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 |   عيد الدروي�ش 

الوأد لغة هو دفن الكائن حيًا, واقترن بدفن األنثى حّية في زمكان ما, ومجازًا 

أم غير  المصطلح طيفًا من األفعال, التي يقوم بها اإلنسان, متعمدًا  يأخذ هذا 

ذلك، من خالل ممارساته اليومية، ممزوجة بدوافعه التي قد تضلله, وال يستهدي 

الرغبة،  بنفق  مارًا  يفعل,  فيما  األسود  الخيط  من  األبيض  الخيط  معرفة  على 

آثار في غير محلها،  الحاجة, مما يجعل فعله وسلوكيته ذات  وعابرًا على جسر 

وبهذا الشكل يقوم بوأد الكثير من الحقائق بطرق متعددة، وبأشكال مختلفة, 

الخاصة والعامة في مجال حياة األفراد والمجتمعات  وإننا نستشف مضامينها 

والشعوب, فعلى المستوى الفردي من ال يؤدي واجبه اليومي, فإنه قد وأد حق 

اآلخرين عنده, ومن يقف في وجه قدرات األفراد والمجتمعات, فقد وأدها أيضًا, 

وما نطرحه في جلساتنا العلنية، نوع من الممالئة وتغييب الحقائق، لعدم إسداء 

أخرى  محاولة  في  البعض  ما, ويعمل  بطريقة  وأدناها  فقد  لآلخرين,  النصائح 

أمام  األفضل  االستثمار  فرصة  قد تضّيع  العزم,  أولي  عند  الساحة  عن  لتغييبه 

الفرد الطامع في مساهمته الثرة لهذا المجتمع، ربما سولت له نفسه وتدفعه األنا 

الفردية المتضخمة والتي تتعدى على مساحات كثيرة لحقوق اآلخرين, فيقوم 

بما  والسمات,  الصفات  لهم من  قوة، ويمتح  أوتي من  ما  بكل  بوصم هذا وذاك 

ال عين رأت وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر, فهم في المقامين قد غيبا 

الحقيقة, وهذه عملية مزدوجة للوأد ,فالحالة األولى للوائد يتعمد إلى إخفاء كل 

الصفات النبيلة التي يجب أن يتحلى بها، ولكنه يظهرها لآلخرين بوجه مخالف، 

بإخفاء حقيقة  يقوم  عندما  الثانية  الحالة  أما  أوال،  نفسه  مع  ذلك  بوأد  قام  فقد 

العام, وما  حرصه  مبررًا  فيه،  ليس  بما  اآلخر, ويستبدلها  يحملها  التي  الصفات 

يبدي من نصائح والتحذير من هذا الفرد أو ذاك, حتى يخال لك حديثه بأنه من 

رتبة المالئكة, لكنه يخفي من المصالح والغايات والمنافع بما ال يعد وال يحصى, 

تجري لمستقر لها في نفسه, فيعمل على وأد كل الصفات النبيلة لفرد نتناوله 

من لم يقف معه, فهو إذا ضده, هذه المنظومة اجتاحت مساحة البأس بها من 

ذاكرتنا الفردية منها والجمعية، فقد أصبحت قاعدة، واالستثناء من يعارضها أيا 

كان الهدف والغاية، وال تندرج على األقوال فقط، بل تجتازها إلى حيز السلوك، 

تلك  لدى  خطورة  أكثر  األمر  ويصبح  ذاك،  وتحطيم  هذا،  إقصاء  على  فنعمل 

البطانات التي تدور في فلك المسؤول، فهذا األخير أيضا يقوم بالنيابة عن أولئك 

بعملية الوأد واإلقصاء, من حيث ال يشعر ويصب جام غضبه، على من يشار إليهم 

لل من قبل بعض 
ُ

من غير هدى، ومع مرور األيام يكتشف ذاك المسؤول بأنه قد ض

األشخاص الذين عرفهم سابقا, وقد اكتشفهم الحقا, ولكن بعد فوات األوان، كل 

هذا يجعل في المجتمع قدرات موؤدة ومعطلة, ويختل التوازن االجتماعي وفق 

معاييره ومنظوماته التي ارتضاها األفراد والمجتمعات, وقد بناها ردحا من الزمن، 

حتى استقام بهم الحال. 

ل فيه الكثير 
ّ
إن استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان, هو وأد بعينه, ألنه قد عط

من الطاقات التي انصرفت عن الحالة االيجابية, وما يساق على األفراد يساق على 

المجتمعات والحكومات التي تقوم بوأد شعوب كاملة, أو بحرمانها أو اضطهادها 

من خالل حصارها, أو ارتهانها بموجب اتفاقيات إذعان وإجحاف بحقها، وبحق 

مصيرها اإلنساني، وصورة الوأد الجماعية من خالل الحروب والتدمير وشل قدرات 

شعوب كاملة، دون أن تجد لها أذن صاغية, وعلى سبيل المثال ال الحصر، ينطبق 

العراق قبيل االحتالل وما بعده وكذلك ما يجري في بقاع أخرى من  على شعب 

الشعوب  وإذا  وئــدت،  الفضائل  وكم  وئدت  التي  الشعوب  من  فكم  العالم... 

سؤلت.... بأي ذنب قتلت ؟؟؟...

الموؤودة ... وأخواتها
 |  حممد ق�شمر

الضخ  تداعيات  الكثير,  كما  أرقب  بالغ  بقلق 

اك الموجه ضد حبيبتنا سورية, على 
ّ
اإلعالمي األف

فيها  األحرار  إلى  ليس  ))نا((  بـ القصد  يذهب  أن 

فحسب؛ بل.. وإلى األحرار في عالمنا العربي وهي 

قلبه النابض - ومن يتخيل جسدًا بال قلب..؟! - ومن 

القارات  في  الشرفاء  جميع  ليشمل  يتعداها  ثم 

هذا  على  حضارة  ألي  مهًد  بوصفها  الخمس, 

الكوكب الحي، وال فخر. 

في الماضي..

ده من وقع كبير تهتز له أركان 
ّ
كان ُيعلم ما يول

وتفجر  شاعر  نجم  بزوغ  من  العشيرة؛  أو  القبيلة 

السيف  مرهف  فارس  رمح  انتصاب  أو  قريحته, 

وسالحه  الشاعر-  جاعلين  واإلرادة,  القلب  فوالذي 

الكلمة - بسوية الفارس المغوار, هذا إن لم ترجح 

كفته أيضًا..

وال غرو في ذلك..

كة يستطيع أن يمزق 
َ
فالشاعر بما أوتي من َمل

من األستار, وأن يهتك من األعراض, وبفنية حاذقة؛ 

 عرمرم.. لذلك كان 
ٌ

ما يعجز عن فعله أحيانًا جيش

رفيقًا ال يمكن االستغناء عنه في معركة.. سالحه 

ذرابة لسانه, وفصاحة بيانه, ويقظة جنانه؛ يضيف 

يجّيش  ويسكت,  يقول  ويــذم,  يمدح  ويحذف, 

مصالح  عليه  تمليه  حسبما  يهدئها,  أو  النفوس 

الشخصية,  مصالحه  تقتضيه  حسبما  أو  قبيلته, 

بكثير..  ذلك  من  وأكثر  بل  ماهرًا..  إعالميًا  فكان 

محطة بٍث كاملة.. وليس من قبيل المبالغة إذا ما 

قلنا إنه كان بمثابة وزارة لإلعالم مثلما عّده كثير 

من أرباب الرأي والقلم.  

وعودًا على بدء..

تتعرض  وما  الراهن  وضعنا  إلى  انقلبنا  ما  إذا 

للقاصي  مكشوفة  أصبحت  مؤامرة  من  بلدنا  له 

بصيغة  أو   - يد  على  لألحياء  إماتة  من  والداني؛ 

أدق - على لسان ما ناهز األربعين محطة تضليل 

بلسان  ينطق   - لألسف   - بعضها  مــغــرضــة... 

على  األموات  لهؤالء  الحياة  إعادة  ثم  الضاد, ومن 

وبعض  محطاتنا  في  لكن  أنفسهم..  ألسنتهم 

المحطات الشريفة )) وقليل ما هم((.. إضافة إلى 

اصطناع لشهود عميان وليس عيان.. مع قرع طبول 

ال  ألحــداث  فبركات  ونسج  والتضخيم,  التهويل 

تمت للواقع بصلة, أو التحول إلى )صم بكم ُعمي( 

والتي  الواضحة  الحقيقية  الوقائع  من  الكثير  عن 

إنه  أقول  ثانية...  جهة  من  ))الغرض((  تناسب  ال 

إذا ما انقلبنا إلى وضعنا الحالي؛ لوقفنا فعاًل أمام 

الوزن الحقيقي لمحطات اإلعالم في واقعنا الراهن, 

السيما إذا ما جرفت في تيارها الكثير الكثير مما 

خف وزنه وسهل حمله..!!

مشاربهم  بمختلف  الجميع  ــان  ك مــا  وإذا 

والرسمية  والثقافية  االجتماعية  وطبقاتهم 

الفساد  ومكافحة  اإلصالح,  ضرورة  على  مجمعين 

واإلفساد, وتطوير القوانين, وتعزيز دور المواطن, 

وخفض نسبة البطالة, وزيادة فرص العمل, وإهباط 

األسعار, ورفع مستوى الدخل واألجور و..و..., وإذا ما 

كان قد حدث تقصير في جهة ما من الجهات أو 

أكثر, على حساب أمر من األمور أو من غير حساب؛ 

إنجازه؛  ما تم  انقالبنا على  أبدًا  فإن ذلك ال يعني 

إلمالءات  واالنجرار  مخطط..  هو  كما  وتدميره  بل 

الخارج والمساومة على ما يخفق فوق بلدنا الحر من 

والمقاومة  الممانعة  والشموخ, وأعالم  العزة  بيارق 

والصمود..

ينجيك  الــكــذب  كــان  إذا  قديمًا:  قيل  وقــد 

فالصدق أنجى..

وال ننسى قول الشاعر:

ولرب نازلٍة يضيق لها الفتى ذرعًا 

وعند الله مــنـهــا المــخــرُج

ضاقْت فلما استحكمت حلقاتهـــــا

فرُج
ُ
رجت وكنت أظنها ال ت

ُ
ف

ويقول الله تعالى:

فإنَّ َمَع الُعسِر ُيسرًا, إنَّ َمَع الُعسِر ُيسرًا.

ولن يغلب ُعسٌر يسرين كما قال عليه الصالة 

والسالم.

الصدق أنجى
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التاريخية  االجتهادات  عالم  في  كبير  اسمه 
الجريئة. واسمه كبير أيضًا في عالم الدقة التاريخية. 
ب بحرص. يتابع الوثائق بتبصر. يدّرس 

ّ
بدأ مؤرخًا ينق

العلمية  سمعته  على  اعتمد  الدؤوب.  المدرس  كما 
الراسخة المعترف له بها عربيًا وعالميًا، فانطلق من 
دونما  مجتهدًا،  جديدة،  آفاقًا  يجوب  السمعة  تلك 
مجاالت  له  فتحت  كبرى  فرضيات  في  حــذر،  كبير 
لم  الذي  له من اجتهاداته، هو  شهرة واسعة. وولد 

يتزوج، أوالد كثر تابعوه معجبين.
ثم  العرب.  جزيرة  من  أتت  التوراة  أن  به  أتى  ما 
ما  أو  المسيحية،  المقدسات  مقاربة  من  يتهيب  لم 
يشبه المقدسات. بحث في تاريخية يسوع المسيح، 

واستخلص أن ثمة أكثر من يسوع واحد.
ردود  من  يحصى  ال  ما  اجتهاداته  عليه  جــّرت 
أو  مندهش  منها  وكثير  إيجابي.  بعضها  الفعل. 
مجيء  بشأن  الكبرى  نظريته  في  قيل  بل  معارض؛ 
وتحامل  بالغ  بغباء   - قيل  العرب،  جزيرة  من  التوراة 
بالغ - أن هدفها األساس دغدغة الطمع الصهيوني 

باحتالل جزيرة العرب من حيث أنها مهد التوراة.
لكنه كان – لدى عارفيه األكثر مني قربًا منه - ذا 
توجه وطني وعروبي، يناهض الطائفية الضيقة التي 
نعرفها في بعض الفئات اللبنانية والعربية، وينافح 
وبمواقف  متمكنة  علمية  بلغة  العربية  الحقوق  عن 
شخصية مشهود له بها. وتندرج الكلمات التالية عما 

ربطني به في إطار  تلك المواقف.
)2(

نلتقي  أن  قبل  صليبي  كمال  باسم  أسمع  كنت 
معهد  الفتتاح  مرافقة  علمية  نــدوة  في  مرة  ألول 
الدراسات المتوسطية في جزيرة رودس باليونان. أتى 
اشتراكي في الندوة بعد جدل عن بعد مع منظميها 
الدعوة  تلقيت  حين  والبريطانيين.  اليونانيين  من 
البريطاني   – اليوناني  فاتيكيوتيس.  الدكتور  من 
األستاذ في جامعة لندن، فوجئت بأمرين. أولهما أن 
الهيئة الداعية لم تطلب مني أن أتكلم. كأني دعيت 
دققت  حين  الغضب  تصاعد  ثم  غضبت.  ألستمع. 
أن ثمة جلسة عن اإلسالم  الندوة فرأيت  برنامج  في 
خضوري،  إيلي  برئاستها  مكلف  الدولية  والعالقات 
عراقي،  يــهــودي  أصــل  مــن  بريطاني  أســتــاذ  وهــو 
ويمارس  القوميةالعربية،  مفهوم  بشراسة  يناهض 
أدرج  فاتيكيوتيس.  جامعة  ذات  في  التدريس 
البرنامج أسماء المشاركين في الجلسة التي يترأسها 
الدوري،  العزيز  عبد  الدكتور  بينهم  فإذا  خضوري، 
على  يترأس خضوري  العرب. كيف  المؤرخين  شيخ 
الدوري؟ بأي منطق يتم ذلك؟ ألّح علي ذلك التساؤل 
وأنا أعيد مطالعة رسالة الدعوة إلى المشاركة، فقررت 
إال  أجيب.  فال  والدعوة،  الرسالة  معًا،  أتجاهلهما  أن 
أن رئيس البعثة الدبلوماسية اليونانية في دمشق، 

المكلف من حكومته متابعة مآل الرسالة، لم يرق له 
دعوة جديدة  تلقيت  فأثمرت.  وساطته  عرض  ذلك. 
منه  حذف  منقحًا  برنامجًا  وتلقيت  الكالم،  تسألني 
والعالقات  اإلسالم  عن  لجلسة  رئيسًا  اسم خضوري 

الدولية.
رودس  في  اذن  كنت   1977 أيلول  أواخــر  في 
التأثير  في  بعد،  عن  ساهمت،  نــدوة  في  ــارك  أش
عن  تحدثت  الندوة  منصة  على  ومن  برنامجها.  على 
في  والسيما  العرب  يوحد  الذي  المشترك  الشعور 
أما خضوري  الفلسطينيين.  سعيهم إلحقاق حقوق 
أستاذًا  أن  إال  يحضر.  فلم  الــدوري  وأما  يتكلم.  فلم 
يتزامل مع فايتكيوتيس وخضوري في التدريس في 
اسمه:  أقول.  ما  على  الرد  متعهد  كان  لندن  جامعة 
القومية  أذكر  أن  ما  إيراني.  أصل  من  كليدار،  عباس 
واهم.  وهم  هي  إنما  ليقول:  يتقحم  حتى  العربية 
استقطب الندوة السجال بيني وبينه. هنا تقّدم إلّي 
الدكتور كمال الصليبي باقتراح لفض السجال. مؤدى 
أنه  لي  فيشرح  بكليدار  الصليبي  يأتيتي  االقتراح: 
إنما ساجلني إشعارًا منه لزميله خضوري بالتضامن 
نتصافح.  ثم  البرنامج.  عن  إقصائه  مسألة  في  معه 
وافقت. تمت المصافحة على نحو ما رتب األكاديمي 
– الدبلوماسي اللبناني المتميز. كان ذلك عام 1977، 
 /168  –  164/ الصفحات  الحادثة تشغل  وتفاصيل 
من كتابي: نحو علم عربي للسياسة )دمشق- اإلدارة 

السياسية، الطبعة الثالثة، 2009(.
)3(

في حزيران 1998 أنهيت كتابة مشروع بعنوان: 
العربية  الدول  حالة  الدساتير:  في  الديانات  ”مكان 
والغرب   – أوربا  تبشرنا  األوروبية”.  الشراكة  ودول 
ريب  وال  علماني.  أني  ريب  وال  بالعلمانية.   – عامة 
أيضًا أن معظم دساتير أوربا علمانية التوجه. إال أن 
بعضها ليس كذلك. كل دساتير الدول الملكية في 
أوربا تشترط في الملك ليس اعتناقه المسيحية، بل 
اللوثرية.  أو  المسيحية، كالكثلكة  مذهبًا محددًا في 
أحببت أن تتبنى جهة بحثية عربية موضوع المشروع 
والعقد  الحل  العربي، وحثًا ألهل  العام  للرأي  تنويرًا 
المشروع  أرسلت  العلمنة.  باتجاه  السير  على  منا 
القاهرة  في  واحــدة  عربيتين:  جهتين  إلى  بالبريد 
العربية، وهو معهد  والدراسات  البحوث  هي معهد 
جليل أنشأه ساطع الحوي ودرس فيه من شخصياتنا 
وعمر  األشتر  الكريم  وعبد  الغمام  شاكر  الفكرية 
الدقاق، وألقيت في رحابه عام 1975 محاضرات عن 
العروبة في الدساتير العربية، والثانية في عمان هي 
المركز الملكي للشؤون الدينية. كذلك سلمته باليد 
وهو  الله،  رحمه  خليل  حامد  الدكتور  الصديق  إلى 
االستراتيجية  الدراسات  لمركز  العام  المدير  آنذاك 
تجب.  فلم  األولــى  الجهة  فأما  دمشق.  جامعة  في 
وأعلمني  يوم  ذات  هاتفني  فقد  خليل  الدكتور  أما 

بعيداً عن اجتهاداته التاريخية الجريئة:

مواقف مع الدكتور كمال الصليبي 
أصبحت الثقافة المرجعية مسلمة إنسانية ال ِشَية فيها وال جدال؛ وهي مرتبطة بإنتاج في رودس وعمان ودمشق

أو  االتجاه  المرء في هذا  ـ تحدد تموضع  ـ قبل غيرها  اليومية... وهي  اإلنسان ومزاوالته 
ذاك بأسلوب إرادي مقصود أو ال إرادي عفوي؛ وتحدد تصرفاته وخصوصيته التي يعتز 
بها ويتميز، لئال يذوب في ثقافة اآلخر وتطلعاته أو يغدو تابعًا له على نحو ما؛ وهذا ما 
ينطبق على العالقة بين الثقافي والسياسي. ومن ثم فإن هذا أو ذاك يعني اهتزاز المبادئ 
الخوف  أو  واالضطراب  التردد  فابتلوا في  المثقفين،  وقيمها في نفوس بعض  الثقافية 
والكراهية، أو الضعف والعجز... ثم جاء ما يسمى بالربيع العربي ما أوجد واقعًا سياسيًا 
استثمرت  حين  وال سيما  جوانبه،  بعض  إلى  الفوضى  زحفت  جديدًا  واجتماعيًا  وثقافيًا 
العربية وشرعت تخطط لسرقة مسيرتها، وحرفها عن  الغربية حركة االنتفاضات  القوى 
الهدف المقصود؛ من دون أن ننسى أن هناك صناعة إعالمية جبارة وضعت في خدمة 
تلك القوى،صناعة إعالمية أخذت على عاتقها تزوير الحقائق واألحداث على الرغم من أنها 
تتحدث ليل نهار عن الحرية والديمقراطية. ولهذا ازداد التناقض فيما بين المثقفين؛ إذا 
لم نقل: لقد سقطوا في أزمات متصادمة وبخاصة حين أخذ كل طرف يكيل للطرف اآلخر 
اتهامات شتى، أبرزها عدم التحلي بالشجاعة والجرأة على مواجهة األنظمة السياسية... 
هكذا حدثت بلبلة فكرية نتيجة اندالع ما عرف باالحتجاجات الشعبية في بعض البلدان 
إلى اتهام  الذين ساندوا هذه االحتجاجات  المثقفين  العربية، إذ لجأ عدد غير قليل من 
العربي  النهضوي  المشروع  جانب  إلى  اصطفوا  بأنهم  واليساريين  القوميين  المثقفين 
المتغيرات  مواكبة  عن  الفكري  بالعجز  مصابين  يجعلهم  ما  والممانعة  المقاومة  ونهج 
لم يجدوا  أنهم  ورأوا  والحرية.  للديمقراطية  المعززة  الجديدة  الحداثة  ورؤية  المستجدة؛ 
دفاعًا عن أنفسهم إال اتهام أنصار ما يسمى بالربيع العربي بالسقوط في مهاوي التبعية 
واالنقياد لقوى الهيمنة واالستعمار الذي تكالب ـ وما زال ـ على المنطقة لسرقة خيراتها 

