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أنا لست من حطٍب

لتحرقني سهاُم النار
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صوت الشاعر
 |  اأ .د. عبد النبي ا�شطيف 

العام  فــي  اإليــفــاد  مــن  عــدت  عندما 
الله  أكرمني  1983-1984م،  الــدراســي 
الكريم  عبد  الدكتور  األســتــاذ  بمجاورة 
وآدابها،  العربية  اللغة  قسم  في  األشتر 
المبثوث  علمه  من  الكثير  نهلت  أن  بعد 
اإلجــازة  سنوات  في  ومقاالته  كتبه  في 
في  العليا  الدراسة  وسنوات  دمشق،  في 
جامعة أكسفورد. ووجدت نفسي تنجذب 
إليه لما ُجبل عليه من لطف ورقة وعذوبة 
سنوات  تمض  ولــم  مرهفة.  وحساسية 
جامعة  في  عمله  من  تقاعد  حتى  طــوال 
دمشق ليعود إلى مسقط رأسه في حلب، 

ويتابع رسالته في جامعتها. 
دمشق،  في  بيننا  انعقد  ما  واتصل 
من  حلب  إلــى  لي  ــارة  زي تخل  لم  ولذلك 
ونصحه  علمه  من  ببعض  والتزود  به  لقاء 
وفضله. وعندما ُعِهد إلي بمهمة تأسيس 
وإدارتها  للكتاب  السورية  العامة  الهيئة 
حرصت على استكتابه ونشر مايفيض به 
مع  الود  بسلطان  عليه،  ألححت  كما  قلمه، 
بالمشاركة في  زيد،  أبو  الدكتور علي  أخي 
في  ظهر  الذي  الموسوعي  العمل  مشروع 
اختارته  عنوان،  تحت  ضخمين  مجلدين 
العربية،  الثقافة  عاصمة  دمشق  أمينة 
الحركة األدبية في بالد الشام عام 2009، 
على  واإلشــــراف  بتحريره  قمت  ـــذي  وال
األدب  أســاتــذة  خيرة  من  ثلة  مع  نشره 
ضمت  والعربية  السورية  الجامعات  في 
ووهب  ربداوي  محمود  الدكاترة  األساتذة 

وكان  زوباري.  وفوزية  زيد  أبو  وعلي  رومية 
من  بنسخة  يتذكرني  كله  ذلك  أثناء  في 
كتبه التي ألفها في حلب يرسلها بالبريد 
به  يفيض  عطر  بإهداء  ممهورة  العاجل 

حبه لزمالئه ومريديه.
من  األشتر  الكريم  عبد  تقاعد  لقد   
جامعة دمشق ولكنه لم يغب، ولن يغيب 
وآدابها  العربية  اللغة  قسم  عن  وال  عنها، 
فيها، والذي طالما سعد به وبعطائه أكثر 

من ربع قرن. 
حاضرًا  األشتر  الكريم  عبد  كان  لقد 
باستمرار في هذه الجامعة من خالل كتبه 
الصوى التي تتلمذت عليها أجيال عديدة 
في قسم اللغة العربية وآدابها، والتي لم 
تستطع بعد هذه األجيال أن تتجاوزها لما 
انطوت عليه من أصالة وعمق وغنى، وهل 
يمكن أن يستغني باحث عن كتب األشتر 
المهجري،  النثر  أو  العباسي،  األدب  في  
العربي  النقد  أو  الحديث،  العربي  أو األدب 

الحديث؟ 
حاضرًا  األشتر  الكريم  عبد  كان  لقد 
خالل  مــن  الجامعة  هــذه  فــي  باستمرار 
رسالته،  تأدية  يتابعون  الذين  تالميذه 
يأخذوا  أن  إلــى  مثله  يسعون  ولعلهم 
تسام  مــن  بــه  نفسه  أخــذ  بما  أنفسهم 
ومحبة  والغير  للنفس  واحترام  وتعفف 

لألهل والوطن.
حاضرًا  األشتر  الكريم  عبد  كان  لقد 
باستمرار في هذه الجامعة من خالل القيم 

التي جسدها والتي بتنا نذوب حنينًا إليها 
مثلما كنا باستمرار نتوق الستعادته بيننا 
جسدًا وروحًا، وهو الذي لم يغب عن القلب 
آثر  قد  كان  وإن  يــوم،  في  البصيرة  وعن 
فبات  دس، 

ُ
الق وروحه  َهر، 

َ
الز بأخالقه  حلب 

 اليوم واألمس 
َ

مريدوه يشتاقون إليه شوق
ألبي علي الحسن بن وهب صديق أبي تمام 

الذي قال فيه:
يشتاقه من جماله غده     
ويكثر الوجد نحوه األمس

إلى  اليوم  األشتر  األستاذ  غادرنا  وإذ 
فإن  هذا،  عالمنا  من  له  إنصافًا  أكثر  عالم 
ومرات،  مرات  يتضاعف  بفقده  إحساسنا 
خاصة وأنه كان فريدًا في وّده ووفائه لكل 

ساعة صحبة جمعتنا به. 
األستاذ  محمد،  أبا  يا  سنفتقدك  نعم 
والصديق والزميل والكاتب، الذي جمع في 
نفسه األنس والرقة والشفافية والمعرفة، 
 il األمــهــر  الصانع  أيها  إنتاجك  ولكن 
فقد  عــزاءنــا،  سيكون   ،miglior fabro
ه يراعك مما فاضت 

ّ
كنت - وفي كل ماخط

الذي  المثال   - وعقلك  وقلبك  نفسك  به 
أوصى به هوراس في الجمع مابين الفائدة 
من  ٌه 

َ
جّسدت ما  كل  في   - وكنَت  والمتعة، 

الذي  الرفيع«  »األدب   
َ
آيــة  - وأخــالق  قيم 

تتسامى إليه العقول، وتهفو األفئدة.
تغمدك الله برحمته ورفع منزلتك في 
عليِّ جناته وأهم محبيك، وهم كثر، الصبر 

والسلوان. 

»عبد الكريم األشتر الغائب الحاضر«
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عشية  تبلورت  التي  المأساة  تلك  النكبة.. 
 15 في  الصهيوني  الكيان  قيام  عن  اإلعــالن 
على  االستعمار  عمل  بعدما  م   1948 سنة  أيــار 
ذلك  في  مستخدمًا   

ً
هادئة نار  على  إنضاجها 

والسياسية  واالقتصادية  الفكرية  وسائله  كل  
والعسكرية.......

عدم  ــم  رغ ـــان  وزم بمكان  الــمــفــارقــات  ــن  وم
المدعوم  المعتدي  الطرف  بين  ما  القوى  توازن 
الذي  اآلخــر  الطرف  بين  وما  القوة،  إشكال  بكل 
التاريخية، أن النكبة منذ  تدعمه حقوقه وثوابته 
إرهاصاتها األولى وحتى اليوم أفرزت؛ بل وكرست 
وحالة  ثقافيًا  ومــدًا  فكريًا  وبعدًا  سياسيًا  وعيًا 
فريدة من اإلبداع األدبي الملتزم نثرًا كان أم شعرًا 

أم مسرحًا أم مقالة...  
العديد  هناك  أن  نجد  الفكر  صعيد  فعلى 
والفكرية  والتاريخية  السياسية  الدراسات  من 
الصهيوني،  العربي  الصراع  بموضوع  عنت  التي 
وما يلفت النظر في تلك الدراسات أنها لم تكن 
العرب  والمفكرين  المؤرخين  من  بعدد  محصورة 
وعمر  وإلياس شوفاني  المسيري  الوهاب  عبد  كـ 
الغرب  من  العديد  هناك  بل  وغيرهم؛  سعادة.. 
ممن هم من أهل الفكر الذين عنوا بهذا الصراع 
وما كان  مينارغ وسواهما.  وأالن  كروجيه جارودي 
لجارودي إال أن يتعرض للمحاكمة على أثر إصداره 
ـ  إسرائيل  لدولة  المؤسسة  األساطير  ـ  لكتاب 
االستقالة  على  مينارغ  الصحافي  أجبر  حين  في 
أثر  على  ساعة،  وعشرين  أربع  خالل  منصبه  من 
صدور كتابه ـ جدار شارون ـ و بعد  تصريحه بأن 
» إسرائيل » دولة عنصرية، وأنها يجب أال تبقى 
فوق القانون... فكل من ينتقد »إسرائيل« يصبح 
الصهيوني؛  القضاء  بعين  فقط  ليس  مــدانــًا، 
األوروبية  الــدول  وبعض  قضاء  بنظر  وأيضًا  بل 

عدد  سن  عاتقها  على  أخــذت  تلك  سلطاتها، 
على  يتهجم  من  بموجبها  تساؤل  القوانين  من 
الكيان الصهيوني. عندما عملت الصهيونية على 
في  تفشت  التي  والخوف  الذنب  عقدة  تكريس 
لما  والتالية  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  ألمانيا 
كل  في  صداها  ليتردد  بالهولوكوست،  يسمى 
أوروبا، دون أن توفر الصهيونية في سبيل ذلك ما 
لديها من أساليب االبتزاز والتخويف واإلرهاب... 

أن  نجد  البداية  إلى  العودة  وعند  بالمقابل 
النكبة أوجدت واقعًا قانونيًا تمثل في صدور عدد 
من القرارات عن مجلس األمن الدولي، التي تدعم 
الالجئيين  عودة  حق  ومنها  الفلسطيني  الحق 
الفلسطينيين؛ أما المؤسف  في المعادلة الدولية 
عن  فضاًل  األقــوى،  قانون  هو  الدولي  القانون  أن 
تسييس  في  والصهيونية  االمبريالية  تحكم 
قرارات مجلس األمن الدولي الذي يقع على عاتقه 
تلك  وتعمل  بل  الدوليين؛  والسلم  األمن  تحقيق 

القوى على تعطيلها أيضًا...
ولم يكن األدب بمنأى عن ذلك الصراع المحتدم 
منذ أكثر من ثمانية عقود؛ بحيث يمكن القول إن 
االستشراف  منها  عدة  وظائف  مارس  قد  األدب 
واكتشاف الذات ومنح  األدب الفلسطيني هويته 

الوطنية...
ـ فنرى الشاعر المصري أحمد محرم هو أول من 

يستشرف مفهوم النكبة فيقول:
يا فلسطين اصطليها نكبة        

هاجها للقوم عهد مضطرم 
ويعني بذلك وعد بالفور المشؤوم، ثم يضيف 

بعد أبيات عدة:
فكأنما منهما في ملتقى     
نكبة تطغى وأخرى تستجم 

كنفاني  غسان  الشهيد  يوضح   حين  في 

النكبة الفلسطينية...
ال رجوع عن حق العودة

يومًا  تراجعت  آنّية  آراء  أكثر من  لم تكن  المفكرين  انتشار خطط بعض  إن 

لبعض  المنتفخة  الذات  لحساب  تأثيرهم  تراجع  الذي  الوقت  في   ، يوم  بعد 

السياسيين من التيار القومي... فهؤالء استطاعوا أن يختزلوا تياراتهم القومية، 

بل الوطن في ذواتهم، فضاًل عن أنهم أكدوا االعتقاد لدى الجماهير واآلخر بعدم 

جدوى الفكر القومي. 

ثم نتج عن ذلك كثرة النفاق والمنافقين والمزايدين، وبدأ عدد من التيارات 

أو من ينتسب إليها يرفع شعار الفكر القومي لدغدغة حس الجماهير العربية... 

وأدخلته في  القومي من مصداقيته،  الفكر  غت  رَّ
َ
ف الممارسة  أن هذه  على حين 

تلبية  أو  اآلنية،  الرغبات  تلبية  على  القائم  الذرائعي،  السياسي  الفكري  العمل 

النفع الخاص لهذا المفكر أو ذاك، أو لهذا التيار أو ذاك. وهذا يناقض بنية الفكر 

مؤثر  فعل  أي  ودراسة  واألمة،  الوطن  وخدمة  العام،  النفع  على  القائمة  القومي 

دراسة موضوعية، ال تستند إلى الفعل ورّد الفعل. 

قتل  القومي  الفكر  على  المنتفخة  الذات  أصحاب  سيطرة  عن  نتج  وكذلك 

روح المبادرة عند المفكرين والمثقفين واألدباء عن سابق علم وتصميم وإرادة، 

فصيرتهم أمشاج مثقفين، أو أتباعًا طيعيين للنزوع الذاتي، وبخاصة حين أصبح 

مالكمًا من الوزن الثقيل ، ما أدى إلى عزلة كثير من المفكرين أو إلى نفي أنفسهم 

شخصي،  هو  وما  فكري  هو  ما  بين  صريح  تناقض  إلى  أدى  كله  وهذا  طوعًا... 

يطلق  والشخصي  وطنه؛  في  وسعادته  اإلنسان  كرامة  على  يحافظ  فالفكري 

الديمقراطية ألنها  أنماط  أي نمط من  اتجاه، ويقتل  والقهر في كل  االستبداد 

ستكون وبااًل على صاحب الذات المنتفخة.

ثم إن كثيرًا من المفكرين القوميين اتبع سياسة المهادنة أو بّدل مواقعه. 

ويدل عليه ما حدث في التيارات القومية هنا وهناك، علمًا أن كثيرًا من المثقفين 

بّدلوا مواقعهم ألمر آخر وال سيما بعد سقوط االتحاد السوفيتي، أو بعد احتالل 

العراق. 

فاإلرهاب العجيب للتيارات الفكرية، قتل الفكر القومي المتسامح، من دون 

غيرها.  وبين  بينها  أو  القومية  التيارات  بين  المتبادلة  االتهام  فكرة  نهمل  أن 

والعكس صحيح،  باإلرهاب،  غيره  أو  اإلسالمي  التيار  اتهم  ربما  القومي  فالتيار 

فغدت المنطقة العربية تعيش حالة من االضطراب والعنف والقتل والشك في 

األمن الذي تتحدث عنه الحكومات الوطنية بين الفينة واألخرى. وهذا كله أنتج 

ضياع الثقة بالفكر القومي، وزاد بعثرة األمة ومزقها شر مزقة، ولم يبق لها من 

المشروع القومي إال الجامعة العربية؛ وكذلك لم يبق لها من التوحد إال اجتماع 

القمة العربية السنوية التي تتعرض لهزات كثيرة نتيجة االختالف السياسي 

بين األنظمة الرسمية. 

اختطاف الفكر القومي
 من مفكريه

االفتتاحية
 || د. ح�شني جمعة

البقية ......................ص22

 | عبد ال�شتار اإ�شماعيل.
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األدب والقضية

ال جدال في أن األدب العربي المعاصر قام بدور 
ال ينكر في النهوض باألمة العربية، بعد أن مضى 
عليها زمن ليس بالقصير وهي ترزح تحت ظلمات 
والكبت  العسف  ضــروب  من  تعاني  طويل،  ليل 
الشيء الكثير، في ظالل عهود متعاقبة من الدول 
االستعمارية الكولونيالية، مما أدى في النهاية إلى 

تخلفها في شؤون حياتها كافة.
      لقد كان لألدب دور الريادة نحو الثورة على 
أفضل،  مستقبل  إلى  والتطلع  السيئ،  الواقع  ذلك 
جميع  من  االنعتاق  ويسوده  الحرية،  فيه  تعم 
القيود التي كانت قائمة، والتي لم يكن من شأنها 
أنها أعاقت األمة العربية عن اللحاق بركب الحضارة 
العالمية وحسب؛ بل كان من شأنها أيضًا أن أضرت 
فقدت  عندما  نفسها،  العالمية-.   – الحضارة  بتلك 
يرفدها  أن  يمكن  كان  هامًا  عنصرًا  األخيرة  هذه 
ويثريها بما لديه من عطاء، إذ إن الحضارة العربية 
الغربية  الحضارة  عليه  قامت  الذي  األساس  كانت 
الباحثين  من  كثير  باعتراف  اليوم  عليه  هي  بما 
بما  أو  هي  ابتدعته  بما  سواء  أنفسهم،  الغربيين 
والرومان  اليونان  حضارات  من  وطورته  حفظته 
فيما سلف. من هؤالء الباحثين المنصفين زيغريد 
وموريس  هوف،  ومايكل  وليبوبودفايس،  هونكه، 

بوكاي، وأرنولد توينبي، وروجيه غارودي وغيرهم.
والصدق  الصراحة  نتوخى  إذ  أننا  غير        
من  العصيبة  المرحلة  هذه  في  خاصة  والواقعية، 
أدبنا  القصور في  بنواحي  أن نعترف  حياتنا؛ ال بد 
الحديث، وما كان لذلك من أثر على قضية فلسطين 
نواحي  نعزو  أن  رأيي.  في  الممكن.  ومن  تحديدًا، 

القصور هذه إلى ثالثة أسباب رئيسة:
االهتمام  إلى  البداية-  -منذ  أدبنا  توجه   : أواًل 
بمظاهر الحياة الغربية أكثر من اهتمامه بجوهرها، 
فظل أدبنا من ثم طافيًا على السطح دائمًا؛ بحيث 
يعالج  الــذي  النظري،  األدب  سمات  عليه  غلبت 
مشكالت الحياة العربية والمجتمع العربي )نظريًا( 
التغيير  لعمليات  التصدي  من  ــداًل  ب و)شكليًا( 
في  هي  وعملية،  علمية  منهجية  بطرق  والتطوير، 
الواقع قوام كل نهضة يرجى لها أن تقوم في هذا 
العصر. لقد بهرتنا هذه الحضارة بمظاهرها المدنية 
البراقة فأخذنا منها، تقليدًا ومحاكاة، ما أثار إعجابنا 

وانبهارنا وما كان سهل التناول وحسب. 
      لقد حسبنا أن الحضارة تتمثل في اقتنائنا 
سيارة وثالجة، ونيون وتلفاز وكمبيوتر، فاقتنيناها 
العملية  القاعدة  متجاهلين  تمديننا  على  لندلل 
التي قامت عليها هذه المنجزات، والبنية الحضارية 
هنا  ومــن  لظهورها،  ومهدت  فيها  نشأت  التي 
)الشخصية  ثم  النظرية(  )العقلية  لدينا  نشأت 
النظرية( التي قد تدهشك بسعة اطالعها، ولكنها 
أمام  بسلبيتها   

َ
أيضا تدهشك  نفسه  الوقت  في 

طاقة  أو  عمليًا  جهدًا  يكلفها  أن  شأنه  من  ما  كل 
فكرية جدية. إذا لم يعجب أحدنا واقع ما. كالفقر 
على سبيل المثال. اكتفى بأن يثير حوله زوبعة من 
كان شاعرًا،  أن  ذلك قصيدة  في  نظم  وربما  النقد، 
ولكنه ال يمضي إلى بذل جهد يغير به ذلك الواقع. 
ونحن نلحظ هذه الظاهرة كل يوم في كل مكان من 
وطننا العربي، فحين يجتمع عدد من ))المثقفين(( 
)بيزنطي(  جدل  في  ينخرطون  كثروا-  أو  قلوا   –
ونقاش عقيم ساعات وساعات، في شتى الشؤون 
بفكرة  وذاك،  طارئة،  بنظرية  هذا  يأتي  والشجون، 
العضالت  الستعراض  مباراة  العملية  وكأن  عابرة، 
أن  دون  السامر  ينفض  ثم  البالغية.  الثقافية 
يفضي ذلك العناء المرهق، ناهيك عن ذلك الوقت 
الضائع إلى أية نتيجة عملية، أو إلى أثر ذي جدوى. 
النظريات  المعركة. لم تستطع سائر  وحين جاءت 
أن  العربي  المواطن  يحملها  كان  التي  والفلسفات 

تواجه التكنيك الحديث والتدبير العلمي المحكم. 
ما من أحد يزعم أن النقاش أمر غير مرغوب فيه، وأن 
أن  ولكن  عنه،  أن يستغنى  يمكن  الهادف  البحث 
يصبح وقتنا كله نقاشًا، وأن تتحول جهودنا كلها 
الثرثرة،  إلى  أقرب  أقوال هي  إلى  جميعًا  وطاقاتنا 
يسيء  مما  فذلك  متهافتة،  جوفاء  نظريات  وإلى 
إلينا، ملحقًا بنا فادح الضرر، بل إن هذا هو ما حدث 
فعاًل، وتمثلت نتائجه في نكبات 1948، 1967 وفي 
منها  تعاني  التي  األخــرى  الكثيرة  التخلف  صور 
مجملها  في  مهدت  والتي  العربية،  المجتمعات 
لما حل بنا من مآٍس ونكبات ونكسات، بما هو عليه 

حالنا الراهن الغني عن البيان.
       أما لماذا كان موقفنا على هذا النحو من 
الغربية، ولماذا تأثرنا بها سلبًا على هذه  الحضارة 
سببين  إلى  ذلك  نعزو  أن  الممكن  فمن  الصورة، 

رئيسين:
له  تعرضت  الــذي  والثقافي  الفكري  الغزو  أ. 
األمة العربية على مدى عشرات السنين؛ وقد هدف 
االستعمار من ورائه إلى  طمس معالم الشخصية 
العربية أواًل، ودفن الثقافة العربية والتراث األدبي 
العربي ثانيًا، وأبادر إلى القول بأن هذا كان أشد خطرًا 
على األمة من االحتالل العسكري ذاته؛ ألن االحتالل 
بالثورة  أزيل  والفرنسي-  البريطاني   – العسكري 
المسلحة عليه، في حين أن االستعمار الفكري لبث 
معششًا كاألخطبوط. وأشد ما في خطورته صعوبة 
التعرف إليه فضاًل عن اإلحساس به؛ إذ قلما يدرك 

وجوده عيانًا واإلحساس بمخاطره الخفية.
تمامًا  األجنبية  والثقافة  الفكر  استيراد  ب. 
إعجابًا  وأخرى  بها،  لإلتجار  تارة  السلع،  كاستيراد 
دون  بذلك  نقوم  كنا  وجهالة.  غفلة  عن  وتحمسًا 
أن  للعيان،  باديًا  كان  أنه  مع  تمحيص،  أو  دراسة 
إلى  دائمًا  يعمد  ــ  وحديثه  قديمه   – االستعمار 
تشويه تاريخنا وتراثنا، وتزويدنا بكل ما من شأنه 
اإلضرار بتطلعاتنا وسعينا إلى الثورة على التخلف 
غٍد  نحو  وطموحاتنا  ــا  رؤان وإجهاض  والتبعية، 

أفضل.
ثانيًا: كان دور األدب في القضية الفلسطينية 
تحديدًا منذ بداية الحركة الصهيونية حتى اليوم 
منه  ما ظهر  معظم  إن  إذ  غالبيته؛  في  دورًا سلبيًا 
األحداث  يصف  إنشائيًا،  عاطفيًا  وصفيًا  أدبًا  كان 
السطحية،  العواطف  سوى  يثير  فال  تقع  أن  بعد 
واالنفعاالت الوقتية سريعة التالشي، دون أن يبلغ 
من  سواء  والشمول،  بالعمق  تتسم  مرحلة  بأهلها 
ناحية تحليل األسباب التي أدت إلى هذه النتائج، 
من  أو  لعالجها،  الصحيحة  األسس  وضع  وبالتالي 
الذي  الواقع  لتغيير  المؤثر  الحافز  خلق  ناحية 

عن  عجز  األدب  هــذا  أن  كما  القضية.  إليه  آلــت 
الثورات  في  البطولة  جوانب  على  األضواء  تسليط 
االحتالل،  بداية  منذ  قامت  التي  واإلنتفاضات 
مدى  على  وتعاقبت  األولى،  العالمية  الحرب  عقب 
أن  من  الرغم  على  هذا،  يومنا.  حتى  طويلة  سنين 
على  وناضل  قاتل  الفلسطيني  العربي  الشعب 
روعة وعظمة  السنين، وعلى صورة ال تقل  تلك  مر 
عما يجري اليوم في مناطق كثيرة من العالم, وفي 
البطوالت  القائمة؛ إذ لم تنل تلك  التحرير  حركات 
ل  ما تستحقه من اهتمام وعناية؛ بل إنها لم تسجِّ
نفسه  والشيء  القادمة،  األجيال  تقرؤه  للتاريخ 
الالجئين  كحياة  للقضية  المأساوي  الجانب  في 
األرض،  أقطار  في شتى  وتشردهم  وطنهم،  خارج 
نفسها  النازية  جرائم  فاقت  التي  اليهود  وجرائم 
نحوهم، وما ترتب على ذلك كله من مآس هي في 
حد ذاتها مادة خصبة، كان من الممكن استغاللها 
الداخلي  الصعيدين  على  العدو،  ضد  حربنا  في 
الصورة  ينقل  أن  إذن  أدبنا  يستطع  لم  والخارجي. 
الحقيقية لما جرى ويجري إلى الرأي العام العالمي، 
وأن يكشف إسرائيل ويعريها أمامه تمامًا ليعرفها 
من  اتخذت  عنصرية،  فاشية  دولة  على حقيقتها، 
اعمال النازية التي حلت بها منهجًا تسير عليه هي 
دخل  أو  بد  له  تكن  لم  الذي  فلسطين  شعب  ضد 
في كل ما حدث لهم في أوروبا أو غيرها. هذا في 
حين أن الصهيونية استطاعت عندما مرت بتجربة 
التجربة في تحريض  أن تستفيد من تلك  مماثلة 
الحرب  في  دواًل  تدخل  وأن  بل  ألمانيا،  العالم ضد 
ضدها – أوروبا وأمريكا – وأن تثير – بعد الحرب – 
السياسي.  األدب  طريق  وعن  الغربي،  الضمير  في 
اليهود، واستغلت  الذنب( تجاه  ما يسمى )بعقدة 
ذلك أبعد استغالل، سواء من الناحية االقتصادية، 
متمثلة في التعويضات األلمانية الضخمة خاصة، 
والمساعدات الغربية السخية عامة، أو في الناحية 
والعطف  الدعم  في  متمثلة  والدعائية،  المعنوية 
اللذين تلقاهما دومًا من معظم دول أوروبا الغربية. 
زمام  تأخذ  أن  كله  ذلك  فوق  استطاعت  هي  ثم 
المبادرة، فتجعل من كل من يفكر في الوقوف في 
وجهها أو مجرد تفنيد ادعاءاتها عدوًا لإلنسانية, 

مناهضًا للسامية..!
ثالثًا : اتجه األدب العربي – الفلسطيني خاصة 
العقل  مخاطبة  إلى  أيضًا،  وقبلها  النكسة،  بعد  ــ 
المواطن  على  دومــًا  تركيزه  وكــان  وحــده،  العربي 
السلبية  الصورة  معطيًا  وحده،  له  يكتب  العربي، 
وحدها. مما أدى إلى التهويل لصورة اسرائيل في 
أخرى،  أحيانًا  شأنها  من  التهوين  أحيانًا, أو  نظره 
ــوال.  األح كل  في  العربي.  اإلنسان  أن  حين  في 

مقتنع بأن اسرائيل غاصبة ومعتدية، وأنها مخلب 
ببساطة.  ألنه.  له...الخ  جسر  ورأس  لالستعمار،  قط 
يعيش المأساة بنفسه، وهو على استعداد للقتال 
إذا ما طلب إليه ذلك؛ فهو بالتالي، أو هو؛ على األقل؛ 
ليس بحاجة ماسة ألن نقنعه بهذه الحقيقة بقدر 
ما نحن بحاجة إلى إقناع اآلخرين بها، خارج عالمنا 
نجعل  أن  لنا  ينبغي  كان  ما  أخرى  بعبارة  العربي. 
تركيزنا كله على المواطن العربي وحده متجاهلين 

ما عداه...
أدبي  نتاج  العربي  العالم  في  يظهر  لم        
مستوى  إلى  يرقى  بحيث  األوروبي  العقل  يخاطب 
األحداث. وحتى حين كنا نحاول عرض القضية للرأي 
العام العالمي، كنا نسيء إليها أكثر مما نحسن. لم 
نشرح له القضية في بساطتها وعلى حقيقتها، بل 
رحنا نعالجها بطريقة فجة ال يستسيغها اإلنسان 
الغربي بحكم ثقافته وبيئته وتاريخه، كان من شأن 
ذلك أن أثارت مزيدًا من العطف على الصهيونية، 
كما أثارت. في الوقت عينه. النقمة علينا ألننا )..نريد 
أن نذبح مليوني يهودي وأكثر، كما زعم الصهاينة( 
والواقع أننا ما كنا لنفعل ذلك حقًا حتى لو انتصرنا. 
وهكذا ال نحن قمنا بهذا، وال نحن أبقينا على صورة 
الئقة لنا معقولة في أذهانهم، كأناس ال نبغي إال 
نضااًل مشروعًا لتحرير وطننا الذي اغتصب، وحقوقنا 
التي أهدرت على مرأى ومسمع من الجميع، بما في 
التي زعم منشؤها  المنظمات والهيئات  ذلك تلك 

بأنها وجدت لرعاية اإلنسان وحقوقه وحرماته.
أن  بمكان  الــضــرورة  من  كــان  كله  لهذا        
واألساليب  حاليًا،  القائمة  األسس  في  النظر  نعيد 
والفضاءات  األدبية،  المجاالت  في  راهنًا،  المتبعة 
الذي  الوبيل  الداء  هذا  على  نقضي  لكي  الفكرية، 
استشرى في األوساط األدبية عامة، والذي كان من 
وليس  )غاية(،  ذاته  الكالم في حد  أصبح  أن  شأنه 
لغايات  بداية  الحال  عليه  يكون  أن  ينبغي  كما 
نفعل  أن  علينا  آمالنا.  إليها  تتطلع  لما  و)وسيلة( 
ذلك كي نستطيع إعادة بناء المواطن العربي، تمامًا 
كإعادة بناء الجيوش والقوات المسلحة وتنظيمات 
المقاومة، على أسس قويمة مدروسة تتماشى مع 
متطلبات العصر والمرحلة، ولكي نستطيع؛ كذلك. 
الرأي العام العالمي  الخروج من قوقعتنا، ونخاطب 
ألن  الحقيقة،  ببساطة  يفهمها،  التي  باللغة 
محاوالت  سائر  من  أصدق  بساطتها  في  الحقيقة 
منذ  نبدأ  أن  علينا  والتزويق.  والتنميق  التصنيع 
لن  فهذا  غدًا؛  ستقع  المعركة  لوكانت  حتى  اآلن، 
يعيقها. وهذا في كل األحوال ضرورة ال غنى عنها 
من أجل حاضرنا ومستقبل أجيالنا القادمة أمام الله 

والتاريخ واإلنسان.

