخديعة الحرية؛ إذ 

لن ينالها منها سوى المزيد من اإلحباط!

اعتمد كيلي في عالجه لبثينة على محاولة 

خفض آليات الرفض لديهـــا، بفتح ثغرة في 

قناعاتهـــا الثابتة، من خالل فهـــم مختلف، 

يجعلها تستسلم لما حل بها؛ فهو يقع تحت 

مفهـــوم القضاء والقدر، بوصفه النظرية التي 

يعتقد بها المســـلمون. لكن عباس وضح لها 

المعنى العميق لوســـائل الطبيب الحضارية، 

الـــذي يحيل االغتصـــاب إلى فعـــل عادي أو 

اضطـــراري، أو اختيـــاري، بينما فـــي الحقيقة 

ليست لديها حقوق السحاقيات األميركيات، 

ألنها عراقية. فعمليات االغتصاب تحدث ألن 

النساء العراقيات بمتناول اليد، ومن الممكن 

التغاضي عنها والتستر عليها، لكنها في حال 

وقوعها على المجندات األميركيات تنكشف 

وتنتج عنها تحقيقات ومقاضاة وشـــائعات 

وصحافة وإعالم.. أما اغتصاب الحياة فقد كان 

الديكتاتور الســـابق ســـبًبا لها، ولوال التدخل 

الخارجـــي لما تخلص العراقيـــون منه، وبذلك 

أظهر كيلي العهد الســـابق امتحاًنا من الله، 

واالحتالل عناية إلهيـــة. وهنا يتجاوز عباس 

صفتـــه كمترجـــم ليرجم غطرســـة كيلي بما 

تســـتحق: »إذا كنتم تجاوزتم ما قمتم به من 

قتـــل وتدمير وتعذيب وما أدى إليه من إذالل 

وامتهان للكرامة، فهذا هو العار«!

تطرق أدامز في حديثه مع كيلي إلى سالح 

القاعدة الفعال وهو االستشهاد، الذي يحصد 

يومًيا مئات القتلى والجرحى، وسماه سالح من 

ال سالح له، وتشـــدق بمحاولة انتزاعه منهم. 

لكن الفكرة التي باغتت كيلي وأرد أن يقولها 

ولم يجرؤ، هـــي أن فعل االنتحار يحيل هؤالء 

البشـــر المكدودين والمقهورين إلى شـــعب 

حي، بينما الرضا واإلذالل يحيلهم إلى شـــعب 

ميت.

قدم »فواز حداد« رواية مشـــحونة بعاطفة 

قوية، أعادت إلى أذهاننا تيمة األب وابنه في 

روايته الســـابقة »جنود الله«، والتي تلبســـت 

لحمة الشـــيعي /الســـني في عالقـــة عباس 

ببثينـــة. وكان اجتماع ما تبقى من عائلتيهما 

هو الرد القوي على رسالة أدامز: »نحن الجنون 

الذي سيصنع العالم«. فقد رتل شقيق بثينة 

محمد القرآن الكريم على روح عباس، بينما قبع 

كيلي في الجانـــب المظلم، قلب العالم الجبار، 

من دون أن يطلب الغفران، فمادام ماضيًا في 

طريقه، فهو بيرنز آخر بال قلب.

مثل قهر الجيش العراقي وتفكيك صورة 

اإلنســـان العربي تحدًيا أميركًيا بعيد المدى، 

فهو يرمز إلى إذالل أمة بأسرها ودفعها تحت 

نطع عبوديـــة التكفير الحضاري عما ســـمي 

السبي البابلي، وكأن االنتقام يوفر سباًل مثلى 

للوي عنـــق التاريخ ومحو خطـــوات األقدمين 

ومآثرهم، في توريـــث لألحقاد، يقابله توارث 

للضمير!

حاول »فواز حـــداد« التلميح بإعادة كتابة 

سيناريو الفيلم األميركي عراقيًا، واستالم زمام 

المبـــادرة عبر اإليحاء الخفـــي بتوارث الضمير 

الحســـيني كمكافئ مقابل لعقيدة الكراهية 

المتناســـلة عن الســـبي البابلـــي القديم، مما 

يقود إلـــى التوظيف الصحيح لمعنى طقوس 

عاشوراء في جهاد الحرب القذرة التي تنتهك 

كل المحرمات، بدل االقتتال العبثي الالنهائي، 

والوقوع في قبضة التاريخ المختوم..

دار الريس 2011

فواز حداد

 |  جينا �سلطان
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اإلصالح مسؤولية الجميع     / تتمة

إيزابيل الليندي يقين الراوي.. خداع القارئ       / تتمة

إنعاش الثقافة العربية هو واحد  من يناعة وحيوية العقل العربي المعاصر      / تتمة
التيار  أخذ شكل  بوصفها مصدر مذهب معرفي 
وإعادة  العقل  على  سيطر  الذي  والعارم  الصاعد 
وأنتج  الغربية،  الثقافة  في  وتكوينه  تأسيسه 
جديدة   وعمل  بحث  وطرائق  ومفاهيم  إشكاليات 
الراهنة.  الغربية  المدنية   طبعت  التي  هي 
التيار  ارتبط صعود هذا  تأسيسية   رؤية  وككل 
االبستمولوجي بترسيخ عدد معين من المسلمات 
وعدد  الفرضيات،  من  معين  عدد  وعلى  األولية. 
والتقنيات  والقواعد   المبادئ   من  معين  آخر 
نتقرب  أن  نريد  عندما  بها   االلتزام  ينبغي  التي 
المسلمات   ومن هذه  عنه.  نتحدث  أو  الواقع   من 
الوطنية  والثقافة  العربية األصيلة  الثقافة  وحدة 
في  اآلخر  مع  اشتراكهم  عبر  البعض  حاول  التي 
الوطنية في  المنعة  بنية مرتكزات  زعزعة  الخارج 
العقل  المسلمات أيضًا وحدة  سورية.  ومن تلك 
البشري أو إشراك الناس في قواعد واحدة  للنظر. 
عمل  قواعد  عن  الكشف  أمكن  لو  انه  يعني  مما 