واستنزاف مواردها، واإلمعان في تقسيمها، والتحالف النوعي مع القوى التكفيرية.
العلمانيين  واليساريين  القوميين  المثقفين  فنعتوا  ذلك؛  من  أكثر  إلى  ذهبوا  ثم 
بأنهم لم يعودوا قادرين على خطاب الجماهير وإقناعها برؤاهم القومية واإليديولوجية 

التي تنحاز إلى الكادحين والفقراء، ألنهم تناسوا عوامل القمع والظلم والتهميش...
األنظمة  بعض  فاجأت  قد  الشعبية  االحتجاجات  أو  العربية  االنتفاضات  كانت  وإذا 
السياسية العربية فإن مفاجأتها لعدد من المثقفين كانت أشد وتيرة، فسقطوا في تيه 
خبايا  معرفة  على  وقادر  جاد،  مؤيد  بين  مواقفهم  في  التذبذب  حاالت  وانتابتهم  كبير؛ 

د توازنه في التحليل وتحديد الرؤى الصحيحة.
َ
ق

َ
األمور؛ وبين معارض لهذه األنظمة ف

ومن ثم أصيبت الثقافة العربية المعاصرة إبان ما يسمى بحركة االحتجاجات الشعبية 
بهزة عنيفة أدت إلى انحراف البوصلة الفكرية عن معرفة الحقيقة، والوقوع في االرتهان 
السياسي والفكري واالنحياز إلى مواقف ذاتية عصابية... وكأن كل واحد منهم قد لبس 

ثوب الخيانة الفكرية الكبرى...
لهذا كله ازدادت ضبابية الرؤى لديهم جميعًا في الحالة الليبية التي وجدت الجامعة 
العقيد  نظام  على  لالنقضاض  الناتو  حلف  قوات  استدعاء  إلى  مدعوة  نفسها  العربية 
القذافي... وإن أخذت تتحدد هذه الرؤى بعد قتله ومجيء المجلس الوطني الليبي بقيادة 

مصطفى عبد الجليل ذي االنتماء اإلسالمي...
إن الفخ الذي وقع فيه مثقفو ما يسمى بالربيع العربي ناتج عن التحوالت الكبرى في 
الواقع العربي... ولم يكبح جماحهم إال ذلك الدمار الهائل لليبيا؛ وقتل ما يزيد على مئة 
ألف ليبي، وتوزيع نفطها بين الدول الغازية من حلف الناتو... أما في سورية فقد انحرفت 
المطالب المحقة للتظاهرات السلمية عن االتجاه الصحيح، وسقط عدد من منظميها في 
مساندة مجموعات تكونت من الجنود الفارين؛ وأنصار ما يسمى بالجيش الحر المعارض 
كما أقرَّ به مراسل هيئة اإلذاعة البريطاني )بي بي سي( الصحفي )بول وود( الذي سافر سرًا 
إلى حمص ورأى المتمردين المسلحين بأم عينه؛ وهم المتمردون الذين »ينتمون عمليًا 
 )12046( العدد  السفير في  لجريد  فرنسي  به مصدر  المسلمين« كما صّرح  اإلخوان  إلى 
تاريخ )2011/11/26م(... ثم أخذ متعهدو الخروج على القانون من الدوائر الغربّية، واإلعالم 
المضلل ومنظمو المظاهرات تشجيع اإلرهاب وعدم إدانة قتل ما يزيد على )1500( مواطن 
من قوات الجيش وحفظ النظام فضاًل عن عدد أكبر من األبرياء المدنيين أطفااًل وشيوخًا 
للموت  ارتكبوه، إذ كانوا صيدًا سهاًل وطعامًا ميسورًا  أرواحهم دون ذنب  ونساًء أزهقت 

وللفتك بالقيم النبيلة، وهتك إزار النسيج الوطني السوري الجميل...
أهلية  حرب  اصطناع  في  االنغماس  على  األزمة  في  المتورطين  من  عدد  صمم  وقد 
نار  والعراق والصومال والسودان، فطفقوا يؤججون  لبنان  طائفية، على غرار ما جرى في 
الفتنة الطائفية. وهي حرب ـ فيما لو انزلقت األحداث إليها، ال سمح الله ـ ستكون حربًا 
الحال في  عليه  ـ كما هو  مزقًا من وطن؛  إال  تبقي ألحد  ولن  الولدان،  لها  ضروسًا يشيب 
األمريكي سنة 1980م  للكونغرس  قدمه  الذي  لويس  برنارد  الصهيوني  الباحث  مشروع 
مخططات  وهي  ـ  لتنفيذه  الخطط  يضع  وشرع  سنوات،  ثالث  بعد  الكونغرس  وتبناه 
عليها  فرضته  الذي  التقسيم  بعد  لها  آخر  تفتيتًا  لتكون  وسورية  المنطقة  تستهدف 

اتفاقيتا )سايكس ـ بيكو ـ 1916م( و)سان ريمو 1920م(.
وفي مثل هذه الحال لن يتبقى وطن يتقاتل عليه السوريون ويختلف عليه المثقفون... 
وسيكون فقدان الوطن أعظم مصيبة من فقدان العدالة االجتماعية، وأشد ألمًا من ضياع 
ستتحرك  باتجاهها...  الغرب  يدفعنا  التي  المزعومة  الحرية  ونقصان  الديمقراطية 
المصائب في كل مكان؛ وستأكل الندامة واآلالم قلوب الجميع... ولن يتبقى للمثقفين إال 
الوهم يلوكون ألسنتهم فيه... فاألبرياء الذين ماتوا من أجل الحرية وعملية اإلصالح قد 

ذهبوا إلى غير رجعة؛ وكذلك ذهب الوطن أدراج الرياح.

المثقفون العرب والرؤى الهائمة

االفتتاحية
 || د. ح�شني جمعة
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 |  د. معن النقري

نظرية المعرفة       
الغنوسيولوجيا/ االبستمولوجيا

 Theory :نظرية المعرفة في اإلنكليزية هي
 of Knowledge

 = بوزنانييا  تيوريا   « الروسية  في  وهــي 
Teopua nozHaHua

أما كلمتا غنوسيولوجيا وابستمولوجيا فهما 
واسع،  نطاٍق  على  وفلسفيًا  علميًا  مستخدمتان 
وترجع تركيبة المصطلح في كٍل منهما إلى جذور 
يونانية، وباتت الثقافة العربية تتآلف تمامًا مع 

المقطع 
في   

ً
نظرية أو  علمًا  يعني  باعتباره  لوجيا«   «

اليونانية  في  وأساسه  المجاالت  من  مجاٍل  أي 
Logos , كما أن » الغننوسيو« و« اإلبيستمو« هما 
تقريبًا،  ذاته  وبالمعنى  أيضًا  يونانية  جذور  من 
إضافي معمق في دالالت  تدقيق  لم يحصل  إن 
الكلمات، فهما معًا تعنيان » المعرفة »، وبالتالي 
عند  كلتاهما  تعنيان  األولية  المقاربة  في  فهما 
نظرية   :Logos  = لوجيا«   « بالمقطع  اتحادهما 

المعرفة ابتداًء من الكلمتين اليونانيتين: 
ولدى  التوالي  على   episteme و   Gnosis
اتحادهما بالمقطع Logos يشكالن المصطلحين 
المعرفة  نظرية  عن  للتعبير  حاليًا  المعروفين 

بصياغات مختلفة، أعني: 
و  الــغــنــوســيــولــوجــيــا    =  Gnosiology

epistemology = االبستمولوجيا
ومن السهل أن تبحث عن أي مصطلح معاصر 
ومعاجم  مراجع  في  معاصرة  فّعالة  حيٍة  بلغٍة 
بسهولة،  ومبتغاك  مطلبك  فتجد  وموسوعات 
اليونانية  بمنطق  المركبة  المصطلحات  أمــا 
عتيقة  دالالت  ذات  ومقاطع  جذور  ومن  القديمة 
فتشهد  اللغة  بهذه  عديدة  كلمات  من  مركبة 
والقواميس  المرجعيات  في  أحيانًا  أقل  اهتمامًا 
المتخصصة: مثال ذلك في األدبيات السوفيتية 
الروسية  اللغة  في  أو  الحقًا)  والروسية  سابقًا 
شرح  في  مــرادك  تجد  أن  يندر  الحالتين(  في  
كلمتي غنوسيولوجيا وابستمولوجيا منفصلتين 
كتعريف مستقل ألي منهما، نعم قد ترد إحدى 
الكلمتين أحيانًا ولكن ستكون ثمة إشارة في كل 
مرة للرجوع إلى مصطلح نظرية المعرفة = تيوريا 

بوزنانيا بدياًل عنها أو عن أٍي منهما. 
وستتكرر هذه الحكاية في كافة المرجعيات 
العلمية الفلسفية المتخصصة بسائر مستوياتها 
من قواميس ومعاجم وموسوعات مصغرة ومكبرة 
األكيد  الثابت  و  السواء  على  وحديثها  بقديمها 
هو  الروسية  باللغة   

ً
كافة المرجعيات  هذه  في 

المعرفة  نظرية  مصطلحات  مع  تتعامل  أنها 
أو  كمترادفات  واالبستمولوجيا  والغنوسيولوجيا 
كشيٍء واحٍد باألحرى، مع إحالة تعريف أّي منها 
لآلخر، أما من حيث كثافة االستخدام والتعريف 
الروسية  باللغة  المعرفة  نظرية  مصطلح  فيكاد 
كلمتين:  مــن  )كمصطلح  الجارية  المعاصرة 

تمامًا في  الساحة  بوزنانيا(- يكاد يحتكر  تيوريا 
المرجعيات المتخصصة والموسوعية، هذا مقابل 
على  االبستمولوجيا،  لمصطلح  كلي  شبه  غياب 
أن  إال  العربية،  الثقافة  في  عندنا  الحال  عكس 
المفارقة هي ومع مصطلح الغنوسيولوجيا، فهو 
بطريقة  تقريبًا  معّرف  غير  وكسابقه  جهٍة  من 
المتخصصة،  والمرجعيات  األدبيات  في  أصولية 
إال أنه بعكسه شديد االستخدام على أوسع نطاق 
وبأكثف ما يمكن في الكتابات والدراسات والكتب 
والدوريات الفلسفية والعلمية المتخصصة، فهو 
الحضور  قوي  الغنوسيولوجيا-  مصطلح  أي   –
والفكرية  األكاديمية  االستخدامات  في  بوضوح 
التعريف  في  تحاشيه  مفارقة  مع  الواسعة 

مرجعيًا معجميًا على األغلب. 
والسر  الحكمة  عن  التساؤل  حقنا  من  أليس 
انطالقًا  واحــد  بمعنى  مصطلحين  ابتكار  في 
اليونانية  هي  واحــدة  عالمية  ثقافية  لغٍة  من 
الغنوسيس  نظرية  جــدًا:  متشابه  وبمنطٍق 
واحدة  نتيجٍة  إلى  لنصل  االيبيستم،  ونظرية 
ومتقدمة  حية  عالمية  ولغات  ثقافات  بشهادة 
على  العديدة  القرون  مــرور  وبرغم  عصرنا  في 
هذه الكلمات اليونانية العتيقة مع ) اللوغوس( 
وكلمات  مقاطع  تستخدم  أن  ُيعقل  هل  أيضًا؟ 
هما  مختلفين  تعبيرين  لنحت  ذاتها  اليونانية 
على   

ً
ــة دالل واالبستمولوجيا  الغنوسيولوجيا 

أننا  أعتقد  المعرفة؟  نظرية  اآلن:  ذاته  المعنى 
يجب أن نبحث عن تفسير ذلك ليس في الكلمة 
 Logos اللوغوس=  اللوجيا=  بينهما:  المشتركة 
فطريًا  العربية  ثقافتنا  في  تعني  باتت  والتي 
تقريبًا العلم أو النظرية بوجٍه عام في أي ميدان، 
تكون  أن  يجب  الشفيفة  الدقيقة  الفوارق  بل 
ايبيستيم«    « و  » غنوسيس«  في دالالت كلمتي 
في  تمامًا  تتطابقا   أن  يمكن  ال  أنهما  بمعنى 

الداللة، بل هما تتمايزان بصورٍة ما. 
حتى  المفترض  التمايز  ــذا  ه ــضــاح  وإلي
كلمة  أن  نعتقد  البحت  اللغوي  المستوى  على 
غنوسيس- المعرفة هي أقرب إلى مجال المعرفة 
المعرفة  إيبيستيم-  أما  الالهوتية،  الروحانية 
أيضًا فربما تكون أقرب في داللتها إلى المعرفة 
والعلمية  بل  والواقعية  االعتيادية  الدنيوية 
في  إضافية  إيضاحات  إيــراد  ويمكن  تحديدًا، 
ديني  اتجاه  نشأ  الغنوسيس  عن  االتجاه:  هذا 
روحاني شهير هو االتجاه الغنوصي أو الغنوصية 
راية هذا  بحمل  الغنوصية  وتميزت  القديم  منذ 
ذلك  أن  أعتقد  وال  اليونانية،  من  اللغوي  الجذر 
عبث أو مجرد صدفة معزولة عن الدالالت العميقة 
للكلمة، بل إن بعض المعاجم والقواميس وحتى 
في  اآلن  لدينا  المنتشرة  العادية  الشعبية 
تورد  اإلنكليزية  واأللفاظ  الكلمات  شرح  مجال 
بها  التعريف  مع   gnosis غنوسيس=  كلمة 

ينفي  ال  وهذا  الروحاني،  العلم  تعني  أنها  على 
إليها-  المرتكز  والعلم  الحقًا  الكلمة  تأخذ   أن 
وأكثر  وأوســع  أشمل  دالالت  الغنوسيولوجيا- 
عصرية ومعاصرة في مجال المعرفة إجمااًل وعلم 

أو نظرية المعرفة بأوسع معانيها الحديثة، 
علمي  معرفي  اتجاه  نشأ  االيبيستيم  وعن 
حديث جدًا اهتم بالمعرفة العلمية أساسًا وبنظرية 
المعرفة العلمية بالتالي بتركيز مميز وهو الذي 
المنتشر  االبستمولوجيا  مصطلح  حول  تمحور 
في الغرب بخاصة، بل وعندنا أيضًا ) مع اختالف 
والتعاريف  ــدالالت  ال فهم  في  الدقة  مستوى 
الفعلية للمصطلح في حالتينا هاتين(، مع العلم 
أن بعض تعريفات » االبستمولوجيا« تشرح هذا 
المألوف  عن  مختلفة  بطريقٍة  ذاتــه  المصطلح 
  Logos هي  إغريقية  كلمات  من  مكونًا  باعتباره 
 science= -لوغوس، وهذا معروف, ووايبيستيم
episteme أي بمعنى علم، وذلك على خالف مع 
الرأي الساحق الغالب الذي ُيعطي معنى المعرفة 
تفسير  أن  واألغلب  الكلمة،  لهذه  العلم  وليس 
الكلمة بمعنى علم هو  خطأ واضح وتقريب غير 
خفّي  ببعٍد  يشي  أنه  إال  الفعلية  للداللة  موفق 
عن  يختلف  أيضًا  الفعلي  المعنى  في  وشفيف 
جهٍة  من  العلم  وعن  جهة  من  العامة  المعرفة 
أخرى وقد يكون هذا المعنى هو حقًا ما يشير إلى 
مضمرات  تنبئ  كما   ( العلمية«  المعرفة   « داللة 
المعنى هنا(، وحينها سينكشف سر االختالف، 
القديم،  ومنذ  البحت  اللغوي  بالمعنى  حتى 
إرجاعًا  واحد  بمعنى  اعتبرتا  لطالما  كلمتين  بين 
المعرفة  معنى  هو  اإلغريقية،  اليونانية/  إلى 
المعنى  أن  والتمحيص  التدقيق  لدى  فيتضح 
العصور  في  ومساره  مجراه  أخذ  كمعرفة  العام 
غير  مركبة  مصطلحات  وبإنشاء  فقط  الحديثة 
الحداثة تأسيسًا على  قديمة تمامًا بل وشديدة 
مصطلحات  أعني  القديمة-  اليونانية  الكلمات 
الغنوسيولوجيا واالبستمولوجيا – بعد معالجات 
من  لكٍل  األصلية  والتمايزات  للفروق  وتحويرات 
من  والتصعيد  بالتقريب  وايبيستيم  غنوسوس 
أكثر  معاٍن  إلى  هوتية  ال  روحية  دينية  دالالت 
المعرفة  إلى  وصواًل  حالة،  في  وشمولية  عمومًا 
األولــى،  الحالة  في  للمعرفة  العامة  والنظرية 
واقعية  دنيوية  ودالالت  معاٍن  من  االنتقال  كذا 
 في الحالة الثانية 

ً
واعتيادية وشبه علمية بداية

إلى دالالت بمعنًى أكثر موضوعية لكلمة معرفة 
معنى  إلى  وصــواًل  وعلمية  وصرامة  دقة  وأكثر 

المعرفة العلمية حاليًا. 
قلنا إن مصطلح ابستمولوجيا شديد االنتشار 
اآلن في الغرب بخاصة بل وفي العالم كله أيضًا 
بدرجات متفاوتة، ولو بحثَت عن تعريف مصطلح- 
الشبكة  على   epistemology تعريف-  فقط 
الدولية لوجدت في بدايات أكتوبر- تشرين األول 

ذات  والمعطيات  المواد  مالييَن   -  2009 الحالي 
أكثر  »غوغل«  محرك  عبر  مجموعه  ما  به:  الصلة 
»ياهو«  محرك  وعبر  رابط،  ماليين   3 من  بوضوح 

أكثر من 9.5 مليون رابطًا أيضًا. 
وهنا بعض العينات العشوائية من تعاريف 
في  عالميًا   epistemology    - االبستمولوجيا 
ومعاجم  قواميس  من  العالمية  المرجعيات 
 
ً
رصانة وأكثرها  وتكاد جميعها  وموسوعات..إلخ، 

تؤكد على المعنى المعرفي وُبعد المعرفة أساسًا 
في دالالت المصطلح، ما ينفي وْهم إكسابه في 
العربية كثيرًا من األحيان معنى نظرية  ثقافتنا 
نظرية  بمعنى  هنا  هو  بل  العلم،  علم  أو  العلم 
والفرق  الشائع  والبون  وتحديدًا،  أساسًا  المعرفة 
األمر،  في  وتمعنا  تأملنا  لو  المعَنَيين  بين  كبير 
وينحصر الرصد في المصطلح كما هو مذكور آنفًا 
باللغة اإلنكليزية وسعيًا نحو التعريف والتحديد 
فقط كما أسلفنا، وهنا أمثلة ونماذج وعينات من 

تعاريف وتحديدات: 
نعرف  كيف  سؤال«  تسأل  - االبستمولوجيا 

ما نعرف؟«     
-االبستمولوجيا هي: » ذاك الفرع من الفلسفة 
اإلجابة  إلى  تسعى  وهي  المعرفة،  يدرس  الذي 
على سؤاٍل أساس: ما الذي يميز المعرفة الحقة ) 

