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في حلب  واألدب  الفكر  عمالقة  األشاترة،  آخر  غادرنا 

خصوصًا وفي الوطن العربي عمومًا، الدكتور صبري األشتر 

وأستاذ  اإلنسان  المفكر  غادرنا  األشتر،  صالح  والدكتور 

الجيل الدكتورعبد الكريم األشتر.

نذرَت  فقد   – محمد  أبا  يا   - بعدك  يكتب  من  عاجز 

نفسك لصون اللغة العربية وآدابها من خالل عملك الجاد 

العرب وفي  الكتاب  العربية وفي اتحاد  اللغة  في مجمع 

كما  لجان،  ورئيس  باحثًا  العربية؛  اللغة  تمكين  لجنة 

نذرتها لطالب العلم الذين تتلمذوا على يديك منذ نصف 

قرن ونيف، وأحبوك كما أحببتهم، ولي الفخر بأني كنت 

أحد مريديك وطالبك الذين عرفوك عن قرب؛ إذ حظيت 

جامعة  في  الدكتوراه  مرحلة  في  علي  إشرافك  بشرف 

دمشق منتصف ثمانينيات القرن الماضي. عايشتك مع 

زمالئي ثلث قرن، وتعلمنا من شمائلك وخصالك التي ال 

تخفى على عارفيك.

عهدناك مثال التواضع الجم والخلق الملتزم والفكر 

والمعشر  الصادقة  واألصالة  الفياض  والعطاء  الثري 

السامي  واألفق  السمحة  والروح  الرحب  والصدر  الطيب 

والحساسية المرهفة والنفس الشفافة والبصيرة النافذة 

والموقف الجريء واألسلوب المحكم والنقد البناء.

الدورية بلقائك ظهيرة  حرمنا برحيلك من الجلسات 

كل يوم جمعة ويوم األربعاء األول من كل شهر منذ عقدين 

ونصف من الزمن، والتي كنت فيها ملء السمع والبصر، 

تتماهى في األداء حين تدافع فيها بحوارك الرائع الجذاب 

عن أثمن القيم اإلنسانية، كما كنت تنيرها برهافة بيانك 

الراقي  وشخصيتك الفذة وابتسامتك اآلسرة وتساميك 

المنظم  وعقلك  المتدفقة  ومعارفك  النبيلة  وإنسانيتك 

وثقافتك الفريدة وحديثك اللبق وعباراتك العذبة النافذة 

وإرشاداتك الرائعة ومواقفك النقدية المسؤولة ومحبتك 

الصادقة لمن حولك.

ومثلما تعلقت بأساتذتك »د. محمد مندور ود. مهدي 

عالم« اللذين طالما حدثتنا عنهما حديث المريد المحب 

المجل ألساتذته تعلقنا بك.

ومن الواجب علينا أن نفيك بعض حقوقك علينا وأن 

نرد بعض جميلك، ونقر بأننا ال نستطيع تأدية ذلك كما 

الكالم  من  نملك  مما  أكبر   – محمد  أبا  يا   – ينبغي ألنك 

الذي تحوطه المشاعروالعواطف من كل جانب:

وفوق  نثني  كما  فأنت  بصالح  عليك  أثنينا  نحن  إذا 

الذي نثني

رحلَت عنا – يا أبا محمد – بصمت وخسرناك في هذا 

العصر المائج المضطرب، وفقدنا برحيلك أبًا رؤوفًا وصديقًا 

ال يمكن أن ينسى في رحلة هذه الحياة الصعبة.

رحمة الله عليك يا أستاذنا الجليل ومثواك – إن شاء 

الله – جنات الخلد.

آخر األشاترة عمالقة 
الفكر واألدب

 |  د. اأحمد فوزي الهيب

الجمعة  يــوم  صبيحة  فــي 
7-10-2011 فجعنا وفجعت حلب 
األستاذ  برحيل  العربي  واألدب 
الدكتور عبد الكريم األشتر رحمه 
الله تعالى رحمة واسعة، بعد صبر 
قرابة  استمر  مرض  على  جميل  
وأقول: صبر جميل،  يوًما،  أربعين 
راضًيا  صابًرا  إال  فيه  نره  لم  ألننا 
مطمئًنا، هو وذووه الذين أحاطوه 

بكل الرعاية والعناية.
كنا نزوره في مرضه باستمرار 
حتى رحيله، كما كنا نزوره في حال 
ما  له  زياراتنا  صحته. وفي جميع 
عدا األيام األخيرة التي ال تتجاوز 
أصابع اليد، وكان يغيب فيها عن 
واألخ  اإلنسان  مثال  كان  الوعي، 
واألستاذ  الجليل  والعالم  الكبير 
المفضال الحريص على أن يزداد 

مما  يعلمنا  أن  وعلى  من جهة،  وأصالته  علمه  غزارة  على  علًما 
األساليب،  وأرق  الطرق  بأجمل  وأخالق  وآداب  علوم  من  لديه 

 به إال هو وأمثاله من كبار األساتذة.
َّ

بتواضع نبيل لم يتحل
الفاضالن  والصديقان  أنا  فيها  زرنــاه  مرة  آخر  في  وأذكــر 
الدكتور محمد حسن عبد المحسن والدكتور صالح كزارة، وكان 
صالح  الدكتور  سأل  أنه  اليقظة،  إلى  منه  أقرب  الغيبوبة  إلى 
اطمأن  كما  الخزاعي،  دعبل  العباسي  الشاعر  حول  الجديد  عن 
من زوجته إلى أنها استلمت مني الحكم العطائية لتقرأها له، 

وكنت قد وعدته بإحضارها له في زيارة سابقة له من قبل. 
بأبي  كر 

ّ
يذ إنه  افتقدناه!!  الذي  والعالم  اإلنسان  هذا  ما 

صحوة  في  وهو  تالمذته  أحد  سأل  الــذي  البيروني  الريحان 
الموت عن مسألة علمية، فقال له أحدهم: وماذا تفيدك معرفة 
جوابها؟ فأجابه جواًبا ينبغي أن ُيكتب بماء الذهب، لذلك بقي 
الله تعالى  ألقى  الدهر على مدى األيام، وهو: ألن  خالًدا خلود 

 بها!! 
ً

ا بها خير من ألقاه جاهال
ً
عارف

إن هذا الجواب هو الفيصل الذي يفرق بين العالم الحقيقي 
عبد  الدكتور  األستاذ  فقيدنا  كان  هكذا  المزيف.  والمتعالم 
 للعالم العامل المتواضع 

ً
الكريم األشتر رحمه الله تعالى مثاال

كثير  عن  اعتذر  الذي  التكريم  وباحتفاالت  بالمناصب  الزاهد 
منها في آخر سنوات حياته برقته المعهودة ولطفه المشهود 

له، على الرغم من جدارته بها ومن صدق القائمين عليها.
فإذا  البعد،  على  بهم  تعجب  الذين  الناس  أولئك  كثير 
منهم،  تــراه  كنت  الــذي  البريق  ذلك  تالشى  منهم  اقتربت 
وبالتالي يتالشى إعجابك بهم أو يخف، ولكن األستاذ الدكتور 
عبد الكريم األشتر رحمه الله تعالى كان على نقيض هؤالء؛ إذ 
ا، فكنا نتعلم منه في 

ً
كان يزيدك القرب منه إعجاًبا به علًما وخلق

ا حميًدا، واستمر ذلك حتى رحيله.
ً
كل لقاء علًما جديًدا وخلق

ظلها  وافــر  إلى  نــأوي  كنا  التي  خميلتنا  الله  رحمه  كان 
أسبوع  كل  ثمارها  طيب  من  ونتغذى  زهورها  بعبير  ونحظى 
الكريم، لقد كان  العامر  ُبعيد ظهر كل يوم جمعة في مكتبه 
صالوًنا أدبًيا نلتقي فيه نحن تالمذته وأحبابه لنعرض لكتاب أو 

موضوع أو فكرة أو شاعر أو كاتب 
أو غير ذلك، ثم تحول هذا اللقاء 
إلى لقاء أسري شهري كنا نتنقل 
دوري،  بشكل  منازلنا  بين  فيه 
سنوات  المنوال  هذا  على  وبقينا 
اللقاء  هــذا  صــار  حتى  كثيرة، 
كاهله  على  العبء  بعض  يشكل 
فاعتذر  والصحة،  العمر  بسبب 
يتحول  أن  وطلب  شديد  بلطف 
من شهري إلى غير محدد حسب 
استمررنا  ــك  ذل ــع  وم التيسير، 
بالتواصل معه بالهاتف وبالزيارة 
من  والحين  الحين  بين  اللطيفة 
غير أن نثقل عليه مراعين ظروفه 
الصحية، وكنا كالعادة نجد لديه 
الكريمة  والضيافة  الرحب  الوجه 
الصافي،  والود  الجليلة  والفائدة 
المنوال  هذا  على  الحال  وبقيت 
حتى رحيله الذي شيعناه فيه إلى مثواه األخير مع الكثيرين 

من أحبابه وأصدقائه وتالمذته.
 إننا لم نشيعه وحده فقط، وإنما شيعنا معه الكثير الكثير 
مخطوطة،  تزل  لم  التي  واألبحاث  والكتب  والنقد  اآلداب  من 
والكثير  لم تزل في بطاقاتها  التي  واألبحاث  الكتب  ومشاريع 

الكثير من األفكار التي لما تزل في الفؤاد. 
إنها لخسارة كبرى، خسارتنا بل خسارة القطر العربي السوري 
والوطن العربي لهذا الرجل العالم اإلنسان، على الرغم من كتبه 
ا في األدب القديم 

ً
القيمة التي زادت المكتبة العربية ثراء تأليف

ا لكتب التراث 
ً
واألدب الحديث وبخاصة أدب المهجر، وتحقيق

 ألبحاث رصينة في كثير من المجالت المرموقة 
ً
العربي، وكتابة

مثل مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق وقد كان أول عضو شرف 
فيه، ومجلة المعرفة التي كان أحد أعضاء هيئتها االستشارية 
عمل  أو  ببحث  تقريًبا  أعدادها  من  عدد  كل  في  يتحفنا  وكان 
 عن محاضراته لطالب 

ً
إبداعي في فن السيرة الشخصية، فضال

الماجستير  رسائل  من  الكثير  على  وإشرافه  العليا  الدراسات 
دمشق  جامعة  برحاب  مناقشتها  في  واالشتراك  والدكتوراه، 
وغيرها،  المتحدة  العربية  ــارات  واإلم والجزائر  حلب  وجامعة 
وندواته التي كنا نجد فيها الفائدة والمتعة، ثم عضويته في 
لجنة تمكين اللغة العربية وتمثيله لحلب فيها, وغير ذلك من 
والتي  القوة،  أولو  العصبة  بحملها  تنوء  التي  الجليلة  األعمال 
سورية  في  الطالب  من  متالحقة  ألجيال  ا 

ً
أستاذ منه  جعلت 

وفي جميع أقطار العالم العربي من المحيط إلى الخليج، هؤالء 
الكبرى فكان منهم  المهام  الذين تسنم كثير منهم  الطالب 
وأعضاء  والدكاترة  واألساتذة  األقسام  ورؤساء  والعمداء  الوزراء 

مجامع اللغة العربية وغير ذلك.
رحمك الله يا أبا محمد أيها اإلنسان العالم المعلم العامل 
ل العليا والقيم النبيلة رحمة 

ُ
على العلم وطالبه واألخالق والُمث

الجميل،  الصبر  والوطن  واألحبة  األهل  وألهم  وألهمنا  واسعة، 
واألمة  العربي  األدب  قمم  من  شامخة  راسخة  قامة  كنت  فقد 

العربية من المحيط إلى الخليج.

األستاذ الدكتور عبد الكريم األشتر 
علم فقدناه

د.عبد الكريم األشتر
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إن العنجهية العرقية، والغطرسة الصهيونية 
متميز،  شعب  بأنهم  القول  إلى  اليهود  دفعت 
حتى  كلها،  الشعوب  بين  من  خاصة  الله  اختاره 
صاروا يتصرفون في فكرهم ومعتقداتهم بأنهم 
شعب الله المختار، لدرجة أنهم يؤمنون بأنه من 

كان ضّد إسرائيل فهو ضّد الله!!!
لقد اعتقدوا أنهم شعب مختار، وتمتد جذور 
من  نوا 

ّ
تمك أن  منذ  نفوسهم  في  االعتقاد  هذا 

الهروب من مصر، فقد خرجوا بعد غربة وعبودية 
تولدت  تامين،  وانغالق  عزلة  وبعد  طويلتين، 
وحده  الله  خصه  شعبًا  كونهم  فكرة  بينهم 
والتفوق  الغلبة  أسباب  كل  له  وهيأ  بعنايته، 
انحرافاتهم  كل  في  معهم  وتسامح  والنجاة. 
ورجاساتهم، وجعل األمم األخرى لهم عبيدًا. وأباح 
لهم أرضهم وديارهم وأموالهم يأخذونها كيفما 
استطاعوا بالعنوة والقوة، أو باالحتيال والغدر، أو 
عن  لهم  تسويغ  هذا  وفي  والخديعة،  بالخيانة 
التوراة.  في  صراحة  كتبوه  فقد  يرتكبون.  ما  كل 
التلمود  في  وأكدوه  ومنارًا...  عقيدة  لهم  وصارت 

وفي البروتوكوالت..
شعبًا،  لي  »اتخذكم  التوراة:  في  الرب  يقول 
عن  ميزكم  ــذي  ال يهوه  ــا  أن إلــهــًا،  لكم  وأكـــون 
إلهك  الرب  اختار  قد  »إياك  ويقول:  الشعوب«، 
صُّ من جميع الشعوب الذين 

َ
لتكْن لي شعبًا. أخ

على وجه األرض وأعدك الرب أن يجعلك مستعليًا 
على جميع القبائل.. بالوجوه إلى األرض يسجدون 

لك ويلحسون غبار قدميك«.
ينسجون  بــدؤوا  الزائفة  ــوال  األق هذه  ومن   
خيوط أحالمهم بأنهم من طينة خاصة. اختارهم 
من  واقنعوا  السراب.  هذا  خلف  ومشوا  ــرب...  ال
اعتنق اليهودية بذلك. وصاروا ينظرون إلى باقي 
وأنهم ال شيء في  أنهم )جوييم(  الشعوب على 
العالمين..  الله على  الذين فضلهم  الوجود. وهم 
وكتبوا  الشياطين(  )وكر  التلمود  في  ذلك  وثبتوا 

ذلك مجددًا في بروتوكوالت صهيون..
لقد لصقوا أنفسهم باألصل الطيب والمنبت 

الكريم لألنبياء والصالحين زورًا وبهتانًا.
المظلة  هــذه  تحت  الموبقات  كــل  وفعلوا 
إن تربية شعب إسرائيل أشرف  الشريفة. وقالوا 

تربية ألنها قامت على أيدي األنبياء..
ى تهذيبه أمثال 

ّ
م به أن شعبًا يتول

ّ
ومن المسل

هؤالء األنبياء لهو خير من باقي شعوب األرض... 
وتولدت عندهم عقد التفوق في العرق، والنزاهة 
ى من األمم 

ّ
في الحسب والنسب.. ويعّدون من تبق

والعروق البشرية من مختلف الديانات والمذاهب 
بشرية  أشــكــااًل  لنفسها  اتــخــذت  )حــيــوانــات( 

لخدمتهم..
وهم يمثلون أنفسهم بعناقيد العنب، وسائر 
الكرم.  حيطان  بأعالي  المحيط  بالشوك  األمــم 

ويزعمون أن األنبياء ال يختارهم الله إال منهم..
ومن أقوال التلمود في سفرتعانيت: »إن أرض 
فيما  العالم  بقية  لق 

ُ
خ ثم  أواًل..  ِلقت 

ُ
خ إسرائيل 

بعد«. وجاء فيه كذلك: »إن الرب قاس جميع األمم. 
ى 

ّ
يتلق أن  يستحق  وحده  التيه  جيل  أن  فوجد 

القدس  أن  فوجد  المدن  جميع  وقاس  التوراة.. 
قاس جميع  ثم  الهيكل..  باحتواء  وحدها جديرة 
البلدان، فرأى أن البلد الوحيد الذي يليق بأن ُيعطى 

إلى بني إسرائيل هو أرض كنعان«!!. 
ولكثرة ما كذبوا على لسان أنبيائهم قال لهم 
الرب: »ويل لألنبياء الحمقى الذاهبين وراء روحهم، 
بالكذب«  يعرفون  والذين  الباطل  يــرون  الذين 

)حزقيال/13(.
دينيًا  حافظ  اليهودي  »إن  الزار:  برنارد  يقول 
على فكرة االستعالء والتفوق. واستمر في النظر 
عن  غرباء  كانوا  الذين  كل  إلــى  واحتقار  بأنفة 

شريعته..«
غير  باألديان  وال  بالقوميات  يؤمنون  ال  فهم 
يجب   « كريمينيه)1(:  أدولف  يقول  كما  دينهم 
األديـــان،  تنتهي  وأن  القوميات،  تختفي  أن 
أال يختفي، ألن ذلك  ولكن شعب إسرائيل يجب 
ويؤكد  المختار«  الله  شعب  هو  الصغير  الشعب 
الشعب  إن  يقول  ال  من  »إن  ليوبنسكر)2(:  ذلك 
أن يكون  بد  ال  المختار..  الله  اليهودي هو شعب 
فهي  األمــم.  بين  االخــتــالف  بلغ  فمهما  أعمى 
تتعاون معًا على كره اليهود«. فلماذا العالم كله 
»يقع  بقوله:  بنسكر  ليو  يجيب  اليهود؟؟  يكره 
يسكنون  الذين  اليهود  أن  في  المشكلة  جوهر 
أن  يمكن  ال  عنصرًا  يكّونون  المختلفة  األمم  بين 

يذوب في هذه األمم«..
يهود  سائر  »إن  بقوله:  هرتزل  ذلك  يؤكد 
العالم يشكلون عناصر غريبة في مجتمعاتهم«، 
ويقول أيضًا: »إنهم شعب فريد ال يمكنه االندماج 
مع غيره«، ويقول: »إن جنسنا أكثر فاعلية في كل 

شيء من باقي شعوب األرض«.
أؤمن  »إنني  بقوله:  غوريون  ابن  ذلك  ويؤيد 
بتفوق إسرائيل الخلقي العقلي. كما أؤمن بقدرتنا 

على أن نكون نموذجًا لخالص العرق البشري«.

خرافة الشعب المختار

غرق الفكر القومي العربي في واقع سياسي استهوى كثيرًا من المثقفين واألدباء 
والسياسيين و... إنه الواقع السياسي المتأثر باألحداث الجارية في المنطقة المتقلبة 
على الحرب وتبّدل األفكار والمواقع. من ثم بدأ الحصار يحيط بالفكر القومي العربي؛ 
ويؤدي به إلى التقهقر... وال شيء أدل على ذلك من أن انسحاب الفكر القومي لحساب 
الصراع من أجل الحضور السياسي الذي آل إلى أنماط من االستهالك اآلني... ولهذا 
أخذ الفكر يتغير لحساب الحضور السياسي مهما اختبأ وراء الثوابت التي تبناها الفكر 
القومي منذ مطلع القرن العشرين. فالتبدل الفكري الثقافي السياسي للوجود القومي 
والتفاعل مع التغير السياسي العالمي لم يكن بالمستوى المطلوب أو المفترض عند 
الكتاب والمثقفين واألدباء. فهناك كثير منهم فقدوا الوعي الدقيق بالفكر القومي 
وال سيما المرتبط بالعقيدة الدينية؛ ونتج لدينا أنصاف مثقفين لم يوجهوا البوصلة 
بالشكل الصحيح إلى اإلفادة من الثقافة الوافدة والثقافة األصيلة على السواء، فتعلقوا 

بأوهام وحماقات امتدت إلى الفكر القومي نفسه. 
وإذا كان الخلط قد أدى إلى االختالف بين التيارات الفكرية والسياسية فإنه أدى 
إلى نمط من الصراع حول قبول األفكار والنظريات الوافدة أو رفضها... ومن ثم نتج عن 
منا أن أصحاب األفكار 

ّ
هذا القبول أو الرفض صراع آخر داخل مفكري كل تيار، إذا سل

الغربية لم يتدخلوا في تشويه الفكر القومي، أو أن أذهان أقطاب التيار القومي كانت 
صادقة وعازمة على تحقيق المشروع القومي... 

وكل ذلك أدىـ  في نهاية المطافـ  إلى انتقال الخلط إلى الساحة العربية )األنظمة 
القومي شيئًا عظيمًا من مصداقيته  الفكر  الدولية، ففقد  الساحة  وإلى  والجماهير(  ـ 

وجديته... وشجع اآلخر الصهيوني والغربي على توجيه الضربة تلو الضربة له. 
لذلك نرى أن الفكر السياسي العربي المنحرف يعدُّ أشد خطرًا على الفكر القومي 
من الفكر اآلخر األمريكي أو الصهيوني... حتى صار أي خلل في الفكر السياسي يعني 

خلاًل في الفكر القومي، وشتان بينهما. 
وكشفت مسيرة الفكر القومي أن عددًا غير قليل من أقطاب التيارات القومية قد 
سقطوا في الفساد، إذا لم ينحرفوا إلى تيارات فكرية جديدة، فتمزقت الرؤى الواحدة، 

ومن ثم فقد الفكر القومي جّديته وصدقه... 
فهناك نزيف مستمر للفكر القومي نتيجة أقنية الفساد التي اتسعت على صعد 

كثيرة في التعليم والثقافة واإلعالم والسياسة والتربية و... 
وثقافته  اآلخر  على  االنفتاح  نتيجة  واقتصادي  واجتماعي  خلقي  فلتان  وهناك 
والتزود منه كيفما اتفق دون وضع معايير علمية وموضوعية، ودون اعتماد عوامل كبح 
والسرقة،  والسمسرة،  الرشوة،  االنفالت مشروعًا، وصارت  غدا  فقد  للمثاقفة.  منهجية 
وبيع الشهوات، وشراء الجاه و... أمرًا مسوغًا بل مشروعًا بحجة التمدن واالنفتاح على 
اآلخر اجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا وتقنيًا وإعالميًا وعسكريًا، إنه انفالت لم 

ينتج إال انكسارًا للفكر القومي. 
وقد اثبت ذلك كله أن تجربة االنفتاح على المرجعيات الفكرية والسياسية الوافدة 
وعلى المدنية الغربية كان تجربة خاطئة سياسيًا وفكريًا، ما أدى إلى انتكاسة المشروع 
المفهوم  أن  يعني  ما  و...  للغرب،  التبعية  ازديــاد  وإلى  النهضوي،  العربي  القومي 
واالجتماعي  النفسي  حضوره  في  حقيقية  ألزمة  تعرض  القومي  للفكر  الحضاري 
الوافدة،  الثقافات  على  االنفتاح  في  الخاطئة  التجربة  نتيجة  والسياسي  والثقافي 
بعكس ما كان عليه إبان العصر العباسي أو عصر النهضة... ألن الرجال الذين حملوه 

كانوا مدركين لألبعاد الكبرى التي تحيط به. 
وينتهي بنا المطاف في الحديث عن الفكر القومي العربي والواقع إلى نتائج مهمة، 
فضاًل عما انتهينا إليه من قبل. فهناك عملية تشويه كبرى تلحق بالمفهوم الحضاري 
وعاطفيًا،  وثقافيًا  واجتماعيًا  سياسيًا  وحضورًا  ووظيفة  وماهية  بنية  القومي  للفكر 
هناك  فإن  ذكرناه  ما  بسبب  وتراجع  ضعف  القومي  التيار  كان  فإذا  و...  واقتصاديًا 
هجومًا مدروسًا ومنظمًا للقضاء عليه نهائيًا من قبل اآلخر الصهيوني والغربي، وبخاصة 
األمريكي. فقد استغل كل منهما ضعف اإلنسان العربي في النتاج المدني والتقني 
واإلعالمي والعسكري و... فأمعن في الهيمنة عليه وسرقة ثرواته الباطنية واستنزافها 
على اعتباره أنه عاجز عن اإلفادة منها لجهله من جهة، ولعدم وجود اإلمكانات لديه 
من جهة أخرى، مما يعني أنه لن ينتفع بها، ولن تنتفع منها البشرية بغير السيطرة 
عليه. ومن هنا برزت الرؤية الفوقية العنصرية لآلخر الغربي، وال سيما األمريكي، ولم 
تر العربي إال تابعًا جاهاًل ال يحسن اإلفادة من الخيرات والموارد التي وهبها الله إياه 
في أرضه، وأسكنه فيها، علمًا أن هذه األرض تقع في قلب العالم؛ فهي واسطة العقد 
بين قاراته... ولو فكر هذا العربي أن يتصدى له، أو يمنعه من احتالل أرضه واستغالل 

ثرواتها فهو إرهابي والبد من قتله. 

الخلط بين الفكر القومي 
والفكر السياسي

االفتتاحية
 || د. ح�سني جمعة
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األنثروبولوجيا واألدب

األنثروبولوجيا  زالت  ما   
تقدم نفسها علمًا قادرًا على 
مواكبة سائر أشكال التطور 
اإلنسان  علوم  أحرزته  الذي 
ميادينها,  مختلف  فــي 
الصلة  تــقــطــع  أن  دون 
مع  تتقاطع  إنها  بل  معها, 
في  العلوم  هــذه  منجزات 
وتكاملية  تفاعلية  عملية 
ــم مما  ــرغ ال دائــمــة. عــلــى 
مجال  في  األبحاث  قدمته 
من  كثيرًا  فإن  العلم,  هذا 
جداًل  تثير  زالت  ما  نتائجه 
بانتسابها  يتعلق  ينته  لم 
إلى هذا الفرع من فروع علوم 
غيره. شكل  إلى  أو  اإلنسان 
االنتقال باألنتروبولوجيا من 
ميدان إلى ميدان آخر بعض 
اللبس فيما يتعلق بتحديد 
مجاالتها. يمكن العودة إلى 
الغرب  في  النهضة  عصر 

هذا  وانبعاث  البدايات  إلى  للتعرف 
في  الجذري  التغير  خالل  من  العلم, 
والتطور  وموضوعاتها،  الفلسفة 
المتعلقة  المعارف  في  حصل  الذي 
اإلنسانية,  والــحــضــارة  بالمجتمع 
كما  البشرية.  المجتمعات  ومسارات 
ومصادره  وأدواتــه  البحث  اتساع  أن 
مــن دراســة  االنــتــقــال  ســاعــد على 
ــالالت الــبــشــريــة, الــتــي شدت  ــس ال
التركيز  إلى  البدايات,  في  االهتمام 
الثقافات والحضارات اإلنسانية  على 
غير  للمجتمعات  االجتماعية  والنظم 
األوروبية التي تتصف بصغر الحجم, 
وبساطة التكوين,  تلك التي سميت 
مجازًا بالمجتمعات البدائية. وقد دفع 
بأنها  البحث  نتائج  بوصف  بالبعض 
علم اجتماع مقارن, كونها تتخصص 
االجتماعي  ــاء  ــن ــب ال دراســـــة  فـــي 
والوظيفي. وإذا لم يكن للتعريف دور 
قار في تحديد ميادين هذا العلم التي 
في  واسعة  قطاعات  تــدرس  أخــذت 
للمجتمعات,  والدراسة  البحث  مجال 
)القرية  الــريــفــي  المجتمع  مــثــل 
قطاعات  وبعض  والمدينة،  مثاًل(, 
المعقدة  الصناعية,  المجتمعات 
التركيب. إن اإلحاطة ببعض مجاالت 
هذا العلم تعيضنا عن التعريف الذي 
حيوية  مع  تتناسب  ال  حدودًا  يرسم 
النتائج واالنفتاح على فضاءات أخرى 
المشار  التوسع  من  الرغم  على  له. 
بعد  العلم  أعاله, في مجال هذا  إليه 
الحرب العالمية الثانية, فقد تفردت 
من  االجتماع  علم  عن  األنثروبولوجيا 
خالل الوصف األثنوغرافي للثقافات, 
وألسلوب حياة المجتمعات المحلية, 
التاريخ,  قبل  ما  دراســات  جانب  إلى 
المحلية.  واللهجات  اللغات  ودراسة 
مراقبة  على  األثنوغرافيا  )تــقــوم 
المراقبة  من خالل  ما,  بشرية  جماعة 
وصف  إلى  تلجأ  المباشرة,  الحقلية 
المعطيات  لكل  وتجميع  دقــيــق 
المتعلقة  والجزئية  التفصيلية 
محددة  ثقافية  مجموعة  بحياة 

بمعنى  »فهي  والمكان(.«؛  بالزمان 
الوصفية  ــدراســة  )ال تحديدًا  أكثر 
العادات  ومجموعة  الحياة,  ألسلوب 
والعبادات,  والديانات,  والتقاليد, 
ونسق  كالعائلة  االجتماعية  والنظم 
القرابة والنظام السياسي واإلجراءات 
االتصال, والقيم,  القانونية, وطرائق 
المالمح  دراسة  إلى  إضافة  والفنون, 
الجسمية, في حيز جغرافي ما وخالل 
فترة محددة(. قد يمنحنا االستشهاد 
بكاتبة عريقة ورائدة في مجال البحث 
األنثروبولوجي فرصة إلجمال ميادين 
بقدر  واإلحاطة  األنثروبولوجي  البحث 
هذا  بميدان  مقبول,  حد  إلى  كــاف, 
مارغريت  كتبت  وموضوعاته.  العلم 
مساحة  مبينة   )1979  –  1901( ميد 

العمل في هذا المجال, قائلة: 
ــخــصــائــص   نـــحـــن نـــصـــف ال
والثقافية  البيولوجية,  اإلنسانية, 
األزمان وفي سائر  البشري عبر  للنوع 
البيولوجية  الصفات  ونحلل  األمكنة. 
كأنساق  الــمــحــلــيــة,  والــثــقــافــيــة 
طريق  عن  وذلك  ومتغيرة,  مترابطة 
متطورة.  ومناهج  ومقاييس  نماذج 
النظم  وتحليل  بوصف  نهتم  كما 
ونعني  والتكنولوجيا,  االجتماعية 
أيضًا ببحث اإلدراك العقلي لإلنسان, 
ووسائل  ومعتقداته  وابــتــكــاراتــه 
فنحن  عــامــة,  وبصفة  اتــصــاالتــه. 
نتائج  لربط  نسعى  األنتروبولوجيين 
دراساتنا وتفسيرها في إطار نظريات 
النفسية  الوحدة  مفهوم  أو  التطور, 

المشتركة بين البشر.
فقد  ذكــرنــا,  مما,  الرغم  على    
عديدة  فــروٌع  لألنثروبولوجيا  أصبح 
ــا, مــنــهــا ما  ــوه ــم ســـاعـــدت فـــي ن
باألنثروبولوجيا  يسمى  أن  استحق 
ــة, واألنــثــروبــولــوجــيــا  ــي ــاف ــق ــث ال
ــوجــيــا  ــول ــثــروب االجــتــمــاعــيــة, واألن
ــا  ــي ــوج ــؤل ــروب ــث ــة,واألن ــاســي ــســي ال
تساعد  باإلجمال  وغيرها.  اللغوية 
االقتراب  في  الباحث  األنثروبولوجيا 
والحضارة  لإلنسان  العام  الفهم  من 

أهم  كــأحــد  اإلنــســانــيــة 
خصائص هذا العلم، الذي 
لبى بشكل ما الحاجة إلى 
اإلنسان،  عن  شامل  علم 
الدراسات  توزع  اقتضاها 
الحياة  ــت  ــاول ــن ت ــي  ــت ال
أن  أي  وتنوعها؛  البشرية 
وما  كانت  األنثروتولوجيا 
في  باإلنسان  تعنى  زالت 
ارتقائه  أشكال  مختلف 
ــه,  ــتــظــام وتـــطـــوره, وان
متعددة,  أصــعــدة  على 
الصعيد  مـــن  ـــداء  ـــت اب
الساللي  الفيزيولوجي 
مرورًا  األيديولوجي,  إلى 
والسياسي  باالقتصادي 
والقرابي, بلوغًا إلى الرمزي 
والمعتقدي  واألسطوري, 
والديني.«  يمكن تبسيط 
مقاربات هذا العلم, وذلك 
ليس موضوعنا األساسي, 
مناقشة  مشروع  إلى  الدخول  بغية 
روايات, من حيث قربها أو بعدها عن 
محدد  مجتمع  في  السائدة  الثقافة 
بنية  الحيز األساس في  ل 

ّ
سلفًا، شك

على  التعرف  وإلــى  الــروايــات.  هــذه 
تمثل  في  األدبــاء,  األديب, أو  مقدرة 
المجتمع وتطورها, أو ركودها  ثقافة 
والضعف  القوة  مواضع  مالحظة  مع 
وجهة  من  تلك,  أو  الرواية  هذه  في 
اإلشارة  مع  األنثروبولوجي,  التحليل 
ومجتمعه  األديــب  بين  العالقة  إلى 
وأحداثها  ومشاهدها  )صورها  بكل 
عالقة  أنــهــا  حيث  مــن  ونــزعــاتــهــا( 
التحليل  يأخذ  ومستمرة.  قائمة 
الغوص  مهمة  هنا  األنثروبولوجي  
العالقة, لتكون دليله  في عمق هذه 
واألديــب  األدب  خلفية  معرفة  إلــى 
هو  مما  ذلك  وغير  واألعــراف  والقيم 

مادة األدب في مختلف أجناسه.   
ما  لألنثروبولوجيا  يكون  قد    
والمنهج  الموضوع  يميزها من حيث 
على  فيها,  البحث  ليس  والطرائق, 
علماء  به  يقوم  عما  بعيدًا  العموم, 
النفس  وعلماء  والمؤرخون   االجتماع 
إلى  تــدخــل  لكنها  ــاســة...  ــســي وال
مفاهيم  من  تمتد  كثيرة  مجاالت 
حياة  دراســة  إلى  والقبيلة,  البدائي 
وأنماط  والثقافة  القومية  الجماعات 
في  الصعوبة  وتكمن  األخرى.  الحياة 
تحديد وصف هذا العلم وصفًا دقيقًا 

لتداخله مع ما ذكر آنفًا.     
  وإذ تنشأ الرواية من حيث كونها 
نصًا أدبيًا ابتداء من حدث أو أحداث, 
واقع  على  تعمل  أنها  حيث  ومــن 
فاألنثروبولوجيا  أساسي,  ديناميكي 
الذي  المجال  على  نقدية  كفعالية 
العلمية  التجربة  وعلى  فيه,  تبحث 
المكتسبة  والنتائج  تنظمها,  التي 
إكمال  األدب  مــجــال  ــي  ف تــفــرض 
التحليل المنطقي للمواقف بالتحليل 
فوق  وهــي  للتعارضات,  المنطقي 
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طالب حق
صدرها  العريضة  الشوارع  وفتحت  المتعرجة؛  حاراتنا  أزقة  قذفتنا  بعدما 
األناقة،  حارات  في  أبصارنا  حاجة  عن  والذهبية  الفضية  األنوار  وفاضت  الرحب، 

استوطنت األحالم مخيلتنا، واتسعت اآلمال اتساع موجات بحر هائج.
تورمت أحالمنا ودفعنا إلى اجتثاث بعضها أنفًا عنا، وصار لزامًا علينا التنسيق 
بين هذه األحالم والظالم المخيم والخبز الجاف وأطباق الحرمان وهي تتراخى في 

جزرها ليس غير. 
البؤس؛ مع  إالَّ  الخالية من كل شيء  لم تطل إقامتنا في تلك األزقة الحنون 
أنها وجه من وجوه المدينة، لكنها رفعت شعارها األثير: األزقة للزقاقين فانطلقنا 

هائمين على وجوهنا في الشرق والشمال والجنوب...
األشجار الباسقة والكروم وما تدلى من عناقيدها فتحت فرجة بعد ضيق، لكنَّ 
كهاًل عركته األيام بأكثر ما فعلته بنا قال: هل نكتفي بالهواء العليل في تلك 
الكروم طعامًا في الصباح وزادًا ليس بالزاد في المساء، وذرف دمعة، ثم تتالت 
دموع، فالهواء النقي، وهو عزاء المتعبين، لم يسكت نداءات البطون وقد ضمرت.