اإلنسانية  والمعارف  الثقافة   ونظمت  العقل 
كان  مهما  إنــســان   كل  فــإن  لها؛  تبًعا  جميعًا 
أصله ووضعه ال بد أن يفهمها. فالثقافة العربية 
األصيلة هي ثقافة إنسانية بالدرجة األولى. ومن 
ميزاتها السامية أنها ال تنفي اآلخر على غرار ما 
ورد عند صموئيل هانتغتون عندما طرح موضوع 
غير  الغربية  الحضارة  ألن  الحضارات«،  »صــراع 
مؤنسنة بالمطلق، وكذلك كما ورد عند فرانسيس 
فوكوياما في ) نهاية التاريخ(. وألنها تحمل في 
تطورها العلمي والتكنولوجي العديد من أشكال 
العربية  المدينة  إن  المنظم.  البشري  التدمير 
بين  حملت  بخاصة  السورية  والمدينة  بعامة 
والمحاكمة  االجتماعي   التفاهم  أساس  طياتها 
اإلنسانية واالتفاق، وهذه إحدى اإلجابات العقلية 
والدينية  والمذهبية  الطائفية  الصدامات  على 
قت خالل قرون عديدة 

ّ
والعرقية  الخطيرة التي مز

الوسيط  تاريخه  كل  وطبعت  األوروبــي،  المجتمع 

والسياسية  الصناعية  الثورة  حتى  بطابعها، 
اإلدراك  وسائل  بالضرورة  هذا  يلغ  ولم  الحديثة. 
األخرى، ولكنه جعل من العقل أو القواعد العقلية  
والضمانة  الوصاية   من  نوعًا  العقلية   القيم  أو 
الوحي والدين  والحدس، وكل  لصحة  ما ينتجه 
الطرق األخرى  غير المعتمدة على العقل كمصدر 
لمعلوماتنا  وآرائنا  وعلى الطريقة العقلية. األمر 
الالفت أننا نشارك بقوة وفاعلية في غرناطة تلك 
ا إنسانًيا وعلمًيا عظيًما. ما 

ً
المدينة التي حملت إرث

زال بريقه يخطف األبصار حتى هذه اللحظة. وهذا 
يعّبر عن أن المبدأ في اعتبار المدن العربية عواصم 
القومي  في  البعد  األصيلة  هو  العربية  للثقافة 
الوجود العربي. وقدرة العقل العربي  على معرفة 
الواقع  معرفة موضوعية؛ أي مستقلة  عن الهوى 
األدنى  الحد  لديها  وبالتالي  والفئوي،  الفردي  
صحتها   من  التحقق  وإمكانية  المصداقية   من 
وتعميمها  وإحراز تراكم دائم فيها. وهذا المبدأ 

على  األصيلة  العربية  الثقافة  لنشوء  شّرع  الذي 
القومي  وأساسها  معاييرها  بكل  العربية  األرض 
من  الرغم  على  التاريخ.  مدى  بالعطاء  النابض 
الكبوات التي تعّرض لها الوطن العربي من خالل 
النفي  بذور  بداخله  يحمل  الذي  الخارجي  الغزو 
لآلخر وحضارته اإلنسانية العريقة. نحن مدعوون 
إلى  يهدف  مشترك  إنساني  حــضــاري  لــحــوار 
يبنونه  الذين  للجميع  والوطن  لله  الدين  تحقيق 
بصدق وثقة، ويحمونه بكل ما أوتوا من حٍب للوطن 

ولثقافته اإلنسانية العظيمة.  

1- جون ديوي » تأثير الداروينية في 
الفلسفة  ترجمة  عبد الحليم عشماوي. دار 
الوفاق – المنوفية  - جمهورية مصر العربية  
صفحة 79. 

تجاوزه.
الحكومة  على  تعرض  اليوم  سورية  في  األحداث  خطورة  إن 
سرعة تنفيذ الخطوات اإلصالحية، بعد الضغوط التي تزداد يومًا 
بعد يوم في الداخل وفي المحيط اإلقليمي، وفي الخارج. مما يفرض 
وجود قرارات مصيرية دراماتيكية ومهمة قد تصنع تاريخ سورية 
المعاصر وإلى فترات طويلة الحقة، وهذا ما يتطلب الحرص والدقة 
والسرعة وعدم التسرع في إنجاز المهام التي تبدو مصيرية، وقد 
تكون مؤلمة، ولكن البد منها.... فثمة تغيير هيكلي وأساسي، البد 

لقوى المجتمع السوري أن تتعاون إلنجازه.
قد يتبدى أن ثمة فئات تريد إصالحًا على مقاسها فقط، ويلبي 

طموحاتها التي ال تتوافق ومصالح وطموحات شرائح األكثرية من 
أبناء الوطن، الذين طالبوا بإصالحات عامة، منذ مدة طويلة قصَد 
لتهيئة  وأحزابه،  مجتمعنا،  أطياف  بين  الوطني  التالحم  تقوية 
قادر  علماني،  ديمقراطي،  حّر  لوطن  جديدة  النطالقة  الظروف 
على استيعاب تطلعات أبنائه بمرجعياتهم الفكرية والسياسية 

والدينية المختلفة.
إن هذه الفئات قد تكون عائقًا حقيقيًا أمام مسيرة اإلصالح؛ 
التوافق بين  أن يتم نوع من  العليا تفرض  الوطنية  فالمسؤولية 
األزمة  من  بالوطن  تخرج  تركيبات  إلى  للوصول  الفئات  مختلف 
المكاسب  عن  بعيدًا  الحقيقي،  اإلصالح  طريق  على  قدمه  وتضع 

الفئوية أو الطائفية أو الجهوية، فاإلصالح سينال الجميع وسيعم 

الجميع، وهذا ما يجعل منه مسؤولية حقيقية للجميع أيضًا.