المناسبة(....؟«
عنوان  بكتاب يحمل  التعريف  - وفي سياق 
االبستمولوجيا من تأليف آ. ريتشارد- فوميرتون- 
2006- فلسفة، تقوم غوغل للكتب بالحديث عن » 
هذا الكتاب المتميز الذي ُيلقي ضوءًا ساطعًا على 
والمعرفة  االعتقاد  حول  الجدية  األسئلة  بعض 

التي تظهر في مواقف الحياة الواقعية....« 
الكاثوليكية  الموسوعة  - االبستمولوجيا في 
هي » ذاك الفرع من الفلسفة الذي يهتم بقيمة 

المعرفة البشرية«. 
 ، للفلسفة  ســتــانــفــورد  مــوســوعــة  وفــي   -
هي   « تعريف  وأقصر  بأضيق  االبستمولوجيا 

دراسة المعرفة واالعتقاد الموثوق«. 
الخط  على  للفلسفة  روتليدج  موسوعة   -
القطاعات  إحدى  بأنها   ( االبستمولوجيا  تعّرف 
اللّبية(   ( الجوهرية  والميادين  المجاالت  أو 
وحدود  ومصادر  بطبيعة،  تهتم  وهي  للفلسفة، 
المعرفة، لالبستمولوجيا اهتمام ثانوي بالمعرفة 

االفتراضية )التخمينية(..«. 
أن  يــرد  شبكيًا  األجوبة  عبر  تعريف  في   -
االبستمولوجيا » هي ذاك الفرع من الفلسفة الذي 
يدرس طبيعة المعرفة، ومسلماتها) افتراضاتها 

القْبلية( وأسسها وامتدادها ومصداقيتها...« 
الحرة، حديث  الموسوعة  الويكيبيديا،  - وفي 
كالمعرفة  االبستمولوجيا  ميادين  بعض  عن 
االفتراضية المعروفة أيضًا على أنها » معرفة – 
أن« .. المعرفة المكتسبة – ماذا يعرف الناس؟ ) 
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حوار: أنا هو اآلخر
-1-

كان اإلنسان ومازال منذ أن وجد على األرض 
مع  األكوان،  ه سّيد  بأنَّ م  يتوهَّ نفسه، فهو  عدوَّ 
ه في الحقيقة أضعف من جرثومة بسيطة ال  أنَّ
ها تستطيع بصبرها  المجّردة، ولكنَّ بالعين  رى 

ُ
ت

النافذ أن تتغلغل في دمه، ثمَّ تؤّسس جيوشًا 
الطّب  ومازال  الفانية،  البنية  لتهدم هذه  جّرارة 
المواجهة،  عن  عاجزين  العلمية  واالكتشافات 
إن لم نقل المعرفة الدقيقة لكثير من األمراض 
المستعصية اليوم أو التي ستولد غدًا في حاالت 
بقّوة،   سؤال جلجامش حاضرًا 

ّ
مختلفة، وسيظل

على  االنتصار  أبــدًا  الجواب  معرفة  تعني  وال 
 والجواب واحدًا: 

ً
السؤال إذا كانت النتيجة واحدة

الهزيمة.
بدأ اإلنسان منذ وجوده يتململ بعد أن شعر 
المليء  الكبير  الكون  هذا  في  وحيدًا  ليس  ه  بأنَّ
مؤمنًا  المعرفة  عن  يبحث  أخذ  ولذلك  باألسرار، 
األول  المعيار  وهي  آخر،  من  إنسانًا  ز  تميِّ ها  بأنَّ
افتقدها  فإذا  اإلنسانية،  قياس درجته في  في 
أو كانت في درجة الصفر فقد أّي صلة باإلنسان 
والبشرية، ولذلك كان أبونا آدم تلميذًا نجيبًا ألمنا 
األول  أمرين:  في  لقيادتها  استسلم  حين  حواء 
حين أطعمْته من ثمار شجرة المعرفة ليرتفع في 
درجته اإلنسانية، والثاني حين فتحت له طريق 

الجسد ليصل إلى معرفة الحياة والموت.
فعاًل  استطاعت  التي  الشعوب  هي   

ٌ
قليلة

التاريخ  في  الحوار  في  الصفر  درجة  تتجاوز  أن 
البشري، فقد كانت قبائل التتار والمغول تنتصر 
بها  وتفتك  الضعيفة  الشعوب  على  بآلهتها 
اديين-  كالسَّ  -

ّ
تستلذ وهي  غير،  ليس  للفتك 

تجري  التي  والدماء  اإلنسانية  المذابح  بمناظر 
والنساء  والشيوخ  األطفال  أجساد  من  أنهارًا 
والحرائق التي تلتهم المدن، وكثيرون من رفعوا 
الشعارات الشيطانية لإلغواء والقتل المجانيين، 
للشيطان  نفسه  ــاع  ب الــذي  فــاوســت  ومنهم 
رفع  اإلنسان  فإن  وبالمقابل  إلرادته،  واستسلم 
عادل  إلله  مخلوق  ه  أنَّ ليبرهن  مضادة  مقوالت 
و))اعرف  عدوك((  ))اعرف  مقولة  ومنها  رحوم، 
نفسك(( في التساؤل الكبير ))َمْن أنا ؟((، وهكذا 
أخرى،  جيوش  وللمحبة  جيوش  للكراهية  صار 
ولكن ال تكون هذه المحبة إالَّ ضمن شروط قاسية: 
وثانيهما  للذات،  مساويًا  باآلخر  االعتراف  أولها 
معتقداته  احترام  وثالثهما  حضوره،  احترام 
وإن اختلفت معه عليها، فالتعّدد سمة من أهّم 
ورابعها  وِعرقًا...  ولونًا  جنسًا  اإلنسانية  سمات 
إليمانك  االختالف  هذا  عن  للدفاع  استعدادك 

الفولتيري بحرية القول والحوار.
الكراهية ال تعّد وال تحصى في  إنَّ جيوش 
هنا  المقام  وليس  المكتوب،  البشري  التاريخ 
ر 

ّ
ولنتذك قريبة،  أمثلة  لتقديم  ولكن  لتعدادها، 

هنا جيوش الرومان التي غزت الحضارة اإلغريقية 
االستيالء  حاولت  ثم  بها  وفتكت  العظيمة، 
بغداد  أحــرق  ــذي  ال هوالكو  ر 

َّ
ولنتذك عليها، 

على  التتريك  حملة  أيضًا  ر 
َّ
ولنتذك وحضارتها، 

األقطار العربية وامتهان العنصر العربي ولغته 
أخرى  الحملة شعوبًا  الشريفة وما صاحبت هذه 
كاألرمن والكرد... أما حملة العصابات الصهيونية 
المذابح   آالف  وارتكبت  تصّور،   

ّ
كل فاقت  فقد 

 الشعب الفلسطيني األعزل، ودّمرت معالم 
ّ

بحق
الحضارة العربية في هذه البالد المقدسة، وعلينا 

أالَّ نستهجن هذه األفعال ألنها- حسب وجهة 
نظرهم العنصرية وتعاليمهم المكتوبة- أعمال 
بّر وتقوى، فليس اآلخر عند هؤالء سوى غوييم 
آثاره، ومن  الفتك به والخالص منه ومن  ينبغي 
الوحيد في   

ّ
الحل أنَّ  إلى  أن نذهب  القول  نافلة 

 سواه، 
َّ

هذه القضية الشائكة هو الّسالح، وال حل
في  إاًل  يذهب  ال  اإلسرائيلي  العربي  الحوار  وأنَّ 
بين  كالحوار  وهو  العالمية،  الصهيونية  خدمة 
ر أخيرًا ما فعله 

َّ
الرحمة، ولنتذك إبليس ومالئكة 

إبليسية  أعمال  من  الرافدين  ببالد  االبن  بوش 
والتقسيم،  واألحقاد  للكراهية  أتها  هيَّ خبيثة 
البوش عند  أنَّ صورة هذا  الباكي  الضاحك  ومن 
))بابا  بصورة  شبيهة  اليوم  عرب  من  كثيرين 
ص والمنقذ واألب 

ّ
المخل نويل((، فهو- عندهم- 

العادل الرحوم، وكأنَّ ال مصلحة له سوى مساعدة 
ه لم يكن في يوم من  المنكوبين والضعفاء، وكأنَّ
األيام ذئبًا في جلود الحمالن، ولذلك أطلقوا عليه 
وبخلفه  به  لهؤالء  فهنيئًا  بوش((،  ))البابا  لقب 
حسين  بــاراك  وإبليسية  وخطورة  دهاء  األكثر 
ُيعرف كيف عرف طريقه  ال  الذي  الرجل  أوباما، 

إلى البيت األبيض وكم دفع ثمنًا لذلك..؟.
تقف  لم  المحبة  جيوش  ــإنَّ  ف وبالمقابل 
المساواة  تنشر  راحت  ما  وإنَّ اليدين،  مكتوفة 
البشرية..  األجــنــاس  بين  واألخـــوة  والتسامح 
على  أحيانًا  اقتصرت  الجيوش  هذه  أنَّ  صحيح 
الجيوش  فاعلية  أكبر من  فاعليتها  ولكنَّ  أفراد، 
ّمما  الجمع،  بصيغ  هم  ولكنَّ أفــراد،  هم  الجرارة، 
يصّح عليهم معادلة الضمائر اآلتية: أنا = أنت، 
وأنت = هو أو هي وهم ونحن.. إلخ، وهذا ما فعله 
فينا  ليكون  بدمه  البشرية  افتدى  الذي  السّيد 
ونكون فيه، وليقّدم أنموذجًا للحياة في الموات، 
أو  فلسطين  في  مكان  أّي  في  اليوم  وشهداؤنا 
يموتون  نحّب  الذي  وطننا  في  أو  حدودها  على 
لنحيا.. يموتون دفاعًا عن سياج الوطن من األحقاد 
أخوة  نسميهم  ممن  وخاصة  بالبالد،  المحيطة 
يوسف الذين باعوا أنفسهم كفاوست للشيطان 

األمريكي سليل حضارة القتل والكاوبوي.
وبصيٌر  عظيم  البشري  التاريخ  في  يكن  لم 
كرامبو، ففي رسالة له إلى أستاذه جورج إيزامبار 
ما  ه في اآلخر وأنَّ اآلخر فيه، فقال: ))إنَّ اكتشف أنَّ
أنا اآلخر(())je est un autre((، وقد استبدل في 
 )je( م 

ّ
المتكل مفرد  ضمير   )il( بالضمير  عبارته 

أن يقوم  قبل  السائدة  النحوية  القاعدة  مخترقًا 
جاك ديريدا باستبدال حرف بحرف في المفردة 
التي تقوم عليها فلسفة التفكيك، ويمكن للمرء 
أن يقوم باستخدام أي ضمير آخر بناء على مقولة 
رامبو ليشير إلى أنَّ الحضارة اإلنسانية واحدة ال 

جتزأ، وهي حقيقة رآها البصير قبل سواه.
ُ
ت

-2-                                              
أمور:  ثالثة  في  مضى  يوم  في  شككُت  ما 
األول أنَّ وطننا مختلف جذرّيًا عن األقطار العربية 
معطاء  متسامح  كريم  فيه  فالشعب  األخــرى؛ 
ر عليك أن تجدها 

َّ
عروبي إلى درجة عالية، يتعذ

آخر،  مكان  أّي  في  النسبة  وهذه  الدرجة  بهذه 
في  للتضحية  واستعدادًا  حماسة  األكثر  وهو 
سبيل القضايا المصيرية، وفي مقدمتها قضية 
فلسطين، وأّي قول غير ذلك يحتاج إلى براهين 
أنَّ  والثاني  أيضًا،  ر 

ّ
متعذ وهذا  ده، 

ّ
تؤك واقعية 

درجة الفساد وصلت عندنا إلى درجة عالية مما 
مصادر  عن  يبحثون  الذين  بالعباد  ذرعًا  ضاق 

للعيش الكريم بصعوبة، وهذه حقيقة ال ينكرها 
ل تبعاته جميعًا،  ذو عين واحدة، وهذا األمر نتحمَّ
نا يتسابق إلى جمع المال والمزارع والمناصب 

ّ
فكل

على  كانت  لو  حتى  طريقة،  بــأّي  والشهادات 
حساب اليتامى واألرامل والمنكوبين، ولذلك كان 
األمر الثالث طبيعيًا، فوراء معارضة الداخل- وهي 
وجيهة،  وأسباب  دوافــع  وثة- 

ّ
مل وغير  وسطية 

وعلينا جميعًا االعتراف بها واحترامها، وخاصة 
أنَّ معظمها ينطلق من أن يكون الوطن حديقة 
نتحاور  أن  ينبغي  ما  وهــذا  للجميع،  خضراء 
الحوار  لهما وضمن  ثالث  ال  حوله ضمن طرفين 
الحقيقي الموضوعي الذي ينفي سلفًا أن يكون 
أحد الطرفين على خطأ واآلخر على صواب، ففي 
صواب   

ّ
كل وفي  الصواب،  من  نصيب  خطأ   

ّ
كل

مطلق  خطأ  هناك  وليس  الخطأ،  من  نصيب 
نراه  الــذي  الثالث  الطرف  أما  مطلق..  وصــواب 
من خالل الفضائيات المختلفة.. أو لنقل بعض 
ث وكأنه  أركان المعارضة في الخارج،  فهو يتحدَّ
ال يريد سوى تدمير الوطن على رؤوس المواطنين 
ه يبحث عن مكاسب عاجلة، وتراه  الشرفاء، أو كأنَّ
ويستعين  األجنبية  الشخصيات   

ّ
بظل  

ّ
يستظل

بها على أبناء جلدته، وهو يطالب الدول القوية 
بالمزيد من العقوبات وخاصة االقتصادية التي 
ثم  وحــده..  المواطن  صــدر  على  عبئًا  ستكون 
لنتساءل: متى كان الغرب حريصًا على مصالحنا 
من  هو  أليس  نفسه..!؟  على  حرصه  المختلفة 
ت  اقتسم ثروات بالدنا وما يزال؟ أليس هو من فتَّ
الكيان  ليغرس  بيكو  بمعاهدة سايكس-  بالدنا 
الصهيوني في جسد هذه األمة..!؟ ثمَّ متى كان 
السّيد  الذي يعيش في بحبوحة  البعيد  العربي 
وإمائه؟  وجواريه  عبيده  على  حريصًا  المطلق 
ولنتعظ – أيها األهل - ّمما يفعله عدونا الجاثم 
في  ُيقيم  ــذي  ال فلسطين  فــي  صــدورنــا  على 
العالم  ر 

ّ
ليذك الهولوكست  ذكرى  مناسبة   

ّ
كل

سايكس-  بسهولة  تناسينا  ونحن  بالمحرقة.. 
واحدٍة   

ّ
وكل اسكندرون،  ولواء  بلفور  ووعد  بيكو 

تساوي بنتائجها ألف محرقة مزعومة وكاذبة..
لذلك إنَّ أيَّ حوار ال ينطلق من مصلحة الوطن 
الغرباء  وأخيرًا يصبُّ في مصلحة  أواًل  والمواطن 
جميعًا،  لنا  فالوطن  عربًا،  أم  أجانب  أكانوا  سواء 
ونحُن أصحابه الحريصون عليه، وتحت ترابه قبور 
أجدادنا وعلى حدائقه مستقبل األبناء واألحفاد، 
عبيدًا  نعيش  أن  سوى  يعني  ال  عنه  ي 

ّ
والتخل

عليه  فلنحرص  أجانب،  أو  عربًا  اآلخرين  بالد  في 
نسعى  أن  وعلينا  وعيوننا،  أوالدنــا  على  حرصنا 
إلى الحوار للوصول إلى الشراكة الحقيقية، وأّي 
حوار ال يقوم على مبدأ ))أنا هو اآلخر((، سواء أكان 
االختالف عرقيًا أم إيديولوجيًا أم طائفيًا ودينيًا 
مصيره اإلخفاق، وهو حوار الكراسي، أما عمليتا 
اإللغاء واالستقواء بالخارج، فهما ال تؤديان إاًل إلى 
ينادي  التي  و))الحرية((  الناتو  ))ديمقراطية(( 
عنها  صورة  لنا  وسيكون  وساركوزي،  أوباما  بها 
في بعض الدول الشقيقة التي حلمت بالتغيير 
القريب،  المستقبل  الطريقة األمريكية في  على 

فضاًل عن صورة عراقنا الجار القريب الحبيب.

الويكيبيديا  في  ويرد   ، الناس؟(  يتعرف  عالَم 
تحديدًا التعريف التالي لالبستمولوجيا: 

 theory االبستمولوجيا أو نظرية المعرفة «
الفلسفة يهتم  of knowledge هي فرع من 

بطبيعة ومدى ) حدود ( المعرفة....«. 
- وفي أبحاث عربية محلية بالعربية نجد هذه 
 عن رصد بعض الموسوعات 

ً
األفكار ذاتها واردة
العالمية المعروفة: 

 ( اإليطالية.. اكتفت في كلمة  الموسوعة   (
إلى م. ن( كلمة   ( اإلبستمولوجيا( باإلحالة على 
 gnosiology = غنوسيولوجيا ( GNESOLGIE

م.ن( ثم أيضًا: 
في »موسوعة الفلسفة« )1967( الفرنسية، 
التعريف  ورد...  باإلبستمولوجيا...  الخاصة 

اآلتي: 
 ( المعرفة  نظرية  أو  اإلبستمولوجيا  إن   «
وضعنا خطًا تحت »أو« للمقارنة مع ما سبق م.ن( 
انتبه   ( بالطبيعة  ُيعنى  الفلسفة  من  فرع  هي 
جيدًا عزيزي القارئ ألن وضع أل التعريف لكلمة 
كليًا  المعنى  وُيغّير  تمامًا  خطير  أمر  طبيعة 
وفي العمق م.ن(، وبمدى المعرفة ، وبمقوالتها 
التمهيدية، وبأسسها، وبالثقة الممنوحة لها«..« 
ثم تجد تاليًا ما يلي: ) وقد عرفت ) الموسوعة 
بألفاظ  اإلبستمولوجيا   Britanica البريطانية 
المعني  الفلسفة  فــرع  إنها   « مماثلة:  شبه 
من  ومجددًا  جيدًا  )لنحذر  الطبيعة  بمشكالت 
المفهوم وعلى  الدخيلة والغريبة على  الدالالت 
غير  التعريف  أل  إدخــال  عند  كليًا  التعريف 
المعرفة  وحــدود  م.ن(  أيضًا  هنا  بتاتًا  الجائز 

واالعتقاد وصحتهما«. 
قد لن نلجأ للتوثيق الصارم هنا على أساس 
حثيثة  عربية  لجهود  تعريفي  مثال  هذا  أن 
الثقافة  لتعريف  واجتهدت  جهدت  ومثابرة 
العربية باالبستمولوجيا بغض النظر عن أصحاب 
المتميزة  النماذج  من  وهي  االجتهادات،  هذه 
بمعنًى ما. إن أي حديث عن ابستمولوجيا معنية 
بالطبيعة أو بمشكالت الطبيعة بداًل من الحديث 
أصاًل عن العناية بطبيعة المعرفة أو بمشكالت 
والحدود  األطر  عن  خروج  هو  المعرفة  طبيعة 
وعكس  بل   ، لالبستمولوجيا  الحقة  المعرفية 

جوهرها. 
اإلشكاالت  أكبر  إن  العلم:  وعلم  العرب 
إلى  المعرفة  نظرية  معنى  تصعيد  عند  تنشأ 
من  كثيرًا  تجد  وبالفعل  العلم،  علم  مفهوم 
االجتهادات والقراءات العربية التي ال ترى في 
علم  تجد  وأخرى  للعلم،  علمًا  إال  االبستمولوجيا 
العلم في مصطلح السيميولوجيا الذي هو علم 
تجد  وغيرها  واإلشــارات،  العالمات  أو  السمات 
وغيرها  للعلم،  مًا 

ْ
عل الدين...  وعلوم  الفقه  في 

تحديدًا  السينتولوجيا  في  تجد  أيضًا  وغيرها 
م الذي يسميه بعض المهتمين العرب 

ْ
علَم العل

»العلمولوجيا« هذا عدا ما هو معروف عن فلسفة 
َم العلم، أضف إلى 

ْ
العلم بأنها أقرب ما تكون ِعل

العلوم،  علم  ذاته-  القديم  الفلسفة  لقب  ذلك 
حينها ستجد ذاتك في بحر متالطم عربيًا من 
وْهم  وهو  العلوم،  علوم  باألحرى  أو  العلم  علم 
وِخداع وتضليل للذات- تعمية الثقافة العربية 
في  تجده  ال  قد  علمي  فكري-  واغتراب  لذاتها، 
تسميتها  آثرنا  ظاهرة  وهــذه  أخــرى:  ثقافات 
علم  أما  العربية  الثقافة  في  العلم  علم  فوضى 

العلم الحقيقي وخارج هذا كله فغائب عربيًا. 