محمود درويش روجيه غارودي زيغريد هونكه
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قدسي«  حديث  التراثية:  المرويات  في  جــاء 
ويعني  الساعة,  عن  »جبريل«  سأل  محمدًا  النبي  أن 
»القيامة« فأجابه: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل, 
فاستسأله ثانية: »بعضًا من أماراتها, فقال: أن ترى 

الحفاة العراة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان«.
وبصرف النظر عن السياق الذي جاءت فيه هذه 
المجال  في  قائمة  الوظيفية  قدرتها  فإن  المروية, 
السياسي كما هي في مجالها األول, ويمكننا – بعيدًا 
له؛  التاريخي  المسّوغ  خارج  نقله   – ذاك  سياقه  عن 
فالتطاول في البنيان ليس تطاواًل – كما نقصده – في 
المادة, إنما هو امتداد الرؤية القروسطوية إلى العصور 
وبمعنى  ــة,  اإلزاح على  تقوم  فاعلة  وهي  الحديثة, 
ظاهرة  عبر   – القروسطوية  المقوالت  صارت  أوضح 
 – العربية  الرجعية  مع  المتآلف  الكولونيالي  اإلعالم 
مقوالت مسّوغة من وجهة نظر العالم الجديد، ونعني 
به التحالف المؤقت بين النظم القروسطوية العربية. 
المسافة  األول:  أمــريــن؛  عن  ناتج  هــذا  والتحالف 
العيانية,  واألرقــام  المعرفية  األرقام  بين  المتزايدة 
وعي  في  لالحتماء  الرجعية  النظم  احتياج  والثاني: 
تعصف  أن  قبل  نفسها،  على  للحفاظ  مبكر  منها 
فطرحت  الرأسمالية,  لألزمة  االرتدادية  الهزات  بها 
االستعماري  العالم  على  رؤيتها   – لتحالفها  ثمنًا   –
الرأسمالي الجديد وهي إزاحة النظم الشبه العلمانية 
العربية, والنظام الرأسمالي الصناعي وهو يمر بأزمته 
األمصار  تغدو  حتى  به  تعصف  قد  التي  الحالية 
العربية – في غد قريب – متشابهة المبنى والمعنى, 
وساعتئٍذ يمكن لهذه النظم القروسطوية أن يساند 
يتعرض  وهو  القديم  البناء  مساندة  بعضًا  بعضها 
لزلزال مألوف, وكعادة أي متفائل, فإنني أجد أن هذا 
 ال يلبث أن يخلع األقوى فيه األضعف, 

ٌ
التحالف عارض

أمر  من  اليوم  عاصم  »ال  الحكيم  الذكر  في  جاء  وكما 
والتاريخ  الطبيعة  وجــدل  االقتصاد  فقوانين  الله« 

بمثابة ذلك األمر الذي البّد منه.
الطاقة  منابع  نحو  يتقدم  الرأسمالي  فالنظام 
ليستملكها بالكامل, ال ليشارك أصحاب األرض بحصة 
السبع فيها, إنما ليقتسمها مع الشركاء الصناعيين 
أيديولوجي,  غطاء  من  ــّد  الب ولكن  األقـــوى,  حسب 
إليه,  األحوج  فنحن   – لو صح   – مبهر  اليوم  والغطاء 
األوروبي  الكولونيال  تقدم  فكما  الديمقراطية,  وهو 
ليستحوذ على ممتلكات الدولة العثمانية في القرنين 
هو  أيديولوجي  غطاء  تحت  والعشرين  عشر  التاسع 
إعمار البلدان المتخلفة, وتخليصها من ظالمية الدولة 
المأزوم  الصناعي  الرأسمال  اليوم  يتقدم  العثمانية, 
العثمانية  التحالف مع  »التاريخي« وهو  الحل  ليطرح 
الجديدة التي يسمونها »اإلسالم المعتدل«، واألغرب 
النخب  من  ويسوقه  له  يسوغ  من  الطرح  لهذا  أن 
الشهوة  ذوات  مــن  الــغــرب  فــي  المقيمة  العربية 
الجامحة إلى السلطة، من دون مشروع سياسي يعالج 
والتبعية واالستقالل..  والدولة  والدين  التراث  قضايا 
عن  منزاحة  عناوين  تحت  السلطة  شهوة  هي  إنما 
دالالتها »الديمقراطية, الحرية, العدالة,....« ولم تبّين 
هي  والحاضر, إنما  التاريخ  سترى  كيف  النخب  تلك 
في موقع المعارضة القائم على فكرة واحدة هي »قم 

لنقعد محلك«.
عملة  أو  إعالمية  عبارة  ليست  فالديمقراطية 
تجارية قابلة للتداول في األسواق السياسية, إنما هي 
سلم باتجاهين: االتجاه الصاعد, ويعني مجموعة من 
القوى السياسية تتحالف تحت سقف مشروع وطني 
شامل، ولحظة وصولها السلطة تنفذ ذلك المشروع, 
االئتالف  أو  التحالف  هبوط  ويعني  النازل  واالتجاه 
العمليتان  آخــر,  سياسي  الئتالف  المجال  ليفسح 
– هي  – ضمنًا  والمرأة  الناخب  المجتمع  بقوة  تتمان 

ناخبة ومنتخبة.
ومن البديهي أن العقل المكتسب للديمقراطية 
القرار  داخل  من  وهو  يمارسها  هيئة, دولة,  فردًا,   –
قناعة  هنا  والممارسة  القرار..  خارج  وهو  ويمارسها 
وعندما  المؤسسة..  إلى  المنزل  من  بدءًا  استراتيجية 
على  يستحوذ  ال  فإنه  المسؤولية  موقع  إلى  يصل 
باألغلبية, فالخاسر عبر  األشياء كلها ولو كان يحظى 
الرأي، وخاصة فيما يهمه  إبداء  الحق في  له  االقتراع 
يعني  بالقرار  فاالستئثار  الوطنية,  المسألة  يهم  أو 

إقصاء اآلخر وإلغاءه والوقوع في األحادية.
عمل  ألي  الدائمة  المقدمة  هو  الحوار  كان  وإذا 
احترام  إلى  ُيفضي   – بالضرورة   – فإنه  ديمقراطي 
السلمي  التبادل  أطوار  من  طور  أي  في  الناقد  العقل 
التي بموجبها  الناقد يبني األسس  للسلطة؛ فالعقل 
تتم عملية الحذف واالصطفاء ال اإلقالة واإللغاء, وإذا 
الوقوع  كان رفض التطرف مبدأ »الزمًا« فإنه ال يعني 
فتلك  اإلسالميين,  واالعتدال  الوسطية  مقولة  في 
قضية أخرى, إنما تعني المسألة »التحاور« على أساس 
مؤداه: الحوار وسيلة وغاية عبر الهيئات الستخالص 
الموقف األجدى, وإذا كنا نؤكد على الحوار فألننا نريده 
القضية  ينقل  الذي  »اإلعــالم«  عن  به  لننأى  ممنهجًا 
السلعي,  التجاري  المجال  إلى  الوطني  المجال  من 
اليوم, وهذا  بالعربية  الناطقة  كما تفعل الفضائيات 
الداخلية  القناعة  صفة  تتخذ  صيغة  إلى  ُيحيلنا  ما 
ال  ناقدة,  وثقافة  ثقافة,  الديمقراطية  أن  مؤداها: 
بنى على الموقف الطارئ الذي يسعى إلى 

ُ
يمكن أن ت

 - العددية  –باالنتخابات  نتخلص  كأن  الطارئ  الحل 
من تنظيم أو حزب أو مؤسسة كما حدث في الجزائر 
البالد  االنتخابات كارثية على  1992, فقد غدت تلك 
ألكثر من عقد, ولعل تلك االنتخابات التي حصلت من 
صت الحل الديمقراطي إلى 

ْ
دون مهاد يسبقها قد أق

روٍم آخر من الزمن, ونعني بالمهاد المرحلة االنتقالية 
التي تعلنها »الدولة«, »السلطة«, المعارضة« بسنوات 
على  التهيكل  فرصة  لألحزاب  لتتسنى  معدودة، 
قواعد جديدة, والمرحلة االنتقالية تعني التساوي بين 
القوى السياسية في أشكال اإلعالم )مرئي, مسموع, 
مقروء( باإلضافة إلى تحييد المنهاج التربوي عن دوره 
القائمة...  السلطة  موقف  إغناء  في  إليه  أسند  الذي 
وليس   – االنتقالية  المرحلة  على  نؤكد  كنا  وإذا 
أن  مقتنعون  فألننا   – الخارجية  االنتقالية  المجالس 
القوى الدينية – على اختالف رؤاها ومواقفها – كانت 
والوطنية  واليسارية  العلمانية  القوى  أكثر حرية من 
الدول  عن  االستقالل  منذ  العربية  السلطات  ظل  في 
االستعمارية حتى اآلن, ومن هنا نحمل تلك السلطات 
بعضًا من مسؤولية تنامي األصوليات التي أفصحت 
ثالثة  على  معتمدة  للسلطة  التاريخية  عن شهوتها 
أمور؛ األول: هو األخطاء السلطوية في ممارسة الحكم, 
ذات  الشعبية  للقواعد  الثقافية  الركيزة  والثاني: هو 
التدّين الفطري، الذي أمكنها من استثماره استثمارًا 
السلطة, والثالث:  فيها  تضعف  لحظة  في  سياسيًا 
اعتمادها على الوحشية التي أخذ الغرب يفصح فيها 
عن طبيعته منذ انتهاء الحرب الباردة 1991 وانتهاء 
المال,  ورأس  االشتراكية  بين  األيديولوجي  التقاطب 
بعد أن خّبأ وجهه بغطاء الحريات على خمسة عقود, 
السلطات  كبوات  إثر  في  اإلسالموي  النهوض  ولعل 
يعد  الــذي  اإلسالمي  التراث  أن  إلــى  عائد  العربية 
تتم  لم  كلها  اإلسالمية  للتيارات  الكلية  المرجعية 
مراجعته نقديًا على مستويات مؤسساتية بعد, ومن 
هنا ظل هذا التراث فاعاًل حاكمًا بشكل مسبق.. طبعًا 
هناك أفراد من ذوي الجهود الكبيرة التي تعاملت مع 
ر 

ّ
ونذك ونقد،  ومراجعة  التراثية كتصنيف  المنظومة 

وتبعه  المجال  هذا  مروة  حسين  راد  فقد  ببعضهم, 
المادي  المنهج  هو  واحــد  منهج  من  تيزيني  طيب 
الجابري  عابد  محمد  المغاربة  خطا  ثم  التاريخي, 
وعبد الله العروي وعبد اإلله بالقزيز عبر منهج بنيوي 
النقدي  مشروعه  أركــون  محمد  قّدم  ثم  استداللي, 
للفكر اإلسالمي وهو مقيم في الغرب.. وكلها جهود 
تبنَّ على 

ُ
مهمة، لكنها ظلت على مستوى نخبي لم ت

مستوى الهيئات والتنظيمات العلمية أو السياسية.
اإلسالمي  التراث  ظل  فكما  القول:  نافل  ومــن 
القومية  فكرة  ظلت  السياسي،  النقد  عن  معصومًا 
النظر,  وإعــادة  المراجعة  فوق  األخــرى  هي  العربية 
وظلت رومانسية في جانبها الحالم, وظلت شوفينية 
من  موقفها  في  وخاصة  للسلطة,  ممارساتها  في 
واألمازيغ, واالعتراف بحقوق  األخرى كاألكراد  األعراق 
األعراق ال يعني أن لها حقًا في االستقالل الجغرافي 
في صياغة  المشاركة  في  الحق  لها  إنما  السياسي.. 
الدين  بين  والفصل  السياسي  والمشروع  »الوطنية« 

والدولة.. واالنتقال إلى مرحلة المواطنة.
العربية   التنوير  لحركة  األولــى  المهام  من  وإن 

الحديثة -على تفاوت توجهاتها– العمل على تحرير 
باتجاهين:  المستلب  العربي  للفرد  الداخلي«  »الروح 
التراثية, وانسداد  المنظومة  القداسة  نحو  االنشداد 
اآلفاق باتجاه الحداثة... والمشكلة أن هذا الفرد – في 
أو مغلول, ولعل عدم  أنه مستلب  ال يعرف  أي قطر- 
معرفته أو إحساسه عائد – على تقديرنا – إلى مرحلة 
الهجري  القرن  من  األول  النصف  أساسها  عميقة 
بدوره  أتاح  مما  النقل«،  أمام  العقل  »هزيمة  الثالث 
على  والسياسية  الفكرية  الحرية  نعمة  من  حرمانه 

مدى قرون, كان أصعبها ظالمية المرحلة العثمانية.
المعارضة.. من أين وإلى أين؟

راجت فكرة المعارضة وصارت أقرب إلى المودلة, 
هو  األول:  مصدرين؛  من  جاؤوا  المعارضين  ومعظم 
تتبع أخطاء السلطة, والثاني: هو االكتساب الثقافي 
التوجه  وراء  المستتر  الديني  أو  الغربي  الليبرالي 
متكاماًل,  مشروعًا  يطرح  لم  االتجاهين  القومي, وكال 
المؤسسات  خارج  حقيقية  معارضة  ال  أنه  نرى  وهنا 
السياسية والثقافية التي تعزز النزعة العقالنية في 
االعتقاد  يمكننا  ولذلك  والمستقبل,  والواقع  رؤيتنا 
هم  النقدي  والمنطق  العقالني  االتــجــاه  ذوي  أن 
مهما   – الفردي  العمل  لكن  بالضرورة,  ديمقراطيون 

بلغ – يبقى قاصرًا.
التي  تلك  أهمها  أشكال؛  تأتي على  فالمعارضة 
التعددية  رفض  على  القائم  الشمولي  الحل  تطرح 
السياسية, ورفض االتجاهات الفكرية المخالفة, ومن 
النزاع  ثم  التكفير  ثم  االتجاه, التخوين  هذا  صفات 

المسلح.
التي  السلطوية  النزعة  فهو  الثاني  الشكل  أما 
المقوالت  من  بمجموعة  وتحتمي  التغيير،  تعارض 
غير  المحلية  المجتمعات   – ال تسمح  »الظروف  منها 
ثم   – مؤسسات  دولة  هو  للديمقراطية, الحل  مهيأة 
يتساوى  كيف  فقط«  اإلسالموية  »القوى  تتساءل 
شراكة  في  العربي  المسلم  مع  العربي  النصراني 

سياسية«؟!
األحزاب  مهاجمة  على  فيقوم  الثالث  الشكل  أما 
ضعف  ــى  إل تــؤدي  ـــزاب  األح أن  على  السياسية, 
الوحدة اإلسالمية للشعوب العربية, وقد صرح الشيخ 
أن    2008 في صنعاء  الّنهار  لجريدة  الوادعي  مقبل 
وأما  اإلسالمية«،  الشعوب  على  مؤامرة  »الديمقراطية 
جريدة  عنه  نقلت  فقد  زنداني  المجيد  عب  الشيخ 
الوحدة اليمنية ع /140/ 1993 »أّن من يتبنى النظام 
بالمؤسسات  االعــتــراف  مــن  لــه  ــد  الب الديمقراطي 
وقوانين  المتحدة  األمم  كمواثيق  الكفرية  والمبادئ 

مجلس األمن«.
االنتخابات  على  تقوم  إسالمية  أطروحة  ثمة 
الدولة  نحو  المنتخبة  السلطة  تتجه  ثم  واحدة,  لمرة 
لدى  اإلقصائية  النزعة  سبب  ما  وهــذا  اإلسالمية, 
الجماعات الدينية ونزعة التخّوف لدى ذوي االتجاهات 

العلمانية.
إلى  باالنتخابات ستحيلنا  الديمقراطية  إن حصر 
إلى  ألمانيا عندما وصل هتلر  الكارثة، كما حدث في 
السلطة بأصوات الغوغاء، ثم انتهى وإياهم والوطن إلى 
الكارثة؛ فالبد من مرحلة التهيئة العلمية والسياسية؛ 
ففي بريطانيا وفرنسا لم يسمح حتى 1930 ألكثر من 
11% من الناس بالتصويت، ولم يسمح حتى 1945 
إال لـ 30% من السكان, وكانت الشروط صعبة كالعمر 
والوعي  االجتماعي  والمنبت  العلمي  والمستوى 
السياسي, ولم يسمح للمرأة بالتصويت إال بعد 1945 
وهذا ال يعني أننا نستنسخ تلك التجربة, إنما ُنشير 
عملية  في  االجتماعي  الغوغاء  خطورة  إلى  محذرين 

التحول التاريخي نحو الديمقراطية.
ونذكر المستعجلين من العرب إلى الديمقراطية 
أن الغرب األوروبي عندما حققها, حققها على أنقاض 
الرؤية األصولية المسيحية, وذلك عبر صراع داٍم من 
الحداثة  انبثاق  الصراع  ذلك  عن  نتج  ثالثة,  القرون 
التجريبي  العلم  بين  المصالحة  إثرها  في  وصــارت 
 – الفصل  صار  بل  ممكنًا؛  أمرًا  المسيحي  والالهوت 
آخر  فهمًا  د 

ّ
ول ما  ضروريًا, وهذا  بينهما   – بعد  فيما 

جديدًا للدين, وما تزال المسيحية في الغرب قائمة, 
الالهوتية,  للنصوص  جديد  تفسير  خالل  من  ولكن 
الغرب  في  تيارين:  بين  ساخنًا  الــحــوار  كــان  وكــم 

المقدسة  النصوص  تفسير  حول  األمريكي  األوروبي 
»التوراة –اإلنجيل«, عقالني ليبرالي, وتقليدي أصولي؛ 
فاألول آمن بمستقبل العلم، والثاني آمن بأن الماضي 
هو الحاضر والمستقبل، وهذا ما يفّسر وجود أصولية 
مسيحية حتى اآلن، باإلضافة إلى أن البشر في عصر 
العلم والصناعة ال يمكنهم جميعًا أن يكونوا قادرين 
على تبّني رؤية العالم من موقع الفلسفة والتجريب, 
وحدتها  على  ت 

ّ
ظل البروتستانتية  فالكنائس 

إلى  ت 
ّ
تشظ لكنها  عشر,  التاسع  القرن  نهاية  حتى 

القلب من  الداروينية؛ ففي  الصدمة  إثر  كنائس في 
النصف  وفي  ليبرالي،  تيار  ينهض  البروتستانتية 
الثاني من القلب ذاك نما التيار األصولي, وكان سفر 

التكوين موضوع الشقاق األول.
وفيما يبدو للعيان واضحًا أن المنهج التاريخاني 
كان النقلة النوعية في الفكر الغربي؛ فمنذ إجراءاته 
المطبقة على اآلداب اليونانية الرومانية الناجحة طبعًا 
في إزالة القداسة والمعجزية عن تلك اآلداب، ثّم إجراؤه 
معركة  لتنشب  والكنسية,  التوراتية  األسفار  على 
فكرية نوعية، نتج عنها الوعي المسيحي الجديد على 
الهوالندي  اسبينوزا  باروخ  أهمهم  كبار  علماء  أيدي 
والفرنسي ريشار سيمون, وفيخته األلماني، ثم لتبلغ 

أوجها على يد الفيلسوف األعظم »هيجل«.
خمسينيات  بديمقراطية  يتغنى  من  ر 

ّ
ونذك

لم   – النسبية  قيمتها  على   – بأنها  الماضي  القرن 
تكن من إرادة شعبية, فالمد الشعبي الذي نشأ قبيل 
اإلحساس  عن  ناتجًا  كان  وبعيده  وخالله  االستقالل 
بفرحة اإلنجاز الوطني »االستقالل«, والنخب السياسية 
ستحضر كلما دق كوز السياسة جرة 

ُ
ستذكر وت

ُ
التي ت

, إنما هي 
ً
الحل الديمقراطي، لم تكن نخبًا جماهيرية

العثمنة  ثقافة  غادرت  العثمانية  المرحلة  بقايا  من 
لتلتحق بثقافة الليبرالية األوروبية، ولتشكل ما يعرف 
حينها بـ: البورجوازية الوطنية«, ومن جهة أخرى فإن 
تلك النخب من الطبقة المذكورة لم تكن متحداة من 
طبقات أخرى, فتلك الطبقات وأولئك المعبرون عنها 
لكشف  تمتحن  لم  فإنها  هنا  ومن  مغّيبين,  كانوا 

مصداقيتها الديمقراطية.
يوليو   23 ــورة  ث بتجربة  التنويه  المفيد  ومــن 
1952 في مصر، فقد ارتكبت حماقة كبرى وهي إلغاء 
 1958 الوحدة  حكومة  وارتكبت  السياسية,  األحزاب 
الخطأ الفادح نفسه، مما هيأ األجواء إلى الديكتاتورية 
وقوعًا  العراق  هــذا  في  وقــع  وقــد  الــفــردي،  والحكم 

كارثيًا.
ثمة أمر الفت هو مطلب الفقراء الذين وجدوا في 
واألرياف  المدن  »فقراء  لمشكالتهم  حاًل  الماركسية 
العمق  ذات  الماركسية  أزاحت  فقد  المتعلمين«؛  من 
البورجوازي  السطح  ذاَت  الليبرالية  القوى  الشعبي 
بالهيمنة  الشعبية  الجماهير  بــذاكــرة  المرتبط 
أهم  المعيشية  المطاليب  فكانت  االستعمارية، 
باالنتخابات  عنها  المفصح  السياسية  الحريات  من 
في  حدثت  الكبيرة  االنعكاسات  لكن  البرلمانية, 
استيالء العسكر على السلطة، وكان المسّوغ القومي 
لتسليم السلطة قيام إسرائيل 1948 وعجز الرجعيات 
المشروع  وجه  في  الوقوف  عن  العربية  والليبراليات 
الصهيوني الناهض، في الوقت الذي أخذ فيه مشروع 
ساهما  العامالن  وهذان  بالهبوط,  العربي  النهضة 
في القطيعة مع النمو الديمقراطي, وإذا كانت النخب 
ومن  األعم(  )في  العربية  غير  األعــراق  من  الليبرالية 
طبقة البورجوازية، فإن العسكر كانوا من أصول عربية، 
فقراء   – )ريفيون  الكادحة  الطبقات  إلى  وينتمون 

مدن(.
ومما نخلص إليه أن الكفاح – اليوم من الجماعات 
ضد  هو  وإنما  بالديمقراطية,  إيمانًا  ليس  الدينية 

القوى الحاكمة بصرف النظر عن طبيعة القوى تلك.
وإن.. سألوك عن الديمقراطية... فقل: إنها تنتمي 
الغربية، والحداثة  الجغرافية والحداثة  الكشوف  إلى 
تلك لها فضل صناعة الحضارة الحديثة... وقل إنها ال 
تتفق مع الشملنة وال األسلمة وال العسكرة, إنما هي 
ستمد من مرجعيتين: هما الفلسفة األوروبية والعلم 

ُ
ت

التجريبي.

ويسألونك عن الديمقراطية
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مقاربة جمالية في تحليل الصورة الشعرية 

سنحاول في هذه المقاربة تسليط الضوء على 
أهم البنى الترابطية في المركب الشعري األصيل 
الذي له من الطاقة ما يفجر في النفس مكنوناتها  
تندًرا  الوجدان, و  في  ا 

ً
شوق القلب  حرارة  لتلتهم 

للعقل في قصي المكان، وتحليقًا للروح فوق البرق  
في الزمان. هذا من جهة!

ومن جهة أخرى فإن الصورة الشعرية النادرة 
لها طاقة متجددة، بمعنى أنها ال تتشكل بهيئة 
من  جاهزة  فنتلقفها  المعالم,  واضحة  محددة 

المعامل فنستخدمها فنستهلكها. 
بل الحقيق أن التحليل الدقيق ال  يجلي الفريد 
أي  بالذات؛  محددة  أولية  عناصر  إلى  الشعر  من 
مهما طال أمد االختبار وتعددت أطواره، فإننا لن 
نقبض على معناه النهائي وصورته في آن )وشبيه 
هذه  ظاهرة في الفيزياء الحديثة معروفة  بمبدأ 
العلياء  من  علينا  تهبط  أنها   بيد  االرتياب(## 
هزة  لتحدث  وسالما,  بردا  النفس  في  فتستكن 

في الكيان وسكرة  في الوجدان.
ولعلنا في مناولتنا هذه أمام محاولة تقريبية 
بمكان  الصعوبة  من  إنــه  )إذ  حاسمة  وليست 
تشكل  التي  الكاملة  األولية  الخيوط  نفكك  أن 
هذا  مراقبة   في  المتين(  الشعري  المنسوج  
به  يتمتع  الذي  االنقضاضي  المتحرك  السلوك 
النص الشعري المتميز من خالل  ما ارتأيناه أهم 

البنى الجمالية الداخلة في صناعته وهي:
البنية البلورية: 

ونقصد به هذا المركب الماّسي الصلب الذي 
كما  عدة  اتجاهات  في  المعنى  عليه  ينعكس 
المتعددة   الداخلية  الوجوه  على  النور  ينعكس 
لقطعة الماس، فيعطيه ألقه ورونقه؛ بل وصالبته 
يتجلى  كيف  فلننظر  المواد.  جميع  بين  األولــى 
لحالة  المتنبي وهو يترأف  بيت  المعنى في  هذا 
المتلظية بحوارية لطيفة كي يدفع عنه  العاشق 

نظرة الرقباء وترصدهم له:
وهب المالمة في اللذاذة كالكرى   

مطرودة بسهاده وبكائه 
به  يظفر  ال  ألنه  الكرى  يتلذذ  العاشق  أن  أي 
إياه  لومك  العاذل  أيها  فلتزل  وبكائه  لسهاده 
مثلما أن السهاد والبكاء قد أزاال نومه أي ال تجمع 

عليه اللوم والسهاد والبكاء   
)هنا زوال الكرى من العاشق()1(

بيد أن المشهد يختلف باختالف زاوية الرؤية 
تستلذ  العاذل  أيها  هبك  نقول:   كأن  ذاتها,  
عنك  مطرود  وهــو  النوم  كاستلذاذك  المالمة 
بسهاد العاشق وبكائه، فدع المالم فإنه ليس بألذ 

من النوم، فإن جاز أن ال تنام جاز أن ال تعذل
     

)هنا زوال الكرى من العاذل( )2(  
هذا  استشكال  في  حقًا  مضن  جدل  وهناك 
في  الجدل  يدخل  إذ  ذلــك؛  من  أبعد  إلى  البيت 
تحليل نحوه وإعراب حرفه! وكأنه قد تشكل فعاًل- 
في   !!  - السنين  ماليين  منذ  الماُس   

َ
تشكل كما 

تحت  والضغط  الحرارة  من  جدًا  قاسية  ظــروف 
أعماق الشعور والوجدان.

غير أن الصورة تتناهى على هيئة راية الفتة 
الشراح ال يمسُّ قدرها؛  . واضطراب كالم  الجمال 
فضلها,  الكأس  من  فيه  بقي  ما  فيها  يصب  بل 
ذلك ألن البيت متين الَحْبك, قوي السبك, تحس 
في  وقوة  األداء,  في  وصالبة  الكلمة  في  بلطافة 
أشبه  الشفافة  الكثافة  من  ضرب  التعبير, وكأنه 
ما يكون باألثير* -في عالم الفيزياء- نبصره )بوعي 

الثمالة ال بوعي الداللة(.)3(

ونحن في غنى عن مناولة البيت نحوًيا الكتناه 
)المأهولة  االتجاهات  كل  في  المتألقة  نواته 

باأللطاف والدماثات(؛
في  يسري  الرفيع  الــذوق  من  حسًا  ألن  ذلك 
نفوسنا دونما حاجة لالستبار العميق في تفكيكه 

لغويًا.
ولنتأمل الصورة التالية:

يقول الشاعر: 
 تطيب دنيانا إذا ما تنفست           
كأن فتيت المسك في دورنا هبا     

بتراكيب  الخبير   – والصيدالني  الشاعر  إن   
جميعًا  سيعبقهم  الناس  من  وزيــد   – األدويــة 
لتفتيت  حاجة  )دونما  الهواء  في  واحــد  طيب 
الفنية  الصورة  وكذا  مخبرًيا(,  وتحليله  المسك 
الشعور لتضعه في )فسحة  إلى  المتكاملة تأتي 
وظرفه  المادي  واقعه  عن  نائيًا  والجمال(  الجالل 
الموضوعي وبنائه الفني,  وما ذاك )إال ألن الجميل 
وهي  ــدة،  واح دفعة  النفس  إلــى  ويصل  ــوري،  ف

تعرفه دون برهان ودون عوائق(. )4( 

البنية اإليقاعية 
وحين تقرر اللغة أن ترقص فإنها تصير شعًرا 
)فاللغة هي المادة التي يخلق الشاعر منها صوره 
ومعانيه وموسيقاه في محاولة منه في استحضار 
جديد  من  ولنستمع  وأفاعيلها()5(،  الموجودات 

إلى مالئ الدنيا وشاغل الناس:
      أزورهم وسواد الليل يشفع لي             

وأنثني وبياض الصبح يغري بي 
 أال ترى كيف ترفرف هذه الصورة أمام نواظرنا 
بالمعنى  واللسان  العين  يستأنسان:  هما  كم  ؟! 
سهيل  البيت  ألن  إال  بــذاك  هو  وما  وبالمغنى،  
الجرس أنيس الهمس,  ثمة صدى قصي لرصاصة 
لفظه,  كلماته كأنها مفردات سلسلة عالية المقام  

)وفي عنق الحسناء يستحسن العقد(. 
يقول الجاحظ )إذا كانت الكلمة ليس موقعها 
إلى جانب أختها مرضيًا موافقًا كان على اإلنسان 
نحس  إننا   )6( مؤونة(  البيت  ذلــك  إنشاد  عند 
بانسياق كلماته وهي تسيل سياًل لسبيل القافية 
أن  نلحظ  البيت  وانسياب: )حين ننشد هذا  برقة 
وثيقًا  اتصااًل  اتصلتا  قد  بي   – يغري  الكلمتين: 
حتى أصبحتا في اإلنشاد بمثابة كلمة واحدة مثل 

تعذيبي(.)7(
قال أفالطون: 

)ال ينبغي أن نمنع النفس من معاشقة بعضها 
إذا خافوا  الصناعات كلها  أهل  أن  ترى  أال  بعضًا، 

الماللة والفتور على أبدانهم ترنموا باأللحان( )8( 

إطاللة للدكتور أنيس المقدسي :
))كنا باألمس في حلقة أدبية نصغي إلى تالوة 
الوادي-  جــارة  يا   – قصيدته  من  لشوقي  أبيات 
ولدى سماعنا هذه األبيات من قوله وبخاصة البيت 

األخير منها – وهي:
وتعطلت لـغة الكالم فخاطبت   

  
عيني في لغة الهوى عـيناك

ومحوت كل لبانة من خاطري   
  

ونسيت كل تعـتب وتشاكي 
ال أمس من عمر الزمان وال غد  

         
جمع الزمان فكان يوم رضاك  

لما  فقط  ليس  نفوسنا،  تغمر  بنشوة  شعرنا 
اللفظية، وال لمجرد ما  أطرفنا من رقيق صياغتها 
هي  فما  الغرامية؛  معانيها  دقيق  من  لنا  طاب 
عند التحليل الدقيق إال نوع من التغزل الصناعي 
فاستعار  الشاعر,  بها  أعجب  لبنان  في  بمدينة 
بعادها عن حبيبها  فتانة طال  غانية  لها  صورة 

الولهان, ثم سمح بتالقيهما الزمان(. )9(
ليسمع  طويال  عاش  قد  المقدسي  أن  وليت 
من  الكبار  يتداوله  وغناًء  لحنًا  القصيدة  هــذه 

الموسيقيين والمطربين**  
)فاإليقاع هو قوة الشعر األساسية، هو طاقته 

األساسية, وهو غير قابل للتفسير( )10( 
البنية الوجدانية: 

إنها وقع للصورة في مسغبة النفس )وخالصة 
أمرها أن اإلنسان يقرض الشعر ليذوق محتويات 
ضروب  من  ضرب  القصيدة  أن  الحق  ففي  روحه. 

الهيام بالمفقود المنشود( )11(  
في  النفس  لصورة  الشعورية  الكثافة  إنها 
صيغة  إلينا  يعكس  أن  يريد  وهو  الشاعر،  مرآة 
حتى  ولحنه،  النطق  نظم  في  الوجدانية   حالته 
في  نيله  لياله، تالطف  غياب  في  ليله  تالطم  إذا 

غياهب هواه###:
ليلي وليلى نفى نومي اختالفهما    

 
حتى لقد تركاني في الهوى مثال

يجود بالطـول ليلي كلما بخـلت    
 

بالطول ليلى وإن جادت به بخال
إنه لجهد عال في القول, فيه من الجناس ما 

يطرب, ليعبر بذلك عن االنصراف السريع ألوقات 
الثقيلة  لآلماد  البطيء  واألفــول  والسرور,  اللهو 
أنفاسه  من  يستعير  أن  إال  يسعه  فال  المضنية, 
ِسه. وهذا يعني أن الشاعر يتفنن لكي 

ْ
سميرًا لنف

إال  يملك  ال  الوقائع, إنه  بين  الروح  منه  تتجمد  ال 
فؤاًدا يتطوح بين رواح الراح ورائحة الروح, كما قال 

اآلخر:
     

لم أشرب الخمر ابتغاء الطرب
     

وال دعتني قلة األدب
     

لكن إحساسي نزاعا إلى 
     

إطالق نفسي كان كل السبب

االستجمام  نازع  نفسه  في  ليشيع  يشربها 
وليطلق سراح حاله،

ا فالقصيدة أنملة حريرية ناعمة من شأنها 
ً
)إذ

أن توقظ الغافيات( )12(
البنية الرؤوية: 

ولنعد إلى غرفة مما سبق لنستضيء بالفسحة 
اإلبداعية للشاعر الحكيم الفيلسوف على أكثر من 

صعيد للبيت الواحد: 
أزورهم وسواد الليل يشفع لي             

وأنثني وبياض الصبح يغري بي 
هنا خمس مطابقات: الزيارة واالنثناء، السواد 
لي  ــراء,  واإلغ الشفاعة  والصبح،  الليل  والبياض، 
تداعيات  إثــارة  في  الكلمة  صوت  )يشترك  وبي 
فثمة   )13( بالتضاد(  أو  باالشتقاق  أو  بالمعنى 
وثمة  النهار(  بياض  الليل،  )سواد  الزماني:  البعد 
آخر مكاني: )أزورهم، أنثني(؛ فنحن إذا أمام فضاء 

زمكاني ***
مدمج بالبعد اإلنساني )يشفع لي، يغري بي(  
عليها  تقف  التي  الرؤوية  الفسحة  هي  )وهــذه 

النفس منسجمة مع العالم( )14(
في  النسق  هذا  ببديع  يسرح  إذا  فالمتنبي   
الذي  واإلنسان-  والمكان  -الزمان  الزمكاني  عالمه 
يختلط فيه آفاق  اللقاء  بأبعاد الفضاء،  فإذا كان 
قد تقلَد همَم الماضي مرة هناك,  فإنه على قمم 

كاك:  الحاضر أبدا يتحلق كالنسر في السُّ
    وما الدهر إال من رواة قالئدي   

أدونيس أنيس مقدسي

البقية ......................ص22
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السندباد البحري وروبنسون كروزو
األدب المقارن

هذه بضاعتنا رّدت إلينا

األوروبية  النهضة  في  وليلة  ليلة  ألف  ت  أثرَّ
القرن السادس عشر؛ فقد نهل منها األدباء  منذ 
وكتاب  والموسيقيون  والفنانون  والــشــعــراء 

المسرح..
السندباد  رحالت  لدينا  وليلة  ليلة  ألف  في 
البحري من الليلة الخامسة والثالثين بعد الخمس 
مئة إلى الليلة الثالثة والستين بعد الخمس مئة.

بطلها،  بلسان  خيالية  قصة  كروزو  روبنسون 
كتبها المؤلف اإلنكليزي )دانيال ريفو( وتتشابه 
السبع  البحري  السندباد  رحالت  مع  القصة  هذه 
في أحداثها، مع أن الفاصل الزمني بينهما تسع 
مئة عام، مما يدعو إلى االعتقاد أنَّ المؤلف دانيال 
ريفو قد قرأ الليالي، ثم كتبها بلغٍة عصرية مثل: 
السفن الحديثة والببغاء والبنادق وبنادق الصيد 
والخرائط  والمسدسات  المالحة  وأدوات  والبارود 
الجغرافية.. السندباد البحري وروبنسون كروزو من 
أسرٍة ثرية. الجيب مليء بالمال، وكالهما يفكر في 

المغامرة.
 ما. وعصا أمه 

ً
روبنسون كروزو ال يحسن صنعة

وأباه، والده نصحه أن يبقى في المنزل. ولكنه لم 
يرسم له خطة مستقبل حياته.

السندباد البحري توفي والده. وأضاع ماله مع 
رفاق السوء. ثم فكر في حكاية لسيدنا سليمان 
درهم،  آالف  ثالثة  فجمع  السالم.  عليه  داود  بن 
لبيع  السفر  أغــراض  من  ومتاعًا  بضاعة  واشترى 
التجار  مع  ويجّمع  العالم،  ويشاهد  ويشتري، 
البعيدة، فالسندباد أعمق  البالد  أبناء  والناس من 

فكرًا وتجربة من روبنسون.
الرحالت )السندباد وروبنسون(

بحار  في  للمالحة  مركب  في  دائمًا  الرحالت 
العالم، العالم المجهول في تلك األيام.