الميالد  تواريخ  عليها  دونت  ورقة  فكانت  األرض  في  الحالمين  نحن  بحثنا 
واسم الحالمين األوائل، وكان طموحنا أن نكتب على لبنات من كد وعناء اسم أمة 

وعنوان فرحها بميالد يومها األغر، يوم تعرف نفسها وتاريخ نهوضها. 
دون  مساكن  فقامت  والسقوف،  الجدران  بلملمة  سارعت  البنائين  يد  لكن 
أراضيهم،  بيع  الكروم  أصحاب  عرض  الحيتان  تلقفت  فقد  تنظيم.  أو  أساسات 
وعلى عجل نهضت حارات من مدينة ال مدنية فيها غير مدنية القراءة والكتابة، 
وطاولة  راتب  نحو  للزحف  الوضاء  سالحنا  هي  عقولنا،  قبل  قلوبنا  في  حملناها 

وكرسي. 
القلم الذي أجاب على أسئلة االمتحانات المتوالية بنجاح، صار قلمًا للموافقة أو 
عدمها، إلعداد الصكوك بنقل ملكية هذا العقار أو ذاك، الستيراد معمل لواحد من 

حيتان المدينة الجدد أو القتطاع حيز من الفضاء لممارسة ألعابهم البهلوانية. 
أعشاش  إلى  وصلت  الكهرباء  ألن  المتوارث،  والرقص  الدبكة  حلقات  عقدنا 

المهاجرين من قحط وجفاف وظالمية أشد من الظالم.
روت المدينة بألعابها األرجوانية عطشنا لرداٍء، وفاض طعام من نهر المال، 
لكأس  تسعى  النفس  في  وقامت شهوة  النحيلة،  أجسادنا  احتياجات  فأسكت 
ننتزعها من كأس الثراء، البدَّ من الكأس من لفافة تبغ فاخر، صدورنا نخرت وعال 

صفيرها، من »ريف« و»مرجان« و»ناعورة« تضخ السموم في الرئتين. 
من  أكبر  دنًا  وجعلته  البحر  وصلت  حتى  كالفئران  تتوالد  التقطير  معامل 

الدنان، وبواخره أسرع من الطيران فالحالمون في احتياج وازدياد...
وذاك،  المستوردات  من  الفاخر  الصنف  هذا  مابين  الجدد  المثقفون  وتوزع 
تسمى  ألن  اليوم  صالحة  ليست  خزائن  في  تكدست  القديمة  العنق  ربطات 

خزائن...
رداء  لكن  والخريف،  والصيف  الربيع  أزياء  تأتينا  هذه  أو  العاصمة  تلك  من 

الشتاء ظل كما هو، ألن أصوافنا للعرائس وحدهن فراشًا ووسادة...
فاخرًا معتقًا  الذهبية شهدنا سيكارًا كوبيًا  المدينة  الكالم في  منابر  وعلى 
بعرق المزارعين الثوريين، مع بزة إيطالية تدل على صدقية المتحدثين، مايدفع 
من  الحرام  سقط  وقد  وحالل  حالل  إنه  الدخل،  مصادر  في  االرتياب  أو  الشك 

تداوالتنا اليومية. 
وبعد حين كان أصحاب السكن المحدود أول من حمل جواله ليصطاد إعجاب 

أهل الثراء والنماء وتندرهم. 
والعامالت في الخدمة الخاصة يملكن أيضًا مظاهر النعمة الجديدة، ويدوي 
النتصار  نظرًا  بدأ  قد  االحتفال  كان  النارية،  األلعاب  صوت  المدينة  سماء  في 

المتعبين على ماضيهم، فالحاضر الجميل يجب أن يستمر.
كل بخدره راض إالَّ من ساقه حتفه إلى الريادة، فامتهن الكالم أو جازف في 
الضائع، سيل من تحريض وفائض من تنظير، جعلنا  الوقت  الكتابة على جدار 
نحن الحالمين نطير مع الوعود قبل أن تهب الصقور لتقرأ أحالمنا على دفتر من 

دموع. 
نحن الذين حلمنا باستعادة حقنا الذي اغتصب، واألرض التي سلبت، والدور 

الذي غاب قرونًا ولما يستعاد وبالوحدة وال باالنفصال. 
وإيمانهم وكدنا نالمس  الفاتحين  بحماسة  اندفعنا  بشائر ذلك  ولما الحت 
نأبه  ولم  اشتعال،  في  السفينة  محرك  وظل  الوقت،  دفة  على  ونقبض  النجوم، 

ألساطيل تقذف الحمم وال ألساطين يقذفون السموم...
حلمنا برغيف خبز من غير زؤان، وبقطرة ماء لم تخالطها أتربة، ويغيب عنها 

العلق، هذا الكائن المكلف بأن ينغّص علينا كل شيء..
صار العلق يمتص الدماء حتى دون أن نراه في جريان الماء، صار مجاله الحيوي 
أوسع من مياهنا، وتمدد وتفنن وأتقن إنجاب أجياله، لكن األمل ظل يدفعنا وظللنا 

نحافظ عليه، كي ال يسود اليأس ويقتل الرجاء فينا. 
حاربنا مع أصحاب القضية ونحن معها وإليها فاعتدلت قامتنا، ولم نكن ندري 

أن ذلك كبرى الكبائر.... وهانحن نعيد النظر نراجع كل شيء...
وسنظل  حق  طالب  كنا  لقد  ـ  نحلم  نكن  لم  أننا  على  صحونا  قد  نحن  وها 

كذلك... 

ليفي شتراوس

البقية ......................ص22
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مراجعة البالغة
الصنعة والمصنوع عند المظفر العلوي

البصيرة والموقف
عند  ُوِجَدْت  والمصنوع  الصنعة  بين  ق  رِّ

َ
ف

ُ
ت بصيرٍة  على   

ٌ
وقفة هذه 

المظفر بن الفضل العلوي )584-656هـ(؛ فالبد من إثبات رؤيته مجزأة 
كالمه،  المقال  في  ويثبت  معًا،  متصاحبين  والتحليل  التقسيم  ليكون 
 في المقال، خروجًا من فكرة اإلحالة على نص 

ً
أ
َّ
وهو متصل في كتابه؛ مجز

متقدم، ورغبة في إغناء الفكرة بكالمه. وتثبت المقالة ما للرجل، وتكشف 
عما كان فيها من شدة في معالجة الفكرة.

تناول الرجل في نصه: التفريق بين الصنعة والمصنوع، والصنعة 
والخلق، والصنعة في الشعر، والتفريق بين الصنعة والنقد.

الصنعة والمصنوع:
ال ريب في أن المظفر على علم بمعاني الصنعة عند متقدميه، وال 
دالالت  توجيه  من  ذلك  يلزم  وما  خطابهم  جهات  يعلم  أنه  في  شك 
الصنعة والمصنوع عندهم فآثر الصمت عن رؤاهم أو معالجتها، وانطلق 
 والَمصنوع، فإن 

ُ
ليبدي رؤيته الدالة على عمق بصيرته بقوله: ))الَصنعة

 عن الحواِدِث في المصنوعات مثل اإلصالح واإلفساِد، 
ٌ
 هي عبارة

َ
الّصنعة

والحركِة  والُحمرِة،  ضرِة 
ُ
والخ والنحافة،  والضخامِة  والِقَصر،  والطول 

. وأما المصنوعات 
َ

والسكون، واألشياء التي يسّميها المتكلمون األعراض
 والمصنوعات 

ُ
فهي األشياء التي تتعاقُب عليها هذه األعراض. فالّصنعة

تان. فمن المصنوعات الحيواُن الذي يصنعه اللُه تعالى، وُصوٌر في 
َ
مْحَدث

رين  ِق المصوِّ
ْ
ها نحن فاإلشارات التي في الصور من ِحذ

ُ
الَجمادات نفعل

، ومنها 
ُ

 وإن كان ال ينِطق
ٌ

 إليَك أن بعضها ناطق
ُ

ل في أفعاِلهم فيها ُيخيَّ
سمي الجسَم مصنوعًا على 

ُ
ك وهو ساكن. فأنت ت ل إليك أّنه متحرِّ ما يخيَّ

 
ُ

 على االتساع والمجاز، أال ترى أنك تقول
ً
سميه َصنعة

ُ
غة، وت

ّ
حقيقة الل

أو  الصنعِة   
ُ

الصنَعِة وكامل أو قبيح  الّصنعِة،  هذا جسٌم مصنوٌع حَسُن 
ناقُص الصنَعِة، وإن كان أصل اللفظتين فيهما واحدًا.((1

فالصنعة هي إحداث أمر جديد في المصنوعات الربانية، بمعنى أن 
الرجل يدرك الصنعة الطبعية في الموجودات الحسية أو المخلوقات من 
ابتغاء تزيينها، وإفساد  حوله، ويرى الصنعة في إصالح ما اعوج منها 
بعضها بمعنى إبطال ما كان مؤذيًا لحواس اإلنسان أو حياته، واختيار 
وإضافة  الخشب،  أو  األشجار  ِع 

ْ
ط

َ
كق المصنوعات  في  والقصر  الطول 

األلوان والزخارف. وجعل لفظ المصنوع دااًل على صنعة الخالق في خلقه. 
وجعل الصنعة والمصنوعات محدثتان: واحدة أحدثها اإلنسان، واألخرى 
أمر  إحداث  والصنعة  المصور،  بمعنى  المصنوع  الرحمن، فكأن  أحدثها 
لم يكن قائمًا أو كان موجودًا فاحتاج إلى تهذيب أو تشذيب. ويلتفت 
والحشرات(  والطير  واألنعام  المتنوع)اإلنسان  بجنسه  الحيوان  أن  إلى 
هو من صنعة الله أي مصنوعه، لكن نحت صور الحيوان على الجمادات 
فمن صنعة اإلنسان أو تصوير اإلنسان، واإلشارات فيها أو الرموز الدالة 
على أحوال حسية مشتبكة بأحوال نفسية كالضحك الدال على الفرح 
والسرور أو ما يضاده مما يبرز األلم أو الحزن، وكاأللوان المصاحبة، واإليحاء 
بالحركة والسكون... فمما يضيفه المصورون على المصنوع  وهو الوجه 
العملي للصنعة، وإظهار الفن في تصوير األحياء. فبصيرة الرجل ممتدة 
في  المصنوع  وترى  مصورًا،  صانعًا  الله  ترى  التي  الدينية  رؤيته  إلى 
الطبيعة والحيوان، وترى الصنعة في فن النحت، وما يحدثه اإلنسان في 
الصور المنقولة عن المصنوعات من إضافة تدل على براعة المصورين. 

وجعل ذلك مقدمة للحديث عن الصنعة في الشعر.
الصنعة في الخلق:

الله،  خلق  على  المصنوع  لفظ  إطالق  أن  إلى  نظر  المظفر  أن  الحق 
وجعله لفظًا دااًل على الحقيقة اللغوية الموضوعة أصاًل قبالة الخلق، يؤكد 
َحاِب ُصْنَع  ُمرُّ َمرَّ السَّ

َ
 َوِهَي ت

ً
ْحَسُبَها َجاِمَدة

َ
 ت

َ
ِجَبال

ْ
َرى ال

َ
ذلك قوله اآلية: )َوت

وَن( ]النمل:88[ فجاء صنع الله 
ُ
َعل

ْ
ف

َ
ِبيٌر ِبَما ت

َ
ُه خ ْيٍء ِإنَّ

َ
 ش

َّ
ل

ُ
َن ك

َ
ق

ْ
ت

َ
ِذي أ

َّ
ِه ال

َّ
الل

بمعنى ما صنعه أي )مصنوعه( وهنا تتفق الحقيقة اللغوية والحقيقة 
موضوع  المصدر)ُصْنَع(  استخدام  في  الصرفي  المجاز  لكن  الشرعية 
الداللة  إلى  التفت  الشيخ  كان  فإن  )مصنوع(؛  لفظ  به  ويراد  النظم  في 
االشتقاقية للفظ أو الجذر المشترك فإن القرآن بنظمه وسياقه أضاف 
داللة مجازية هي استخدام المصدر)صنع( وإرادة اسم المفعول)مصنوع( 
صحيح أن مذهبه لغوي لكن مالحظة المجاز الصرفي في هذا الموضع 
اللفظ داللة فنية لم  القرآن مما يكسب  النظم في  ليتبين مزية  واجبة 
أن  االنتباه  يثير  وما  االشتثقاقية)صنع(.  الصيغة  في  واضحة  تكن 
الصنعة عنده مجاز في إرادة المصنوع، على أنه أثبت المصنوع حقيقة 
لغوية، وهو ما يمكن تسميته مجاز المجاز، أي توهم أصالة )المصنوع( 
وهو مجاز )صنع الله( في اآلية ومجازية داللته على الصنعة  يدلك على 
سميه 

ُ
غة، وت

ّ
سمي الجسَم مصنوعًا على حقيقة الل

ُ
ذلك قوله: ))فأنت ت

 هذا جسٌم مصنوٌع حَسُن 
ُ

 على االتساع والمجاز، أال ترى أنك تقول
ً
َصنعة

وإن كان  الصنَعِة،  ناقُص  أو  الصنعِة   
ُ

وكامل الصنَعِة  قبيح  أو  الّصنعِة، 
المصنوع  به  يراد  المصنوع  فالجسم  واحدًا.((2  فيهما  اللفظتين  أصل 
صنعة طبعية أو فطرية، فكأن المصنوع يرادف المطبوع؛ يوافق بعض 

معانيه في المعنى الِخلقة، أو التكوين، لكن المقال تقدم فيه ما يثبت 
المصنوع،  أصل الشتقاق  الثالثي  )أي صنع(  الصنعة  داللة  في  المجاز 
وداللة المصنوع على الصنعة فمن المجاز على المجاز ألنه جعل الصنعة 
مستعمل  وهذا  اإلنسان،  عمل  بمعنى  وجعلها  المصنوع  في  إحداثًا 
َحَسنًا  َرآُه 

َ
ف َعَمِلِه  ُسوُء  ُه 

َ
ل َن  يِّ

ُ
ز َمن 

َ
ف

َ
)أ اآلية:  ذلك  على  يدلك  القرآن  في 

ْيِهْم 
َ
َعل ُسَك 

ْ
َنف َهْب 

ْ
ذ

َ
ت  

َ
ال

َ
ف اُء 

َ
َيش َمن  َوَيْهِدي  اُء 

َ
َيش َمن   

ُّ
ُيِضل َه 

َّ
الل ِإنَّ 

َ
ف

َه َعِليٌم ِبَما َيْصَنُعوَن( ]فاطر:8[ فالفعل)يصنعون( بمعنى 
َّ
َحَسَراٍت ِإنَّ الل

البناء سمي صنعة  التي يتم فيها  اآللة  العمل في  ولما كان  يعملون، 
التي  زهير  صنعة  تشبه  لديه  المدروسة  فالصنعة  والمهارة.  للحذق 
تتناول القصيدة بعد تكوينها إبداعيًا، وإصالح خللها بتنقيح معانيها 
في  اإلنسان  وكأن صنعة  الناس.  في  إشاعتها  قبل  ألفاظها  وتهذيب 
الطبيعي  تزيين  باب  من  هي  والنبات  للحيوان  النحت  في  أو  الطبيعة 
بالصنعة، فتستحق الحكم بالحسن والجمال أو القبح من جهة ما أضافه 

اإلنسان إليها.
الصنعة في الشعر:

فهل  اإلنسان،  صنعة  إلى  يفتقر  الله  خلق  من  الحيوان  كان  إذا 
تزوقه  صنعة  إلى  نفسه  عن  اإلنسان  تعبير  من  وهو  الشعر،  يحتاج 
يجيب  االفتراضي  التساؤل  ترقشه؟ هذا  أو  تنخله  أو  وتزخرفه  وتزينه 

عنه المؤلف بقوله: 
 عن 

ٌ
 في الشعر عبارة

َ
 لتعلَم أن الصنعة

ً
))وإنما قّدمُت ذلك توطئة

وأن  والّصْدع.  ِد  التبدُّ بعَد  ه 
َ
تات

ْ
أش وجمع  النثر،  من  صه 

ّ
خل الذي  النظم 

ُيسّمى  ال  والمصنوع  المنثور.  الكالُم  الذي عنصُرُه  الشعر  المصنوَع هو 
ُسّمي  موجودًا  كان  فإذا  الوجود.  الى  العدم  من  يخُرَج  حتى  مصنوعًا 
 فيه 

ُ
النقد فيقال بِه، ثم يْعَتوُرُه بعد ذلك  لُمشاَهَدِته والعلم  مصنوعًا 

 وناقٌص، وحسٌن وقبيح، وسقيٌم وصحيح، وجيٌد ورديء.((3 
ٌ

كامل
المخلوق  والصنعة في  والمصنوع،  الصنعة  بين  الفرق  فكالمه عن 
كالمًا  كان  المذكورة  الجهات  من  نحتها  في  واالفتنان  صوره  ونحت 
الصنعة  عن  للحديث  تمهيدًا  وضعه  عاقل،  فيه  يجادل  ال  أصل  في 
نظمه،  في  كامنة  الشعر  في  الصنعة  أن  فوجد  الشعر،  في  والمصنوع 
النظم بمعنى  والنثر، فإن حذف  الشعر  بين  النظم حد فاصل  أن  ورأى 
الشعر  عالم  من  الكالم  خرج  فقد  الشعر،  موسيقى  أو  العروضي  الوزن 
وبنيته إلى عالم النثر وحريته. ووجد للمصنوع معنى آخر، وهو الخروج 
بالشعر من عالم النفس )االنفعال والوعي والتجربة( إلى كينونة الشعر 
)بيتًا أو مقطوعة أو قصيدة(، وال يسمى مصنوعًا قبل تشكله شعرًا سويًا، 
وبعد تشكله تأتي األحكام النقدية التي أجملها الحكم بكمال الشعر أو 
نقصه من جهة الوزن والقافية، وحسنه وقبحه من جهة جمال صنعته 
قلة  الشعر  عمود  جهة  من  وعلته  وصحته  تجربته،  عن  تعبيره  وطرق 
من  ورداءته  معانيه،  تناول  من جهة  وجودته  فيه،  اإلسراف  أو  البديع 
في  بالغته  مراعاة  دون  وتقصيره  نفسه،  الفن  في  بمتقدميه  قياسه 
مقتضى التعبير للحال التي تقتضيه. وهو بهذه البصيرة يخرج بالشعر 

من الكالم إلى الفن والصنعة الفنية.
 الصنعة والنقد:

ال ريب في أن الرجل ميز النقد من الصنعة فالصنعة جزء من التكوين 
لكنه  ومعنى،  ولغة  وقافية  وزنًا  الشعر  علم  في  داخلة  وهي  الشعري، 
والنقد  بالنقِد   

َ
الصنعة خلطوا  قد  الُمصّنفين  من  قومًا  ))ورأيت  يقول: 

ط. أال ترى 
َ
 وشط

ٌ
بالصنعة، ولم يفرقوا بين المصنوع والصنعة وهذا غلط

 بك، جيٌد ورديء، 
ْ

 في شعٍر لم تسمْعه ولم يتصل
َ

أنه ال يجوز أن تقول
 عليه وتكرر النظَر إليه؟. فقد عرفَت بهذه اإلشارة اللطيفة، 

َ
حتى تقف

 بين المصنوع والَصنعِة وبين الصنعِة والنقد، 
ُ

والعبارة الخفيفة، ما الفرق
واللُه الموفق.((4 

أن  والمصنوع، ويرى  الصنعة  بين  التفرقة  أسرار  فهو يكشف عن 
النقد تابع في وجوده لوجود النص، والنقد ليس في تحليل النص لبيان 

صنعته بل في الموقف من النص وصنعته.
هذه رؤية للصنعة والمصنوع ترتقي بالرؤية والبصيرة من النظر إلى 
الكالم وحده دون اإلبداع أو الفن اإلبداعي، وحدود النقد وحدود الصنعة، 
وغياب مصطلح الصنعة الطبعية لما جعله مصنوعًا. وكالمه في مجمله 
يدل على بصيرته في الفن األدبي حسنًا وجمااًل والنقد حكمًا  والنص 

تكوينًا وبالغة.. وهذه خالصة موقفه.  

)EndnotEs(
1  - نضرة اإلغريض في نصرة القريض، تأليف المظفر بن 
الفضل العلوي)584-656هـ( تحقيق: د.نهى عارف الحسن، بيروت-
دار صادر، ط2، 1416هـ-1995م: 25
2  - نضرة اإلغريض في نصرة القريض: 26
3  - نضرة اإلغريض في نصرة القريض: 26
4  - نضرة اإلغريض في نصرة القريض: 27-26
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مقاربة نظرية لمفهوم 
القصة القصيرة جدًا

 ظهرت القصة القصيرة جدًا في الوطن العربي منذ منتصف القرن 
واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  من  لمجموعة  استجابة  الماضي، 
اإلنسان  أقلقت  التي  والمتشابكة  المعقدة  والثقافية  والسياسية؛ 
العربي. وما تزال تقلقه، دون أن تترك له فسحة للطمأنينة واالستقرار، 

والتأمل.
أجنبية  لغات  من  المنتج  ترجمة هذا  بطيئة في  ذلك حركة  رافق 
تأخر  عوامل  من  جوهري  عامل  اعتقادي  في  وهذا  العربية،  اللغة  إلى 
نشوء هذا النوع األدبي في وطننا العربي. فحسب المعلومات التي بين 
أيدينا، فقد ظهرت القصة القصيرة جدًا منذ األربعينيات عندما ما نشر 
القاص والروائي اللبناني “ توفيق يوسف عواد” مجموعته القصصية 
“ العذارى” عام 1944. قّدم فيها نماذج من القصة القصيرة جّدًا. دون 
أن يولي اهتمامه للمصطلح الذي لم يكن متداواًل في الثقافة النقدية 

العربية، ولذلك سماها توفيق عواد بــ : “ حكايات صغيرة “.
وفي الفترة نفسها سينشر العراقي” بنويل رسام” قصصًا قصيرة 
جدًا كانت بداية لظهور هذا الفن في العراق. ثم تالحقت األجيال هنا 
وهناك، وكثر اإلنتاج وأخذ يتبلور فّنيًا في سوريا وفلسطين, والمغرب 
العربي وتونس، في العقدين السادس والسابع، فظهرت أسماء المعة 
العراق، حيث ذهب بعض  أبرزها كان في  العربية.  البلدان  في معظم 
الدارسين إلى القول بأن والدة هذا النوع من األدب كانت والدة عراقية 

على غرار شعر التفعيلة مع بدر شاكر السياب ونازك المالئكة...
الفكري  الجدل  ِثر 

ُ
ت ولم  تتبلور،  لم  جدًا  القصيرة  القصة  لكن 

العربية،  الثقافية  الساحة  واإلبداعي, حول االعتراف بمشروعيتها في 
إال مع بداية العقد األخير من القرن الماضي.

الفن  هــذا  ظهور  وراء  الحقيقية  األسباب  أن  على  التأكيد  مع 
للصحافة  المذهل  التطّور  هو  العربي،  وطننا  في  الجديد  القصصي 
الغرب  مع  والمثاقفة  السريعة  الحياة  وتيرة  مع  واإللكترونية،  الورقية 
المتزايدة  الترجمة  عامل هام هو حركة  إلى  إضافة  الالتينية،  وأميركا 
العربية، والميل إلى ما هو سريع والنزوع  والكثيفة من لغات عدة إلى 

إلى اإليجاز واالختصار.
في ذلك المناخ االشتباكي المعقد استطاع هذا النوع من الكتابة 
الساحة  على  التسعينيات  في  الفتًا  فنيًا  حضورًا  يحقق  أن  األدبية 
لتيارات  تتسع  أن  الفني  راء 

ّ
الث هذا  لها  أتاح  وقد  العربية؛  الثقافية 

متنوعة.  وأشكال  تقنيات  عبر  ومذاهب مختلفة،  وموضوعات متعددة 
ساهمت في إيجاد مكانة ما، مثيرة للجدل، في حياتنا الثقافية واألدبية. 

فما هو هذا النوع؟.. وماهي خصائصه الفنية والداللية:
تعريف مقترح:

مفهوم  تحت  ينضوي  حديث  أدبي  شكل  جدًا  القصيرة  القصة 
القصة القصيرة، وال ينفرد عنه. 

يمتاز بقصر الحجم واإليحاء المكثف، والنزعة القصصية الموجزة 
المحتشدة بالرمز المباشر أو غير المباشر.

القصيرة  والجمل  والتجريب،  واالقتضاب  التلميح  بخاصية  وتمتاز 
الموسومة بالرشاقة وبالحركية والتوتر، وتأزم المواقف واألحداث.

 أيضًا هذا الشكل الفني الجديد بالتصوير البالغي، الذي 
ُ
كما يتمّيز

إلى ما هو بياني، ومجازي، ضمن بالغة االنزياح  المباشر  يتجاوز السرد 
والخرق الجمالي.

مقاربة للمفهوم، أو المصطلح:
مصطلحات  الجديد،  األدبــي  الشكل  هذا  على  الدارسون  أطلق   _
الفنية  جوانبه  في  اإلبداعي  المنتج  بهذا  لإلحاطة  عدة  وتسميات 
والداللية. أهمها: القصة القصيرة جدًا كشكل جديد ينتمي إلى القصة 
توالت  ثم  الحقًا.  سنتبين  كما  الشامل  الفني  بمفهومها  القصيرة 
التسميات مثل: لوحات قصصية، مشاهد قصصية، أقصوصة،...، مالمح 
القصة  الومضة،  القصة  اللوحة.  القصة  قصصية،  خواطر  قصصية، 
القصة  اللقطة،  القصة  البورتريه،  القصة  الخاطرة،  القصة  المشهد، 

الشاعرية، القصة القصيدة، القصة البرقية،...
إال أن مصطلح القصة القصيرة جدًا، مصطلح له األفضلية لشموليته 
ودقته اإلجرائية والتطبيقية؛ ما دام يركز على ملمحين أساسيين لهذا 

الفن الجديد، وهما: قصر الحجم والنزعة القصصية المكثفة
موقف النقاد والدارسين:

جدًا  القصيرة  القصة  حول  ويناقش  يكتب  لما  المتتبع  يالحظ 
أفرزتها  التي  المواقف  بتلك  رنا 

ّ
تذك متباينة،  مواقف  ثالثة  أن هناك 

إلى يومنا هذا  والمستمر  الدائم  الصراع  العربية في  الشعرية  الحركة 
ما بين شعر التفعيلة وما يسمى بقصيدة النثر، وهذا ليس غريبًا. فكل 
مولود جديد مغاير، جديد وحداثي، يثير الريبة والشك واالختالف. وقد 
وتتخّوف  األصالة  عن  تدافع  محافظة  مواقف  ظهور  ذلك  على  َب 

ّ
ترت

من كل ما هو حداثّي وتجريبي جديد؛ ومواقف مع الحداثة ترحب بلك 
الكتابات اإلبداعية الجديدة التي تنزع نحو التغيير والتجريب واإلبداع 

البقية ......................ص21
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قراءة في رواية » رقصة في الهواء الطلق«
للروائي الجزائري مرزاق بقطاش 

في  بقطاش(  الجزائري)مرزاق  الروائي  ينضم 
 ،2011 عام  اآلداب  دار  عن  الصادرة  هذه  روايته 
خصوا  الذين  الجزائريين  الروائيين  مجموعة  إلى 
العظيمة  الجزائرية  الثورة  انحرافات  بإبداعهم 
ذاته  الوقت  في  التفتوا  كما  السليم،  مسارها  عن 
الذين  الجزائر،  في  والتكفيريين  اإلرهابيين  إلى  
زمنيًا  يسمى  فيما  والدمار  والقتل  الخوف  نشروا 
بالعشرية السوداء.. ومن أولئك الروائيين: الطاهر 
وآخرون  وأحالم مستغانمي  األعرج  وواسيني  وطار 

كثيرون.
   والروائي بقطاش من مواليد )العين الباردة( 
روايته هذه  العاصمة. وقد نشر قبل  الجزائر  قرب 
أربع مجموعات قصصية وروايتين، هما » طيور في 
عمل  قد  )1983(. وكان   « والبزاة  الظهيرة)1976(، 
لتحرير  رئيسًا  وعين  الوطنية.  الصحافة  في قطاع 
مجلة »المجاهد »كما يذكر الدكتور باديس فوغالي 
في كتابه »معجم القصاص الجزائريين في القرن 

العشرين« )ص 142(.
عن  الثالثة  فصولها  في  الرواية  تتحدث      
رجل يدعى )إبراهيم( مجاز في الرياضيات، تعرض 
في أثناء خدمته العسكرية لحادث عطل له ساقه 
رحمة.  دون  الحادث  بعد  سرح  شلها.  بل  اليسرى؛ 
ثم عين عامل تنظيفات في حديقة في العاصمة. 
عتيقة  تماثيل  تنظيف  عمله  جزئيات  من  وكان 

مشوهة، والعناية بحوض أسماك.
إذ  قربها؛  أو  الحديقة  في  جريمة  تقع  فجأة 
داخل  ومرميًا  مقتواًل،  كبير  على جثة ضابط  يعثر 
وذلك  زورًا.  بقتله  إبراهيم  فيتهم  الحديقة.  سور 
بسبب وشاية  من عنصر أمن يدعى)حميد( يعمل 

في الحديقة بوصفه مخبرًا.
مذكرات  دفتر  األولي يصادر  التحقيق  في     
إبراهيم  فيه  دون  ــذي  ال الدفتر  وهــو  إبراهيم. 
الوقائع  بعض  دون  كما  حوله،  يجري  فيما  آراءه 

واألحداث. 
ببسط  الرواية  من  الثاني  الفصل  ويتكفل   
الذي  الفساد  إبراهيم، ومن أشكال  أجزاء من حياة 
يضرب أطنابه في مفاصل الدولة الجزائرية قاطبة. 
وذلك من خالل دفتر ابراهيم المصادر من الجهات 

األمنية.
    في الفصل األخير يلقى القبض على إبراهيم، 
المغدور  الضابط  قتل  بتهمة  زنزانة  في  ويلقى 
وذلك  العاصمة.  حديقة  في  جثته  على  والمعثور 
على الرغم من صداقة إبراهيم لذلك الضابط. يدافع 
بطل الرواية عن نفسه بقوة وثبات، وينتهي األمر  
باإلفراج عنه. فيقرر بعد خروجه من السجن تشويه 
التماثيل التي كانت تقبع على أرض الحديقة بكتل 
من الجص، في حركة ترمز إلى ضرورة تشويه رموز 

السلطة الفاسدة في جزائر ما بعد االستقالل.
الرواية إذن ذات طابع سياسي بحت، وخطابها 
العاطفية  العالقة  تقو  ولم  بوضوح.  باد  االنتقادي 
الجنراالت،  أحد  أخي  ابنة  وضاوية  إبراهيم  بين  ما 
إضفاء خط  على  الرواية،  في  ثانيًا  محورًا  بوصفها 
آخر ثخين وذي وزن  في نسيج الرواية، على الرغم 
مسلكها  يناقض  متحررة  فتاة  قدمت  أنها  من 
بدا  إذ  وقناعاته؛  الجنرال  عمها  مسلك  وقناعاتها 
ذلك الملمح السردي ذا حيلة تزيينية  تستهدف 
ولم  مساره،  وتلون  السرد  قساوة  من  التخفيف 
على  وحميد  ابراهيم  بين  ما  التنافس  يتمكن 
حقيقية  درامــا  تشكيل  من  ضاوية  قلب  امتالك 

تتسم بالتوتر الجاذب أو االحتدام اآلسر.. 