12/31/ 2011 م  -  6صفر 1433هـالعدد »1277«6
 السنة اخلامسة والعشرون

 | �شليم بركات

المواطن العربي  بين اإلعالم  الموجه واإلعالم البديل

الحراك الجماهيري، وما أوجده من ثورات وانتفاضات في الوطن 
العربي، كان بمعظمه بفعل الثورة المعلوماتية، وما تمتلك من تقنيات 
االلكتروني،  والبريد  االلكترونية،  المحادثة  مجال  في  مستخدمة 
وغرف الحوار والتراسل، مرورًا ببرمجيات التواصل المباشر، والقوائم 
البريدية  وصواًل إلى أشكال الصحافة االلكترونية، كمواقع تكميلية 
للوسائل اإلعالمية والفردية، وغيرها من التطبيقات التي جسدت  ما 

عرف، بصحافة المواطن، أو اإلعالم البديل. 
البيئة  في  واسعًا،  تحواًل  أحدثت  المعلوماتية  التقنية  هذه 
وامتالكها،  وانتشارها،  استعمالها   ليزداد  العربية،  اإلعالمية 
الذي  السياسة،  األنظمة  إعالم  عن  بدياًل  العربية،  اإلعالم  لوسائل 
ألزم المواطنين باللجوء إلى هذه التقنية كوسيلة الختراق التعتيم 
اإلعالمي الممارس، من قبل هذه األنظمة، بعيدًا عن الصور المزيفة 

التي يفبركها هذا اإلعالم.
لقد تعددت تسميات صحافة المواطن في هذا اإلعالم الجديد، 
لنجد منها ما يسمى بصحافة الهواة، والصحافة الشعبية، وصحافة 
الصحافة،  من  أخــرى   أنــواع  إلى  باإلضافة  النحن،  وإعــالم  التطوع، 
تعتمد  التي  التشاركية،  الصحافة  أو  المفتوح،  المصدر  كصحافة 
تطبيقات االنترنت، من مدونات، ومواقع تشابك اجتماعي، وفيديو، 
وبود كاسيت، ومواقع تشاركية، كمواقع الويكي  ومنتديات النقاش 
الصحفيين  من  ضخمة  أعداد  وجود  من  الرغم  وعلى  االلكتروني... 
المحترفين الذين يمارسون صحافة المواطن، إال أن غالبية هؤالء هم 
أجل  الجمهور، من  العاديين ممن يمارسون صحافة  المواطنين  من 
الجمهور، كصحافة بديلة في مواجهة الصحافة الحكومية السائدة.

المدونات  المجال،  هــذا  في  المستعملة  التقنيات  أبــرز  من 
االلكترونية، التي تمكن األفراد من نشر آرائهم، كما تمكن الزائرين، 
الحقيقة  أجل  اآلراء، من  التعليقات حول هذه  إبداء  القارئين من  أو 
الرغبة  تغذيها  التي  والمراقبة،  الضبط  من  المتحررة  االجتماعية 
في الحديث عن الذات واآلخرين، والمتحولة إلى منبر يجمع أصواتًا 
متعددة بنصوص إبداعية، نقدية وفلسفية، تضمن قراءة لألحداث، 
التي تنبعث منها مختلف األفكار، والثقافات، واآلراء، حول القضايا 
التوجهات،  مختلف  تتضمن  التي  وغيرها،  والثقافية،  السياسية 

نتيجة الحوار، والنقاش، وتبادل األفكار والتعليقات.
باإلعالم  مرتبطة  جديدة  سياسية  كظاهرة  المدونات  برزت  لقد 
التقليدي، والنشاطات السياسية  بتأثيرها في  قوة الشارع العربي، 
وفي مواجهة األنظمة السياسية العربية القائمة، وكان أكثرها تأثيرًا 
في هذا المجال، مدونات مواقع الشبكة االجتماعية »فيسبوك، تويتر، 
يوتيب،...« التي استخدمت من قبل الحشود الجماهيرية، لتحدث ما 

لم يكن مرغوبًا فيه.
الفيديو،  تسجيالت  بث  مواقع  أيضًا،  التقنيات  هذه  أبرز  ومن 
المملوك  ومايفيديو«  والديليموشن   اليوتيوب،  مواقع  ومنها 
التي  التسجيالت،  من  أعداد ضخمة  على  وتحتوي  »غوغل«،  لشركة 
بلغت أكثر من سبعمائة مليار فيديو، قد تم نشره في عام 2010، 
الكبير  التأثير  الفيديو والبود كاسيت، كان لها  بواسطة تسجيالت 
في المجاالت السياسية، بسبب أن التسجيل والتصوير عبر االنترنت، 
في  عاليًا  ثقافيًا  مستوى  يتطلب  ال  كما  كبيرة،  مهارات  يتطلب  ال 
التي  االجتماعي،  التشبيك  مواقع  أيضًا  ومنها  والتدوين.  الكتابة 
ما  عليها  ينشرون  شخصية،  صفحة  امتالك  لمستعمليها  تسمح 
استعمال  تزايد  وقد  ونصوص...«  وتسجيالت،  »صور،  من  يرغبون، 
هذه المواقع  وازداد نموها وانتشارها، بين الجماهير إلى درجة يعد 
فيها، من ال يملك صفحة خاصة، منعزاًل عن العالم، ومن ال يتواجد 
المعمورة.  سطح  على  موجود  غير  فهو  »مايسبيس«  صفحات  على 
مع  للتماشي  ضرورة  الفيسبوك،  على صفحات  التواجد  أصبح  ولقد 
مواقع  أيضًا،  المواقع  ومن هذه  العالم،  هذا  في  الحاصلة  التطورات 
كمواقع  »الويكي«  مواقع  أيضًا  ومنها   . ان«  وليكند  »التويتر،  مثل 
للتحرير الجماعي التشاركي التي تمكن األفراد من الكتابة والنشر، 
ومن  اإلضافات،  عبر  والمقاالت  المضامين  كما تمكنهم من تعديل 
و«ويكينيوز«  والويكيبيديا«  »الويكي،  مواقع  المواقع  هذه  أشهر 
األمنية  التسريبات  في  المتخصصة  و«ويكيليكس«  عنه،  المنبثقة 
والعسكرية، والتي برزت في صيف 2010، بنشرها الوثائق السرية 
التي كشفت فضائح الجيش األمريكي  والحكومات الغربية، والعربية، 

على  كبيرة  سياسية  تداعيات  أعقبتها  إعالمية،  زوبعة  محدثة 
مستوى العالم. ومنها أيضًا منتديات المحادثة االلكترونية، القائمة 
بالنص،  إما  االنترنت،  عبر شبكات  والدردشة  والنقاش   الحوار  على 
إما التزامنية  تقنيات  معًا، وتشمل  أو كليهما  والصورة،  بالصوت  أو 
وإما  اإلعالنات،  ولوحات  األخبار،  ومجموعات  البريدية،  القوائم  مثل 
تقنيات تزامنية، مثل غرف الدردشة، ومنتديات النقاش، التي يتم 
عبرها، تلقي المتحدثين ممن ينتمون إلى مجتمعات مختلفة، وهم 

يتجاذبون أطراف الحديث في مختلف الموضوعات. 
بالسلطة  ما سمي  الماضي  في  قد شكلت  الصحافة  كانت  وإذا 
الرابعة، فإن العديد من المهتمين بالكتابة، يعّدون صحافة المواطن، 
الشؤون  في  لتأثيرها  نظرًا  خامسة،  سلطة  التقنيات  هذه  بواسطة 
قد  وما  ممنوع،  هو  ما  نشر  للصحافيين  تتيح  وألنها  السياسية، 
العاديين،  لألفراد  تتيح  كما  القائمة،  السياسية  األنظمة  يضايق 
آرائهم  وإيصال  التعبير  إمكانية  اجتماعيًا،  المهمشة  والشرائح 
الشمولية  منها  وخاصة  األنظمة،  هذه  تخوف  يثير  بما  وأفكارهم، 
االستبدادية، العاجزة عن التحكم في هذه الصحافة ومراقبتها، وألن 
التقنيات الحديثة تتيح بث هذه المواقع من البلدان األخرى، إذا ما 
الزوال،  إلى  آلت  قد  المراقبة  فإن  فيها،  القائمة  البلدان  من  منعت 
لتتالشى السلطة على وسائل اإلعالم، ويكون قلب الموازين لصالح 
المواطن، بفضل هذه التكنولوجيا المتطورة  التي أحدثت التغيير 

الحاصل في اإلعالم الرقمي، وتبني المواطن لثقافة المشاركة.
كبير  بدور  المواطن،  االنترنت، وصحافة  لقد أسهمت تطبيقات 
األصوات  ومكنت  والمغمورة،  المعزولة  لألصوات  العالم،  إسماع  في 
كما  واحتياجاتها   مشاغلها   وعن  نفسها،  عن  التعبير  المهمشة، 
السياسية،  القضايا  مختلف  في  رأيه  إبــداء  من  الجمهور،  مكنت 
واالجتماعية   إلى درجة، يرى المدافعون عن االنترنت من خاللها، أن 
التوسع في القدرة على االتصال   سيقود العالم إلى تنشئة سياسية 
جديدة، وتكليف سياسي أضخم، وسيكون المواطنون أكثر نشاطًا 
في التعبير عن آرائهم  وتوصيل رغباتهم، التي توضح توجهاتهم 

السياسية بشفافية، مهما كانت مرارتها. 
والممارسات  التأثيرات  بمنأى عن هذه  العربية  البلدان  لم تكن 
من  أكثر  في  السياسية  السلطات  به  قامت  ما  والدليل  الجديدة، 
اجتاحتها  التي  البلدان  في  المواقع،  لهذه  حجب  من  عربي،  بلد 
لما  اإلعالمية،  بالتغطيات  المواطنين  قيام  من  خوفًا  االحتجاجات، 
في تصرف  الموضوعة  التقليدية  اإلعالم  وسائل  غياب  في  يحدث 
السلطة، ولقد عّد الكثير من متتبعي األثر االجتماعي البارز لالنترنت، 
العملية  تطوير  في  فعالة  كانت  التكنولوجيا،  لهذه  المساهمة  أن 
العربية الديمقراطية  كما رأوا أن تكنولوجيا االتصال، قد ساهمت إلى 
حد كبير في عملية الربط بين الحاكم والمحكوم، بإبرازها الممارسات 
الديمقراطية التي مكنت األفراد، من االطالع على الوثائق الحكومية، 
وزيارة المؤسسات السياسية، واالنتخابية، مما أدى إلى  التواصل مع 
المواطنين  قدرة  لتزداد  واإلداريين،  السياسيين  من  القرار  صانعي 
السياسية  القضايا  في  المشاركة  امتالك  على  العربي،  الوطن  في 

واالجتماعية.
التكنولوجيا،  هذه  استخدام  بفضل  العربية،  الساحة  تشهد 
بلد آلخر،  وإن كان يختلف من  له مثيل،  لم يسبق  اجتماعيًا،  تحواًل 
إعالميًا،  العربي،  المواطن  يعيشها  التي  االختناق،  حالة  بحسب 
هذه  على  اإلقبال  زيــادة  إلى  أدى  الــذي  األمــر  وسياسيًا،  وثقافيًا  
داخليًا،  بحرية  تنقل  بديلة   إعالم  كوسائل  الجديدة،  التطبيقات 
وخارجيًا، مختلف القضايا، وتجعلها في خدمة المواطن، معوضة عن 
احتكار الحكومات، ورجال األعمال، لوسائل اإلعالم العربية، التي أدت 
إلى خلق نوع، من الكبت، والقهر النفسي لدى المواطن العربي، الذي 
وجد في وسائل اإلعالم الجديدة المنقذ له، في نقل الحقيقة والواقع 
الذي يعيشه، مقدمًا خطابًا إعالميًا مغايرًا، للخطاب اإلعالمي السائد  
الخاضع إلرادة المتحكم فيه، الذي يردد شعاراته، ويروج أفكاره. ولقد 
أدى التطور الكمي  والنوعي، في ميدان االتصال، إلى إلقاء ظالله على 
األداء اإلعالمي العربي، من خالل مشاركة الجمهور، في صناعة المادة 
الناس   يعامل  الذي  التقليدي،  النموذج  من  المتخلصة  اإلعالمية 
نموذج  من  االنتقال  ليكون  للرسائل،  ومستهلك سلبي  كمستقبل، 
على  القدرة  السلطة  فيه  فقدت  إعالم  إلى  السلطة،  تحتكره  إعالم 

االستئثار بحق الكالم، وهذا يعني تحواًل في طبيعة المجتمع  وفي 
طبيعة السلطة، كما يعني تحواًل في طبيعة عالقة الفرد بالمجتمع، 
هذا التحول الذي أحدث زوبعة في الساحة العربية، ليس في مجال 
بثورة  عضويًا،  المرتبط  السياسي  المجال  في  وإنما  فقط،  اإلعالم 

االتصال، وبما يترتب عليها.
المواطن  أعماق  في  الجديدة،  العربي  اإلعالم  ثورة  اندلعت  لقد 
الحتمية  ظروف  فرضته  جديد،  اتصالي  نظام  ببزوغ  لتأذن  العربي، 
السياسي  اإلصــالح  نحو  الجماهيرية،  والضغوط  التكنولوجية، 
واالقتصادي، واالجتماعي، والفكري، بسبب انغالق األنظمة العربية، 
سياسيًا  وإعالميًا، من خالل سطوتها على وسائل االتصال، والتعبير، 
الثورة  هذه  لتأتي  الحريات،  وخنق  الحكم   في  واالستبداد  والنشر، 
وممكنة  ومعالجتها   القضايا  تناول  في  الجرأة،  ممتلكة  الجديدة 
عليه  المفروضة  الرقابة  قيود  فك  من  العربي،  الشارع  في  المواطن 
من قبل أنظمته السياسية.  ولقد اشتهرت أسباب هذه المدونات، 
باهتمامها بالحركات السياسية الداعمة للديمقراطية، التي تتجاهلها 
تعرفها  التي  الظروف  خالل  من  ويبدو  التقليدية،  اإلعالم  وسائل 
البيئة السياسية  واإلعالمية العربية في الوطن العربي، أن األشكال 
االتصالية الجديدة، سيكون لها تأثير كبير في المستقبل، كما تشير 

البوادر، إلى زيادة اإلقبال الجماهيري على هذه التطبيقات.
وبرامجها،  بآلياتها  الحديثة  االتصال  إن وسائل  نقول:  أن  بقي 
أصبحت امرأ واقعًا في الوطن العربي، معاشًا، ومشاعًا ومتزايدًا، كما 
األسرة،  على  ينعكس  وسلبًا،  إيجابًا  وشرًا،  خيرًا  استخدامها،  بات 
كيف  هو:  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال  والوطن.   والمجتمع،  والفرد، 
يمكن ترشيد السلوك اإلنساني في استخدام هذه البرامج؟! ألن هذه 
التقنيات، ليست أكثر من أدوات محايدة، تنصاع حسب توجهات، 
وأهداف، من يقوم باستخدامها، وتوظيفها؟ والجواب إن في الشرعية 
وتكون  المصلحة،  جلب  على  مقدمًا  الضرر  دفع  يكون  األخالقية  
الجهود منصبة على دفع هذا الضرر، في استخدام هذه الوسائل، في 
االتصال والتواصل، وليكون العمل على تعظيم منافعها، واالبتعاد 
الغافل،  تنبه  التي  الطيبة،  الكلمة  استخدام  من  البد  إساءاتها،  عن 
بالمعروف،  وتأمر  بالحق،  وتصدع  العاصي   وتزجر  الجاهل،  وتعلم 
وتشع  الخير   الناس  تعلم  التي  الطيبة  الكلمة  المنكر.  عن  وتنهي 
المواطن  صفحة  فلتكن  والوطن،  األمة  يستنهض  فيما  بالمفيد، 
تقول  الطيبة،  الكلمة  لهذه  عنوانًا  المعلومات  تكنولوجيا  بواسطة 
األمانة والصدق، عبر وسائط النشر االلكترونية  متجنبة إثارة الفتن، 
والغيبة،  الكذب  عن  مبتعدة  االفتراءات،  وإذاعة  اإلشاعات،  وإشاعة 
من  والسخرية  وازدرائهم،  الناس،  تحقير  وعن  والبهتان  والنميمة 
وتختفي  ــان،  واألم األمن  ويعم  الطمأنينة،  تسود  بهذا  عقولهم. 