واألمواج..  والرياح  بالعواصف  يغرق  المركب 
بطل الحكاية يجد نفسه على شاطئ جزيرة، ليبدأ 
إليها على قطعة خشب  أن يسبح  بعد  مغامراته 

صغيرة..
في رحلة روبنسون األولى هاج به البحر هياجًا 
مدافع  تطلق  السفينة  كالجبال.  األمواج  مذهاًل.. 
اإلنذار واالستغاثة.. ثم يصل روبنسون إلى جنوب 
روبنسون  جيب  وامتأل  لندن.  إلى  ومنها  انكلترا 

بالمال من الذين عطفوا عليه، وليس من التجارة.
السندباد والمرحلة األولى

حكايات السندباد ال تختلف عن رموز الحكاية 
وأحداثها الخيالية. وقد عرفت األساطير السومرية 
المسمارية منذ ثالثة آالف وخمس مئة  والكتابة 
مملكة  أساطير  ُعِرفت  كذلك  الميالد.  قبل  عام 
التي  وآالالخ  ايبال  ومملكة  السورية  أوغــاريــت 

أصبحت أشالؤها حكايات.
السندباد البحري ُيعمل الخيال القصصي على 
لسانه في وصف رحلته األولى. التجار والمسافرون 
ينزلون على الجزيرة، ويوقدون النار في الكوانين. 
كبيرة  سمكة  إنها  جزيرة  هي  ما  الجزيرة  ولكن 

رست وسط البحر. فاطلبوا ألنفسكم النجاة.
صغيرة،  خشب  قطعة  على  السندباد  سبح 

رحلة  في  جاء  ما  وهذا  كالمجاذيف،  الماء  ورفس 
نائية.  جزيرة  إلى  وصل  حتى  الثانية،  روبنسون 

وقد فقد السندباد متاعه وتجارته.
صنوبرية  شجرة  ارتقيت  روبنسون:  يقول 
وأحكمُت  الشجرة،  وارتقيت  الثالثة(  رحلتي  )في 
جلستي بحيث ال أقع إذا غفوت. وكنت أحمل عصًا 

 أدافع بها عن نفسي.
ً
صغيرة

في الرحلة الثانية السندباد يصعد على شجرة 
عالية، وينظر شمااًل ويمينًا ليكتشف الجزيرة. ثم 

يصنع لنفسه عكازًا من أغصان األشجار.
الرجال المتوحشون:

أراقب  يقول روبنسون: أخذت منظاري ورحت 
القادمين. كانوا ثالثين رجاًل. وقد رأيتهم يجرون 
أن سقط  أحدهما  لبث  ما  اثنين.  أسيرين  معهم 
أو  اثنان  عليه  انقض  ما  وسرعان  هــراوة.  بضربة 
ثالثة من هؤالء الجالدين، وراحوا يقطعون جسده 
يذبحون   

ٌ
عراة الرجال  جهنمية...  لوليمة  إلعداده 

أسراهم ويأكلونهم.
السفرة الثالثة:

كان  السندباد:  يقول  الثالثة  السفرة  في 
ما يجس  الخلقة يجسني مثل  العظيم  الشخص 
الجزار ذبيحة من الغنم. فوجدني ضعيفًا هزياًل. 
فأطلقني، وأخذ غيري من رفقتي وجّسه، وجس كل 
واحٍد منا إلى أن وصل إلى ريس المركب التي كنا 
فيها. وكان الريس غليظًا سمينًا عريض األكتاف.. 
فرساه على األرض.. وشكه بسيٍخ.. ولم يزل يقلبه 

على الجمر حتى استوى لحمه ثم أكل منه.
العمل في الجزيرة

في الرحلة السادسة يصل السندباد إلى جزيرة 
فيها جواهر ومعادن وياقوت وعنبر.. ويموت رفاقه 

ويبقى في الجزيرة وحيدًا.
الصيني  الــعــود  أخــشــاب  يجمع  السندباد 
الذي  المركب  بحبل من حبال  والقماري، ويشدها 
حطمته األمواج. السندباد يضع ألواحًا بين أخشاب 
بهذا  ُيبحر  ثم  واللؤلؤ..  الجواهر  مع  المركب، 
إلى  الموحشة. ووصل  الجزيرة  من  لينجو  المركب 

بغداد وقدم الهدايا إلى الخليفة هارون الرشيد.
ألواح  من  لوحًا  يركب  السابقة  السفرة  في 
كثيرة  جزيرة  إلى  به  ويصل  المحطم،  المركب 
األنهار واألشجار. ثم يصنع فلكًا من شجر الصندل 
ويشده بالحبال. ويسير به في نهر إلى آخر الجزيرة 

الكتشافها.
ملك  إلى  السندباد  الرابعة يصل  السفرة  في 
عامرة  المدينة  اإلكرام.  غاية  فيكرمه  من  الجزيرة 
فصنع  الــســروج.  صنع  يعرفون  ال  أهلها  ولكن 
أحضر  ثم  الجزيرة.  خشب  من  السروج  السندباد 
نجارًا وعلمه صنع السروج، ونفش الصوف، وصنع 
وركب  جلدًا،  السرج  وألبس  لبادة.  الصوف  من 

السيور.
كيف  له  ووصــف  )الحداد  السندباد  أحضر 
بالقصدير،  كاب  الرِّ  

ُ
ض يبيِّ وكيف  الركاب،  يصنع 

مه للملك على  وصنع للسرج أهدابًا من الحرير وقدَّ
حصاٍن، فأعجب به الملك. وصنع السندباد سروجًا 

وحصل على ثروٍة عظيمة.
روبنسون كروزو

أحضر روبنسون من السفينة العالقة بالرمال 
ومسدسين  وبندقيتين  نجاٍر  وصندوق  المؤن 
وصنع  ليأكل..  والماعز  الِجداء  فاصطاد  ــارودًا،  وب
في  وأقام  والصناديق.  بالبراميل  وحّصنها   

ً
خيمة

المغارة  إلى  وصعد  بحاجٍز.   
َ
المغارة وأحاط  منارة، 

ٍم بعيدًا عن الوحوش. وكان يكتب مذكراته، 
َّ
بسل

حظيرة.  أنشأ  عام  وخــالل  كلب.  يرافقه  وأصبح 
األشجار  وقطع  الخشب.  ألواح  األشجار  من  وقطع 
من   

ً
ومنضدة. وجمع كمية ورقعها فصنع كرسيًا 

تمكن  أربع  سنوات  وخالل  لإلضاءة.  الماعز  شحم 
من تكثير الشعير من عدٍد من السنابل البرية.

صنع  بعد  النجارة  أدوات  شحذ  على  وعمل 
الدوالب الذي يديره بقدمه. وحول العنب إلى زبيب. 
القمح  وزرع  األرض  به  حرث  خشبيًا  رفشًا  وصنع 
العصافير  وأخاف  خبزًا.  القمح  وصّير  والشعير.. 
األشجار  أغصان  ومن  اصطادها.  التي  بالعصافير 
ى الماعز  صنع سالاًل، ومن السيف صنع منجاًل. وربَّ
للبنها وصنع الجبن.. وصنع األطباق واألباريق من 
لتستطيع  سواها  ثم  بالشمس،  المجفف  الطين 

تحمل حرارة الحساء.
صنع فرنًا من االجر ليخبز عجينة. وصنع الحلوى 
من األرز، وصنع قاربًا صغيرًا من جذع الشجرة ودار 
به حول الجزيرة. وصنع لباس الرأس من جلد الماعز، 
وقميصًا من جلد الماعز. وصنع من أغصان األشجار 

غابة حوله ال يستطيع أحٌد دخولها.
على  للتغلب  يعمالن  والسندباد  روبنسون 
مظاهر الطبيعة وإثبات وجودهما في هذا الكون.
األحداث الغريبة العجيبة في رحلة السندباد.

تعتمد الرواية على األحداث الغريبة للتشويق 
حكايات  في  ولكنها  والــقــارئ،  المستمع  وشــد 
منطق  على  العتمادها  وأعمق  أكثر  السندباد 
المركب  صاحب  قــال  مثاًل:  الشعبية.  الحكاية 
ولكن  المركب.  بطن  في  بضائع  معي  للسندباد: 

صاحب البضائع غرق في البحر في بعض الجزائر. 
فقال السندباد: يا ريس! اعلم أني أنا صاحب هذه 
السندباد  يشفق  الخامسة  الرحلة  في  البضائع.. 
لكن  أكتافه.  على  فيحمله  مسكين  شيٍخ  على 
الشيخ لم ينزل وأخذ يضرب السندباد حتى كاد 
أن يخنقه. ثم احتال السندباد على الشيخ وقتله.

ومن أغرب ما حدث للسندباد أن ملك الجزيرة 
عجب به، فزوجه امرأة جميلة ما لبثت أن مرضت 

ُ
أ

الزوج  يدفن  أن  الجزيرة  أهل  عادات  ومن  ومات، 
مع زوجته. فألقوه معها في جب كبير. وتتساقط 
األموات  األزواج من  الجب  السندباد في هذا  على 
وزوجاتهم األحياء. ثم نجا السندباد من طاقة كان 
إلى  مركٌب  نقله  ثم  الجب.  إلى  بها  وحش يدخل 

مدينة البصرة.
روبنسون وعجائب البحر

في رحلة روبنسون الثانية يستولي القراصنة 
على السفينة؛ حيث أصبح أسيرًا رقيقًا من نصيب 
ربان السفينة القرصان التركي، فأصبح عبدًا لمدة 
للهرب  المراحل  متعددة   

ً
خطة رسم  ثم  عامين. 

من العبودية على قارب. وصف ما القاه من أهوال 
البحر وتجارة الرقيق حتى وصل إلى البرازيل وعمل 

في الزراعة.
قوية  عاصفة  الثالثة  روبنسون  رحلة  في 
أرغمت السفينة إلى االتجاه نحو أرخبيل الكاريبي. 
أما العاصفة الثانية فقد جعلت السفينة تصطدم 
موجة  جاءت  ثم  مكانها،  وتستقر  رمليٍة  بطبقٍة 
ثانية  موجة  وجاءت  جميعًا.  فابتلعتهم  عمالقة 
ألقت بهم إلى األرض، وهكذا نجا من الموت وواجه 
انكلترا  إلى  عاد  ثم  والعطش..  والوحوش  الجوع 

بعد خمسة وثالثين عامًا.
البحر  بأهوال  مليئة  السندباد  رحالت  كذلك 
وأمواجه وعجائبه. كل ذلك يدعو إلى االعتقاد أن 
واستوحى  الليالي  قرأ  قد  كروزو  روبنسون  مؤلف 

منها أحداث قصته بثوب عصري لذلك الزمن.

روبنسون كروز السندباد
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الشاعر أنس بديوي في رحلة الكتابة والبوح

برز اسم الشاعر أنس بديوي في مطالع العقد 

األول مـــن ألفيتنا الجديدة، مزدانًا بمجموعة من 

العنوانـــات والوعود. لقد دفع إلـــى الطبع بثقة 

الرســـالة التـــي أعدها لنيل درجة الماجســـتير 

في الدراســـات األدبية بإشـــراف أ.د. أحمد زياد 

محبك، في قســـم اللغة العربيـــة بجامعة حلب، 

ووجدتني منذ لحظة اختيـــاري عضوًا في لجنة 

مناقشـــتها، منهمكًا في تحليل شـــغله عليها، 

وتتبـــع ما كتبه من قصائد ومقاالت ودراســـات، 

حتى إذا أزفت لحظـــة اختياره لموضوع أطروحة 

الدكتوراه، شاركته همومه العلمية والوجدانية، 

محواًل شـــرفتي الصغيرة على الضفة اليســـرى 

لنهر العاصي في شارع »باب النهر« بحماة، إلى 

ورشـــة عمل مشـــترك، نرحل به معًا إلى عوالم 

موضـــوع األطروحـــة األثير لدى قلبينـــا: »صورة 

اآلخر في الشـــعر السوري في النصف األول من 

القرن العشرين«، وقد حالت ظروف دون متابعة 

إشـــرافي العلمي على األطروحة، فقام الصديق 

د.محمد مرشـــحة بالمهمة قياما الئقا بسمعته 

العلمية العطرة.

تتالـــت األيام والســـنوات في هـــذا المناخ 

العابق بمودات الكتابات واألســـماء، فعمله على 

دروب إنجازه مشـــروع أطروحته لم يتعارض مع 

قيامه بالتدريس في قســـم اللغة العربية الذي 

كنت أشـــغل مهمة رئاســـته بجامعـــة البعث، 

ومع إصداره مجموعته الشـــعرية المميزة »ودق 

األصيل« التي شرفني بقبول كتابتي مقدمتها، 

ومع نشاطات متنوعة على دروب الثقافة والفكر 

بين ربوع حلب الشهباء، وربوع العاصي النشوان 

بنواعيره الشـــادية، ولعل مشاركته مع مجموعة 

من أصحاب األصوات األدبية الجديدة من أقرانه 

)مثـــل معاوية كوجان، وحباب بـــدوي، ود.منقذ 

عقـــاد، ود.رنا أبو طـــوق التي أصـــدر لها اتحاد 

الكتـــاب العرب فـــي تلك المرحلـــة مجموعتها 

القصصية المميزة »درس اســـتثنائي« مزدانة 

بمقدمـــة جميلة ضافيـــة بقلـــم أ.د. أحمد زياد 

محبك، وغيرهم( في مشـــروع ملتقى أبي الفداء 

األدبي، من أبرز نشاطاته تلك.

أصـــدر د.أنـــس بديوي عـــددًا مـــن الكتب 

المعنية بالدراســـات األدبية، واإلبداع الشعري، 

امتازت باحتفائه بمنظومة من القيم الوجدانية 

واإلنســـانية، بمثـــل تحليله لصـــورة األرمن في 

الشـــعر الســـوري، وأللق التناغم بيـــن صوتي 

الصاحبين فـــي ديوان »ال بّد من غار ثور« لحباب 

بدوي، وتعد قصائد مجموعاته الشعرية الثالث 

معينًا فياضـــًا بالرؤى المعبرة عـــن تلك القيم، 

فتراه يستلهم غير موقف ذي دالالت وإيحاءات 

وجدانيـــة وفنية من التـــراث العربي والثقافات 

العالمية، مؤسســـًا اســـتلهامه هذا على حامل 

وجداني مناســـب، بمثل اســـتلهامه مشـــهد 

شـــهرزاد وســـكوت الصباح عن الـــكالم المباح، 

مؤسًســـا على ما يقيم ويعتمل في وجدانه، في 

قصيدته »ســـّري جدا« مـــن مجموعته »طقوس 

الغياب« الصادرة ضمن منشورات اتحاد الكتاب 

العرب عام 2005، إذ يقول: 

ُه
َ
»سكت الصباُح، وكنُت أْحَسُب صوت

حاِن
ْ
        األل

َ
طيرًا    ُيرّدُد    أجمل

عاقرُت صمَت الليل فاعتكف الدجى

في مهجتي  وأقام  في       وجداني«

إن ألفاظـــا من طـــراز » مهجتـــي، وجداني، 

تلـــح إلحاًحا الفًتا على تدفق معجمه الشـــعري، 

المســـكون بإيصال رســـائل انفعالية يتداخل 

فيها الذاتـــي والعام: وطنًيا وإنســـانًيا وروحًيا، 

تداخـــاًل مترامي الدالالت، يدفعـــه على أجنحة 

خيال الشاعر إلى مناجاة الوطن متكئًا على أريكة 

ُب صفحـــات التاريخ القديم، 
ّ
النجوم، وهـــو يقل

بمثل قوله في قصيدته »طقوس الغياب« التي 

منحت عنوانها للمجموعة كلها:

»بالله يا وطني

احا
ّ

الذي يفتّر نض

على صدر النجوِم

وال يناْم

َعْت حجاَب الشعِر
َ
 مْن قط

ُ
ما بال

من َسَرٍف

تبّرج قادمًا من ألف عاْم« 

  ومن الراجح أن التوقف بمحطات ســـريعة 

مع قصائد مجموعته الشـــعرية الثالثة الصادرة 

عن دار »الفرقـــان« بحلب في عام 2009 بعنوان 

»الوجع األســـود«، يكشـــف جوانب من احتفائه 

بالقيـــم الوجدانية واإلنســـانية، ومكانتها في 

رؤيته األدبية:

1-  ضمت المجموعة ست عشرة قصيدة، 

حملـــت كل منهـــا عتبتهـــا النصيـــة الخاصة، 

وتشابهت عتباتها في غير مكون من مكوناتها؛ 

فالمصـــادر المعرفيـــة في أربع عشـــرة قصيدة 

منها، أقوال لشعراء أفارقة ينتمون إلى السنغال 

ونيجيريا وغانا وأنغوال وجنوب أفريقيا وغيرها، 

أما القصيدتـــان الباقيتان فحملـــت كل منهما 

في عتبتهـــا النصية، مناجاة إلحـــدى طفلتيه: 

عزة وفاطمـــة... مما يثير مجموعة من األســـئلة 

عن مكانة رؤى الشـــعراء األفارقة )بما ترمز إليه 

إنسانًيا في عالمنا المعاصر( من نفسه، ما دام قد 

واكبها بمناجاته الوجدانية الخاصة لطفلتيه.

2-  حملـــت المجموعـــة عنـــوان »الوجع 

األســـود«، وإذا تذكر المـــرء أن اللفظتين اللتين 

ا دالة في تناول 
ً
تشـــكالن العنوان، غدت رمـــوز

قضايـــا اإلنســـان اإلفريقـــي، قبـــض على أحد 

المفاتيح األساسية للدخول من عتبات القصائد 

وبواباتها، إلى ما يوحيه محمولها من تناغم في 

الرؤيـــة، يجعل اإلنصات إلى إيقاعات الشـــجن 

اإلفريقي، مندغمـــا بالرغبة العارمة في ســـماع 

األّنة الشاملة لنفير األلم اإلنساني العظيم، من 

سفينة الوجود والعالم، ذلك األلم الذي ال يكون 

من دونه الشعر عظيمًا بحسب المرتين.

3-  اختـــار الشـــاعر بديوي مـــن مصادره 

المعرفيـــة اإلفريقيـــة ما يتناغم مـــع موضوعه 

الشعري ورؤيته، فالتناغم األصيل أساس مهم 

فـــي البناء الفني لقصائد المجموعة، وما ترتيب 

العتبة النصية الخارجية في مطلع القصيدة إال 

ترتيب إجرائي ال يفـــرض مؤثراته باتجاه واحد، 

ألن الشاعر يحلق بجناحي الشعر إلى عوالم نصه 

متأثـــًرا برياح عتبة نصية اختارها راضيا مرضًيا، 

في ســـاحات من التناغم الوجداني الخاص بين 

إشعاع دالالتها وأنغام رؤاه.

يورد في مقدمة قصيدته »النافذة العذراء« 

قول الشاعر السنغالي سنغور:

 »يا ألحالمي، صارت هباء كلها، 

كل أحالمي،

فالدم يسفح بالمجان في الشوارع،

ويختلط بدم المسالخ

وها أنا ذا، من هذا المرصد،

كأنني في ضاحية من ضواحي المدينة،

أشاهد أحالمي تتبدد في الشوارع، 

»
ْ

وتتمدد عند سفوح التالل

إن الشـــاعر الذي رتب قول سنغور هذا، في 

مقدمـــة القصيدة األولى مـــن مجموعته، جعله 

مفتتًحا للمجموعة كلها، فكأنه بيان رئيس في 

وجهة سفينتها ومشروعها لصياغة رؤية ناجزة 

للوجـــود والعالـــم، على دروب انكســـار األحالم 

الكبيرة، تلك الرؤية التي ال يمل الشـــاعر سفور 

أناشيدها، في صالته من أجل بهاء ضائع، بمثل 

قوله في قصيدته »سّدة البيت الكبير«:

»وتوارت أمي

عن حلٍم يتكّسُر

من دون حجاْب

يا دمعة أفراح الرؤيا

ي خلفك في المحراْب«
ّ
َصل

ُ
سأ

يأتي استلهام الشـــاعر أنس بديوي   -4

للثقافـــات اإلفريقيـــة، منســـجًما مـــع تقاليد 

غدت راســـخة في الثقافة العربيـــة المعاصرة، 

التي عنيت قصائد عدد من شـــعرائها بصوت 

ا للتمرد اإلنســـاني على 
ً
اإلفريقي األســـود رمـــز

 قصائد 
ّ

ا إلى حرية مشـــتهاة، ولعل
ً
الظلـــم، توق

محمـــد الفيتوري الكثيـــرة في هـــذا المضمار 

أنموذج طليعي في الشـــعر العربـــي المعاصر، 

الذي عرف بقصيدة أيمن أبو الشعر »قارع الطبل 

الزنجي«، في سبعينيات القرن العشرين، مثااًل 

ال يمكن التغافل عنه في هذا السياق.

لقـــد نجح د.أنس بديوي )المولود عام 1975 

في قرية معردس التي يبدأ معها المســـافر من 

مدينـــة حماة إلى حلب رحلته الماتعة( في لعبة 

القبض على جمرة الوفاء للحب والشـــعر والنقاء 

متمرًدا علـــى »جمـــاح الباطل أيـــا كان«، مردًدا 

قوله في قصيدتـــه »نبّي الرحمة« من مجموعته 

»طقوس الغياب«:
ُ
»مهال يا سادة

من خّولكم

لتكونوا أربابًا

تعبد دون الله؟

معاذ الله

فلن أتردد 

في كبح جماح الباطِل 

أّيا كاْن«
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  موفق اأبو طوق 
يحـــاول الزميل الشـــاعر رضوان الســـح، عبر 
مجموعته الشـــعرية األخيرة التـــي تحمل عنوان 
)شـــاهدة قبر(*، أن يتواصل مع الطفولة بمختلف 
أشـــكالها، فمن عـــودة إلى ذكرياتـــه األولى، إلى 
وصف ليـــوم ذهابه إلى المدرســـة، إلى رســـائل 
الحب والعطر التي ما بـــرح يكتبها لفلذات كبده، 
إلى حديـــث دائم عن بداية العمـــر، ورؤيته النور 
ألول مرة، والتحاقه مجبرًا بقافلة األحياء، في رحلة 
طويلة تنتهي حتمًا عنـــد محطة أخيرة تثير في 

نفسه شتى مشاعر الخوف والقلق!. 
وكما يقول األديب عبـــد القادر الحصني في 
معرض تعريفه بهذا الكتاب: )هذه سيرورة الحياة 
في سيرتها، وســـريانها، وســـريرها، وسريرتها، 
قها الشاعر على جذع شجرة 

ّ
وســـّرها.. أرجوحة عل

))الطفولـــة(( المائل على وادي الحيـــاة وما فيها، 
فطال شوطها...( ويتابع األديب الحصني تعريفه 
مســـتطردًا: )في هذا الشوط الطويل، ال في مدته، 
بل في مداه، وما احتشـــد فيه، تقع على ))طفل(( 
يلهـــو، ويتلهى، ويلعب، طفل ال كاألطفال، ولعب 

ال كاللعب!(.
فالطفولـة عند رضوان الســـح، تـــكاد تكـون 
مرتكزًا لكثير مـــن أفكـاره وتصوراته، وهو يعّدها 
خطوة أولى في طريـــق وعرة توجب الحنق، وتثير 
الغضـــب، بما تحتويه من صخور وحواجز وعثرات، 
وهـــذه الخطـــوة تحتـــاج إلـــى مزيد مـــن التأمل 
والمراجعـــة، ففي البدء كانـــت الكلمة، وفي البدء 
كانـــت الطفولة، وفي البدء كانت صرخة من يفتح 

عينيه ألول مرة في هذه الحياة..
 في دي���وان الزميل 

َ
حاول���ُت أن أبح���ث  •

رضوان، عن قصائد تتعامل مباشـــرة مع الطفولة، 
مـــع تجاهل مقصـــود لقصائد أخـــرى مبنية على 
فلســــفة عميقة معتمدة علـــى نقطة البداية في 
تي في قصائد عدة 

ّ
عمر الشاعر.. ولقد وجدُت ضال

تحمـــل عناوين مختلفة توحـــي بالمضمون الذي 
أريـــد!. أولى هـــذه القصائد تحمل عنـــوان )ولد(، 

وفيها تعريف مباشر بـ )رضوان( الصغير: 
من أنا ؟؟
ولٌد طالٌع

ضالٌع بالشقاوة مثل الوعوِل
ومّتهٌم بالمحال

أحبُّ البناَت اللواتَي يكبرنني بقليٍل
ٌ

ويأسرني في الربيع نباٌت لطيف
ُيسّمى قرون الغزال

إذًا هذه هي ُهوّية الشـــاعر حين كان صغيرًا، 
وهذه هي المعلومات الشخصية التي تكتب عادة 
في االســـتبيان، ولد طالع، ضالع بالشقاوة، متهم 
بالمحال، محـــّب للبنات الكبيرات، مأســـور بنبات 

لطيف!..
ويتابع الش���اعر قّصة الطفولة، فالطفل   •
قد صلب عوده، واشـــتد ساعده، ووصل إلى مرحلة 

عمرية تتيح له الفرصة لدخول المدرسة االبتدائية، 
كان علـــى أختـــه الكبيرة مســـؤولية مرافقته إلى 
المدرســـة، فالطريق مازالت مجهولة بالنسبة له، 
وسّنه الصغيرة ال تسمح بأن يسير وحيدًا من دون 
مرافق... المدرســـة الحت من بعيد، السور المرتفع 
يحيـــط بها مـــن كل جانـــب، ولكـــن المفاجأة أن 
التالميذ قد اعتلوا الســـور، يمشون فوقه وكأنهم 
على الطريق.. القصـــة هنا قد وصلت إلى العقدة، 
ـــر الطفل، ماذا 

ّ
 تنفرج به األزمة، فك

ّ
والبد مـــن حل

يفعل ؟. ووالده الذي أرســـله إلى المدرسة ينتظر 
نجاحه وتفوقه!. العقدة مازالـــت عصّية، والقارئ 
منا ينتظر النتيجة، ويتلهف إلى خاتمة مرِضَية.. 
 القصة الشعرية أحداثها الشائقة وحسب 

ُ
واِصل

ُ
ت

تسلسل منطقي: األخت تســـاعد أخاها، والطفل 
يلتحق بزمالئه، وحين العـــودة إلى البيت، تزغرد 
الجدة، حين يبشـــرها حفيدها بالنجاح!. وتكتمل 

فِرُح القراء الصغار عادة..
ُ
القصة بنهاية ت

تقول قصيدته )على سور المدرسة(: 
 
ً
في ليلة كأنها ليلة عيٍد خاط لي أهلي حقيبة

من القماش 
وضعت فيها دفترًا وقلَم الرصاص.. ثم أويُت 

للفراش
كان لها عاّلقة علقتها في عنقي.. ونمُت

نسيت يومها بما حلمُت
 مثلي 

ً
لكنني أذكر في الصباح أختي.. مسرورة

فها بأن تقودني للمدرسه
ّ
فوالدي كل

ته بي
ّ

كأنما ما فاتها قد عوض
من حقي الذهاب للمدراس.. ألنني الصبي!.

ويومها رأيت سور المدرسه
ٌ
أّول مرة نراه.. قد اعتاله صبية

يعدون فوقه كأنهم على الطريق
! ووالدي منتظر تفوقي

ُ
فما عساي أفعل

 ..
ُ
وخافقـــي – من هول مـــا رأى – يـــدق رهبة

ُ
ويعول

وأومأت أختي وشّدت ساعدي 
خشيت أن أالم للتقصير في دراستي من أول.. 

الطريِق
فاستجبُت.. صرُت على الجدار أمشي فوق

ومن يدي تمسكني تحُت
 إذا عدُت

ٌ
ال لم يعد يسعني أفق

ومـــذ وصلُت زغردت لـــي جّدتـــي.. قلت لها: 
نجحت!.

على كل حال، هنالك غمز واضح في القصيدة 
إلى واقع الفقر الذي يكتنف األسرة، والتي دعتها 
إلى خياطة حقيبة من قماش بداًل من شراء حقيبة 
جلدية جديدة، وكذلك إشارة إلى إعراض اآلباء عن 

تعليم بناتهم في ذلك الزمان القديم.
الطفل، ويت���زوج، ويرزق بطفلة،  ويكبر   •
أسماها فردوس، وها هو ذا يكتب قصيدة قصيرة 
لهـــا، عنوانهـــا: )بالله يا أباهـــا( تتضمن عواطف 

األبّوة الجامحة، ومشاعر 
متميـــزة ال تتضـــح إال 
في هذا المجال، الدنيا 
موحشـــة مـــن دونها، 
والصـــدر فـــارغ إذا لم 
تكن موجودة، والدموع 
تترقرق من المآقي حّبًا 
األشياَء   

ُ
يسأل ولهفة، 

واألقـــالَم  واأللعـــاَب 
والحقائَب عن  واأللواَن 
طيفها، إنهـــا الحبيبة 
الغزالة  إنهـــا  الغالية، 
اتخذت  التي  الشاردة 
من قلبـــه الكبير ملعبًا 

ترعى فيه.
يقول الشاعر: 

 صدري
ٌ
موحشة من دونها دنياي.. وفارغ

يا حيرتي من سّر دمعتي
أدري.. وال أدري!.

أبحث في األشياء عن خيالها 
ها  تحبُّ

ً
 عنها لعبة

ُ
أسأل

ها
ّ
أحادث األقالم عن أسرار كف
وعبق التلوين في الحقيبه

ها!.
َ
يا من رأي لي طيف  -
يا من رأى الحبيبه!  -

بالله يا أباها..!  -
ما فضلها على البنات كي نراها..؟

!...
ٌ
غزالة  -

ترعى على درِب
تحسُب نفسها هناك
وهي في قلبي!.  

وفي قصيدة يمزج فيها شاعرنا الحزن   •
مع الحســـرة مع التشـــاؤم مع التخّوف مع عاطفة 
األبوة، يتحدث الشـــاعر عـــن طفلته التي كان لها 
أربعة أعمام وأربعة أخوال وأربع عّمات وأربع خاالت 
وأربعة جدود، وعندما رحل والد الشـــاعر عن هذه 
الدنيـــا، فقدت الطفلة برحيله أحـــد جدودها، ولم 
يبق منهم غيـــر ثالثة: جّد واحد، وجدتان اثنتان، 
فيرثي الشاعر لحال ابنته، التي بدأ ازدهار حياتها 
يذوي، وبدأ تمامها بالنقصـــان!. وال أدري من أين 
جاء الشـــاعر بهذه الفكرة!. فالفكرة جديدة فعاًل 
لكنها مغرقة في التشاؤم، والحياة التي نعيشها 
معروفة بتواصل األجيال، والجيل القديم يجب أن 
يرحل ليفســـح المجال أمام الجيل الجديد، وليس 
في رحيل الجد أو الجدة أي مســـاس بحياة الحفيد 
أو الحفيدة، ولكن ما أذكره هنا أن صديقي الشاعر 
رضـــوان قد تأثر تأثرًا بالغـــًا بوفاة والده منذ بضع 
ســـنوات، ولعله كتب هـــذه القصيـــدة وهو في 
قمة حزنه وتأثـــره، ولكنني أهمس في أذنه: أنا ال 
أريد أن ينقل هذه النظرة التشـــاؤمية إلى طفلته 

الغالية التي مازالـــت في عمر الورد، فنحن بحاجة 
إلى زرع غراس التفـــاؤل واإلقبال على هذه الحياة 
في نفوس أطفالنا.. نحن نحزن لفراق األحبة، هذا 
أكيد، ولكن هذه هي ســـّنة الكون ولن تجد لهذه 
الســـّنة تبديال.. وعلينا أن نؤكد ألطفالنا بأن هذه 
الحياة جميلة رائعة، وأن السعي مطلوب فيها، وأن 

األثر الطيب لعمل اإلنسان ال يفنى مع فنائه!.
يقول الشاعر في قصيدته )نقصان(: 
لـ )فرودس( ابنتي أربعة أعمام   -

وأربعة أخوال، وأربع عّمات، وأربع خاالت 
ولها أيضًا أربعة جدود.. جدان وجدتان 

))مات أبي يا صغيرتي!(( 
لم يبق لها من الجدود إال ثالثة

يا حسرتي عليك!.
بدأ ازدهار حياتِك يذوي
وبدأ تمامها بالنقصان 

وال تتوق���ف طفولة الش���اعر عند هذه   •
القصائـــد، فهنالـــك أحاديث عـــن الطفولة في 
قصائد أخـــرى، نذكر منها على ســـبيل المثال ال 
الحصر: قصيدة )العرافة( وهي تتحدث عن عجوز 
جاورتهم فـــي الطفولة، وقصيدة )مقرئ األموات( 
التي تكشـــف عن امتهانه قراءة القرآن لألموات 
ـــر( التي تتحدث عن 

ّ
وهو صغيـــر، وقصيدة )تنك

الرجل الذي مـــازال في أعماقه طفـــاًل غريرًا، وفي 
كل األحوال، اســـتطاع الشـــاعر رضوان الســـح أن 
يعبر بصدق وأمانة عما يعتلج في نفســـه، وتميز 
ن من 

ّ
بأســـلوب جديد في النظم والعـــرض، وتمك

طرح أفكاره ومشـــاعره ببساطة متناهية، واقتحم 
عالم الطفولـــة بثقة واعتداد، وهـــو يطرق أبوابه 

المتتابعة بقبضة حديدية متمكنة!.

* )شاهدة قبر(:  مجموعة شعرية للشاعر 
رضوان السح – منشورات اتحاد الكتاب العرب 
في سورية - عام 2010 - 136 صفحة.

رضوان السح

َكيَف َتَعاَمَل الّشاِعُر رضوان السّح َمَع الّطُفوَلة
َعبَر ِديواِنِه الَجدِيد )َشاِهَدُة َقبر(
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حديث في النص المسرحي

مقدمة
كثيرًا ماُيَمهد الكّتاب لبحوثهم بآية كريمة أو 
بحديث نبوي أو بحكمة، أو بقول مفكر أو شـــاعر أو 
ث عنه. فموضوع  قاص يتناسب والموضوع الُمتحدَّ
العمل يمهـــدون له باآلية الكريمـــة )وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون(، وموضوع 
األم يمهـــدون له بالحديث النبـــوّي )الجنة تحت 
أقدام األمهات(، أو بقول زاراداشت )لو لم تكن األم 
امرأة لعبدوها، ولو لم تكن المرأة أّمًا الستعبدوها(، 
وموضوع األخالق يقّدمون لها بالبيت الشعري..../

وإنما األمم األخالق مابقيت         
فإن هُم ذهبت أخالقهم ذهبوا / الخ 

ما نجد منهم كاتبـــًا يمّهد لموضوعه 
َ
لكن قل

بجملة من مســـرحية عالمية أو عربية باســـتثناء 
شذرات جّد  قليلة. هنا وهناك كجملة )شكسبير( 
الشـــهيرة )إما أن نكون أو ال نكون(، أو )حتى أنت 
يابروتـــوس(، أو قـــول )ســـعد الله ونـــوس( )إننا 
محكومـــون باألمل(، على الرغم مـــن وجود الكثير 
الكثير من شواهد في المســـرحيات ال تقل شأنًا 
عـــن شـــواهد الفكر والشـــعر والقصـــة، فمقولة 
)سفوكليس( في )مســـرحية أوديب( التي جاءت 
على لســـان )الجوقـــة( مثاًل: )طوبـــى لمن لم يولد 
بعد، ثم طوبى لمن يســـرع فـــي الرحيل(؛ تمهيٌد 
أراه جمياًل لمن كان موضوعه يتناول الحديث عن 
 هذا النسيان أو التناسي 

ّ
الحياة والموت. ولئن دل

على شـــيء، فإنما يدل على أن النص المســـرحي 
عندنا مازال قابعًا في زوايا النسيان جاثمًا في آخر 
سلم األجناس األدبية. ومَرّد ذلك عائد ألمور شتى 

نذكر منها:
النص المسرحي وعالم الطفولة: 

عندمـــا كان أطفالـــي صغارًا كنـــت أعلمهم 
على الدوام شـــعرًا، وأحكي لهم قصصًا تتناسب 
ْم يخطر 

َ
وســـوية أعمارهم. لكن لســـت أدري ِلَم ل

في ذهني يومًا أن أســـمعهم مســـرحية جميلة، 
ألطبـــع في أذهانهم على األقل كلمة المســـرحية 
لتتربع بجانب كلمة الشـــعر أو القصة ألن )العلم 
في الصغر كالنقش في الحجر(، على الرغم من أّني 
عملت في المســـرح مذ كنت صغيرًا و يافعًا و شابًا 

ورجاًل، ممثاًل ثم مؤلفًا ومخرجًا. 