 ونمضي مع الحدث الرئيس في الرواية، لنرى 
فشيئًا،  شيئًا  تتكشف  الضابط  ذلك  قتل  أسباب 
ما تحويه  بكل  الحاويات  نزول  يمنع  فهو من كان 
من ممنوعات إلى الساحل الجزائري. ولما كان بهذا 
السلطة،  زبانية  من  حالل  غير  كسب  دون  يحول 
دفع روحه ثمنًا لذلك. ويؤيد ما سبق الوداع الباهت 
المغدور.  لصديقه  الدولة   في  الكبير  للمسؤول 
أو  ذاتــه،  المسؤول  ذاك  يكون  أن  في  شك  وثمة 

بعض أعوانه،  وراء مقتله. 
  والوجه النقيض لهذا الضابط، مثله عم ضاوية، 
وهو جنرال  أيضًا ، ولكنه فاسد وطماع يسعى لكنز 
المال بحق وبغير حق. ومن تجليات فساده رغبته 
في شراء جسر أثري صغير مبني بالحجارة الزرقاء، 
بغية هدمه، وبناء صرح له بحجارته األثرية النادرة.  
إذن كل ما في الجزائر، كما يرى الكاتب، يمكن أن 

يباع ويشترى.)الرواية ص 98(.
أثري  جسر  هدم  يــروم  ضاوية  عم  كان  وإذا   
كانوا  أخر  ضباط  فثمة  الجميلة،  حجارته  لسرقة 
وآخــرون  للحجارة،  مقالع  على  أيديهم  يضعون 
بتجارة  يختصون  وآخــرون  لسكر،  تجارة  يتولون 

القهوة. والسلسلة تطول وتطول. 
الضباط   طغمة  بين  ما  يقارن  الروائي  ونجد   
الجزائر   حــاضــر  وهـــددوا  ــة  ــان األم خــانــوا  الــذيــن 
عاثوا  الذين  واالنكشاريين  جهة،  من  ومستقبلها 
فسادًا في الجزائر في القرن التاسع عشر من جهة 
أخرى، حتى إنهم عينوا غسال أموات على رأس دولة، 
انكشاريو  أما  عالواتهم.  لهم  يدفع  أن  في  طمعًا 
مباشرين  فكانوا  الكاتب،  نظر  في  اليوم،  الجزائر 
اغتالوا  عشر:  التاسع  القرن  انكشاري  من  أكثر 
الرئيس مباشرة في مركز ثقافي على مرأى ومسمع 
من العالم أجمع. والتلفزيون البائس على الرغم من 
كله)الرواية  العالم  عبر  وبثه  المشهد  صور  أنفه 
الرئيس  اغتيال  تسجل  هنا   واإلشــارة   )83 ص 
االغتيال تلك  بو ضياف(. وحادثة  الجزائري)محمد 
تطالعنا أيضًا في رواية أحالم مستغانمي »فوضى 
الحواس«؛ بل نالحظ أن الرواية ذاتها صدرت بهذه 
الكلمات: إلى محمد بوضياف رئيًسا وشهيدًا، وإلى 
سليمان عميرات الذي مات بسكتة قلبية وهو يقرأ 

الفاتحة على روحه. 
والتنديد   الجزائر  حال  على  البكاء  أن  كما    
بالمسؤولين فيه يسطعان بوضوح في رواية أحالم 
المذكورة؛ إذ نراها تكتب :«وطن أي وطن الذي كنا 

بنا نموت على يده...  نحب أن نموت من أجله، وإذ 
هذا الذي كلما انحنينا لنبوس ترابه باغتنا بسكين 
ص  الحواس  أقدامه)فوضى  بين  كالنعاج  وذبحنا 
368(. وهكذا نرى بوضوح اتجاهًا واحدًا عند هذين 
التنديد  وهو  ذكرنا،  كما  آخرين  وعند  الروائيين، 
تلبسها  مخاز  وهي  واالنحراف،  واإلجــرام  بالجشع 

زعماء جزائر الثورة بعد  التحرير واالستقالل.
على  اصطلحا  كريهين  أمرين  أن  والحقيقة    
العشرين،  القرن  تسعينيات  في  الجزائر  شعب 
هما: سلطة  فاسدة ومستبدة، وإرهاب تكفيري ال 
يرحم وال يتسامح. ومن هنا وجدنا في هذه الرواية 
وصفًا تقشعر له األبدان لمجزرة ارتكبها اإلرهابيون 
ستمئة  واحدة  قرية  من  قتلوا  إذ  العاصمة؛  قرب 
فيه  وقعت  الذي  الحي  أن  من  الرغم  وعلى  رجل. 
مقر  من  كيلومترات  ثالثة  بعد  على  كان  المذبحة 
رئاسة الدولة آنئذ. فإن أحدًا لم يحرك ساكنًا ال في 
الثكنة وال في الرئاسة. فأعجب بذلك )الرواية ص 

.)111
ويرسم الكاتب صورة قطبي المأساة الجزائرية 
بقوله:«في هذا الجانب ملثمون يزرعون الرعب دونما 
متفسخة  سلطة  اآلخــر  الجانب  ذلك  وفي  سبب، 
في  نكاية  مصالحها  على  الحفاظ  في  إال  تفكر  ال 

األغلبية التي تعاني ما تعانيه ليال ونهارًا«.
)الرواية ص 112(. 

نراه  بل  فقط؛  الحال  ال يشخص  هنا  والروائي 
 
ُ
يصف لها الحل، فيقول على لسان إبراهيم داعيا
والتسلط:«  واالستبداد  التحكم  على  القضاء  إلى 
الضابط  من  يتحرر  أن  شخص  كل  على  يتعين 
الذي يسيطر عليه. وهي الطريقة الوحيدة لتغيير 
األوضاع في هذا البلد ومعاودة االنطالق على أسس 

سليمة.)الرواية ص 166(.
  وبإيجاز: نحن أمام رواية جزائرية تنتمي إلى 
أدب الرفض والنقد، والتحرر، وتقف إلى جانب وطن 
عظيمًا  إنجازًا  ماضيه  في  حقق  ومكلوم،  مظلوم 
مقدمًا  الفرنسيين  مستعمريه  من  تحرر  إذ  جدًا؛ 
الطمع  ولكن  الشهداء،  المليون من  مليوًنا ونصف 
الوطنية  الروح  وتضاؤل  الحكم   وشهوة  والجشع 
إلى  به  انحرف   أولئك  كل  مسؤوليه..  بعض  بين 
ذلك  إزاء  الكّتاب  فوقف  والفساد،  الهاوية  حافة 
كاألدب  ليس  إذ  ومنبهين،  ومنددين  فاضحين 
ويميط  المستور  ويفضح  األعماق  يكشف  شيء 

اللثام عن االنتهاكات والمخازي والجرائم. 

مرزاق بقطاش

البقية ......................ص22

بحلب،  العاديات  جمعية  قبل  من  دعيت 
إللقاء محاضرة أسرد فيها حكايتي حول شرائي 
لمكتبة خير الدين األسدي، وكان يجلس بجانبي 
على المنصة رجل تنطق مالمحه بعالمات النبوغ 
والعبقرية والذكاء، وكان مكفوف البصر، ومبتور 
وهو   

ّ
حل ما  به   

ّ
وحل السمع،  وضعيف  اليدين، 

سمير  الكاتب  إنه  بواجبه.  ويقوم  وطنه  يخدم 
بن  وجد  )ظواهر  كتابه:   لي  قدم  وقد  الطحان، 
وجدان( وهو رواية عنقودية، تتحدث عن تشابك 

الحياة االجتماعية في أسلوب عصري جديد.
الرواية العنقودية:

خصل  من  يتكون  جديد  أدبــي  جنس  هي 
العرق  وهذا  متفرع،  عرق  في  تنتظم  متداخلة 
وجــدان،  بن  وجــد  يوميات  دفتر  هو  المتفرع 
منه  يتفرع  يومًا،  وعشرين  واحد  مدة  وتستمر 
دفتر حوليات وجد بن وجدان، وتستمر مدة ثالثة 

عشر عامًا.
أما الخصل المتداخلة التي تنتظم في العرق 

المتفرع فهي:
الظواهر، وثانيًا: فنون شعرية مختلفة،  أواًل: 
ات حنك، ورابعًا: قصة صنباجة، وقصة 

ّ
وثالثًا: طق

روحاتو، وقصة لوسي.
متعددة  مواضيع  ذات  العنقودية:  والرواية 
الحياة  أحــداث  تتشابك  كما  تمامًا  تتداخل 
اليومية، وتحاكي الحياة التي ال تنتظم أحداثها 
السابقة  أحداثها  وتؤثر  واحد،  موضوع  في  أبدًا 
على أحداثها الالحقة، بحيث ال يمكن أن نعزلها 

عن بعضها.
والفرق بينها وبين الرواية التقليدية هو: أن 
وتحصرهم  أشخاصها  تعزل  التقليدية  الرواية 
إلى  تتطرق  دون  ذاتــهــا،  الــروايــة  ــداث  أح في 
أما  معها؛  وبالتزامن  حولها  الجارية  األحــداث 
الرواية العنقودية فتسلسل حيويًا بحيث تدخل 

كل األحداث الجارية في صلبها.
ففي الرواية العنقودية؛ فإنه يخرج من عمله 
ما يجري  له  يروي  قريبًا  أو  مثاًل فيلتقي صديقًا 
البطل،  تفكير  منحى  هذه  بروايته  فيغّير  معه، 
ويغّير قرارًا سبق أن اتخذه؛ فاألحياء في الحياة 
أحداث  عبر  بعضًا  بعضها  مع  تتفاعل  شخوص 

متنوعة تتأثر بها، وتؤثر بمن حولها.
سبب التسمية:

يقول الكاتب: ما دعاني إلى تسمية روايتي 
بالعنقودية هو أن حبات العنقود مرتبطة بخصله، 
الحياة  وهــاك  بداليته،  وعرقه  بعرقه،  وخصله 

ظواهر 
وجد بن وجدان

خير الدين األسدي
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في ذكرى وفاته الثالثة:
وليد مدفعي 

الوطنّي النبيل البعيد عن التعّصب

 لوفاة األديِب وليد مدفعي 
ُ
تمّر الذكرى الثالثة

 ،
ً
)في 2011/11/18(، وبالدنا تشهُد أوقاتًا عصيبة

ر 
ّ

 الصادقة فيها على المحّك، وتبش
ُ
تكون الوطنية

في الوقت ذاته بوطن يولد من جديد. 
الراحل  األديــب  أن   

ّ
حق شهادة  أشهد  هنا 

بامتياز، بعيدًا عن  نبياًل مخِلصًا  كان رجاًل قوميًا 
ًا؛ كان 

ّ
التعّصب والطائفية، ومثلما كان سوريًا حق

عربيًا )وفلسطينيًا على األخص( من الدرجة األولى، 
وهو الذي ُولد وعاش في حّي سوق ساروجة )بين 
ومن  الصالحية(،  وبوابة  العريقة  المرجة  ساحة 
وهو  العرب  أطباء  أهم  من  واحٌد  أتى  الحّي  هذا 
العالمة حسني سبح، وأتى أول رئيس جمهورية 
العثماني، هو  العهد  بعد  الغزير  بعلمه  اشُتهر 

محمد علي العابد.
عاش المدفعي في أحياء دمشق الراقية، لكن 
لزقاٍق  يومًا  متعّصبًا  وال  متكّبرًا،  ه 

ْ
يجعل لم  ذلك 

وال لمدينة، فبقي خادمًا متواضعًا للوطن في كل 
من  ردحًا  الحبيبة؛ حيث قضى  من سورية  موقٍع 
ها يحمل 

ّ
الزمن في بانياس، وجال مدن سورية كل

وبداية  الخمسينيات  طوال  سيارته  في  األدوية 
الستينيات. 

أ 
ّ
يتجز ال  جزءًا  بفلسطين  المدفعي  آمن  لقد 

من سورية، وكان ذلك واضحًا في كتاباته كلها، 
يفترق  فلم  الشخصية،  تصّرفاته  في  واألهــم 
إن  أقول:  أن  وأستطيُع  العمل،  عن  عنده   

ُ
القول

ضد  المناضل  المدفعي  صبري  الضابط  ابــن 
ولم  بامتياز،  فلسطينيًا  مقاِومًا  كان  الفرنسيين، 
يسمح لنفسه أن يتقوقع في شرنقِة الحارة، وال 
في األفكار البالية التي ال ترى غيَر ابن الحارِة أو 

المدينِة المسّورِة أهاًل للمعاشرة.
فها 

ّ
أل التي  األولى  المدفعي  كانت مسرحية 

تالمذة  مع  لها 
ّ
ومث  ،1948 عام  نكبة  بعد  طالبًا 

أستاذ  بإشراف  العريقة،  خلدون  ابــن  ثانوية 
مسرحية  السعود،  ــو  أب الــوهــاب  عبد  الفنون 
كانت  وكــذا  ــدم(،  ال ــداء  )ن بعنوان:  فلسطينية 
يختِف  ولم   ،)

ّ
تجف لم  )دماء  الثانية  المسرحية 

ُس الفلسطيني في أغلب كتاباته، حتى آخر 
َ
ف النَّ

كتبه الذي كان لي شرف إصداره بعد وفاته: )كيال 
الكتاب نرى وليد  الجليل(، وفي هذا  ننسى قانا 
 ،

َ
المناضل والفلسطينيَّ   ، الحرَّ الوطنّي  مدفعي 

والمذهبي،  الديني  التعّصِب  عن  البعيَد  والمرَء 
السيد  بها  نادى  التي  المحّبة  إال  عنده  نَر  فلم 
قيم  إال  عنده  نلمس  ولم  السالم،  عليه  المسيح 
الخلق  سيد  إياها  منا 

ّ
عل التي  السامية  اإلسالم 

محمد صلى الله عليه وسلم.
لْت 

ّ
نقرأ ذلك واضحًا في خمس أقاصيص شك

فلسطينية(،  )أقاصيص  وسّماها  الكتاب   
َ

نصف
والطاسات  الجليل،  قانا  ننسى  )كيال  وهــي: 
وأولها  والبوم،  المفاوض،  واليهودي  المكاوية، 
التي  العينان السوداوان وحجر الصوان،  أروعها: 
تصف فتًى فلسطينيًا يافعًا يحمل َحَجَره ليقاوم 
مواجهة  في  ويقع  الصهيوني،  االحتالل  جنود 
حاسمٍة مع الضابط الكبير أبرام، لتنتهي القّصة 
 رائعة، حينما يقع المسدس من يد الضابط 

ً
نهاية

فيأخذه الطفل، ويقع الحجر من يد الطفل فيأخذه 
الضابط، هذا الذي يخشى الموت فيرتجف، غير 
أن المقاِوم الصغير يفاجئه في النهاية بعفوّية 
بقوله:  المقايضة  منه  يطلب  حينما  الطفل 

»أعطني حجري«.
ديانٍة  بين  الله-  -رحمه  المدفعي  يميز  لم 
إنساٍن  بين  وال  ومذهٍب،  مذهٍب  بين  أو  وديانٍة 
وآخر، وكان هذا واضحًا في زواجه ثم في تزويجه 
في   

ً
واحـــدة  

ً
لحظة يــتــرّدد  أن  دون  من  لبناته، 

يجد  فلم  وطّبقها،  أفكاره  عاش  وهكذا  خياراته، 

 في أّي تصّرف، السّيما أّنه نفَسه عّرف 
ً
غضاضة

إبراهيمّي  بالمطلق،  مؤمٌن  »أنا  فكتب:  ُهويته 
البقرة، كنعانّي  النهج عند ذبح  الجذور، موسوّي 
الرحمن  كتب  تعاليم  اللسان،  عربّي  الهوى، 

 في قلبي«.
ٌ
مؤصلة

الكنعاني، فأرض كنعان  وال عجب في هواه 
المسيح  السيد  مهد  هي  وفلسطين   ،

ٌ
سورية

عليه السالم، والقدس هي أولى القبلتين وثاني 
قريب  زمن  إلى  كانت  وقد  الشريفين،  الحرمين 
 
ً
أعزة فلسطين   

ُ
أهل كان  دمشق.  والية  من  جزءًا 

كل  ومع  البغي،  قوى  شّردتهم  حّتى  مكّرمين 
بمعونة  الصمود،  استطاعوا  القاسية  الظروف 
ذي  البلد  سورية،  في  السيما  العرب  أخوتهم 
جار  ممن  العرب،  لكل  الحاضن  الكبير  القلب 

عينيها  في  سورية  ووضعتهم  الدهر،  عليهم 

وقلبها، ولسان حالها يقول:

يا ضيفنا لو جئَتـنا لظننَتـنا   

 وأنت رّب المنزل
ُ

نحن الضيوف

أتذكر كل ذلك في الذكرى الثالثة لوفاة وليد 

ل األديب النبيل، والعربّي 
ّ
مدفعي، الذي صار يمث

األصيل على مّر الدهر، مهما ساَء الزمن ورأى من 

لغير  والمتعصبين  والسوقة  والجهلة  الدخالء 

الحق. 

أدعو الله لروح الفقيد بالراحة األبدية، وأدعوه 

 وتبارك- أن يهدي الناس إلى سواء التفكير 
ّ

-جل

والعمل، وسواء السبيل.

وليد مدفعي

ضم  جديد  شعر  ديوان  يوسف  سعدي  للشاعر  صدر  التكوين  دار  عن 
العديد من القصائد المتنوعة المواضيع. 

من أجواء الديوان نقتبس:
)من أجواء الكآبة

؟
ً
ة

َ
هل تكوُن السماُء مناِوئ

رّبما،..
 الشمُس فيها

ُ
ْمُرق

َ
آَن ال ت

 الشمُس فيها
ُ

آَن ال َيْمُرق
 الطيُر فيها

ُ
آَن ال َيْمُرق

آَن يبدو الشجْر
حجرًا..

 غيَر معطفها،
ٌ
آَن ال ترتدي امرأة

آَن آوي إلى البرِد إذ يتقاسُمني والسرير،..

!
ٌ
السماُء مناِوئة

َحَسنًاَ
 اللُه هذي السماَء!

َ
 أْن خلق

ُ
إن ذلك عهدي بها، منذ

يقع الديوان في 74 صفحة من القطع الوسط.
دراسات وتأمالت في الترجمة

صدر للباحث عبد اللطيف األرناؤوط كتاب جديد بعنوان )دراسات وتأمالت 
في الترجمة(. قدم له د.إبراهيم الكيالني: )إن الترجمة علٌم وفّن ذات أصول 
وأساليب، وهي في  وقواعد  وأساليب، وهي في مجملها ذات أصول  وقواعد 
مجملها تتعّدى نقل أثر من لغٍة إلى أخرى، فإن معرفة اللغة شيء وترجمة أثر 
من اآلثار شيء آخر، وإذا كان مقياس المترجمين عندنا معرفة لغة أو لغتين 
فإن الغربيين قد طالبوا بوجوب ارتفاع المترجم إلى مستوى المؤلف الفكري 

والشعوري، وأصّروا على أن يكون االثنان من زمرة عقلية متقاربة(.
يقع الكتاب في 191 صفحة من القطع الوسط. 

غرفة شيراز 
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 السنة اخلامسة والعشرون

 |  ح�سام خالد اخلو�ض

شاعر القضية.. توفيق زّياد
 وفلسطين 

ً
إن شر ما ابتليت به أمتنا العربية عامة

في  األمّرين  فلسطين  عانت  فقد  االحتالل،  خاصة هو 
والسرطان  الخبيث  المرض  هذا  من  التخلص  سبيل 
القاتل وما زالت تعاني إلى يومنا هذا؛ ففلسطين تقاوم 
العسكرية  المقاومة  ألوان  شتى  باستخدام  وتناضل 

والسياسية واألدبية والثقافية.
والكلمة،  بالسيف  االحــتــالل  تنافح  ورجاالتها 
فكانت القصيدة تواجه الدبابة والكلمة تقاوم رصاص 
الوطني  الشاعر  الرجاالت  هذه  ومن  والكراهية،  الغدر 

المناضل توفيق زّياد.
فمن هو؟؟

ولد توفيق زّياد في مدينة الناصرة في فلسطين 
كادحين؛  ألبوين   1929 سنة  أيــار  من  السابع  يــوم 
فاألب إنسان عصامي. توفي والده منذ الصغر فاضطر 

لالعتماد على نفسه في كل شيء.
البيت  وفي  األرض  في  اشتغلت  فقد  والدته  أما 
وساهمت في العمل مع زوجها في الدكان، وكان زّياد 
يقول دائمًا: »من والدتي تعلمت الطيبة ودماثة الخلق، 

ومن والدي تعلمت الشجاعة والمواجهة«.
حنونة  فكانت  الحنية..  صفاتها  فيه  عززت  وقد 
عطوفة، وأخذ من والده االستقامة الشديدة ونقاوة اليد 
كل  فوق  الشخصية  الكرامة  ووضع  الحق  في  والعناد 

اعتبار.
البكر  ابنه  في  والده  طبعها  مهمة  صفة  وهناك 
وحياته  شخصيته  في  عميق  بعد  لها  كان  توفيق، 
عرف  وكما  أصياًل،  ورعًا  متدينًا  األب  كان  السياسية، 
عنه رفضه للتعصب الديني والتزمت رفضًا تامًا، وجابه 
المتعصبين بكل قوته عندما بدؤوا يروجون للطائفية 

والعنصرية ولطمس المرأة ودورها.
من  عائلته  أفــراد  كبقية  زّيــاد  كان  النكبة  وبعد 
أولئك الذين تشبثوا باألرض ورفضوا التفكير بالرحيل، 
في تلك الفترة عمل توفيق في البناء والقصارة والرشق 

والدهان.
وقد تزوج توفيق زّياد من رفيقة دربه: نائلة صباغ 
في 31 آذار عام 1966 مع العلم أنها مسيحية فارتبطا 
بزواج مدني للحفاظ على دين كل واحد منهما دون أي 

ضغط لطرف على آخر.
قاسيًا  عنيفًا  إليه  يستمع  لمن  يبدو  زّيــاد  وكان 
عصبيًا؛ ولكن في جوهره كان إنسانًا رقيقًا ومتسامحًا، 
والظلم؛  واالستغالل  والوصولية  االنتهازية  كره  كما 
فالجميع يعرف أن ما يقوله بنية صادقة فهو إنسان 
شريف نظيف اليد ال يطلب لنفسه شيئًا؛ ألن القناعة 

اقترنت به في رباط ال ينفصم.
رزق توفيق زّياد من زوجته نائلة بأربعة أبناء وهم: 

أمين، وعبود وفارس، ووهيبة.
قد رحل توفيق زّياد نتيجة حادث طرق مروع وقع 
طريقه  في  وهو   1994 سنة  تموز  من  الخامس  في 
بعد  أريحا  إلى  عائدًا  عرفات  ياسر  الرئيس  الستقبال 

اتفاقية أوسلو.
زّياد؛  توفيق  في شخصية  الثقافي  البعد  عن  أما 
العامة  الثقافة  وفي  والسياسة  األدب  في  قرأ  فقد 
العلمية  والمواضيع  والرياضيات  الفيزياء  وخاصة 

البحتة.
وفي تلك الفترة تأثر تأثرًا كبيرًا بثالثة من المربين 
وفؤاد  سكران  وجمال  شاهين  رشدي  وهم  الوطنيين 

خوري.
والعلم  والثقافة  للمطالعة  زّياد  فإلى جانب محبة 
أحب أن يتوسع في ذلك، فخرج في بعثة دراسية إلى 
االتحاد السوفييتي، ودرس في المدرسة الحربية علوم 

االقتصاد والفلسفة والسياسة.
أن  أحب  والعلم  والثقافة  للمطالعة  زّياد  تأثر  كما 
االتحاد  إلى  يتوسع في ذلك فخرج في بعثة دراسية 
السوفيتي، ودرس في المدرسة الحربية علوم االقتصاد 

والفلسفة والسياسة.
الماركسية واألدب  بالروايات  زّياد كثيرًا  كما تأثر 
الشيوعي مثل روايات »ديستوفيسكي« و»كشيخون« 
في  اللينيني  الماركسي  الجمال  علم  أيضًا  وظف  كما 

األدب والشعر.
الناقد؛  زّيــاد  توفيق  إلى  ننظر  أخرى  زاويــة  وفي 
فالمقاالت التي كتبها زّياد في سبيل النقد لم تجمع 
في  نشرت  التي  الوحيدة  النقدية  المقالة  كتب؛  في 
في  المحلي«  الفلسطيني  األدب  من  »دراســات  كتاب 

ديوان محمود درويش »عاشق من فلسطين«.
زّياد  توفيق  شخصية  في  السياسي  البعد  وعن 
فقد كان ممن تشبثوا باألرض ورفضوا التفكير بالهرب 
والرحيل، وقد انضم زّياد في تلك المرحلة إلى الحزب 

الشيوعي.
وفي سنة 1954 انتخب توفيق زّياد رئيسًا لبلدية 
ذلك  في  اإلسرائيلية  السلطات  تفننت  فقد  الناصرة، 
الوقت في مالحقة المناضلين وتضييق الخناق عليهم 
أهلهم.  وبين  بينهم  عزلة  وفــرض  أرزاقــهــم  وقطع 
على  كان  زّياد  أن  كما  والتعذيب  النفي  فاستخدمت 
في  وصلب  مرة  من  أكثر  اعتقل  حيث  القائمة؛  رأس 

طبريا سنة 1954.
وعندما قررت لجنة الدفاع عن األرض إقامة إضراب 
عام 1976 حاولت سلطات االحتالل إفشاله؛ كان زّياد 
قوات  قامت  فقد  اإلضــراب  هذا  إنجاز  في  نافح  ممن 
إضرابي  في  أما  وحرقه؛  زّياد  بيت  بتطويق  االحتالل 
لتسيون  ريشون  وإضراب   1982 سنة  وشاتيال  صبرا 
سنة 1990 فقد نجا بأعجوبة من محاولة االغتيال التي 

أعدت له.
عن  »كلمات  الشهيرة  قصيدته  كتب  وعندما 
العدوان« طالب اليمين اإلسرائيلي برفع الحصانة عنه 

ومحاكمته وعّده طابورًا خامسًا.
آثاره:

ومن أهم أعماله:
أشد على أياديكم 1966

ادفنوا موتاكم وانهضوا 1969
عمان في أيلول 1971

وحكايا فلكلوريا
من  المناصب  من  العديد  تسنم  ــاد  زي أن  كما 

أهمها:
ـ رئيسًا لبلدية الناصرة.

الكنيست  في  الشيوعي  الحزب  عن  ممثاًل  ـ   

وغيرها.
والنهوض  الشعوب  لتحريض  وسيلة  والشعر 
بأرضنا  المتربصين  الغاصبين  الطامعين  وجه  في 
ومستثيرًا  الهمم  مستنهضًا  زّياد  فيقول  وخيراتها، 
العدل  فيه شمس  بغٍد جديد تشرق  مبشرًا  للنخوات 

والحق والحرية:

أيها الناس لكم روحي،
لكم أغنيتي

ولكم دومًا أقاتل
فتعالوا وتعالوا

باأليادي والمعاول
نهدم الظلم ونبني غدنا

حرًا وعادل
يا من  الناس..  أيها  أنتم  أطفال شعبنا..  يا  وأنتم 
هدر 

ُ
ت لن  الزيتون،  أغصان  بأكفكم  حاملين  تناضلون 

أن  أعداؤنا،  يستطيع  ولن  أرضنا،  غتَصب 
ُ
ت أو  كرامتنا 

يجثموا على صدورنا ما دام جهادنا باللحن والبندقية 
يقول زّياد موضحًا ذلك:

..أيها األطفال
.. يا حبقًا أخضر
يا جوق عنادل

لكمو ُصّنا جذور التين والزيتون
والصخر

لكم ُصّنا المنازل
أيها الناس الحزانى

أيها الشعب المناضل
هذه األعالم لن تسقط
ما ُدمنا.. نغني ونقاتل

من  يا  والكراهية،  الحقد  حملتم  من  يا  وأنتم 
بدل  بالعداوة  أرضنا  زرعتم  من  ويا  البيلسان،  تحرقون 
إقامتكم مهما  لن تطول  الزهور،  بدل  وبالقبور  النقاوة 
محالة  ال  زائلون  فأنتم  التضحيات؛  وكبرت  الزمن  طال 

يقول زّياد في هذا المضمار:

من هنا مّروا.. إلى الشرق غمامًا أسودا
هر واألطفال والقمح وحّبات الندى

ّ
يقتلون الز

ويبيضون عداءات وحقدًا وقبورًا وُمدى
من هنا سوف يعودون.. وإن طال المدى

في  وهــواءنــا  أرضنا  في  الحق  أعطاكم  من  ثم   
سهولنا وجبالنا.

أخذتم  أنكم  أم  ذلك،  عن  لكم  تنازل  إنساٍن  أي 
تبدلت  إذا  أعداءكم  ستواجهون  وكيف  عنوة،  أرضنا 
يقول  المستضعفين؛  أنتم  وأصبحتم  القوى  موازين 

الشاعر في هذا الصدد:

ّم أورثتكم يا ترى
ُ
أي أ

نصف القنال؟
أي أّم أورثتكم ضفة األردن

سيناَء، وهاتيك الجبال؟
إن من يسلب حقًا بالقتال

كيف يحمي حقه يومًا إذا الميزان مال؟!
وكم ستبلغ  التضحيات؟! ال أعرف، ولكنني واثق 
أن الحق يعلو وال ُيعلى عليه، وكم وكم خرج من أرضنا 

طامعون مستغلون كما دخلوها أول مرة!!؟
فانزلوا عن مراتبنا يا من سددتم السمع في وجه 

كلمة الحق والعدل؛ يقول زّياد

ثم ماذا بعُد؟ ال أدري ولكن
كل ما أدريه أن الحق ال يفنى

وال يقوى عليه غاصبون
ر فاتحون وعلى أرضي هذي لم ُيَعمَّ

فارفعوا أيدّيكم عن شعبنا
يا أيها الصمُّ الذين

ملؤوا آذانهم قطنًا وطين
لم نحتذ يومًا تاريخ غيرنا من األمم، كما أننا لم نرتد 
أو نكتم  أحد،  ولم نعتد يومًا على دين  اإلجرام،  ثياب 
ضعيفٍة  أمٍة  على  نستكبر  أو  الحق،  أصوات  ونسكت 
نبتذ أرضها وخيراتها، وننسبها لنا؛ يقول زّياد مقارنًا 

بين قيمنا السامية ووحشية الصهاينة وحقدهم:

نحن ال نسرق آثارًا قديمة
نحن ال نعرف ما طعم الجريمة

نحن ال نحرق أسفارًا وال نكسر أقالمًا
وال ينتز ضعف اآلخرين...

للتآخي  رمزًا  زّياد  توفيق  الشاعر  هو  هذا  وأخيرًا 
الكلمة ومقاومة  رمزًا لنضال  الوطن،  والتوحد مع تراب 

الحرف...
كرامة  من  وعزته  كرامته  حقيقيًا،  وطنيًا  إنسانًا 
أرضه وشعبه وعزتهما، حمل هم قضيته على كاهله، 
فكلما دعاه تراب وطنه لباه، وقدم نفسه قربانًا في سبيل 
تحرير وطنه وشعبه، فولد مناضاًل وعاش مناضاًل، ولم 

يمت إال مناضاًل مزكيًا ثرى وطنه بدمه الطاهر.

توفيق زياد

الييس  مسرحية  ماّل سعيد  لمحمد سعيد  والنشر صدر  للطباعة  اليمان  دار  عن 
وهيبولو أو ثمة حب ـ ثمة درب وهي من ثالثة فصول وفي كل فصل خمسة مشاهد.

والييس هي التي هام بها كل رجال اإلغريق حتى إذا مّس الحب الحقيقي والصادق 
عشاقها  من  الخفاء  في  معه  فرث  التسالي  خوس  هيبولو  ناحية  ووجهها  قلبها 

الكثيرين وآثرت حياة وادعة محتشمة بعيدة عن ماضيها ولكن نساء »تساليا« كن 
يحسدنها. فقبض عليها وسقتنها إلى أحد معابد أفروديت ورجمها هناك بالحجارة 

حتى الموت.
ومصدر التأليف لهذه المسرحية من الميثولوجيا اإلغريقية.

ثمة حب ـ ثمة درب
مسرحية محمد سعيد مال سعيد



9 العدد »1274« 12/10/ 2011 م  -  15محرم 1433هـ
ملف العدد: األديب الشامل طلعت سقيرق السنة اخلامسة والعشرون

  موفق اأبو طوق 
ولد األديب والقاص والناقد والصحفي والشـــاعر 
الفلســـطيني الراحـــل طلعـــت محمود ســـقيرق في 
طرابلس بلبنان يوم 18 آذار عام 1953، وكانت أسرته 

قد لجأت إليها من حيفا فلسطين إثر نكبة 48.
انتقل مع أسرته إلى دمشق، وفيها تلقى علومه 
حتـــى نهاية الثانوية؛ حيث درس بعدها في جامعة 
دمشـــق وحاز إجازة في األدب العربـــي. ليعمل فيما 
بعد في الصحافة منذ العـــام 1976 في مجلة صوت 
فلســـطين الصادرة عـــن إدارة التوجيه السياســـي 
والمعنـــوي في جيـــش التحرير الفلســـطيني، وهو 
المســـؤول الثقافي في مجلة  )صوت فلسطين( منذ 
العـــام 1979.  عمل مديـــرًا لمكتب ســـورية ولبنان 
لجريدة )شـــبابيك( األسبوعية التي كانت تصدر في 
مالطـــا منذ العام 1997، ثم مستشـــار التحرير فيها 
حتى توقفها عـــن الصدور. ومدير دار )المقدســـية 
للطباعة والنشـــر والتوزيع في ســـورية(. وهو صاحب 
مجلة )المسبار( ومديرها، كما أسس موقع  أوراق 99  

اإللكتروني.
توزعت كتاباته بين الشـــعر والقصـــة والرواية 
والقصـــة القصيـــرة جـــًدا والنقد األدبـــي، كما كتب 
المســـرحية ذات الفصل الواحد واألغنية الشـــعبية، 
وتناول النقد أعماله اإلبداعية في الكثير من الصحف 

والمجالت واإلذاعة والتلفزة.
والصحفييـــن  الكتـــاب  اتحـــاد  عضـــو  وهـــو 
الفلسطينيين- فرع سورية، وعضو اتحاد الصحفيين 
في ســـورية. وعضو اتحاد الكتاب العرب بدمشـــق، 
وعضو رابطة األدب الحديـــث – مصر، ورئيس رابطة 
المســـبار لإلبـــداع العربي التـــي تأسســـت بتاريخ 

.1999/7/1
عام 2001 منحته وزارة الثقافة في سورية جائزة 

)تحية ألطفال االنتفاضة(.
رحل صديقنا وزميلنا شـــاعرنا الكبير الغالي )أبو 
محمود( يوم 16 تشـــرين األول /أكتوبر الماضي، عن 

عمر ناهز الثامنة والخمسين عامًا. 
لألديب الراحـــل حوالي أكثر مـــن ثالثين مؤلفًا 
 في الشـــعر والقصة القصيرة والنثر األدبي والمسرح 

● أعماله:

في الشعر: 
• (لحن على أوتار الهوى) 1974.