المشاكل االجتماعية، والوطنية، واإلنسانية.  
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نوابُغ شعراء العربية

طريف صفات  من  يكوُن  قد     
التي  النابغة،  صفة  العربية  عراء 

ُ
ش

منهم  شعراء  ثمانية  على  طلقت 
ُ
أ

ما  نحو  على  واإلسالم،  الجاهلية  في 
الُمسّمى  كتابه  في  اآلمــدي  ُيشير 
أسماء  في  والمختلف  الُمؤتلفت   (
مما  الصفة  تلك   

ّ
ولعل عراء(، 

ُّ
الش

عراء 
ّ

الش ــؤالء  ه فيها  ائتلف  قــد 
الذبياني  النابغة  أولهم:  الثمانية، 
الشاعر الجاهلي المشهور الذي عّده 
ابُن سالم الجمحي في الطبقة األولى 
بن  زياد  واسمه  القيس،  امرئ  بعد 
يذكر  فيما  النابغة  وسمي  معاوية، 
البغدادي في )خزانة األدب ( لقوله:

جسٍر       بن  القين  بني  في  ْت 
َّ
وحل

فقد نبغْت لنا منهم شؤون
لم  ألّنــه  النابغة  سمي  وقيل 
 شعرًا حّتى صار رجاًل، والنابغة 

ْ
يقل

مشتق من نبغت الحمامة إذا تغنت، 
نبغ  نقول:  ومجازًا  الماء،  نبغ  ويقال: 
أّن  بهذا  أريــد  فكأنما  عر، 

ّ
الش في 

تنقطع  ال  عر 
ّ

الش في    
ً
مادة للشاعِر 

األدب  )خرانة  النابغ  الماء  كمادة 
نبغ  قتيبة:«  ابن  وقال  للبغدادي(، 
قبل  وهلك  احتنك،  بعدما  عر 

ّ
بالش

 أحَد األشراف 
ُ
أن يهتر، وكان النابغة

وهو  فيهم،  عر 
ّ

الش ض 
ّ
تمخ الذين 

ديباجة  الجاهلية  شعراء  أحسن 
شعر، وأكثرهم رونق كالم، وأجزلهم 
فيه  ليس  كــالٌم  شعَرُه  فكأن  بيتًا، 
وقال  والــشــعــراء(،  )الشعر  تكلف 
الأللي  )سمط  في  البكري  عبيدة  أبو 
من  النوابغ  القالي(  أمالي  شرح  في 
الشعراء ثمانية ليس فيهم جاهلي 
بن  زيــاد  يعني  خاصة،  النابغة  إال 

معاوية.
الجعدي،  النابغة  وثانيهم:    
وهو عبد الله بن قيس من جعدة بن 
المخضرم  اعر 

ّ
الش ربيعة  بن  كعب 

زمــانــه في  مــن  ــاش شطرًا  ع الــذي 
وكان  اإلسالم،  في  الجاهلية وشطرًا 
عليه  الله  صلى  الــرســول  إلــى  وفــد 

وسلم فأنشده:
 الله إذ جاِء بالُهدى        

َ
أتيُت رسول

را ويتلو  كتابًا  كالمجرة  نيِّ
ماَء  مجُدنا  وجدوُدنا         بلغنا  السَّ

وإّنا لنرجو فوق ذلك مظهرا
عليه  الله  صلى  الرسول  فقال 
فقال:  ؟  ليلى  أبا  يا  أين  إلى  وسلم: 
الله  صلى  الرسول  فقال  الجنة،  إلى 
وأنشد  الله،  شــاء  إن  وسلم:  عليه 

الجعدي:
ٍم إذا لم تكن  له     

ْ
وال خيَر في ِحل

را بوادُر تحمي صفَوُه أن  ُيكدَّ
وال خيَر في جهٍل إذا لم يكن له     

حليٌم إذا ما أورد األمُر أصدرا
عليه  الله  صلى  الرسول:  فقال 
قال:  فــاك،  الله  يفضض  ال  وسلم: 

. فبقي عمره ولم تنقض له سنٌّ
الديان  بني  نابغة  وثالثهم:    
وقد  عمرو،  بن  أبان  بن  يزيد  واسمه 
فلم  ــاره،  آث وتضاءلت  أخباره،  قلت 
يبق منها سوى ما ذكره اآلمدي في 
كان  فقال:  والمختلف(  )المؤتلف 
قصيدة  له  ذكر  ثم  محسنًا،  شاعرًا 

يقول فيها:
إن تشتكي عنا     ُسَمّي    فإَننا      

يسمو إلى قمم الُعلى أدنانا
     
ً
نا  َحَصانًا   عفة

ُ
وتبيُت     جارت

ُه   موالنا
َّ
   حق

ُ
تثني  ويأخذ

    شريبنا في  مائنا     
َّ

   حق
ُّ

وُنِحق
ه  أسقانا حّتى   يكوَن   كأنَّ

 المثّوُب أصبحوا     
َ

 إْن طرق
ُ

وتقول
لوصاِة   والدنا  الذي أوصانا

    تقدمْت     
ُ
ماة

ُ
أن ال نصّد إذا الك

حّتى  تدوَر   رحاُهُم   وَرَحانا
     
ً
ِبْيٍل  عنوة

َ
  ِحَمى  ق

َّ
ل

ُ
ونبيُح   ك

قسرًا  ونأبى  أْن  ُيباَح ِحَمانا
  في أحالِمنا    أشياُعنا     

ُ
ويعيش

ُوّدًا  وما  وصل الوجوه لحانا
  ُمقترنًا  ِبُحسِن     عفاِفِه     

ُّ
ويظل

حّتى  يرى  وكأّنه    أغنانا
ويسوُد  سيُدنا   بغيِر     ُمدافع     

دين   نثانا يِّ ويسوُد  فوق السَّ
غها   لنا     

ّ
 قصرن  بل

ُ
وإذا السيوف

حّتى تناول  ما نريُد  خطانا
وإذا  الجياُد  رأيننا    في مجمٍع      

أعظمننا وزحلنا عن مجرانا
الشيباني،  النابغة  ورابعهم: 
بن  مــخــارق  ــن  ب الــلــه  عبد  واســمــه 
سليمان بن خضير، عاش في العصر 
مروان،  بن  الملك  عبد  ومدح  األموي 

ومن مشهور شعره فيه قوله:
ُه     

ُ
تدرك لسَت  شيئًا  ُبَك 

َ
ِطال وما 

لمًا جالُب الُحوِب
ُ
َك الّناَس ظ وسبُّ

تجّرَبُه      حّتى     
ً
ــرأ ام تحمدن  ال 

وال تذمّنه   من   غيِر   تجريب
وخامسهم: النابغة الغنوي، وهو 
النابغة بن ألي بن مطيع بن كعب بن 
ثعلبة، شاعر فارس له شعر في يوم 
ما  نحو  على  لطيء  ماء  وهو  محجر، 

يذكر اآلمدي، يقول:
وما لمُت فرساني ولكْن   ثرتهم      

عصائب خيل دارعين وحسر
حال  وقــد  طــرفــي  فأتبعتهم 
ُبْعَد  دونهم      أساود من رمان يا 

منظر
العدواني،  النابغة  وسادسهم: 
بن  عــدوان  بن  دارش  بني  من  وهو 
عمرو بن قيس عيالن، عاصر الفرزدق 

وتهاجيا، فقال في هجائه:
           
ٌ
دعامة لقيس  وأشعاري  نبغُت 

وإّني الذي أفري حرام الفرزدق
وهجا عنبسة بن يحيى بقوله:

يحيى          بن  عنبسة  جئَت  ما  إذا 
رجعت مقلدًا   خفْي   ُحنيِن

قريش          مــن   بالمؤمل  هــو  فما 
وال هو من بني العاصي بزين

التغلبي  النابغة  وسابعهم: 
بني  أحد  عدوان،  بن  الحارث  واسمه 
يذكر  ومما  تغلب،  بن  غنم  بن  عمرو 

من شعره قوله:
  هجرًا  طويال     وما 

َ
مامة

ُ
هجرَت أ

كان هجرك إال جميال
على غير بغض وال عن قلًى     وإال   

هوال
ُ
حياًء   وإال  ذ

تعلمين      قــد    لبخلك    بخلنا   
 بخيال

ٌ
فكيف  يلوُم  بخيل

قتال وهو  بني  نابغة  وثامنهم: 
من ذبيان، واسمه الحارث بن بكر، بيد 
أن اآلمدي لم يذكر له شعرًا، فقال:« 
المؤتلف   ( درس«  شعره  أن  وأظــن 

والمختلف(.
وبعد: 

  لقد انتظم شعراء العربية في 
المراقسة؛  منها  مختلفة،  سالسل 
ومنها  القيس،  بامرئ  سمي  من  أي 
النوابغ أي من علقت به صفة النابغة، 
المعاصر  األدبي  الدرس  على  وبقي 
أن يتلمس في ضوء تلك السالسل 
مجال  في  األهمية  شديدة  مسألة 
البحث األدبي، وهي مسألة التصنيف 
األدبي، وقد مضى وقت طويل ونحن 
القديم  الشعر  نتاجات  إلى  ننظر 
وكأنها منقطعة ال تشدها إلى حيز 
تنحو  أن  واألصل  تذكر،  روابط  الفن 
يظهر  تصنيفيًا  نحوًا  الــدراســات 
تحت  الشعراء  من  جملة  خصائص 
وكان  الشعري،  بالمذهب  يسمى  ما 
أشار  قد  المحدثين  النقاد  بعض 
على  كالمه  في  هذا  من  شيء  إلى 
نسبة  األوسية  المدرسة  خصائص 
زهير  بعده  ومن  حجر،  بن  أوس  إلى 
بن أبي سلمى،  وسائر من مضى في 
تحكيك الشعر وتجويده، والحق أن 
الشعراء النوابغ  ليسوا بعيدين عن 
شعري،  مذهب  في  االنتظام  فكرة 
قوامه النضج والحنكة والكمال، ذلك 
ألن صفة النابغة التصقت بنفر من 
وهم  الشعر  نظموا  الذين  الشعراء 
الحكمة  مــن  زادهـــم  فكان  رجـــال؛ 
عظيمًا، ومعينهم من التجارب غزيرًا، 
الشعراء  من  النابغة  كأن  قيل  حتى 
الشعر ال تنقطع كمادة  له مادة من 

الماء النابغ. 

النوافذ((  سكان  بــي  ــِش  ت ))ال 
مواليد  األولــى،  الشعرية  المجموعة 
للغة  مـــدرســـة   1966 طـــرطـــوس 
الحيثيات  ــي  ف جـــاء  اإلنــكــلــيــزيــة، 
أليفة  )لغة  جائزة  لمنحها  المسوغة 
ورشيقة، في نبرة خفيفة ومسترخية 
حوار  في  الفتة  تأمالت  على  تنطوي 
الزوائد،  من  ومتخفف  رخيم  داخلي 
الــحــزن  مــن  ــيء  ــش ب تقنعت  وإن 
عمق،  من  تخلو  ال  بساطة  الشفيف، 
وبوح إنساني أنيق بإيحاء داللي ملون 

ومتعدد الطبقات:
وحدهم  قادمون  إنهم  اسمعوا.. 

يهبون األماكن أسمائها
ولألزهار رائحتها

الدروب تتشهى خطوهم،
ووحدها التالل

تعرف أين تنظرون
بشكل  تــتــوافــد  ــور  ــص ال هـــذه 
وهمسها  ــان  ــك م ــهــا  ل ـــصـــوف،  ال
في  والعمق  وفيضها،  ورائحتها 
المشهد  تتصور  يجعلك  التأمالت 
كلوحة تشكيلية تقف أمامها طوياًل، 
وروح  بأنوثة  تتوحد  معها،  تندمج 

إنسانية.
محفورة  الشاعرة  لــدى  القصدة 
سوف  واألحاسيس،  الجراح  بأصابع 
متعمدة  بالتعب  مبللة  أشعارًا  تزهر 

باألسرار:
المفضي  الــزمــن  فــي  تــقــول: 

والحقيقة
لبياراتك

سأدخل حافية
ألتعمد بطهر الكلمات

يكن  لم  العبارات  في  التأنيث 
المنسجم  بشكله  ينحو  بل  اعتباطًا، 
مع القصيدة وأحيانًا بشكله العفوي، 
الصريحة  تجربتها  يؤكد  ما  وهــذا 

والصادقة
تقول: متوجة بسرب الحمام

أدفع الدرب
إلى بوابة السمار

اسمًا  ألرث  مني/  تبقى  ما  دون 
جديدًا

باختزال  تتوافد  المكثفة  الصور 
بحرية تريدها الشاعرة علنية، تحاول 
أن تفك قيودها متجهة بأمان صوب 
القصيدة وتعلنها في انتماء ما تبقى 
الحياة  أنوثة  فجوهرها  حروفها؛  من 
التي تخاطبها دومًا بصوتها الحاضر 
والغياب، وهذه الدالالت تتمحور في 

سوريالية  من  أحيانًا  القريبة  لغتها 
صورها،  معظم  في  عليها  اعتادت 
يؤكد  مــا  ــذا  ه الــواعــيــة؛  الناضجة 
التي  والمعاني  الشعرية  تجربتها 
أحيانًا  مشهدي  قالب  ضمن  رتبتها 
ورمزي داللي مبهم أحيانًا أخرى، وهذا 
بغرائبية  السوريالية  لديها  تتجلى 
مدهشة تضعك أمام خيارات للتأمل 

والحيرة المجانية؛ تقول:
ولما صار البحر مدًا

دنوت منه أداعب زبده
فتعرى أمامي

وصار خوفًا
يضمني إليه فانكسر

معان  ذات  لديها  الحلم  تكسر 
واللذة،  والضجر  بالحنين،  تمطرها 
أو  أجنحة  بينهما  المسافة  وتعّد 

رائحة المعنى.
تقول: 

في غرفة الصف
القلوب الصغيرة تتبع المعلمة

بعيون ظمأى
ومن ظمئي

صار لقلبي أجنحة
تتقن الطيران

في الطريق إليك
بالبوح  مشبعة  حـــاالت  لديها 
مع  التعاطي  في  غزيرة  والذكريات، 
األنا وحاالت القلق والعطش والحرية 
والحرمان واللهفة والضجر واالنكسار 
على  دليل  المعنى  لرائحة  والترقب 
القصيدة  ختام  في  السرية  اكتمال 
دائمًا تفجرها من السقوط، وتعلنها 
في  بالسياج  وتخبئها  القادم،  للربيع 
لينا  الشاعرة  إنها  األخيرة؛  اللحظة 
المشاغبة الشفافة التي تسكن رائحة 

المعنى والطفولة.

لينا شدود وجائزة 
التكوين للديوان األول

لينا شدود
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التي  تلك  هي  الناجحة  اليومية  الصحيفـة 

إلى  الناس  شرائح  مختلف  إلى  بالنسبة  تتحول 

جزء هام من النشاط اليومي، وهي التي تنجح في 

أن توسع من فضاءات قرائها وتستقطب كل يوم 

المزيد من المقبلين عليها الذين يقتنونها ألول 

مرة. 

يوم  كل  أنها  اليومية  الصحيفة  يميز  ما 

تتحول إلى حمامة متجددة تحلق في كل البيوت 

والخيم والحافالت والمحالت العامة والخاصة، وال 

يفتح كل هؤالء أبوابهم لها إال إذا حملت لهم كل 

يوم معارف جديدة لم تحمله في اليوم السابق. 

عالقتها  تبني  الحمامة  هــذه  فــإن  هــذا  وعلى 

المتينة مع أولئك الذين ينتظرون دخولها إليهم 

كل يوم، وإذا صدف وتأخرت يسألون عنها، وإن 

غابت لتستريح في عشها يومًا أو يومين فإنهم 

يفتقدونها ويشعرون بنقص ما. 

وهنا ال يكون أمامهم إال أن يذكروا أمجاد هذه 

هو  فها  حياتهم،  في  المميز  ودورها  الصحيفة 

صاحب المقهى الذي يقول بأنه ال يقرأ شيئا سوى 

هذه الصحيفة فقط منذ أربعين سنة، وهو يتمتع 

بثقافة واسعة في مختلف مجاالت الحياة بفضل 

قراءته لهذه الجريدة، وقد أتاحت له أيضًا أن يقرأ 

صغيرة،  مكتبة  بيته  في  ويجعل  الكتب  بعض 

عندما كانت تعرض بعض الكتب القيمة وتجعله 

وعندما  الكتاب.  ليشتري  المكتبة  إلــى  يتجه 

يتحدث معك تشعر بأنه يتمتع بثقافة عالية وهو 

بالفعل لم يقرأ شيئا غير هذه الصحيفة، ولذلك ال 

تستغرب عندما يقول ألجيره: / اجلب لي جريدة 

... وإن لم تجدها ال تجلب غيرها / . وعندما تسأله 

عن سبب حرصه على هذه الصحيفة دون غيرها 

يقول لك: / إنها عشرة عمر / . وعندما تذهب إلى 

وقد  المفضلة  اليومية  جريدتك  لشراء  المكتبة 

والفاكهاني،  والحلواني،  السـّباك،  ترى  تأخرت، 

والمعلم  والطبيب،  والكوافيرة،  الممرضة  وترى 

والمحامي، والموظف، والمختار، والكاتب يترددون 

بانتظار  ساعاتهم  إلى  وينظرون  المكتبة  إلى 

يذهبون  وال  هذه  المفضلة  جريدتهم  وصــول 

تستعجلهم  التي  االتصاالت  رغم  بيوتهم  إلى 

الطليقة  الحمامة  إنها  أجل   . الغداء  إلى  للذهاب 

والريحان  بالياسمين  يوم  كل  تأتي  التي  الثرية 

واألنغام والكلمات العذبة. 

وتنظيمات  هيئات  عن  تصدر  كثيرة  جرائد 

منسوبيها  على  تعتمد  جرائد  وهي  وأشخاص، 

مختصة  جرائد  وثمة  األولى،  بالدرجة  ومريديها 

والسياسية،  والفنية،  اإلعالنية،  الجرائد  مثل 

التي  الفئة  على  تعتمد  كذلك  وهي  واألدبية، 

تخاطبها والتي لها عالقة مباشرة مع هذا االتجاه 

أو ذاك، وفي جميع األحوال فإن مثل هذه الصحف 

العامة  األماكن  كل  تخترق  أن  بوسعها  اليكون 

ألقل  أو  الشاملة،  اليومية  كالصحيفة  والخاصة 

اسمها  يقترن  أحيانا  التي  /العمالقة/  الصحيفة 

ما  لكن   . تراها في كل مكان  والتي  بلدها  باسم 

ألن  العادية  اليومية  الصحيفة  من  يجعل  الذي 

تتمتع بهذه الخصوصية الكبرى وتكون صحيفة 

/عمالقة/ تخترق كل األماكن دون غيرها. 

صحيفتي  أقــرأ  ــا  وأن ونصف  عقدين  خــالل 

التي  المكتبة  إلــى  وأتـــردد  المفضلة  اليومية 

/ تتأخر  عندما  ــوقــت  ال بعض  فيها  أجــلــس 

الجرائد/ فأرى أفواج الناس تنهال على صحيفة 

األغلب  على  الصحيفة  وهــذه  غيرها،  من  أكثر 

قدر  أكبر  تقدم  فهي  الشمولية؛  بميزة  تتمتع 

المحافظات،  مختلف  من  المحلية  األخبار  من 

والجرأة  بالمصداقية  وكتابها  مراسلوها  ويتمتع 

لمساءالت،  يتعرضون  أحيانا  تجعلهم  التي 

هو  المحافظة  في  الجريدة  مراسل  يكون  وهنا 

شعبية  من  يزيد  أن  بمقدوره  ــذي  ال سفيرها 

صحيفته، كما بمقدوره أن يخفض من شعبيتها 

أخبارًا  لتقدم  الشاملة  الصحيفة  تأتي هذه  . ثم 

تهم الفئات الدنيا من الناس وخاصة تلك التي 

تقدم  وكذلك  الشعب،  قبة مجلس  تحدث تحت 

صفحات رياضية واقتصادية وثقافية وتحليالت 

إلى  فكرية،  وقضايا  ومترجمة  محلية  سياسية 

جانب استقطاب فئات الشباب وتخصيص زوايا 

للمرأة،  شيء  وتخصيص  لمواهبهم،  وصفحات 

وشكاوى  واألبــراج،  والتسالي،  واألزيــاء،  والمطبخ، 

أن  يحدث  فقد  واليانصيب،  والحوادث،  الناس، 

بعينها،  جريدة  فاليطلب  مكتبة  شخص  يدخل 

متقاطعة  كلمات  فيها  جريدة  أريــد  يقول:  بل 

وأبراج، أو يدخل شخص فيقول: أريد جريدة فيها 

صفحة شكاوى أو رياضة أو ثقافة . وإذا وجد هذا 

يداوم  يبقى  فإنه  جريدة،  في  ضالته  الشخص 

عليها فتكسب الجريدة قارئًا جديدًا، والشك أن 

بفعالية  تسهم  المتنوعة  األسبوعية  المالحق 

وكذلك  وشهرتها،  الصحيفة  انتشار  في  عالية 

الكتب التي تهديها الجريدة كل شهر لقرائها . 

هذا كله إلى جانب شخصية رئيس التحرير الذي 

يلعب دورًا بارزًا وأوليًا في سعة انتشار جريدته، 

جراء  /بنكسة/  جريدة  ـصاب 
ُ
ت أن  يصدف  وقد 

وجود رئيس تحرير متواضع في عالقاته وثقافته 

وموهبته الصحفية فتخسر الجريدة أعدادا كبيرة 

من قرائها اليوميين وتتحول من جريدة ساخنة 

إلى جريدة بها برود، مثلها مثل أي جريدة عادية 

وجودها كمثل عدم وجودها، وهنا ترى أفواج قراء 

هذه الجريدة تتجه إلى غيرها.

أن  لها  يمكن  التحرير  رئيس  شخصية  إن 

في  أولى  عادية صحيفة  أي صحيفة  من  تجعل 

المتنوعة  عالقاته  بانفتاح  يتمتع  عندما  البالد 

أي  المهنة فيعّد صدور  وبكفاءة عالية في هذه 

عدد بمثابة صدور كتاب له، إنه يتابع عمله ويقف 

على رأس عمله ويترك اآلفاق مفتوحة ألي تطوير 

أو تحديث أو إضافة، ويشعر بمسؤولية تاريخية 

خالل هذه الفترة التي يشغل فيها هذه المهمة 

اإلعالمية الكبرى، إنها تتحول إلى تاريخ شخصي 

ومجد شخصي له، وهكذا فنحن نقول: إن األعداد 

التي كانت في عهد فالن من هذه الصحيفة، وكم 

االنتشار  وواسعة  مشرقة  الصحيفة  هذه  كانت 

في عهد فالن. 