فتنفيذ استحقاقات وطنية كبرى تحتاج إلى جهود الجميع؛ 

أما من يريدون استغالل األحداث الجارية، من أجل إضعاف الوطن 

يتم  فلن  خارجية،  لمآرب  تنفيذًا  أو  شخصية  لطموحات  إرضــاًء 

لهم النجاح، المتالك الشعب العربي في سورية للوعي الحقيقي 

والحكمة الحقيقية، التي تؤهله للخروج أقوى وأكثر منعة...

فمسيرة اإلصالح انطلقت ولن يوقفها شيء. 

الغايـــة التي دفعـــت بواحدة من أهـــّم كاتبات أمريكا 
الالتينية وأكثرهن شهرة للسقوط في هاوية االبتذال، 
وهي مبدعة: صور عتيقة، وباوال، وإيفالونا، وبيت األرواح.. 
وروائعها األخرى!، أّما القلق من أفروديت فكونها حالة 
ـ ليســـت خاصةـ  من حاالت االبتزاز واالســـتغالل التي 
يمارسها بعض »عناصر النخبة« في كل جهات العالم 
مســـتثمرين شـــهرتهم وتاريخ إبداعهـــم للتدليس 
على القـــارئ، وخداع المتلقي بأشـــكاٍل مختلفة تصل 
في بعض درجاتها إلى حدود التســـّول!، ليبقى القارئ 
يتخبط في قلق السؤال: ما الذي دفع هذه القامة أو تلك 
إلى نصب الفخاخ الماكرة لعشاقها، كما فعلت الليندي 
بجمهورها؟!، واالشـــمئزاز الذي يثيره الكتاب يبدأ منذ 
اإلهداء للماجن: »إلى العشاق اللعوبين!«، ثم المقتطف 
الذي نبشـــته الكاتبة مـــن رفوف القرن الثاني عشـــر 
لقائله »الخفي« سرنغاريكا، كوماراداداتا: »ما تبقى من 
ملذاٍت وحده اللســـان يعرفها، لكنه ال يستطيع البوح 
بها«، وتمعن الكاتبة في اإليحاء اللعوب حيث المدخل 
بموســـيقى نزوية )!(، فتقول: »حين تغيب الشـــمس 
ويميل المرء طبيعيًا للتأمل، تصير الخمســـون ســـنة 
مثل آخر ساعات المساء. ومع ذلك فالغروب في حالتي 

يدفعني للخطيئة.. نزعة الجسد أكثر ما يغويني..«.
*إبداع.. ورغبات مجنونة!.

ال يتعارض اإلبداع مـــع الرغبات الجامحة في نفس 
المبـــدع؛ بل نلمـــس ثّمة خيطًا واهيـــًا )ال مرئيًا( يربط 
ب اإلبـــداع الرغبات المجنونة 

ّ
بينهما أحيانًا، فقد يهذ

في نفـــس المبدع، أو يهب الجنـــون ألقًا خاصًا للمنجز 
اإلبداعي.

يحـــدث هذا عندمـــا يكتب المبدع بوعـــي، ويقدر 
على اإلمســـاك بتالبيب الزمان والمكان، ويرسم مالمح 
شـــخوصه بمهارة، ويمنحها أصواتًا تناسب مكانتها، 
ويعرض األحداث بخيرها وشّرها، وليس كما يشتهي 

أن تكون.
وال يصل المبدع إلى تلك المرتبة الرفيعة إالَّ من خالل 
تجاربه الشخصية الطويلة، وأسفاره القريبة والبعيدة، 
ومشاهداته، وقراءاته، وتحوالته.. وهذا يحتاج إلى صبر 
وعمـــر طويل. وإذا كان األمر كذلك، والليندي تملك كل 
ها 

ّ
هذا، فما الذي يدفعها إلى كتابة )أفروديت(؟!.. لعل

الثقة بالنفس ويقين المبدع، أو هي مغامرة التجريب، 
أو النوايا الخبيثة وخداع القارئ!!.

* * *
الرياض / 2011م
*إشارات

)1( ـ صور عتيقة ـ رواية إيزابيل الليندي ـ 
ترجمة: صالح علماني ـ الناشر دار المدى 2001م.

)2( ـ أفروديت ـ حكايات إيزابيل الليندي ـ 
ترجمة: رفعت عطفة ـ الناشر دار ورد 2000م.

)3( ـ النص وأسراره ـ إنتاج قرائي للدكتور علي 
حداد ـ الناشر مركز عبادي صنعاء 2002م.