• (في أجمل عام) 1975.
• (أحلى فصول العشق( 1976.
• )سفر( قصيدة طويلة 1977.

• )لوحة أولى للحب( 1980.
• )هذا الفلسطيني فاشهد( 1986.

• )أنت الفلسطيني أنت( 1987.
• )أغنيات فلسطينية( شعر محكي/1993.

• )قمر على قيثارتي(، طبعة أولى: 1993/  طبعة 
ثانية: 1995.

• )طائر الليلك المستحيل( 1998.
• )ومضات( ش���عر/بطاقات ديوان مفتوح زمنيًا 
ـ صـــدرت منه بطاقـــات متفرقة في األعـــوام 1996، 

.1998 ،1997
• )القصيدة الصوفية( 1999.

• )خذي دحرجات الغيوم( / وزارة الثقافة 2002.
• )نقوش على جدران العمر( دار المسبار 2008.  

في الرواية: 
• )أشباح في ذاكرة غائمة( 1979.

.1984 مس���عود(  الول���د  )أحادي���ث   • 
في القصة القصيرة:

الع���رب  الكت���اب  اتح���اد   ) األش���رعة   (  •
بدمشق/1996.

• )احتماالت( اتحاد الكتاب العرب 1998.
• )الريش���ة والحل���م ( اتح���اد الكت���اب العرب / 

.2001
• ) ام���رأة تس���رج صهوة ال���روح ( اتحاد الكتاب 

العرب / 2003.
في القصة القصيرة جدًا:

 • )الخيمة( 1987. 
• )السكين( 1987.

نصوص:
• ) زم���ن الب���وح الجمي���ل ( / مش���ترك مع ليلى 

مقدسي/1999. 
• ) إش���ارات ( زوايا صحفية / نش���ر الكتروني / 

2001

قصص لألطفال: 
• ) هيف���اء وض���وء القم���ر ( / نش���ر الكتروني / 

.2000
ببلوغرافيا: 

• ) دليل كتاب فلسطين(، )ثبت توثيقي ل� 880 
كاتبا، وكاتبة(،  دار الفرقد 1998.

في النقد: 
• )الشعر الفلسطيني المقاوم في جيله الثاني( 
اتحـــاد الكتاب العـــرب / 1993....وطبع عدة مرات في 

الوطن المحتل،.
• )عش���رون قمرًا للوط���ن( دار النمير- دمش���ق 

.1996
• )االنتفاض���ة في ش���عر الوط���ن المحتل ( دار 

الجليل /1999.
دراسات:

اإلسالم ومكارم األخالق، 1990.                  
اإلسالم دين العمل، 1991. 

عشرون قمرًا للوطن، دار النمير، دمشق، 1996.  

طلعت سقيرق،. مبدع متعدد، متوهج العطاء

ليس ألن طلعت سقيرق كان عضوًا في هيئة تحرير األسبوع األدبي، وقد كانت أشهرًا حيوية 
مثمرة، وكان مبادرًا وفاعاًل ونشيطًا؛

وال ألنه أديب شامل له في كل جنس أدبي محراب وطقوس وسارية، وهذا يدل على ثراء وأبعاد 
وزاد وامتالء، وإصداراته ونشـــاطاته تدل على ذلك، وله في رصيد »األســـبوع األدبي« -ما يزال- عدد 

من المواد في القصة والشعر والقراءات والمتابعات والزوايا واألفكار؛
وال ألنه إعالمي مخضرم رغم عمره الذي توقف قبل محطتين من نهاية العقد السادس، قضى 

نصفه في اإلذاعة، وجله في الصحافة المقروءة؛
وال ألنه مبارز في النشـــاط عبر الشـــابكة »االنترنيت« منتدياٍت ومواقَع ومشـــاركات ونصوصًا 

وحوارات؛
ُعدُّ ســـاعات أكثر مما لدى اآلخرين، أو أنه 

َ
وال ألنـــه متابـــع من طراز فريد، حتى لتظن أن أيامه ت

مرتهن للكتابة والقراءة فحســـب؛ في حيـــن تظهر الوقائع أنه اجتماعي جدًا، وعالقاته واســـعة، 
ومشـــاركاته كثيفة في الندوات والملتقيات الثقافية وســـواها مســـافرًا ومقيمًا، متفاعاًل مبادرًا 

دًا بالمعلومات واألخبار والتعليقات؛ فتواصله وحيويته وأريحيته ال حدود لها؛ قًا، ومزوِّ
ّ
ومعل

وال ألنه مقبل –كان مقباًل- على الحياة التي تحّسها رهن حماسته وإقدامه..

ليس لكل هذه الخصال فحســـب، ويستحق من يتمتع بواحدة منها أن يكون له قدر كبير من 
االحترام واالهتمام؛

لها 
َّ
مث

َ
فباإلضافة إلى ذلك، وفي الرأس منه، أنه اإلنســـان الفلسطيني، صاحب القضية التي ت

ٍس ولهفة، وكانت فلسطين نصب 
َ
في كل خطوة وكلمة وقول ومبادرة.. وعاشت في كل نبضة وَنف

عينيـــه الرانيتين تطلعًا وأماًل وآفاقًا وبيادر وشـــجرًا وكائنات تســـعى معذبة صابرة أصيلة صلبة 
رة، وحين يغمض تترامح األحالم في مرابع الطفولة والصبا التي كان من المفترض أن تعرفه، 

ّ
متجذ

وهي تعـــرف أترابه، وأركان البيوت المعتقة التي كان يأمل لو كانت تحميه وتدفئه، وإشـــراقات 
مـــآذن ورخيمات أجراس تقيه شـــرود الطرقات وضيق األحياز.. التي وجد نفســـه فيها مذ ولد، مع 

كثيرين ممن يحلمون، يأملون، يقضون، ينتظرون..
وكان طلعت سقيرق لهم الصوت واألّنة والصرخة والدعاء..

ّبرة التي آثرت أن تنقل ما لديهم من مرارات وعذابات وشكاوى وآمال إلى السماء..
ُ
كان الق

فنعم المقصد ونعم المرِسل، ونعم الرسول!

األسبوع األدبي

هذا الملف..
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ك ربَّ أٍخ لك لم تلده أمُّ

بلى، لقد كنت كذلك. 
كنت أخًا لي في السّراء 
مدى  علــــى  والملمــــات 
رحلــــة العنــــاء، وحروب 
تأكيد الحضور والوجود 
في أتــــون حياة صاخبة 
شــــعابها  حفلت  مّوارة 
باألشواك المدمية أكثر 
والورود  بالزهــــور  منها 

المبهجة.
كنت أخــــًا لي أقرب 
إلــــيَّ من أخوتــــي، أبناء 
أمي وأبــــي. كنت كذلك 
في  الساكن  الروح  توأم 
شــــغاف القلب. صديقًا 
وأي  اليــــوم...  فقــــدت 
أٍخ  وأيُّ  أخــــًا  صديــــق.. 
 ، فقــــدت. خســــارة جلىَّ
ومــــن الخســــائر مــــا ال 

ض... يعوُّ
من سائر  يكتنفني 

أقطاري بعد غيابك فراغ في النفس أليم مضن، وخواء 
رقة  فــــي القلب فادح بالغ، اللوعة تمــــأل جوانحي، والحُّ

توهن جوارحي...
آه أيها العزيــــز.. أه يا طلعت.. هل حقًا مضيت...؟ 
و...حتــــى وداعًا لم تقــــل... مضيت فــــي صمت ورقة 
ودعة كما عهدناك في أيامنــــا الخالية. كنت تضفي 
على أجواء شــــلتنا الصغيرة حالوة آسرة ال تنسى على 

األيام.
       لــــم تســــئ \على مــــدى عمرك كلــــه\ – وقد 
كان قصيرًا واحسرتاه – إلى أحد، حتى وإن أساء إليك 
بعضهم غيرة وحســــدًا ليــــس إال.. كنت تكتم الغيظ 
وتعفو. لم نعهدك قط حاقدًا أو ناقمًا.. كنت التسامح 
عينه، والطيبة ذاتها. ثرَّ العطاء، ســــمح النفس كنت. 
خصالــــك األصيلــــة العريقة.. رهافتــــك األنيقة قلما 
وجدناها في هذا الزمان، لدى كثير من بني اإلنســــان. 
أما الوفــــاء، إذا ما ذكر الوفاء فلقد تجســــد فيك على 
الدوام. كنت تؤثرنا نحن أصدقاؤك على نفســــك. لقد 
بلوت اإليثــــار وال األثرة.. إيثار بلغ حدود نكران الذات. 
لــــم تحاول جذب األضواء إليك.. ولو أنك فعلت لبلغت 
شــــأوًا من الظهــــور أبعد بكثير مما نلــــت منه. وكنت 

جديرًا بذلك وأيم الله.
ما برحت غير مصــــدق لما حدث. أحقًا غادرتنا إلى 
ذلــــك العالم اآلخر...؟ أال ما أقربه إلينا. كنت بيننا نراك 
رأي العين، وإذ بك تغدو هناك في لحظة خاطفة... بلى 
لقد خطفــــت من بين رفاقك وأحبائك وذويك خطفًا... 
وما من أحد يصدق أنك قد مضيت بال عودة. تفتقدك 
اليوم دنيا الشــــعر التي مألتها قصيــــدًا بالغ الرقة.. 
رفيع المستوى.. ســــامي المعنى.. بديع المبنى تمامًا 
كمــــا أنت.. قصيدك كان أنت.. ال تكلف وال افتعال وال 
رياء.. كالنبع الصافي متدفقًا من األعماق كان.. حلوًا.. 
سلســــبياًل يشــــفي العطاش. لطالما عبر عن المأساة 
التي عاشــــها بنو قومك.. ولطالما أوقد جذوة الحماس 

في النفوس... وأحيا األمل في األفئدة.
         مثلنــــا تمامــــًا، وعلــــى مــــّر الســــنين، كنت 

تحلــــم بالعــــودة، ثم 
يقين  على  أمســــيت 
القائمة،  الظروف  بأن 
القادمة  والمتغيرات 
تنبئ باقترابها، وانك 
إلــــى حبيبتك  عائــــد 
ريب.  دونما  فلسطين 
أنها، وإن  تــــرى  كنت 
قوسين  قاب  تكن  لم 
فهــــي قــــاب ثالثــــة 
أربعــــة،  أو  أقــــواس 
االحتماالت  أبعد  على 

والفروض. ولكن...
        أذكــــر أنــــي 
قلت لــــك ذات حديث 
أني أغبطك... أنت ومن 
هم في مثــــل عمرك، 
يتلونكــــم،  والذيــــن 
فــــي  ففرصتكــــم 
العودة مؤكدة ال شك 
نحن  أما  إليها..  يرقى 
فواحزناه لم يتبق لنا من العمر مدى.. كنت ســــعيدًا.. 
كنت على يقين بأنك عائد إليها.. وأن جســــدك يوم 
تموت سوف يواريه ثراها.. وعندما تبعث حيًا فلسوف 

تبعث فوق ذاك الثرى.. وتحت تلك السماء. 
آه يا صديقي الذي فقــــدت.. حتى األحالم.. حتى 
أحالمنا نحرمها.. هي أقدارنا.. وهن القدر ال محيص.. 
        بيــــد أن روحــــك الطاهــــرة – وهــــذا عزاؤنا- 
قد عــــادت اآلن إليها.. إنها هنــــاك.. تجوب أرجاءها.. 
تحلق في أثير فضاءاتها.. فوق األقصى واألرض التي 
باركها الله من حوله.. فــــوق حيفا )بلد ذويك( ويافا.. 
وأنت بال ريب تسمعني الســــاعة. لي رجاء يا طلعت.. 
لم تخيب لي رجاء يومًا في حياتنا الدنيا، وما أحسبك 
إال مجيبًا لما أتمناه الساعة عليك.. أوصيك أن تمضي 
إلى )يبناي( الحبيبة.. لتمتع ناظريك بخضرة بياراتها 

ونضرة زروعها، وأريج برتقالها الوردي .... 
       آه يــــا طلعت.. أنت قد مضيت، وها نحن ممن 
ينتظر.. غادرتنا أيها الحبيب إلى الرحاب السنية عند 
مليك مقتدر... أال إنهــــا خير وأبقى..)جنة الخلد وملك 

ال يبلى..(
عزاؤنا أننا بــــك الحقــــون.. وكل آت قريب.. مهما 
بعدت الشــــقة وطال الزمن.. وما نحسبه سوف يطول 

كثيرًا بعد...
      حرُّ الســــاعة أنت، ال حدود وال قيود.. ال وثيقة 
ســــفر، وال صفة لجــــوء.. بعد أن ســــافرت إليه ولجأت 

إليه...
الــــة... وال حديد 

َّ
ال أســــالك شــــائكة بعــــد.. وال بغ

مجنزرات..
المتغطرســــون ومن واالهــــم، من الغربــــاء، ومن 
األقرباء... عبيــــد الهوى.. أنت الحر وهــــم العبيد غير 
أنهم ال يعلمون. هم سجناء الجسد والنزعات واألهواء 

والرغائب. وأنت الحر الطليق في رحاب ربٍّ كريم..
بلى ها هي ذي روحــــك المطمئنة ترجع إلى ربها 

راضية مرضية.. في جنة الخلد حيث يشاء...
وإنا بك غير بعيد.. ملتقون....

  د. ح�سن البا�ض

وداعًا..طلعت سقيرق
ال أريد من البداية أن أســـتخدم األلقـــاب فأقول أيها المبدع العظيم أو الشـــاعر 
الكريـــم أو األســـتاذ المبجل أو ما إلى ذلـــك. لقد أردت منذ هذا العنـــوان أن أزيح كل 
األلقاب ألكون معه إنســـانًا مقابل إنسان، ألنني وإياه كّنا منذ الزمن البعيد نعرف أن 

فلسطين خلقت الحب بيننا فأزاحت كل األلقاب وبقي اإلنسان.
تعرفُت إليه في عام 1981 مصادفة في مكتب مجلة صوت فلســـطين عندما كان 
في المزرعة وتعّرف إلي. وأعتقد أن من ســـماتنا نحن أبناء فلسطين أن جلسة واحدة 
كانت كفيلة أن تعود بنا إلى الجذور إلى األصل، فمنذ تلك اللحظة عرفنا أننا من نبت 

واحد وطينة واحدة، وكأننا يعرف أحدنا اآلخر منذ زمن بعيد جدًا.
في مجلة صوت فلســـطين تتصفـــح األوراق فترى إبراهيم عبـــد الكريم ومحمد 
مباركة ومحمد توفيق الصواف وطلعت سقيرق وحسن الباش وحسن حميد. مجموعة 
من الشباب الذين يحملون هّم فلسطين في قلوبهم وعقولهم وأكتافهم ونفوسهم. 
وحين نعود اليوم إلى تلك الكتابات التي مضى عليها ما يقارب الثالثين عامًا، ندرك 
أننا لم نكن نلعب؛ بل إن الملفات التي ساهمنا في إنجازها تصبح اليوم مراجع نعود 
إليها كما يعود إليها غيرنا.. األرض، العودة. وما إلى ذلك من الملفات التي يتصدرها 
عنوان واحد وتتفرع إلى السياســـة والفكر واألدب والتراث الشعبي والصحافة وما إلى 

ذلك.
طلعت سقيرق كما هم شعراء فلسطين توّحد مع قضية منذ صغره فكتب الشعر 
حتى فاض وجدانه الوطني كثيرًا. أدرك من هو الفلسطيني ـ فقال ـ أنت الفلسطيني 
أنتـ  وأدرك التوّحد مع عالمه الروحاني فكتب القصيدة الصوفية. وهكذا مضى العمر 
ومضت السنوات وبقينا نسمع منه الجديد والجديد في المقاالت والقصص القصيرة 

وغيرها من اإلبداعات األخرى.
لن أتحدث عما أبدعه طلعت ســـقيرق. فهو منشور في الكتب العديدة كدواوين 
شعر أو مجموعات قصصية أو كتب دراساتية أو في مجالت وصحف، لكنني ومن باب 
الوفاء للذكريات التي جمعتنا والجلسات التي وّحدتنا سأتحدث عن طلعت اإلنسان.

قبـــل أكثر من عقدين من الزمان كنانلتقي كل أســـبوع في جلســـة إبداعية نقرأ 
لبعضنا بعضًا ما أنتجناه من شعر أو قصة أو ما أنجزناه من كتب.

نقف عند تحليـــل قصيدة أو قصة، ونأخذ بالحديث هنـــا وهناك، وأحيانًا يحتد 
النقـــاش ويصل إلى مداه، وكم كنا نتحمل إلى أقصى أنواع التحمل. وما يميز طلعت 
أنه كان يصمت ويستمع حتى لو كان النقد موجهًا إلبداع له. صدره يتسع ويتسع وال 

يغضب أو يرد بقسوة على ما يسمع.
لقد تمّيز إلقاؤه بذلك الصوت الجهوري الممتلئ، حتى ليأخذ بالمشـــاعر ويجعل 
الســـامع ينصت وينصت حتى ينتهي من إلقائه. ولشـــد ما كان يعجبنا بإبداعه تلك 
القصص التي كان يبدعها ويعيش ثناياها النفسية. فهي تعتمد الداخل اإلنساني 
العميـــق.ـ  الظالم النفقـ  الصراع الداخلـــي. المفارقات، التناقضات، ويصل بك أخيرًا 

إلى اإلنسان في أعماقه عالم آخر يختلف عن عالم الجسد والمادة.
أتحدث عنه كإنســـان وكم هي كثيرة ســـجاياه، عالقته الطيبـــة بوالدته وأخوته 
وأبنائه، ال تفارقه الضحكة والبشاشة، متسامح إلى حد كبير. متواضع ال يعرف التكبر، 
ال تخرج من فمه كلمة تسيء إلى اآلخر. وهكذا عاش حياته ال يعرف الحقد أو الخبث أو 
المكر، لذلك أحببناه كصديق وأخ. وإذا طال الفراق فإنه يتجدد لمجرد رؤيته ومعانقته. 
ودومًا تراه مقباًل على الحياة حتى إنه كان يقولـ  ســـأعيش مئة وعشـــر سنين، ولكن 

حدود العيش ليست بأيدينا وال نحن نحدد متى ننتقل إلى الحياة األخرى.
طغت طموحاته األدبية على طموحاته المادية، حتى لتشعر أنه من القلة القليلة 
القانعة بما قدر الله لها من رزق ومال دون يأس أو تمرد أو احتجاج، عاش قنوعًا، وفارق 
الحياة الدنيا مقتنعًا بأن كل إنســـان ال بد راحل ولو بعد حين، كما كان األمر صعبًا أن 
تفقد أخًا وصديقًا بشـــكل مفاجئ. فحســـاباتنا الدنيوية تقول فالن مات فجأة وكأنه 

اخُتطف من بين أيدينا، ولكن الموت ال يفرق بين كبير وصغير.
رحل طلعـــت وإني والله كأنني فـــي حلم، بين التصديـــق والتكذيب.. هل ذلك 
معقول؟! ذلك الرجل الطويل الممتلئ الحيوي الذي يســـابق في مشـــيته الشـــباب 

الصغار ُيفَتقد بهذا الشكل السريع؟.
طلعت يترك كرسّيه في مجلة صوت فلسطين بعد أن ظلت ترافقه ثالثين سنة، 
وهكذا قلمه وأوراقه، وكم هي قاســـية رؤية ذلك الكرســـي فارغًا، وهل أســـتطيع أن 
أذهب يومًا إلى ذلك المكان الذي أفنى طلعت حياته وإبداعاته فيه، ربما يحدث ذلك، 
لكـــن صورته ال تفارق العقل والوجدان والمكان، ولئن بكت عيوننا فاعذرونا ألن البكاء 

امر طبيعي في مثل هذه الحاالت.
اعذرني يا أخي ألنني لم أســـتطع أن أشـــارك في توديعـــك. لقد كان المرض قد 
رمانـــي في بيتي، عندما علمـــت بالوداع األخير ُصدمت. وتوقـــف عقلي عن التفكير، 
وبقيت أنظر وأنظر في الاّلشـــيء، حتى اســـتقفت وأنا أردد رحمـــك الله يا أبا محمود، 
وصّبر الله أّمك الفاضلة وزوجتك وابنك وابنتيك وإخوتك وأخواتك، صّبرنا الله جميعًا 
على قدره، وأقول ألبي العالء المعري: اعذرني إن أخذت من شـــعرك شـــطرًا وأتممته 

بشطر من عندي ألقول:
يودع بعضنا بعضًا ويبكي

واخرنا على فقد األوال
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 |  رامية امللوحي 

طلعت سقيرق..    وداعًا.. 

ـ طلعت سقيرق.. ال أدري ماذا أسميه.. شاعرًا.. أم 
أدبيًا.. ام صحفيًا متألقًا..؟؟.

هذا اإلنسان الذي تعرفت إليه قبل عشر سنوات 
في دمشق.. يوم ال أذكر تاريخه، أذكر أننا التقينا في 
مدخل ) مجلة صوت فلســـطين ( وكنت قاصدة إياه 

دون موعد؛ سألته:
أنا قاصدة األســـتاذ طلعت ســـقيرق الشاعر أين 

أجده..؟ ضحك ورحب بي كثيرًا.. قال: 
أنا طلعت.. قلت له: أنا رامية.. سلم علّي وعدنا معًا 
إلى مكتبه في المجلة كانت إشراقة وجهة وابتسامته 
تـــدالن على كـــرم أخالقه ونبله. ســـألني عن األديب 
عبـــد المعين الملوحي قريبي.. وعـــن حماة.. أدبائها، 
وشعرائها.. وقدم لي مجموعة عن مؤلفاته.. ثم رحب 
بي ككاتبة في مجلة صوت فلسطين القسم الثقافي 
بحيـــث كان يرأس تحريره.. من هنـــا بدأت معرفتي 

بذلك االنسان األديب والشاعر العربي المتميز.. 
ولقد فجعنـــا بخبر رحيله عن عالمنا.. اليوم ودعنا 
بابتســـامته المعروفـــة لكنها باهتـــة.. صفراء بلون 
الموت وقنوطـــه.. تاركًا.. القلـــم.. والصحافة والوطن 

لزمالئه من بعده. 
اتصلت بـــه قبل رحيله بفترة وجيـــزة؛ وظل هذا 
االتصال ذكرى.. تحدثنا كثيرًا حول موضوع كتبه في 

جريدة الثورة عن الشعر والقصيدة؛ قال لي: 
كلمـــات ال أنســـاها عندما ســـألته عن الشـــاعر 
الحقيقي: إن الشـــاعر الحقيقي ال يموت، أن كلماته 
تبقى لن تموت. فأنا أكتب ألمنح االنســـان قدرة على 
صنع قدره.. أكتب أللهب الشـــعلة اإلنسانية بداخل 
كل عربـــي هكذا.. كان الشـــاعر الذي رحـــل عنا منذ 

أيام.. 
طلعت سقيرق.. بدأت مسيرتك متفردًا ومتميزًا.. 
ومبدعًا خالقًا؛ كنَت عاشـــقًا كبيرًا لوطنك فلسطين.. 

حملته في حنايًا صدرك كنزًا عظيمًا، وفي دمك، وفي 
دفاترك.. أحببت دمشق بلدك الذي أحبك واحتضنك 

وعشت على أرضه.. 
ـ لقد خســـرنا بفقدك قامة أدبية وشـــاعرية من 

قامات فلسطين وسورية.. 
طلعت.. أنت رحلت وســـنفتقدك كثيرًا.... ولكن 
عزاؤنـــا أننا لن نفتـــرق.. أنت معنـــا وبرفقتنا.. آثارك 
األدبية مؤلفاتك، طيفك على منابر المراكز الثقافية، 
أوراقك المطـــرزة بروحك ووداعتك كلها معنا.. رحلت 
تاركًا ميراثًا أغنى رفوف مكتباتنا الثقافية.. )ووداعًا.. 

طلعت..(.

  حنان دروي�ض

إلى روحك الطاهره
.. سنْه

ٌ
سنة

 تمتصُّ حلَو األزمنْه
ً
ْن َنحلة

ُ
ك

 الناِس
ِّ

وتصوغه عساًل لكل
 الدنيا هوًى

ُ
إنَّ القلَب حيَن يعانق
يزداد دفُء األمكنْه..

هذا ما قلته يومًا..
وكان حضورك بيننا ظاّلً وفيئًا... أيا شاعر العصافير والقمح والليمون، وبّيارات السطوع 
الطالع من قرص الشـــمس، أيا شاعر الحّب والحزن والصباحات الهادئة الخجولة. في فضاء 
البوح كنت شـــهابًا يضـــيء القوافي، ويعلن عند ناصية النثر أحلى الكالم. ويرســـم وهج 
القول من يراع الروح ويتحف الكتابة بطيب النفس. وكنت من الذين يفيضون طيبًا، وحّسًا 
مرهفـــًا، ومحبة للناس أجمعين، تعطيهم روحك وقلبـــك ووقتك دون انتظار مقابل. إنك 

اإلنسان الذي يملك بين جوانحه حّب الدنيا بإثرها ليقّدمه إلى اآلخرين:
تمتدُّ الشبابيُك.. الوجوُه

 من أحببُت
َّ

فأنطوي حبقًا يسّيُج كل
من أدمنُت

أعطيهْم إذا شاؤوا دمي
هْم حّتى بساتيِن الضلوِع وأشدُّ

ليرتدوا قلبي
 سوى قلبي لهْم

ْ
ولم أحمل

وأشّدهم حتى بساتيِن الضلوِع
ليرتدوا قلبي

لبي لهْم
َ
 سوى ق

ْ
ولم أحمل

وأشّدهْم حتى بساتيِن الضلوع
ليزهَر القلُب المعّبأ بالحنيِن... ولم  أكْن

.. هُم... إالَّ
عذبتك غربة الوطن. ذبحت قلبك آالم فلســـطين، وأنت الفلســـطيني الجريح المذبوح 
من أعماقه، المفجوع من الوريد إلى الوريد بأغلى األســـماء، وأغلى األحّبة، فكيف ال تفتتك 
المأســـاة؟... وكيف ال يضعـــف قلبك الرهيـــف؟... وكيف ال تقع من شـــاهق، وأنت ترى 
مايصـــول وما يجول فوق تراب األرض الســـليبة؟.. القدس تقاوم المخرز، وحيفا ال يغّيبها 
 صباح. وكما كتب عنك على الصفحة األخيرة 

ّ
ة ترتدي المقاومة عنوانًا لها كل

ّ
احتالل، وغز

من ديوانك الشـــعري طائر الليلك المستحيل: »نبض عاشـــق يهوى الوطن، ورعشة حّب 
تؤطر المســـافات، وتؤّجج المســـتحيل، رســـم حلم أبى أن يزول.. تدفق أمنيات تشاطرك 
ها من الحنيـــن للجذور، للتراب، 

ّ
العمـــر، أمنيـــات ترتبط مع الحبيبة، مـــع األرض، تتفّرع كل

للمكان الذي يئن جريحًا بين أيدي الطغاة للزمان الذي تتالعب فيه األشـــياء، فيعّم الظلم، 
وتغيب القيم«.
..

ْ
وأقول آخ

هذا زماٌن جارٌح
ْ
ودمي صراخ

ى؟؟
ّ
من يشترى مّني بقايا ما تبق

ى..
ّ
إن تبق

 اآلَن اندياُح األفِق في هذا الردى
ُ
الصورة

 اآلن الصدى...
ُ
الصورة

طرقاُت قافلتي خراْب
ووجوُه أحبابي غياْب

..
ْ
وأقول آخ

هذا زماُن جارٌح
هذا خراْب..

افتقدناك.. طلعت ســـقيرق افتقدنا شـــفيف طفولة تراود داخلك النظيف، وتحيق 
بك من خالل إحساســـك باآلخرين، وتشبثك باألمل الذي يمنحك فسحة خيال ترتقي بها 
إلـــى العالم الفاضل، وافتقدنـــا  صدقك واندفاعك للعمل ومالحظاتـــك الفيّنة، وخبرتك 
الصحفّية الطويلة من أجل تطوير جريدة األســـبوع األدبـــي، وتطوير ملحق األطفال الذي 
كنت تؤازره، وتقف إلى جانب استمراره، وتنشد إغناءه بالقّيم والممتع والمفيد. فاألطفال 

يعنون لك األحالم، واألمنيات والمواعيد والرجاء و الحياة المقبلة، حين قلت:
هذا دمي..
مطٌر.. مطْر

...ال
ُ

ُر األطفال
ّ
يتأخ

..ال
ُ

ُر األطفال
ّ
يتدث

..ال
ُ

يتقاعُس األطفال
.. ال

ّ
ال يدخلون الصف

هْم لكنَّ
 يوٍم يكبروْن

ِّ
في كل

يتداخلوَن مع الشجَر
يتسابقوْن

في عزِف ألحاِن المطْر.
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كنت قد كتبــــت عن بعض األعمال القصصيــــة للصديق األديب 
الراحل طلعت ســــقيرق، األديب المتنوع الذي لــــم يبخل في يوم من 
األيام منذ أن عرفته، في ُحّبه لوطنه وشعبه وقضيته. ولم يبخل أيضًا 

في ابتساماته المشرقة، وأنسه والوّد الذي يكّنه ألصدقائه.
ْسرج صهوة  الروح(، الصادرة عن 

ُ
في مجموعته القصصية )امرأة  ت

اتحاد الكتاب العرب عام 2003، التي تضّم ثالث عشرة قصة قصيرة، 
وعشرين قصة قصيرة جدًا، يرسم القاص الطريق إلى فلسطين، على 
الرغــــم من وعورة التضاريس وتعدد الســــواقي وتبــــّدل اتجاه الرياح 

وتغّير المراحل منذ عام الـ 48 »عام النكبة« حتى اآلن.
يوضــــح أبو محمود في قصــــة العنوان ما يريــــد قوله في صفحة 
سرج 

ُ
12:)كنُت أرى رفًا من طيور الليلك في الفضاء الفســــيح.. طيور ت

المســــافات بالســــحر(. ويخاطب المرأة داللة على دورها في رسم هذا 
الطريق.. تلك المرأة الفلسطينية التي لم تكن حبيسة المنزل تغسل 
وتكنــــس وتطبخ؛ بــــل هي التي أنجبــــت الفدائيين والثــــوار وأطفال 
الحجارة والشــــهداء. وفي هذه القصة )امرأة تسرج...( بوصفها مفتاح 
المجموعة وعنوانها، يضع الصورة مقابل المرآة.. وهذه المرآة لم تصنع 
مــــن زجاج أو أية مادة أخــــرى؛ بل مرآة الذاكرة التي صنعها الشــــعب 
الفلســــطيني، التي تســــتطيع أن تعكس على سطحها ألوف الوجوه 
التي تصنع الحياة رغم الســــجن واألسر والتخريب والتهديم والمجازر 
والدمــــاء. )فأنا األنثــــى الوحيدة التي في العالــــم التي تخرج من مطر 
النبيذ ملتفة بجسد ال يرى، جسد يشف حتى يشابه صفاء زجاج رقيق 

إلى أبعد حد(.
هناك تحّول في الصورة وتعدد في الدالالت، بين المطر والصمت 
رة في الذاكرة.. والذاكرة مرآة 

ّ
وعقارب الســــاعة والنبيذ.. الصورة  متجذ

تعكس ستة عقود ونيف من النضال.
اختار طلعت القصة  للتعبير أكثر عن المعاناة، وهو شاعر أيضًا لم 
يكتِف بوجود هذا الرصيد؛ بل رأى أن القصة أقرب الفنون األدبية إلى 
روح العصر، وأكثر تخصيصًا بتصوير جوانب كثيرة من حياة اإلنسان  
في الشتات، لجالء الحقائق وتبيان الرأي. وإذا كانت الرواية تتوغل في 

أبعاد الزمن، فإن القصة القصيرة تتوغل في أبعاد النفس البشرية.
ثالث عشــــرة قصة قصيرة موحــــدة الرؤية من زوايــــا عدة، يمكن 
جمعهــــا في بوتقة واحدة، لكن القاص يترك الخواتيم مفتوحة، علمًا 
أن الطريق مثــــاًل في قصتي )امرأة تســــرج... والنهر( ليس له نهاية، 
إنــــه طريق طويل من جهة، ويدل على الحركة الدائمة والمفارقات في 
الصور، وبين التخيل والواقع من جهــــة ثانية.. مثاًل في قصة )النهر( 
هناك رابــــط قوي ووثيق الصلة. فالفتاة تســــكن  في الطابق الثاني، 
والشــــاب في الشارع يراقبها ويتابع ابتسامتها. وتمّنى أن يضع رأسه 
وينام، لكن ضحكة الفتاة الواقفة على الدرج تبعث في نفســــه القلق 

)وبقيت عيناه معلقتين في الفراغ مثل إشارتي استفهام(.
الشــــخصيات في القصص ملتحمة صنعت من طينة واحدة، وفي 
توافق نسجت تفاعالتها وحركاتها بصنارة واحدة، إلى حدود التماهي 

واالندماج بين الشخوص والزمان والمكان.
وإن أزهــــر الحزن فــــي قصة)الغضب(، لكنه ليــــس كأزهار الفرح؛ 
ففــــي الحزن تقطر دمــــوع الوالدين ملحًا، وهما يريــــان ابنهما الوحيد 
شــــهيدًا، لكنهما يفرحان ألن ابنهما كان يرمــــي المحتلين بالحجارة، 
وألن العصفور الواقف هناك على أســــالك الكهرباء أراد أن يعود ولدًا 
فما استطاع.. والجميع لم يســــتطيعوا أن يلبوا رغباتهم.. فقط وحده 
الرصاص كان يلعلع في الجو.. وهذا هو الحزن الذي يورق ألمًا تتساقط 
أوراقــــه الصفر، وهي تنتظر الكثير من المطــــر والدم ليعود االخضرار 

وتعود الحياة إليه!
يركز األديب الراحل  على النســــيج القصصي )الســــرد والوصف 
والحوار( وهذا إغناء وإكســــاء للشــــخوص والحدث، فهما يعمالن على 
خدمة الغرض والهدف الذي تطمح الشخصيات إلى تحقيقه ولو في 
األحالم المســــتيقظة دائمًا، وربما ال تنام إال بعد أن تســــتعيد ذاكرة 

األمكنة التي مســــحها االحتالل من األرض، وبّدل مالمحها وأسماءها، 
لكنه لن يستطيع أن يقتلعها من ذاكرة الشعب الفلسطيني.