الصحيفة المميزة هي تلك التي تنجح في أن 

تلخص لك أخبار البالد والعالم المختلفة فتجعلك 

تقلب صفحاتها الثرية بنشوة وتحيل العالم كله 

إلى مدينة صغيرة تجعلك تمشي في شوارعها 

شارعًا شارعًا وزقاقًا زقاقًا مع كل صفحة وعمود. 

ثقافـة الصحيفـة اليوميــــة
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سعدي  العراقي  للمبدع  الشعرية  التجربة  محطات  تتعدد   
يوسف، المرحل والراحل دومًا وإن أقام في لندن منذ عام 1999؛ حيث 
القطارات  حيث  أو  حراسته،  على  تتناوب  والكآبة  والغربة  الضباب 
زوادة  وأن يحمل  الهدوء،  أن يحاول  القطبي تمنحه  والنجم  والليل 
أمنياته أينما توجه، وأن يحفظ في ذاكرته شمس بغداد البعيدة 
المسلولة، ومهما زاد جليد ستوكهولم في عمق العزلة وفي خطوط 

الليل السوداء، فإنه أعجز من أن يبدد تفاؤله.
بآالم  مندغم  ومثقف عضوي  ومترجم  يوسف شاعر   وسعدي 
عبر  آهاته  ويرسل  العواصم،  إلى  همومه  يحمل  العراقي،  الشعب 
إلى  ويتوق  والفرات،  دجلة  وإلى  والبصرة  بغداد  إلى  المسافات 
القرصان  بينها:  من  عديدة  شعرية  مجموعات  له  األهوار،  معانقة 
عام  والرماد  النجم   ،1955 عام  لآلخرين  ليست  أغنيات   ،1952 عام 
عام  األخيرة  الساعة   ،1970 عام  األولى  السماء  عن  بعيدًا   ،1960
الوثني  صالة   ،1990 عام  محاوالت  عــام1983،  تأتي  مريم   ،1977
الجنة عام 2007، أغنية صياد  الشيوعي األخير يدخل  عام 2004، 
السمك وقصائد نيويورك عام 2008، قصائد الحديقة العامة عام 

2009، غرفة شيراز عام 2011 .
والمقالة  والمسرحية  والرواية  القصيرة  القصة   وكتب سعدي 
النقدية، وأصدر يومياته ومقاالته في كتب عدة منها: أفكار بصوت 
من  العديد  وترجم   ،1997 عام  الكنغر  خطوات   ،1987 عام  هادئ 
بينها:  من  عالميين،  لمبدعين  والروايات  الشعرية  المجموعات 
تفقدها  التي  لالسكندرية  وداعًا  هويتمان،  لوالت  العشب  أوراق 
لسارة  مراق  بوبا، حليب  لفاسكو  القلب  ليمون في  لكافافي، شجرة 
معلوف،  لديفيد  واإلرهابي  متخيلة،  حياة  روايتي  وترجم  ماغواير، 
والصرخة الصامتة لكينز أور أويه، واألمير الصغير ألنطوان دو سانت 

أكسوبري.
وفرنسية  إنكليزية  أجنبية  بلغات  أعمال  لسعدي  وصــدرت   
وألمانية وإيطالية، ونال عددًا من الجوائز عن أعماله الشعرية، من 
بينها: جائزة العويس والجائزة اإليطالية العالمية، وجائزة كافافي 
التي تمنحها الجمعية الهيلينية، وجائزة فيرونيا اإليطالية ألفضل 

مؤلف أجنبي.
قصائد غرفة شيراز تشبه الترانيم، مكتوبة بريشة رحالة يكتب 
يومياته، أو هي أوجاع مبعد عن وطنه وجذوره، تكشف كيف حولت 
الخيبة حبه إلى كراهية ويأس، يقول في قصيدة )مسودات سريعة: 
أعمى/  أعمى/ في شهر  ليال من سهد  أخيرًا/ بعد ثالث  إني نمت 
أكتب/ طنجة بيتي/ أكتب/ إني أكره رمل بالد العرب/ وأفاعي الرمل 

بأرض العرب/ أكتب/ إن عراقًا ميتًا يولد ميتًا ص65-64.
الذي  الغيم  الراحل يبحث عن أشباحه، فال يجد سوى  الشاعر   

تدفع حيتانه الريح الشمالية والطيور المهاجرة، يقول:
 هل تبصر الطير ما نبصر؟/ البحر حيتانه والخيول وذاك الدخان/ 
منازلنا  سجناء  هنا/  أنا  الطير  تعرف  وهل  الثقيل/  السماء  وماء 
الحجرية ذات الحدائق/ أنا هنا الموثقون إلى طين أجسادنا؟ ص14 

.
طائرًا  خفيفًا  بصحبته  غدا  ألنه  البعيد  الضوء  سعدي  تبع   
وشفيفًا، وأخرجه من برجه الحجري وليله األسود، يقول في رباعية 

)الضوء البعيد(:

 وأطل بين ستارتين/ الضوء غماز/ وتلك الدوحة الجرداء تفسح 
منفذًا/ أحسست أن زجاج نافذتي المضاعف صار فضيًا / وأني في 

المدار ص19.
 وفي مواويل مرسلة إلى ثوار ساحة التحرير في مصر البهية، 

أهداها إليهم وإلى صديقه أحمد فؤاد نجم، يقول: 
 مصر البهية أمّنا جاءت إلى الساحة/ مصر البهية أشرعت للريح 
طرحتها/ ودارت راية بالفل والبارود فواحة/ مصر البهية أمنا جاءت 

إلى الساحة ص23 .
 وبين الزيادية والواصلية البعيدتين المحاصرتين، وبين العراق 
الذي حّوله بعض أهله إلى فندق عائم ومبغى، ووهبوا كنوزه للغريب 
يحاول  استوكهولم،  وصقيع  والحزن  الغضب  وبصحبة  المدجج، 

الشاعر أن يجد بعض الهدوء، يقول: 
لك  وألقل  تنتظر/  ال  وحــدك/  تجلس  قبل،  تكن  لم  كما  أنت،   
يا صاحبي الجهم ال تنتظرها/ لقد غرقت منذ شهر هنالك/ حيث 

الرمال مخططة باألفاعي ص62 .
 غنى سعدي لمدن الضياء باريس ولندن وبرلين واستوكهولم، 
المعذب ولعذابات روحه، وظل رغم  وغنى لصياد السمك وللنخيل 

ألمه ينشد لآلتين، يقول:
 لقد ضاقت بنا الدنيا إلى أن عذب الموت/ فهل نستمطر الصخر؟/ 
وهل نعصر من أعراقنا كوب حليب؟/ غيضة الزيتون باعوها فأمست 
حطبًا للموقد/ البحر للقرصان/ وأعناب البالد اعتصرت خمرًا وها نحن 

أوالء الناس منسيين/ منفيين في أحوازنا/ لكننا آتون ص45 .
 ويستذكر سعدي األخضر بن يوسف الثائر الجزائري المتمرد 
وتحوالته  تناوباته  أن  ويرى  الباردة،  المدن  في  المنفي  والشبيه 
من العزلة واليأس إلى الحرية والثورة تعكس ما يجول في خواطر 

الشاعر، يقول:
ربما  أو  له/  الذي كان  الجالس يلقي دفعة واحدة كل   األخضر 
كان عليه، األخضر اآلن طليقًا مثلما كان، ولن يجلس مقرورًا هنا في 
غرفة استوكهولم/ األخضر استعمل ما كان يداريه قديمًا/ أن يرى 
في لحظة خاطفة ما ال يرى/ فليتالك الغرفة واستوكهولم والمبنى 
وهذا البحر/ والغابة والثلج الذي يطفو/ ليخرج مرة واحدة من جلده/ 

وليندفع في لجة الثورة ص68 . 
 وتتناوب الرباعيات وترانيم الحنين إلى الشرق وأمجاده وعبق 
صندله ونده، وهفيف ثياب األحبة فيه، وتتالحق الصور والذكريات 
وتتعانق، ويرق األنين وتندفع شكوى العزلة باحثة عن فرجة أمل أو 

صوت أليف، ويتجلى ذلك واضحًا في قصيدة غرفة شيراز، يقول:
الواحدة؟ / الغرفة  أقول لشيراز: هل تظلين طول حياتك في   

هل أنت مثلي؟/ ولكنني بين حين وآخر أخرج من سجن هذا الزمان 
العجيب/ وأركض في شارع الليل وامرأة من عدن/ أنا أقهر هذا الزمن 
فافتحي يا بنية أبواب غرفتك الواحدة/ واخرجي نتنسم معًا ما أتانا 

به اليوم هذا الربيع ص66 .
 وها هو يهذي وهو مغمض العينين، ويحن وال يجرؤ على فتح 

عينيه لئال يرى ما ال يرى، ويقول في قصيدة أمنية:
 أنت أغمضت عينيك/ ماذا ترى لو فتحتهما؟/ هل حننت إلى 
قرية النمل والذل والقتل والمرأة الباردة؟/ هل حننت إلى تيه يوم 
األحد؟/ وجنون البلد/ ونخيل البلد/ أنت أغمضت عينيك/ أغمضهما/ 

هل سمعتك تهذي؟/ سأغمض عيني حتى األبد ص74 . 
تارة،  اإليقاع  لغة سعدي تنساب عذبة منغمة حينًا، وهادئة   
كأنها المجرى الذي يكيف غناءه بحسب تدرجات سريره األرضي، 
البهية:  واأللوان  والمشهدية  الحركة  فيها  تتناوب  متقنة  وصوره 
يكاد الضوء يلسع عيني اليسرى .. الضوء غماز .. أحسست أن زجاج 
في  حتى   ,, يثخن  الليل  ص19،  فضيًا  صار  المضاعف  نافذتي 

البحيرة أمسى الماء لوح رصاص ص8.
 ويصدح الشاعر في رباعية على البحر الطويل، يقول:

 تسير بعيدًا أنت أبعد ربما 
من البرق أو مما تريد المالئك
 تسير بعيدًا لم تفكر للحظة 

أن تتردى آن ترغو المهالك
 يليق بك التاج الذي ليس مثله 

نضار وغار وهو دام وشائك
المسيح  تاج  كأنه  والــدم  والشوك  بالغار  المرصع  للتاج  فيا   

الناصري الصاعد إلى جلجلة الصلب ص63 .
 سعدي يوسف العاشق المنفي والمغني الجوال، و)الشيوعي 
األخير المبشر بالجنة(، كما عنون إحدى مجموعاته الشعرية، واحد 
السورية  المالكية  بين  دجلة  عند شواطئ  عرفت  عشاق  قبيلة  من 
ينقطع،  أن  يجوز  ال  الذي  الغناء  مشوار  يواصل  العراقية،  والبصرة 
مثل سندباد بري يحمل نغمات الشرق ليؤلف بينها وبين نغمات 
إلى  ويهديها  شجية،  مقطوعات  ليبدع  والدانوب،  والراين  التايمز 

النخيل المدمى.

 |  خليل البيطار

محطات احتجاجية وتفاصيل في الكآبة
قراءة في المجموعة الشعرية )غرفة شيراز( لسعدي يوسف
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قـد األدبّي  الِمْســـبار ِفي النَّ
نـاص  نقـُد النَّقد لألَدب َوالتَّ

ه فعل وصفيٌّ  قـــد األدبيُّ على أنَّ ف النَّ    ُيعرَّ
اقد بوحي ِمـــن توّجهه  ، يقـــوم بـــه النَّ تقويمـــيٌّ
 والخير 

ِّ
المســـؤول في الكشـــف عن قيم الحـــق

والجمـــال في الحيـاة والمجتمـــع. وهو ال ينفصل 
قدّي  ـــأن النَّ

َّ
ق الش ا يعمِّ عن العمل اإلبداعي. وممَّ

صويـــرّي واإلبداعيِّ لدى  وفيـــق بين الحسِّ التَّ التَّ
اقد.. وعلى هذا األســــاس   ِمـــن الكاتـــب والنَّ

ٍّ
كل

ـة  ة ثقافيَّ ـة، ومهمَّ قد وظيفـــة اجتماعيَّ يصبح النَّ
لها دورها في رقيِّ األمم وحضارتها.

قد األدبيِّ صلة  ة والنَّ لة بين األســـلوبيَّ     والصِّ
تـاج  ة ووثيقة ؛ ألنَّ األســـلوب هو زهرة النَّ طبيعيَّ

األدبّي.
صة باألدب  راسـات المتخصِّ     ولقد كثرت الدِّ
ى اليـــوم، وحاولت  اد حتَّ وَّ القديـــم منذ عهد الـــرُّ
 ، ـــعي إلى تأســـيس مفهوم نظريٍّ وتطبيقيٍّ السَّ
ة  قـــد واألدب الغربيَّ مســـتفيدة ِمـــن حركـــة النَّ

الحديثـة.
قد      وهـــذا الكتاب الهاّم: ) المســـبار في النَّ
فه الّدكتور حسين جمعة – أستاذ 

ِّ
األدبّي ( ؛ لمؤل

حاد 
ِّ
راسات العليا في جامعة دمشق ورئيس ات الدِّ

ادر عن دار رســـالن بدمشق  اب العرب، والصَّ الكتَّ
انيـــة عام 2011 م، هـــذا الكتاب 

َّ
فـــي طبعته الث

ة أصيلة ذات قيمـة  يحاول تأســـيس رؤية نقديَّ
ة أو  ـــعريَّ

ِّ
ة الش جربة اإلبداعيَّ  عن التَّ

ُّ
كبـــرى ال تقل

كامليُّ  ة، وفـــي هذا اإلطار يبقى المنهج التَّ ثريَّ النَّ
ق ذلك.. 

ِّ
تي تحق

َّ
ة ال ور المنهجيَّ أحسن الصُّ

ّدموا 
َ
ق

ُ
   افُتتـــح الكتاب بقول اللـــه:  َوَما ت

ْيٍر تجدوُه عنَد اللـــه إنَّ الله بـَما 
َ
نفســـكم ِمن خ

َ
أل

ون بِصير  ] البقرة: 110 [.
ُ
تعمل

صِّ  ـــة قـــراءة النَّ ل: ) كيفيَّ    0 الفصـــل األوَّ
اقد ؛ لكي يمارس  األدبّي (، وهنا تبيان لصفات النَّ

ة صحيحة... ة وفق منهجيَّ قديَّ المسألة النَّ
   فـــإذا توافـــرت القـــراءة الواعيـــة العميقة 
ًا  ًا مبنيَّ ة بناء هرميَّ قديَّ قة أصبحت القراءة النَّ

ّ
المدق

ي إلى نقل  ة صحيحة، وهي تؤدِّ على أسس منهجيَّ
ة إلى األجيال المتعاقبة،

َّ
ة بدق جربة اإلبداعيَّ التَّ

 العلل 
ِّ

ـــليمة ِمن كل    فالقراءة الصحيحة السَّ
صِّ اإلبداعّي بأسلوب  واألدواء تعيد تشـــكيل النَّ
ـــحها للقضاء 

ّ
ا يرش اب واٍع، بديع، مـمَّ

َّ
جديد جـــذ

ذين يتطاولون عليه دون أن 
َّ
اء ال ة القـــرَّ على عبثيَّ

ة  اتيَّ
َّ
ـــروط ِمن صفات القارئ الذ

ّ
يملكوا أكثر الش

ة واألصيلة. موليَّ
ّ

ة الش والمعرفيَّ
د في  عـــاون المتجدِّ    والباحـــث مطالـــب بالتَّ
ة  ـــة والجماليَّ ـــصِّ وما توحيه قيمه الفنيَّ إطار النَّ
ة، وفي إطـــار ِمن الوحدة  فـــي ســـياقاتها البنائيَّ
ة ؛ وفـــي تقاطـــع فّنـــيٍّ ومعرفيٍّ مع  ـــموليَّ

ّ
والش

اريخية دون قســـر  صوص األخرى والوثائق التَّ النُّ
أو إكراه.

ة     هـــذا وإنَّ محاولة تأســـيس رؤيـــة نقديَّ

 
ُّ

ة ذات قيمة كبرى ال تقل ة وإبداعيَّ أصيلة شموليَّ
ة.. وفي  ثريَّ ة أو النَّ ـــعريَّ

ِّ
ة الش جربة اإلبداعيَّ عن التَّ

كاملي ِمن أحســـن  هذا اإلطار يبقـــى المنهج التَّ
ة..  ور المنهجيَّ الصُّ

كاملـــيُّ أن يفرض     واســـتطاع المنهـــج التَّ
ث عن ســـماته غير  وجوده منذ وقت مبكر ؛ فتحدَّ
، وعالجه 

ّ
ارسـين، مثل عبد القادر القط واحد ِمن الدَّ

بتوّسع شـوقي ضيف في كتابه: ) البحث األدبّي 
.)

ن  حمـــن واحدًا مـمَّ    وُيَعـــدُّ إبراهيـــم عبد الرَّ
اتيِّ واالجتماعيِّ 

َّ
صِّ إلى الواقع الذ د استناد النَّ حدَّ

ه قابل  ًا ؛ ألنَّ مَّ إعادة تشكيله فنيَّ
َ
، وِمن ث بيعيِّ

َّ
والط

ّي.. لإلجراء الفنِّ
ه يفرض على القـــارئ أن ينفتح 

ُّ
   وهـــذا كل

ة،  قد بصورة خاصَّ ـــة، واألدب والنَّ راث عامَّ على التُّ
، وفي إطار  صِّ اإلبداعيِّ  انفتاحه علـــى النَّ

ِّ
في ظل

ة. يَّ وحدته وسياقاته الفنِّ
ة  ـــصِّ برؤية ذاتيَّ    والقـــارئ ينفتح على النَّ
ة  ة نفسيَّ دة وشاملة ؛ وفق حالة فطريَّ ة موحَّ معرفيَّ
ـــة ال تلغي اآلخر وما يذهب  محايدة، وحالة ذهنيَّ
ة  ـــاعريَّ

َّ
ات الش

َّ
ها رؤية تســـتوعب الذ إليه.. أي أنَّ

غة واألســـلوب 
ُّ
مـــان والمـــكان والل

َّ
والكـــون والز

والوظيفة والهدف..
انـــي: يقف األديب حســـين 

َّ
   0الفصـــل الث

ورة  ــــعر القديم ِمن حيـــث الصُّ
ِّ

جمعـــة عند الش
والّداللة، فيبدأ بُمدخـل يشـــير فيـــه إلى أنَّ هذا 
ة و  ــــعر ما يزال مصدرًا لدراسـات كثيرة فكريَّ

ِّ
الش

ًا لجمـلة ِمن المذاهب  ة ؛ ألّنه يعـــدُّ مصدرًا ثرَّ فنيَّ
ى  ة في شـــتَّ اريخيَّ ة التَّ ـــة والمبادئ الفكريَّ َـّ ي الفنِّ

ميادين الحيـاة.. 
    ويقف الباحث عند بعض اآلراء والمفاهيم، 
ة هي بنية  ـــعريَّ

ِّ
ـــورة الش ويخلـــص إلـــى أنَّ الصُّ

أليف،  خّيل والتَّ فظ والتَّ
َّ
ة متناســـبة ِمن الل تركيبيَّ

ة فّنّية توحي بمشـــاعر  أو هـــي هيئـــة ســـياقيَّ
ر بالوســــط المحيط 

َّ
أصحابهـــا وأفكارهم، وتتأث

ًا.  ًا ومكانيَّ زمانيَّ
تي 

َّ
ة هي ) تلك األلفاظ ال ـــعريَّ

ِّ
ورة الش    والصُّ

مهـــا العقل الممـــزوج بالعواطـــف والخيال 
ِّ
ينظ

ة هيئة  ـــعريَّ
ِّ

ورة الش  زمان ومكان(. والصُّ
ِّ

فـــي كل
دة اإليحاء في ذاتها ؛ لما تحمله  ة متعدِّ ســـياقيَّ
جت  ة هيَّ ـــة وموضوعيَّ ِمـــن دوافع ونزعـــات ذاتيَّ
ـــاعر 

َّ
مشـــاعر مبدعها ومخّيلته. أي أنَّ حواس الش

ة  ر عنه بصيغة جماليَّ ف ما تشـــعر به، وتعبِّ
َّ
تتلق

ر  موازية للوســـط المحيط، وفي الوقت نفسه تعبِّ
قافيِّ واالجتماعيِّ للعصر 

َّ
اريخيِّ والث عن الواقع التَّ

ة 
َّ
فظ المفـــرد ـ على دق

َّ
ـــذي يعيش فيـــه، فالل

َّ
ال

ـــياق  تمثيله للبيئة والعصر ـ ال ينفصل عن السِّ
 منهما يعانق 

ٌّ
ورة ؛ فـــكل يه الصُّ ي لمـــا تؤدِّ الفنِّ

فظ التراكمي ـ على ما يحتوي شـــكله 
َّ
ا الل اآلخر، أمَّ

ِمن معاٍن ـ فال فائدة كبيرة ترَجى منه.