األستاذ حسين جمعة المحترم
رئيس اتحاد الكتاب العرب

تحية عربية:
ودعمه  األسد  بشار  الرئيس  السيد  بقيادة  اعتزازًا 
الالمحدود لقضايا المرأة والوطن، تتشرف منظمة االتحاد 

العام النسائي بدعوتكم لحضور إطالق كتاب: 
»المرأة في ظل مسيرة التطوير والتحديث«

وذلك يوم األحد 2011/11/20، الساعة الخامسة مساًء، 
كراجات  خلف  مصلى،  باب  الذهبي،  الفارس  قاعة  في 

درعا.
المكتب  أعــضــاء  الــرفــاق  دعــوة  خاللكم  مــن  نرجو 

التنفيذي.
وتقبلوا فائق التقدير واالحترام

رئيسة مكتب اإلعالم والثقافة
جمانة رمضان
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المراسالت:
 الجمهورية العربية السورية - دمشق -ص 

.ب)3230( - هاتف 6117240-6117241 
-فاكس 6117244- جميع المراسالت باسم 

رئيس التحرير. هاتف االشتراكات 6117242

ثمن العدد داخل القطر 15ل.س - في الوطن 
العربي: 0.5 $ خارج الوطن العربي1$ أو ما يعادله. 

تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد 
الكتاب العرب 500 ل س - لألفــــــراد1000ل.س 

-وزارات ومؤسسات1217ل.س - في الوطن 
العربي:لألفراد300 ل.س أو30 $ - للوزارات 

والمؤسسات 4000ل.س أو40$-خارج 
الوطن العربي:لألفراد 6000ل.س أو $120 - 

 
ً
للمؤسسات7000ل.س أو140$ والقيمة تسدد مقدما

بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب -دمشق 
ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

اآلراء واألفكار التي 
تنشرها الصحيفة تعبر 
عن وجهات نظر أصحابها

E-mail : aru@tarassul.sy
www.awu-dam.org

يراعى أن تكون المادة:
ـ غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة. 

قة مع مراعاة 
ّ
ـ منضدة ومراجعة ومدق

وعالمات  ــزوم،  ــل ال حين  التشكيل 
الترقيم.

 /800/ المرسلة  المادة  تتجاوز  ال  ـ 

ثمانمئة كلمة. 
ـ يرفق مع المادة )C.D( أو ترسل عبر 

البريد اإللكتروني.
ـ يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا 

لزم األمر.
ـ ال يرسل الكاتب أكثر من مادتين. 

للنشر في األسبوع األدبي

حجران في هاوية

من ذاكرة األسبوع اإلدبي
العدد 72 الخميس 2 تموز 1987

 ـ 1 ـ
واحد،  على كتاب  قلبيهما  اآلن، يسندان  ستراهما 
اللغة  تفرز  »كيف  أوانها..  قبل  اللغة  معجزة  وينتظران 
زيدها وعكرها وفضالتها، وتخرج إلى الهواء الطلق كي 

تبوح بنشيدهما األخضر، وتغني لحلمهما السجين«.
من  ــزالزل  ال تزحمه  مضطرب،  فلك  في  ُمقعدان 
ال  كي  أصابعهما  رؤوس  على  يطيران  ــع،  األرب جهاته 
يوقظا جنون األرض، ويلهثان خلف فراشتين تصعدان 
بين  ويتدفقان  البري،  والنبات  الورد  من  يخفين  الجبل 

صخرتين، كالنبوءة المستحيلة!.
على  تنهار  أن  قبل  كتفها  من  األرض  يمسك  من 
لهما  يفرش  ومن  القديمة،  المعابد  كسقوف  أكفها 
على صدره صالتهما  يتلو  بيضاء كي  عباءة  على  الجبل 
الواضحة ومن يغفل على جسديهما هذا النهر قبل أن 
ينتهي إلى المحيط، فتختلط ظاللهما فيكونه العيشي 

المديد!
من  السماء، يصعدان  من  أطول  حجران في هاوية 
شرفة إلى شرفة كشطرين في قصيدة، يغتسالن بالمطر 
في  الطالعة  الشمس  عربات  في  النزهة  إلى  ويخرجان 
يخترعان  الفضاء،  بهما  يضيق  وحين  األخيرة،  ليلتهما 

مدارهما في أفق تتكسر العيون على عتباته األولى!!
يعرفان دمعهما على أي وسادة ينهمر، وغناءهما 
في أي صباح يزقزق، وياسمينهما على أي جدار يتكئ، 
وحملهما في أي نافذة يستيقظ، وحبهما في أي غيمة 
وعيه  يكتشف  برية  أي  في  وجنونهما  أمطاره،  يحبس 

الجميل..
إلى  الموصلة  الطرق  الرحلة كلها،  يعرفان مفاجآت 
السراب، والطرق الموصلة إلى الماء، الفنادق التي تتسع 
لها، والمدن التي تضيق بهما جدارًا وراء جدار، يعرفان 

كل ذلك ألنهما يسندان قلبيهما على كتاب واحد!
ـ 2 ـ

ستراهما اآلن يسحبان البساط من تحت قدميهما 
كي يختبره خطوتهما المقبلة.

على الحصى يمشيان أم على الرمل؟؟!
باألسئلة، ويبتعدان  سنراهما يدنوان من خوفهما 
فيختلفان  للهديل  يصغيان  باألجوبة،  خوفهما  عن 
الصوت  عنهما  فيبتعد  ويصرخان  والغناء،  البكاء  بين 
الصدر،  فجوات  في  أصابعهما  وتختلج  وينساهما، 

فتسقط وردة القلب في تراب ال تفارقه الخصوبة..
ضوء  في  الطويل،  النفق  هذا  يعبران  ستراهما 
شمعتين تشرقان بالدخان، يخفيان لوعتهما في عتمة 

باردة، يتنهدان فيها فتشتعل كالقش اليابس!!
البيضاء،  آثامهما  يبحثان عن جحيم ينضدان فيه 
يمتلكها  سماوية  فاكهة  وعن  النار،  عدالة  ويقيمان 
النهار، وتحت سمع  ّبها في وضح 

ُ
ل اآلدميون ويقضمون 

الكون وبصره!
االتجاه  من  الريح  زحــام  دخال  نسران  هما،  هكذا 
حلقا  سهلة،  أجــواء  في  يطيران  ال  ألنهما  المعاكس، 
لهما  صفقت  حطا  وحين  كقبلة،  تشابكت  بأجنحة 

الغابات والسواحل الحائرة بين الرمل والماء!!
جوف  في  منهارة  كأمنية  ضعيفين  سنراهما 
الصدر، وقويين كترسبين انكسرت عليهما كل سيوف 

القبائل.
جحيمهما  نحو  ثابتة،  بخطا  يتقدمان  وهاهما 

الجميل، في أول مطالع هذا الصباح!