إن البســــاطة في الســــرد الحكائي لدى القــــاص، وترك النهايات 
مفتوحــــة يؤّولها المتلقي ويفســــرها حســــب معرفتــــه وقدرته، في 
)وحدة األثر(، وهي التــــي تظل باقية  لحظة تنويــــر أو كما تســــمى بـ
فــــي ذاكرة القارئ، وهــــي البصمة األخيرة التي تظل عالقة ســــنوات 
طويلة. وقصص طلعت من هذا النوع، فهي بســــيطة تعّمقها الصور 
والشعرية والسالســــة، إلى جانب ترك فسحة للتفاؤل، كما في قصة 
)أســــرار صغيرة(. وفــــي قصص عدة حضور »للنافــــذة« التي تعبر عن 
الصلة واالتصال بين الحيز المكاني الذي يجري فيه الحدث، والفضاء 
الزمكاني الخارجي.. وهي التي تسمح للهواء البارد أو للنسيم الدخول 
إلى الغرفة أو البيت، وللهواء الســــاخن المحبــــوس الممزوج بالغضب 
والدمــــوع بالخروج لخفة وزنه.. وبمعنى آخــــر إن وجود النافذة ضروري 
للتجديد والتخلص من الرتابة وتحريك الحدث، وإيجاد شكل متحول 
ومتغيــــر للعالقة بين ما هو داخلي في أعماق النفس وفي روح المكان 
وما هو خارجي مؤثر. وذلك إلظهار التأثير المتبادل والنتائج المرتقبة 
بينهما، التي تســــير في ســــكتين متوازيتين تلتقيــــان في المحطة 

األخيرة.
واألديب طلعت ســــقيرق يتقن فن كتابة ق ق ج. وكان سباقًا في 
كتابة هذا الجنس من الســــرديات. وفي هذه المجموعة عشرون قصة 
من هــــذا النوع بعناوين محددة بكلمة ) الوردة، انتظار، حمدون، قرف، 
نــــداء.. وغيرها( وبكلمتيــــن )ُحب آخر، حروف الجر، ملح البحر، شــــباك 
األحبــــة..  وغيرهــــا(. يركز القاص على الحكاية إلظهــــار بعد المفارقة 
ليس على المســــتوى األفقي فقط؛ بل على المســــتوى الشاقولي، أي 
تعميق السرد في مغايرة  تتمثل في صورتين أو مشهدين حواريين. 
ففي قصة »الوردة« هناك تقاطع بين الوردة المتعددة األوراق وأصابع 
اليد ونظرات الشــــيخ وطفلة ترسم ابتسامة. وفي قصة »انتظار« حوار 
بين حبيبين. فهي تخبره أنها ســــتعود، وهو يخبرها أنه سينتظرها. 
واســــتطال الزمن ولــــم يتحقق هذا اللقــــاء، إال أن العاشــــق الولهان 

»سعدون« اكتفى بحرارة يدها التي ال تزال عالقة في يده!
وكانــــت النهاية جميلة جدًا في قصــــة« حب آخر«. فالفتاة تعرف 
أن مصطفى أشــــجع شــــباب الحي. وبما أنه يحمل هــــذه الصفة، فمن 
الطبيعــــي أنها تحبه ولكن من طرف واحد، بينما أمها تريد أن تزوجها 
لمن ال تحبه لـ »ســــعيد ابن خالتها«. والنافــــذة في الـ ق ق ج موجودة 
أيضًا. ومثاًل في قصة« اشتباك« كانت األم تراقب أحمد وابنتها. وعندما 
مرر أحمد ابتســــامة البنتها، بدأت األم تصرخ وفتحية تبكي. واختلط 

الصراخ والبكاء بصوت المذياع.. وهنا حدث االنقالب المغاير.. فالمذيع 
يعلــــن عن اعتداء آخــــر في الجنوب..! ونالحظ أن القاص اســــتطاع أن 
يحرف زاوية توقعات المتلقي مئة وثمانين درجة. وهذا هو المطلوب 
في ق ق ج، وأحد سماتها الرئيســــة، بعيدًا عن االستسهال والكتابة 

المسكونة بالتقليد الباهت.
والشــــباك موجــــود إذًا في قصــــص عدة، وهو في قصة »شــــباك 
األحبة« من لون آخر. وعندما مدت رأســــها من الشباك، فالشباك اآلخر 
لــــم يفتح، فرمت حجرًا، ثم أرســــلت أخاها الصغير كرســــول.. وكانت 
المفاجــــأة والمفارقة الكبيــــرة الحادة، أن الجــــارة الجميلة خرجت على 
زعيقه، وأخبرته أن الســــاكن الذي كان يطل من الشــــباك اآلخر، أصبح 

زوجها.. وأغلقت الباب في وجهه..!
وعلى هذا المنوال اشــــتغل األديب الراحل في قصصه القصيرة 
والقصيرة جدًا. وترك لنا وللمكتبة الفلسطينية إرثًا غنيًا من إبداعاته 
المتنوعة )شعرًا وسردًا ومقاالت وخواطر ودراسات(. وكان أول من تابع 
العمل في رصد الجديد من نتاجات شــــعراء الوطن المحتل، متابعًا ما 

بدأه األديب الراحل غسان كنفاني.

التوافق بين الشخصية والقضية
  با�سم عبدو

ملف العدد: األديب الشامل طلعت سقيرق



13 العدد »1274« 12/10/ 2011 م  -  15محرم 1433هـ
 السنة اخلامسة والعشرون

لم يكن من بد التطرق إلى شمولية اإلبداع عند 
طلعت ســـقيرق، الذي رحل مؤخـــرًا، وترك لنا أدبًا 

متكاماًل بكل ماللكلمة من معنى....
لقد كتب طلعت أنواع األدب كافة، من الشعر 
إلى القصـــة الطويلـــة والقصيرة جـــدًا وقصص 
األطفـــال والروايـــة والنقـــد والدراســـة األدبيـــة 
والسياســـية، ولهذا فقد أخذ كما القدماء من كل 

علم بطرف.
فدواوينـــه الشـــعرية تربو على أربعة عشـــر 
ديوانـــًا، بدأها فـــي )لحن على أوتـــار الهوى( عام 
1974 وانتهى بديوانه )نقوش على جدران العمر( 

.2008
أما الرواية فقد كتب اثنتين )أشباح في ذاكرة 

غائمة( و)أحاديث الولد مسعود(.
أمـــا في مجـــال القصة فقد كتب )األشـــرعة( 
)احتماالت( )الريشـــة والحلم( )امرأة تسرج صهوة 

الروح(.
وفـــي القصـــة القصيرة جدًا كتـــب )الخيمة( 

و)السكين(.
وفـــي قصص األطفـــال كتب )هيفـــاء وضوء 

القمر(.
أما في النقد األدبي فله )الشـــعر الفلسطيني 
المقاوم في جيله الثاني( و)عشـــرون قمرًا للوطن( 

و)االنتفاضة في شعر الوطن المحتل(.
وســـأتناول في هذه العجالـــة بعض األنماط 
من هذا التنوع األدبي الثر الذي اتســـم به طلعت 
ســـقيرق، لعدم إمكانية تناول كل ما كتب، فهذا 

يحتاج إلى كتاب؛ بل إلى مجلد.
ففي مجال القصة القصيرة ســـأتطرق بهذه 
العجالة إلى قصة )أبو الريش وحالة ضياع(؛ فالبطل 
فيها هو حمد حمدان الطـــاوي أبو الريش الفقير 
المعدم الذي يلعن كل شـــيء، هذه الشـــخصية 
اإلشكالية التي تؤكد عمق المحنة التي يعيشها 
اإلنسان العربي عامة والفلسطيني بشكل خاص، 
ليس له هدف إال التجول في الشوارع دون هدف 
يذكر، فقد تشظى أمامه كل شيء، فلم يعد يقرب 
زوجته ســـالفة النهري حتـــى أواله )ما عاد يطيق 
الجلوس معهم(، وفـــي النهاية انهال ضربًا على 
رئيســـه في العمل، ثم وصل به األمـــر أخيرًا إلى 
مشفى المجانين، وهنالك أخذ يتحدث عن الجثث 

التي تتحرك )ليل نهار في ثياب األحياء(.
يبـــدو أن أبـــا الريش الـــذي يأخذ من اســـمه 
نصيبًا كبيـــرًا، الطـــاوي )الجائـــع( الريش )ليس 
عنده شـــيء »منتوف«( يبدو أنه يمثل اإلنســـان 
العربي والفلســـطيني المـــأزوم، مما يحيط به من 
إحباطـــات، أو بما يحاك ضده من دســـائس.... إنه 
نمط الشخصية التائهة نحو مصير ال يعرف حتى 

هو آخرته.... 
إذا انتقلـــت إلى قصص األطفـــال، يمكن أن 
أتناول قصة )عصافير الوطن الصغير(؛ في القصة 
الجدة تحكي ألحفادها عن شـــجرة كانت مزروعة 
في باحة بيتهم في حيفا، يبســـت الشـــجرة وقرر 
الجد يونس إزالتها فـــي اليوم التالي، صباحًا جاء 
عصفوران وبنيا عشهما على أغصان الشجرة، مما 

دفع بالجد أن يؤجل إزالة الشجرة، وجاءت عصافير 
أخرى واســـتوطنت الشـــجرة، فأصبحت الشـــجرة 
موطنًا للعصافيـــر جميعًا، ممـــا أدى إلى اخضرار 

الشجرة....
تمثل تلك الرموز )الشجرة ، العصافير، الجدة، 
الجـــد( ائتالفًا ما بين اإلنســـان والطيـــر واألرض، 
يذهب بنا إلى التشـــبث باألرض رغم ما يحيط بنا 
من يباس، وهـــذا ما يؤدي إلى اخضرار األرض؛ بل 

اخضرار الحياة...
وبما أننا في دائرة القصة، يمكن تناول تجربة 

طلعت في كتابة القصة القصيرة جدًا...
فالقصـــة القصيرة جدًا التـــي ولدت من رحم 
الشـــعر النثري والمونتاج السينمائي، تحتاج إلى 
أدوات لتكتمـــل، مع أن بعضهم يعدها ســـهلة 
المنال، ولكننا نؤكد أنها من السهل الممتنع جدًا 

كما القصة قصيرة جدًا....
فهي تحتاج إلـــى التكثيف واإليجاز وومضة 
الجملة وتوظيف الكلمات والمغزى وتوتر الحدث 
والشخصية واستيراد فن الســـينما... إضافة إلى 
الحدث والشـــخصية والفضـــاء المكاني والزماني 

بلغة موحية ورمزية، ألن البالغة في اإليجاز...
في قصـــة )الحمام( يحمل ســـرب من الحمام 
العلـــم الفلســـطيني في ســـماء مدينـــة نابلس، 
فيحتار جنود االحتالل بهذا المشهد، ثم يطلقون 
النار على الحمـــام، بينما طفل صغير يحمل حجرًا 
في يده، تســـقط حمامة واحدة بينما )بقي العلم 

الفلسطيني مرتفعًا في السماء(.
هـــذا القصة القصيـــرة جدًا تكثـــف الحدث 
الدرامـــي، لتقـــول: إذا لم يرتفع علم فلســـطيني 
آنيًا في األرض فســـيرتفع في السماء، وسيتولى 
الســـالم رفعه )الحمام(؛ ألن الشعب الفلسطيني 
دعاة ســـالم، بينما إسرائيل )إطالق الرصاص على 

العلم( من دعاة الحرب.
إضافة إلى ذلك فاألعـــداء يخافون رفع العلم 
فـــي ســـماء فلســـطين؛ ألن في ذلـــك داللة على 
استعادة صاحب الحق حقه من مغتصبيه، أما رمز 

الطفل الذي ضحك ومايزال يحمل حجرًا، فهو يدل 
على العالقة باألرض؛ ألن الشعب الفلسطيني لن 

يتخلى عن أرضه وال عن سمائه...
وتمتد األفعـــال في القصة من أفعال ماضية 
)ارتفع، صاح، ضحك، اشـــتد، قرروا( وبين األفعال 
المضارعـــة اآلتية )يحمل، يطلقـــوا(؛ حيث الفعل 

ورد الفعل باالنتفاضة مازال جاريًا...
هنـــا نـــرى  أن األفعـــال الماضيـــة أكثر من 
المضارعـــة؛ ممـــا يـــدل على تمســـك الشـــعب 

الفلسطيني بحقه المغتصب منذ زمن طويل... 
إذا انتقلنا إلى الشـــعر سنذهب إلى قصيدة 

)بقايا من دخان(...
في القصيدة نجد الشاعر قد تعلق بصورة في 
الجدار )هي صورة سكنت على صدر الجدار(، هذه 
الذكريات تؤســـس لذكريات حلـــوة )جه ضاحك 
ومالمح امرأة تطـــل جميلة(... لكـــن الجدار هو ما 
يمنـــع هذا الفرح، جدار يدل على بعد المكان، بعد 
الوطـــن، الحنين إلى ذلك الفـــرح الجميل، وبما أن 
كل ذلك بعيد، فلم يعد أمامه سوى االنتظار )طال 

انتظاري والمساء دخان أغنية بعيدة(...
إنـــه يعبر عن إنســـانيته حيـــن ينتظر وفي 
يده وردة، هذا الموقف اإلنســـاني هو الذي جعل 
الجدار يهـــوي، )وهوى الجدار( ليقترب من الوطن 

المحترق؛ ألنه لم يعد منه غير الدخان.
إضافة إلى كل ذلك فقد ساهم طلعت سقيرق 
في مشـــروع طموح هو ديوان فلســـطين األلفي، 
لكنه رحل قبل اكتماله، وهذا المشـــروع هو عبارة 
عن موســـوعة من أربعة أو خمسة مجلدات، يضم 
كل مجلد قصائد الشعراء العرب حسب ورود هذه 
القصائد، وكان من المفترض أن يصدر الجزء األول 
في عام 2012، ويشـــارك كل شاعر بثالث قصائد 
عمودية أو من شـــعر التفعيلة، ويكون موضوعها 

عن فلسطين تحديدًا. 
هـــذا غيض من فيض كثير من أدب الصديق 
الشـــامل طلعت ســـقيرق؛ حيث ال يفارق خيالي 
طوله الفارع وإنسانيته وصوته األجش وضحكته 

الخالبة... 
لم تعد الكلمات تحتمل الذكرى، فقد امتألت 

بالدمع الغزير على فقده. 
إن التزامـــه فـــي كل أدبـــه بالقضية واألرض 
ســـيبقى يرفرف فوق فلســـطين إلى أبد اآلبدين، 
وأنهـــي بكلمات من فيض روحه الجميلة بشـــعر 

التزم حتى النخاع بقضيته: 
ال تفصل....

مابين الشوق وعشقي
ال تفصل...

مابين تراب األرض وخفقي...
سأشد على ضلع األشجار...

سأعض على شمس المشوار..
بدمي والروح أغنيتي...

ليكون نهار..

ليكون نهار..

ليكون نهار..

طلعت سقيرق ... واإلبداع الشامل
  جمال جنيد

ملف العدد: األديب الشامل طلعت سقيرق
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طلعت سقيرق.. 
في صهوة الغياب..

رحل ينام في راحة الوطن
كان لقاؤه بين ظالل العيد

ينبض قلبه على لهفة بقائه البعيد
فتحت حاضرة السماء أبوابها ملحمة للعبور 
وصهلت خيول الصهوة فوق موجة المكان..

ففي كل وقت ترحل األحبة
على أجنحة سرعان الغياب..

ويصبح وجهك قمرًا للراحلين
يشرق بين معالم زمن العاشقين..

قالت لك معايير األرض ال ترحل عند المساء
ال تنظر من دون بريق.. فاألمر في بداية الطريق

لكنك ذهبت من غير موعد أو رقيب
وجاءنا منك الخبر والمنديل يا رفيق

وكنا شاهدين على ذلك المصير
حين حفرت الوشم على جثمان اليقين

وشرحت لنا خارطة الطريق
ما أجمل الوطن حين يكون حرًا وكبيرًا..

لماذا رحلت والنهار لم يكتمل بعد؟
كنت فينا ساقية تبتكر أبواب البحر 

ونبعة ال تنتهي مسيرتها حتى نهاية الدهر
كنت تشرق في كل صباح على رائحة الياسمين

***
كالشمس حين تضع شعاعها في ثقوب العتمة 

وكنت تغفو بين أوراق الكلمات لحنًا وعلمًا
يغــــرد ويرفــــرف بألوانــــه األربعة فــــوق مواهب 

الخوف
آه يا صديقي.. بيني وبينك مناجاة اللقاء

بيني وبينك وطن وظالل.. عواصف وشتات
بيني وبين قلبي ومفتاح بيت جدي

ومنفى له صميم الذاكرة في الرأس..
فقدناك يا صديقي..

كنت لنا نسمة هواء في وجه السحاب
ومع كل افتتاحية ثقافة إلى األمام

فطريقنا من بعدك طويل وشاق
فيه فرحة أسير وتردد موج على صدري

هيا يا رفيقي كم من موتك
وطلق فسحة الصفاء
ومنح صوتك للغناء

وكتب بقلمك الهدار سواد البكاء
ال سيف إال سيف الحق على رقاب الجبناء

وهتف بقمم الزعماء وبجميع حضور األسماء
كان رحيلك يا صديقي غصة في كأس النفوس
وكنت نجمًا أضاء المخيم من دمشق إلى بيروت

لك محبة على مرمى أشكال الدروب
نشهد على وقت غيابك كنت امتيازًا لالنتظار..

***
قــــال لــــي صديقنا )ســــمير رحــــال( وهــــو عاري 

القدمين
بأنه وهب قلبه وحبه لك شاطئًا 

على طول النخيل مجرى رؤى النهر والبحر
وأنا أحب قراءة كتاباتك الســــرمدية

وأعشق كتابة سيرتك الذاتية
وأنشغل في حضور غيابك

ولكن حين يأتي المساء
أبدأ في إضاءة اثنين وعشرين قمرًا

وأمشي على ضفاف خطاك وأكون لطيفًا
وأغرد في حجم السماء حتى مجيء الصباح 

فأنتهي من كتابة قصيدتي الكنعانية...

  ع�سام وجوخ

ويرحل شاعر 

 نعاف وقع شهابِه
ُّ

هو الموت حق
ُ

رَّ شرابه أو نقبل
ُ
ف

 إذا ُحّم القضاُء على شقيٍّ
ٌّ

هو الموت حق
ُ

 وال جاٌه يقيه وال الذراري تكفل
ٌ

فال مال

هو الموُت حق إذا القضاُء على تقيٍّ
ُ

ترفرف روحه على خطا الهداية والرضا ال تجفل

سيان عمر المرء يقصر أو يطول

كل يسير إلى يوم الوداع ويرحل

قرأت قصيدة )سأنام طوياًل( للشاعر الراحل طلعت سقيرق يرحمه الله – استوقفتني 

القصيدة، تساءلت: ترى الشاعر تنبأ بدنو اجله...؟ فرثى نفسه.. هل يعلم الموت صاحبه 

بقرب زيارته كيما يســــتعد للرحيل، ليعــــد العدة من أجل الرحلــــة األخيرة ومن بعدها 

يســــتريح من األعباء، وينزاح عنه التعب يقول: )اشــــعر أني متعب يــــا أمي... كل مرايا 

العمر انكسرت وتشظت أوراق الروح... بقايا حبر أسود.. كفي عارية مني والقلب المجروح 

المأخــــوذ مراًرا ومــــراًرا فوق رصيف الدمعــــة يصلب يا أمي.. أقســــم بالله تعبت وتهت 

وظمئت، فمن يعطيني كأسًا مغسواًل بحنان الروح(.

ومن غيرها األم الرؤوم تسقي ابنها الدفء والحنان والماء العذب: )يا أمي مدي كفك  

حتى أشــــرب... مدي كفك حتى أسقط راسي حتى أنسى نفسي!! مدي كفك حتى أرمي 

ظلي وأنام... سأنام طوياًل.

وشــــعور الشــــاعر بالغربة حيًا مرير مرير في الدنيا الصاخبة المجنونة.. يقول: )هذا 

العالم مسكون بضباب مجنون.. أين الدفء وأين الناس؟( ومما يزيد وجعه وجعًا وخيبته 

في الناس خيبة )ال أحد سيسأل عني.. أعرف ال أحد سيسأل عني... يا أمي ال أحد سيسأل 

عني... سأنام طوياًل وطوياًل(.

وداعًا أيها الشــــاعر وداعًا.. هذا قدرنا وهو الرحيل عاجاًل أو أجاًل، وأخالفك الرأي قلياًل 

أيها الكبير... يبقى ثلة من أصدقائك  على عهد الوفاء وأنت شــــاعر المع بيننا وموســــٌد 

في مثواك األخير.. يكفي أن أذكر الصديق الوفي الدكتور حســــن حميد جزاه الله خيرًا.. 

وأخيرًا أقول في قصيدة )الشــــاعر( وقد كتبتها من قبل: ) يا موت ال... ال تســــتطيع غالبه 

البد حاضر... سيظل ينبض قلبه فالقلب شاعر، يا موت تذوي روحه... البد حاضر..

فالشعر في األنحاء... في اآلفاق زاهر(.

ملف العدد: األديب الشامل طلعت سقيرق
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مقتطفات من آخر حوار مع الشاعر الراحل طلعت سقيرق

 أديب يجول في أروقة الثقافة واألدب، يكتب 
بجميع األجناس الفنية واألدبية، من الشـــعر إلى 

المسرح واألغنية والرواية، كما كتب لألطفال. 
وبيـــن مطرقة اإللهام وســـندان اإليحاء تولد 
الفكـــرة التي تجعل منه أديبـــًا متقدمًا عن باقي 
األدبـــاء، في زمـــن أصبحت فيه الكتابـــة األدبية 
األصيلة من النوادر إن لم تكن من المستحيالت.

وفي ظـــل كل هذا تبقـــى المظلـــة الوطنية 
حاضرة، والمرجعية برأيه واحدة، هي فلســـطين 

فقط.
 وعلـــى الجميـــع أن يعمـــل منهـــا وألجلها، 
نقبلهـــا  ال  فلســـطين،  كل  هـــي  وفلســـطين 

منقوصة.....
*ازدحمت الساحة األدبية بالكثير من األسماء 
وبالتالي الكثير من النتاجات األدبية، كيف تقيم 

هذه الحركة، وهل هي بحاجة إلى موجه لها؟
**بالطبـــع إن كل مرحلة تســـتدعي أســـماء 
جديـــدة ووجوهًا جديدة أيضًا، بحســـب الظروف 
التي تســـتجد، نحن أبناء قضيـــة متحركة دائمًا، 
ويجب أن تتقدم نحو األمـــام ونحو بوصلة تحدد 
فلســـطين بشـــكل كامل والتي يجـــب أن  توجد 
من خالل الشـــعب المتطور الحي أسماء جديدة؛ 
فهناك توجهات وأشـــكال فلســـطينية جديدة 

وكذلك أساليب أدبية جديدة.
فلو قســـمنا األدب الفلســـطيني إلى مراحل، 
فســـنجد أن هناك أدب قبل النكبـــة عام 1948، 
وأدب النكبـــة، وأدب الداخل، وأدب ما بعد النكبة، 
كل ذلك  شكل أشياء من الممكن أن نصنفها في 

العديد من المحاور وكلها يقبل التقييم.
وأقول إن التقانة المتطورة جرت الناس بعيدًا 
عـــن القراءة والثقافة، فالتلفزيون مثاًل وانتشـــار 
الفضائيـــات واالنترنـــت الذي أخـــذ الناس نحو 
ثقافة جديدة أنتجت )أدبـــاء انترنت( وبالتالي ال 
نســـتطيع إلغاء العديد من األسماء التي صعدت 
عبر االنترنت، وأصبحت أشـــهر من الذين صعدوا 

عبر المنشورات الورقية.
ضمن المتـــاح أنا راض عما يقدمه الشـــباب 
الفلسطيني اليوم، ألن الكاتب الفلسطيني الشاب 
مظلوم ومتروك من دون موجه، ودون مساعدة من 
أحد، وبالتالي  الجميع يتحمل مســـؤولية ذلك من 
أدباء ومؤسســـات ومنظمات أدبية، وكل واحد من 
الشعب الفلسطيني يجب أن يتحمل المسؤولية 

تجاه رعاية واحتضان هؤالء الشباب.
ألن الشـــاب الـــذي يكتب أفضـــل بكثير من 
الشـــاب الذي يتلهـــى هنا وهناك، لمـــاذا نترك 
الشباب يلهثون وراء من يطبع لهم كتبهم، لذلك 
علينا احتضانهم وعـــدم تركهم ألنهم إن تركوا 
سيذهبون للمجهول بعيدًا عن االتجاه الصحيح، 
ألننا أخذنا فرصتنـــا كاملة، واليوم يجب إعطاؤها 

لهم.
*كتبـــت والمقاومـــة حاضرة فـــي معظم ما 
تكتب، كيف ترى العالقـــة المتبادلة بين األدب 

والمقاومة؟
**ال أعتقـــد أن هنـــاك أدبًا فلســـطينيًا من 
دون مقاومـــة، حتـــى عندمـــا نكتب عـــن الحب 
هناك مقاومـــة، وليس هناك انفصال بين األدب 

الفلسطيني والمقاومة.
األديب الفلسطيني أديب مقاوم شاء أم أبى، 
ألنه يتجه دائمًا إلى فلســـطين، فهو يعيش بأي 
مـــكان من األرض عيشـــًا غير مســـتقر، لذلك هو 
يبحث عن وطنه وذلك يستدعي المقاومة والوطن 

ال يعود إال بالمقاومة.
أما بالنســـبة إلي ال وجود لشـــيء اسمه سالم، 

ألن السالم يقوم بين طرفين، والطرف الثاني هنا 
هو احتالل وأنا أنفي االحتالل.

ألنني أريد فلسطين من الشمال إلى الجنوب، 
وهـــذا الموجـــود على أرضـــي اســـتيطان غريب 

وسرطان نريد التخلص منه.
أنـــا أعبر عن ضمير الشـــعب، وللسياســـي ما 
أراد؛ فموقفنـــا مخالف تمامـــًا ألي موقف ينادي 

بالتسوية.
*هنا أريد أن نســـألك كيف يساهم المثقف 

في بناء وعي الشباب تجاه القضايا الوطنية؟
**إننا نرفض رفضًا تامًا أي سالم مع االحتالل 
الصهيوني، ألنني أقول احتالل، وأنا عندما أكتب 
أضع دائمًا قبلها ســـيئة الصيـــت وأضعها بين 

قوسين، ألنها كلمة غريبة. 
هناك فلسطين مســـلمة ومسيحية ولجميع 
األديان  لكنها عربية، وال نقبل وجود هذا الكيان 
الغاشم بين هذه الدول العربية األصيلة.ال ننسى 
أن ) إسرائيل(  قامت على الدين، وليس ثمة دولة 
قامت علـــى الدين؛ فهل مـــن المنطقي أن نقول 
على جميع المســـلمين أن يعودوا إلى السعودية، 
هل من المنطقي أن يعود اليهود إلى فلسطين.

*وبالرغـــم من المحـــاوالت لـــزرع أيديولوجيا 
جديدة تنادي بالتطبيع والتسوية وإنهاء الصراع 

؟
هنا تقول زرع، والزرع اصطناعي وليس حقيقيًا 
ألنه ليس له جذور، ودور المثقف هنا أن يشـــير 
دائمـــًا إلى البوصلة الحقيقية باتجاه فلســـطين، 
فلسطين عربية وال يمكن أن تكون إال عربية ومن 

الواجب أن تكون عربية.
*ما دور األديب الفلسطيني المبعد في رسم 

الصورة الحقيقية للوطن األم فلسطين؟
**السياســـة لها أن تصمت، ونحن من يعبر 
عن الضمير الفلسطيني الحي، كل سياسي يقول 
إن فلســـطين جزء منها لنا وجـــزء منها لآلخرين، 

يجب أن يصمت؛ فهو يعبر عن نفسه فقط.
نحـــن نعبر عـــن الضمير الشـــعبي الحي، وال 
يمكن أن يذهب أي دم لشهيد فلسطيني وعربي 
قدم الســـترجاع فلسطين هباء. فعلينا جميعًا أن 
نعود إلى فلســـطين وحتى أبـــي الذي مات خارج 
فلسطين، علينا اســـتعادة عظامه ودفنها هناك 

في فلسطين.
الحق ال أحد يتخلى عنه، فلسطين لنا وكاملة 

لنا وستبقى لنا.
وإن طال الزمن ال بأس سننتظر، ولكن يجب أن 
تعود، فأنا من حيفا ال أرضى غير حيفا وطنًا بدياًل، 
دفعنا الكثير وســـندفع أيضًا الكثير؛ ألن الوطن 

غاٍل والعودة مكلفة وال بأس في ذلك.
*من خالل تجربتك الطويلة في العمل األدبي 
واإلعالمي خارج فلســـطين كيف تقّيم لنا الحركة 

الثقافية واألدبية الفلسطينية في الشتات؟
**هـــي معبرة عن وجود كل فلســـطيني في 
مكان ما، وجميع هذه الجـــداول تصب في مجرى 
واحد يتجه نحو عودة فلسطين ونحو حق العودة، 

نحو شمولية فلسطين.
الصوت الفلسطيني في سورية له خصوصية، 
والصوت من مصر له خصوصية أخرى، ومن لبنان 
له خصوصية أخرى، وكلها جداول تلتقي في نهر 

واحد يصب في البحر الفلسطيني.
وبرأيي هذا التعدد يفيد األدب الفلسطيني 
وال يضـــره، وأنا قمت بدراســـات عديـــدة لألدب 
الفلســـطيني، لذلـــك أقـــول إن هنـــاك نكهـــة 
وخصوصيـــة لكل بلـــد، واألديب الفلســـطيني ال 
يســـتطيع إال أن يتأثر ويؤثر في المكان الموجود 

فيه.
والنتيجة المهمة أن أدبه فلسطيني.

*إلى أي مدرسة أدبية ينتمي طلعت سقيرق، 
كما يشعر بنفسه؟

ال أحب أن أنتمي إلى أي مدرسة، على نحو عام 
أنا أنتمي إلى األدب الفلسطيني، ألن كل قصة أو 
مسرحية أو قصيدة من الممكن أن أميل فيها إلى 
االنطباعية لكونها تحمل المشـــاعر، واالنطباعية 

حتى في الدراسة تحمل بصمة المشاعر.
تحمل االحساسات وتحمل شعوري نحو شيء 

ما.
ما زلت متحررًا من جميع المدارس ألن المدارس 
قيد، ولكل قصة لها حالة منفردة، وبالتالي فهي 
ترفـــض القولبة والتأطيـــر، مع العلـــم أن جميع 
المدارس مســـتوردة، ولم تولد عندنا، لذلك أقرب 

شيء لنا المدرسة االنطباعية.
مع العلم أن األدب الفلسطيني هو مدرسة بحد 

ذاته، ألن هناك أدبًا في المهجر وفي الداخل. 
فنيًا أفاد األدب الفلسطيني من كل المدارس، 
ولكـــن وظفها لكـــي تكون ضمن بوتقـــة واحدة 
هي البوتقة الفلســـطينية. التـــي تحمل الطعم 
الفلسطيني. مستفيدة من جميع الفنون من دون 

استثناء.
فأقـــول: إنه ممكن أن يكـــون أدبي مائاًل نحو 
االنطباعيـــة، كونها تابعة للعواطـــف وقابليتها 

بالتأثر من كل شيء.
*كيف تراقب الحالة الثقافية الفلسطينية؟

**من خالل اختصاصي كوني خريج أدب، ولي 
أربعة كتب جميعها في النقد األدبي الفلسطيني، 
ومتابع  لمعظم ما يصدر من األدب الفلســـطيني 

في الداخل والشتات.
ومن خـــالل عملي الحالي فـــي الببليوغرافية، 
أســـتطيع أن أقوم بمتابعة ما يصـــدر في األدب 

الفلسطيني.
*هل تشـــعر بفوارق بين ما يكتب اليوم، وما 

كان يكتب في الماضي حول القضية؟
**نعم هناك فـــوارق واضحـــة، االلتزام في 
صعود وهبـــوط، فمثاًل هناك فترات ازدهرت بها 
األغنيات الفلسطينية وعلو صوتها، واليوم غابت 

وأسأل لماذا؟ وأين هي؟
والســـبب فـــي 1رأي هـــو انعـــكاس للحالة 
السياســـية العامة وللظروف المتموجة للقضية 
الفلســـطينية، وانعكاس للتراجعـــات والهزائم 

والتراخي وألشـــياء أخـــرى، وهنا أديـــن الجميع  
مـــن جهـــات ومؤسســـات صنعت من اإلنســـان 
الفلســـطيني إنســـانًا يعمل من أجل فلســـطين 

 بالفراغ.
ُ
وتركته وحيدا

*حبـــذا لو تحدثنا عن تجربتـــك الجديدة في 
ببليوغرافية أدباء فلسطين؟

**لي كتاب اســـمه أدباء فلسطين في القرن 
العشـــرين، صدر عام 1998 عـــن دار الفرقد، ضم 
حوالي 890 اســـم أديب وكاتب فلســـطيني، ثم 
قررت أن يتحول إلى موســـوعة أعالم فلســـطين 
فـــي القرن العشـــرين، فقمت بمراســـلة الكتاب 
واألدباء في الخارج والمهجر، وحقيقة إن الشعب 
الفلسطيني غني جدًا باألدباء والكتاب واإلبداعات 
المتميـــزة، لذلك البد من الحفاظ عليه كما نحافظ 

على التراث الفلسطيني من الضياع.
لكن من واقع التجربة؛ لألسف هناك محاوالت 
من البعض يقـــوم بتقليد البعض اآلخر، وبالتالي 
ال إضافـــة جديدة، وهذه مشـــكلة أدبيـــة كبيرة، 
يقومـــون بتكرير بعضهم البعـــض دون محاولة 
استكمال لما قام به السلف، وهناك أجيال تفنى 
وتأخـــذ معها ما أنتجتـــه، وللتاريخ إن من أفضل 
من يقوم بالتوثيـــق العلمي الصحيح هو الباحث 
الفلســـطيني محمد توفيق السهلي، فهو متابع 

جيد للتوثيق، ومثله الباحث نمر سرحان.
اليـــوم تحـــوي الموســـوعة الجديـــدة التي 
أقـــوم بكتابتهـــا حوالـــي 3000 أســـم كاتـــب 
وشـــاعر وباحـــث فلســـطيني، وســـتعّد من أهم 
 المراجـــع في مجـــال الببليوغرافية إن شـــاء الله.