د إحساس المبدع 
ِّ
ة تؤك ـــعريَّ

ِّ
ورة الش    والصُّ

ة  هـــا صيغة جماليَّ ووعيه فـــي آن معًا، وتثبت أنَّ
موازيـــة للواقـــع، وليســـت محاكية لــــه على حدِّ 
مذهب أرســـطو، وَمن تبعه ِمن الباحثين القدماء، 
كالفارابي صاحب األقاويـــل المخّيلة أو األقاويل 

المحاكية للواقع الحقيقي..
، ال     وحين نحرص على إثبات الموازاة في الفنِّ
َعدُّ ِمن أبرز سمات 

ُ
ة ت يغيب عن بال أحد أنَّ الواقعيَّ

ة  ـــة جماليَّ ة فّنيَّ ها واقعيَّ ـــعر القديـــم، ولكنَّ
ِّ

الش
تســـتند إلى اإلحســـاس قبل أن تستند إلى األثر 
عر انفعال 

ِّ
اريخي... فالش الموضوعيِّ والبيئيِّ والتَّ

ة  ة جماليَّ فس ؛ وصيغة فّنـيَّ ر في النَّ
ِّ
وجدانيٌّ يؤث

 الوجـــدان بها مع العقل ؛ بمـــا يملكه ِمن 
ّ
؛ يلتـــذ

ة داخل العالقات المتشابكة  ـــعريَّ
ِّ

خصائصه الش
ة،  ـعريَّ

ِّ
دة ؛ ليبلغ الوظيفة الش بين عناصره المتعدِّ

تي أطلق عليهـــا كمال أبو ديب في كتابه ) في 
َّ
ال

تي 
َّ
ر ال

ُّ
وت ة ( وظيفة الفجوة، أو مسافة التَّ ـــعريَّ

ِّ
الش

ـعر. 
ِّ

ربطها بطبيعة الش
ناص: ة التَّ نظريَّ

ة  الـــث يتمحور حـــول نظريَّ
َّ
   0 الفصــــل الث

ـــة ِمن نظريات مـــا بعــد  نـــاص( وهي نظريَّ )التَّ
الحـداثة، وانطلقـت شـرارتها األولى ِمن كتابـات 
ة } جوليا كريستيفا  وسي } باختين { والفرنسـيَّ الرُّ
ناص(  ة األولى مصطلح )التَّ تي استخدمت للمرَّ

َّ
{ ال

في كتاباتهـا.
ســـم في بدايته      وهـــذا المصطلح كان يتَّ
ة والمباشـــرة، فالّنصوص تتقاطع  بعدم القصديَّ
فيما بينها بشـــكل عفويٍّ غير واٍع وال شـــعوري، 

ناص. ة التَّ وكذا هو عند أغلب أصحاب نظريَّ
ناص عند العرب،  ـــة التَّ ة نظريَّ ــــا مرجعيَّ     أمَّ
ة للقرآن الكريم،  صيَّ راسات النَّ فهي ترجع إلى الدِّ
ر، ولو كان 

ُ
 نّص، كُبر أم صغ

ِّ
واإلحاطـــة بمعاني كل

أويـل  صُّ حاماًل لمفهوم التَّ آية واحدة.. ثمَّ صار النَّ
فسير.. والتَّ

ه أن يلحظ  ناص على أنَّ ف البعض التَّ     ويعرِّ
القـــارىء عالقات بين عمل وأعمال أخرى ســـبقته 
 نصٍّ 

ُّ
أو جـــاءت بعـده.. ويقول البعـــض اآلخر: كل

فاعـل  ق بالتَّ
َّ
ـــة [ فيتعل ناصيَّ ا ] التَّ هو تناص.. أمَّ

ي األعّم. صِّ النَّ
ي 

ِّ
ناص جعلت عالقة المتلق ـــة التَّ     إنَّ نظريَّ

ق إاّل بالقارئ.. 
َّ
صِّ عالقة وجود، وهـــو ال يتحق بالنَّ

اد 
َّ
ق ا اإلبداع الحقيقّي فهو عند الكثيرين ِمن النُّ أمَّ

إبداع نصٍّ جديد ال عالقة له بنصٍّ سـابق.  
ناص وأشكاله: آليات التَّ

غة الموروثة 
ُّ
    إنَّ تداخل الّنصوص في ضوء الل

ة فـــي حالتي  جربـــة اإلبداعيَّ أســـاس انبثاق التَّ
المماثلة والمخالفة ؛ ِمـــن هنا نفهم تذّمر عنترة 
ـــابقة  قته ِمن كثرة الّنصوص السَّ

َّ
في مطلـــع معل

لـه، فلم يترك أصحابها له ما يقوله.. )) وقد أدرك 
اس منه ولـــم يغادروا له  ـــعر بعد أن فـــرغ النَّ

ِّ
الش

شيئًا ((. على حدِّ قول ابن رشيق. فيقول:
ِم    َردَّ ـَ ـعراُء ِمن ُمت

ُّ
 غادَر الش

ْ
هل

ِم ؟! ار بعَد توهُّ  عرفَت الدَّ
ْ

أْم هل
جــــاه تقـــع تجربتـــا امرئ 

ِّ
    وفـــي هـــذا االت

ة القدماء  دان أســـبقيَّ
ِّ
تان تؤك

َّ
القيس وكعب، الل

 منتج 
ُّ

ة.. فكل ناصيَّ واهر التَّ
َّ
إلى مالحظة هذه الظ

ناص  ا التَّ ة. أمَّ ًا جديدًا ِمن نصوص قبليَّ يكون نصَّ
ز مقولة إلغاء نصوص اآلخرين، 

ِّ
اتي فإّنه يعـــز

َّ
الذ

والّدخول في تجربة جديدة تنطلق ِمن الّنصوص 
الموجودة للمبدع إليجاد نصٍّ آخر يرضاه.

ي بوساطة 
ِّ
لق ل في التَّ

َّ
ة نمط آخر يتمث     وثمَّ

بريزي /  القراءة على المنتج، فقد روى الخطيب التَّ
ي / ت  ت 502 هــــ / موقفًا له مع أبي العــالء المعرِّ
ر الكلمة إذا قرأت عليه  449 هـ / قائاًل: // كان يغيِّ
ة على البناء  ناص منصبَّ ة التَّ ِمن شـــعره //. فعمليَّ
ة.  صيَّ ـــفرة النَّ

ّ
غوي وإجراء االنزياح المالئم للش

ُّ
الل

د على أنَّ 
َّ
ه عليه الجاحظ حين أك  هذا ما تنبَّ

َّ
ولعـــل

ـــأن في القصيدة هو فـــي إقامة الوزن وتخّير 
َّ

الش

عالء الدين حسن
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رواية مدافن الموت:
محكومة بجماليات السرد اللغوي 

وسياقات الحبكة البوليسية 

الصحفيـــة  الكتـــاب  قـــراءات  تعـــددت 
والمطالعات النقديـــة المتصلة برواية »مدافن 
الموت« للكاتب الفلســـطيني الدكتور أســـامة 
جمعة األشـــقر، وهي بال ريب مطالعات المست 
المظهر الشكلي واللغوي للرواية. خارجة بذلك 
عن سرب الرواية ومضامينها وحبكتها الروائية 
وهدفهـــا المنشـــود، ألنها مطالعـــات مقرونة 
الشـــخصي، ومربوطة  الكاتب وسجله  بشخص 
بأماكـــن إقامته وتجواله وترحالـــه في األمصار 
ومن ضمنها الســـودان. بوصفه دولة السودان 
هـــي الموئل المكاني والذاكرة الســـردية التي 
انطلقت من خاللها فصول الرواية وحكايتها من 
ألفها إلى يائها. وبالتالي ال بّد من اإلشـــارة إلى 
أنها رواية لم تقرأ بالصيغة النقدية المناسبة، 
ونحن هنا لســـنا بمعـــرض المفاضلة أو التمايز 
عن قراءات اآلخرين؛ بل هـــي مطالعة محكومة 
بالتجربـــة ومحاولـــة اقتناص حقائق األشـــياء 
والرمـــوز واألماكن والـــرؤى الفنيـــة والجمالية 
والمسحة اإلنســـانية الجامعة لمفهوم الرواية 
المعاصـــرة الخارجة عـــن مألـــوف األكاديمية 

العربية.
  أقل ما يقال في رواية »مدافن الموت«، أنها 
رواية بوليســـية في ســـياق بنيتها التركيبية 
عمومًا وحبكتها الدرامية خصوصًا، والمنسجمة 
مـــع رؤى ذاتية ومخيلة جامحـــة لكاتب يمتلك 
مفاتيح صياغة عالمه االفتراضي. رواية سريالية 
الطابع السردي للوقائع واألحداث. متخذًا فيها 
شـــكل الفوضى السردية المقصودة، واالنتقال 
بالمتلقي إلى واحات افتراضية متفككة زمانيًا، 
ولكنها متوحدة مكانًا، وبيئة جغرافية. وتقارب 
حدود المخادعة الوصفية للمتلقي، وتلوك في 
دوامة أحداثها ومشاهدها متداخلة النصوص، 
مفاتن الحكايـــة في محاكاة ســـردية لفصول 
أحداثها ومجرياتها المطابقة لسجل المذكرات 
الشخصية. يضعها الكاتب الروائي في صيغة 
ضمير المتكلم، ويتقمص شـــخص الراوي في 
لحمة وصف وكشـــف، متواتـــرة حينًا ومنزاحة 
لفوضـــى التنقل مـــا بين األماكن والشـــخوص 
حينًا آخر. لكنها موصولـــة بميزان تقني موحد 
مـــن األســـاليب والتراكيب اللغوية الســـردية، 
المعتمدة على جماليات اللغة وتمكن المؤلف من 
توظيف مهاراته الشخصية في صياغة األلفاظ 
التعبيـــر وطالوته، وتمكين  والتراكيب وجزالة 
مفرداته في حبك هياكل الرواية ودالالت الرؤى، 
والرتابة والقوة والمتعة في توصيف شخوصها 

فـــي متواليات  المنفردين  وأماكنها ورواتهـــا 
األزمنة والحكاية الروائية.

شـــعرك وكأنك تســـير في حقول ذاكرة 
ُ
 ت

مكانية مجهولـــة ومعروفة بأن معـــًا. أحداثها 
وطبيعتهـــا الجغرافيـــة وشـــخوصها، يمثلون 
أدوارهم الرئيسة في صناعة الحدث، يتخذهم 
الكاتـــب مطية وصـــف ومجال حيوي لســـبك 
تراكيـــب مقامات ســـرده اللغـــوي االفتراضي 
أيضًا. تستقوي باللغة العربية الراقية والتمكن 
النحـــوي الملحوظ، والمشـــهودة والمتبعة في 
صياغـــات الكاتب وطريقتـــه الخاصة في لحن 
الكلمـــات، ورصـــف موجبات الوصـــف الكالمي 
لصناعـــة األحداث. بوصف اللغـــة هي الجوهر، 
وأساليب السرد وتنوعاته هي المظهر الشكلي 
المتناغـــم مع مفرداتها األساســـية، وأحداثها 
المأخوذة من نسيج الواقع الجغرافي واالجتماعي 
المعاش لشـــخوص وقبائل موجـــودة بالفعل، 
مسرحها دولة الســـودان الشقيق وجنوبه على 
وجه التخصيص، وإدراجها بصور رمزية موحية 
وداللية، قد تغـــدو في تجليات مقـــول القول: 

بأنها سريالية غير واقعية.  
 التضمين والتورية واالنتقال المفاجئ هي 
المعادل الســـردي لجماليـــات الوصف اللغوي، 
يســـير في هديها بمناحي المعروف المكاني 
إلى المجهـــول الزماني. اللغة هي البطل المجاز 
في مجمل روايته، تبني حبكة الرواية وتســـعى 
لتبيان مظاهر وجودها كرموز ودالالت واستعارة 
هنا وتناص هناك. ونلحظ ذلك جلّيًا كقراء منذ 
ولوجنا فـــي مقدمة التمهيـــد، ومتابعة توالي 
الفصول المســـبوكة في ثماني صور ســـردية 
متواتـــرة األحـــداث والحوادث. نقطـــة انطالق 
الســـرد الروائي فيها بفصلهـــا األول: »الرحلة« 
ومنتهاهـــا فصلـــه: » بدايات ونهايـــات« وما 
بينهـــا من فصول متوالية: الســـقوط، القيامة، 
ضجة في الخرطوم، في المشـــروع الصيني، إلى 
الخرطوم، في الخرطـــوم«. تعتمد جميعها علي 
ســـياقات الســـرد الفجائي، المحمولة بفوضى 
السرد  وأســـاليب  والمتوافقة  الزمني،  االنتقال 
اللغوي، وتجلياتها الوصفية العاكســـة لذاكرة 
مثل - كما أســـلفنا- 

ُ
المـــكان البصرية التـــي ت

دولة السودان، مسرحًا مناســـبًا لسرد فصولها 
المتفاوتة طواًل والمتتابعة وصفًا، كبيئة مكانية 
صالحة لمتواليات حبكتها الدرامية المتصاعدة 
نحو ذروتهـــا الروائية، ومقولـــة مؤلفها كقيم 
إنســـانية معاشـــه. تلخص حقائـــق األجهزة 

الحكوميـــة األمنية العربيـــة وطرائق تعاطيها 
مع األحـــداث الواقعيـــة والشـــخوص المحلية 
المتصلة  الجســـام، السيما  العربية  واإلقليمية 
بدول االســـتكبار العالمي األمريكـــي واألوربي 
والصهيوني، وتكشف حدود تغلغلها في القرن 
اإلفريقي مـــن ناحية، وأن العرب ســـواء أكانوا 
حكامًا أو محكومين، عربًا عاربة أو مســـتعربة، ما 
زالوا غارقين في مخلفات حروب القبائل العربية 
المتناحرة والبائدة من ناحية ثانية. تأخذ شكل 
الـــدول التي صنعهـــا االســـتعمار والمتجلّية 
باتفاقيات سايكس – بيكو من القرن الماضي، 
وتكشف طبيعة األجهزة األمنية العربية المدربة 
في أحضانهم وبالتالـــي المخترقة. وتصل في 
نهاية مقولتها وذروة حبكتها الدرامية إلى أننا 
كعرب لدينا قابلية لالستعمار، وملتحفون بدثار 
أثوابنـــا المأزومة المتوارثة فـــي جعبة التاريخ 
المتداعي في تجليات حروب )داحس والغبراء، 
والغساســـنة والمناذرة وحروب القبائل العربية 
المتناحرة(. وأزعم أنها نقطة االرتكاز المحورية 
في فهم حدود المعنى من مجمل الرواية، التي 
تصلنا بسالســـة اللغة وجمالياتها للوصول إلى 
مغزى حكاية المؤلف وراويته، التي ال تخلو من 

توصيف مؤلم لواقع عربي معاش ومؤلم أيضًا.

الرواية: مدافن الموت.

المؤلف: د.أسامة جمعة األشقر.

فظ وسهولة المخرج.
َّ
الل

ة  ـــة لنظريَّ قديَّ ـــد األشـــكال النَّ
ِّ
    وتؤك

ـــة نقدّية متقّدمة  ها نظريَّ ناص علـــى أنَّ التَّ
دة أن  هـــا اســـتطاعت بآلياتهـــا المتعدِّ ؛ ألنَّ
تصبح أداة لنقد أيِّ نصٍّ ِمن أّي نوع كان، وِمن 
ف أشـــكال  أيِّ ثقافة نبت.. ويمكننا أن نصنِّ
نـــاص في نمطين اثنيـــن كبيرين، وهما:  التَّ
ناص  ناص المباشـــر ويشـــتمل علـــى التَّ التَّ
ل برســــالة ابن 

َّ
ســـع ويتمث المنحســـر والمتَّ

واالقتباس  رقة  والسَّ الغفران،  ورسالة  القارح 
ناص  غاير.. والتَّ ضمين والمعارضـــة والتَّ والتَّ
لميح  غير المباشـــر، ويدخل فيـــه المجاز والتَّ

مز. لويح والكناية والرَّ واإليحاء والتَّ
ـــعراء ِمن 

ُّ
بريزي أنَّ الش     وقـــد ذكـــر التَّ

قديم: يأخـــذ أحدهم البيت المشـــهور ِمن 
شـــعر غيره، فيزيده في شـــعر نفسـه على 

ضمين. ى: التَّ ذي يسمَّ
َّ
المعنى ال

    ويرى ابن ســـالم أنَّ هذا ليس بسرقة، 
ـــاعر ِمن شـــعر 

َّ
ه زيادة في شـــعر الش ولكنَّ

آخر مشهور كالمثل المشـــهور. وعليه قول 
ابغـة: النَّ

ـــى َمـــن اَل كالَب لُه     
َ
ئـــاب عل

ِّ
  تعـــُدو الذ

 الُمْسـَتْنِفِرالحاِمي
َ

قي مربض َوتتَّ
برقان بن بدر فقـال:

ّ
    أخـذه الز

لـــُه        اَل كالَب  َمـــن  تـــَرى  ئـــاب 
ِّ
الذ إنَّ    

 المستنفِر الحاِمي
َ

َوتحتِمي مربض
نـــاص اإليجـابيُّ هـــو إنتاج أفكار      والتَّ
قديمة بأســـلوب جديد، فهو ثمرة نصوص 
ه ليـــس وحيد البنيـــة وفقير  ســـابقة، ولكنَّ

الالت. الدَّ
أخيــرًا:

م األســــتاذ حســـين جمعـة في  فقد قدَّ
م ـ على مــــدى مئـتين وثماني  كتابــــه القيِّ
صفحات ِمن الحجم الكبير ـ ما يغني ويفيد، 

ويمكن أن أضيف:
ر 

ُّ
أث ـــا نقرُّ بضرورة ظاهـــرة التَّ    * إذا كنَّ

ة  ـــة وحتميَّ صوص األدبيَّ أثيـــر بيـــن النُّ والتَّ
نا فـــي الوقت ذاته نقرُّ  ناص، فإنَّ ظاهـــرة التَّ
ة، حيث  ـــرقة األدبيَّ ناص عـــن السَّ ببعـــد التَّ
ة إلى أنَّ أيَّ  قديَّ راســــات النَّ تذهب أكثر الدِّ
ن شـــيئًا ِمن نصوص  نـــصٍّ ال بدَّ وأن يتضـمَّ
أخرى، والكاتب بمعايشـــته للقراءات يختزن 
الكثيـــر منها، وال يمكن أن يكتب بمعزل عن 
ص الحاضـر  ذاكرته، إاّل أنَّ المبدع يعطي النَّ
تي في 

َّ
أبعـــادًا وجمالّيات تختلف عن تلك ال

ع. وقد  صنُّ ى ال يقع في التَّ الّنـــصِّ الغائب حتَّ
م الله وجَهه: [لوال  قال علـــّي بن أبي طالب كرَّ

الكالم يعاد لنفد]. 