 �سهيل اإبراهيم
شـبـاُب الـَوْعـْد

 |    حممد طارق اخل�سراء 

الذين ملوؤوا �ساحات جميع املدن ال�سورية دعمًا وتاأييدًا لقائد الوطن

ـــــــــــِم 
َ
ْوطـــــاَن بــــالــــِحــــك

َ
 األ

َ
يـــا فـــارســـًا َحـــِفـــظ

ــِرِم 
َّ

ـَك فـي َصـْوِن الــِحــَمــى الــض
َ
ـف

ْ
ـل

َ
والــشــعــُب خ

ـــِصــــرًا  ـَ  ُمــــــــْنـــت
ِّ
ـــــــز ـِ ـــْعــــَت هـــــاَم ِديـــــاِر الــــــع

َ
َرف

ــــــِم  ـَ ـي ِـّ ــدِق والـــش ــْعـــِب الــصِّ ـَ  ش
َ
َوُصـــْنـــَت َوْحـــدة

ــــــدًا  ـَ ب
َ
ـــــٌد أ ـِ  صــــام

ٌ
صـــيــــل

َ
هـــذا الـــــَعــــــريــــــــُن أ

 ِمــــْن ِقــــــــــَدِم 
ِّ

 الــــَحـــق
ُ
 ُحـــمـــــاة

ُ
بــــاة

ُ
فـــيــــِه األ

 
ً
ــــــَرة

َ
ـــخ

ْ
ـــبـــــاُب الــَوْعـــِد َمـــــف ـَ والـــَيــــْوَم صـــــاَر ش

ــــــَي الــــِقــــَيـــِم  ـِ ــــآٍم ســـــــامـ ـَ ـــْرَب ش ـُ ــــُدوَن ت
ْ
 َيـــف

ـــــِه  ـِ ــْصــــَرت ـُ ــــن ـِ ِمـــْن حـــبِّ قـــائـــِدهــــْم هــــّبـــــوا ل

ــــَســـــِم 
َ
ــْوَم الـــَعــْهــِد والـــق ـَ  ي

ُ
ـــخ ـَ ــم ـْ ــش ـَ ُت ت

َ
مــا

َ
 هـــا

ــــُهـــــــــُم  ُـّ ــــــداِم ُحـــــب
ْ
لـلـــفـــــارِس األَســــِد الـــِمـــق

ــــِم
َ
ــــِة واإِلْصـــــالِح والـــــِحــــك ـَ ــهــــام َـّ ـــِز الـــــش ـْ  َرم

 
ً
ــَبـــــة ـِ ـــاحــــــاِت قــاط ـــواِرَع والـــسَّ َـّ جــــابـــــوا الـــش

ـــِم 
َ
ـــاُن لـلــــَعـــل ـّ ـــب ُـّ  الـــــش

َ
فــــي َوحــــدٍة َهــــَتـــــف

 
ً
ـــــِحـــــَيـــــة

ْ
ــــض

َ
ْرواحــــــًا وت

َ
َم أ ـــدَّ

َ
 ق

ُ
والــــَجــــــــْيــش

رى الــِقـــَمــــِم 
ُ
ـهــــيـــُد مـنــارًا فــي ذ َـّ  ِنـــْعــــَم الـــشـ

ـــــــــُه  ـُ ت ـــــــوَّ
ُ
ــــــالِص ق ـْ ــــِة بـــاإلخ

َ
 األصــــال

ُ
جـــيـــش

ـــَمــــــــِم  َـّ ــمــــاُه لـلـــش ـْ ــٍل أس
َ
ــٍف َجـــل ـِ   فــــي َمــــْوق

ــُعــهــــــا  ـِ  ُصـــْهــــيـــــوُن صــــان
ٌ
ــــَرة ـَ ـــؤام ـُ هــــذي م

ـــــــــِم  ـُ ـــظ ــَبــَســــهــــا اإلْصــــــالَح لــلــنُّ
ْ
ل
َ
ـــْرُب أ

َ
 والـــغ

ـٌئ  ـِ ـــَتــب
ْ
ــْوِل ُمـــخ

َ
ـــريــــِق الـــق ـَ ــْحــَت ب ـَ ــمُّ ت والــسُّ

ــرِق لـــلــــَعـــــــــَدِم  َـّ  الـــشـ
ُ

 َجــمـــال
َ

ـى يــــؤول َـّ حــتـ

ــــــــــــــِذٌب 
َ
ــــْدرًا نــــاُرُه ك

َ
ـــَتــــرَجــــُم غ ـُ ــــٌد ي ـْ ِحــــق

ـــــــــــِم  ـُ سـ  الـــــرُّ
ُ
ـــــة ـَ ـبـــوه ـْ ــشـ ـَ  م

ٌ
ــــالُم خــــاِدَعـــة

ْ
أف

ــــــــُه
ُ
ــــْجــــَعــــل ـَ ـــــــــالِم ت ـْ ـــُع لــإِلع ـَ ـــْدفـ ـُ  ت