واليوم مشروع آخر بدأت العمل به وهو أنطولوجيا 
القصة والرواية  والشـــعر الفلسطيني، وهو عمل 
 أدبي ضخم، وبحاجـــة إلى وقت ومجهود كبيرين.

من أجل ذلك أدعو جميع المؤسسات والمنظمات 
التي تعمل في مجال األدب والتراث الفلسطيني 
أن توجـــه مجهودها نحـــو أعمال بهـــذا الحجم 
للحفاظ على التراث والثقافة الفلســـطينية، ألن 
التواصل عند الشـــعب الفلســـطيني هو تواصل 
شفوي، ومعظمهم يعتمد على الذاكرة الشفوية، 

لذلك البد من الحفاظ على التراث الفلسطيني. 

نقاًل عن الموقع االلكتروني )مؤسسة 
القدس للثقافة والتراث( ـ أجريت المقابلة 
بتاريخ 7-5-2011 في منزل الشاعر الراحل. 

ملف العدد: األديب الشامل طلعت سقيرق
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وأحلم أن ...وطني
 |   حممود مفلح  |     خالد بدور
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 ) روال ( عرب ٌ قصورهم الرخام 
فال غنم ٌ هناك وال خيام     

 لهم في كل ّ معترك ٍ دوي ٌ 
من الكلمات تعشقها العوام !    

 وإن ضربوا فليس سوى شقيق ٍ 
وإن أكلوا فلحمهم الطعام     

 تراهم في أرائكهم نجوما ً 
طوال ٌ كالمآذن أو جسام !    

 وتفرح حين تسمعهم نقاشا ً 
وكم يحلو إذا نطقوا الكالم !     

 ولكن حين يقترفون فعال ً
تقول إذا ً على الدنيا السالم     

 ***  
ونحن نلوك هذا العمَر جمرا ً

 

ويمضي للحتوف ِ بنا الخصام     

 ونحن كما ترى همال ً وإنا 
وأيم ُ الله أمتنا حطام     

ألن الله قال لنا ) أعّدوا ( 

 

حرام ٌ أن نعد ّ لهم حرام !    

ونحلم أن يكون لنا إماٌم

 

نظيف اليد منتخب ٌ هماُم   

 

 يطير بنا إلى األقصى رعودا ً 
ويهزج ملء َ قبضته الحسام     

 نلوذ به إذا ارتبكت خطانا 
ويوقظنا إذا الحراس ناموا     

يجفف أدمع األيتام مّنا

 

وإن سقموا ألم به السقام     

 ويأكل مثلنا خبزا ً وزيتا ً
وإن صمنا فديدنه الصيام     

ونحلم أن تسّيجنا األماني 

 

ويهدل في مساجدنا الحمام     

 ونحلم أن نكون كما أردنا 
كراما ً ال نذل ّ وال نضام     

 نرد ّ الصاع للباغين صاعا ً
وصاعا ً كي يليق بنا احترام     

 ونبتر ُ كف ّمن سرقوا رؤانا 
ومن حول الحمى والعرض حاموا     

 ويحمل بعضنا أثقال بعض ٍ
ونمشي فالضعيف لنا إمام     

 ***  
ِصمت ْ عرانا 

ُ
ولوال أنه ف

 

لجاد على مرابعنا الغمام    

ولو أّنا على النهج استقمنا 

 

وكّنا كاألوائل الستقاموا    

 

ولو لم تحن ِ أظهَرها شيوخ ٌ

 

بال حرج ٍ لما ركب الغالم      

ولو قلنا كفى لمن استبّدوا 

 

لما قّصت جديلتها ) مرام (   

 

 ولو كان الكتاب لنا إماما ً 
لت ْ من الرخ ِّ النعام ! 

َ
لما جف   

 

) لقد أسمعت لو ناديت حّيا  (

 

جيبك الِرمم العظام ُ ؟
ُ
وكيف ت   ً

 

 ولكني أراك تميل ُ نحوي 
) فقل لي ما وراءك يا عصام ( ؟    

 
 ) أرى تحت الرماد وميض نار ٍ

ويوشك أن يكون لها ضرام ( !    

*****************
مع االعتذار إلى أمير الشعراء أحمد شوقي
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ـّي سواها؟! أتلك السنين تول

 الضحّية عثٌر يطيُب.
ُ

وعشق

حبيُب الفؤاِد يطيُح بعشٍق، 

يعود وراء اشتياقي حبيُب

ـّي مالمَح بعضي،  فينسُج ظل

وماُء الوجوه إليك يغيُب.

 حلمي، 
ُ
أعاتُب صبحًا يطّرز

 غيُب.
ُ

بخيط ِالضياِء فيبعث

أحّبِك في وجِع المنتهى..

نداًء بناِرالحنيِن يذوُب.

شممُت تراَبَك بالوجد عمقًا، 

لسرِّ التصاٍق تفوُح الطيوُب.

 ،
ٌ

كأنَّ المدى للعيون سؤال

 رّدي بلغٍز يجيُب.
ُ

ق ـّ يعل

هممُت أطارُد سرَب األماني، 

أراَك ابتسامي وأنَت الكئيُب.

 في األغنيات خيااًل،  
ُ

أعانق

 بصحوي،  فتصحو الخطوُب.
ُ

يزول

 الثواني تعيش بروحي،  
ِّ

بكل

من الشوق أبني وجودي، أغيُب.

أكنَت هناك؟! وكنت بعيدًا، 

نالمُس خصَر الكماِن، نتوُب.

على شفتيَك بالدي يقيٌن، 

كنبٍض يهيُم، وقلٌب يؤوُب.

أضمُّ السطوَر بدمٍع، وأشدو، 

ألنَّ لقيط َالغناِء غريُب.

 ،
ٌ

وأنَت حكاياُت أّمي وشال

يعيُد الصباَح، ليبكي الغروُب.

أتلك التي ما عشقَت سواها؟!

نفوَر تحدٍّ يراها الشحوُب.

ـّى بحزٍن،  سالمًا لغصٍن تدل

ًا وزندي هبوُب. يقاوُم مدَّ

ـّي بالدي على خبز جوعي،  أغن

 الرغيِف بجوفي يثوُب.
ُ

كفاف

 وجَه المساِء بقهٍر، 
ُ

أقّبل

دعاُء الليالي بعزمي يتوُب.

هنيئًا عرفُت خالصي قتياًل، 

فأين الغداة؟! وأين الوجوُب؟!.

بعينيَك تاريخ ُجّدي امتداٌد، 

لنطِق الطفولِة أّمي تعيُب.

وشعرَك شالل عشٍق غزاني، 

يغازل صدري، وصدري لعوُب.

فينبُت عجزي من الغيِب صبرًا، 

أرى مقلتيَك وصبري يشيُب.

 خوٍف، 
ُ
فساُد النفوِس نتيجة

صالُح الحياِة بنفٍس تطيُب.

كأنَّ األنين لقومي لزوٌم، 

 وينأى القريُب.
ُ

 الخبيث
ُ

يقول

حبيبي كفانا نشّرُع موتًا، 

ُع فينا،  وتنسى الدروُب. ـّ يقط

 الستائر خيط ُدخاٍن، 
ُّ

يشق

 ال تهيُب.
ً
يدّمُر عصفورة

فأفتح ُعمري لفجٍر جديٍد، 

 الحماُم عليَّ يجوُب.
ُ

هديل

وصوُت األذان يطّوُع حّسي، 

على األمويِّ دمائي تنوُب.

وعذراُء تنجب شيخًا بسطري، 

ونخُب انتصاري شراٌب يشوُب.

َك عشرون صيفًا بعيني،  ـّ ألن

 السليُب.
ُ

وقوُس الضياِء الخجول

أطّهُر ذاتي بنبِل قدومي، 

كأنَّ الظهور بعمقي تريُب.

ُت عمرًا، فتاَب شهيقي،  ـْ تلّمظ

وحتى السماُت بوجهي هروُب.

 يرضى وجودي سرابًا، 
ُّ

إذا الحق

فإنَّ حياتي بكسٍر تخيُب.

 بعدي، 
َ

ل ـّ وصوت الضمير تره

ترى بحريق النوايا شعوُب.

ترابي دٌم بالشرايين يجري، 

وهذي الحقيقة آٍت طروُب.

أيا وطن الكلمات سالمًا، 

 وأنت الطبيُب.
ُ

وأنت القتيل

تراكُم جرحي على أمنياتي، 

يسدُّ الصباح فهل يستطيُب؟!.

تخونون أرضي بقتل انتمائي، 

خسيٌس يثوُر ويسمو عجيُب.

ًا لكفٍر،  ـّ وهل موتنا صار حق

هنا الصعب حين يخوُن الحليُب.

 يومًا أرادْت سماًء، 
ُ

إذا األرض

فإنَّ النجوَم تراٌب خصيُب.

حوارية مع السنين
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 |   علي اأحــمد العبداهلل

يا أحــــــسن الخلق
ُد

َ
 الَعزُم والَجل

َّ
ل

َ
الَح الَمــِشْيُب َوق

ِجـُد
َ
 الذي أ

َ
ْسِمَعُه َبْعض

ُ
أ
َ
َمْن لي ف

ُتَها َوِجـاًل
ْ
ل
ُ
ني ِإْن ق

ُ
ا ُيـَصِدق

َ
َمْن ذ

ُد
َ
َم الَمشْيِب أنا في ُحضِنَها الَول

ْ
ُرغ

ُت ِبَها 
ْ
غ

َ
ْمِسينًا َبل

َ
ـْدِوَي خ

َ
 َبْعَد غ

ْ
َهل

ُد
َ

ُه َعض
َ
ل
ْ
ًا َما

َ
ِعْيف

َ
ِســنَّ الفطاِم ض

د أبدى َمالِمَحُه
َ
اَك ســـرٌّ َوق

َ
ْم ذ

َ
أ

ِبُد
َ
ْم باحْت ِبه الك

َ
 بعينيِك أ

ٌ
ــْيض

َ
ف

عرفه
َ
ـْسَت ت

َ
ُر ِفـْيَما ل

ُ
ـْعذ

َ
 ت

َ
ْيف

َ
ك

َ
ف

ْنَت الَماِجُد الَنِجُد
َ
ْيَك َوأ

َ
ًا َعل

ّ
َحــق

امتُه
َ
َتضي ِلُبلوِغ الجـــسِم ق

ْ
 َيق

ْ
ِإذ

َرى ِبَها الُسُهُد
ْ
ز
َ
ْد أ

َ
َبْرَي الجسوِم َوق

ـَهْدِهـُدُه
ُ
ًا ت انـَعْم ِبِجْسٍم َبَرى أمَّ

َ
ف

َحُد
َ
َها ِمْن ُدْوِنِه أ

َ
اَم ل

َ
ـَما اْســَتق

َ
ف

ِلُمـَها
ْ
ْرُب ُيؤ

ُ
الُبْعـُد ُيْسِقُمـَها َوالق

َ
ف

َمُد
َ
وُع َوالـك

ّ
َها َوالل

ُ
ُتل

ْ
 َيق

ُ
ْوق

َّ
والـش

ُتَبًا
ُ
َباِرَها ك

ْ
خ

َ
اُس في أ  النَّ

َ
ف

َّ
ْد أل

َ
ق

ُد
َ

ْنَتض
ُ
اِف القلِب ت

َ
ـغ

َ
ى ِبَها في ش

َ
ْول

َ
أ

ــــَهاُت وما تخفي ضمائرنا َـّ األم

اُن والّصَمُد
َ
ْرق

ُ
ــَهُد َوالف

ْ
ش

َ
والناس ت

ِر منتظرًا
ْ

َك َيْوَم الَحـش َن ِبرَّ
ْ
ْبِدل ـُ ي

ِوْرَدًا على الَحْوِض فاْسلْك َدْرَب َمْن َوِرُدوا

ّمــي ولي َنَسٌب
ُ
 أ

ْ
ِق َيا

ْ
ل
َ
ْحـَسَن الـخ

َ
َيا أ

ـيِّ ُمْنَعِقُد ِق األمِّ
ُ
ل
ُ
ــــْيُب في الخ

ّ
والط

ُمُرِني
ْ
ْم َسَتغ

َ
َيا َبـْحَر ُجــْوٍد ُيـَداِنْي ك

بُد
َ
ُه ز

َ
ل
ْ
الاًل َمـا

ُ
اَيا ز

َ
ِمـــْنُه الـــَعط

ُه
َ
ق

َّ
َعل

َ
ْمـــِح في َوْجـٍه ت

َ
 الق

َ
ة

َّ
ــل

َ
َيا غ

ِرُد
َ
اِئُر الغ

َ
َنا َوالط

َ
ِســـْرُب الَمــَها َوأ

 
ٌ

 ُمـْنَصِرف
َ

ْهِر ِإنَّ الَنْحل
َّ
 الز

َ
َحــة

ْ
 َنف

ْ
َيا

َمــــــُد
َ
ُه أ

َ
ل
ْ
ْهـِرِه ِلَرِبْيٍع َما

َ
َعـْن ز

ْت
َ
ْد ُبِعث

َ
 الَرْوِح َرْوِحـْي ِمْنِك ق

َ
َيا ُمـْهَجة

َحـــُد
َ
 األ

ُ
اِلق

َ
 الخ

َّ
ِه َجل ـّ  للــ

ُ
ق

ْ
ل
َ
َوالخ

ٌب
َ
ل
َ
ا ط

َ
اَدِني الُعْمـــُر َوْهنًا والِرض

َ
ْد ز

َ
ق

َحــــــُد
َ
 َصاِحُبُه أو الَمُه أ

َّ
َما َمل

ً
 وأرجو الله مغفرة

َ
اَها

َ
َحــْسِبي ِرض

ـْرُت بالغفراِن أبترُد ـــنُت قصَّ
ُ
إْن ك

 |   هالة املحاميد

...
َ

دٌم أدمن العشق

لم يستطع فهَم ما ُيحتسى...

من  دناءاِت أرٍض تدوُر إلى الخلِف..

 عارها للذين استباحوا 
ً
تاركة

صباها,..

وألقوا بزخرفها في فضاِء الندْم

ناَر,..
ّ
دٌم يشبُه الجل

 برّمانِة الروِح,..
ُ
يلوذ

ٍة من َعَدْم ُيلقي السالَم على أمَّ

 من لونِه...
َ

دٌم صاَر أجمل

تها,..
َّ
 حل

ُ
جتُه الخمائل بعد أن توَّ

اقها 
َّ

بيد أنَّ الممالك لم تنتبه أنَّ عش

رحلوا,..

.., واستقالوا من الحبِّ

ثمَّ استحالوا ِحَمْم

!!..
ُ
صديقة

ال تغضبي

 العاشِق المستباِح دمًا...
ُ
بلة

ُ
ها ق إنَّ

ُ
ال تخافي دمًا ُيْهَرق

..  رصاٍص غبيٍّ
َ
ال تخافي أزيز

ى حدوَد القداسِة,...
ّ
تخط

 الكراماِت...
َّ

س كل دنَّ

ُ
شرق

ُ
حين استباَح الصباحاِت إذ ت

!!..
ُ
صديقة

إّني الُمسّجى على صدرِك 

الُمشتهى...

فاعذريني...

إذا ما غفوُت كثيرًا,..

ونامي قلياًل على دمعٍة...

َهَربْت من عيوني,...

.
ُ

وصارت لظًى َيْحرق

دمي ُيْهَرُق
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تقاسيم في حضرة الراهن
 |   ب�سام حمودة

دنيا يبعثرها الهوى
والعاشقون تراشقوا بالعذل

كرمى للطواحين التي لعبت بأشالء
كالدمى

هي مرتع....
وانداحت األرحام

هذا العمر مقصلة
 البوح عن سفر النزيف

ّ
تحث

من الوريد إلى النزيف
بصحبة أرخت ظالل اآله.....

كان البوح لعبتنا
وكانت مثلنا نشوى كأوراق النشيد

***
خضبت رؤانا بالندى

قل هكذا األحالم ملء روائها زيف
ونحن نسورها كالوهم

نغفو فوق مرساة اليقين
وعمرنا وجد

وأشالء من الترحال
نبغي حفنة من زرقة ال تنتهي

***
هذا المدى... من أين كّوم لونه؟

من أجمع كتبت على خطواتها نوح الثكالى؟..
أو دم عبق بأنفاس الصديد؟...

هذا الحطام هوّيتي
أستمطر الكلمات من سقط الزمان

كشاعر وهت رؤاه
قت للبين أسراب من الصور العصية

ّ
فحل

إذ غدت طيرًا أبابياًل
ورجمًا يستبيح العمر بالوجع المديد

***
يا صاحبي......

ماكنت في سفر األماني مدركًا
وأنا وأنت المّيتان

وعمرنا من موسم الصفصاف
ال ثمر

وال بوح القرنفل
أو بياض الياسمين

من أين لي تلك الصبابات الحرون
وفي دمي

كم ألف عاشقة بكت؟..
فأرقته بالدموع.

وانساحت كما الطوفان في
اته ليل مهيض البوح عن أنَّ

ورؤاه أضحت مضغة بفم السواد يا 
صاحبي......

أنت الزمان البكر كيف خدعتني؟..
وأسرتني

غّنيت وجهك عاشقًا ولهًا
فأنت خطيئتي الكبرى

وأنا المتّوج بالنواح
احة............

ّ
وفي يدي تف

مازلت أقضم ما استطعت
وفي دمي جوع كما الوجد انعتاق

ألقيتني في اليم ثّم رثيتني 
وأنا العليم بموتنا من لحظة التكوين

أستعديك
فاإلبحار محرقة

وأنا المضّيع في الهوى
متحّير مابين وجه الموت

أو جسد العراق
أعياه بوح الندب عن آياته الحبلى بآثام

وآالم
وألف مطّية للتيه تأسرني

وتحملني كما الوجع احتراق
***

آتي إليك ففي فضائك مضغة
أقتاتها...... تقتاتني

في الجرح مؤتلفان
هل من وقفة

صخب الجناح كما المدى والريح
أو كالجرح يحفل بالنزيف

وكاصفرار الخطو في جسد الخريف
وكاألماني في زمان الزيف

 المنية
ّ

ت عمرها كف
ّ
نز

فانزوت ظمآنة ال ترتوي
***

أعلنت وجهي مركبًا
الوجد في عينّي أوراق كالمدى

جوعًا إلى اإلبحار نحو ممالك
داعبتها بأصابع الوهم المضّيع كالصدى

ورسائلي شّيعته يومًا إليك
وما انتظرت سحابة كي أرتوي

فعوالمي مألى بألف حكاية
بل ألف سنبلة

 الردى
ّ

وأنا أصوغ البوح عن ظل
إذ لست أستجديك حين رميتني في اليّم

هذا الطوف ميداني
ولكن لم تقل لي

كيف أبني نورسًا كي أهتدي
وخطاك نحو مفاوز الوطن ... الهالك

ها أشالء نرجسة
ّ
تحث

مّرت على أحالمها التعبى يداك
ا في رمادك من  كيف ارتمت في البوح عمَّ

لظى

وأنا رهين مشاعري
والبحر من حولي امتداد التيه

نحو مدائن ال وجهها وجهي....
وال نبض الشراع مداركي

أسرفت في اإلبحار نحو سرائر
ال تحتفي بالزرقة النشوى
فطعم الخطو يحرقه عبير

من لظاك...
***

تلك الزنازين الرخّية أسرفت في الضيق
ثم اغرورقت بالحزن

وانسكبت خطا
أي الدروب تشّدني كي أحتفي يومًا

بأشالء المسير إلى الخراب
حين افتقدت الشاطئين

تناثرت فيَّ الرؤى

وسماؤك الحيرى تراخت
إذ تماهى القصد بين مساربي

ومضارب الخطوات في رحم السراب
***

ى من لظى نخل العراق
ّ
مالي وللتيه المدل

وسعفه وطن هباب
يمتاح مّني أدمعي

فكأّنما في الموت أغنية
هامت على وجه الخليج
حروفها وعد من اآلهات

بل أنفاسها وعد احتراق سجّيتي
 مسغبة كما

ّ
هذا الزمان الذل

والوقت يحملني إلى نزف ألفت وصاله
فأنا الذبيح الحّي

هل من جرعة
لو من عتاب.

***
دع عنك لومي...... موجع.....

وعلى مغارب عمرنا وهن المدار
هذا األنين مالمح الشرق المضّيع

في الزحام مواسم شاخت
فأرخت ثقلها فوق المحّيا
ب بالصمت

ّ
والنشيج مخض

ا في رمادك من أسى بل بالهتف عمَّ
لملمتني يا جرح حين انداحت الشكوى

كما الطوفان 
هذا الحزن ملحمتي
وهذا الغيم شيطان
وهذا البوح سلطان

 أحرقها لظى النسيان
ّ

وهذي الكف
ها تاريخنا مزق..

 حروفنا لفظت عبارتها األخيرة 
ّ

وجل
واستراحت

ما أراحتنا... فعبء الشدو عن أمجادنا
جدث

ونحن المّيتون وفي المدى عرس
لقافلة أتت في موكب الشرف المراق

وسماؤنا حبلى بألف عراقنا
بدم القبائل...

بالشعارات الندّية.....
بالهوى.... بالوصل... باألنعام

بالقتل الّرجيم وبالرصاص وبالقذى
بضمائر كتبت ضجيج الصمت

في وجه اليقين..... وما استفاق
ورفات دجلة والفرات حمائم

آبت إلى موت صريح البوح في أنفاسنا
نا نبكي العراق وطيفه

ّ
ها كل

ودم العراق رواؤنا
نا في الهّم مثلك يا عراق

ّ
بل كل
***

دع عنك لومي فالبالد قصية
وأنا الصراط وما استقامت هامتي
هاّل عبرت لمّرة ما بين نار المستك

وموجة تمتاح من فيض اللظى
أّنى اتجهت فلن ترى للخطو مرسى أو صدى

إال دمي

فاجرع بقايا سالفة كي تحتفي بالقيظ

هذا البوح مقصلة

نمت مابين أرض الرافدين ونجدها

***

كل البالد تنثرت

كالعصف فوق رمادنا

وطنًا موات

فكففت روحي عن منادمة المدى

حين ابتليت بحرقة

تجتاح دجلة والفرات

فارفق..... فذات البيت

متخمة بآالف الحكايا

والسبايا

والمدى المهدور...

والصلبان مورقة وفي أفيائها

ناخت سنون العمر

والتحفت دمًا....

ورمت رفات

***

خذني إلى وجع المخاض فرّبما

ت في رماد الحلم يومًا
ّ
تأتي قيامات تجل

وانطوت

واكتب على وجهي نشيدا

مفعم القسمات

 البوح يحملني إلى مثواك
ّ

عل

تي
ّ
في كنف الّسحابات ال

أدمت مراميها والدات

ونحن فوق هيكلها الّنزيف

خذني....

فكم أدمنت موتك

وانبعاثك

واللظى

ق
ّ
يا طائر الفينيق حل

فالمدى وطن عصبي البوح

إن لم نغتسل بالّنار

أو لم نحتف بجراحنا

طلاًل على جسد الخريف

من بعد هذا العصف قم

إذ لست وحدك فالجراح توائم

والناهضون من الرماد

أحّبتي 

والّسائرون كما الربيع على مشارف روحنا

هم بعضنا....

نا...
ّ
هم كل

هم نحن.............

بل نحن الّسحابة والّرغيف

يقتاتنا زمن

ويشفي روحنا وعد

بأنا القادمون من اللظى

والموت ينأى

والمدى ساه على أحالمنا 

ظاًل وريف
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أخطأت الرسائل طريقها..
 |   �سماح حكواتي

 |   ق�سي ح�سن الدايل

كانت الغرفة أشبه ما تكون بمستودع لألوراق 
الصفراء المهترئة، مع كم كبير من الكتب، وقدر 
هائل من الغبار  الذي عرف طريقه إلى سطوحها؛ 
صفراء  كتب   في  إال  بالقراءة  تسعد  تكن  لم  إذ 
الصفحات، حط الغبار عليها، وترك كل قارئ قبلها 

آثار أصابعه فيها...
أوراق في كل مكان، فوق السرير، على الطاولة، 
تحت  صحف  اليدوية،  الحقائب  في  المرآة،  أمام 
الوسادة، وكتب مفتوحة غالبًا، محشوة بقصاصات 
واضــح...  غير  بخط  عجلى  كلمات  عليها  دونــت 
كانت تلك الغرفة الصغيرة ذات السقف الواطئ، 
فكلما  دائمًا؛  األم  تذمر  محط  البيضاء  والجدران 
ضرورة  إلى  ومنبهًا  مؤنبًا  صوتها  تعالى  دخلتها 
لم  إذ  الترتيب،  وحسن  بالنظافة  الفتيات  تحلي 
مما  الشكل،  هذا  على  فتاة  غرفة  حياتها  في  تر 
جعلها أشبه بغرف الشباب في الخدمة اإللزامية.. 
جدًا،  منظمة  »إنها  المعتاد:  بهدوئها  ترد  لكنها 
قادرة  وأنا  المناسب،  بمكانها  ورق  قصاصة  فكل 
على العثور عليها في الوقت المناسب أينما كانت، 
مهما باعد بيننا الزمان«.. لكن تلك األم لن تهدأ إال 
بعد أن تمسك االبنة دلو الماء، وأدوات التنظيف 
مثلما  منها  تخرج  ساعات،  الغرفة  في  لتغيب 
المفتاح  ثقب  من  األم  تطلعت  ولطالما  دخلت، 
يخلق  ثم  ابنتها،  تنظف  كيف  لترى  الباب  في 
فتجدها  الباب  ثقب  من  تنظر  جديد..  من  الغبار 
الصغير ساهمة في كتاب  الحديدي  السلم  فوق 
محشور وراء كومة الصحف، كانت تبحث عنه من 
المكان، ها هي  ربما أخفاه طيشها في هذا  زمن، 
تسرع برمي قماش التنظيف جانبًا، ثم يطول بها 
إال  تخرج  وال  نفسه،  السلم  على  فتجلس  الوقوف 
بعد أن يناديها أحدهم، أو يلح في طرق الباب، أو 

يستمر جرس الهاتف بالرنين.... 
لم يكن ثمة ما يتغير في هذه الغرفة إال ظهور 
مزيد من الكتب وتالل أخرى من األوراق تولد بين 
سبعة  منذ  عليه  حافظت  واحد  شيء  وليلة..  يوم 
أعوام خلت، وردة جديدة لكل يوم جديد، تضفي 

لونها على ثوانيه وساعاته... 
دخلت األم الغرفة لتوقظ ابنتها، فلعلها غرقت 
في النوم وتأخرت عن عملها، وعلى الرغم من أنها 
لم تتأخر يومًا في النوم، ظلت األم محتفظة بهذه 
سنواتهم  في  أطفااًل  أبناؤها  كان  أن  منذ  العادة 
من  لتتأكد  الغرف  تدخل  ـــى...  األول الدراسية 
إلى  الحازمة  بدعوتها  وتالحقهم  استيقاظهم، 
يغير  لم  المنزل..  من  الخروج  قبل  الفطور  تناول 
يبقون  كبروا  مهما  فاألوالد  شيئًا،  األمر  من  الزمن 
صغارًا في نظر اآلباء كما اعتادت أن تقول عندما 

يعترض واحد من أبنائها على هذا اإللحاح...
كان السرير مرتبًا، وهي مرات قليلة معدودة، 
رتبت فيها تلك البنت السرير، مرة عندما اجتازت 
ميالدها  عيد  في  واألخــرى  االبتدائية،  المرحلة 
مالبس  لشراء  ذهبت  عندما  وثالثة  عشر،  الثامن 
العشرين من  العيد بمفردها، وكانت قد تجاوزت 
تعرف  لم  قليلة  أشهر  منذ  رابعة  وواحدة  العمر، 

األم لها سببًا.
هو السلوك اليتيم الذي أحبته األم في ابنتها: 
في  تتأخر  تكن  لم  إذ  بمفردها؛  باكرًا،  النهوض 
النوم إلى السادسة والنصف صباحًا حتى في أشد 

اليوم قد ذهبت  أنها  ويبدو  إعياء،  حاالت مرضها 
المعهودين،  وسرعتها  بهدوئها  عملها  إلــى 
مخلفة وراءها شباكًا مفتوحًا، وزهرة صفراء ذابلة، 
أن  مع  حافظ،  الحليم  لعبد  اللون  رمادي  وشريطًا 
أقراص الحاسوب دارجة جدًا، إال أنها لم تحل محل 

األشرطة التسجيلية بالنسبة إليها.
لم  لو قطعوا رأسها، كأني  ـ لن تغير عادتها 
أربها أبدًا، ولم أدخلها الجامعات، ما هذا الجيل، ال 

والله فإخوتها ليسوا مثلها.. دقة قديمة. 
بصوت  تنهدت  ثم  مسرعة  بصرها  أجالت 
 عليه صوت إغالقها النافذة؛ فمنذ 

َ
مسموع لم يطغ

أن دخلت بهجة كلية اآلداب أصرت على أبيها أن 
يحدث لها شباكًا في الغرفة؛ فهي مظلمة في أشد 
الحرارة  احتباس  عن  فضاًل  إشراقًا،  الصبح  حاالت 
أوقات  في  النسيم  تعرف  تكن  لم  ألنها  فيها، 
اليوم الذي صاح  الحارة،  لن تنسى ذاك  الصيف 
فيه والدها: »دستور يا نسوان«، ثم سلك طريقه 
إذ  الشباك؛  ليسد  البناء  عامل  برفقة  الغرفة  إلى 
رؤية  مع  مرة  من  أكثر  الشارع  في  مروره  تصادف 
فيسرع  النافذة،  إلى  الوقوف  تطيل  الكبرى  ابنته 
بضرورة  تقضي  التربية  ألن  وموبخًا،  مؤنبًا  إليها 

عدم رؤية الجيران للبنات واقفات على الشبابيك.
وافق  أن  إلى  ثالثة،  أيامًا  الطعام  عن  أضربت 
وعدم  عنه،  الستارة  إزاحــة  عدم  شريطة  والدها، 
الوقوف قبالته، كان لها ما عجز أهل البيت كلهم 
عنه، لم تكن ترحب بعودة النافذة من أجل تجديد 
إلى  الغرفة  حاجة  أجل  من  أو  زعمت،  كما  الهواء 
النور كي ال تتعفن كتبها وأوراقها، إنما حاجتها 
إلى سماع صوت العصافير، إلى ملء رئتيها بعبير 
الربيع، شمس الصيف، رائحة أول المطر، حاجتها 
أن تفرقها  لتجمعها بعد  أوراقها  وراء  الجري  إلى 
النسمات، وإلى استراق السمع إلى أحاديث المارة، 
السماء  ألوان  رؤية  إلى  وصراخهم،  بضحكاتهم 
الطريق  خلو  ينتظرون  العشاق  رؤية  وامتدادها، 
لرمي وردة أو رسالة معطرة بالياسمين إلى بعضهم 
تلك  إحدى  تخطئ  بأن  النفس  منت  وكم  بعضًا، 
لتقرأها  شباكها،  على  فتستقر  طريقها  الرسائل 
بلون  أنها  لطالما ظنت  رائحة عطرها،  وتتأكد من 

الياسمين، ولم تفقد هذا األمل يومًا.

 قصائدي اللواتي ألبسنني أقنعة 

مشهورة

أين أنشرها..؟

لقد فاق عددها الخمسين..

ما زلت في العشرين من عمري

وأقف على قمة اإلبداع..

حبر قلمي من بئر ال يرتجي..!

لقد نشـرت في العديد من الصحف...

ولكنهم ما أخذوا بثأري 

و ما أشفوا , أطفئوا غلي..!

العشب األخضر اجتاح غرفتي

الزهرة الفضية تجتاح طاولتي...

وكرسي الجلوس

فأين لي أن أزرعها..؟ ألبعث رائحتها 

النادرة

والتي اخنقتني..!

الرحيق فاض على ساقها...

فهل من فراشة..

أو نحلة.. لترشق ذاك الرحيق

إنني ساِدم...

ر...!
ْ
أسَهب الِوز

وما من عذر 

أأتناءى.. !

قضيتي أين أنشرها..؟!

إلى أي قصر للعدل أرنو

أي متحف...!

أم أحتاج ألن أرتو إلى السندره

ْنَدره (  السَّ
َ

يف كيل ) أكيلكم بالسَّ

هل تناءشت..

أم غفلت..!

لقد وضعوا الرشاء على عنقي

ر ..!
َ
تناءوا عني و ما من َوز

وما من عذر

أأحتاج لريح..

لزوبعة..

إلعصار.. يحملني للفضاء

أو ليبعثرني لرمله مرداء

ليمزق أوراق قصائدي, يقتطع أوتار 

عودي

ولحن الذكريات..!

 ال تغشوا أبصاركم..

وال تصموا أذانكم..

إنني الرسداق..!

أتفتكرون أنكم جالسون بنور

أتفتكرون أني تناءشت..

إني أتقدم رتوة

برتوة..!

 آت إليكم ألخيفكم بأقنعتي..

إنكم في ظالم دامس..!

أعلمكم لتعقلوا..!

ريتا.. ال تتناءي

اآلن أقدم استقالتي عن عشقي لِك..

اآلن أقدم استقالتي عن حبي لِك..

عن إخالصي..

جنوني بِك..!

ليتِك كنِت مثل نجوى الغيداء

بشــغف تقرئين قصائدي..

وتقتبسين من قصائدي..

لتقدسيها..!

 لترميها على المهاد وتنامي

لتحلمي بصفوة العشق..!

هلمي إلي يا نجوى الغيداء 

ألروي لِك حكاية زماني..

ومما أعاني..!