النص المسرحي والمناهج الدراسية:
واإلعدادية  الدراســـية/االبتدائية  مناهجنـــا 
والثانوية/متخمة بالشعر، ومن ثّم بالقصة وال غرو 
في ذلك )فالشعر ديوان العرب(، لكنها تكاد تخلو 
من )النصوص المسرحية(، وإن وجدت فمسرحية 
واحـــدة أو مقطع منها على مـــدار العام كله. وهذا 
التواجد الخجول ال يشـــكل أرضية صلبة وال تربة 
خصبة يترعرع فيها النص المســـرحي. وإذا وجد 
في برامجنا حصص للرســـم والموسيقى، فإننا ال 
نجد أبدًا حصة للمســـرح وال حديثًا عنه بشكل أو 

بآخر.
للنص والدتان:

لئن رأت الثقافة الهندية أن )المرء يولد والدة 
ثانية حين يغدو مثقفـــًا(، فإن ذلك ينطبق تمام 
االنطبـــاق على التأليـــف واإلخراج المســـرحيين؛ 
فعلى يد المؤلف تبدأ الوالدة األولى للنص، وعلى 
يد المخرج تكـــون والدته الثانية.  فالنص ال يبلغ 

كماله إاّل بالعرض.
النص المسرحي والصحف والمجالت:

والقطريـــة  المحليـــة  والمجـــالت  الصحـــف 
والعربية بقضها وقضيضها في طياتها سيل من 
المواضيع الفكريـــة والثقافية واألجناس األدبية، 
ما نجد بين طياتها مسرحية باستثناء عدد 

ّ
لكن قل

يخصص لألدب المسرحّي تحديدًا.
مـــا بيـــن النـــص والعرض ومـــا بيـــن القارئ 

والمتفرج:
و)الفنـــون  مســـموٌع،  فـــٌن  )الموســـيقى(   
، و)األجنـــاس األدبية( فٌن  التشـــكيلية( فٌن مرئيٌّ
مقروٌء، وفـــي )الفن المســـرحي( تجتمع كل تلك 
الصفات، كونه فنًا مقروءًا ومسموعًا ومرئيًا. لذلك 
ُسّمي المسرح )أبو الفنون(. وعلى الرغم من حاجة 
المؤلـــف إلى المخـــرج والمخرج إلـــى المؤلف فإن 
بينهما من الفوارق ما بينهما. فالمؤلف مســـرحه 
خياله الواســـع الّســـابح في اآلفاق طـــواَل وعرضًا 
وعمقًا رغم امتالكه لغـــة واحدة يكتب بها نصه. 
بينما المخرج مســـرحه ال يتعدى اتساع الخشبة؛ 
إاّل أنه يملـــك إضافة إلى لغـــة المؤلف المكتوبة 
لغاتٍ  ســـمعيةً وبصرية؛ يستطيع من خاللها أن 
ينفث في النص روحًا جديدة، ويلبسه حلة فشيبة  
تزيـــده روعة وبهاء. تقول اآلية الكريمة )وإذ قلتم 
يا موســـى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا رّبك 
يخرْج  لنا مما تنبت األرض( إلى آخر اآلية الكريمة 
ســـورة البقرة اآلية /60/، واإلخـــراج يعني إظهار 
الخفـــي وإبرازه إلى حيز الوجـــود؛ فلوال إخراج الله 
آآلء األرض من باطنها لبقيت حبيســـة في رحمها؛ 
كما تشـــير إلى ذلـــك اآلية، ولوال إظهـــار المخرج 
المســـرحي النص وتقديمه على الخشـــبة لبقي 
حسيرًا محتجبًا في دهاليز الصفحات. إن مرَّ عليه 
قارئ بطريق المصادفة فإنه يمر عليه مرور الكرام. 
كيف ال؟ والعـــزوف الثقافي ظاهرة َمَرضية طالت 
شرائح المجتمع كافة حتى المتعلمين منها. وهذا 
العزوف ليس محليًا وال قطريًا وال عربيًا، وإنما عزوف 
 بقدر. فما بالك بالنص المســـرحي 

ٌ
عالمي لكن كل

الذي لم يكن حضوره باألساس ُمعافى؟ وال أخفي 
ســـرًا إذا قلت: لقد بحثت جاهدًا عـــن قارئ لنصٍّ 
كتبته حديثًا إليماني بأنه الســـوية الفنية للنص 
ال يمكن معرفتها إاّل من خالل اآلخر، لكن لألســـف 
لـــم أجد هذا اآلخر حتى بيـــن المثقفين. وقد قال 
لي أحدهم )ما إن أفتح الكتاب وأقرأ /قال حســـان 
قال أحمد/ قـــال أحمد قال حســـان/أرمي بالنص 
جانبًا(، ولهذا الموقف طبعًا أسبابه المجال لذكرها 
اآلن، من أهمهـــا التراكم الكّميٍّ الناتج عن النظرة 
السلبية إلى المسرح. والحديث عن االختالف بين 
المؤلف والمخرج؛ أي بين النص والعرض يضطرك 
إلـــى الحديث عن االختالف بيـــن القارئ وبين من 
يحضـــره عرضًا. فاألول أي القـــارىء بإمكانه قراءة 
النص على فترات متقطعة مســـتقرًا أو مســـافرًا؛ 
بينما الثاني أي المتفرج ُيضطر إلى حضور العرض 

في جلسة واحدة  وفي مكان واحد.
المخرج بين ما كان عليه، وما صار إليه:

كان المخرج فيما مضـــى يحترم النص حتى 
اإلرشادات التي يقترحها المؤلف مابين األقواس، 
لكن بعد أن انفصل المخرج عن المؤلف في بداية 
القرن العشـــرين، بدأ المخـــرج يتخلى عنه النص 
شـــيئًا فشـــيئًا، فتجاوزه وتعدّى عليه. وصار في 
بعض األحيـــان أن لم نقل في أكثرها يســـتبدل 
 اللغة المكتوبة باللغات األخرى التي حققتها 

ّ
جل

له التقانة التكنولوجيـــة الحديثة. حتى وصل به 
األمر إلى نسف النص من جذوره جاعاًل من نفسه 
الكاتب والمخرج فـــي آن معًا. ثم تجّرأ أكثر فصار 
يقّدم العرض من غير أن يكون بين يديه أي )نص 
مســـبق( وال حتى )مادة نصيـــة(؛ أي معتمدًا في 
ذلك على تشكيالت استعراضية حركية وإدهاش 
ســـمعي وبصري؛ تحت لواء )المســـرح التجريبي( 
حينًا وتحت لواء غيـــره حينًا آخر. حتى اختلط في 
)المســـرح  بعض األحيان )المســـرح التجريبي( بـ

التخريبي(، وقد شـــكل هذا التحول طعنة قاسية  
في خاصرة النص المســـرحي، فُوضع المؤلف إلى 

غرفة اإلنعاش.
هل قرأنا على الجمهور مســـرحية في نشاط 

ثقافي؟!
قبل أن أصبح عضوًا في اتحاد الكتاب العرب، 
وقبـــل أن أكون موظفًا في المركـــز الثقافي، كنت 
أحضـــر األنشـــطة الثقافية كافة بمبـــادرة ذاتية 
مذ كنـــت طالبـــًا. ســـمعت الكثير مـــن الندوات 
والمحاضـــرات الفكريـــة والثقافية واألمســـيات 
الشـــعرية والقصصية والموســـيقية؛ وشاهدت 
الكثيـــر من العروض المســـرحية، لكني لم أر ولم 
أســـمع في حياتي أّن كاتبًا مســـرحيًا قدم نشاطًا 
بمســـرحية قرأهـــا علـــى الجمهـــور. فحتى عضو 
جمعية المســـرح في اتحاد الكتاب لم يتجرأ على 
ذلك، وصار يقدم نشاطه بمحاضرة أو بجنس أدبي 
 مرجعية المؤلـــف والمخرج 

ّ
غير المســـرح. ولعـــل

المؤسســـاتي تنبيك بالفارق الواضح بين االثنين 
ما توجد بينهما جســـور دائمة للتواصل؛ 

ّ
الذين قل

فالمؤلـــف المســـرحي مرجعيته اتحـــاد الكتاب 
العرب، والمخرج مرجعيته نقابة الفنانين.

نقابة الفنانين وغياب التظاهرات 
المسرحية الدائمة: 

لـــم تقم نقابـــة الفنانين المركزية بدمشـــق 
وال فـــروع النقابات فـــي المحافظـــات بتظاهرات 
مســـرحية متتابعة دائمة ضمن خطـــة مبرمجة، 
ع من خاللهـــا تقديم النصوص  ـــجَّ

َ
تظاهرات ُيش

المحليـــة ال العالميـــة فقط ضمن حملـــة دعائية 
واسعة، تستغل من أجلها سائر األجهزة اإلعالمية 
واإلعالنيـــة واألماكن الحساســـة في الســـاحات 
العامة والدوائر الرســـمية، وما تراه مناسبًا ليعلم 
الجميع بهذه التظاهرات المسرحية الدائمة. وقد 
أدى غيـــاب هذه التظاهـــرات ترهل بعض الفرق 
المسرحية، فلم تعد تقدم سوى عرض سنوي على 
مدار العام  من خالل المهرجانات المسرحية التي 
ألغيـــت في بعض المحافظـــات، وخبا بريقها في 
محافظات أخرى، فغدت بعض الفرق المشـــاركة 
في المهرجانات تقدم عروضًا بائسة، ال ترقى إلى 
سوية المهرجانات، وال تتمتع فنيًا ال بالحد األدنى 
من الحد األعلـــى وال بالحد األعلى من الحد األعلى، 
باســـتثناء فرق بقيت محافظة على سمّو سويتها 
الفنية، ومن أهمها فرقة المسرح القومي؛ هذا إذا 
كانت مشـــاركة في تلك المهرجانات. فارتد ذلك 

على النص المسرحي سلبًا.
التلفزيون والمسرح:

إذا كانت الشمس ســـاطعة في عز الظهيرة، 
مـــن البدهي أن يكـــون الوقت نهـــارًا، وإذا غربت 
واحتجبـــت من البدهي أيضًا أن يكون الوقت لياًل. 
طِلـــق على البدهيات هذه التســـمية، ألن 

ُ
لذلك أ

م 
ّ
موضوعهـــا ال يجـــادل فيه أحد؛ فالجميع مســـل

بصحتها وصدقها من خالل استنتاج بعد استقراء. 
ومـــن هذه البدهيات قولنا )ال يمكن لإلنســـان أن 
يكون بمكانين فـــي آن واحـــد(؛ إاّل أن التلفزيون 
نســـف هذه المقولة من أساســـها. فاإلنسان من 
خـــالل ظهوره فيه بإمكانـــه أن يكون / رمزيًا / في 
كل األمكنة بآن واحد. ولكي نكون أكثر دقة نقول 
بإمكانـــه أن يوجد في كل األمكنة التي يصل إليه 
ه؛ أي  بث هذا التلفزيون الذي ظهر فيه. ولقد نعتُّ
التلفزيون في كتابي )قراءات مســـرحية( / طباعة 
)المعلم الثالث( بعد / أرســـطو  اتحـــاد الكتاب / بـ
والفارابـــي/، لقناعتـــي أن هذا الجهاز قد ســـحب 
البســـاط من تحت أرجل جميع القنوات الثقافية 
المقروءة والمســـموعة. فهو أول مـــن يدخل إلى 
البيت وآخر من يخرج منه، وهو الذي يعلم أطفالنا 
مـــن الصباح إلى المســـاء، ومهمتنا أن نحذف من 
ذاكرتهم بعض ما تعلموه منه. والمشكل أنه  قد 
أثر ســـلبًا أيضًا في )المســـرح بعامة( وفي )النص 
المســـرحي( بخاصة، بدل أن يؤثـــر فيهما إيجابًا  

ألسباب أذكر منها:
سعي المسرحيين الحثيث إلى التلفزيون: 
إلى شاشـــة  المســـرحيين  الفنانين  ســـعي 
التلفزيون ألســـباب تبدو لهم ســـليمة من وجهة 
نظرهم، من أهمها ما ذكرته آنفًا، مضافًا إلى ذلك 
الربح المـــادي. فما يقبضونه مـــن التلفزيون لقاء 
عملهم فيه ال يمكن مقارنته بالمبلغ الزهيد الذي 
يحصلون عليه لقاء عملهم في المســـرح. ناهيك 
عن اختصار طريق الشـــهرة لهـــم وإراحتهم من 
عناء األداء المرهق؛ ألن الفنان المســـرحي يضطر 
إلى شـــحن طاقته الفنية فـــي كل عرض يقدمه. 
وعرضـــه يقيمه مّرات معـــدودات في مكان مؤطر 
لجمهور محدود يعد على األصابع جاء إلى المسرح 
من تلقاء ذاته بعكس التلفزيون؛ فهو الذي يصل 
إلى الجميـــع لياًل ونهارًا في أي مـــكان كانوا فيه 
شرقًا وغربًا وشـــمااًل وجنوبًا، ويشاهدون جالسين 

شكسبيرزرادشت
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إبراهيم حّساوي

من مواليد مدينة منبج 1980 

درس ف����ي مدارس مدين����ة منبج، وتخرج م����ن معهد إعداد 

المعلمين ع����ام 2000 م، ويمارس التعليم في مدارس المدينة 

الت����ي أعطته الكثير بفضل إيقاعها المتنوع والغني بكل ما هو 

مدهش.

كتب نصوصًا مسرحية عدة، نشر منها: 

� مس����رحية الس����يدة العانس في مجلة الموقف األدبي عام 

2010م.

� ومسرحية قصيرة )األصابع( في ملحق الثورة الثقافي.

� ومسرحية )الرخام( وهي تحت الطبع.

حصل مؤخ����رًا على الجائزة الثالثة في مس����ابقة الش����ارقة 

للتأليف المسرحي للكبار عن مسرحية )الرخام(.

ويمتاز نصه المسرحي بالروح الشاعرية واألسلوب الغنائي 

الشفاف والفكري المكثف. والشخصيات لديه مثيرة في ذاتها 

وفيما بينها من عالقات.

 – البيئة التي نشأ فيها الكاتب؟

أعتقد أن للبيئة دورًا كبيرًا ف����ي إغناء الفرد، بالمفاهيم   •

التــــي تنمو معه منذ بدايات نموه، ويمكــــن للبيئة أن تحتل جانبًا 

واســــعًا من ذهنية الفرد إذا ما كانت هذه البيئة غنية بالتفاصيل 

والمتغيرات المؤثرة، ولكن وفي الوقت نفسه ال أعدُّ أن البيئة شرط 

أساســــي في تكوين الفرد إذا ما كان هذا الفرد يمتلك خيااًل قادرًا 

على تجاوز ذاته وبيئته التي هو فيها.

ها كانت كفيلة بتحريض المرء  عشت في بيئة بســــيطة، إال أنَّ

على التفكير فيمــــا هو خارج هذه البيئة، التــــي كنت دومًا أعّدها 

بمثابــــة القماش العاتم الذي يثير في داخلــــي التطلع إلى ما وراء 

هؤالء الناس الذيــــن حولي، وكأني بذلك أريد معرفة ذاتي األخرى 

ا صغارًا نتشــــاجر في الحي، كنت  وبالتالي تجاوزها؛ فمثاًل حين كنَّ

أفكر: هل هناك أناس يتشاجرون مثلنا في بقاع أخرى من العالم؟! 

وهل الشــــتيمة هي ذاتها؟! وهل طبيعة ألعابهم تشبه ألعابنا؟! 

وهل طبيعة الحب والكره هي ذاتها في كل بيئات العالم.

– العوامل واألشخاص التي شجعتك على الكتابة؟

أس����تطيع الق����ول إن عدم وج����ود العوامل المش����جعة   •

علــــى الكتابة هي التي شــــجعتني على الكتابة، أما بالنســــبة إلى 

األشــــخاص، فال أذكــــر أن أحدًا ما قام بدفعي نحو الكتابة بشــــكل 

واضح ســــوى المعلمة التي درستنا مادة اللغة العربية في الصف 

الثاني اإلعدادي؛ حيث إنها كانــــت تطلب مني أن أكتب موضوعًا 

إنشائيًا في كل درس.

ولكن مؤخرًا لمســــت بعض اإلطراء واالحترام من قبل البعض، 

وهذا كان مشــــجعًا، وأذكر منهم الشاعرة فاديا غيبور والشاعر عبد 

الــــرزاق عبد الواحد، وذلــــك من خالل الحوارات التي تشــــرفت بها 

معهم، والنقاد أنور محمد وألجي حسين وصباح األنباري، والفنانة 

الصديقة سمر سامي، وبعض األصدقاء الذين من حولي.

– منبج مدينة الساجر هل من عالقة تربط بينك وبينه؟

طبع����ًا هناك رابط روحي يدفعني نحو األمام، وال س����يما   •

أن الساجر، صاحب مشروع مســــرحي كان له أثر بالغ األهمية على 

الساحة المسرحية.

وحين نذكر مدينة منبج ال بد لنا من المرور على اســــم الساجر 

 وهو في غمرة تطلعاته نحو 
ً
هذا الرجل الذي باغته الموت خلســــة

أفق مســــرحي جديــــر باالهتمام، وحين نذكر الســــاجر ال بد لنا من 

المرور بالكاتب المسرحي سعد الله ونوس ونصوصه.

وبهذا أستطيع القول إن الجغرافيا تضمر أمام عالقات األفراد 

 وامتدادًا بتفكيره وتفكير 
ً
ببعضهم بعضًا، ويصبح الفرد مســــاحة

اآلخرين الذيــــن يحاولون خلق القيمة وصناعــــة لغة لتداول هذه 

القيمة.

– العامل الجاذب نحو المسرح في ظل انحساره؟ 

ليست المسألة متعلقة باالنحسار واالنتشار بقدر ما هي   •

متعلقة بإيمــــان الفرد بما يفعل، والتاريخ يزخــــر بالذين آمنوا بما 

هــــم مقبلون عليه على الرغم من انحســــار اآللية التي تترجم لهم 

إيمانهم الذي أنفقوا عليه سنوات عمرهم.

وإشكالية المســــرح إشكالية قديمة لم تســــتقر منذ بداياته 

األولى، وأمر انحساره وانتشاره هي مسألة شكل وليست مضمونًا، 

ويكاد األدب برمته يشابه إشكالية المسرح في اآلونة األخيرة.

وأنا على دراية تامة أن المسرح لن يكون ديوان العرب، ولكني 

أطمح بأن يكون قصيدة العرب على األقل.

– ما هو سبب تأخر طباعة أعمالك المسرحية؟

إما ع����دم توفر الم����ال، أو آلي����ة النش����ر المعتمدة لدى   •

المؤسســــات القائمة على النشــــر، وما يرافقها من صعوبة وسوء 

التسويق والرعاية التي يستحقها النص.

– غياب الكاتب عن اإلعالم والصحافة؟

إما بسبب عدم اس����تحقاق النص الكتابة عنه، أو بسبب   •

عدم جدية النقاد في البحــــث عن نص جدير بأن ُيكتب عنه؛ علًما 

أن العالقــــة يجب أن تكــــون من أجل النص ال مــــن أجل العالقات 

الشخصية.

ويعتقد بعض النقــــاد أن مهمتهم تبدأ حيــــن ينال الكاتب 

جائزة نوبــــل أو جوائز أخــــرى، وهذا أمر منــــاٍف لتطلعات الكاتب 

وحاجته إلى قليل من تسليط الضوء على ما يكتب قبل ذلك.

لذلــــك نحن بحاجة دومًا إلى كاتب وناقد مهمين ليقدما حراكًا 

ثقافيــــًا بين يدي القــــارئ الذي كاد أن يهجــــر الكتابة والصحافة 

والمسرح والسينما، ولم يتبق له سوى القليل من الموسيقى التي 

تؤنس وحدته في هجرته هذه.

_ حبذا لوحدثتنا عن المسابقة وعن النص الذي فزت به ؟

هي مس����ابقة الشارقة للتأليف المسرحي برعاية األمانة   •

العامة للشــــارقة، وهي مسابقة بات لها شهرة واسعة بين الكتاب 

المســــرحيين، والجدير بالذكر أن كاتبنا السوري طالل نصر الدين 

قــــد حصل على الجائزة الثانية في الدورة الدورة الماضية عن نصه 

المســــرحي ) الرجل الذي احول إلى تشــــيخوف ( وبهذه المناسبة 

أتمنــــى له الشــــفاء العاجل، ولقــــد فاز نصي فــــي دورة هذا العام 

 
ً
بالجائزة الثالثة وذلك للبعد اإلنســــاني وللغة الغروتستيك خدمة

للحدث، هذا ما قالته اللجنة عن النص .

أمــــا الحديث عن نــــص ) الرخام ( فأعتقد أنــــه من الصعب أن 

أتحدث عن النص حديثًا دقيقًا , و ذلك إليماني بأن الناقد هو أقدر 

على تناول نتاج الكاتب , وهذا يعود لعدة أســــباب أهمها امتالك 

الناقــــد ألدوات المعايير النقدية التي يســــتطيع من خاللها على 

تجــــاوز الكاتب و المكتوب , وأعتبر أن الناقد هو الذي يكســــر قيد 

النص ويفجره أمام نفســــه والمتلقي والكاتب ذاته , وليس غريبًا 

إن قلت إن الناقد والمتلقي هما أكثر إبداعًا من المبدع ذاته , إذ أن 

المبدع يمتلك فضاءات ذاتية يتحرك فيها كيفما يشــــاء , بينما 

الناقد والمتلقــــي يتحركان بفضاء غريب ليس من صنعهما ورغم 

ذلك يتحديان الكاتب وفضاءه بكســــرهما لهذا الفضاء وتجاوزه , 

وهذا مؤشــــر على قدرة الناقد والمتلقي على امتالك لغات تتجاوز 

اللغة الوحيدة للكاتب.

و إذا كان ال بد من الحديث عن نص ) الرخام ( فال أملك ســــوى 

أن أقــــول إن الرخام هو حالة ترصد وجود اإلنســــان وما يعانيه من 

ضياع يصل لدرجة عدم إدراكه لمفهوم الضياع ذاته , و إذا اعتبرنا 

أن اإلنســــان لم يعد يــــدرك معنى الضياع فهــــذا يعني أنه فقد 

اإلحساس بالوجود وبالتالي يكون قد بدأ بنسج حياة عبثية مع بقاء 

إحساســــه بشــــعور القلق والخوف وفقدان كل لغة أخرى عدا لغة 

الشــــلل الوحيدة , وفي نهاية النص نالحظ أن الشــــخصيات تلجأ 

إلى الجلوس على طاولة وتبدأ بقص أظافر أصابع أيديها  بشــــعور 

يوحي إلى شيء يشبه االحتضار للتخلص من كل ما مر بها .

ومــــا أريد قوله من خالل ) الرخام ( هــــو البحث عن آلية جديدة 

لصناعــــة وخلق اإلنســــان بطريقة جديــــدة أمام قســــوة الطبيعة 

ومــــا تحمله من معطيات قام اإلنســــان بصنعهــــا حيث أنها باءت 

بالفشــــل .وأعتقد أن لإلنسان قدرة على نسف كل المفاهيم التي 

أوصلته إلى ما عليه اآلن , و أنه يستطيع بناء إنسان صغير بداخله 

يتلصــــص بحذر إلى أن يدرك كل المخاطــــر ويتعلم منها , ويظل 

ينمو شــــيئًا فشيئًا إلى أن يتشــــقق جلد اإلنسان الذي يغلفه كما 

يحدث لألفعى أثناء تغيير جلدها , وبهذا يولد اإلنســــان الجديد 

بمفاهيــــم ال تحتوي على تلــــك المفاهيم التــــي أودت إلى فتك 

إحساســــه و إدراكه , أردت من خالل ) الرخام ( إيجاد إنســــان فاقد 

للحس والشعور , إنسان يشبه اآللة .

– ما هو الكاتب المسرحي برأيك ؟

هو ذاك الجاسوس الذي يجلس مع ذاته ليل نهار ويبقى   •

يتلصص في عمق اإلنســــان إلى أن يلقي القبض على شخصيات 

من خلقه , ومن ثم يقوم بترويض هذه الشــــخصيات على الحركة 

واللغة إلى إن  تدّب الحياة فيها , ومن ثم تقوم هذه الشــــخصيات 

بالتمــــرد على الكاتب في ترويضه من أجــــل أن يكتبها كما تملي 

عليه هي بحركــــة و لغة غير الحركة واللغــــة التي كان قد روضها 

عليها .

حوار مع إبراهيم حّساوي حول المسرح والحياة
    �شالم مراد

إبراهيم حساوي
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في رحـــاب بيـــروت عاصمة العروبـــة والحرية 
والمقاومة، وفي ربوع لبنان الشقيق التوأم لسوريا، 
وبحضور 300 شـــخصية سياسية وحزبية ونقابية 
وثقافيـــة وإعالميـــة، وبمبادرة مـــن المركز العربي 
الدولـــي للتواصـــل والتضامن، انعقـــد “المنتدى 
العربـــي الدولـــي لمناهضة التدخـــل األجنبي في 
ســـوريا، ودعمًا للحوار واإلصالح”، وذلك في جو من 
الحـــزن العميق على كل نقطة دم أريقت، وما تزال، 
على أرض ســـوريا العزيزة على أبنـــاء األمة وأحرار 
العالم، وفـــي إطار من التضامن الشـــعبي العربي 
والدولي مع ســـوريا، في مواجهة ما تتعرض له من 

مخاطر، وقد أكد المنتدى على ما يلي:

1 – يرى المشـــاركون في الهجمة السياسية 
واإلعالميـــة الخارجيـــة الكبيرة التي تســـتهدف 
سوريا تعبيرًا واضحًا عن محاولة استغالل تطلعات 
شـــعبية مشـــروعة للشـــعب العربي السوري في 
اإلصالح والتغيير والحرية والتعددية السياســـية 
لخدمة مشـــروع اســـتعماري – صهيوني يهدف 
إلى تدمير الكيان الوطني والدور القومي لســـوريا 
العروبة باعتبارها حلقة مركزية في مشروع الدفاع 
عـــن هوية األمة ووحدتها وتحررها وقوى المقاومة 

فيها.
2 – يـــرى المشـــاركون في التدخـــل األجنبي 
الصارخ، بكل أشـــكاله، في الشأن الداخلي السوري 
تكـــرارًا خطيـــرًا لمحـــاوالت مماثلة مـــن العدوان 
واالحتـــالل شـــهدتها أقطار أخرى فـــي المنطقة، 
السّيما في فلسطين والعراق ولبنان وليبيا والسودان 
والصومال استهدفت، وما تزال وحدة هذه البلدان 
وأمنها واستقرارها وصواًل إلى تدميرها وتفتيتها 
لتقسيم الوطن العربي وبث كل أشكال الفرقة بين 

مكوناته االجتماعية.
3 – يعتبـــر المشـــاركون أن قـــرارات الجامعة 
الرســـمية العربيـــة المتالحقة، والتـــي كان آخرها 
فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على ســـوريا، ال 
تخالف ميثاق هذه الجامعة، والتي كانت ســـوريا 
مـــن مؤسســـيها وداعيميها باســـتمرار، فقط، وال 

تتناقـــض مع روح األخوة القوميـــة وتقاليد العمل 
العربي المشترك فحســـب، بل يرون فيها، بشكل 
خاص، إذعانـــًا إلمالءات أمريكيـــة وغربية صريحة 
ومدخـــاًل لتدخـــل اســـتعماري خطير في ســـوريا 

والمنطقة.
4 – الحـــظ المشـــاركون حجـــم االزدواجيـــة 
واالنتقائية والكيديـــة واالمتثال لألوامر الخارجية 
في قرارات الجامعة الرســـمية العربية التي تخلت 
لعقـــود عن واجبهـــا وميثاقهـــا ومعاهداتها في 
مواجهـــة مجمل القضايـــا العربيـــة، والتي تواطأ 
بعض أركانها على ســـفك دماء الماليين من أبناء 
األمة وعلى احتالل أراٍض عربية عزيزة، والتي فتحت 
أجواءها ومياهها وعواصمها للقواعد العســـكرية 
األجنبية، والتي أمهلت، وما تزال، العدو الصهيوني 
أكثر من تسع ســـنوات لتنفيذ مبادرتها العربية، 
والتـــي ما زال أكثر مـــن ثالثة أالف مـــن قراراتها 
نائمًا فـــي أدراج بيروقراطيتهـــا المترهلة، والتي 
مثلت أنظمتها أعلـــى درجات التنكر للديمقراطية 
وحقوق اإلنســـان، فإذا بها تتحـــول فجأة إلى أداة 
لة ومثابرة في مطاردة ســـوريا وممارسة أقصى 

ّ
فعا

الضغوط عليهـــا وتنفيذ المخططات األجنبية ضد 
أبنائها.

5 – رأى المشـــاركون في العقوبات السياسية 
واالقتصاديـــة والتجارية التـــي اتخذتها الجامعة 
الرســـمية العربية، عقوبات موجهة باألساس ضد 
الشعب السوري التي تدعي هذه الجامعة الحرص 
على حمايته والدفـــاع عن حريته، بل إنها عقوبات 
مماثلة للعقوبات التي تعّرض لها العراق وعدد من 
األقطـــار العربية على يد مجلس األمن الدولي الذي 
لم يعد اليوم، بفضل مواقف روسيا والصين ودول 
الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، أداة طّيعة لإلدارة 
األمريكية فعمدت إلى تنفيذ مخططاتها بالوكالة 
عبر النظام الرســـمي العربي الـــذي تقوده األموال 

الخليجية والضغوط االستعمارية.
6 – يـــرى المشـــاركون في التدخـــل األجنبي 
في الشأن الســـوري، عبر البوابة الرسمية العربية، 
تصعيـــدًا خطيـــرًا للمجابهـــة علـــى الصعيدين 

اإلقليمـــي والدولي بين خط صاعـــد يتمثل بقوى 
المقاومة والممانعة والتمـــّرد على هيمنة القطب 
الواحد علـــى المنطقة والعالـــم، وبين خط متراجع 
تمثلـــه قوى الهيمنة االســـتعمارية والصهيونية 
المربكة بفضل هزائم وأزمات عســـكرية وسياسية 
واقتصاديـــة، وهـــم يحيـــون في هذه المناســـبة 
مواقف كل دولة شقيقة أو صديقة رفضت اإلذعان 

إلمالءات واشنطن والغرب.
7 – يرى المشـــاركون في السياســـة المتبعة 
من قبل حكومة رجب طيب اردوغان تجاه ســـوريا، 
والتصعيد غير المبرر ضد أمنها واستقرارها، إضرارًا 
بالغـــًا بالعالقـــات التاريخية والروابط اإلنســـانية 
والمصالح المشـــتركة بين البلدين، بل يرون فيها 
تنكـــرًا ألراء العديد من األخوة األتـــراك الرافضين 
لهذه السياسة، األمر الذي يدعونا إلى دعوة حكومة 
أنقرة إلى مراجعة سياســـاتها جذريًا واالبتعاد عن 
نهج إرضاء لحكومات الغـــرب، واإلذعان المالءاتها 
في قضايا سياســـية وأمنية وإستراتيجية أخذت 

تهدد األمن والسلم في المنطقة والعالم.
كما يدعو الشعب التركي إلى التمسك بانتمائه 
الحضاري المعروف، وإلى إســـقاط هذه السياســـة 
التي تحاول أن تجعل مـــن تركيا مجرد مخلب قط 
عسكريًا للناتو، فيما هي محرومة حتى من االنضمام 

إلى االتحاد األوروبي وسوقه المشتركة.
8 – يؤكد المشـــاركون على أهمية حشـــد كل 
قوى التحـــرر واالســـتقالل في المنطقـــة والعالم 
لمواجهة المشـــاريع المشـــبوهة التي تستهدف 
سوريا، كما تســـتهدف من خاللها األمن اإلقليمي 
والســـلم الدولي، ويدعون في هـــذا اإلطار إلى عقد 
مؤتمر شعبي عربي ودولي عام في دمشق لمواجهة 
التدخالت األجنبية والمشـــاريع االســـتعمارية في 
ســـوريا، وإلى تشكيل لجان مناهضة لهذا التدخل 
داخل كل قطر عربي، وفي كل دول المنطقة والعالم، 
وتشكيل وفود شعبية عربية وأجنبية تزور دمشق 

وتسهم في كسر الحصار على الشعب السوري.
9 – يدعـــو المجتمعـــون الهيئات الشـــعبية 
العربية كافة إلى تشـــكيل جامعة شـــعبية عربية 

تتحمل مسؤولياتها في مواجهة التحديات الكبرى 
بهدف تصحيح مســـار الجامعة الرسمية العربية 

وتحريرها من االرتهان واإلذعان لإلرادة الخارجية.
10 – يؤكد المجتمعون على التالزم الوثيق بين 
مناهضة التدخل األجنبي في سوريا وبين السعي 
بكل الوسائل لوقف العنف الدموي أيًا كان مصدره، 
كمـــا على التـــالزم الوثيق بين مواجهـــة المخاطر 
الخارجيـــة ومعالجة التحديات الداخلية، وذلك عبر 
حوار وطني شامل ال يستبعد إاّل من يستبعد ذاته، 
وعبـــر مراجعة عميقة لمجمل التجربة السياســـية 
والدســـتورية الســـابقة من أجل قيام سوريا أكثر 
منعة بالتغييـــر، وأكثر قوة بالحريـــة، وأكثر قدرة 
على مواجهة التحديات بالوحدة الوطنية ونبذ كل 

النعرات والفتن المذهبية والطائفية.
11 – أمام التضليل اإلعالمي الخطير والضخم 
الذي تقوم به منظومة إعالمية عالمية، وبوســـائل 
بالغة التطور، وهو التضليل الذي تنكشف وقائعه 
يومًا بعد يـــوم أمام المواطن الســـوري والصحافة 
األجنبيـــة التي تتجول في الربوع الســـورية، يدعو 
المشـــاركون فـــي المنتـــدى اإلعالمييـــن العرب 
واألجانب األحرار إلى تحّمل مســـؤولياتهم الكاملة 
فـــي إعادة االعتبـــار إلى األصـــول المهنية والروح 
الموضوعية في العمـــل اإلعالمي، خصوصًا إنه قد 
بات للتحريض والتضليـــل نتائج خطيرة على غير 

صعيد.
وفي هـــذا المجال يقتـــرح المشـــاركون عقد 
منتدى إعالمي لمناهضة التدخالت األجنبية، يضع 

إستراتيجية عمل إعالمي متكامل.
إن المشـــاركين فـــي المنتـــدى إذ يؤكـــدون 
رفضهم للتدخل األجنبي في سوريا، وعلى مستوى 
األمـــة، ويرون فيها خطًا أحمر ال يجوز تحت أي مبرر 
تجاوزه، فإنهم يترحمون على شهداء سوريا كافة، 
من مدنيين وعســـكريين، ويدعون إلى التمســـك 
بالحـــوار طريقًا، واإلصالح نهجـــًا، وبالوعي الوطني 
ضمانـــة لعدم االنـــزالق إلى احتـــراب أهلي دموي 
خطيـــر، وبالكرامة الوطنية قيمة تجّســـد كل قيم 

االنتماء للوطن واألمة.