ُ
ـــوال ـْ م

َ
أ

ــــَهـــِم  ــــريــــِب والــــتُّ
ْ
ــخ َـّ  لـلــت

ُ
ض ــَحـــرِّ ـُ زيـــفـــــــــًا ي

ــــــُتـــــُه 
َ
 وقـــــف

ّ
ــْن وطــــٍن لــلــحـــــق ـِ  م

ُ
ــْيــــل َـّ والـــن

ـــــــــِم  ـَ ـــق ِـّ ــْتــــِل والــــن
َ
ــــِرٍم لــلــق

َ
ـــٍة ض ـَ فـــــي ِفــْتـــن

 
ً
 طـــاِئــــَعــــــة

ِّ
ل

ُّ
 الـــــذ

َ
ـــروط ـُ  ش

ُ
ـــمـــاة

ُ
بــــى الــك

ْ
ـــأ

َ
ت

ـــِر والــــِهـــــَمــــــــِم  ـْ ـــص  الـــنَّ
ُ

ـــيــــوف ـُ  س
َ
بــــاة

ُ
إنَّ األ

ـــِحــــدًا  ـَ ــت ـُ ــالِم م ـْ ـــلــيـــُب إلـــى اإلس جـــــاَء الـــصَّ

ـِم 
َ
ــق ــْيــِر والــسَّ

َ
والــحـــبُّ يــجــمــَعــُهـــْم فـــي الــخ

ـــــــْت 
َ
ـــف

َ
ـــــْد َوق

َ
ْعـــــراِق ق

َ
ـِب واأل ـِ  الـــمـــذاه

ُّ
كـــل

ــــــــــِم  ـِ ل
َ
 الـــفــــارِس األ

ِّ
 ِعـــز

َ
ـــة

َ
ـــف

ْ
ــاِم ِوق َـّ فـــي الـــش

ـــٍم  ـَ ــم ـَ ـفــاِل فــي ش
ْ
ط

َ
ـســــاُء مـع األ ِـّ فـــيـــهــــا الـــنـ

ـــــِم  ـِ ـُمـــْعــــَتـــص ـِ ــــْد الذوا بـ
َ
َيـــْبــنـــوَن َصـــرحــًا وق

ْصـــَنــُعـــــُه  ـَ ـــَت ت ـْ ـدًا أن ـْ ــُد َمـــج ـُ ــْنــش ـَ ـــْنـــَت ت
ُ
إْن ك

فـــي َوحـــدِة الـــوطــــِن الــِمـــعـــطــــاِء والـِهــَمــِم 

ـــُعـــُه  ـِ ــــْد صـــارْت طـــالئ
َ
ـْعــٍب وق ـَ ش ـِ ــــْر بـ ـَ ــــخ

ْ
فـــــاف

ـــُجــِم  ـــِد كــالــنُّ ـْ ش ـــنـــيـــَن مــنـاَر الــرُّ ـــَر الـــسِّ ـْ َعـــب

ـــراٌك واعـــــٌد َوبـــــِهـــــْم  ـِ ــبـــاِب ح َـّ ـــُد الــــشـ ـْ َمــــج

َوِم   الــــــدُّ
ُ
ــة ـَ ـــَتـــْعــلــو هـــام

َ
 ف

ُ
تــســمـــو الـــحـــيـــاة

ـــِهــــــُم 
ِّ
ـــل

ُ
ـــيــــاِف ك ـْ ط

َ
ـــواَر مــــع األ ـِ زيـــدوا الــــح

ـــــــِك َدِم 
ْ
ـــف ـَ ــس ـِ َب ِإْجــــــرامــــــًا بـ إال الـــُمـــخــــرِّ

ــاِس فـــي وطــــــٍن  ـّ  الـــنـ
ُّ

ـــل
ُ
ــَم ك ـِ ــســـاه ـُ ـــى ي حـــتَّ

ــــِم ـَ ـع ِـّ  والــن
ِّ
يـــحـــيـــا الـــجـــمـــيــــُع لــــه بـــالـــِعـــــز

ـــــَتــــــُه  ـَ ــــالَح غـــــاي ـْ  اإلص
َ

 يــــا رائــــدًا َجـــــــعـــــــل

ــِم  ـُ ــظ ُـّ ـــْحــديـــــِث لــلــــنـ ِم والـــتَّ ــدُّ ـَ ـقـ َـّ ــْحــــَو الـــت ـَ ن

 
ٌ
ـــــة ـَ ـــي ـِ ــِر زاه ـْ َـّص ـــْر لــــلــــُعــــــال فــــمـــــروُج الـــنـ ـِ س

ــِم 
ُ
ِم والـــُحـل

ْ
ـــاُب ِعـــمــــاُد الـــَعــــز ـَ ــب َـّ فـــيـــهــــا الـــش

وقع خلل فني في العدد الماضي، فأّدى إلى تداخل أبيات قصيدة الشاعر محمد طارق الخضراء على نحٍو غير مقصود، 
لهذا نعيد نشر القصيدة وهي في صورتها الطبيعية، مع االعتذار من الشاعر والقراء الكرام: إشارة
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 لم يكن األمر يحتاج إلى كل هذا الخروج من الجلد.. لكي نعرفك، فلست 

غريبًا، وال بعيدًا، وال جديدًا.

لم تكن القضية تتطلب كل هذا الضجيج لنعلم.. ََمْن وكيف ومنذ متى..

ليست الحال تستدعي كل ذلك )االنفتاح( في األشداق، وكل ذلك البروز 

في األنياب حتى نعلم أنها ليست ابتسامات!