ري
َ
ال تخبري أحدًا بأنِك َوز

حسامهم اعتاد أن يسبق العذر

حتى من أحببتها.. حسامها سبق 

العذر !

هلمي إلي..

ري
َ
وال تخبريهم بأنِك َوز

فحسامهم سيسبق العذر ! 

تناؤش الرسداق
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مقاربة نظرية لمفهوم القصة القصيرة جدًا        / تتمة

إعادة إعالن طلب عروض محلي رقم 
2/1/20/808

لالتصاالت  العامة  المؤسسة  تعلن 
الثانية عن طلب عروض لتنظيف  للمرة 
والثانويات  المعاهد  مديريتي  بناء 
المشروع  فيها  بما  والتطوير  والتدريب 
التابعة  والــمــســرح  ــدوة  ــن وال الــريــفــي 
المزة  في  لالتصاالت  العامة  للمؤسسة 
األعمال  وبنود  المواد  قائمة  وفق  وذلك 
دفتر  مع  المرفقة  التقديري  والكشف 

الشروط الخاصة.
التأمينات المؤقتة 124000 ل.س.

التأمينات النهائية 10% من قيمة 
العقد.

واحد   %1 اليومية  التأخير  غرامة 
باأللف من قيمة العقد.

مدة االرتباط بالعرض 90 يومًا.
مدة العقد سنة واحدة من تاريخ أمر 

المباشرة وقابلة للتجديد.
فعلى من يرغب االشتراك في طلب 
العروض مراجعة /مديرية العقود/ دائرة 
الشروط  دفتر  الستالم  العادية  العقود 

البالغ قيمته /1000/ ل.س.
مديرية  ديوان  إلى  العروض  تقدم 
ـ  دمشق  ـ  المركزية  اإلدارة  في  العقود 
 15.30 الساعة  حتى  المزة  أوتوستراد 
من يوم 2011/12/27 مرفقة بالتأمينات 
األولية واألوراق الثبوتية وبوثيقة تثبيت 
اإلعــالنــات  بنشرة  ــعــارض  ال ــراك  اشــت

الرسمية لعام 2011.
المدير العام

للمؤسسة العامة لالتصاالت
71048

إعادة إعالن طلب عروض محلي رقم 
2/1/20/807

تاريخ 2011/11/30
لالتصاالت  العامة  المؤسسة  تعلن 
الساعة  في  ستجري  أنها  الثانية  للمرة 
الــتــاســعــة والــنــصــف مــن صــبــاح يوم 

في  الكائن  بنائها  وفي   2011/12/28
محلية  مناقصة  عن  المزة  اتوستراد 
بالظرف المختوم لتقديم قرطاسية لزوم 
والثانويات  المعاهد  مديرية  احتياجات 
عبارة  والتطوير وهي  التدريب  ومديرية 
تقديم  العارض  وعلى  واحــدة  زمرة  عن 
نماذج عن عرضه وذلك وفق جدول المواد 

والكميات والمرفق مع دفتر الشروط.
التأمينات األولية 45000 ل.س.

التأمينات النهائية 10% من القيمة 
اإلجمالية للعقد.

واحد   %1 اليومية  التأخير  غرامة 
باأللف من قيمة العقد.

مدة االرتباط بالعرض 60 يومًا.
تاريخ  من  يومًا   )45( التسليم:  مدة 

أمر المباشرة.
فعلى من يرغب االشتراك في طلب 
العروض مراجعة /مديرية العقود/ دائرة 
الشروط  دفتر  الستالم  العادية  العقود 

البالغ قيمته /1000/ ل.س.
مديرية  ديوان  إلى  العروض  تقدم 
أوتوستراد  آخر  المؤسسة  في  العقود 
يوم  مــن   15.30 الساعة  حتى  الــمــزة 
األولية  بالتأمينات  مرفقة   2011/12/27

واألوراق الثبوتية المطلوبة.
المدير العام

للمؤسسة العامة لالتصاالت
71049

9/د/2011  ــم  رق مناقصة  إعـــالن 
تشرين للمرة الثانية

تعلن الشركة العامة لتوليد تشرين 
الظرف  بطريقة  داخلية  مناقصة  عن 
بإضبارة  مبين  هو  لما  وفقًا  المختوم 
)اإلعــالن  والمتضمنة  هــذه  المناقصة 
هذا ودفتري الشروط الحقوقية والمالية 
واستنادًا  بالمناقصة(  الخاص  والفنية 
إلى أحكام نظام العقود الصادر بالقانون 

رقم /51/ لعام 2004 ووفقًا لما يلي:
1ـ موضوع المناقصة: تقديم كمية 

/8/ طن فقط ثمانية طن من مادة ماءات 
الليثيوم لزوم الشركة.

2ـ تقدم العروض إلى ديوان الشركة 
حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم األربعاء 
جلسة  وموعد   2012/1/4 في  الــواقــع 
الثانية عشر من يوم  الساعة  المناقصة 

الخميس تاريخ 2012/1/5.
 /180000/ المؤقتة:  التأمينات  3ـ 
ليرة  ألــف  وثمانون  مائة  فقط  ل.س 
النهائية:  والتأمينات  غير  ال  سورية 

)10%( عشرة بالمائة من قيمة العقد.
4ـ على من يود االشتراك بالمناقصة 
مراجعة دائرة العقود في مبنى الشركة 
الربيع  وديان  ـ  ريف دمشق  في  الكائن 
للحصول  ـ  العواميد  حران  ناحية  قرب 

على دفاتر الشروط المطلوبة.
أشهر  ــة  ــع أرب ــد:  ــوري ــت ال مـــدة  5ـ 
التالي إلعطاء  اليوم  تاريخ  تقويمية من 

أمر المباشرة.
6ـ مكان التسليم: أرض مستودعات 
الشركة العامة لتوليد تشرين ويقع على 
مستودعات  في  إنزالها  المتعهد  عاتق 

الشركة وذلك خالل الدوام الرسمي.
من  باأللف  واحد  التأخير:  غرامة  7ـ 
يوم  كل  عن  للعقد  اإلجمالية  القيمة 
تأخير وبسقف غرامة قدرها /20%/ من 

القيمة اإلجمالية للعقد.
ل.س   /1000/ اإلضــبــارة:  سعر  ـ   8

فقط ألف ليرة سورية ال غير.
9 ـ مدة ارتباط العارض أو المتعهد 
المرشح بعرضه /90/ يومًا فقط تسعين 

يومًا تقويميًا.
وثيقة  تقديم  العارض  على  ـ   10
الرسمية لعام  اشتراك بنشرة اإلعالنات 
المختار  موطنه  تحديد  وكذلك  التعهد 

تحت طائلة رفض العرض.
المدير العام

للشركة العامة لتوليد تشرين
71050

8/د/2011  ــم  رق مناقصة  إعـــالن 

تشرين للمرة الثانية
تعلن الشركة العامة لتوليد تشرين 
الظرف  بطريقة  داخلية  مناقصة  عن 
بإضبارة  مبين  هو  لما  وفقًا  المختوم 
)اإلعــالن  والمتضمنة  هــذه  المناقصة 
هذا ودفتري الشروط الحقوقية والمالية 
واستنادًا  بالمناقصة(  الخاص  والفنية 
إلى أحكام نظام العقود الصادر بالقانون 

رقم /51/ لعام 2004 ووفقًا لما يلي:
1ـ موضوع المناقصة: تقديم كمية 
/200/ طن فقط مئتا طن من مادة ماءات 

الصوديوم لزوم الشركة.
2ـ تقدم العروض إلى ديوان الشركة 
حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم االثنين 
جلسة  وموعد   2012/1/2 في  الــواقــع 
الثانية عشر من يوم  الساعة  المناقصة 

الثالثاء تاريخ 2012/1/3.
 /300000/ المؤقتة:  التأمينات  3ـ 
ليرة  ألــف  وثمانون  مائة  فقط  ل.س 
النهائية:  والتأمينات  غير  ال  سورية 

)10%( عشرة بالمائة من قيمة العقد.
4ـ على من يود االشتراك بالمناقصة 
مراجعة دائرة العقود في مبنى الشركة 
الربيع  وديان  ـ  ريف دمشق  في  الكائن 
للحصول  ـ  العواميد  حران  ناحية  قرب 

على دفاتر الشروط المطلوبة.
أشهر  ــة  ــع أرب ــد:  ــوري ــت ال مـــدة  5ـ 
التالي إلعطاء  اليوم  تاريخ  تقويمية من 

أمر المباشرة.
6ـ مكان التسليم: أرض مستودعات 
الشركة العامة لتوليد تشرين ويقع على 
مستودعات  في  إنزالها  المتعهد  عاتق 

الشركة وذلك خالل الدوام الرسمي.
من  باأللف  واحد  التأخير:  غرامة  7ـ 
يوم  كل  عن  للعقد  اإلجمالية  القيمة 
تأخير وبسقف غرامة قدرها /20%/ من 

القيمة اإلجمالية للعقد.
ل.س   /1500/ اإلضــبــارة:  سعر  ـ   8

فقط ألف ليرة سورية ال غير.
9 ـ مدة ارتباط العارض أو المتعهد 

المرشح بعرضه /90/ يومًا فقط تسعين 
يومًا تقويميًا.

وثيقة  تقديم  العارض  على  ـ   10
الرسمية لعام  اشتراك بنشرة اإلعالنات 
المختار  موطنه  تحديد  وكذلك  التعهد 

تحت طائلة رفض العرض.
المدير العام

للشركة العامة لتوليد تشرين
71051

إعالن مناقصة بالسرعة الكلية
ــراء  إج عــن  النشابية  بــلــدة  تعلن 
مناقصة بطريقة الظرف المختوم لتنفيذ 
مشروع بناء تصوينة على الهيكل لسوق 
النشابية  في  بجواره  والحديقة  االثنين 
تجري المناقصة في مبنى بلدة النشابية 
يوم  صباح  من  العاشرة  الساعة  بتمام 

الثالثاء 2011/12/20.
يوم  العروض  لتقديم  موعد  وآخــر 

االثنين 2011/12/19.
قيمة الكشف التقديري: 1720000 

ل.س.
قيمة  من   %5 األولية:  التأمينات 
مجير  مصدق  شيك  بموجب  الكشف 

حصرًا للبلدة أو كفالة مصرفية.
التأمينات النهائية: 10% من قيمة 

اإلحالة.
يوم  كل  عن   0.001 التأخير:  غرامة 

تأخير.
مدة العمل: 60 يوم

موازنة  على  األعمال  قيمة  صــرف 
عامي 2011 ـ 2012

تقدم العروض مرفقة بجميع الوثائق 
وكيله  أو  بالذات  المتعهد  من  الالزمة 
البلدة لالطالع  مراجعة  القانوني ويمكن 
على دفتر الشروط وشراء اإلضبارة بمبلغ 

/2000/ ل.س خالل الدوام الرسمي.
رئيس مجلس بلدة النشابية

71069

إعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

والتمّرد على كل ثابت؛ وهناك مواقف متحفظة مراوغة في آرائها النقدية 
ُب نتائج هذا الشكل األدبي 

ّ
والفكرية التقويمية، ترجئ موقفها وتترق

الثقافية  الساحة  الجديد، وماذا سينتج عن ظهوره من ردود فعل على 
من  الشكل  هذا  ن 

ّ
يتمك أن  بعد  إال  بصراحة  رأيها  تطرُح  فال  العربية... 

ن من إثبات مكانتِه ورسوخِه في حقل اإلبداع والنقد 
ّ
فرض وجوده، ويتمك

األدبي.
مع العلم أن هذا الجنس الفني – إذا أردنا تتبعه عالميًا – سنجده 
منتجًا إبداعيًا أوروبيًا ظهر في بدايات القرن العشرين، ثم مع أدباء أميركا 
والتثوير،  التجريب،  إلى  مالوا  الذين  الجديدة  الرواية  الالتينية, وكتاب 
وروائية جديدة  أجل تأسيس حداثة قصصية  السرد من  بنية  وتغيير 
أذكر منهم: خوليو كورتاثار، إدواردو كاليانو، وبورخيس، وأرنستو ساباتو، 

وروبرتو بوالنيو .. وعشرات غيرهم.
مقاربة لمفهوم البنية السردية الجمالية للقصة القصيرة جدًا:

التي  القصصية  المكّونات  إلى  جدًا  القصيرة  القصة  فن  يستند 
والشخصيات،  األحــداث  األساسية:  السردية  الفضاءات  في  تتجسد 
والبنية الزمنية. وصيغ األسلوب عبر التكثيف واإليحاء واالنزياح، والخرق، 
والترميز. وتنوع أشكال السرد تجريبًا وتأصياًل. عبر التركيز والتدقيق في 
ب الحشو واالستطراد، والوصف والمبالغة  اختيار الكلمات والجمل، وتجنُّ

في اإلسهاب والّرصد الّسردي لمكّونات القصة التقليدية.

إذ ال بدَّ من الّدخول في مغامرة التجريب، والتثوير، واالنزياح، فالقص 
الذي اتسم بالحساسية التقليدية في السياق السردي التسلسلي من 
عبر  التنوير  لحظة  بما يسمى  الحل،  ثم  والحبكة  والحدث  البداية  حيث 

رؤية فلسفية مسبقة حول العالم مرتبطة بالتسويغ العقلي.
عبر  لجأت  القصصي  السرد  في  الجديدة  الحساسية  هــذه  فــإن 
مغامرتها التجريبية إلى تحطيم كل هذه المواصفات أو معظمها. بمعنى 
االستغناء عن بنية السرد التقليدي، واختفاء بعض التقنيات المعروفة 

مثل الحوار الداخلي، أو النجوى الداخلية )المحاكاة( وتيار الوعي.
الحلم،  عناصر  واقتحام  تمامًا  الحبكة  عن  االستغناء  إلى  باإلضافة 
إدخال  لغوية وسردية جديدة، ومحاولة  والخيال، عبر عالئق  والفانتازيا 
الحيوية  من  مزيد  باتجاه  تفجيرها  بمعنى  اللغة.  في  جديد  تركيب 
المصطنعة.  التقليدية  والرصانة  ر  والتقعُّ االبتذال  عن  بعيدًا  والمرونة. 
تحمل  قصة  كل  تكاد  حتى  المألوفة.  والقوالب  القواعد  بكل  ضاربة 

شروطها وعناصرها الفنية التي تميزها عن األخرى.
كالقصة  جدًا  القصيرة  للقصة  عدة  أنماط  تجّسدت  ذلك  في ضوء 
الرومانسية والقصة الواقعية، والقصة الفانتاستيكية، والقصة الرمزية، 
أو  التصنيف  هذا  إلى  أميل  ال  كنت  وإن  ــخ...  إل األسطورية,  والقصة 

التنميط.
يبقى ما يميز بنية السرد في القصة القصيرة جدًا، الجملة الموجزة 

والبسيطة، العميقة في وظائفها السردية والحكائية؛ حيث تتحول إلى 
حوافز ذات أهمية فائقة في البناء القصصي، تنسف اإلسهاب الوصفي، 
الجدلية  وصيرورتها  األحداث  نمو  تعيق  التي  المستطردة  والمشاهد 
الفعلية،  الجمل  من  باإلكثار  يمتاز  هنا  السردي  فاإليقاع  الديناميكية. 
الدالة على التوتر واإليحاء، والرشاقة في محاولة تنشيط ذاكرة المتلقي 
واستحضار خياله ومخيلته ما دام النص يتحول إلى ومضات تخييلّية 
مرجعي،  واستنباط  واستنتاج،  تأويل  إلى  تحتاج  قصصية،  درامية، 

فلسفي، إيديولوجي،....
متمكنًا  حقيقيًا  ومتلقيًا  متميزًا،  ضمنيًا  قارئًا  يستوجب  هذا  كل 
من فن السرد وتقنيات الكتابة القصصية؛ كما ينبغي أن تكون القراءة 
عمودية وأفقية متأّنية، ذات معرفة بمكّونات هذا المولود الجديد، وأال 
يتسّرع في إطالق األحكام واآلراء جزافًا، وهذا ينطبق تمامًا على القاص 

الذي يِلُج هذا النوع من الكتابة األدبية.
من  وغيره  النوع  هذا  في  الكتابي  واالستسهال  االسهال  حالة  إن 
واقتناء  القراءة  عن  الجمهور  عزوف  في  األسباب  أهم  أحد  هي  األنواع 
معظمها  ألن  والروايات.  واألشعار  القصص  من  تلك  أو  المجموعة  هذه 
اإلثارة  عنصر  إلى  إضافة  اإلبداعية  الكتابة  في  مهّمين  عنصرين  يفقد 

زمين لكل نصٍّ إبداعي.
ّ

والتشويق الال
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 السنة اخلامسة والعشرون

خرافة الشعب المختار   / تتمة

األنثروبولوجيا واألدب    / تتمة

ظواهر  وجد بن وجدان     / تتمة

 : 1860-1936م  ناحوم سوكولوف  يقول  ذاته  المجال  وفي 
»إن اليهود يشكلون أنقى عرق بين جميع أمم العالم المتمدنة، 
أنه في اليهودية إرث تناقلته األجيال، وحفظه  ويؤمن اليهود 

كل يهودي عن ظهر قلب، دون أن يفهم معناه أو مغزاه«.
»إن  والقدس(:  )روما  كتابه  في  الصهيوني  )هس(  ويقول 
وقد  البشري.  الجنس  في  الرئيسة  العروق  من  اليهودي  العرق 
حافظ هذا الجنس على وحدته رغم التأثيرات المناخية عليه. كما 

حافظت السمة اليهودية على نقاوتها عبر العصور«. 
الحاخام )يهوذا هاليفي(:  وقد ورد في كتاب مدرسي أعده 
ألنه  العالمين.  دون  من  اسرائيل  لشعب  التوراة  ُمنحت  »وقد 
صفوة الشعوب بأسرها.. وألن بالده خير بلدان العالم قاطبة، وألن 
المدرسي  الكتاب  ويحض  البشر«،  بها  ينطق  لغة  أشرف  لغته 
ليوهم أطفال بني إسرائيل بأنهم شعب مختار. فيقول: »شعب 
اسرائيل هو الشعب المختار بين الشعوب بسبب عرقه وتربيته. 
وعرق شعب اسرائيل متفوق على جميع العروق البشرية األخرى. 
ألنه تكون من خالل االنتقاء األفضل في كل جيل من عهد آدم 

حتى يعقوب«..
لقد شكلوا عنصرًا غريبًا عن عناصر البشر. متميزًا بكل ما فيه 
نفوس  في  دخلت  ورجاسات  وعاهات  وانحرافات  سلبيات  من 
اليهود لعقدة الغرور التي أصابتهم، ومركب النقص والحرمان 
من بين شعوب األرض. فهم ليسوا أكثر مما قالت عنهم كتبهم 

وحاخاماتهم وأحبارهم..
فكتاب التوراة الذي ُيعد مرجعًا وحجة لكل ما يتعلق بالشعب 

اليهودي. ال يروي عنهم إال كل ما ُيخزي وُيعيب. فهو يذكر أن 
وإشباع  الحياة.  مباذل  اغتراف  على  أتباعه  يحّرض  كان  )يهوه( 
األخالقية. ويحضهم  والمثل  القيم  واحتقار  الحيوانية.  الغرائز 
على تطبيق شريعة القتل العام عند المقدرة. وُينسب لمشاهير 
الكسب  سبيل  في  األعــراض  وبــذل  الخداع.  اعتماد  أسالفهم 
الحرام.. ويّتهم ملوكهم باالعتداء على أموال أتباعهم. واستباحة 
بتعاطي  بالقديسات  بن 

ِّ
لق اللواتي  نساءهم  وَيِصم  أعراضهم. 

الفسق والفجور مع أعداء قومهن...
على  خبيث  بقرح  الــرب  »يضربك  التثنية:  سفر  في  وجــاء 
أسفل  من  الشفاء.  تستطيع  ال  حتى  الساقين  وعلى  الركبتين. 

قدميك إلى قمة رأسك« )التثنية 35/28(.
ويعلق الحاخام اليهودي المتنصر )ناوفيطوس( في رسالته 
ردًا على ما ورد في سفر التثنية المذكور بقوله: »اآلن نحن نشاهد 
العبرانيين  ألن  اليهود.  على  كملت  قد  كلها  اللعنات   هذه  أن 
الذين في أوربا أغلبهم مبتلون بالجرب. والذين في آسيا أكثرهم 
في  والذين  جدًا.  بأرجلهم  مقّرحون  إفريقيا  في  والذين  قرعان. 
أعينهم هادلة دّماعة.  أن  أي  أمريكا يكبدون رخاوة في األعين، 

وهم بشعون في صورهم. وبلبلة عقولهم«.
وقال عنهم موسى عليه السالم: »أنا أعرف تمرّدكم. وقلوبكم 
عن  وتزيغون  األرض.  في  فِسدون 

ُ
ت موتي  بعد  إنكم  الصلبة. 

الطريق الذي أوصيتكم. ويصيبكم الشر في أخر األيام«.
ة 

َّ
ربت عليهم الذل

ُ
وقال عنهم جل شأنه في القرآن الكريم: »ض

ِقفوا* إال بحبل من الله وحبل من الناس* وباؤوا بغضٍب من 
ُ
أينما ث

الله* ويقتلون األنبياء بغير حق* ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون« 

)آل عمران112(

شعوب  بين  من  الله  اختاره  الــذي  الشعب  هو  هذا  فهل 

األرض؟؟

إلنقاذ  ِلقنا 
ُ
خ أننا  زعمنا  »لقد  ليفي:  أوسكار  الدكتور  يقول 

العالم. وفاخرنا على اإلنسانية بأننا من الشعب المختار. واّدعينا 

بأن المسيح وجميع األنبياء هم مّنا. مع أننا منذ فجر التاريخ نسعى 

 تقدم اإلنسانية 
ّ

دون هوادة لنشر الخراب والدمار في العالم. وشل

بكل السبل والوسائل. ولقد قضينا بفلسفاتنا ومبادئنا الهدامة 

حضارتها.  ودمرنا  والمادية.  األدبية  البشرية  منجزات  كل  على 

وُحلنا دون انتشار األفكار البناءة في مجتمعاتها حتى أوصلناها 

إلى هذا الوضع المؤسف. الذي ُيبكي ضميري. وُيدمي جوارحي. 

الكوارث  الذين سببوا هذه  أعرف هوية  أنني  لي  وعندما يخطر 

ت بالعالم يأخذني الغضب على نفسي. وينتابني الخجل 
ّ
التي حل

إنهم  المجرمين«.  هؤالء  إلى  أنتسب  ألنني  نفسي.  من  والتقزز 

حثالة البشرية وسيعلمون يومًا أي منقلب ينقلبون.

1- أدولف كريمينيه: رئيس التحالف اإلسرائيلي العالمي 

في المحفوظات اإلسرائيلية في باريس 25 نوفمبر 1861م.

2- لوبنسكر: 1931 – 1891م طبيب روسي، وهو من 

الزعماء األوائل للصهيونية.

هاتين  بين  محتومة  عالقة  عن  تكشف  ذلــك, 
المحاولتين. 

  ولعل كلود ليفي ستروس كان أفضل من حدد 
عالقة الفن واألدب بالعلم األنثروبولوجي, )وذلك 
خالل مشروعه لألنثروبولوجيا البنيوية متميزًا عن 
غيره, في أنه حاول في كل أعماله المتوالية إثبات 
إظهار  أواًل, وثانيًا  األنثروبولوجي  التحليل  كفاءة 
إلى  األنثروبولوجيا  في  وأفكاره  نظريته  انتماء 
التقليد العلمي من جهة والتقليد والتراث األدبي 
)...( ثم يذهب إلى أبعد  والفني من جهة أخرى. 
أن  له  يراد  الذي  الحاجز  بإلغاء  فيطالب  ذلك  من 
يفصل بين ما هو اجتماعي – ثقافي وبين ما هو 

أدبي وفني. 
األنثروبولوجي  البحث  في  التاريخ  يطبع     
من  الــروايــة  تنشأ  وإذ  بطابعه,  ــي  األدب الحقل 
وتنطوي  تاريخي.  زمن  تندرج  في  الحدث فهي 
اإلنسان  علوم  مع  تعالقها  في  األنثروبولوجيا 
األخرى بمعنى واضح كعلم االجتماع على معنى 
ميال إلى فهم الظاهرات االجتماعية الكلية. لكن 
ما يواجه هذا العلم في التركيز على الجهد األدبي 
أو غيره من جهة الخصوصية التي تميزه، وقوعه 

في أسر التضخيم الناجم لدى البعض عن أسباب 
تتعلق باأليديولوجيا أو بالمنافع الضيقة القريبة 
نفسه  األنثروبولوجي  يجد  ما  وكثيرًا  البعيدة.  أو 
واقعًا تحت تأثير تقاليد التحريف في اتجاه حدث 
ما أو تفسيره تفسيرًا محددًا, )التأييد لمعتقد ما، 
أو لطائفة, أو لجماعة مغلقة, أو جماعة مهيمنة(.      
علم  هي  حيث  من  األنثروبولوجيا  تسعى    
يتواجد  الذي  العصر  وثقافة  اإلنسان  فهم  إلى 
يمكنه  التي  الطريقة  لها  يحدد  فيه, وكل عصر 

أن يفهمها بها. 
تاريخ  فــي  آخــر  ــى  إل مــن عصر  واالنــتــقــال   
البشرية، وما صاحبه من ثورات ونقالت تكنولوجية 
طويلة,  أزمنة  في  تم  قد  جذرية,  واجتماعية 
وبطريقة تدريجية إلى حد كبير, األمر الذي ساعد 
واالستفادة  ومعايشتها  تقبلها  على  اإلنسان 

منها بإيجابية....
   لكن ما يجب أن يؤخذ باالعتبار أن معظم 
لم  البشر  تــاريــخ  فــي  حصلت  التي  التغيرات 
في  تحدث  كانت  العالمية, وإنما  تكتسب صفة 

أماكن محددة وبطريقة مستقلة. قصة276  
عوالم  إلى  ولوجها  األنثروبولوجيا  تسوغ    

أن  في  ــرى  أخ علوم  داخلها  البحث  تشاركها 
الحياة في مختلف ظهوراتها ما هي سوى عملية 
تطورية بالضرورة تتجه من التجانس إلى التغاير. 
فرضية  من  مشروعها  ــدأت  ب واألنثروبولوجيا 
التمييز  أن  احتكارها-  أو  ابتكارها  تــدع  لم   -
والمجتمعات  المتحضرة  غير  المجتمعات  بين 
بين  التمييز  على  يقوم  أن  من  البد  المتحضرة 
التمايز,  أي  والتغاير  الالمتمايز,  أي  التجانس 
بوضعهما محكين أو معيارين لتمييز بين نوعين 

من المجتمعات اإلنسانية.« 
  الفهم الواضح لمبادئ األنثروبولوجيا يلقي 
ضوءًا, والشك، على طبيعة العمليات االجتماعية 
طرفي  على  تقف  التي  للعصر, وهي  والثقافية 
المادة  جانب  فإلى  البدائية.  الحياة  من  نقيض 
للحياة  والتحليلية  الوصفية  األنثروبولوجية 
البدائية, هناك أيضًا اإلسهامات النظرية الهامة 
والحضارية  الثقافية  النظم  تطور  عمليات  عن 
المميز  المنهج  إلى  التاريخ, إضافة  عبر  لإلنسان 
الشمولي  االتجاه  على  يركز  الذي  لألنثروبولوجيا 
يشفع  ما  وذلكم  الحقلية.  والدراسة  والمقارنة 
لهذه المغامرة في تلمس المادة األنثروبولوجية  

في الرواية في حيز من مكان ال تفصله عن محيطه 
إال حدود إدارية ال تمييز بين ضفتيها وال تمايز إال 
بأدنى ما يمكن أن يرى من تمايز لذوي البصيرة.         
     أما وقد  تعددت المداخل؛ فالسؤال إلى 
أي حد تستطيع الرواية, وهي عمل أدبي, أن تلبي 
وكيف  األدب؟  إلى  منها  العلم  إلى  أقرب  دراسة 
ليس  والواقعي؟  الخيالي  بين  يميز  أن  للباحث 
الجواب بسيطًا فيحسم األمر, أو يحل اإلشكال أو 
اإلشكاالت. حقًا لن تكون رواية أية رواية قادرة على 
إرضاء النهم إلى المعارف الدقيقة التي يمكن أن 
الحاالت  أفضل  في  فهي  الباحث؛  فضول  تشبع 
وأكثرها قربًا من الواقع ليست صورة فوتوغرافية 
الخيال  على  تعتمد  الذي  الوقت  في  عنه, وهي 
وفي أكثر حاالت الطيران بعدًا عن الواقع, ال تملك 
في  بدلت  مهما  وصوره,  بمفرداته  االستعانة  إال 
الخيال  استطاع  فهل  وتراتبياتها.  أشكالها 
العلمي في أجمل صوره التي ابتكرها أن يخرج عن 
عناصر الواقع؟ أو هل يستطيع أن يجذب المتلقي 
إلى أي من إنجازاته إذا لم تكن قادرة على إقناعه 
بأنها يمكن أن تكون واقعية, وإال فقدت ما تحتاج 

إليه من مصداقية مفترضة؟

وكالهما  رواية،  والحياة  فالرواية حياة،  انفصل؛  وإن  عنقود متصل 
وحدة عضوية يتوالد بعضها من بعضها اآلخر، ويبقى بينها الحبل 

السري وإن انقطع.
الرواية العنقودية:

تتكون من قسمين: يوميات وحوليات؛
عن  عبارة  وهي  يومًا،  وعشرين  واحــدًا  تستغرق  فاليوميات 
مذكرات يومية تحكي خواطر حول ظواهر وجد بن وجدان تعبر عن 
من  الكاتب  حول  يجري  لما  فلسفية  ونظرات  للحياة،  عميقة  رؤية 
عشر  ثالثة  من  فتتكون  الحوليات:  أما  وتحليلها.  وأحداث  تجارب 
وتعليقاته  الهامة،  الكتب  في  المؤلف  مطالعات  تضمنت  حواًل 
القيمة على ما استخلصه منها، ومن تجاربه الخاصة مما يجري حوله 

من حوادث وأحداث، من وجهة نظرته العميقة للحياة والمجتمع.
وحولياته؛  ليومياته  شعرية  كخاتمة  عشر  الثالث  الحول  وجاء 
النثر الشعري، الذي  الثالث عشر قصائد من  حيث تتضمن الحول 
الوزن  وطرح  واألفكار،  والخيال  العاطفة  العمودي  الشعر  من  أخذ 
والقافية؛ حيث يجدهما الكّتاب المعاصرون قيدًا يحد من إبداعها 

وطموحهم.
عن  وتعبر  واألحداث،  المعاني  من  الكثير  تحمل  قصائد  وهي 
نظرة المؤلف الخاصة إلى الحياة، وهي أقرب إلى النظرات الفلسفية 
ولما  الكتب،  بطون  في  يقرؤه  ولما  المجتمع،  في  المؤلف  لتجارب 

يسمعه من أخبار ما يجري حوله من أحداث وخطوب.
وفي مقدمة كتابه نراه يهديه إلى من أحبهم وأحبوه من أخوته 

وأخواته ولفيف من أقربائه وأصدقائه.
أسلوب الكتاب:

المرسل  األسلوب  من  مزيج  هو  ممتنع،  سهل  عصري  أسلوب 
واألسلوب المسجع، يخلف إيقاعًا جمياًل، ونغمات عذبة يطرب لها 

السمع، ويلذ بها القلب، وتترك أثرًا بالغًا في العقل والنفس. 
وتعالج  المجتمع  لهذا  حية  صــورة  تعطيك  الــروايــة  وهــذه 
مشكالته من الناحية الفكرية والعملية، وهي حركة علمية عميقة 
ذات زوايا متنوعة تعمق الوعي وتثير المشاعر واألحاسيس النبيلة، 
باإلضافة إلى أنها رؤية عصرية يعيشها الباحث والقارئ من خالل 
نصوصها اإلبداعية ذات السرد الجمالي والتعبير الراقي؛ األمر الذي 

أجبر الباحث على توخي الدقة والحرص على سالمة اللغة.
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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

نظرًا لألهمية التي ينطوي عليها رصد حال الحريات 
في الوطن العربي، فإن المكتب الدائم لالتحاد العام لألدباء 
والكتاب العرب، المجتمع في الجزائر، عاصمة الجمهورية 
الجزائرية، خالل الفترة 3- 5 كانون األول/ ديسمبر 2011، 
في  الشأن  بهذا  دوري  تقرير  إصدار  على  حرصه  يؤكد 
والروابط  االتحادات  سائر  من  بمساهمة  له،  اجتماع  كل 
والجمعيات واألسر المنضوية في عضويته ، والتي تزوده 
تمثلها،  التي  البلدان  في  الحريات  حال  تلخص  بتقارير 

كل على حدة.
ومن المعلوم أن المنطقة العربية شهدت منذ نهاية 
ما  إطار  في  مسبوق،  غير  ا  شعبّيً ا 

ً
حراك  ، م   2010 العام 

لح على دعوته بـ«الربيع العربي«، الذي عّبر عن توق 
ُ
اصط

الشعوب إلى الحرية وتطلعاتها إلى االستقالل الوطني، 
السائدة  الحكم  وممارسات  والفساد  التبعية  ورفضها 
وضمن  مختلفة  بأشكال  وذلــك  الخارجية،  واإلمـــالءات 
مستويات متعددة، تراوحت من الثورة إلى االنتفاضة إلى 

المسيرات الشعبية والتظاهرات االحتجاجية السلمية.
دأبه  وهذا  يقف،  أنه  الدائم،  المكتب  يؤكده  ومما 
ة 

ّ
دائًما، إلى جانب التطلعات المشروعة، والمطالب المحق

دوافعها  يدعم  وإنه  العربية،  الجماهير  تتبناها  التي 
تنشق هواء  الرغبة في  وفي طليعتها  فيها،  ويساندها 
تتوفر  أن  دون  من  تحقيقه  يمكن  ال  أمر  وهو  الحرية. 
والناشطون،  والمثقفون  المبدعون  وفي طليعتهم  لهم، 
وحرية  التعبير،  وحرية  التفكير،  حرية  تشمل  منظومة 

د.
َ
النشر، وحرية اإلعالم، وحرية التنظيم وحرية المعَتق

التعبير،  حرية  مقدمتها  وفي  العامة،  الحريات  إن 
شرط ال يكتمل اإلبداع في الثقافة والفكر واألدب والفن 
إال به، وال يمكن أن يكون المبدع مؤثًرا أو فاعاًل أو ذا دور في 
مجتمعه وفي األفق اإلنساني عموًما إن لم يكن قد تسلح 
بها، لذلك كان من الطبيعي أن ينبري االتحاد العام لألدباء 
اللحظة  هذه  في  الحق  هذا  عن  للدفاع  العرب  والكتاب 
المفصلية من تاريخ األمة، وفي ظل الظرف الراهن الذي 
عموما  العربية  األقطار  تعم  شعبية  صحوة  فيه  نشهد 

للقضاء على االستبداد والفساد والحكم التسلطي.
حق  إلى  الدائم  المكتب  ينحاز  السياق،  هذا  وفي 
السلمي،  واالحتجاج  التظاهر  مواصلة  في  الجماهير 

وصياغة  مصيرها  وتقرير  إرادتها  عن  الحر  والتعبير 
مستقبلها وفق ما ترتئيه لنفسها، وبما يلبي تطلعاتها.