البيان الختامي للمنتدى العربي الدولي لمناهضة التدخل 
األجنبي في سوريا ودعمًا للحوار واإلصالح بيروت، 2011/11/28
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سعت هذا العام فعاليات معرض الشارقة 
ّ
ات

الدولـــي للكتاب في دورته الثالثين، فاشـــتملت 
على نشـــاطات فكرية وإبداعية وحوارية متعددة، 
ســـاهم بها عدٌد كبيٌر من المبدعين والمختصين 

والمهتمين من عرب وأجانب.
وقد شـــارك الزميل الدكتور إبراهيم الجرادي 
فـــي فعاليات هذه الـــدورة، وســـاهم في بعض 
ندواتهـــا ذات الطابع الفكري، وهو هنا، ينقل، في 
انطباعات سريعة. بعضًا من هذه النشاطات، التي 
تميز بالتنّوع ومنهـــا لقاءات مع كتاب كبار أمثال 
الروائيين المصريين جمـــال الغيطاني وإبراهيم 

أصالن والجزائري األعرج واسيني وغيرهم.
فعلى هامش المعرض أقيمت ندوة »أقالم على 
الرواية العربية« شـــاركت فيها الكاتبة المصرية 
المعروفة فريدة النقاش، والروائية اللبنانية فاتن 
المر وقمتها الكاتبة اإلماراتية منية برناط. وشارك 

فيها الروائي المصري الشاب خالد البري.
وقد تحدثت النقاش عـــن تجربتها الكتابية، 
التـــي قادتها إلـــى عقوبات من حرمان وســـجن، 
بدعوى أنها رّوجت أعمااًل ومواد ضد الصهيونية! 
األمر الـــذي أدى إلى منعها من الســـفر والكتابة، 
وأنها ستظل على قيمها ضد أي شكل من أشكال 
التعامل مع العدو الصهيوني. كما تركت الروائية 
اللبنانيـــة فاتـــن المّر، صاحبـــة روايـــة )الخطايا 

الشـــائعة( وبنيت أنها تســـتند على الواقع في 
اختيار موضوعاتها، مستفيدة من األخطاء التي 
تنتشـــر اآلن في اللغة العربية، وتشـــكل أبعادًا 

اجتماعية ذات أهمية.
أما خالد البري، ففسر أسباب الغرابة واإلثارة 

في رواياته وموقف الجمهور والنقاد منها.
اإلبداع بين »الورقي« واإللكتروني

أمـــا الندوة الحواريـــة »اإلبداع بيـــن الورقي 
وسطوة اإللكتروني« فقد عرفت مواقف متباينة 
 

ٌ
من تســـّيد أحد طرفـــي المعادلـــة، وأهمية كل

منهما.
وقد تحدث فيهـــا الناقـــد العراقي، رئيس 
اتحـــاد الكتاب واألدباء في العـــراق فاضل ثامر، 

والدكتور عادل معاطي، من مصر والدكتور إبراهيم 
الجرادي من ســـورية. وأدارها الناقد والكاتب عبد 

الفتاح صبري.
وقد اســـتهل صبـــري الحديث عـــن موضوع 
النشـــر اإللكترونـــي بتأكيد تأثيره علـــى اإلبداع 
وتراجع موقع الكتاب الورقي الذي أصبح موضوعًا 
مطروحـــًا للنقاش لبحـــث اتجاهاته فـــي اإلبداع 
العربي، ودعـــا إلى أهمية حمايـــة اإلبداع العربي 
من الفوضوية والتالعب باألفكار، واالســـتفادة مما 
تتيحه التقنيات اســـتفادة تســـاعد اإلبداع على 

تأكيد وظائفه.

ورأى فاضـــل ثامر فـــي مداخلتـــه أن اإلبداع 
مطلق، ســـواء أكان ورقيـــًا أم كومبيوتريًا، ورأى أن 
الجيل الجديد مّيال، على ما يبدو إلى الورقي، وإلى 
اســـتخدام الكمبيوتر نحو أدب متعدد الوسائل، 

وهو ما نسميه األدب التفاعلي.
أما الدكتـــور إبراهيم الجرادي فقد اســـتهل 
حديثـــه بأهمية التقنيات الحديثـــة وجاذبيتها 
بغـــض النظر عّما تقدم كعرض، فهو قوة جذب ال 
أدري من حيث هي اختصار للزمان والمكان وتجاوز 
للرقيب السياسي واالجتماعي. ورأى أن المفاضلة 
بين الطريقتين تتحدد باســـتخدام األداة، ألنها 

تساهم في تكوين المعنى الذي يتأتى من أداته، 
أيضًا، ورغم إغـــراءات اإللكترونـــي واإلقبال عليه، 
فـــإن اإلبـــداع الورقي ما زال مســـيطرًا على عكس 
توصيف عنوان الندوة، واســـتداللنا على ذلك أن 
الشـــعراء األكثر انتشـــارًا، هم الورقيون )محمود 
درويش( على ســـبيل المثال، وكذلـــك الحال مع 
الرواية واألجناس األدبية. ولم ينكر صاحب الرأي 
إمكانية هيمنة اإللكتروني على الورق، ولكن بعد 
حين. وأكد على ضرورة االســـتفادة من التقنيات 
في ســـبيل ابتكار »أدب الحـــواس« مع المحافظة 

على القيم ذات النفوذ األخالقي والوطني.

معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الثالثين:
اإلبداع بين جماليات الورقي وسطوة اإللكتروني

خالل  اآلتية  والفعاليات  بالنشاطات  العرب  الكتاب  اتحاد  قام 
األزمة الراهنة التي تتعرض لها سورية.

والنقابات  الشعبية  المنظمات  كل  بين  من  السباق  كان  ـ   *
ندوات  إلى  الدعوة  في  الرسمية  وغير  الرسمية  والجهات  المهنية 
مفتوحة للحوار الوطني وعقدها منذ 2011/3/1م حتى نهاية الشهر 
السادس، وقد احتفظ االتحاد بأرشيف لذلك كله، واستضاف فيها 
أطياف المستقلين والمعارضة الوطنية التي أدلت بآرائها بكل حرية 
فضاًل  طرحته،  ما  كل  في  الحاضرين  من  كثير  وناقشها  وانفتاح، 
عن الحوارات التي أقامتها الفروع في المحافظات؛ والجمعيات في 
اجتماعاتها المتعددة؛ وذلك بحضور الصحافة المرئية والمسموعة 
واإلخبارية  )الدنيا  الفضائيات  في  موجودة  وهي  بعضها  بث  وقد 

السورية والتلفزيون السوري( وجميع الصحف السورية.
حقيقية  خطوات  لتحقيق  المناشدة  في  سباقًا  االتحاد  *وكان 
لتحصين  والمستويات  الصعد  جميع  على  ــالح  اإلص مجال  في 
التي  المؤامرات  مواجهة  من  لتتمكن  الداخلية،  وجبهتها  سورية 
حيكت وتحاك لها من جهات عربية ودولية والغة في مخطط غربي 

صهيوني لم يعد خافيًا على أحد.
*وقد وجهت قيادة االتحاد رسائل دعوة مفتوحة إلى االتحاد العام 
اتحادات  إلى جميع  القاهرة، وكذلك  ومقره  العرب  والكتاب  لألدباء 
عبر  األجنبية،  والدول  العربية  األقطار  في  واألدباء  الكتاب  وروابط 
فيها االتحاد عن استعداده الستقبال الوفود والشخصيات العربية 

واألجنبية التي تريد اإلطالع على حقيقة الوضع في سورية.. 

وفد  أبرزها  وكان  الوفود  من  عددًا  بالفعل  االتحاد  *واستقبل 
اتحاد كتاب روسيا برئاسة السيد أوليغ بافيكين نائب رئيس االتحاد 
وعدد من األعضاء، حيث صدر بيان عن اتحاد كتاب روسيا عبر فيه 
مواجهة  في  وقيادة  شعبًا  سورية  جانب  إلى  ووقوفه  تضامنه  عن 
المخططات الغربية العدوانية الهادفة لتدمير سورية وتقسيمها.. 
وقد نشر البيان في وسائل اإلعالم السورية والعربية واألجنبية.. وفي 
دوريات االتحاد كما زار االتحاد وفد آخر من اتحاد كتاب روسيا ضم 
ووفد  ميكولسكي،  ديمتري  والبرفيسور  الخارجية  العالقات  مدير 
من اتحاد الكتاب األتراك برئاسة السيد جنكيز خان أورهان رئيس 
ر عن وقوف الشرفاء في تركيا إلى جانب سورية في  االتحاد، الذي عبَّ

المحنة التي تستهدف وحدتها وأمنها واستقرارها.. 
واإلعالمية  األدبية  الشخصيات  من  عددًا  االتحاد  *واستقبل 
سورية  مع  تضامنها  عن  بدورها  عبرت  التي  واألجنبية،  العربية 

وتثمينها لدور اتحاد الكتاب العرب.. 
إطار  في  العرب  الكتاب  اتحاد  من  وفود  عدة  قامت  *وكذلك 
والجزائر  واألردن  مصر  من  لكل  بزيارات  المشتركة  االتفاقيات 
وإيران والصين وتركيا وبيالروسيا، وقامت تلك الوفود بشرح حقائق 
المغرضة  اإلعالم  أجهزة  تأثيرات  عن  بعيدًا  سورية  في  األوضــاع 
العربية منها واألجنبية التي تشوه الحقائق.. بل تساهم في حرب 

إعالمية مكشوفة ضد سورية..
في  وأعضائه  العرب  الكتاب  اتحاد  قيادة  من  عدد  *وأسهم 
»اللقاء التشاوري« الذي أقيم في الفترة ما بين 10 ـ 2011/7/12م، 

في  فاعل  دور  لهم  وكان  الشامل  الوطني  الحوار  لمؤتمر  تمهيدًا 
في  االتحاد  وأعضاء  قيادات  من  العشرات  مجرياته..، كذلك شارك 
عن  فضاًل  الوطني،  الحوار  وندوات  ملتقيات  في  القطر  محافظات 
النشاطات المتنوعة والكثيرة لزمالئنا في كل الفروع، للمساهمة في 
المراكز  في  وذلك  تجاوزها  وسبل  األزمة  حول  األمور  حقائق  شرح 

الثقافية وكذلك في وسائل اإلعالم.
*وقام المكتب التنفيذي لالتحاد بزيارات ميدانية لعدد من فروع 
االتحاد في كل من السويداء والرقة ودير الزور والحسكة والالذقية 
أي  االتحاد  فروع  تجنيب  واستطاع  ذاته  للغرض  وطرطوس،  وحلب 

إيذاء يمكن أن يوجه إليها في المبنى والمعنى.
*وأصدرت قيادة االتحاد منذ بداية األزمة حتى اليوم أربعة بيانات 
كانت صريحة وواضحة في رؤيتها وتحليلها لألزمة وعرض ما قام 
ويقوم به االتحاد لإلسهام في الوصول إلى الحل األمثل ومواجهة 
التحديات المصيرية التي تواجهها سورية..، وقد نشرت جميعًا في 
وسائل اإلعالم داخل القطر وخارجه وعممت إلى االتحادات العربية 

والصديقة. 
*وكذلك أصدر االتحاد نشرة بعنوان )ملتقى القلمون( خصصها 

لألزمة الراهنة في سورية.

وتقبلوا فائق االحترام

اتحاد الكتاب العرب

نشـاط االتحـاد خالل األزمـة الراهنـة
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 أ

ُ
َبْعض

ْ
               َوال

اِتٍل                
َ
ق

َ
ِليِج ك

َ
خ

ْ
َرَعْتُه ِتْيَجاُن ال

َ
ف

اَدِة َناَء السَّ
َ
 ِبِه ث

َ
َنال

َ
ْيَما ت

َ
               ك

ُهْم                
َ
ْمَوال

َ
ِرْيِفَنا أ

َ
ُروا ِلخ

َّ
ْد َسخ

َ
ق

َوْرَدِة
ْ
ْهَر ال

ُ
 ط

ُ
َتال

ْ
               َوِسالُحُهْم َيغ

ُروا ِلِخَداِعَنا إْعالَمُهْم                
َ
َواْسَتْنف

ِة
َ
اِء ِبَعْنز

َ
ض

َ
ف

ْ
 ِفي ال

ُ
ق

ِّ
َدا ُيَحل

َ
غ

َ
               ف

ُه                
َ
ك

ْ
ُع ِإف

ِّ
 » ُيَوز

ٌ
َمة

َ
َدا » ُمَسْيل

َ
َوغ

ٍة » َو » َجِزْيَرِة »                َما َبْيَن » ِعْبَراِنيَّ
ْدِرِهْم                

َ
 اإلَباِء َبغ

َ
وا َجْيش

ُ
ف

َ
َواْسَتْنز

ِع ِمْحَنِة
َ

ْبش
َ
وُه ِبأ جُّ

ّ
ْعُب ز

َّ
               َوالش

ٍب                
َ
ل
ْ
وا ِفْي َمط

ُ
ك َمسَّ

َ
ُرْوَن ت

َ
َواآلخ

ِت َعنُّ
َ
يِّ ت

َ
 ُدْوَن أ

َ
ق

َّ
َحق

َ
 ت

ٍّ
               َحق

ُص ِفي َدِمي                
ُ
اُر » َيْرق

َ
ُبوش

ْ
َما » ال

َ
ِدْي ك

َ
َول

ِتي ؤاِد ُبَنيَّ
ُ
ف

ْ
ى َباِب ال

َ
ْت َعل

َ
               َوَبك

َنْت                
َ
ْعل

َ
ٍق أ

ْ
ْي ُدْوَن ُنط مِّ

ُ
َوَسِمْعُت أ

ُمْوَمِتي
ُ
ِرْهُت أ

َ
ْد ك

َ
               َما ُعْدَت ابنْي ، ق

ِتي                
َ
ِجْيَراُن َداُنوا ِفْعل

ْ
ْحُب وال َوالصَّ

ِصْيَدِتي
َ
ُروا َصْمِتْي َوَصْمَت ق

َ
               َواْسَتْنك

اِئاًل :                
َ
اِني ق

َ
ت

َ
ِبْي أ

َ
ِهْيُد أ

َّ
ا الش

َ
ذ

َ
َوك

ِتي؟
َ
ُر َناق

ُ
ْعق

َ
ْنَت ت

َ
ِهْيُد َوأ

َّ
َنا الش

َ
أ
َ
               أ

َماِرٍد ُمْسَتْهِديًا                
َ
 ُبَنيَّ ك

ْ
اْنَهض

ِعْتَرِة
ْ
ُسْوِل َوَصْحِبِه َوال                ِبُهدى الرَّ

َمِسْيـ                
ْ
َباَن ال

ْ
 َعصا ُموَسى َوِصل

ْ
َواْحِمل

َرِة
ْ
ِة َعث يَّ

َ
 أل

ٌ
ُهْم ِحْرز ِإنَّ

َ
               ـِح ف

ْيِن َعاَد ِبُجْنِدِه                  َصالُح الدِّ
ْ

اْنَهض
ِت َداِء َوَهبَّ ْت ِللنِّ بَّ

َ
اُم ل

َّ
               والش

َجِرْيِح َدٌم                
ْ
ِن ال

َ
َوط

ْ
ِفي ال

َ
 ف

ْ
اْنَهض

ِة
َ
يِّ َوِسْيل

َ
               َيْحَتاُج ِإْصالحًا ِبأ

ِقْيِقَك َواْسَتِشْر                
َ

 ِحَوارًا َمْع ش
ْ
اْبَدأ

ِة
َ
ط

ْ
ل ُمْوِر السُّ

ُ
َراَيِة ِفي أ  الدِّ

َ
ْهل

َ
               أ

اِسٍق                
َ
ف

َ
ؤوَن ك

َ
خ

ْ
 ال

َ
ْيف ِع السَّ

َ
ْرف

َ
ال ت

ِة ِحيَّ
َ

ٍر ِبض
ِّ
اِتٍل ُمَتَنك

َ
ْو ق

َ
               أ

اِسدًا                
َ
ْصِلُح ف

ُ
ْتِل ت

َ
ق

ْ
ْحَسَبْن ِبال

َ
ال ت

ْوَرِة
َّ
 ِلإلْصالِح ُعْهُر الث

ُ
ْتل

َ
ق

ْ
ال

َ
               ف

ٍة                
َّ
ز

َ
ِجَهاِد ِبغ

ْ
ْر ِسالَحَك ِلل

ِّ
َوف

ِتي َك َوِصيَّ
ْ
َجْوالِن ِتل

ْ
ْدِس وال

ُ
ق

ْ
               َوال

ْهَتِدي                
َ
ْي أ

ِّ
َعل

َ
ُت ِفي ُرْوِحي ل

ْ
خ

َ
َنف

َ
ف

َصاِص إلى َمَساِر ُعُرْوَبِتي                َعْبَر الرَّ
ْوِرِهْم                

ُ
ْمَواِت ِحْيَن ُنش

َ
األ

َ
َرْجُت ك

َ
َوخ

ِت  َناِهٍض ال َميِّ
َ
ْرَبة

َ
َرْبُت ض

َ
               َوض

ُم الَجِرْيُح َمَواِجِعْي                
َ
ل
َ
ق

ْ
َد ال

َّ
ل
ّ
ق

َ
َوت

ِة ُمْهَجِتي
َ
ى َصِحْيف

َ
دا َيِكرُّ َعل

َ
غ

َ
               ف

ْنَحِني                
َ
ْن ت

َ
 ل

ٌ
لَعة

َ
 ق

ُ
ُعُرْوَبة

ْ
َتَب : ال

َ
ك

ِة مَّ
ُ
ُر األ

ْ
خ

َ
اِم ف

َّ
ُسوُدها ِفْي الش

ُ
               وأ

بًا                
ِّ
نا ُمَتَوث

َ
ْحف

َ
ى ز

َ
ق

ْ
دًا َسَتل

َ
َوغ

ِرْيَسِة
َ
َياِغِم ِفي ِطَراِد ف

َّ
 الض

َ
ل

ْ
               ِمث

نا                
ُ
ْيل

َ
ِة خ

َ
َعَمال

ْ
َسَتُدكُّ ِتْيَجاَن ال

ِة َحيَّ
ْ
َتاُت َرأَس ال

ْ
ق

َ
               َوِرَماُحَنا ت

َرَنا                
ْ
ز
َ
وا أ دُّ

َ
ِفَنا األْحَراُر ش

ْ
ل
َ
ِمْن خ

ِة
َّ
ِحل

ْ
َصى َبَهاَء ال

ْ
               ِلُنِعْيَد لألق

                
ً
َبة

ْ
َنا َرغ

ْ
َتل

َ
َهْد َما ق

ْ
اُه اش َربَّ

َوِة
ْ
خ

ُ
ْدِر األ

َ
َنا ِبغ

ْ
َنا ِضق ِكنَّ

َ
               ل

اُت ِبُرْوِحنا                
َ
اِفق

َ
خ

ْ
ْنَت ال

َ
ِني أل

َ
َوط

ِة
َ
ل
ْ
ُمق

ْ
ْنَت ُنْوُر ال

َ
ْنَت َوأ

َ
ُب أ

ْ
ل
َ
ق

ْ
               َوال

ِتي                
َّ
َراُبَك ُجث

ُ
ِئْن َواَرى ت

َ
ِني ل

َ
َوط

ِة َجنَّ
ْ
َدْت ِفي ال

َ
ْن: ُرْوِحْي غ

َ
ل
ِّ
َهل

ُ
               أل

ُ
دع عنَك لومي فال عذٌر وال عذل

ُ
يشفي جراحَي من سقم وال أَمل

حُت من ألِم األوطان وا كبدي ُجرِّ
ُ

ال من شبيٍه آلالمي وال مثل

ِخْمُت من خبٍر
ْ
ت

ُ
 وقد أ

ُ
ماذا أقول

ُ
يجتّره مخبٌر ال يدري ما الملل

يعّتد عّدًا وسردًا للمآسي وما
ُ

راَح العدّو يساقينا ويفتعل

*          *          *

ٌ
لله إعالمنا َمٌن وداعية

باهْت بمن شّردوا من شعبي، َمن قتلوا

ع تعدادًا بما هدموا
ّ
راحت تنط

ما هّددوا هّودوا؛ ما قّولوا قَولوا
ْ

حّتام يا وطني مدمى الفؤاِد وهل

ناَم الثقاُت؟ تعاموا؟ أْم ترى غفلوا؟

 أْن ال شيء يملكه
َ

»ماركيز«)1( َحْمَدل
ُ

 وال وجل
ٌ

يخشى عليه فال خوف

 أْن ال أمَر يفزعنا
ُ

لْم ال أحمدل

؟
ُ

 شاَء اللُه والهبل
ُ

لْم ال أحوقل

يا دهر حّملتني حماًل تنوء به
ُ

 أحتمل
َ

شمُّ الرواسي، عجيٌب كيف

آٍه كرامُتنا، آٍه عروبُتنا
ٌ

قامت قيامُتنا، والركُب مرتحل

ْمِلُم اآلَه في صدري وتخذلني
َ
ل
ُ
أ

ُ
آهاُت صدري وقد ضاقت بَي الّسبل

 ذاَت غٍد
َّ

صبرًا فؤادي نعيُد الحق
ُ

صبَر العراِق صبوٌر أنَت يا بطل

ها تكوي مراقدنا
ُ
اَم َنْحِمل حتَّ

ُ
اَم نصبُر والنيراُن تشتعل حتَّ

ً
 النفس بالّسقيا مقاومة

ُ
ل

ّ
أعل

ُ
من فتية يفتديها القلُب والمقل

)1( ماركيز: الكاتب الكولمبي المشهور )غابرييل 

 El General eu su( يقول في كتابه )غارسيا ماركيز

Laberiuto( تعليقًا على رمي الشبابيك بالحجارة خالل 

اإلضراب: »الحمد لله ال زجاج لدينا لنخشى عليه«.

صبور أنَت يا جمل
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 |  اإيا�س اخلطيب

الحشرة..؟؟!!

لم يســـتطع أن ينام, كيف سيزوُر جفنيه النوم 
وهو الذي يرى باشـــمئزاز تلَك الحشـــرة الســـوداء 
المقززة تـتـشــــبث بســـقِف غرفتـــه جانب قنديل 
 جسَدُه 

َ
وء المتدلي بخـفة؟! الحظها عندما فرش َـّ الض

على السرير منذ اللحظِة األولى.. 
 ذلَك بنفسه, 

َ
ـ سأتجاهل األمر وسأخلد للنوم.. قال

 أن تنكبَّ 
َ

مت أنها ستطول قبل فاغرًا فمه لثوباٍء توهَّ
عليه الحشـــرة، وكأنها مروحـــة هليكوبتر انطلقت 
بسرعة عشـــرة آالف ميل في الســـاعة كي تقصف 
ع تثاؤبه ويغلق  مواقع للعدو الغاشم, ما أجبره أن يودِّ
فمه, وراح متدحرجًا عن سريره بغفلٍة من أمره, سقط 
أسعد أرضًا مذهواًل بما حصل, رفَع رأسـُه, قابلْت عيناُه 
المشرئـبة عيني تلَك الحشرة وكأنها تؤذن بالوعيد, 
فين.. وأخذ الثأر من أسعد المصعوق هذِه  والحقد الدَّ
 كهربائية قد تمكنت منه على 

ً
اللحظات وكأنَّ ضربة

ة, كانت نظراتُهمـــا تنبئان بمعركٍة قادمة,  حيِن غرَّ
في لحظِة شـــروٍد أخرى عاَدت الحشرة المقابلة لوجِه 
دًا لوال أنـُه تدحرَج إلى  أســـعد باالنقضاض عليه مجدَّ
الجهِة األخرى, لم يقف مكتوف األيدي؛ بل أمســـَك 
ة على الطاولة  علـــى الفور بعلبة المناديِل المســـتقرَّ
رة على الجدار, والتي  وأطلقـَها باتجاِه الحشرة المسمَّ
 عن العلبة؛ 

ً
ـــاروخ مبتعدة َـّ ما لبثت أن انطلقت كالص

 مماثلة لسابقتها التي كاَن 
ً
نَّ غارة

ُ
وها هي تعوُد لتش

 أسعد 
َ

مصيُرها كمصيِر سابقاتها: الفشل.. انتفض
ه اللدود.. الحشـــرة.. بَدْت   جوارِحه بمجابهِة عدوِّ

ِّ
بكل

 معركٍة تتهادى على 
َ
الغرفة في عيني أسعد ساحة

 القذائِف والقنابِل العنقودية, ويتطايُر 
ُ

أرِضها آالف
باُر من جنباتها, أما ما حوتُه تلك الغرفة من أوراٍق 

ُ
الغ

وكتٍب وأقـــالم وأدواٍت أخرى, فبـــَدْت كالمتاريس, 
أخذت الحشـــرة تختبئ خلفها بيَن الفينِة واألخرى, 
ْت في زاويِة الغرفة بعَد نجاِحها في الهروب  استقرَّ
من القذيفِة األخيرة التي أطلقها أســـعد باتجاهها، 
 
ُ
 أسعد التوتر الذي تملكها, بَدْت كأنها تلفظ

َ
والحظ

 أسعد الستغالِل 
َ
أنفاســـها بوتيرة ســـريعة، ما حفز

الموقف واإلمســـاك بفردِة حذائه, وراَح مطلقًا إياها 
ٍة لم تســـعفُه، في لحظٍة كانت فيها الحشـــرة  بقـــوَّ
قد أعلَنت هجومًا جديدًا فاجـــأ الخصم اللدود، ولوال 
 أســـعد رأسَه 

َ
ســـرعة بديهته لتمكنت منه, أخفض

دًا   أن يســـتدير مجدَّ
َ

متحاشـــيًا الهجوم األخير قبل
ويمســـك بفردِة حذائِه األخـــرى ويطِلقها كقذيفٍة 
ثانيـــة في أقل من عشـــرين ثانية, لكنـــه لم يفلح 
 
ً
هو اآلخر, حينما صعَدْت الحشـــرة لألعلى متفادية
 
َ
 كالســــهِم باتجاهِه, قفز

ً
ت عائدة  الحذاء، وهمَّ

َ
فرَدة

 خطواِته, 
ُ

منطلقًا إلى الجهِة األخرى, ولهاثه يســـبق
أخذْت تظهـــر عالئم القلـــق على أعُيـــِن الطرفين, 
وبـــدأت الخطط التكتيكية تدوُر في العقول وتطبق 
علـــى أرِض المعركـــة, فاألموُر أصبحـــْت أكثر ندية, 
 ازداَدت شراســـُتها, أخذت الحشرة تحوُم 

ُ
والمعركة

 من مكاٍن إلـــى آخر, ومن زاويٍة 
ُ

هنـــا وهناك وتنتقل
 
َ
 تشـــتيَت عقِل أســـعد الذي أخذ

ً
إلى زاوية, محاولة

كاِت العدو  يحـــوُم بنظراتـــه هو اآلخـــر مراقبًا تحـــرُّ
ت  وار, لم تفوِّ الشـــرس, إلى أن أصابُه ما ُيشـــبُه الـــدُّ
دًا على نقيِضها  الحشـــرة الفرصة، وانقضْت مجـــدَّ
 بجناحيها كالنـفاثة, شـــعَر أســـعد برفرفِة 

ً
مرفرفة

هيب, جثا على األرِض بســـرعِة  األجنحة وصوتها الرَّ
 القفار, 

َ
غزاٍل هرَب من نمٍر في يوٍم مشـــمٍس وســـط

ق أنه نجا مـــن محاولة القصف األخيرة رغم  لم ُيصدِّ
ما حملتُه من خطورة, بقي أســـعد مستلقيًا يسحُب 
أنفاَســـُه بصعوبة ويرســـلها من جديـــد بصعوبة, 

 عيني تلَك 
َ

شعَر بالغرفِة تدور, وعاَدْت عيناه لتقابل
 أنفاَس النصر التي شعَرْت بها, كاَن 

ُ
الحشرة, تلفظ

 وقٍت ليَس إالَّ 
َ
حسُم المعركة لصالِح الفراشة مسالة

ها التائه هذِه اللحظات,  بعَد أن شـــعَرْت بإفالِس ندِّ
 على أرِض المعركة اآلن, نظرة.. 

ُ
مجهوٌد كبيٌر ُيبـــذل

وأخرى تبعتها.. وها هي الحشـــرة تبـــادُر بالهجوم 
 
َ
الـــذي بدا بأنـُه الضربة القاضية, لوال أنَّ أســـعَد قفز
 كتابًا كان متموضعًا على 

َ
ـة, وأطلق بحالٍة استـثـنائـيَّ

الطاولة باتجاه الحشرة, تمترَس الكتاُب على األرض 
خائبًا بعَد أن أفلتْت منُه, لتشنَّ هجومًا مكثـفًا هذِه 
ة بانطالقاٍت خطيرة, لكنَّ أسعَد دائمًا ما ُيحِسُن  المرَّ
ْت المعركة  , استمرَّ

ً
 إلى الهجوِم ثانية

َ
فاع والعودة الدِّ

 محكمة.. 
ٌ
بيَن كرٍّ وفر, واألمـــوُر تزداُد تعقيدًا, خطط

انطالقـــاٌت غادرة.. دفاٌع مســـتميٌت مـــن الطرفين, 
أدواُت الغرفة تشـــتتت هنا وهناك, واألدوات بدأت 
ْت  ـــور تكســـَرْت, وفردتا الحذاء اســـتقرَّ تنفذ, الصُّ
 منهما بزاوية مقابلة ألختها, الوســـائل بعثَرْت 

ُّ
كل

 يزداُد وطيســــها, الهجمات بقيت 
ُ
المكان, المعركة

تسيطر على الموقف, والصمود عنوان طرفي النزال.. 
 شـنـتها الحشرة بحالِة تشتٍت أصابْت أسعد, 

ٌ
هجمة

ت الحشرة من  أرجَع أسعد رأَســـُه إلى الوراء، بينما مرَّ
 أن تلتفْت إلى 

َ
ـــهم الجارف, وقبل أماِم وجهه كالـسَّ

الوراء، كان أســـعد قد تمكَن من صفِع الحشـــرة بآلٍة 
حديدية كانت في يده, رآها تتهادى أمامُه كالورق 
.. بعَد معركٍة شرسة, 

ً
.. قتيلة

ً
 أرضًا مهزومة

ُ
ـُط وتسق

لم ينتظر أسعد المفاجآت مجددًا، فأبرحها بضرباٍت 
ِه اللـــدود الُمفاجئ, الذي  أخرى أكدْت له مـــوَت عدوِّ
ق أســـعد أنـُه الطـرف  ة, لم ُيصدِّ ظهـــَر على حيِن غرَّ
ـستُه الفرحة الغامرة, استعاَد توازنُه,  المنتصر وتلبَّ
أمسَك الحشرة الصغيرة بيده وقد بَدْت كعمالٍق.. بل 
كمارٍد في ساحِة المعركة, وها هي اآلن ُجـثـة هامدة 
 نفســـًا عميقًا, وعاَد إلى ســـريِرِه 

َ
 أرضًا, أخذ

ُ
تســـقط

متبخترًا بنصـــِرِه المحقق في هـــذه المعركة, وضَع 
 أن تقَع عيناُه على حشرٍة 

َ
جسـَدُه على الســـرير, قبل

سوداء أكبَر حجمًا, وأكثَر ُرعبًا من سابقتها مستقرة 
 بمعركٍة جديدة.. 

ً
ـوء, مؤذنة

َّ
بجانب قنديل الـض

 |   وفيق �شليطني

وقفُت على اليّم في حَجٍر مفرٍد
وبلوُت التجاعيَد فيه.

َ
دخلُت الشقوق

ِه ْنُت ما أودَع الغيُب من سرِّ
َ
وَساك

في وميِض الظالْم
***

أنا البيُت فيِه
،
ُ

ه... واألثاث
ُ
تفاصيل

ُ
ه المستكّنة

ُ
وَوْردت

اِر
َ

ض
ُ
تحت غطاِء سريِر الغ

َم الدهُر فيِه..
َ
الذي َجث

مًا شاهقًا..
ُ
هنا أبتني ُحل

 دنيا 
َ

بعض
ٌ
ْت بها عشبة مَّ

َ
ل
َ
أ

 في الحقِل ترعى.
ُ
تركْتها الطفولة

***
أال أيها البيُت،

مازال صوٌت شبيٌه بعيٌد
ِة األبديِة بَّ

ُ
 في ق

ُ
ش

ّ
ُيعش

واِن..
ُ
عنَد بريِق ُحطاِم الخ

ِت الروُح منُه.. عَّ
َ

الذي ش
***

أنا َحَجٌر يلَبُس الموَت 

َيهذي...
َيغيُم،

ِة  المسرَّ
َ

لُح أرض
ْ
وَيف

 الوقِت
ُ
ة ازتي ُسرَّ مَّ

َ
غ

.. ِجنُّ
ُ
ال وقَت يجري على ما أ

..
ُ
 األزلّية

ُ
أنا الساعة

،
ُ

ل
َّ
 التراِب الذي يتشك

ُ
نبض

هذا المدى..
َحيرتي وانتظاري.

***
ُعَباَبي..!

ارِه..؟
ّ
َمْن يستريُب بزخ

َمْن يغاوي مراياه..؟!
منيَّ هذا العماُء

الذي يتكوكُب حولي
 فيِه الُصوْر.

ُ
وأنفخ

***
َحَجٌر غائٌر..

تيِق الكالِم
َ
في ف

أنا..
َحَجٌر..

ٌ
واقف

في مداِر الَحَجْر

في ُلّجة الحجر
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للمساءات ألوانأرسم شمسًا...
 |   اأميمة اإبراهيم |    اأحمد علي ال�شمايل

كدُت أخرُج من كوكِب العتِم
ً
أْو أرسُم الدرَب صاعدة

باتجاِهْك..

كنُت أحتاُج لفَت رؤاِك

ولفَت انتباِهْك..

ني
ُ
 الريِح تأخذ

ُ
لم تُعْد نجمة

حيثما تشتهي..

لم أُعْد في الطريِق إليِك،

َت،  التشتُّ
ُ

أخاف

راٍغ
َ
والغوَص في لّجٍة من ف

بِه أنتهي..

هكذا صرُت أعني المداَر

المضيَء،

الذي ال يراوُح عند المساِء...

وال ُيشِهُر الغفَو

..
ْ

تحت الظالل
َ

هكذا صرُت أعني المحال
دروبِك فيَّ

وخفقي لديِك..

وعمري الذي كان سّرًا

ى 
ّ
تمط

وقلبي الذي كان لهفًا

عليك..

 اآلن في كوكٍب
ُ

أركض

من بياٍض..

وتتبعني ربوتاِن هناك،

 بي زنبقاُت
ُ

وتلحق

الرياِض..

وأرسُم نحاًل كذاَك الذي

.. مرَّ

أرسُم طيرًا كذاَك الذي

.. فرَّ

أرسُم شمسًا كما

أشتهيها،

تزغرُد مابين آٍت

وآْت..

كدُت أخرُج من كوكِب

العتِم

كي ألتقيِك..

ي
ّ
أصل

...
ْ
الة وال شيَء إالَّ الصَّ

لِة 
ّ

ها في فورة حبٍّ أو نكـــٍد أو جنون عن ألوانها المفض
َ
ســـأل

لمساءاتها العابقة بعطر الّنارنج.
أجاَبْتُه: »ببساطٍة الشيَء... ال لوَن محددًا يجذُبني أو يغريني. 