ولم نكن ننتظر براءة الطفل لتؤكد العري.. حتى من ورقة التوت، وليس 

تتسع  التي  الفتحات  ذي  الغربال  من  نرى  حتى  مميزة  فطنة  يتطلب  األمر 

تلك  كانت  وربما  ونصبر..  ونعلم  ونفهم  ونسمع  عميانًا،  ولسنا  باطراد.. 

مشكالتنا..

ولكن كنا )ومازلنا( نوفر لحومهم، رغم أن لحومنا هدفهم الذي لم يعد 

ل..! 
ُ
ت

ْ
خافيًا، لكنها ليست من النوع الذي يسهل تناوله.. ومن الغصات ما َيق

عيد معهم ما هدموه، ونحن 
ُ
وكنا )ومازلنا( نحاول أن نبني لهم ما ضيعوه، وأن ن

نعلم أن ما بيننا وبينهم )مختلف جدا(.. لم نكن ننتظر العون، الذي يذهب بال 

حساب إلى آخرين؛ لم نكن ننتظر المواساة، ألننا نعلم أن القلوب فقدت اللون 

القاني، واألحاسيس افتقدت المؤشرات، والعواطف بيداء قفراء..

النخوة  ولم نستنجد؛ وال   
َ
النصرة ولم نشتِك، وال  الغوث،  ننتظر  لم نكن 

والشهامة والعزيمة.. ألن اليباس أتى حتى على النسغ والضرع!

د؛ ألننا نعلم 
ّ
لم نكن نتوقع المسارعة إلى الذود عن الحمى بال بخل أو تبل

أن »العبد ال يكّر«!

 على الجراح، حتى ال يشمت بنا األعداء، ونحاول أن نكبس على 
ّ

كنا نعض

المرارات حتى ال تتقاذفنا الرماح والرياح!

لم نكن نتوقع أن يسارعوا إلى إطفاء النيران.. ألننا نعلم أن أيديهم أوكت 

وأفواههم نفخت!

كنا ومازلنا نغض الطرف حتى ال نلمح السوءات المشرعة، ونتصامم عن 

السكوت  على  ونحرص  المقصودة،  األذيات  عن  ونتغافل  المنكرة،  األصوات 

حتى ال تمأل الحبال بالغسيل القاتم! ونتعامل بحسن نية وطوية، لعل الوقت 

يخفف الضراوة، والوقائع تخجل الحماسة، والبّينات تغّيب الشراسة، والتعامل 

النبيل يفضي إلى سواء السبيل!

لكن..

ر، ومن ال يعرف الوّد والتراحم لن  يب لن يفوح منه ما ُيسِّ
ّ
من ال يملك الط

وال  منه  ترجى  ال حكمة  والثقافة  المعرفة  لديه  ليست  من  آمنًا،  قربه  يكون 

يملك  ال  من  فعله؛  وال خير في  لقوله  ال معنى  لديه خيار  ليس  من  موعظة؛ 

القرار ال أمل من حضوره، وال طائل من ظله مهما استطالت قامته، واتسعت 

خياشيمه وامتدت خراطيمه، ومن ال يملك اإلرادة ال فائدة من وجوده(، قريبًا 

بها؛ ومن يهن  اآلخرين  يعّير  الحميدة  الخصال  ال يملك  بعيدًا، ومن  أو  كان 

يسهل الهوان عليه!

إنه ظلم ذوي القربى

لكن ظلمي باسل!!

لكن ظلمي باسل

لي�س اآخراً
 غ�سان كامل ونو�س
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الجامعة  مجلس  قــرار  العرب  الكتاب  اتحاد  تلقى 
لما  ارتياح  وعدم  بقلق  سورية  عضوية  بتعليق  العربية 
يحمله إصدار هذا القرار من دالالت ومؤشرات على تحول 
عامل  إلى  المشترك  العربي  للعمل  حاضنة  من  الجامعة 
قوة  مصدر  الدوام  على  كان  الذي  العربي  للصف  تمزيق 

للعرب وجامعتهم.
في  النظر  الجامعة  تعيد  أن  إلى  االتحاد  يتطلع  وإذ 
قرارها يجد لزامًا عليه تذكير القائمين على هذه الجامعة 
أن  يمكن  عربية  كمرجعية  الجامعة  يبق  لم  قرارها  بأن 
وفعال  إيجابي  دور  للعب  اآلمال  من  الكثير  عليها  نعّول 
وقد  تصعيدها  عوامل  وتفكيك  السورية  األزمة  حل  في 
جاء هذا القرار غير منصف للجهود التي بذلت وتبذل على 
وافقت سورية  التي  العربية  المبادرة  بنود  صعيد تنفيذ 

على جميع بنودها وباشرت في تنفيذ بعضها.
اللجنة  استعدادها الستقبال  عن  أعربت سورية  لقد 
آلية  في  للبحث  ولجان  جهات  من  تختار  ومن  العربية 
استعداد  على  وتأكيد  كمؤشر  المبادرة  تنفيذ  وكيفية 
سورية لتنفيذ تلك المبادرة وما تضمنته من بنود تتصل 
وإطالق  المسلحة  المظاهر  جميع  وسحب  العنف  بوقف 
سراح جميع الموقوفين وكان المؤمل أن تشكل الجامعة 
على  والوقوف  المبادرة  بنود  تطبيق  على  لإلشراف  لجنة 
تظل  لكي  التنفيذ  في  التأخير  أو  التنفيذ  عدم  أسباب 
وال  ــداث  األح من  واحــدة  مسافة  على  العربية  الجامعة 
ذلك  واستغالل  الدولية  المعادلة  في  طرف  إلى  تتحول 
تهديد  تحت  ووضعها  كلها  سورية  استنزاف  بهدف 