وألن المكتب الدائم يرغب في أن يكون االتحاد العام 
مصداقية  وذا  به  ا 

ً
موثوق مرجًعا  العرب  والكتاب  لألدباء 

فإنه يواصل  العربي،  الوطن  الحريات في  في رصد حالة 
األعضاء  واألســر  والجمعيات  والروابط  لالتحادات  ه 

ّ
حث

بلدانها،  في  الحريات  بأحوال  يتعلق  ما  بكل  لتزويده 
لتبويب جميع ما يرد إليه من معلومات وبيانات ذات صلة، 
تكشف عن الممارسات السلبية واالنتهاكات التي تطال 
خاص،  وجه  على  التعبير  وحق  عموًما،  اإلنسان  حقوق 
على  مختلفة،  عربية  أقطار  في  لألسف-  يتكرر-  ما  وهو 
يد السلطات الحاكمة وأذرعها األمنية، سواء كانت هذه 

السلطات عسكرية أو مدنية.
الدائم هنا، دعوة وسائل اإلعالم  المكتب  وال يفوت 
تزييف  وعدم  والنزاهة  الموضوعية  تحري  إلى  العربية 
معرفة  فــي  العربي  الــمــواطــن  حــق  ــصــادرة  وم الــوعــي 

الحقائق.
أنباؤها  تفتأ  ال  التي  االنتهاكات  إن  المفارقة  ومن 
اإلعــالم،  وسائل  عبر   ،2011 الجاري  العام  في  تتردد 
تقصي  ولجان  بها  موثوق  موضوعية  جهات  وتنقلها 
حقائق.. تحدث في سائر األقطار العربية، المحتلة منها 
وغير الخاضعة لالحتالل. وهي انتهاكات تكاد ال تختلف 
في طبيعتها عن تلك االنتهاكات التي تضمنتها تقارير 
المكتب الدائم في اجتماعاته السابقة، وهو أمر يؤَسف 
السلطات  أن  يكشف  أنه  ذلك  كبير،  بخطر  وينذر  له 
ال  العربية  المنطقة  في  األمنية  وأذرعها  الحكم  وأنظمة 
تكترث لحقوق الفرد وحريته في التعبير، وغير جادة في 
االستجابة للمطالب المستمرة بتطوير أدواتها وتهذيب 
ما  مع  يتسق  ال  ما  وهو  المشروعة،  مطالبه  مع  تعاطيها 
الشعوب  فيها  أعلنت  التي  الراهنة  الظروف  تتطلبه 
والتردد،  الخوف  حواجز   

ً
كاسرة القيود  ضد  انتفاضتها 

هذه  فيه  انخرطت  عما  للرجوع  احتمااًل  ثمة  أن  يبدو  وال 
الشعوب من نضاالت مهما بلغت التضحيات.

السافرة  والممارسات  السلبية  االنتهاكات  أبرز  ومن 
ن المكتب الدائم من رصدها:

ّ
التي تمك

- االعتداء المباشر على مثقفين وأدباء وكتاب بسبب 

مشاركتهم في التظاهرات السلمية ضد السلطات.
التواصل  شبكات  على  وناشطين  مدونين  - اعتقال 
وإصدار  عسكرية،  لمحاكمات  وتقديمهم  االجتماعي، 
حق،  وجه  دون  ومن  العدالة،  إلى  تفتقر  بحقهم  أحكام 
التي تقضي بمثول  الدولية  المواثيق  وبما يتعارض مع 

المدنيين أمام القضاء المدني.
لمنع  تلفزيونية  حوارية  برامج  لتوجيه  التدخل   -
تقديم  من  وضيوف  مذيعين  من  فيها  المشاركين 

وجهات نظرهم حيال ممارسات السلطات.
للسلطات،  مناوئين  لناشطين  باطلة  تهم  توجيه   -
سياسات  إزاء  النقد  إبدائهم  بسبب  بجرائم  وإدانتهم 

السلطات وقراراتها.
الباطلة،  “الــطــوارئ”  قوانين  تفعيل  إلى  اللجوء   -
والتهديد بفرض تشريعات استثنائية بحق المتظاهرين 

ا. السلميين والناشطين سياسّيً
- االعتداء على الحرية الفردية للمرأة في الشارع وفي 

مواقع العمل.
- استغالل المنابر من طرف أشخاص محسوبين على 
حركات دينية، بما يؤجج مشاعر البغضاء ويذكي الفتنة 

ا.
ً
ويحرض على االعتداء على كل من يحمل فكًرا مختلف

وسائل  كلفتهم  إلعالميين  األمن  قوات  تعنيف   -
حركات  أو  بتغطية مسيرات  فيها  يعملون  التي  اإلعالم 
احتجاجية، والحؤول دون تمكينهم من القيام بمهمتهم 

والوصول إلى المعلومة ونشدان الحقيقة.
- التعرض باألذى لرؤساء وأعضاء اتحادات أعضاء في 
االتحاد العام وتهديدهم، واالعتداء على مقرات اتحادات 
أعضاء في االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب، وأحياًنا 

تحت أنظار قوات األمن.
- منع توزيع كتب في عدد من الدول بما يهدد حرية 

التعبير والنشر.
بلية والَبعدية 

َ
- انتهاج أشكال مختلفة من الرقابة الق
على المطبوعات من كتب وصحف ومجالت.

- منع كتاب ومثقفين من ممارسة حقهم في التنقل 
والسفر، ألسباب تتعلق بآرائهم وتوجهاتهم الفكرية.

مسيرات  في  ل 
ّ
عز لناشطين  األمن  قوى  تعرض   -

باألسلحة،  ومواجهتهم  اإلصـــالح،  إلــى  تدعو  سلمية 

وبشكل عشوائي.
ا، لمنعهم  ا ومادّيً - تهديد كّتاب وصحفيين معنوّيً

من قول ما يؤمنون به.
- تهديد كّتاب على خلفية ما كتبوه سابقًا، أو صدر 

عنهم من آراء في زمن مضى.
أخبار  لحذف  إلكترونية  مواقع  اختراق  محاوالت   -
الرأي،  حرية  تتيحه  ما  فيها ضمن  منشورة  تعليقات  أو 
ونشر أخبار وتعليقات على هذه المواقع من دون موافقة 

ناشريها أو القائمين عليها.
التي  الوضع  لهذا  يأسف  وهو  الدائم  المكتب  إن 
خالف  على  العربي  الوطن  في  الحريات  حال  إليها  آلت 
من  المقبل  تقريره  يخلو  أن  يأَمل 

َ
ل المنطق،  يقتضيه  ما 

أن  يستدعي  ما  وهو  واالنتهاكات،  السلبية  الممارسات 
تتخذ السلطات وأذرعها مواقف صريحة وإجراءات جادة 

لتجاوز ذلك وتالفيه.
الذي  التقرير  هذا  يضع  وهو  الدائم  المكتب  إن 
يمكن وصفه بـ”المحزن”، بين يدي المبدعين والمثقفين 
ووسائل اإلعالم، ليعيد تأكيده على القيمة البالغة التي 
تضطلع بها قيمة “الحرية” في الحياة اإلنسانية عموًما، 
إلى  يدفع  ما  وهو  بخاصة،  والكتابة  اإلبــداع  مجال  وفي 
جانب  إلى  والوقوف  أجلها  من  والمنافحة  بها  التمسك 

المطالبين بها.
وأخيًرا، يرفض المكتب الدائم أي شكل من أشكال 
التي  القوانين  بإلغاء  ويطالب  وحصاره،  الفكر  مراقبة 
التفكير  على حرية  قيوًدا  والتي تضع  الزمن،  عليها  عفا 
والتعبير والنشر واإلعالم، وتجرم التظاهر السلمي وتحول 
المدنيين إلى محاكم عسكري، ويدعو السلطات إلى إصدار 
قوانين ديمقراطية تقدمية معاصرة، وتفكيك األحادية 
وسياسة اإلقصاء واإلفراج فورًا عن جميع معتقلي الرأي، 
والثقافية  والسياسية  الفكرية  التعددية  نحو  والتوجه 
واحترم  الحوار  على  والتركيز  واالقتصادية،  واالجتماعية 
دعائم  ترسى  أن  يستحيل  ذلــك  وبغير  ــر.  اآلخ ــرأي  ال
ويشيع  المواطنة  مفهوم  ويتعّمق  المدني  المجتمع 
مناخ الديموقرطية. فسيادة القانون والمساواة والعدالة 
والحرية هي الضامن األساس لتقدم المجتمعات وأمنها 

واستقرارها.

تقرير حال الحريات في الوطن العربي - الجزائر 3-5  كانون األول/ ديسمبر 2011

في إطار انعقاد دورة األمانة العامة لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب 
العاصمة،  بالجزائر  السفير  بفندق   2011 ديسمبر  أول/  كانون   5  -3 من 
نظم اتحاد الكتاب الجزائريين بالتعاون مع األمانة العامة لالتحاد العام 
وقد  المعاصر،  الجزائري  األدب  في  الحداثة  معالم  تناولت  مرافقة  ندوة 
شارك في هذه الندوة مجموعة كبيرة من األساتذة والمحاضرين والكتاب 

من مختلف الدول العربية.
وتناولت الندوة ثالث موضوعات ضمن ثالث ورشات:

1- الورشة األولى: تطور النص السردي.
2- الورشة الثانية: تجليات الخطاب الشعري المعاصر.

واإللكتروني  الورقي  نصين:  بين  الطفل  أدب  الثالثة:  الورشة   -3
)الرقمي(

وقد تميزت المداخالت المقدمة بعمق الطرح والتنوع في الموضوعات 
المطروقة، كما أنها كانت مسايرة للمشهد الثقافي واألدبي العربي.

أواًل- فيما يتعلق بالنص السردي الجزائري:
1- تشجيع األعمال النقدية حول النص السردي الجزائري.

2- تطبيق المناهج واإلجراءات النقدية الحديثة الستكشاف كوامن 
النصوص واستنطاقها.

3- الدعوة إلى التعريف بالنص السردي الجزائري، ومد جسور التواصل 
إحداث  في  الحديثة  االتصال  وسائل  واستثمار  والمغرب،  المشرق  بين 

التفاعل بين الباحثين والمبدعين.
ثانًيا- فيما يتعلق بالخطاب الشعري المعاصر:

1- إفساح المجال للشعراء الجزائريين وتشجيعهم وتحفيزهم ونشر 
أعمالهم.

الحديثة منها، ضمن  الجزائرية وال سيما  2- إدراج األعمال الشعرية 
مشاريع البحوث العلمية الجامعية.

قصد  والشعراء  للشعر  ودولية  وعربية  وطنية  ملتقيات  إقامة   -3
تحقيق التواصل الدائم.

ا- فيما يتعلق بأدب الطفل:
ً
ثالث

تطور  خضم  في  يستحقها  التي  األهمية  الطفل  أدب  إعطاء   -1
الوسائط اإلعالمية خاصة األلعاب اإللكترونية وشبكة اإلنترنت.

مجموعة  ألحسن  جائزة  وتخصيص  لألطفال  الكتابة  تشجيع   -2
قصصية وأحسن ديوان شعري موجه لألطفال.

3- نشر القيم األخالقية والوطنية واإلنسانية عبر كافة األنواع األدبية 
الموجهة للطفل.

وتوصي الندوة بالعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات المعرفية 
التي  التحوالت  ظل  في  العربية  األقطار  بين  الفكري  التواصل  لتقريب 

يشهدها العالم.
وتشهد اللجنة بحسن تنظيم الندوة، وبالمناسبة تهنئ اتحاد الكتاب 
النجاح  على  العرب  والكتاب  لألدباء  العام  االتحاد  ثمة  ومن  الجزائريين 
بأعمالهم  المتدخلين  كل  وتشكر  الندوة،  هذه  حققته  الذي  الملموس 

القيمة، والمشاركين بالحضور والمناقشة قصد اإلثراء.
الدول  وفدوا من مختلف  الذين  األدباء  األساتذة  بالشكر  كما تخص 

العربية وتجشموا عناء السفر من أجل المشاركة الفاعلة في هذه الندوة.
وعلى المحبة نلتقي.

الجزائر: 5 كانون أول/ ديسمبر 2011.

التوصيات الختامية لندوة »معالم الحداثة  في األدب الجزائري المعاصر«
الجزائر: 3- 5 كانون أول/ ديسمبر 2011
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العدد »1274« السنة اخلامسة والعشرون

ليست القضية أن تسمع وترى وتقرأ وتحس؛ بل أن تمّيز ما تسمع، وتفّرق بين ما 
ترى، وتستقرئ ما وراء السطور وفي ظالل الكلمات، وتستنبط ما سّبب اإلحساس،  لتتكّون 
لديك صورة أو فكرة، تتم معالجتها في مختبرك النفسي والمعرفي، ما يؤدي إلى رأي 

لك وموقف..
صحيح أن لالنطباع األول دورًا في التشكيل البدئي للمشهد أو الحالة، لكنه يحتاج 

إلى استيثاق لتعديل أو تأكيد وإثبات.
ما  بقدر  صورته،  مثال  على  الله  خلقه  الذي  )العاقل(  الكائن  هذا  تسمية  وتصّح 
يستخدم إمكانياته وملكاته في التحليل والربط واالستنتاج. ويكون مميزًا إذا ما قادته 
التخوم  التوقعات، وتتجاوز اآلمال، وتفتح  أبعاد وأعماق وآفاق.. قد تسبق  إلى  موهبته 
المجاالت؛  مختلف  في  المشرقة  الفتوحات  هذه  مثل  إلى  تحتاج  التي  البشرية،  أمام 
ولكنها تحتاج إليها أكثر في القضايا اإلنسانية التي يمثل فيها اإلبداع الفكري واألدبي 

الروح في المنطلق والمتن، وصواًل إلى الغاية المثلى سعادة ورضًا وأمانًا..
ال شك في أن البشرية توصلت إلى اكتشافات مذهلة واختراعات مثيرة داخل النفس 
استخداماتها  ولكن   لها..  ال مستقر  إلى  تجري  التي  واألرض  الجسد  وخارج  والطبيعة، 
الكارثي  تجريبها  بدل  ورأفة،  وحكمة  ووعي  مضبوطة،  ورغبات  طيبة،  نوايا  إلى  تحتاج 
على الكائنات التي تدّب وتسعى وتطير وتحّس وتفكر، واستثمارها األحمق، وتطويرها 

المجنون على حساب ما تبقى من عناصر الحياة وأسبابها وأحيائها.
ليس االهتمام في المجاالت األدبية اإلبداعية والفكرية عارضًا أو نافاًل؛ بل هو المعيار 
الحقيقي لألداء العام؛ ألنه يجعل الناس أكثر قدرة على المقاربة الموضوعية واألخالقية 
خيلت، وحيوات 

ُ
والوجدانية والمعرفية؛ ألن في األدب -كما في الحياة- تجارب سجلت أو ت

تتكرر،  وفصواًل  بــادت،  ثم  سادت  وشعوبًا  عبرت،  وقبائل  تعاش،  أن  يمكن  أو  عيشت 
استخالص  معها  يمكن  منتظرة..  وقيامات  وموات،  ودورات خصوبة  تتشابه،  وحادثات 
العبر؛ وال سيما في هذه الفترة؛ حيث صار امتهان العقول عادة، وانتهاك األحاسيس 
عبادة، وأضحت ممارسة التضليل والتحريض والفبركة والتحوير بطولة وريادة.. واألمثلة  
عديدة في العالم الذي بات حقل اختبار يضيق؛ والمثال األقرب ما نشهده في سورية 
والمبادئ  والعقائد  واألفكار  الرموز  تستهدف  فاجرة،  شاملة  عدوانية  حرب  من  اليوم 
والمواقف والعلماء والمبرزين في مختلف المجاالت تسفيهًا وتشويهًا، وتمهيدًا لسيادة 
الفوضى والظالمية والعبودية، واالنقياد النتماءات نفقية وأحياز أخدودية، وعصبيات 
لبست 

ُ
دين بال دليل، وتحكم غيابيًا، وتنفذ عشوائيًا.. رغم ما أ

ُ
مريضة تتِهم بالجملة، وت

التحركات في البداية من عنوانات مشرقة، وما رفعت من شعارات مغرية؛ لكن ما تخللها 
من طروحات جاهلية، وما رافقها من سلوكات مشينة، وما أكدها من اعترافات، وما دعمها 
من تصريحات عدائية، وإعالم شاحب، وجهات خارجية مغرقة في سفك الدماء البريئة، 
وإراقة ماء وجه الشعوب، واستباحة المقدسات، وهتك حقوق اإلنسان.. كل ذلك سرعان 
ما فضحها وأدانها، وجعل غالبية الشعب الواعي في سورية تئد الفتنة، وتواجه العدوان 
والعقوبات بالوعي والحماسة والغيرة، واإلرادة والعزم على المضي في مسيرة اإلصالح 
المتآمرون  خططه  ما  في  الرئيس  السبب  ذلك  لعل  ووسامًا،  وطريقًا  شراعًا  والمقاومة 

وينفذه الحاقدون..
وليس وسطنا األدبي أيها األخوة في منأى عن األعراض واألحداث؛ بل هو جزء منها، 
وعلينا نحن األدباء والمثقفين جميعًا مسؤولية مضاعفة، تنتثر من مهمتنا في تقويم 
الجهود  الهمة وبذل  إلى شحذ  اليوم،  إنجازاتنا، كحال ندوتنا  نتاجنا ونشاطاتنا ورصد 
في مختلف الميادين والساحات األخرى؛ إذ ال شك في أن للفكر النقدي الدور األساس 
في كشف الوقائع وتقويم الخطو وتصويب المسارات، ولو كان هذا الفكر حيويًا فاعاًل، 
ليس في المجال األدبي فحسب؛ بل في جميع المجاالت، لكانت األدوات المستخدمة في 
أو  النقدي  الفكر  غياب  لكن  أوهى..  والثغرات  أضعف،  واألسلحة   ،

ّ
أقل داخليًا  المؤامرة 

وهنه أو التصامم حياله من أهّم المسّهالت النتشار العدوى واشتداد الحّمى..
 مع التأكيد على أن المنعة الذاتية تقتضي الوقاية والتحصين، وهذا يعني أن على 
إلى محاسبة اآلخرين في أي موقع وأي  النفس  النقدي أن يمتد من مساءلة  الفكر  هذا 

مهمة!
وهذا يظهر أهمية جمعية النقد األدبي، ويضاعف من مهام النقاد ومسؤولياتهم.

لن أتحدث في السرد كثيرًا وال قلياًل؛ فهذا األمر متروك ألصحاب الكار، أنتم، رغم أن 
ما من مشتغل باألدب النثري بعيد عن هذا العنصر األساس في الكتابة؛ وأقول:

وغاياتها  وأفكارها  وخبرتها  النص  في  الشخصية  عن  يعبر  ما  بقدر  السرد،  إن 
أهم سمات  إحدى  يمثل  فهو   محددين،  ومكان  زمان  في  وبيئتها  ونشاطها  وحاالتها 
من هذا  واألهم  المعرفي..  ورصيده  وثقافته  اللغوية،  زوادته  من خالله  الناص، تظهر 
وذاك مقدرته في توظيف ذلك لخدمة اإلبداع إشعاعات ومرامي، من دون المبالغة في 
إظهار الثراء المنفر والنبرة الفوقية، أو اإلجحاف في اإلطراء ما يعثر سيالة الموضوع، أو 

يخفف من حضوره المناسب.
وفق  الثالثة  األلفية  في  السوري  »السرد  بـ  المتعلقة  دراساتكم  ستظهره  ما  هذا 
المناهج النقدية الحديثة« حسب عنوان هذه الندوة، راجيًا أن تستمر هذه التقويمات 
إبداعية وعناصر وأجناسًا أخرى؛ ألن في  لتشمل مراحل أخرى سابقة والحقة، وأساليب 
ذلك الخير والفائدة والمتعة والخبرة والزاد لرحلة قصيرة، هي حياة المبدع، مديدة في 

مسار اإلبداع..

متمنيًا لكم دوام النجاح واإلنجاز!
والسالم عليكم

 ***
كلمة في افتتاح ندوة جمعية النقد
السبت 2011/12/3

الفكر النقدي..
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في ظل الظروف التاريخية الفاصلة التي تمر بها أمتنا العربية؛ تم 
في الفترة ما بين 3 و5 كانون أول/ ديسمبر 2011، في العاصمة الجزائرية 
العرب،  والكتاب  لألدباء  العام  لالتحاد  الدائم  المكتب  اجتماعات  عقد 
بحضور غالبية األعضاء الذين عبروا خالل مناقشاتهم عن عمق إحساسهم 
بالمسئولية تجاه ما يحدث في وطننا العربي على قاعدة الحرص التام على 
مصلحة جماهير األمة العربية أينما كانوا، والوعي التام بما يحاك لهذ1ه 

األمة لتفتيتها وتجزئتها وإجهاض تجربتها الثورية.
وقد أكدت المناقشات التي دارت بين المجتمعين على وقوف األدباء 
والكتاب العرب مع شعوبها في مطالبتها بالحياة الحرة الكريمة القائمة 
على العدالة االجتماعية والمساواة والكرامة اإلنسانية وحقها في االختيار 
الحر لمن يمثلها ويرعى مصالحها في إطار احترام التعددية والحق في 
ا  حرية التعبير عن اآلراء والمواقف المختلفة دون أية تدخالت خارجية أّيً

كان مصدرها أو شكلها، ومهما كانت مبررات الدعوة إليها.
وبهذا يؤكد المجتمعون على انتمائهم لوطنهم العربي في أقطاره 
ترابها  ووحــدة  وسيادتها  الوطني  باستقاللها  والتمسك  المختلفة، 
الوطنية  وحدتها  على  الحفاظ  أجل  من  والنضال  االجتماعي  ونسيجها 
الوحدة  بهذه  المساس  تستهدف  التي  المخططات  ورفض  والقومية 
أو  الجديد  األوســط  كالشرق  ومصطلحات  لشعارات  بالترويج  وتطبيق 
وتجربتها،  وثقافتها  شعوبنا  على  الدخيلة  غيرها،  أو  الخالقة  الفوضى 
وبالتالي فتح الباب واسًعا أمام هيمنة السياسات الصهيو أمريكية، كل 
ا من تمسك األدباء والكتاب العرب بالثوابت والمبادئ األساسية 

ً
ذلك انطالق

الوطنية، وعلى قاعدة المواطنة والحرية والوحدة والعدالة وبالتالي مقاومة 
أي شكل من أشكال االحتالل ألي جزء من أجزاء الوطن العربي.

أجل  ومن  األهــداف،  هذه  أجل  من  قامت  التي  العربية  الثورات  إن 
تقويض منظومات الفساد واالستبداد والتصدي لكل أساليب القهر التي 
أن  الكتاب  نحن  بنا  لجديرة  الوراء،  إلى  بنا  العودة  تحاول  قوى  تمارسها 

نقف وراءها ظهيًرا وأمامها نصيًرا ونتقدمها رؤية وتفكيًرا.
يدينون  وهم  المجتمعون،  والكتاب  األدباء  يرى  المجال  هذا  وفي 
المشاكل،  لحل  وحكامها  الشعوب  بين  الحوار  شأن  إعالء  الدماء،  سفك 

ا كانت الجهة التي تقوم به. معربين عن إدانتهم الستخدام العنف أّيً
ميادين  في  الذين سقطوا  الشهداء  أرواح  على  الكتاب  يترحم  وإذ 
هذه الثورات فإنهم يحذرون من محاوالت تبديد مكاسبها وااللتفاف على 
منجزاتها، واستالبها، حتى تحقيق أهدافها، بما في ذلك حق الشعوب 

في تقرير مصيرها واختيارها الحر لمن يمثلونها.
من  الفلسطينية  القضية  له  تتعرض  ما  إلى  المجتمعون  ينبه  وإذ 
مخاطر تصفيتها من خالل الممارسات الصهيونية بإقامة المستوطنات 
وإجراءات التهويد المختلفة، وبخاصة في مدينة القدس، ليثمنون عالًيا 

والثقافة  والعلوم  للتربية  الدولية  المنظمة  في  عضًوا  فلسطين  قبول 
)يونسكو(، حيث يدعو الكتاب هذه المنظمة لالضطالع بمسئوليتها في 
حق  على  مؤكدين  فيها،  اإلنساني  والتراث  القدس  مدينة  على  الحفاظ 
الفلسطينيين في المقاومة لتحرير وطنهم من االحتالل وتحقيق مطالبهم 
في الحرية واالستقالل، وإقامة دولتهم على أرض فلسطين، كل فلسطين 
التاريخية، ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، ورفض أشكاله كافة، 
والتطبيع على الصعيد الثقافي بصورة خاصة، والتنسيق األمني مع العدو 

الذي يهدد خيار المقاومة، ويكرس االحتالل والتبعية له.
الثقافية  الجبهة  بوحدة  التمسك  على  الدائم  المكتب  من  وحرًصا 
لممارسة  العرب  والكتاب  ــاء  األدب جميع  أمــام  المجال  وإتاحة  العربية 
نشاطهم في إطار االتحاد؛ فقد رحب المجتمعون بإنهاء تعليق عضوية 
االجتماع  ممثليه  وحضور  العراقيين،  والكتاب  لألدباء  العام  االتحاد 
المذكور، وهم يتطلعون بهذه المناسبة إلى أن يشاهدوا العراق وقد رحل 

عنه آخر جندي من جنود االحتالل البغيض.
قرر  ليبيا،  في  السائدة  األوضـــاع  ووفــق  إلينا،  ورد  ما  على  وبناء 
الصيغة  إيجاد  على  العمل  ليبيا  وكتاب  ــاء  أدب مناشدة  المجتمعون 
التنظيمية التي تمكنهم من متابعة نشاطهم ضمن االتحاد العام، وبما 
ينسجم مع مبادئه وأهدافه، مؤكدين على مطالباتهم السابقة السلطات 
العربية  المملكة  مثل  للكتاب،  اتحادات  بلدانها  في  ليس  التي  العربية 
القائم  وتمكين  االتحادات،  هذه  مثل  إقامة  تسهيل  وقطر،  السعودية 
منها من ممارسة دوره من خالل دعمه بالوسائل المختلفة، والحفاظ على 
استقاللية هذه االتحادات مع اإلبقاء على مسافة بينها وبين المؤسسات 

السياسية الرسمية.
هذا.. كما أكد المجتمعون على عزمهم بذل الجهود الضرورية إلنجاح 
تطبيق القرار المتخذ باعتبار المنامة عاصمة للثقافة العربية 2012 أسوة 
بما تم مع عواصم عربية أخرى، مؤكدين على اقتراحهم السابق بأن تعلن 
القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، يتم االحتفال بها جنًبا إلى جنب 
اليوم تتعرض  فالقدس  عليها،  االختيار  يقع  التي  العربية  العاصمة  مع 

العتداءات ظالمة وتشويه لمقدساتها في ظل تواطؤ دولي واضح.
المجتمعون  رأى  وأعضائه،  العام  االتحاد  نشاط  تفعيل  مجال  وفي 
تضمن  آليات  ووضع  المهجر،  وكتاب  أدبــاء  مع  الصالت  تمتين  ضــرورة 
استمرار ارتباطهم بالداخل، وفي مقدمتها تنظيم المؤتمرات واللقاءات 
إليها. وكذلك دعم  ودعوتهم  فيها  وإشراكهم  المختلفة،  القضايا  حول 
بطباعة  واالهتمام  والفكرية  األدبية  الجوائز  الستحداث  الرامية  الجهود 

النتاجات األدبية ورفع مستوى وشمولية المنابر الثقافية العربية.

الجزائر 5/ 12/ 2011.

في  المشاركة  الوفود  باسم  يتحدث  الذي  العضو  اختيار  يتم   -1
بين  ما  العام  والمؤتمر  الدائم  المكتب  جلسات  وختام  افتتاح  جلسات 

األمانة العامة واالتحاد المضيف، وبالتشاور مع بقية األعضاء.
إرسال  مهمتها  إعالمية  لجنة  بإنشاء  المضيف  االتحاد  يقوم   -2
البيانات الصحفية والمعلومات الخاصة باالجتماع والندوة قبل انعقادهما، 
وتغطي أعمال المكتب أثناء وبعد انعقاده، مع ضرورة تعميم هذه األخبار 

والبيانات لإلعالم العربي والعالمي وليس المحلي فقط.
السودان  وجنوب  أرتريا  من  والكتاب  ــاء  األدب بدعوة  التوصية   -3
بهدف  الدائم،  المكتب  الجتماعات  المصاحبة  الندوات  في  للمشاركة 

استمرار التواصل مع األدباء المتحدثين بالعربية.
4- حث االتحادات األعضاء على التواصل مع أدبائها وكتابها خارج 
لالتحاد  كأعضاء  أو ضمهم  الخارج،  في  لها  فروع  إقامة  خالل  من  الوطن 

في الداخل.
5- يخاطب األمين العام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخصوص 
العام  لالتحاد  المقرر  الدعم  بصرف  الفلسطينية  السلطة  بالتزام  الوفاء 
القيام بدوره في خدمة  الفلسطينيين حتى يتمكن من  والكتاب  لألدباء 

األدباء والكتاب الفلسطينيين.
6- التوصية بأن تقوم االتحادات األعضاء بتوقيع اتفاقيات للتعاون 
الكتاب  واتحاد  الفلسطينيين  والكتاب  األدبــاء  اتحاد  مع  بينها،  فيما 
الفلسطينية  األراضي  العزلة داخل  الفلسطينيين في حيفا إلخراجه من 

المحتلة عام 1948.
7- التوصية بحث كل األدباء والكتاب العرب، كل في بلده، للكتابة في 
الصحف والمجالت دعًما التحاد األدباء والكتاب الفلسطينيين في الداخل 

والخارج، وفي داخل األرض المحتلة.
8- تكليف األمين العام بمتابعة الملف الخاص باتحاد األدباء والكتاب 
السودانيين، للوقوف على حقيقة ما يحدث، ومدى نزاهة االنتخابات التي 
على  االتحاد،  أعضاء  لكل  وتمثيلها   ،2011 يوليو  تموز/  شهر  في  تمت 
أن يعرض ما تم التوصل إليه ضمن تقريره المقدم إلى اجتماع المكتب 

الدائم في دورته القادمة.
آيار/  الدائم بشكل دوري في شهري  المكتب  9- انعقاد اجتماعات 

مايو وتشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، على أن تلتزم االتحادات األعضاء 
بالتوقيتات التي تحددها الدولة المضيفة إلرسال أسماء الوفود وصور من 
المستندات المطلوبة واألبحاث المشاركة بالندوة في الوقت المحدد، حتى 

تتم اإلجراءات دون تعطيل.
10- يعقد اجتماع المكتب الدائم في دورته القادمة منتصف 2012 
في ضيافة اتحاد الكتاب العرب في سورية كما هو مقرر، مع اعتبار اتحاد 
ا، يتولى استضافة االجتماع والندوة المرافقة له  كتاب المغرب احتياطّيً
في حال تعذر إقامته في سورية، مع تفويض األمين العام في اتخاذ القرار 

حسب ما يمليه صالح االتحاد العام ووفق الظروف السائدة في حينه.
والفعاليات  والعشرين  الخامس  العام  المؤتمر  اجتماعات  وتعقد 
الثقافية المصاحبة له في ضيافة أسرة أدباء وكتاب البحرين في نهاية 
ا، مع التزام األمانة العامة باستضافته في 

ً
عام 2012، كما هو مقرر أيض

حال تعذر انعقاده في البحرين.
كونها  المتأخرة  االشتراكات  بتسديد  األعضاء  جميع  التزام   -11
الذين  لألعضاء  وجدولتها  العام،  االتحاد  لميزانية  الرئيسي  المصدر 
يتعذر عليهم دفعها مرة واحدة، مع تكليف األمانة العامة بتقديم تصور 
لالجتماع القادم حول إمكانية استخدام المنحة المالية المقدمة من وزارة 

الثقافة الليبية لتخفيض االشتراكات المتأخرة.
12- منح جائزة القدس لعام 2011 للباحث الفلسطيني جهاد فاضل، 
للمكتب  القادم  االجتماع  افتتاح  في  الجائزة  درع  تسليمه  يتم  أن  على 

الدائم.
باألدباء  العرب  والكتاب  لألدباء  العام  االتحاد  اهتمام  واقع  من   -13
الباسلة في  ا مع نجاح ثورته 

ً
الليبي الشقيق، واتساق والكتاب في القطر 

تحقيق آمال الجماهير، فإن المكتب الدائم يحث أدباء وكتاب ليبيا على 
اتباع ما فعله اتحاد كتاب مصر عقب نجاح ثورتها، ويقوم بانتخاب الهيئة 

اإلدارية التي تمثله وفق المتغيرات التي حدثت.
14- في ضوء عدم تمكن النائب األول لألمين العام من القيام بمهامه 
نظًرا للظروف التي تمر بها ليبيا، يتم تكليف اتحاد الكتاب الجزائريين 
العام  المؤتمر  انعقاد  لحين  العام  لألمين  األول  النائب  بمهام  بالقيام 

الخامس والعشرين.

البيان الختامي الجتماع المكتب الدائم لالتحاد العام لألدباء 
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