 مساٍء بعيٍد... بعيد.«
ُ
 األلواِن منذ

َّ
فقد أنهْيُت كل

 
ُّ

غيَر مصّدٍق ما يســـمُع، تتحّرك حدقتاه في دهشٍة، وتشف
خطوط جبينه عن استغراٍب. تنظر إلى عينيه العسليتين، وتبدأ 

الحكاية: 
» منذ مســـاٍء بعيٍد، بعيٍد... ضـــاَع زمُنه من تقويم ذاكرتي، 
 ألواَنها 

ٌ
يِف، ما أضاَعْت فراشـــة

ّ
 ألوان الط

ِّ
ارتدْيُت ثوبًا ملّونًا بكل

، الّسماُء 
ُ

ها في حديقِة ثوبي، وتالقى فيه البحُر والجبل
ْ
إال وجَدت

هر، الورُد، الطيُر... وكْنُت أعرف أني 
ّ
جُر، العشُب، الز

ّ
والغيُم، الش

 ،
ُّ

 بيضاَء ترف
ً
 حمامـــة

َ
ما إن أبدأ الّرقـــَص والّدوراَن حّتى أتحّول

تها، 
َ
 برشـــاقٍة لتتابَع رفرف

ُّ
، وتفز ، ثم تهبـــط، تنقُر الحبَّ

ُّ
وترف

ودوراَنها الحميم في فضاِئها المثيِر.
 األلواِن منذ أّول دهشـــٍة، ولم يعْد 

َّ
وهكذا كان... أنهْيُت كل

 بها مالبســـي، أو مســـاءاتي 
ُ
هنـــاَك داٍع للبحِث عن ألواٍن أصبغ

 من يوٍم إلى آخـــَر، ومن فصٍل إلى 
ُ

أو صباحاتـــي. وصـــْرُت أنتقل
 علَب الّتلوين وغالالِت الّرقِص التي أودْعُتها أدراَج 

ً
آخر، ناســـية

خزائني. مـــا حاجتي إلى األلواِن والفضـــاُء – حيث أنا – ال يريُد 
ُه!؟.«  بأجنحِتها أو تعبَر سماَء

َّ
لغير الحمائِم أن ترف

 األلواِن؟؟!«.
َّ

 رأَسه: » أنهيِت كل
ُّ
ٍب يهز

ّ
بيَن مصّدٍق ومكذ

»نعم... هل تحبُّ أن ترى وتتأكَد... إذًا سأدوُر وأدوُر في   -
 يزهو فتصفو 

ٌ
... بياض

َ
رقصِة الحمام. لـــن ترى إال اللوَن األبيض

 .
ٌ
 ثلٍج... اقترْب ها هنا دفٌء لذيذ

ُ
نفُسَك، وتشعُر باألماِن. بياض

ه. أم 
ُ
 مثيل

َّ
أما جّرْبَت أن تفَرَك يديَك بكرٍة ثلجّيٍة لتنعَم بدفٍء عز

َك من حرِّ صيٍف اشتدَّ 
ْ
 الغيِم... تعال إليَّ أظلل

َ
تراَك تحبَّ بياض

لظاه«. 
ها أن تستجيَب 

ُّ
لجي، ويحث

ّ
 رأَســـُه نائيًا عن البياِض الث

ُّ
يهز

، وتنهمُر في أرضِه نبَع 
ُ
لجية

ّ
 الث

ُ
ليديه الّدافئتين، فتذوُب الكرة

 األلواِنِ 
َّ

ى عن البياِض الذي يختزُن كل
ّ
ماٍء. لكّنها ال تجرؤ أن تتخل

 تسقي 
ً
 ماطرة

ً
فتمزُج باألبيِض قلياًل من األســـوِد، لتصيَر غيمة

تاِء 
ّ

، ستغمُره مطرًا في ليالي الش
ُ

ها الجفاف
َ
ق

ّ
 أن يشق

َ
تربَته قبل

 بمائها ستهيُم 
َ

... لكّنه إذا ما اغتسل
ُ

ل
ّ
، ويتبل

ُ
الباردِة، سيرتجف

روحه في نشوٍة غامرٍة.
-« أتشـــعُر بالبرِد؟ ما رأُيَك باألزرق واألبيض؟ أتريد أن تكوَن 
 طيرًا 

ُ
َت... إن كْنَت سمائي سأتحّول

ْ
سمائي أم بحري؟ اختْر ماشئ

 بي ولتكن 
ْ

اِتـــَك، وإن كْنَت بحري ترفق  في فضاء
ُ

 أرفرف
َ

أبيض
 الجناح.«

ُ
 فما أنا إال نورٌس مهيض

ً
أمواُجك هادئة

 غاضبًا: » تدورين وتدورين، تخلطين الِجَد بالهزِل 
ُ

ينتفـــض
وتعودين إلى األبيض، كرْهُت الحمائَم والّنوارَس... كوني أكثَر 

، تفّجري ألوانًا وأنغامًا.«
ً
، أشدَّ ألقًا وأنوثة

ً
حياة

ـــُر عروقها، تفوُر األنغاُم 
ّ
 دُمها بنداٍء غامٍض، تتوت

ُ
يشـــتعل

في حنجرتها، تهرع إلى ألواِنها فتمزُج األحمَر واألصفَر لترتديه 
 برتقالي، استمتْع 

ْ
ُد لهبًا. تومُئ إليه: » تعال تذّوق

ّ
برتقااًل يتوق

 مشمشـــًا 
ُ

بطعمِه الحائِر بين الحلو والحامِض، وإن رغْبَت أتحّول
 ...  الّنارنِج الغريَب، المتأرجَح بين حلو ومرٍّ

َ
أو نارنجـــًا... جّرْب مذاق

َنْت واستوطَنْت 
ّ
كم أشبُه الّنارنَج ويشبُهني حّتى أنَّ رائحَته تخز

 ظهيرٍة؟ صّدقني ال 
ِّ
في شـــراييني. أم تريُدني شمســـًا في عز

 عليَك من الحرائِق تلتهُم بيادَر 
ُ

أريُد لشرايينك اشتعااًل أخاف
سنابِلَك.«

» أتريدين إسعادي؟ هيا ارقصي وتوهجي«.  -
»ســـأرقص بمرافقـــة األحمِر واألســـود، ســـيمتزجان   -
ليصيرا نبيذًا، خمرًا.... سُيِســـِكُرَك لوني. فدْع روَحَك تنتشـــي، 
 لـــن تنفد ألواني، من 

ْ
مالة. ال تخف

ّ
واشـــرْب كأســـي   حتى  الث

 ليتوّحدا بنفســـجًا... هو اللون 
ُ

 األحمُر واألزرق
ُ

أجلك ســـيتعانق
 ســـطوة الليل، هو 

َ
 ما بعَد الغروِب قبل

ُ
ـــفيف الحزين، عتمة

ُ
الش

أواُن اللقاِء في حقوِل الغموِض واألسراِر اإللهية«.
 ما تقولين.. مـــا بين مدٍّ وجـــزٍر تراوحين، ما 

ٌ
»غامـــض  -

بيـــن رفٍض وقبوٍل تحتار روُحِك، وما بين واقٍع وحلٍم تتأرجحين. 
. وأنا أريُدك تمورين بالحياِة 

َ
 أنِت تجمعين الموَت والحياة

ٌ
عجيبة

 يرتديك.. جّربيه«.
َ

 شعلٍة زرقاَء... ما رأُيك دعي األزرق
َ

مثل
» ال... فهو ال يشبُهَك... ليس لوَنك... لكني سأستعيُر   -
 عليَك ربيعًا... آتيك ربيعًا 

ُّ
لَك قلياًل منه، وأمزُجه باألصفِر، فأهل

 في عروِقَك. تفوُر 
ُ

ق
ّ
في ســـطوِة الخريِف... يتجّدُد دُمَك ويتدف

 مطٍر... 
ُ

 دفٍء، بعض
ُ

ُت لَك: بعـــض
ْ
ل
ُ
 ينابيَع خصٍب. أما ق

ُ
الحيـــاة

 الّنرجُس من شقوِق األرِض طاغيًا بحضورِه 
ُ

تزهر األفناُن وينبثق
هوِر البرّيِة«.

ّ
 الز

ِّ
على كل

رني الّنرجُس باألصفِر... أشتهيِك بغاللٍة صفراَء، 
ّ
» ذك  -

وخطوٍة راقصٍة جريئة، يداعُب قدميِك الحافيتين تراُب حديقٍة 
 انتظاُرها للّرقِص«.

َ
طال

» سأرقُص بعد أن يتماهى األصفُر والبنيُّ الّترابيُّ في   -
. العسليُّ لون عينيَك العابثتين،  عناٍق شغوٍف، فيولُد العسليُّ
الحزينتين، الغامضتيـــن، لون عينيَّ الباكيتين، الراحلتين نحو 
 عند 

َ
مـــِن أن يتوقف

ّ
المجهول. شـــهُد كالِمـــَك حيَن ال تريد للز

 اللحظاِت الهاربِة 
ُ
ة

ّ
كلمٍة. طعُم الحياة حين يســـكُنها فرُحَك. لذ

المسروقة من غفلِة األيام.
 يا صغيري... يـــا عصفوري. هكذا 

ْ
هكـــذا يا..... دعني أقـــل

 مســـاٍء 
َّ

 كل
ُ

 الحياِة.... سأكتشـــف
ُ
تتوالُد األلواُن وتزدهي لوحة

لونًا جديدًا أرتديه، ويرتديني. وسأرقُص بمؤازرِة غيٍم أو ضباٍب، 
ْمِسُك بي، فأفرُّ 

ُ
 عني، ينجلي ت

ُ
 فتبحث

ُ
 فتراني. يتكاثف

ُّ
يشف

.
ً
 مذعورة

ً
هاربة

أصـــدُح باألغنيات، وأدعـــوك لتبحث عني، فـــإذا ما اقتربَت 
َك المنهمَر في ســـمائي ســـربًا من العصافير،  أو ســـمْعُت نداَء
 قصائدي. 

َ
 وخرائُب حتى أنـــزف

ُ
ْت في عروقـــي حرائق

َ
اشـــتعل

 الحكاية، حيث شـــرنقتي البيضاء تنتظُرني 
ّ

فأهـــرب على كف
ها، ويلّوُنها 

َ
 أن يأتَي َنّساٌج ماهٌر يفكُّ خيوط

ً
ألقبَع فيها منتظرة

بما رغَب من األلواِن وينســـُجها أقمارًا تزّيُن مســـاءاتِه. أو يأتي 
 للعزوف عن الّرقِص 

ً
 ماهٌر حنون ال تترُك أنغاُمـــه فرصة

ٌ
عـــازف

د وتأّجج من األلوان.
ّ
فأرتدي في مساءاِت الخريِف ما توق
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**  ال.. ليس اضطرابًا وال قلقًا  وال توترًا. 
إنه شيء آخر.. 

إحساس مختلف، ومشاعر جديدة لْم أعرفها سابقًا. 
  قلبي كان يدق بعنـــف، وقدماي ال تقويان على حملي، ولْم 
يكْن الحذاء المقيت الـــذي أمتطيته رغمًا عني من أجل المقابلة 

هو السبب. 
 كياني، أم انقالب، أم بركان تفّجر 

ّ
  »حائـــرة أنا.. أهو زلزال هز

في داخلي فمحا ما بنيت خالل سنوات عمري كله. »
   حين رأيته صارت عيناي تطوفان في المكان، ثّم تستقران 

حيث مكانه.
 أين أنا؟

ْ
» أين قوتي؟ أين إرادتي؟ بل

أهذا هو الحب؟ 
ومْن أحببت يا فطمة..؟  شاب عربي ودمشقي.؟ 

    ماذا فعل كي أحبه.؟ وما الذي يميزه.؟ 
أأنـــا فطمة التي كنت أصـــّرح، أْن لْن أتزوج من رجل شـــرقي 

متخلف؟!.
    وأصرخ ملء صوتي: » ال أصّدق رجاًل عربيًا يقول أنا تحضرت، 

ولست مثل أبي وجدي، وبقية أفراد قبيلتي«.
  ومـــاذا فعل كـــي تلتجئ إليـــه مشـــاعري، وتالحقه دقات 

قلبي.؟ 
ورغم هذا لْم يشعرني باهتمامه.. 

م قيادي.؟
ّ
    أيريد اغتيال كبريائي، ثّم تسل
إنما هيهات، إْن فعل ما عدت أنا.

   ولكن مْن أنا، أو من ْ كنت.؟«
           

       * اســـمي فطمة، طالما كرهت هذا االســـم، أبي اختاره 
ألنه يعشـــق أمه، وكونه الرجل فقد ألزمنـــي به، لكنني قررت أْن 
أســـتبدله باسم آخر، لْم أحدده بعد، ســـأفكر باألمر حين أحصل 
على الجنســـية الكندية، التي قدم والدي األوراق الالزمة والمال 
منذ سنوات كي يحملها، فجنسيتي عائق على حدود العالم كله، 

وحتى العربي منه. 
    »اختيار الثياب لْم يكن مشكلتي يومًا، فما باله اليوم يغدو 
مأســـاتي، موعد مقابلة العمل بعد ســـاعتين ولْم أحدد بعد ماذا 

أرتدي، أمْن أجل اللجنة أنا حائرة، أْم من أجل....؟ 
  ال. ال يمكن أْن أصبح هكذا. 

أنا حّرة.. لْم أتزّين يومًا من أجل أحد، ولْن أفعل اليوم. 
لْن أخالف رغباتي من أجل إنسان.

    أمـــنْ  أجل رجل تنهشـــني الحيرة، ويســـحقني التردد؟ 
أيعقل هذا؟ 

  ويـــردد قلبي كلمات تافهة: » تـــراه يحّب اللون األبيض، أْم 
األخضر، وهل يرضيه البنطال )الجنز( أْم...؟ » 

يولول عقلي معترضًا، بينما قلبـــي يهتف طربًا، وهو يتأمل 
أناقتي في المرآة.«

     
        *أهرول مسرعة نحو عربتي الصغيرة، وأنطلق إلى دبي 

حيث الشركة.. وهو.    
            أفكاري وأولها رفض اسمي، ال يستسيغها أحد، فمن 
يخالـــف القبيلة يعتبر عاقًا، حين قلت لهم ال أريد الزواج، ضجت 
حناجرهم بالصراخ، قالوا إنني فتاة معقدة، ويجب أال أصرح بمثل 

هذا الكالم..
     أنهيت الثالثين من عمري، أي اصبحت في عمر حرج كما 

يعتقدون، ألّن رجالنا يفضلون الصغيرات.
          

      * لله الحمد الطريق ليس مزدحمًا، ســـوف أصل قبل بدء 

المقابلة وأراه..
» أهذا ما تفكرين فيه.؟  يا لضعفك وانسياقك، أهذه فطمة 

التي أعرف.؟ 
كفاك ما وصلت إليه، دعي الرجل وشـــأنه، أال يمكن أن يكون 

متزوجًا، أو خاطبًا، أو ال يرغب في الزواج.؟ 
أال يمكن أاّل يكون مناســـبًا لك، من أيـــة ناحية من النواحي 

المتعارف عليها في مجتمعنا، فيرفضه أهلك.؟ 
   أوه.. أية أفكار ســـيئة هذه، ســـأتوقف عْن التفكير، وأقود 

آملة أْن أراه. »
      لست اجتماعية  » تراه مثلي.؟ »

 وهذا عيب آخر أحاســـب عليه، أمضي أكثر ســـاعات يومي 
حين ال أعمل في غرفتي أرســـم أو اقرأ أو أشاهد فيلمًا، أحيا حّرة 

ال ألتزم تجاه أحد.. 
     ولـــْن أتقبل أْن يملي علّي أحد أمـــرًا، بحجة أنه زوجي، وال 
 وأجزم أنني لْن أرضى أْن يلتصق بي شـــخص كظلي، 

ْ
أعتقد؛ بل

في الليل والنهار وأينما حللت ألّن له علّي حقوقًا.. 
ه..؟ 

ّ
»أال أرضى من قيس هذا كل

 صاحبه.. »
ّ

سمعتهم ينادون باسمه، ما أجمل األسم وأرق
     أنا ســـعيدة بالحيـــاة التي اخترتها، ألنهـــا تتجاوب مع 
طباعي، لكنهم يعتقدون العكس، ألنني ال أستســـيغ محادثة أو 
مرافقة الكثيـــر من الناس، ووجهي ال يتجاوب مع وجوه اآلخرين 

ومع عواطفهم، وأمقت أْن أكون مثل الذين يبتسمون للوجوه 
كلهـــا، ويرددون كلمـــات جوفاء مرحبة، حتى لـــو لْم يكونوا 
يعنـــون ما يقولون، وأعـــّده نفاقًا. تراه ســـيحب طباعي، ويكون 

مثلي.؟ 
    في داخلي عصفور يخفق بجناحيه، ويزقزق.

      أدوس البنزين متجاوزة حدود السرعة المطلوبة. 
     » من أجل المقابلة تخالفين وتطوفين السحاب أيا فطمة، 

أم من أجله.؟ » 
       

     * غرفتي أجمل مكان في بيتنا الكبير، نسقتها كما أحب، 
فأنا أعشـــق الفن، لذا اخترت كلية الفنـــون بعد الثانوية العامة، 
 قطعة فيها 

ّ
محتوياتها قْد ال تعجب كثيرين، لكنني ابتعت كل

دون التقيد بما تعارف عليه الجميع، الســـرير من خشب طبيعي 
لم يصقـــل ولم يدهن، ولوحتي المفضلة رأس بشـــري خال من 

الزيف
 ) جمجمة (.. 

 ستعجبه.؟ »
ْ

       » ترى هل
   يا الله مْن هذا الذي أتحّدث عنه، وأفكر فيه.؟ 

كيف غدوت هكـــذا.؟ يجب أْن أقاوم هذا الضعف، هو ليس 
إال رجل قـــْد يملك بضع صفـــات أعجبتني، لكنـــه ليس إال أحد 
الرجـــال الذين تتألف منهم اللجنة الممتحنة، والتي ســـتوافق 
على تعييني أو ال تفعل، واألرجح عدم القبول كالمعتاد، ففرص 
العمل قليلـــة للمقيمين مثلي في دولـــة خليجية، وخاصة لمن 

يحمل جنسية عربية. 
    ترى هل هو من المقيمين، وقادم للعمل وحسب.؟ 

يعود بي عقلي إليه، ماذا أعمل كي أتوقف.؟ 
طالما رفضت فكرة العودة إلى دمشـــق، إلـــى الوطن الذي ال 
أعرفه، وال أشـــعر أنني أنتمي إليه، أوه كم أشعر بالضياع، عربية 

أنا وال أعرف اي شيء عن العروبة، وال أتقن حتى لغتها. 
    في البيت نتحدث اإلنكليزية، ومنذ كنت في روضة األطفال 
وأنـــا أتلقى علومي في المدارس اإلنكليزية، تعّود أصبح عشـــقًا 
لهـــذه اللغة، ولما تعنيه من حضارة ورقي كما ترســـخ في عقلي 
دائمًا، حتى أنني في قرارة نفســـي كنت أوقن أنني لْن أستطيع 

الحياة إال مع رجل ينتمي إلى هذا العالم الذي أعرف.
   » أخشى أْن يكون عربي اللسان والقلب.. »

  أعود إلى التفكير فيه.
    * هـــا قد وصلت، قلبي يقودنـــي بلهفة إليه، دون تفكير 

أتجه إليه.
    أقف. يتقّدم مني، يّوجهني، يسألني، أجيب، أبدأ، أنتهي، 

مسّيرة أنا ال وعي وال سيطرة.
     أسمع صوته يقول: » سنعلمك في حال القبول ». 

     أجّر جســـدي المتشـــبث بالمكان بصعوبة، أســـير بضع 
خطوات، لكن صوته يوقفني: » آنسة فطمة، أيمكن اإلتصال بك 

في الغد للتحدث في شأن خاص ». 
        تراني قلت له نعم، استجابة للهفة قلبي..؟ 

  أيعقل أْن قلت له ال، ألّن عقلي بدأ يعي ويتولى القيادة.؟ 
    ال أدري..

       بضع ســـاعات تفصلني عْن الغد، وعْن صوته، وعْن قرار 
قْد أتخذه، ويختم فصاًل من حياتي، ويبدأ فصل آخر. 

      بضع ساعات.. 
          هل سأبقى فطمة التي أعرف، أْم سأغدو أخرى أتعّرف 

بها..
فأحبها أكثر..؟ 

ُتـراه ُحـبًا.؟
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ثالثية الندى
•الغالل

 أن أمرَّ بشرفٍة..
ُ

يصادف

المـــزداِن باأللِق  محفوفـــٍة بكثيرهـــا 

الكثيِر

..  أن تراني مترفًا بالحبِّ
ُ

يصادف

 الزنابِق 
ُ
مأخـــوذًا بمـــا أملتـــُه مملكـــة

والظالِل

 أن أمرَّ على الشماِل
ُ

يصادف

 من ســـورها 
ً
 ما يشـــابُه وردة

َ
وأقطف

المكنوِز..

ْوَحها وأدوُر في فلِك الغالِل
َ
 ف

ُ
أحمل

 األجراَس عّمن 
ُ

 أن أراها تسأل
ُ

يصادف

 من منثورها..
َ

قارَب األشواق

،
ُّ

 ذاَت هائمٍة ترف
َ
 القصيدة

ّ
عل

وتطلُع الناياُت في بعِض المقاِل

ولكّنـــي كثيرًا مـــا أرى قمـــَر الحديقِة 

ينجلي،

 الكوِن بالمكســـوِر يحملُه 
ُ

ويمّر بعض

ِر السالِل  
ْ
ف

َ
إلى ق

 في 
ُ

 أن أرى وجعـــًا يجـــّدف
ُ

يصـــادف

الّرماِل

 في الغماِم المرتخي 
َ
ها الغريقة

َ
وصورت

بيَن الحقيقِة و المحاِل  

 انتباِه 
َ

 أن أمرَّ بوقتها مثـــل
ُ

يصـــادف

 في وقِت الهجيِر 
ِّ

الظل

مـــن   
َ

أقـــول  وال 
َ

أقـــول أن   
ُ

يصـــادف

القصيدِة..

قِة الحريِر.
ّ
غيَر بيٍت من معل

•األيكة

 نرجٍس تمشـــي 
َ
مـــّرْت كما لو أّن أيكة

على ساقيِن،

و ابتعدْت كما لو أّنها غيُم البعيْد 

..
ً
هاِث حديقة

ّ
مّرْت على َعَجِل الل

تتماوُج الناياُت في أسوارها،

وتدوُر في األلِق العديْد 

 إلى 
ُ

ماذا أصاَب النهَر كي يثَب العميق

شبابيِك الرؤى..

 ؟  
ْ

 األعتاَب من هذا المضيق
ُ

ويقّبل

مـــاذا أصـــاَب الذكريـــاِت وقـــد طوى 

 الّرحيِل، 
َ
المحزوُن أشرعة

  ؟
ْ

وغادرْت خطواتُه وجَع الطريق

مـــن ســـفِر  الطيـــُن  اســـتراَح   
ُ
منـــذ

الحقائِب.. 

اِت الغريقِة في 
ّ
تستعيُد لظى المحط

ْ
المدّبِج والعقيق

ُع حلمُه المخموَر ما 
ّ
 واآلتي يـــوز

َ
وأفاق

بيَن احتماليِن : 
ْ

 أوراِق العميق
ُ

التقّدُم نحوها أو قطف

َمْمُت الحسَن، 
َ
رّباُه ماذا لو ل

  
ْ

واســـتعذبُت لثَم اللوِن من هذا األنيق

؟ 

ماذا يصيُر إذا نهبُت المستثيَر، 

وأغلقْت شفتي شبابيَك الحديقِة يوَم 

عيْد ؟

ماذا يصيُر إذا غويُت،

 الندى : هل من َمزيْد 
ُ

 لي بعـــض
َ

وقال

؟

 الُمراُد رؤى،
َ

ماذا لو اشتعل

وكنُت أنا الُمريْد  ؟!.

•الطيف 

 األعشاِب.. 
ُ
بيني وبينِك نهدة

 في نداها عن طيوِف اللوِن في 
ُ

تبحث

قوِس القزْح

 من 
َ

بينـــي وبينِك مـــا أقاَم ومـــا ترّحل

طيوِر الماِء..

مـــا ضاقْت بـــِه الشـــرفاُت فـــي هذا 

السديِم، 

وما انسرْح

كّنـــا هناَك ولـــم يكْن ما بيننا جســـٌر 

 ،
ٌ
وساقية

ى 
ّ
وما كاَن الشـــذى مترّنحـــًا بيَن الُمدل

 
ْ

والوريف

 شـــهوٍة بيضاَء في أفِق 
ُ
مّرْت ســـحابة

الحزيِن..

 
ْ

 من زنبِق الوجِع الشفيف
ٌ
وضّمة

ـــْت على وجٍل حمامـــاُت القصيدِة 
ّ
حط

 سطِح الُمشتهى،
َ

فوق
ْ

ها غيَم الّرصيف
ُ
عْت أطياف

ّ
وتوز

وتجمهَر الريحاُن والمنثوُر، 

وانعقَد الكالُم على الكالِم، 

 
َ

وغـــادَر المنثوُر شـــّباَك التفّتـــِح قبل
ْ

إيقاِظ المرايا في السقيف

وعبرُت..

هاِث إلى غموٍض 
ّ
ُر الل

َ
دوَن مسافتي َسف

أزرٍق..

ولديَّ من عبِق اللقاِء الصعِب ما يكفي 

 الُمْجَتَرْح
َ

السؤال

 المســـتهاَم على 
َ
رًا هذا المحيط

ّ
متدث

جنوِح السندياِن،

 السندياُن غصونُه عنَد الغديِر 
َ
وما أناخ

وما انفتْح 

 في البقّيِة عن شـــتاِت 
ُ

وعبرُت أســـأل

ِب..
ْ
الّرك

َتَتْح 
ْ
عّمْن شاقهْم في الوقِت ذاَك الُمف

 ففّتحوا 
َ

 الطريـــق
َ
كانـــوا كمـــن قـــرأ

الشرفاِت..

فضي بهم نحَو الفرْح  
ُ
 ت

ً
 حديقة

َّ
عل

 
ُ
كانـــوا على َوْعِد البشـــارِة يا شـــهّية

،
ً
يعجنوَن الّريَح أغنية

ألجِل تفّتحيَن الصبَح من شفِة القدْح.

ان ليف طعمة  |   غ�شَّ

1 � سفر الّصبا
كان الهدوء يبرعُم الّصمَت 

المخّيَم

غنيٍة
ُ
 أ

َ
ألف

وينثرها طيوبًا

في فضاِء الحافلْه

 بين 
ُ

كان الّصباح يفيق

جبينها

ونهار جيٍد

 فيه الفجر صبوته
َّ
حط

فغّنَت للّصباباِت الحنونِة

 الّناياِت،
ُ
جوقة

 القافلْه
ُّ

في صمٍت يلف

 تناُم على حريِر وسادٍة 
ُّ

كف

بيضاَء

كادْت أن تذوَب من الّرهافِة
وانسياب الياسمين الُحرِّ

بين المرفقيْن

 
ً
 سوداُء أرخْت حلكة

ٌ
وزنابق

جذلى

على صدٍر،

وراحْت تقطُر العطَر 

ى
ّ
المصف

في مساِم الّراحتيْن

اللُه للبوِح الحنوِن

يصيُر موسيقى من األلِق 

المسافِر

في ضميِر الورِد

يختصُر السنيْن

اللُه للفوِح الهتوِن

 الكلماِت أشواقًا
ُ

يسقسق

على شفِة الحنيْن

اللُه ما أصفى الجنوْن!!

 
َ

هل كنت تختصريَن شوق

الورِد

للّصبِح المنّدى في صفاِء 

هنيهٍة

هربت من العمِر الحزيْن؟!

هل كنَت تشتعليَن حين 
ُ
ل الخدُر اللذيذ

ّ
تسل

إلى ربيعِك

اِن من وجٍد
ّ
وانثنى كف

 من مجاني 
َ

يلّماِن القرنفل

الياسميْن؟!

هل كنِت أنت، كما رآِك 

: بُّ الرَّ

عشتارًا، وفينوسًا، وأفروديُت
َ

من وجٍد تعّتق

في زماِن طفولِة األقماِر

حّتى لحظٍة،

ْبنا بها،
ُ
ذ

بل ذاَب فيها

من مجاني الورِد،

حّتى المقعديْن!!

2 � سفر البنفسج
 من دفِء قلبينا

ٌ
هي غيمة

 المقعدين
ُّ

تلف

كاَب  وضباُب عطٍر يحجُب الرُّ

عّنا

 .. بيَن بيْن
ُ
فالمسافة

 سكرى بأنفاِس 
ُ
هي ساعة

البنفسِج

وارتعاِش المقلتيْن

نهران من َعَبٍق المحبِة

يجرياِن من اليديِن

إلى اليديْن

رّباُه.. ماهذا الوداُد؟!..

المقعدان تعانقا

ذابا فصارا واحدًا

اللُه.. ما أحلى الهوى!!

ذْبنا.. تماهينا لهيبًا

في احتراِق الّراحتيْن

اللُه ما أحلى الهوى!

ُعْدنا إلى بدء الخليقِة

آه.. ياحّواُء

يا ضلعًا يعود إلى حنايا 

الّصدِر

ِق
ّ
مشبوَب التأل

بعَد بيْن.

قصيدتان
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 ُجرحي ينتشي
َ

َما زال
ْ
ألمًا وتطعُنُه الّسكاكين الغريبة

 المدى
َ

ؤى خلف وعلى الرُّ
ْ
تَي الّسليبة تغتالني أحالُم أمَّ

مُت يفتُح باَبُه والصَّ
مِت يسرقني فأنا َسجيُن الصَّ

ني على َمْتِن العذاِب إلى
ُ
ويرِسل

زنازيِن اغترابي ُمرغمًا
وُمغّمسًا بالقهِر تجلُدني على

ُ
َمْرأى الجميِع سياط

جيِش المعتديَن على
!
ْ
امتداِد األزمنة

* * * * * *

يتالعُب اإلعصاُر بي
وأنا بقايا من بطوالِت
على وجِه الّدفاتِر في

ُرفوِف المكتباِت أعوُد
في كسلي إليها

مَن اختصارًا
ّ
أمسُح الز

ما عادْت إلينا ُربَّ
ضفي

ُ
 ت

ِّ
 بالعز

ً
وقفة

 منها علينا !
ً
هيبة

* * * * * *

يا ُجرحَي المغدوَر
ْ

ياِء ولم تزل
ّ

َك كالض
ُ
َنزف

اَح وحدَك في السَّ
اَح انتخاْء تمأل السَّ
وعلى مواجِع ُحلِمنا

نا
ُ
 وضعف

ُ
ترسو البوارُج والجيوش

لوَن إلى الحمى
ّ
يتسل

وعلى ُحطامي
يعبُر اآلتوَن ال

يجدوَن من يلقاُهُم
ْ
عنَد الثغوِر الُمتعبة

عوَن على الطريِق وفي
ّ
يتوز

الفضاِء وفي المياِه
ويدخلوَن إلى البيوِت

بدوِن إذٍن
 الظلماِت قد

َ
أنُتُم يا سادة

ُم األنواَر في آمالنا
ُ
أطفأت

ْم
ُ
باسِم الحضارِة من دعاك

للمجيِء لتنحروا البسماِت في
أحالمنا

ِلُتضاجعوا ِجهرًا على دّبابٍة
َنا

َ
َنا ونخيل

َ
بترول

 و......... !!
ً
َنا وقصيدة

َ
وتراث

* * * * * *

 باإلباِء
ُ
خ ها الجرُح المضمَّ يا أيُّ

نا  ِبالسَّ
ُ

بعنفواِن الّرفِض تشرق
بدٍم طفوليِّ المالمح في

ْ
اكرة

ّ
حقوِل الذ

إّني بهديَك لن
 الّدرَب صوَب

َّ
أضل

العالِم المزروِع باآلماِل في
زمِن الردى

هربًا من األرِض الخصيبِة
! 

ْ
بالمظالِم والضغينة

* * * * * *

أنا لم أالِق على التراِب
راْب سوى السَّ

وِر سّدوا بابها وبقّيٍة للنُّ
عبثْت بنا

ورمْت بقايانا على
 الّتشّرِد والعمى

ِّ
شط

 نحُن
َ

حّتى غدونا ألف
 لوٍن صاَر فينا

ُ
 ألف

ْ
إذ

 فعيشنا
ُ

 ما ُعْدنا نطيق
ُ

ألف
أضحى بال

ْ
عنواَن تكتُبُه الّصباحاُت الوليدة

ْم بحثنا في الصحارى
َ
ك

َ
ول

عن خطا أّيامنا المتثاقالْت
فإذا بها غامْت تالشْت

ووراَء آالِم القروِن الماضياْت
ذابْت شموُع الحبِّ

 بيْت
َّ

ى كل
ّ
 غط

ُ
يل

ّ
 الل

ُ
حيث

صَّ
ُ
وعلى دروِب الحقِد غ

العابروَن وشّيدوا
 الّدماِر

َ
للتيِه أسلحة

أتوا إلينا
ناثريَن على خريِف شتاتنا

وضياعنا
 الموِت المباِح ليأخذوا

َ
ة حريَّ

مّني دمي
! 

ْ
نفطًا سُيصَنُع قنبلة

* * * * * *

لكّننا جئنا من الماضي الحزيْن
ْ

 انبثاق
َ

أحالَم طوفاٍن وأطياف
ا نلملُم من نزيِف جراِحنا إنَّ

أصداَء موسيقا ونعطي
للّنسيِم شراعنا

 حزنَنا المحفوَر فينا
ُ

ونعوُد نحمل
ْ
ا  وحبَّ

َ
يِل أنوارا

ّ
 َعتَم الل

ُ
ونحيل

* * * * * *

هاَر الهائَم المطروَد في وأرى النَّ
وضِح الّنهاْر

ووراَء جدران طالها
وُر في لماِت هاَم النُّ

ُّ
 الظ

ُ
سادة

حايا
َّ

ِل الض
َ
ُمق

وعلى رؤوِس اآلمنيَن
ْ

َبُح المخيف
َّ

ُيغمغُم الش
اِس في  النَّ

ِّ
وِمَن العروِق ُعروِق كل
ْ
َد بالخطيئة كوٍن تعمَّ

جاْه
َ
 ات

ِّ
 في كل

ُ
 المأساة

ُ
ق

َّ
تتدف

ْتُه أمريكا علينا!!
َ
ْمل

َ
هو واقٌع أ

ذي
ّ
سحقًا لنيروَن ال

 حّيًا
َ

ما زال
ْ

 روما لم يزل
ُ

وحريق
َس روما !!

ْ
وا ُبؤ

* * * * * *

 عن أحاسيسي
ُ

وأبيُت أبحث
ونفسي

فأنا الّجريُح أجرُّ مأساتي لوحدي
أملي يموُت على طريق تغّربي

 مراكبًا
َ
وأرى الحياة

ِسرْت سواريها على
ُ
ك

خذالِن أهلي
* * * * * *

عاد الّتتاُر إلى حمانا
ْ
في زماِن العولمة

لكْن بال خيٍل مطّيُتُهْم
خياناُت الدعاِة

!
ْ
ْهُر تلَك األنظمة

َ
وظ

ات أشالِء وعلى صدى أنَّ
غار على ضفاِف الصِّ

 والفراِت وفي
َ
جراِح دجلة

الخليِل يشّوُه الغازوَن وجهًا
للبراءِة في ثرانا

ُمُه
ْ
يقتلوَن حنيَن قلٍب ُحل

ْت
َّ
يخضرُّ باإليماِن رف

..
ْ
نا المتبرعمة

ُ
باسمِه أشواق
* * * * * *

َ
َرا( يعيُد كتابة

ْ
)ِعز

وراِة في أرِض العرْب التَّ
بدِم العرْب

وعلى جداِر الهيكِل
المزعوِم عيسى قد

َبُه
ْ
أعادوا َصل

ِة ُيْنَتَهْب !  المحبَّ
َ

ى نرى إرث حتَّ
وعلى صليٍب قضّيتي وأذاِنها

ٍم
َّ

جرحي سيبحُر في ِخض
من غضْب

وعلى هدى إصرارِه وصمودِه
بغداُد تخلُع خوفها

ها
ُ
فنخيل

ها
ُ
عِزف

َ
 الّتاريِخ ت

ُ
أنشودة

سواعُد كبرياِء الّرافديِن
 ال تنتهي

ٌ
وثورة

نا
ُ

فيها ستنجُب أرض
ُمستقِباًل حّرًا

َهْب
َ
َمًا في ربيٍع من ل

ْ
وُحل

* * * * * *

مُت فيِه وال هذا زماٌن ال يفيُد الصَّ
)
ْ
فيُد )الحوقلة

ُ
ت

ْ
ُيجدي فقط

باِة على
ُ
 األ

ُ
ف

ْ
َعز

ْ
زناِد مقاومة

 إلى اإللِه
َ
الة وا الصَّ

ُّ
ل
َ
خ

ْ
زاِة ُمساجلة

ُ
َمَع الغ

وعلى رؤى معنى
هادِة يستطيُع

َّ
الش

....
ْ
 ُمعادلة

َّ
الُعرُب َحل

هادِة
َّ

وعلى رؤى معنى الش
.
ْ
 ُمعادلة

َّ
يستطيُع الُعْرُب َحل

* * * * * *
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 |  ترجمة �شالم عيد

أغنية الحب المحظور

وحدنا أنا وأنت نعلم ما يجهله الناس

فًا وباردًا
ّ
حين نتبادل سالمًا متكل

فال يشتبه أحٌد بزيف عدم اكتراثك,

وال بالحـــب الـــذي تخفيـــه حركتـــي الال 

مبالية.