مباشر بسحب التجربة الليبية أو العراقية عليها.
إن هذا القرار وبكل ما حمله من تجاهل لماضي سورية 
العربي  العمل  وحاضرها ودورها األساسي والمحوري في 

أمتها  قضايا  سبيل  في  الكبيرة  وتضحياتها  المشترك 
أرضية الستهداف سورية دوليًا عبر شعار حماية  شكل 
المدنيين وتداعيات ذلك على المنطقة والسلم العالمي، 
والسيما أن الغرب االستعماري ما زال يبحث عن غطاء لما 
بلداننا  في  والدمار  الخراب  تعميم  من  به  القيام  ينوي 

العربية الواحدة تلو األخرى.
سيتهدد  مخاطر  من  اليوم  سورية  يتهدد  ما  إن 
األحداث  لقراءة  تبعًا  المنظور  المدى  عربية في  دولة  كل 
وتحولها من حراك شعبي مشروع إلى أحداث عنف يتم 

استغاللها وحرفها عن اتجاهها السليم والصحيح..
لقد طالب اتحادنا بوقف كل أشكال العنف وتحريم 
الحوار  واعتماد  المعتقلين  سراح  وإطالق  السوري  الدم 

الوطني وسيلة منطقية للخروج من األزمة.
تصاعد  مخاطر  من  وينبه  االتحاد  يحذر  إذ  واليوم 
األزمة في سورية وتدويلها يجدد مطالبه السابقة ويدعو 
المثقفين والكّتاب العرب وأحرار ومثقفي العالم والقوى 
مستندة  شاملة  مراجعة  إلى  األمة  في  والفاعلة  الحية 
ألن  والتخندق  والتحزب  االنفعال  عن  بعيدًا  العقل  إلى 
الوطنية  وحدتها  في  عربية  دولة  كل  يهدد  يهددنا  ما 

واستمرار وجودها.
ويدعو اتحادنا في الوقت نفسه جميع السوريين إلى 
إعالء شأن الوطنية وعدم االنجرار وراء الغرائز والحسابات 
ظل  في  أبنائه  لجميع  يتسع  السوري  فالوطن  الضيقة 

الحرية والكرامة والعدالة والمساواة 

دمشق 2011/11/15
د. حسيـن جمعـة
رئيس اتحاد الكتاب العرب

يا جماهير شعبنا العربي الفلسطيني البطل
يا جماهير شعبنا العربي السوري األبي

أيتها الجماهير العربية واإلسالمية
الدوائر  تشنها  التي  الدنيئة  للمؤامرة  استمرار  إنها 
سورية،  على  العربية  والرجعية  والصهيونية  االمبريالية 
التي توجت بقرارات الجامعة العربية فيما يسمى بتجميد 
تمهيدًا  وذلك  الجامعة،  لهذه  المؤسسة  سورية  عضوية 
ولمصلحة  المباشر  والعدواني  األجنبي  للتدخل  وتهيئة 

الكيان الصهيوني على غرار ما جرى في العراق وليبيا.
وفعالياتها  الفلسطينية  العربية  الجماهير  باسم  إننا 
المسيرة  هــذه  في  نعلن  السياسية  وقــواهــا  الشعبية 

المحتشدة في مخيم اليرموك: 
النضالية  والقومية  الوطنية  للمسيرة  المطلق  *دعمنا 
المناضل  الرئيس  يقوده  الذي  الشامل  اإلصالح  ولبرنامج 

بشار األسد نحو بناء سورية الحديثة..
وزراء  اجتماع  لمسرحية  واستنكارنا  وشجبنا  *إدانتنا 
قرارات  من  عنها  انبثق  وما  العربية  الدول  جامعة  خارجية 
والغربية  األمريكية  الدوائر  من  بإيحاء  مسبقًا  إعدادها  تم 
والممانعة  المقاومة  سورية  الستهداف  والصهيونية 

لمصلحة الكيان الصهيوني..

*إدانتنا وشجبنا واستنكارنا لتصويت مندوب السلطة 
الفلسطينية في الجامعة العربية على هذه القرارات الجائرة 
يمثل  ال  واعتباره  العربية،  واألمة  وفلسطين  سورية  بحق 
شعبنا العربي الفلسطيني وال يلزمه بأية تبعات وال يرتب 

عليه أية مسؤوليات.
جديد  من  تؤكد  الفلسطينية  العربية  جماهيرنا  *إن 
حلق  في  وشوكة  النابض  العروبة  قلب  أن سورية ستبقى 
المتآمرين وعصية على مؤامراتهم وبفضل صمودها شعبًا 
منها  والخروج  األزمة  تجاوز  من  ستتمكن  وقيادة  وجيشًا 

أكثر قوة ومنعة.
وفية  أبدًا  الفلسطينية ستظل  العربية  جماهيرنا  *إن 
والتصدي..  الصمود  سورية  والممانعة..  المقاومة  لسورية 
لشعبنا  مؤكدين  الثابتة..  والوطنية  القومية  والمواقف 
العربي السوري البطل وقيادته الحكيمة.. أننا سنظل معهم 
في الخندق النضالي المقاوم حتى النصر والتحرير وتحقيق 
أهداف أمتنا العربية بتحرير كامل األراضي العربية المحتلة 

وفي مقدمتها فلسطين من نهرها إلى بحرها.
وإننا لمنتصرون بإذن الله

دمشق 2011/11/14 الفعاليات الشعبية والجماهيرية 
والقوى السياسية الفلسطينية

بيان اتحاد الكتاب العرب
حول قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سورية

بيان سياسي  صادر عن الفعاليات الشعبية 
والجماهيرية والقوى السياسية الفلسطينية