وحدنا أنا وأنت نعلم لَم يكذب فمي,

حين يروي قّصة حّب عابر؛

وتكادين ال تصغين إلّي وال أبتسم لِك

لهب 
ُ
مع أّن قبلة قريبـــة العهد ما زالت ت

شفاهنا.

وحدنا أنا وأنِت نعلم أن ثّمة بذرة

نتش في عتمة هذا الثلم الخاوي,
ُ
ت

شّم
ُ
رى أو ت

ُ
فزهرتها العميقة ال ت

تان
ّ
وهكذا فإّن قلبي وقلبك ضف

ولئن فّرق مجرى نهر بينهما

فإّنهما تتصالن سرًا تحت النهر.

أغنية السفر

 برٍد
َ
 وليلة

ً
 حزينة

ً
أذكر قرية

وشبابيك قطار مضاءة.

ذاك القطار الذي يرحل كان يحمل شيئًا 

لي,

لم أعد أذكر متى, لم أعد أذكر َمن.

لكّنني أذكر أّنها كانت رحلة إلى األبد

وأّن آخر حركة, كانت حركة ازدراء,

فقد ترك حّبه منسيًا بال وداع

مثل حقيبة مرمّية على الرصيف.

وهكـــذا, حّبي عديم الجـــدوى, مع عتابه 

عديم الجدوى,

تكـــّور فـــي نســـيانه, الـــذي كان عديم 

الجدوى أيضًا.

مثل تلـــك القرى الحزينـــة, حيث تمطر 

لياًل

ف 
ّ
مثل تلك القرى الحزينة, حيث ال يتوق

القطار.

أغنية المجاديف

رّبمـــا سننســـى, بما أّنه يجب النســـيان 

دومًا

لكن أصغي للمجاديف تغّني على البحر.

تحت هذه السماء الصافية تصل روحك 

إلى روحي

مثل ضوء منارة يأتي من البعيد.

وهكذا كالزبد ستمضي هذه اللحظة 

ويتالشى وهمنا, كما الزبد تبدده الريح.

لكن في الروح الوحيدة, إن كان حّب كبير 

يملؤها

ثّمة بعض من الموجة وبعض من الرمل.

 خوفه, رّباُن نفوره
ُ

غريق

ينشد البحر في أغنيته أّن حّبك لي.

ق الـــذي يعطي الهواَء 
ّ
أنا الشـــراع الممز

طيراَنه,

وأنت النورس الذي سيبدأ الطيران.

لكن ال تزال هناك آفاق كنت أجهلها

فـــي عينيـــِك القاتمتين حيـــث ال يطلع 

النهار أبدًا.

وثّمة شيء أخير أبعد من النسيان

 ما قد أضعتُه.
ّ

وفي حّبك أستعيد كل

ال أقول لك ابقي, وال أريدك أن ترحلي.

فأنا كالِشَباك الممدودة على الشطآن

يا نبع الحنان امتلكيني فيما هو لي

واملئي إبريقي الفارغ بالمياه الصافية

لصوتـــي اآلن صدى, فـــال يضيع صوتي 

اآلن.

لـــذا يبّرعـــم الغصـــن اليابـــس الورقـــة 

الخضراء.

ة برعٍم
ّ
وهكذا تنتظر حياتي رق

مثل الربيع الذي ينّور خريفًا.

لذا, وإن كّنا ننسى

أّنه يجب النسيان دومًا

فاستمعي لغناء المجاديف

على ألم البحر. 

أنشودة الزمن

يـــا  أبتســـم,  ســـترينني 

صديقتي 

بتلـــك الحركـــة الـــال مباليـــة 

القديمة

وثّمة ألم قديم يؤذيني

ألم ما زال يوجعني.

فليس عبثًا يمضي يوم ويوم,

ويومًا فيوم تأتي سنة وسنة,

ويصير ابتهاج األمس نفوَر

وحدٍة وكآبة.

ال تنخدعي يا صديقتي بخديعتي:

الكأس التي شربِت منها فرغت,

وذهُب حوافها صار قصديرًا؛

ة هذه
ّ

وقشرة المرح الهش

تخفي ألمًا قديمًا يؤذيني

ألمًا ما زال يوجعني...

أغنية يومّية

وصل حّبك بصمت

وبصمت رحل...

فالحّب نبع

 فجأة,
ّ

يجف

وال نعلم كيف أو لماذا.

نسى
ُ
حّب قبلة ت

وتنهيدة تمضي,

حّب عابر في حياتنا,

نكاد ال نحّييه

حّتى يكون ابتعد.

هكذا كان حّبك مثل حبّي,

يا امرأة مغيٍب صاٍف:

حّبًا يمّر مثل نهر,

فال يركد في النفور

وال يتكّرر في اللذة.

 هانئًا يعطي بال حساب,
ُ
حّبا

وبالمقابل يطلب حّبًا فقط 

حّبًا يترك حين يمّر,

ال رماد جمرة

بل عطر زهرة.

حّبًا ال يغيب إذ يرحل؛

حبًا بال شكوك وال إيمان

مثل هذا الحّب غير المهم

الذي إن وصل بصمت,

فبصمت رحل ...

أغنية الليلة الوحيدة

كانت لي ليلة. فجأة وصلت,

وهربت مثل الريح. فجأة.

مت اللذة,
ّ
تلميذة غريبة تعل

كانت لي ليلة. ولم أرها بعد.

كانت الليلة الوحيدة لنجمة وحيدة.

رُت فيها.
ّ
إن نظرُت إلى الغيوم, فك

ال يبحث حّبي عنها؛ ال يناديها حّبي

فالزهرة إن انفصلت ال ترجع إلى الغصن,

واألوهام مثل مرآة

تفقد بريقها حين تغشى.

كانت لي ليلة, لي بجنون:

ال يزال ظمأها يحرق شفتّي.

جميلة مثل قليالت 
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حديث في النص المسرحي       / تتمة

إعالن طلب عروض أسعار
تعلن مديرية صحة محافظة ريف دمشق 
عن رغبتها بإجراء طلب عروض أســـعار بطريقة 
الظرف المختوم لتنفيذ مشروع تنظيف مشفى 

النشابية الوطني.
التأمينات المؤقتة: 200000 ل.س مائتين 

ألف ليرة سورية.
التأمينـــات النهائيـــة: 10% مـــن قيمة 

اإلحالة.
غرامـــة التأخير: واحد باأللـــف عن كل يوم 

تأخير.
مدة التنفيذ: سنة ميالدية.

مـــدة االرتباط بالعرض ســـتة أشـــهر من 
تاريخ فض العروض ضمن أحكام نظام العقود 

المعمول به.
تقدم العروض إلى ديـــوان مديرية صحة 
ريف دمشـــق حتى نهاية الدوام الرســـمي من 

يوم األربعاء الواقع في 2011/12/21م.
يمكن مراجعة شـــعبة العقود في مديرية 
صحة ريف دمشق للحصول على دفتر الشروط 
الفنيـــة والماليـــة والحقوقية لقـــاء مبلغ قدره 

/1000/ ل. س أثناء الدوام الرسمي.
مدير صحة محافظة ريف دمشق

70644

إعـــالن مناقصة رقـــم 267 داخليـــة للمرة 
الثانية

نظرًا للسرعة الكلية
تعلن الشـــركة العامة لكهربـــاء محافظة 
ريف دمشـــق عـــن مناقصة بطريقـــة الضم أو 
التنزيل لتنفيذ مشروع شبكات التوتر المتوسط 
والمنخفض وتجهيز مراكز تحويل وتوسيعات 

الشبكة لصالح الغير في ريف دمشق.
وفقـــًا لما هو مبين في إضبـــارة المناقصة 
والفنية  والماليـــة  الحقوقية  الشـــروط  ودفاتر 

والمخططات العائدة بهذا الخصوص:
الكشف التقديري 9500000 ل.س
التأمينات المؤقتة 475000 ل.س

التأمينـــات النهائيـــة 10% مـــن قيمـــة 
اإلحالة

مـــدة التنفيذ 365 يومًا تقويميًا من تاريخ 
أمر المباشرة

غرامـــة التأخير واحـــد باأللف مـــن قيمة 
التعاقد عن كل يوم تأخير

طريقة الدفع بموجب كشوف شهرية.
على من يود االشتراك بالمناقصة مراجعة 
دائرة التموين بالشـــركة للحصول على إضبارة 

المناقصة لقاء مبلغ 2000 ل.س
مدة ارتباط العارض بعرضه ثالثة أشـــهر 
اعتبـــارًا مـــن اليـــوم التالـــي النتهـــاء تقديم 

العروض.
تقدم العروض إلى ديوان الشـــركة العامة 

لكهرباء محافظة ريف دمشـــق حتى الســـاعة 
الخامســـة عشـــر من يـــوم الثالثـــاء الواقع في 

2011/12/13
موعد جلســـة المناقصة الســـاعة الثانية 
عشـــر من يوم األربعاء الواقع في 2011/12/14 

لدى دائرة التموين بالشركة.
علمًا بـــأن أجور اإلعالن للمـــرة األخيرة تقع 

على عاتق الملتزم.
على العارض إرفاق وثيقة اشتراك بنشرة 

اإلعالنات الرسمية لعام التعهد.
المدير العام

70798

إعـــالن مناقصة رقـــم 254 داخليـــة للمرة 
الثانية 

تعلن الشـــركة العامة لكهربـــاء محافظة 
ريف دمشـــق عـــن مناقصة بطريقـــة الضم أو 
التنزيل لتنفيذ مشـــروع تأهيل شبكات التوتر 
المتوســـط وربـــط حلقي في المناطـــق التابعة 

لقسم كهرباء صحنايا.
وفقـــًا لما هو مبين في إضبـــارة المناقصة 
والفنية  والماليـــة  الحقوقية  الشـــروط  ودفاتر 

والمخططات العائدة بهذا الخصوص:
الكشف التقديري 2937720 ل.س
التأمينات المؤقتة 147000 ل.س

التأمينـــات النهائيـــة 10% مـــن قيمـــة 
اإلحالة

مدة التنفيذ 75 يومـــًا تقويميًا من تاريخ 
أمر المباشرة

غرامـــة التأخير واحـــد باأللف مـــن قيمة 
التعاقد عن كل يوم تأخير

طريقة الدفع بموجب كشوف شهرية.
على من يود االشتراك بالمناقصة مراجعة 
دائرة التموين بالشـــركة للحصول على إضبارة 

المناقصة لقاء مبلغ 2000 ل.س
مدة ارتباط العارض بعرضه ثالثة أشـــهر 
اعتبـــارًا مـــن اليـــوم التالـــي النتهـــاء تقديم 

العروض.
تقدم العروض إلى ديوان الشـــركة العامة 
لكهرباء محافظة ريف دمشـــق حتى الســـاعة 
الخامســـة عشـــر من يـــوم اإلثنيـــن الواقع في 

2011/12/26
موعد جلســـة المناقصة الســـاعة الثانية 
عشـــر من يوم الثالثاء الواقع في 2011/12/27 

لدى دائرة التموين بالشركة.
علمًا بـــأن أجور اإلعالن للمـــرة األخيرة تقع 

على عاتق الملتزم.
على العارض إرفاق وثيقة اشتراك بنشرة 

اإلعالنات الرسمية لعام التعهد.
المدير العام

70799

طلـــب عـــروض رقـــم 255 داخلـــي للمرة 
الثانية

تعلن الشـــركة العامة لكهربـــاء محافظة 
ريف دمشق عن حاجتها لشراء:

1ـ جزمة عازلة للتوتر المتوســـط 20 ك ف 
عدد /120/

2ـ كـــف عازل للتوتر المتوســـط 20 ك ف 
عدد /200/

وفقًا لدفتر الشـــروط الفنـــي العائد لهذا 
الخصوص.

على من يود االشـــتراك بطلـــب العروض 
مراجعة دائرة التموين بالشـــركة للحصول على 
إضبـــارة طلب العـــروض لقاء مبلـــغ 300 ل.س 
وتقديم عرضه مرفقًا باألوراق الثبوتية بالظرف 
المختوم إلى ديوان الشركة وفق أحكام القانون 

رقم 51 لعام 2004
وذلك حتى الســـاعة الخامســـة عشر ليوم 

اإلثنين الواقع في 2011/12/26
التأمينـــات األولية: 67000 موزعة وفقًا لما 

ورد في دفتر الشروط الحقوقي
التأمينات النهائية: 10% من قيمة اإلحالة 
وتعـــاد بعد انتهـــاء فترة الضمان واالســـتالم 

النهائي.
مدة التنفيذ 30 يومًا

غرامـــة التأخير اثنـــان باأللف مـــن قيمة 
التعاقد عن كل يوم تأخير

طريقة الدفع بموجب ضبط استالم أصولي 
بعد تسليم كامل الكمية.

مستودعات الشركة أينما وجدت
مدة الضمان عام كامل على األقل من تاريخ 

االستالم المؤقت
مدة ارتباط العارض بعرضه ثالثة أشـــهر 
اعتبـــارًا مـــن اليـــوم التالـــي النتهـــاء تقديم 

العروض.
مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه ثالثة 
أشـــهر اعتبارًا من اليوم التالـــي إلحالة التعهد 

عليه.
علمًا بـــأن أجور اإلعالن للمـــرة األخيرة تقع 

على عاتق الملتزم.
على العارض تحديد موطنه المختار تحت 

طائلة رفض العرض.
على العارض إرفاق وثيقة اشتراك بنشرة 

اإلعالنات الرسمية لعام التعهد.
يحـــق للشـــركة تجزئة اإلحالـــة كما يحق 

للعارض التقدم بنوع واحد أو أكثر.
المدير العام 70800

إعـــالن مناقصة رقـــم 252 داخليـــة للمرة 
الثانية

تعلن الشـــركة العامة لكهربـــاء محافظة 
ريف دمشـــق عـــن مناقصـــة بطريقـــة الضم 
أو التنزيـــل لتنفيـــذ مشـــروع شـــبكات التوتر 

المتوســـط والمنخفض وتجهيز مراكز تحويل 
يعفور رقم 6-5-4.

وفقـــًا لما هو مبين في إضبـــارة المناقصة 
والفنية  والماليـــة  الحقوقية  الشـــروط  ودفاتر 

والمخططات العائدة بهذا الخصوص:
الكشف التقديري 1534311 ل.س

التأمينات المؤقتة 77000 ل.س
التأمينـــات النهائيـــة 10% مـــن قيمـــة 

اإلحالة
مدة التنفيذ 45 يومـــًا تقويميًا من تاريخ 

أمر المباشرة
غرامـــة التأخير واحـــد باأللف مـــن قيمة 

التعاقد عن كل يوم تأخير
طريقة الدفع بموجب كشوف شهرية.

على من يود االشتراك بالمناقصة مراجعة 
دائرة التموين بالشـــركة للحصول على إضبارة 

المناقصة لقاء مبلغ 1500 ل.س
مدة ارتباط العارض بعرضه ثالثة أشـــهر 
اعتبـــارًا مـــن اليـــوم التالـــي النتهـــاء تقديم 

العروض.
تقدم العروض إلى ديوان الشـــركة العامة 
لكهرباء محافظة ريف دمشـــق حتى الســـاعة 
الخامســـة عشـــر من يـــوم اإلثنيـــن الواقع في 

2011/12/26
موعد جلســـة المناقصة الســـاعة الثانية 
عشـــر من يوم الثالثاء الواقع في 2011/12/27 

لدى دائرة التموين بالشركة.
علمًا بـــأن أجور اإلعالن للمـــرة األخيرة تقع 

على عاتق الملتزم.
على العارض إرفاق وثيقة اشتراك بنشرة 

اإلعالنات الرسمية لعام التعهد.
المدير العام

70801

إعـــالن مناقصة رقـــم 253 داخليـــة للمرة 
الثانية

تعلن الشـــركة العامة لكهربـــاء محافظة 
ريف دمشـــق عـــن مناقصة بطريقـــة الضم أو 
التنزيل لتنفيذ مشـــروع تأهيل وصيانة طارئة 
الهوائية  المنخفض  التوتر  واستبدال شبكات 

واألرضية المعطوبة في قسم كهرباء قدسيا.
وفقـــًا لما هو مبين في إضبـــارة المناقصة 
والفنية  والماليـــة  الحقوقية  الشـــروط  ودفاتر 

والمخططات العائدة بهذا الخصوص:
الكشف التقديري 3854625 ل.س
التأمينات المؤقتة 193000 ل.س

التأمينـــات النهائيـــة 10% مـــن قيمـــة 
اإلحالة

مـــدة التنفيذ 365 يومًا تقويميًا من تاريخ 
أمر المباشرة

غرامـــة التأخير واحـــد باأللف مـــن قيمة 
التعاقد عن كل يوم تأخير

طريقة الدفع بموجب كشوف شهرية.
على من يود االشتراك بالمناقصة مراجعة 
دائرة التموين بالشـــركة للحصول على إضبارة 
المناقصـــة لقاء مبلـــغ 2000 ل.س. مدة ارتباط 
العارض بعرضه ثالثة أشـــهر اعتبارًا من اليوم 

التالي النتهاء تقديم العروض.
مدة ارتباط العارض بعرضه ثالثة أشـــهر 
اعتبـــارًا مـــن اليـــوم التالـــي النتهـــاء تقديم 

العروض.
تقدم العروض إلى ديوان الشـــركة العامة 
لكهرباء محافظة ريف دمشـــق حتى الســـاعة 
الخامســـة عشـــر من يـــوم اإلثنيـــن الواقع في 

2011/12/26
موعد جلســـة المناقصة الســـاعة الثانية 
عشـــر من يوم الثالثاء الواقع في 2011/12/27 

لدى دائرة التموين بالشركة.
علمًا بـــأن أجور اإلعالن للمـــرة األخيرة تقع 

على عاتق الملتزم.
على العارض إرفاق وثيقة اشتراك بنشرة 

اإلعالنات الرسمية لعام التعهد.
المدير العام

70802

إعالن مناقصة داخلية للمـــرة الثانية رقم 
78

تعلن الشـــركة الســـورية لتخزين وتوزيع 
المواد البترولية محروقات عن مناقصة داخلية 
للمرة الثانية بطريقة الضم أو التنزيل لمشروع 
ترميم محطة وقود يبرود. وفقد دفاتر الشـــروط 

المعدة لهذه الغاية والشروط التالية:
التأمينات المؤقتة 70000 ل.س

التأمينـــات النهائيـــة 10% مـــن قيمـــة 
اإلحالة

مدة التنفيذ 90 يومًا
مدة االرتباط بالعرض 90 يومًا

الحصول على دفتر الشروط: من المديرية 
التجاريـــة ـ دائرة العقود ـ وزارة النفط بالعدوى 
ط4 مقابل دفع مبلغ 500 ل.س وتقدم العروض 

إلى ذات العنوان ط5 الديوان العام.
آخر موعد لتقديم العـــروض: حتى نهاية 
الـــدوام الرســـمي في يـــوم األربعـــاء الموافق 

2011/12/28
تفض العروض الســـاعة العاشرة من يوم 

الخميس تاريخ 2011/12/29
األســـعار نهائية ولـــن يقبـــل عليها أي 
تخفيـــض وســـتتخذ بحق العـــارض المخالف 

اإلجراءات القانونية.
المدير العام 70814

إعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

أو مســـتلقين، وممثله يشـــحن طاقته لحظة التصوير مرة واحدة، وإعادة 
ب 

ُ
 عمله التلفزيزني تخضع للميكانيكية ال الدينامية. فالمســـرح تخاط

ّ
بث

حّي، والتلفزيون خطاب ُمَبْستر. والمسلسالت التلفزيونية المطولة بسبب 
وبغير سبب ناســـية أننا في عصر السرعة كثرت جدًا؛ ووصل عدد حلقات 
المسلسل الواحد إلى ثالثين حلقة أو يزيد. والتلفزيون يركز على عرضها 
 يكاد يصل إلى حد 

ٌ
حتى حدود التخمة، يقابله - ســـهوًا أو عمـــدًا - إهمال

القطيعة لعرض المسرحيات، على الرغم من أنه راعٍ  لها واهتمامه بها جزء 
من واجبه. ولو أنه فعل ذلك الرتد على المســـرحيين إيجابًا، واستمروا في 
العمل المســـرحي طوعًا. واســـتمرارية العروض المسرحية تخلق جمهورًا 
مسرحيًا نوعيًا. وخلق الجمهور المسرحي ال يقل شأنا عن الخلق اإلبداعي، 
ألن المرســـل /أي الفنـــان/ يحتاج إلى مســـتقبل /أي الجمهـــور/ فاالثنان 
يكمالن بعضهما. هذه المسلسالت التلفزيونية أرهقت النص المسرحي 
مات أخرى لم تكن بحســـبانه وال 

ْ
من حيث تدري أو ال تدري، وأوقعته في أز

عرض بلهجة العامة حتى )المدبلج( منها، والخوف 
ُ
تحمـــد عقباها؛ ألنها ت

كل الخوف من أن تطال العامية دبلجة برامج األطفال. هذه المسلســـالت 
لم تكتـــف بتبني لهجة واحدة؛ بل تبّنت ســـائر اللهجـــات المحلية في 
القطر الواحد / اللهجة الشامية / اللهجة البدوية / الحمصية / الساحلية / 
الحلبية / لهجة جبل العرب / لهجة الصحاري والقفار / والحبل على الجرار. 
حتى أِلف الجمهور باختالف شـــرائحه سماع المسلسالت بلهجة العامة. 
والعادة كما نعلم تنشـــأ من التكرار، وهنا علينا الوقوف في وجه هذا المد 
ما استطعنا إلى ذلك سبياًل، لمساعدة النص المسرحي في تصديه لهذه 
الزوبعة. وبما أن الشـــاهد يثبت المعلومة ويؤكده، فسأورد المثال التالي؛ 
قدمت فرقة ليبية في مهرجان دمشـــق المسرحي مسرحية )الشريط( من 

إخـــراج الفنان الليبي )خالد نجم( )باللهجـــة العامية(، صدقوني لم أفهم 
الكثير مما لفظه الممثلون علـــى الرغم من أن النص من تأليفي، وأحفظه 
عن ظهر قلـــب، وقد قدمْته قبل )الفرقة الليبية( )فرقة الســـويداء لنقابة 
الفنانين( من إخراج الزميل الفنان )سمير البدعيش(، وأخرجته أنا أيضًا من 
قبلهمـــا لنقابة الفنانين في حماة، وقّدَمْته النقابة في حفل افتتاح إحدى 
المهرجانات المسرحية )بالفصحى(، وقمت بأداء دور مدير الصالة فيه. وقد 
أثنى على النص والعرض كل من حضر، وأخص بالذكر الضيوف الفنانين 
المحترفين كالفنانة )منى واصف( وغيرها. يشـــهد الله أني لم أورد ذلك 
بغية التباهي فهذا ليس من عادتي؛ بل ألثبت أن النص المسرحي عندما 
يقـــّدم بالفصحى باللهجـــة الثالثة الذي تحدث عنهـــا )توفيق الحكيم( 
بإمكانه تحقيق المرتجى المأمول. ولتفشـــي العامية في كل المسلسالت 
وصل األمر بأننا عندما ال ننظر عيانًا إلى مسلســـل النشـــغالنا بشـــيء ما، 
وسمعنا ممثاًل في المسلســـل يقول لممثل آخر )اقترب أيها األخ الكريم 
من أي مكان جئت لتّوك(، نجزم جميعًا بأنه مسلســـل تاريخي أو فانتازي. 
طرْت بهما. بينما النص المســـرحي مازال يختار الفصحى 

ُ
ألن الفصحـــى أ

لغـــة للطباعة وال يرضى بالعامية بدياًل، باســـتثناء فئة من إخوتنا الكتاب 
المســـرحيين المصريين الذين طبعوا مســـرحياتهم بالعامية المصرية، 
العتقادهم أنها أكثر قبواًل كونها حســـب رأيهـــم لغة حية يتحدث بها 
الناس في ســـائر مناحي حياتهم. وهذا ما شـــجع بعض المخرجين على 
تحويل النص المكتـــوب بالفصحى إلى العامية وعرضـــه بها، متذّرعين 
بالسبب السابق نفســـه مما أجبر النص المسرحي المطعون في الخاصرة 
علـــى أن يحاربا على جبهتيـــن اثنتْين: جبهة إثبات وجـــوده أواًل، وإقناع 
القـــراء والمتفرجين بقبوله بالفصحى ثانيًا. كمـــا أن عدم الرعاية الكافية 

 عددهم، حتى 
ّ

للمسرحيين / ماديًا ومعنويًا / والهواة منهم بخاصة / قلل
كدنا نفقدهم؛ ألن عملهم في المســـرح كان على حساب وقتهم وقوتهم 
ودراستهم تأمين معاشهم. هؤالء الهواة كانوا يحثون الخطا باحثين عن 
نصوص مســـرحية محلية إلخراجها وتمثيلها، وفقداننا لهم أيضًا عقبة 
أخرى تقف في وجه الوالدة الثانية للنص المسرحي كما أسلفنا؛ وفي وجه 
الوالدة األولى أيضًا. إن غياب الفنانين المســـرحيين عن المســـرح  يعني 
غيابًا للنص المسرحي، غيابًا عن الخشبة التي ما أن يبلغ النص أشّده حتى 

يتوق إليها طوق الظماء إلى غدير الماء.
خاتمة

أعتـــرف أن حديثي هذا ال يحل المشـــكلة، لكنه يهـــدي إلى معالم 
ـــبل الناجعة  طريق. وال يســـعني في النهاية إاّل أن أتســـاءل: ترى ما السُّ
الناجحة التي ينبغي علينا إتباعها لنفخ الروح في النص المســـرحي، لعله 
يتصّدر الواجهة األدبية والثقافية، أو على األقل يواكب ويناكب األجناس 
األدبية األخرى؟ ســـؤال من الســـهولة بمكان طرحه، لكن بغاية الصعوبة 
اإلجابة عليه. فاألمر بحاجة إلى الكل، األمر بحاجة إلى جهد سائر العاملين 
في المجال المســـرحي وغير المســـرحي من متخصصين فنيين وأدبيين 
وتربويين وإعالميين وعلماء نفس ومثقفين في المجاالت كافة، لدراســـة 
الواقع المســـرحي الَمَرضِي الاّل مرضي، ووضع مناهج وبرامج جديدة ابتداء 
من الحضانة، مرورًا بالمرحلة االبتدائية والثانوية، وصواًل إلى الجامعة وإلى 
ين القنوات اإلعالمية إلى أقصى درجة 

ّ
سائر االتحادات والنقابات، مستغل

ممكنة / التلفزيون منها بخاصة / كونه المعلم الثالث. أعترف أن المخاض 
عسير، لكنه لن يكون بال ثمن. فالطريق الطويلة تبدأ بخطوة  واحدة.
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النكبة الفلسطينية... ال رجوع عن حق العودة  / تتمة

مقاربة جمالية في تحليل الصورة الشعرية    / تتمة

وعبر دراسته ـ األدب الصهيوني ـ في محاولة منه للوقوف على 
حقيقة الصراع العربي الصهيوني، وفي سبيل تأكيد الحقيقة 
الفلسطينية؛ في أن تلك الحرب تكتسب تعاستها المحزنة من 
النتيجة التي ترمي إليها؛ فالعرب الفلسطينيون هم من وجدوا 
على هذه األرض وعاشوا عليها ومن أجلها. في حين أن اليهود 
قد فقدوا صلتهم بهذه األرض منذ أكثر من ألفي عام... ويؤيد 
ما ذهب إليه غسان ما قاله المؤرخ البريطاني فرانسيس نيوتن:  
»لم يوجد في فلسطين نقش واحد ينسب إلى المملكة العبرية.. 
ـ  أو سليمان  لداوود  أثر  أي  أن تقدم  اليهودية في  لقد فشلت 
عليهما السالم ـ، أو أي نقش أو حجر أو حتى أي نصب تذكاري. 
ولهذا فإن قضيتهم تفتقر إلى أي دليل مادي مسجل على غرار 
األمثلة التي وجدت لحياة شعوب غرب آسية. ولم يذكر اليهود 

في التاريخ المبكر.. ولم يعرف هوميروس شيئًا عنهم«.
عليه  ليبني  تحليليًا  بعدًا  الموضوع  يعطي  أن غسان  حتى 
نتائج هي غاية في األهمية، وهي أن معركة الصهيونية على 
على  األخرى  حروبها  عن  ضراوة  تقل  ال  والثقافة  األدب  جبهة 

باقي الجبهات. 
وبقي أمل العودة هو ديدن الشعراء والبعد الالمتناهي لما 
أنه  لدرجة  أشعار  من  أقالمهم  خطته  وما  قرائحهم،  به  جادت 
أخذ يتردد على لسان الطفولة، لتتوارثه األجيال جياًل بعد جيل، 
وليضحي بذلك نبراسًا لالستمرار في المقاومة والتمسك باألرض 
وتقرير المصير؛ بحيث ال رجوع عن حق العودة... يقول الشاعر 

عبد الغني التميمي :
لم يزل مفتاح بيتي في يدي 

لم أزل أحضن ذكرى بلدي
ما عرفت اليأس ـ يا جالد ـ يومًا

... لم تزل روحي تحيا أماًل
...  أيها القاتل يومي بؤبه

أنت ال تقوى على قتل غدي  
العائدين  انتظار  ـ في  في حين يذهب درويش في قصيدته 

ـ :
يا أمنا انتظري أمام الباب، إنا عائدون..

نهبوا خوابي الزيت، يا أمي، وأكياس الطحين!..
أصوات أحبابي أنين الصخر تحت يد الحديد 

أنا مع األمطار ساهد
أنا أحدق في البعيد

سأظل فوق الصخر... تحت الصخر.. صامد
باع  وبعد  درويش،  محمود  الراحل  الشاعر  إليه  توصل  فما   
طويل من الممارسة والمعاينة، هو أن هذا الكيان الغريب الذي 
زرع في منطقتنا بمؤامرة نسجت خيوطها في صالونات الغرب 
يؤتمن  وال  وعــدو  ومعتد  وســارق  لص  إال  هو  ما  االستعماري، 
وصيته  درويــش  فيها  استودع  لدرجة  حــال...  أي  في  جانبه 
الرئيس  إلى  رحيله  بعد  إيصالها  إليه  موصيًا  أصدقائه.  ألحد 
على  يتلوها  أن  عباس  من  طالبًا  عباس،  محمود  الفلسطيني 
اإلسرائيليين. ومتحديًا بها الطرف األمريكي المنحاز والضاغط 

في أية مفاوضات مستقبلية. أما نص الوصية فهو : 
» خذوا أرض أمي بالسيف.. لكنني لن أوقع باسمي على بيع 

شبر واحد من الشوك حول حقول الذرة ».

إذا قلت شعرًا أصبح الدهر منشدا

-لضيق  تقنيًا  سردها  عن  نمتنع  األمثلة  من  الكثير  وهناك 
المقام- كلها تؤول إلى نتيجة مؤداها أن )هناك حاالت معينة تقود 
الموسيقى فيها الشاعر إلى معان لم تكن واردة على خاطره(؛ )15( 
منها ومضات  فتتألق  أبعد من ذلك،  إلى  الرؤيا  قد تذهب  بل 

تضيء حتى لآلخرين من العلماء سبياًل لالكتشاف****
ا يبرزها على أنها 

ً
فالرؤيا )هي تعميق لمحة من اللمحات تعميق

رؤيا شاملة وموقف من الحياة يفسر الماضي،
ويشمل المستقبل( )16(  فلنقرأ نصًا من الشعر المعاصر:

                               مسافر تركت وجهي على         
زجاج قنديلي 

                               خريطتي أرض بال خالق          
والرفض إنجيلي  

ولننظر كيف أن شاعرنا األثير يطلق الرؤيا ذاتها: 
            غني عن األوطان ال يستخفني           

إلى بلد سافرت عنه إياب 
            وعن ذمالن العيس إن سامحت به         

وإال ففي أكوارهن عقاب 
إن عدم التقاطع اإليقاعي بين هذين النصين )األول من البحر 
الطيب  أبي  ظهور  من  البتة  يمنع  لم  الطويل(  من  واآلخر  السريع 
تفصل  قرون  عشرة  من  أكثر  رغم  االدونيسي  النص  في  المتنبي 

بينهما. 
)اإلبداع غير مقيد بشكل معين، ولكن اختيار الشكل األنسب 
قال  الذي  نفسه  والمتنبي  اإلبداعية()17(.  الدفقة  مجرى  يسهل 
الشاعرية  فالرؤيا  )18(؛  حافر(  على  حافر  وقع  وربما  جادة  )الشعر 
عندما تهبط فإنها ال تفرض صناعة بعينها بل تضيء الجادة أمام 
التوليد الذي هو  الشاعر وتترك له أسلوب السير فيه وذلكم )هو 
من خصائص النوابغ( )19(. )ولقد يأتي مئة شاعر ويديرون المعنى 
الواحد في مائة بيت يكون في مائة ديوان، وصناعتهم في أخذه 
مع  ولذهب  تكراًرا،  إال  الكالم  يكن  لم  ذلك  يكن  لم  ولو  مختلفة، 

الذاهبين، وال بقيت في القرائح مادة إلهية من اإللهام( )20(. 
بِّ المستهام نقول: إن الشعر هو بركان الشعور  و بخالصة الصَّ
الملتهب - أكان من صميم اآلالم  أم من مراتع اآلرام – يمد القلوب 
يخمد  وللهوى,  وال  للفكر  السكر  بلذات  الغنية  بفلزاته  والعقول 
مادار على ظهر هذه البسيطة ظل من عاشق أو )باشق من إنسان( 

.####
)ففي المؤكد أن محتوى الشعر هو الحياة( )21(.

أو كما يقول أبو الطيب:
يدل بمعنى واحد كل فاخر          

وقد جمع الرحمن فيه المعانيا
اإلحاالت والحواشي:

الرحمن  عبد  اللغوي  العالمة  شــرح   – المتنبي  ــوان  دي انظر 
البرقوقي ج1 ص116

انظر ديوان المتنبي- شرح العالمة اللغوي عبد الرحمن البرقوقي 
ج1 ص117

للثقافة  القومي  المركز  عن  الصادرة  الوحدة  مجلة   .)4(  )3(
العربية العدد82/82- يوليو /اغسطس 1991 تمهيد لنظرية الشعر 

ص169 يوسف سامي اليوسف
وعي  الثمالة،  )وعي  الوعي  شطري  مفهوم  على  أكثر  لالطالع 
ا مجلة المعرفة السورية العدد 40 وظيفة النقد 

ً
الداللة( راجع أيض

األدبي   يوسف سامي اليوسف 
تيسير  والواقع ص142       والجمال  الشعر  السابق  المصدر 

شيخ األرض 
المكتوب  بين  النص  شعرية  تكوين  في  السابق  المصدر 

والمنطوق ص102        محمد المهدي المقدود
قديم  حول  آراء   )1986 15اكتوبر  عشر  )الثالث  العربي  كتاب 

الشعر وجديده – إنشاد الشعر ص91  د. ابراهيم انيس 
مجلة نهج االسالم )فصيلة( العدد44 ذي الحجة 1411 موسيقا 

الشعر         د. محمد علي دقة 
كتاب العربي )الثالث عشر 15 اكتوبر 1986( الشعر العربي في 

قديم الزمان وجديده    د. أنيس المقدسي 
ص64                146 العدد   – والفن  الوعي   – المعرفة  عالم  سلسلة 

غيورغي غاتشف
العربية  للثقافة  القومي  المركز  عن  الصادرة  الوحدة  مجلة 
لنظرية  تمهيد  ص166   1991 /اغسطس  يوليو  الــعــدد82/82- 

الشعر   يوسف سامي اليوسف 
المصدر السابق تمهيد لنظرية الشعر     ص167      يوسف 

سامي اليوسف 
المصدر السابق الرؤيا بوصف تعبيرا عن جدلية اإلبداع والواقع 

ص156محي الدين صبحي
يوسف  ص168     الشعر    لنظرية  تمهيد  السابق  المصدر 

سامي اليوسف
تيسير  والواقع   ص145     والجمال  الشعر  السابق  المصدر 

شيخ االرض
المصدر السابق الرؤيا بوصفه تعبيرا عن جدلية اإلبداع والواقع  

ص149   محي الدين صبحي
والمستقبل   الحاضر  بين  العربية  القصيدة  السابق  المصدر 

ص117   د. حسام الخطيب 
ديوان المتنبي ج1ص71

ديوان المتنبي ج1ص26 انظر الهامش
ديوان المتنبي ج1ص26

العربية  للثقافة  القومي  المركز  عن  الصادرة  الوحدة  مجلة 
العدد82/82-يوليو/اغسطس 1991 تمهيد لنظرية الشعر ص173

# أي أعلى من سرعة الرق
في   uncertainty principle(( االرتياب  أو  الريبة  مبدأ   ##
النظرية الكمومية أو الكوانتية )Quantum Theory(.ينص  على 

أنه ال     
مثاًل(  )الكترون  األولي  الجسيم  تحديد سرعة  أبًدا  يمكن       

وموضعه بدقة في آن واحد، وقد صاغ هذا المبدأ العالم الفيزيائي 
-1901( Werner Heisenberg{ الشهير األلماني  فيرنر هايزنبرغ

1976({    الحائز على جائزة نوبل عام 1932.
###   أي ليس  له إال  شجي  فؤاده  يلطف ما يناله من احتدام  

الكرب  عليه  في جوف الظالم. 
آسر  لجمال  النفسي  االنقضاضي  للفعل  رمزية  ــارة  ####إش
صب  في  الخاطفة  اللحظة  يقتنص  إذ  خصوصا  للشاعر  أو  عمومًا 

قالبه الفني 
الشعر  معوصات  أراكض  القائل:         هو  المتنبي  ليس  أو 

قسرا  
فأقتلها وغيري في الطراد
حقا  فما كل طائر بباشق!

الرحمن  عبد  اللغوي  العالمة  شرح   - المتنبي  ديــوان  ينظر   !
البرقوقي ج1 ص117ة- الحاشية

!! يعتقد أن الماس الطبيعي قد تشكل في أعماق األرض )على 
يعود  الماس  على  احتوى  بركاني  اندفاع  آخر  وأن  160كم(  األقل 
    ]Encarta2008[.انكارتا ألكثر من   100 مليون سنة    موسوعة 

diamond -   أنظر   في فيديو-
*   األثير وسط افترضه علماء الفيزياء الحديثة تحت ضغوط 
نظرية – حينا من الدهر – وهو وسط يتصف بأنه مطلق الصالبة 
لألمواج  الهائلة  السرعة  هذه  يفسروا  لكي  وذلك  اللطافة،  ومطلق 
في  والتلفزيونية(  والراديوية  الضوئية  )ومنها  الكهرطيسية 
اختراقها لألجسام المختلفة )غازية، سائلة، صلبة( وال يزال البعض 

يفترضونه كثمرة ميل فلسفي ال أكثر.
والمطربة  الوهاب  عبد  محمد  الكبير  الموسيقار  منهم     **

الكبيرة نور الهدى والمطربة الكبيرة  فيروز 
***    الفضاء في النظرية النسبية له أربعة أبعاد ثالثة منها 
)الطول العرض االرتفاع( تشكل البعد المكاني، والرابع )الزمن( وهو 
space-( يشكل البعد الزماني، وكثيرًا ما يعبر عنه بالعالم الزمكاني
الشهير  العالم  الرياضية  المفهوم بصورته  time(. وقد صاغ هذا 

ألبرت اينشتاين 
****   إن عالم الفيزياء )موراي جيل مان( وهو مكتشف جسيم 
الكوارك الذري يقول إن اكتشافه له قد ألهمته إياه قصيدة شعرية 
عن الوحوش المفترسة في الغابات األمريكية، فقد شابه بين قوة 
الذرة.  الكوارك داخل  المجهولة لجسيم  الطاغية  والقوة  افتراسها 
سلسلة عالم المعرفة – الثقافة العربية وعصر المعلومات عدد 256   

د. نبيل علي ص518
))وقد أطلق نظريو الفيزياء لخيالهم الشاعري العنان فعاًل في 
تسميتهم لمختلف أنماط الكواركات، فهي توجد على شكل )عطور( 
تدعي فوق)UP( تحت )DOWN(، غريبة، )مفتونة(، زد على ذلك أن 
كل )عطر( من الكواراكات يوجد على شكل )ألوان( مختلفة، يسميها 
النظريون األميركيون عادة األحمر، األبيض، األزرق((  الدقائق الثالثة 
األولى من عمر الكون ص156 تأليف )ستيفن وينبرغ( الحائز على 

جائزة نوبل للفيزياء 1979 م وقد نقلنا منه حرفيًا.
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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

أيمكنني أن أختصر في سطور معدودات رأيي 
كنت  لّما  سفيه.  زعم  هذا  كيخوته؟  الــدون  حول 
الرابعة عشرة من عمري، سألني ذات يوم في  في 
ق واإلشكالي 

ّ
المدرسة أستاذ اللغة األلمانّية المتأل

ولّما  الفرنسية.  والثورة  فاوست  بين  الصلة  عن 
أنا  »حسن،  ما:  هيئة  خذت 

ّ
ات وقد  باإلجابة  هممت 

ر، يا تعيس! 
ّ
أفكر..« أوقفني فورًا. »فيم عساك تفك

ْم وكّرْر«. ثم ألقى علينا درسًا قصيرًا حول عدم 
ّ
تعل

ثقافتها  ازدهــار  بين  ألمانيا  في  القائم  التوازن 
فها السياسّي مصدِر مآسي العالم. 

ّ
العجيب، وتخل

ه، ماغريس سوف يفكر، ورّبما يتكّرم 
ّ
»وبعد ذلك كل

علينا بأن ُيقّدم لنا ثمار تفكيره«.
وأدركنا في الحال أّن ذلك االنفعال كان عكس 
ما يبدو عليه، أي، أّنه كان دعوة حقيقية ومتناقضة 
ًا. وذلك ال يعني استعراض 

ّ
في الظاهر للتفكير حق

الرأي الشخصي؛ بل بالحرّي أن نكون أكثر قربًا من 
ما زادت 

ّ
الموضوع منّحين ذكاء ذاتنا الصغيرة. وكل

الشخصية  الفعل  ردود  أصبحت  الموضوع،  أهمّية 
رأيًا شخصّيًا حول   نبدي  أن  يمكننا   

ْ
إذ قيمة؛   

ّ
أقل

نا سواء وجند 
ّ
كاتب متوّسط، أّما إزاء الكيخوته فكل

ين أمام الحّب والموت والسحر 
ّ
المصير نقف مصطف

واستحالة العيش.
***

ترى  التي  مبالغته  دوستوفسكي  أشاطر  إّني 
اإلنسان  طرق  لتسويغ  تكفي  الكيخوته  رواية  أن 
شيء:   

ّ
كل على  يشتمل  الكتاب  فهذا  الله.  نحو 

على السامي واألرضي، والمقّدس والغدر، واإليمان 

واإليمان.  الفوضى  وعلى  به،  واالستهزاء  باإلنسان 
 فرد أن 

ّ
 كهذه أّنها تسمح لكل

ٌ
ورّبما بدت شمولّية

يأخذ من الكتاب ما يعجبه بدءًا من مثالّية الفارس 
ألّن  مستحيل  األمــر   هذا  لكّن  األســد.  َجْعر  حتى 
بعضًا،  بعضها  عن  تنفصل  ال  كهذه  تعارضات 
كوجهي قطعة نقد واحدة. فالجبن المسحوق تحت 
الخوذة، الذي لّوث الفارس ذا الوجه الكئيب وآذاه، 

هو في آن واحد دم المسيح النازف.
يؤمن  الذي  الجّوال  الفارس  كيخوته  والــدون 
العصر  فارس  هو  القديم  النظام  إلى  ينتمي  أنه 
ليغزوه  ال  العالم  إلى  يخرج  فهو  بامتياز.  الحديث 
ق منه. لكّن هذا 

ّ
فقط، وإّنما ليبحث عن معناه ويتحق

العنيد  البحث  المعنى غير موجود. وقد جلب هذا 
لم  ة 

ّ
مذل وإهانات  و»علقات«  كوارث  الفارس  على 

تمّس مع ذلك قلقه العميق. ويبين عمل ثربانتس 
 وحدة اليوتوبيا وخيبة األمل، وحدة ال انفصام 

ّ
الفذ

ألنها  معنى،  الحياة  على  تضفي  فاليوتوبيا  لها، 
 البراهين التي 

ّ
تلّح على أن للحياة معنى خالفًا لكل

 
ّ

لكل خالفًا  كيخوته  دون   
ّ

ظل فقد  س. 
ّ
العك تبّين 

بداهة، يؤمن بأن طاسة الحالق هي خوذة مامبرينو، 
قلبه.  معبودة  دولِثْنيا  هي  الوضيعة  آلدونثا  وأن 
إنه يخطئ لكّن سانشو يرى أّن الخوذة ما هي غير 
آلدونثا.  من  تفوح  االسطبل  رائحة  ويشّم  طاسة، 
حقيقّيًا  ليس  العالم  أن  سانشو  يدرك  ذلك  ومع 
المشّع  الجمال  عن  البحث  هذا  دون  من  كاماًل  وال 
والخوذة المسحورة، ونظرًا للحاجة إليهما ينعكس 
الواقع  ضوء ذاته على الطاسة الصدئة، ويكتسب 

وعيه،  كيخوته  دون  يسترّد  وحينما  المعنى.  ألق 
يشعر سانشو بنفسه ضائعًا ومبتورًا من غير تلك 
المغامرات الساحرة؛ حينئذ يصبح هو نفسه دون 

كيخوته الحقيقي.
فارغًا  كائنًا  أيضًا  يصبح  كيخوته  دون  لكّن 
إلى  يفتقر  ــه  ألّن بانثا،  سانشو  دون  من  وخطرًا 
األلوان والطعوم وتعيين الوجود؛ ُيصبح خطرًا كما 
هي خطيرة اليوتوبيا حينما تزدري الواقع وتخلطه 
الحلم  هذه   

ّ
فظ بشكل  وتفرض  الذاتّي،  بحلمها 

على اآلخرين، كما هي في العادة حالة اليوتوبّيات 
الحقيقّية  الكيخوتّيه  وإن  والشمولّية.  السياسية 
سانشو،  جانب  إلى  تنحاز  البالغة  عن  والبعيدة 
تطالب  كما  اليومّي،  غبار  في  المثالية  راية  فتغرز 
لّما سمع   

ْ
إذ االرتفاع من جديد.  إلى  إعادتها   

ّ
بحق

رآها  التي  واآليات  العجائب  مه يسرد 
ّ
معل سانشو 

األرجح  على  إنها  له  قال  مونِتسينو،  كهف  في 
محض أوهام. وقد وافقه دون كيخوته على ذلك. 
وإن هذه القدرة على اإليمان وعدم اإليمان، ووحدة 
الحماسة وخيبة األمل وحدة ال انفصام لها، هو في 

الواقع ما يؤّهلنا كيما نعيش.
***

الرواية  قاعدة  هو   
ّ
الباز ثربانتس  عمل  وإن 

 تتعايش فيه الرواية ونظرية الرواية، 
ْ
الحديثة. إذ

كيف  يبّين  إنه  األخــرى.  من  منهما   
ّ

كل فتنبثق 
العالم،  إنقاذ  محاوالت  مضحك  بشكل  تتهاوى 
لكّنه يبّين أيضًا كيف أن الحاجة إلى تغيير العالم 
فدون  هزيمة.   

ّ
كل بعد  نفسها  د 

ّ
تؤك وتحسينه 

ينثني مع ذلك،  ساء معاملتُه، وال 
ُ
ت الذي  كيخوته 

يؤمن  وإّنما  يصنع،  ما  يعرف  وال  بالحياة،  يؤمن  ال 
وإنما  الحياة،  التي ال تقتصر على تفسير  بالكتب 
أجل  ومن  ورموزها.  معناها  أيضًا  يمنحها  ما  هي 
منتظم  بشكل  ــِزم  وَهُ المعارك  خاض  الرموز  هذه 
والشّر  تقريبًا،  دائمًا  يخسر  الخير  ألّن  ومضحك، 
ال  سرج حصانه  عن  لّما سقط  حتى  لكنه  ينتصر. 
يضع هذه الرموز موضع شك، فهو يعلن لسانسون 
ال  إّن ضعفه  أخضعه،  لّما  الثانوية  حامل  كّراسكو 

يعّرض للخطر ما يؤمن به.
على  بالعيش  لنا  يسمح  ما  هو  الشعور  وهذا 
الرغم من الهزائم المستمّرة. ويذكرنا سانشو، وهو 
أصغر قامة من سّيده، إن البشر )أي نحن( ُيولدون 
أسوأ  أحيانًا  بل  كما صّورنا(،  )أو  الله،  كما صوّرهم 
من ذلك قلياًل. وإذا عرفنا ذلك كله، وترّبص بنا أحد 
من  تعرف  ال  »أنت  مهّددًا:  كله  العالم  حتى  أو  ما 
 بأن نجيب بثبات دون 

ّ
أنا!«، فسوف يكون لنا الحق

كيخوته المتواضع: »لكنني، نعم، أعرف من أنا!«.

كالوديو ماغريس 
دون كيخوته: اليوتوبيا وخيبة األمل*

 |  ت: علي اإبراهيم اأ�شقر

دعت جمعية النقد األدبي في اتحاد 
الكتاب العرب لحضور ندوتها السنوية 
لهذا العام وهي بعنوان: السرد السوري 
في األلفية الجديدة، والمناهج النقدية 
الحديثة التي تقام في الحادية عشرة 
من ظهر السبت 2011/12/3 في مبنى 
جلسة  حيث  الــعــرب  الكتاب  اتــحــاد 
عبدو  باسم  ــاء  األدب بكلمات  االفتتاح 
والدكتور غسان  الجمعيات  إدارة  مدير 
الجلسة  ويدير  الجمعية.  مقرر  غنيم 

األولى الدكتور خليل الموسى.
السرد  ببحث  الفريجات  عادل  د.  ـ 

السوري المعاصر يحاور األسطورة.
ـ أ. نذير جعفر الصوت النسوي في 
ومشكالت  المعاصرة  السورية  الرواية 

وآفاق.
ـ د. ياسين فاعور /مدينة الله/ في 

ضوء نظريات السرد الروائي المعاصر.
/ في  السيموز  غنيم  غسان  د.  ـ 
جنة عدم/ أما الجلسة الثانية ويديرها 
فيشارك  حسين  الكريم  عبد  الدكتور 

فيها:
الــســرد  ـ  ــمــوســى  ال خــلــيــل  د.  ـ 
دفاتر  في  الـــرواة  وتعدد  المشهدي 

الزفتية.
ـ محمد خير شيخ موسى ـ الواقعية 

في السرد السوري المعاصر.
الغزال  سيأتيك  عــبــود  جــمــال  ـ 

وإشكالية السرد عند خليل صويلح.
ـ د. أحمد علي محمد تقنيات الرواية 

لدى غسان كامل ونوس.
الدكتور  األستاذ  برعاية  والندوة 
الكتاب  اتحاد  رئيس  جمعة  حسين 

العرب.

السرد السوري في األلفية الجديدة

الروائي في  يتابع الدكتور عيسى درويش مشواره 
»الجن يرحل من القرية«، الصادرة هذا العام عن الهيئة 

العامة السورية للكتاب ضمن سلسة قصص وروايات.
وفيها يسلط الروائي الضوء على واقع الريف العربي 
السوري قبل عقود مستكماًل ألعمال روائية حاول فيها 
المجتمع  في  المتنفذة  القوة  ممارسات  فضح  قبل  من 
السوري في تجهيل الناس وجعلهم رهينة للخرافة في 
واقع من الفقر والمرض والجهل الذي يتصدى له رجال 

مثل األستاذ عزمي وغيره.
الرواية في 175 صفحة من القطع الكبير موزعة على 

ست وثالثين فصاًل.

الجن يرحل من القرية
لعيسى درويش
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لكنه تعبير عن موقف،  التكرار واإلعادة؛  الحديث بعض  أن في  بدا  ربما 
تثبت صحته  األرض  على  الوقائع  أن  سيما  وال  يتغير،  ال  المبدئي  والموقف 
والنوايا  والقرارات..  واألقوال  واالجتماعات  تؤكد،  واألحداث  يوم،  بعد  يومًا 

العدوانية والرغبات القاتمة!
كما أن الظاهرة ما تزال مستمرة؛ أقصد موقف الكثيرين من المثقفين 
الذين ما يزالون غائبين عن مجرى اإلحداث في سورية؛ مع أن شرائح الشعب 
إغراء  رغم  ي��راد،  ما  وق��راءة  يجري  ما  فهم  البداية  منذ  استطاعت  العارمة 
العنوانات ورخامة الدعوات، وها هي اليوم أوضح تعبيرًا وأكثر حماسة للدفاع 

عن الوطن والكيان واإلنجازات ومسار اإلصالحات الجادة..
ألن  األولى،  األيام  في  ذلك  تفّهم  يتّم  أن  يمكن  كان  النية،  حسن  ومع 
ر على البعض، رغم أن ذلك ال يمكن 

ّ
تشويشًا في المشهد العام قد يكون أث

أن يكون مفاجئًا لمن يمتلك أدنى قدرة على االستقراء والتحليل والحضور، 
وهذا أضعف اإليمان لمن يدخل تحت مسمى المثقف، قياسًا لما يجري في 
المنطقة، وما يضمر حينًا ويجهر بإعالنه أحيانًا عن استهداف سورية الدائم، 
ومن الطبيعي أن يأخذ هذا االستهداف أوجهًا متعددة ومتجددة. ربما كان 
علينا االعتراف أن المكيدة هذه مدبرة بخبرة وشمولية وحنكة ودهاء وخبث 
وتقنية ودعم وتمويل.. وتم تمويهها بمسوح عسلية وأساليب مغرية؛ مع 
وضوح العرض الذي قدمه مسؤولون أمريكيون في وقت مبكر بأن األزمة في 
سورية يمكن أن تنتهي إذا ما فّك التحالف مع إيران وتوقف الدعم للمقاومة 
لبنان وفلسطين؛ وهذا موقف معلن وصريح وواضح، كما هو معلن دعم  في 
)المعارضة(، وتوافق أهدافها مع أهداف العدو  ل� أمريكا وأعوانها وأدواتها 
الصهيوني وهو ما يعبر عنه باستمرار، إضافة إلى االمتداح الذي نالته هذه 

)المعارضة!( من رئيس الكيان الغاصب مؤخرًا.
ف( قد ساد طوال ما مضى، فهل يمكن استمرار 

ّ
وإذا كان السكوت )المثق

الجامعة  الصامدة من  ما صدر من عقوبات على شعب سورية  بعد  السكوت 
حمرة  أو  حياة  جمرة  بال  )اإلنسانية(  الحماسة  فيها  اندلعت  التي  العربية، 

حياء، واجتاحتها الغيرة بال سابق إحساس؟! 
وإذا كان البعض من المثقفين ما يزال يجد مخبأ له أو ركنًا قصيًا، يسكت 
ما  أو يقول  اآلخرين؛  بعيدًا عن  لقلٍة  أو  لنفسه  يقوله  أو  الحق،  فيه عن قول 
يجانب الحق ويوائم رغبة لديه في اإلقصاء واالنتقام، حتى لو جاء عن طريق 
القانون،  على  والخارجين  اإلرهابيين  أو  الرجعيين  أو  التاريخيين  األع��داء 
منتظرًا أن يكون له موقع آخر، فيما لو تغير الواقع.. فإن هناك من يتجاهل 
غرامًا، وكتب  أخرى، ومنهم من استشاط  أشياء  تمامًا، ويكتب في  ما يجري 
ونشر غزاًل صرفًا، أو يكتب في العموميات أو الهموم الصغرى أو المتطلبات 
الدائمة. صحيح أن الرؤيا ال تتوقف على واقعة، وال تقف عند حدث، وال تنحصر 
في موضوع أو مجال، وأن الحياة تستمر؛ لكن الصحيح أيضًا أن ما يجري في 
سورية يؤثر على مختلف القطاعات والموضوعات؛ فكيف يمكن لمن يكتب 
أسبوعيًا أو استلم أو يستلم منبرًا ثقافيًا أو إعالميًا في ظل )النظام القائم!( 
عما  النظر  بصرف  سورية،  في  األحداث  عن  واحدة  كلمة  كتابة  يتفادى  أن 
أن  استطاع  كيف  ملحًا:  يبقى  والسؤال  وج��دواه؟!  ومستواه  يقول  أن  يمكن 
ينأى بنفسه عن ذلك؟! وأسئلة أخرى: ألم يسمع بالشهداء األبرياء؟! ألم يقدم 
التعزية بقريب أو صديق؟! ألم يتحسس لعويل أم وندب زوجة، وصراخ ولد، 
وحزن والد أو شقيق؟! ألم يحس بالخسران لدى منظر تخريب أو حرق أو تعطيل 
مجاري الحياة؟! وهل يظن أحد أنه بمنأى عن النتائج السلبية التي حدثت، أو 
ستسببها العقوبات االقتصادية مثاًل وما قد يتلوها؟! وهل يستطيع التحليق 

في سماء سورية إذا ما منعت الرحالت الجوية منها وإليها؟!
ال شك في أن من غير الطبيعي أن يتجاهل المثقف العدوان على سورية 
أو ينكره، ويتصامم عن أنين األبرياء، أو يتعامى عن قطاع الطرق وقاتلي ركاب 
الحافالت المدنيين والعسكريين، المهنيين والعلماء والمدربين، أو يتخلف أو 
يعجز عن التحرك مع نبض المواطنين الرافضين لإلمالءات والحصار والعقوبات، 
ر في الفكر 

ّ
ويتشاغل عن حمالت التحريض اإلعالمي والكذب المفضوح، وينظ

والثقافة واألخالق، أو يتحدث عن بطوالته الوهمية، أو أدواره غير المسبوقة 
في تغيير مسارات الثقافة والتاريخ والحياة..

هل ماتت الحواس أو تبلدت المشاعر، أو تشوهت مستقبالت االستشعار، 
أو أظلمت نوافذ الرؤية، وسدت مسامات الرؤيا؟!

وهل اكتفى الساكتون بما يقوله أولئك المجاهرون بالرغبات القاتلة، أو 
ارتضى ما يفعلون، أم أن السكوت المتصل استحال إلى سبات أو موات؟! 

وما  ينبض؟!  فيه  بقي  الذي  وما  )العاقل(؟!  الكائن  هذا  من  تبقى  فماذا 
الذي تبقى من قيمته مهما كانت األحوال، وتغيرت الظروف، في نظر الغالبية 
؟! بل كيف ينظر إلى 

ّ
الذين يعرفون ويقرؤون ويقدرون ويحترمون من يستحق

نفسه على أقل تقدير؟!
***

السكوت المثقف!
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شارك الدكتور حسين جمعة في أعمال )المنتدى العربي الدولي 
الذي  واإلصالح(  الحوار  ودعم  في سورية  األجنبي  التدخل  لمناهضة 
بحضور   2011/11/28 االثنين  يوم  ببيروت  ماريوت  فندق  في  انعقد 
عدد من المثقفين واألدباء السوريين، ومشاركة ما يزيد على ثالثمئة 
ألقى  الذي  الحص  سليم  الدكتور  وبرعاية  وأجنبية،  عربية  شخصية 
كلمة بّين فيها أسباب استهداف سورية والنيل من مواقفها الوطنية 

والقومية ومعاقبتها على مواقفها الداعمة للمقاومة وحركات التحرر.
أننا  ن فيها  بيَّ المنتدى  الدكتور جمعة كلمة في هذا  ألقى  وقد 
ضرورة  اإلصــالح  أن  ونــرى  والديمقراطية؛  الحرية  طالب  من  جميعًا 

حياتية وحاجة دائمة لكل الشعوب.
المالبسات  استيعاب  عليه  الحرية  أجل  من  يناضل  من  وكل 
التاريخية التي استغلت بها الحرية الحتالل األوطان وسرقة مقدرات 

الشعوب والتدخل السافر في شؤونها، وتهديد سيادتها وأمنها.
وسرقت  التحتية  بنيته  ودمــرت  العراق  حتل 

ُ
ا الحرية  فباسم 

خيراته وآثاره وسيطرت أميركا على النفط العراقي وأحدثت فيه فتنة 
طائفية ومذهبية يصعب إصالحها آلماد طويلة.

بيد  أداة  العربية  الجامعة  كانت  اإلنسان  وحقوق  الحرية  وباسم 
أميركا والصهيونية فأعطت حلف الناتو غطاء للدخول إلى ليبيا فعاث 
فيها فسادًا، فقتل ما يزيد على مئة ألف مواطن ليبي وأكثر من ذلك 
وسرقة  الليبية  المقدرات  تدمير  عن  فضاًل  والمشوهين  الجرحى  من 
العربية  الجامعة  تريد  فهل  الناتو.  حلف  دول  بين  وزع  الذي  نفطه 
بالقرارات التي اتخذتها أن تصل بسورية إلى ما وصل إليه الحال في 
العراق وليبيا باسم دعم االحتجاجات الداخلية التي تزعم أنها تدعو 

إلى الديمقراطية والحرية!؟
وإذا كان هذا صحيحًا فلصالح من يقتل ستة من الطيارين وضابط 

فني ماهر وثالثة من صف الضباط المهرة؟!.
ولصالح من يقتل األطباء والصيادلة ويخطف األساتذة واألدباء؟! 
على  عقوبات  تفرض  حيثما  السوري  الشعب  يعاقب  من  ولصالح 

مؤسسات الدولة السورية؟
أليس الشعب هو المتضرر األول واألخير!؟

ْتل لها في 
َ
ثم إن قرار الجامعة العربية إنما هو كفر بالعروبة وق

ـ  ـ ولكننا لن نكفر بها وسنظل حريصين عليها  نفوس من آمن بها 
، ومن ثم فهو وسيلة  المشترك،  العربي  للعمل  وهو تشويه متعمد 

والحرص  السوري  الشعب  دعم  باسم  األجنبي  التدخل  استدعاء  إلى 
والكتاب  الشرفاء  المثقفين  نطالب  فإننا  كله  لذلك  حمايته.  على 
العقالء، وجميع الشعوب المناضلة أن يقفوا جميعًا إلى جانب سورية 
في أزمتها الراهنة ألنها مستهدفة في وجودها ووحدتها وحضارتها 
أشقائها  جانب  إلى  والوقوف  المقاومة  دعم  وفي  القومي؛  ودورهــا 

والشعوب المستضعفة.
ونطالب كل مثقف ـ من موقعه الخاص والمؤسساتي ـ أن يمارس 
واجبه الوطني والقومي واألخالقي تجاه سورية والحفاظ عليها؛ فهي 

التي قال عنها جمال عبد الناصر: إنها قلب العروبة النابض.
ونقترح على أعضاء المنتدى تشكيل جامعة عربية شعبية تناضل 
في شؤونه  تدخل  أي  وتقف ضد  وقضاياه  العربي  الشعب  أجل  من 

الداخلية، فهو شعب راشد، وقادر على أن يحل خالفاته بنفسه.
للوقوف  سورية  زيارة  إلى  المثقفين  جمعة  الدكتور  دعا  وأخيرًا 
على الحقيقة وتكوين رؤية صحيحة تدحض أضاليل التجييش القذر 

الذي تمارسه أقنية التضليل.
مهددة  سورية  إن  والمفكرون  والمثقفون  ــاء  األدب أيها  وقــال: 
الدولة  يهودية  أمام  المجال  إلتاحة  والتفتيت  التقسيم  بمشاريع 
العربية مستهدفة  األمة  َبعُد، فإذا كانت  العبرية واالعتراف بها من 
فسورية  النفط  ذلك  طليعة  وفي  مقدراتها  على  السيطرة  أجل  من 
مستهدفة بسبب مواقفها القومية وموقعها الجيوسياسي؛ والهدف 
يصب في مصلحة العدو الصهيوني؛ فالنيل من سورية ال يقع إال في 

خدمة هذا العدو.
وجورج  حافظ  وزيــاد  قانصوه  وعلي  السيد  العزيز  عبد  وكــان  ـ 
غاالوي وأحمد ملي )من حزب الله( ـ والسفير اإليراني والسفير السوري 
ورونالد  الهند(  )من  أوتومبورال  وفيروز  أميركا(  )من  وستانلي كوهين 
كستلرز )من جنوب إفريقيا(، وعبد العظيم المغربي وفاروق عشري من 
مصر، وممثل عن هولندا وعدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية مثل 
خالد عبد المجيد، وعدد آخر من الشخصيات العربية واللبنانية قد ألقوا 
كلمات في هذا المنتدى أعربوا خاللها عن رفضهم لكل أشكال التدخل 
الخارجي في الشأن السوري مثمنين مواقف سورية القومية ومعربين 
في الوقت ذاته عن رفضهم لقرارات الجامعة العربية وتحولها إلى أداة 

تخدم المشاريع االستعمارية التي تستهدف المنطقة.

أكد الدكتور حسين جمعة في كلمة له أمام المنتدى العربي الدولي 
لمناهضة العنصرية الصهيونية المنعقد في بيروت يوم 11/27 أن ما 
منذ  االتجاه  عازوري في هذا  نجيب  الفلسطيني  العربي  المفكر  طرحه 
مطلع القرن العشرين قد ثبتت صحته، وتبين أن المشروع العربي بدأ 
يتراجع نتيجة وجود بعض الحكام العرب الذين أسهموا على نحو كبير 

في تحطيم المشروع العربي.
ثم بين أن الصراع العربي الصهيوني هو صراع وجود وليس صراع 
حدود، وأن هناك مشروعين يتصارعان ـ كما قال المفكر نجيب عازوري 
ـ  الصهيوني  المشروع  اآلخر وهما  على  أحدهما  ينتصر  أن  من  بدَّ  ال  ـ 

االمبريالي والمشروع العربي.
نحو  موجهة  تظل  أن  يجب  الحقيقية  البوصلة  إن  جمعة:  وقال 
القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب األولى، وبأن الصراع صراع 

حضارات بين من يريد أن يهيمن وبين من يريد أن يحيا حياة كريمة.
ثم إن الصهيونية واالمبريالية العالمية تسعيان اآلن بكل قوة إلى 
حركت  ولهذا  الواحدة،  والثقافة  الواحدة  الحضارة  داخل  الصراع  جعل 
عمالءها في الوطن العربي فمهدوا للتدخل الخارجي )حلف الناتو( في 
ليبيا مما أدى إلى تدمير مقدراتها باسم محاربة االستبداد والدعوة إلى 

الحرية، وهذا ما تفعله
باألساليب  قامت  فقد  سورية؛  تجاه  العربية  الجامعة  ـ  ثانية  ـ   
العقوبات  وفرض  عضويتها،  وتعليق  معاقبتها  على  وأصرت  نفسها 
بثوابته  المتمسك  بشعبنا  يضر  ما  عليها،  والسياسية  االقتصادية 

ومبادئه. 
وقال: يجب علينا أن نتحلى بوعي عال وعلى المثقفين أن يقودوا 
موقعه  في  كل  العربي  الوطن  في  واسعة  وشعبية  ثقافية  جبهة 
ـ  بسايكس  المتمثلة  الجديدة  االستعمارية  الهجمة  لرد  ومؤسسته 

بيكو الثانية.
نحو  ودفعه  العربي  بالشباب  العناية  من  بــدَّ  ال  أنــه  أوضــح  ثم 

االلتزام بقضايا األمة والتنمية المستدامة، وكشف ما يجري في اإلعالم 
والفيس بوك والتويتر من تزييف وتضليل؛ وعلينا استخدام التقنيات 
الحديثة لخدمة قضايانا وأولها قضية فلسطين ووحدة األمة والتكامل 
الصهيونية،  العنصرية  لمناهضة  واإلسالمي  العربي  المشروعين  بين 
في  وثباته  مقاومته  ودعم  الفلسطيني  الشعب  جانب  إلى  والوقوف 
أرضه بكل السبل، وطالما وقفت سورية إلى جانب شعبنا في فلسطين، 
الفلسطيني  الشعب  لدعم  العليا  السورية  الشعبية  )اللجنة  أن  علمًا 
ومقاومة المشروع الصهيوني(، أرسلت عددًا من القوافل إلى شعبنا في 

غزة والضفة داخل األرض المحتلة. 
وإذا كانت األحداث الجارية في الوطن العربي قد أوقفت مثل هذه 
المساعدات فإننا ما زلنا على العهد في مواصلة جهدنا لدعم الشعب 

الفلسطيني.
وكان المنتدى قد شهد كلمات رئيس المنتدى معن بشور وراعي 
واللجنة  الفلسطينية  للمقاومة  الحص وكلمة  الدكتور سليم  االحتفال 

التحضيرية ألقاها أسامة حمدان.
كما ألقى المحامي األميركي ستانلي كوهين كلمة متميزة بوصفه 
مناصرًا للقضية الفلسطينية، وكذلك ألقى السيد فيروز أوتومبواال من 
الهند كلمة متميزة أعلن فيها وقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية 

وإدانة العنصرية الصهيونية.
وكلمة ممثل جنوب إفريقيا بوصفه المستضيف للمؤتمر القادم 

في )دوربان(.
الدكتور  بينها ورقة  المنتدى مناقشات ومداخالت من  كما شهد 
تساوي  الصهيونية  أن  ومضمونه   /3379/ القرار  عن  جبور  جــورج 

العنصرية.
واتفق على إعادة تبني هذا القرار بعد أن ألغي في األمم المتحدة.

حول  المضمون  هذا  في  كلمة  حسين  غازي  الدكتور  ألقى  وقد 
عنصرية الصهيونية بكل أشكالها.

د. جمعـة يشارك في المنتدى العربي الدولي
لمناهضة التدخل األجنبي في سورية ودعم الحوار واإلصالح بيروت 2011/11/28

د. جمعة يشارك في المنتدى العربي الدولي
 لمناهضة العنصرية الصهيونية »األبارتيد« بيروت 2011/11/27