*             *             *

هامــــش
قــد األدبّي ) 

َّ
 الكتاب: المسبار في الن

دراســـة (
ـــــف :  أ. د.  حســـين جمعــــــة 

ّ
المـؤل

باعة 
ِّ
ـن منشورات دار رسالن للط ـِ م

وزيع 
َّ
شر والت

َّ
والن

دمشـــق 2011 م.
فحــــات 208  ص ؛ قطع  عـــدد الصَّ
كبير.   
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د. ســـناء الشـــعالن، أديبـــة وناقـــدة أردنية 

ومراسلة صحفية لبعض المجالت العربية، تعمل 

أســـتاذة في الجامعة األردنية، حاصلة على درجة 

الدكتـــوراة في األدب الحديـــث ونقده، عضو في 

كثيـــر من المحافـــل األدبية مثل رابطـــة الكّتاب 

حـــاد الكّتـــاب، وجمعيـــة النقاد 
ّ
األردنّييـــن، وات

األردنيين، وجمعية المترجمين الدوليين وغيرها. 

حاصلة على نحـــو46 جائزة دولية وعربية ومحلية 

فـــي حقول الروايـــة والقصة القصيرة والمســـرح 

وأدب األطفال. وحاصلة على درع األستاذ الجامعي 

المتميـــز فـــي الجامعة األردنيـــة للعامين 2007 

و2008 على التوالي. ولها 26 مؤلفًا منشـــورًا بين 

كتاب نقدي متخصص ورواية ومجموعة قصصية 

وقصـــة أطفـــال، فضاًل عـــن الكثير مـــن األعمدة 

الثابتة في كثير من الصحف والدوريات المحلية 

 في كثير من المشاريع العربية 
ٌ
والعربية، وشريكة

الثقافية. ترجمت أعمالهـــا إلى كثير من اللغات. 

أجرينا معها هذا الحوار. سألنا فأجابت: 

هل تكتبين روايات ســـيرة ذاتية، أم ما   -

قد نظنه ســـيرة ذاتية هو مجرد لعبة ومغامرة في 

اللغة؟

*ال أستســـلم أبدًا لثرثرة الروايات ذات البعد 

الّســـيري الذاتي؛ وأرفض أن أستسلم لها بشكل 

كامل؛ فأنا أؤمن بجمالية االنعتاق من الذاتية من 

أجل الولـــوج في عالم التجربة الجمعية المفتوحة 

والكائن  والممكـــن  والتجريـــب  التأويـــالت  على 

والمحتمل والمأمول. ومـــن ناحية أخرى أعتقد أّن 

تجربة الرواية الذاتّية فيها الكثير من التوّرط في 

م الذات، التي تســـلب 
ّ
المغالطات والكذب وتضخ

التلقائي  اإلبداعيـــة جمالية صدقهـــا  التجربـــة 

المنبثق بعدم ارتباطها المعلـــن بذوات وتواريخ 

محّددة بذاتها. 

 

الّســـرد أم الكشـــف أيهما يأخذك في   -

غماره..؟ 

 

 *ال تعجبني أبدًا تجربة التعّري عبر الكشـــف 

كي الذي 
ّ
عن الذات، إّنما تغريني تجربة الّسرد الذ

يتحّول إلى أداة معرفة وتطهير ومكاشفة وعالج 

وإصالح وتربية؛ الّسرد يحمل ثيمة الحياة والتجّدد 

واالستمرار والهدم والبناء. باختصار شديد الّسرد 

لعبـــة الحقيقة القاهـــرة التي ال تقبـــل الموت أو 

االستالب. 

ما أهمية أن يكون لدى الكاتب / المبدع   -

مشروع يعمل على تحقيقه؟ 

 *المشـــروع للمبدع هو بمثابة العينين التي 

يختارهمـــا من بيـــن ماليين الخيـــارات كي يرى 

عبرهما مـــا يريـــده ، وكيفما يريـــده، ليصل إلى 

الطريق الذي يقصده. ولذلك ال يســـتطيع ســـائٌر 

أن يســـير دون درب أو عينين أو طريق، والمشروع 

عند المبدع هما العينان اللتان يرى بهما وعبرهما 

طريقه وآلته ومصيره وغايته. 

   

ما هو مشروعك أنِت؟   -

 *مشـــروعي هـــو أن أعّري الواقع البشـــع في 

مغامرات ســـردّية قصصية وروائية ومســـرحّية، 

وأن أفضح مالمحه الشـــوهاء في سبيل البحث عن 

وجه إنساني مشرق بمالمح مشرقة، ومستقبل آٍت، 

وسعادة أرضية محتملة. 

 -ما هي مساحة اإلجابات والبدائل المطروحة 

لما هو ســـائد وموجـــود في الواقع أمـــام كم من 

األسئلة في الرواية؟ 

 *ال أعتقد أّن الرواية في الوقت الحاضر تطرح 

أســـئلة أو إجابات بالمعنى المجّرد، وليســـت هذه 

وظيفة األدب في رأيي المتواضع؛ بل الرواية تبرز 

مالمح أفـــراد وجماعات وأزمان وأماكن، ولذلك هي 

تعطـــي صورة نصّية بـــدل فتوغرافية، وللمتلقي 

الرائي أن يرى فيهما ما يشاء، وأن يبحث فيها عّما 

يشـــاء. الرواية باختصار عالم منبثق عن عوالمنا، 

وللمبدع والمتلقي أن يســـقطا هـــذا العالم على 

معطيات عوالمهما. 

هل انفصلِت عن والدتِك؟   -

* إن كنـــَت تعنـــي باالنفصال هـــو القطيعة 

واالبتعـــاد والجفاء، فهـــذا لن يكون أبـــدًا ما دام 

قلبـــي يعرف نبض الحياة، ولكـــن إن كنَت تعني 

باالنفصال هو اإلرادة المستقلة، والذات الخاصة، 

والقـــرارات المنبثقة من الوعي، وحرية الخيار، فأنا 

 ذلك وأكثر بوجود والدتي وبوجود أسرتي، 
ّ

أملك كل

وال حاجة لي في االنفصال عن والدتي وعن أسرتي 

ق هذه الحرية؛ بل اإلنســـان الحّر الواعي 
ّ
كـــي أحق

يعيش أجمل معاني الذاتيـــة والفردية والحرّية 

 رعايتها وحنانها. 
ّ

 حنان األسرة، وفي ظل
ّ

في ظل

إلى أي مدى يساهم انفصال الكاتبة –   -

المثقفة عن األم في تحررها؟ 

* هـــذا األمر يعتمد علـــى األم وعلى المبدعة 

وعلى طبيعة العالقة التي تقصدها وعلى طبيعة 

الحرّيـــة التي تعنيها بســـؤالك. ولذلـــك إن كنا 

نتحّدث عـــن الحرية بمفهوم الّســـقوط والتجاوز 

واالنحالل، فال شّك أّن غياب األم المرشدة المربية 

يقود المرأة أكانت مبدعة أم غير مبدعة إلى طريق 

االنحراف والســـقوط والّرخـــص، واألمثلة في هذا 

الشأن يضيق المقام بها، وال تخفى على لبيب. أّما 

الحرية كيفما أفهمها بااللتزام واإلنجاز والمساواة 

والعدل واإلخاء والمحبـــة والبناء؛ فاألمومة الراعية 

الواعية المؤمنة تقـــود المبدعة إلى طريق اإلبداع 

المنتج الخير الّبناء الذي ننشده من األقالم الحّرة. 

ماذا بقي من أمك فيـــك وانعكس في   -

شخصيتك وكتاباتك؟ 

*أؤمـــن بأّن من ال أم له تعيش في قلبه ال قلب 

لـــه أو حقيقة أو خـــالص أو ســـعادة، ولذلك أمي 

 بأّنني ورثُت عن 
ّ
تعيش فّي، وأنا أعيش فيها. أعتز

 السخي، 
ّ

أمي القلب الكبير المحّب الحنون، والكف

 الدنيا، والّرغبة 
ّ

والروح العمالقة التي تتســـع لكل

 لحظـــة من لحظات الحياة 
ّ

الجامحـــة في تجّرع كل

إخالصـــًا لعظمة الحيـــاة والوجود والمـــرور بهذه 

التجربة الحياتية. أمي من أورثتني حكمة الحياة. 

؟  هل تتزوج سناء عن حبٍّ  -

*ال يمكـــن أن تتزوج ســـناء الشـــعالن إاّل عن 

حّب؛فالـــزواج عندي ليس عقد اجتماعي ملزم ، وال 

هـــو تقليد اجتماعي أقوم به نـــزواًل عند تصورات 

الجماعـــة، وتوقعات األفراد من أقـــارب وأصدقاء 

واج عنـــدي هو صيغـــة اجتماعية 
ّ
ومعارف. الـــز

 
ّ

ودينية وقانونية تســـمح لي بـــأن أكون في ظل

اإلنســـان الذي أعشـــقه، وال أتصّور أن أسير درب 

الحياة المضني الموحش دونه. حتى اآلن أنا أسير 

طريقي وحيدة دون شـــريك؛ إذ ال رجاًل يقرع قلبي 

حتى هذه اللحظة، وعندما يولد العشـــق في قلبي 

لن أترّدد لحظة في أن أشـــاركه درب الحياة؛ فهو 

درب طويل على الّرغم من قصر الحياة!

متى تريد سناء الشعالن أن تكون أّمًا؟   -

*أريد أن أكون أّمًا عندما أشتهي أن ألد الّرجل 

 صفاته 
ّ

الـــذي أحّبه في طفلنا الذي يـــرث عنه كل

ومالمحه، اإلنجاب عندي هو مشـــروع مقّدس أللد 

الرجل الذي أعشقه مرة تلو مرة. 

األمومة ماذا تضيف للمبدعة؟   -

* األمومة هي اللحظة التي تجعل المرأة قادرة 

على البـــذل والعطاء دون مّن أو جبر أو غاية، وهذه 

هي اللحظة الفيصل بين اإلنسان المنقوص وبين 

اإلنسان كامل اإلنسانية. وعندما تخوض المبدعة 

تجربـــة اإلبداع تغـــدو ذاتًا خيرة معطـــاءة تتقن 

اإلخالص لمواقفها ومبادئها وإنسانيتها. 

هل تعقدين مقارنة بين ما تعيشـــينه   -

اآلن وما كنت تعيشينه في الماضي؟ 

 *ال أفكر أبـــدًا بالماضي مـــن حياتي، ولذلك 

لســـُت من الّنوع الذي يندم على شـــيء فعله في 

الماضي مهما كان؛ ألّن الّنـــدم ال جدوى منه على 

ما ال يمكن اســـتدراكه. ولذلـــك ال ألتفت للماضي 

مهما كان عريضـــًا ومؤثرًا في حياتي، وال أعقد أّي 

ل المســـتقبل، وأفكر فيه، 
ّ
مقارنة معه، وإّنما أتمث

 خططي ومقارناتي، وهذا أنجع 
ّ

وأستحضره في كل

وأحكم في رأيي. 

ما هـــو تأثير المـــكان عليـــك ككاتبة   -

وإنسانة؟ 

 *المـــكان عندي ليس جغرافيـــا أبدًا، بل هو 

أشـــخاص وعالقات ومشـــاعر وتجارب مشتركة، 

ولذلـــك عندما تحّدثني عن المـــكان، أحّدثك عن 

األشخاص، وعندما تحدثني عن ذاكرة المكان، فأنا 

أترجم ذلك بذاكرة األشـــخاص، وعندما تســـألني 

عـــن تأثير المكان علّي ، أجيبك بأّن البشـــر الذين 

قابلتهـــم في حياتـــي جبرًا أو طواعيـــة كان لهم 

تأثير كبير على ســـناء اإلنســـانة والمبدعة، وهم 

المســـؤولون عن تكوين جغرافيا ذاتها، وتشكيل 

مالمح وجودها وأفعالها. 

كيف تريـــن النقد اليـــوم وهل أخذت   -

أعمالك حقها من المتابعة النقدية والدراسة؟ 

* النقد كائن حّي يســـتمّد وجوده وشرعيته 

ومالمحه وشـــكله ومحدداته من الذين ينتجونه 

قبل أن يعتاش علـــى مكون وجوده ومعلل خلقه، 

أعنـــي األدب، فال قيمـــة لنقد أو معنى أو ســـبب 

لوجـــوده دون عمـــل إبداعي يقـــوم عليه، ويتكئ 

علـــى أرضـــه. وفي هذا الشـــأن أقـــول إّن النقد ال 

يشـــبه العمل اإلبداعي بقدر ما يشبه الناقد، وألّن 

الناقد بشر، يكون صادقًا وعالمًا وبناء، كما يحتمل 

أن يكون جاهاًل ومنحـــازًا وظالمًا وهّدامًا، فإّنه من 

الّســـهل أن نجد نقدًا حياديًا بقامة صلبة جملية، 

 التجاهل 
ّ

ويمكن أن نجده غثًا قميئـــًا جديرًا بكل

والتعاظم عليه. 

 أنا مـــن زاويتي الخاصة فـــي عالقتي بالنقد 

أشكر الله على أّنني حظيت بأقالم نقدية صادقة 

وجريئة ســـواء أشـــادت بـــي أم هاجمتني، ففي 

الحالين أنا أحســـُن االســـتفادة مـــن األرواح التي 

تهبني ذاتها ولو عبر نقد يمّر مرورًا كريمًا أو لئيمًا 

على إبداعي. 

هل ترين أننا مازلنا في حاجة إلى العودة   -

إلى التراث؟ أم قراءة التراث بعين الحداثة..؟ 

*نحن العرب والمسلمين في معركة مصيرية 

شـــئنا االعتـــراف بذلك أم رفضنـــاه، وفي معركة 

كهذه علينا أن نعتصم بجـــذور وجودنا، والتراث 

من أهم وشـــائج هـــذه الجذور. ولكن التمســـك 

م والتحّجر حولها، بل يعني 
ّ
بالجذور ال يعني التقز

مس، 
ّ

أن نســـمو نحو السماء بفروع ممتدة نحو الش

ولكّنهـــا ترتبط بعرى وثيقة ال تعرف انفصامًا مع 

جذور أصيلة ثابتة راسخة في أرض عمالقة. 

هل تسعين وراء الترجمة؟   -

*ال أسعى خلف أّي شيء في هذه الحياة، وهذا 

سّر حصولي على األشياء. والترجمة هي من سعْت 

إلي، ال أنا من ســـعى إليها. الّسعي بمعناه الالهث 
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  موفق نادر

كر الوهم والواهمون تلتمع الصورة المثلى لنموذج 
ُ
ما ذ

ّ
كل

راسخ أبى إاّل أن يكون مسطرة تقاس بها حاالت الوهم الكبرى 

التي ذاع صيتها في تاريخ البشر!!

 بالســـنوات 
ً
ـــم القامة منهكا

ّ
 مهش

ً
ى الحالة فارســـا

ّ
تتجل

 هزيلة تكاد تتســـاقط 
ً
المديدة التي عاش، يمتطي فرســـا

عظامها، وال يشفع لها االســـم الباذخ بالفخامة الذي اختاره 

لها فارسها حينما دعاها »رو سينانت« !

 »سانشـــو بانســـا« 
ّ

في الخلف، على بعد خطا قليلة يشـــق

 بجالل الفروسّية التي انقرضت لوال 
ً
المسكين طريقه مأخوذا

هـــذا الرجل الذي خرج فجأة من العدم، يعتمر طشـــت حالق 

بداًل من خوذة المحارب، ويصـــارع طواحين الهواء على أنها 

جيوش مدججة بالســـالح والحقد، وال هـــّم له من هذا الكدح 

 بالشهامة والحياء بعد أن ارتّجت 
ً
سوى أّن يرى العالم مكتنزا

القيم الكبرى؛ دعامات الوجود التي من دونها ســـوف يصبح 

!
َ
ا

ّ
 هش

ً
العيش مائعا

خذ 
ّ
وبالطبـــع لم ينـــَس »دون كيشـــوت دوالمانشـــا« أن يت

عشـــيقة تليق بفارس له هذا االســـم الطويل الفخم، ورغم 

أنها كانت فاّلحة حمقاء تشفق على الرجل، وتساير انطالقة 

، لكّن الفارس أسبغ عليها 
ً
ا
ّ
بة أكثر مّما تحّبه حق

ّ
روحه المتوث

 »مدام دو دولسينا«.
ً
انا

ّ
 آخر طن

ً
من قاموس الفروسية لقبا

ب 
ّ
لم يكن الكتاب محض رواية لمغامرات هذا السّيد المعذ

القلب في زمن لم يعد ألمثاله فيه وجود؛ بل إنه مع ما فيه من 

لذة سرد المغامرات الطريفة، التي تكشف هشاشة أرواحنا 

، ال 
ً
ومقدار رســـوخ الطفولة فينا حتى بعد أن نغدو شـــيوخا

ي الفكر البشـــرّي وفلسفة الحكمة 
ّ
يطّوح بإحدى حاالت تجل

الكبرى:

، ال 
ّ

ه من دون الوهم فإن الحياة ســـوف تبدو ثقيلة الظل
ّ
أن

، لذلك فنحن نســـرع 
ً
 وممجوجا

ً
طاق، ويصبح العيش باهظا

ُ
ت

لنغسل األوضاع المحكومة بسيادة المنطق بقليل من الوهم 

نا نفكك بعض قســـوتها، ونسبغ عليها 
ّ
أو اللعب والحلم، عل

أنني بطاغور، شـــاعر الهند 
ّ
بعـــض الروحانّيـــة والطـــراء، وك

ى هذه الفكرة حينما أعلن:
ّ
الرقيق، كان يتمل

ه 
ّ
 كالســـيف الـــذي كل

ً
»إّن العقـــل الـــذي هو منطق تماما

نصل!!«

ها، وليس 
ّ
لقد أحّب الناس » دون كيشوت » في العصور كل

 على ذلك أّن الرواية أخرجت مبدعها »ســـيرفانتس« من 
ّ

أدل

ى له كتابة 
ّ
الســـجن، تحت إلحاح الجماهير الهائجة، ليتسن

الجـــزء الثاني من الروايـــة، وأّن أحد ملوك فرنســـا، من طراز 

 من حاشـــيته وهو يتنّهد : هل تتقن 
ً
»لويس« ســـأل واحدا

األسبانّية؟ فأجاب الرجل: ال يا سيدي! 

ومن لحظتها ذهب الرجل يدرس اللغة األسبانية بجّد وقد 

 
ّ

توّسم السفارة من ســـؤال الملك، وبعد وقت قليل عاد يزف

إلى الملك بشراه:

ـ سّيدي الملك، أنا اآلن أتقن اللغة األسبانّية مثل أهلها!!

ـ طوبـــى لـــك!! فأنت اليوم قـــادر أن تقرأ »دون كيشـــوت« 

بلغتها األصلّية!

قليل من الوهم ..!!

الالهب المستميت صنعة أمقتها، وأقرف 

منها، وال أتقنها، وال أريد أن أتقنها. 

من بيده مفتاح الترجمة؟   -

 شيء في يدّي الله الواحد القّهار، 
ّ

*كل

وهو من يسمح بأن تجري األمور على أيدي 

عباده، فيتوهم الواهم بأّنها ملك لألفراد، 

وهـــي حقيقة ملـــٌك الوهـــاب المعطاء. ال 

أفكر كثيـــرًا في يدّي من الترجمة وغيرها، 

ولكّننـــي أبذل جهدي صادقًا في إخالصي 

ه في 
ّ
في عملـــي، والتوفيق والتيســـير كل

يدّي الله. وهو حسبي. 

 

إلـــى أي حـــدٍّ تســـتطيعين أن   -

توازي بين الحلم والواقع؟ 

*أعتـــرف بأّنني أجيد هـــذه الموازنة، 

وهذا ســـّر حزني الوجـــودي المقيم، فقد 

أدركت مبكرة تلك الحدود النارية اللئيمة 

الفاصلة بين الحقيقة والحلم، وأدركت أّن 

األحـــالم بعيدة، وال توافـــي على الوقت إاّل 

متأخرة، وهذا هو سّر تلك النظرة الحزينة 

في عيني على الّرغم من ابتسامتي الدائمة 

الخادعة. 

- أين وصلِت؟ 

 *ال أعـــرف مكانـــي بالتحديد؛ فعلي 

أن أعـــرف مقدار المســـافة الباقية ألعرف 

مكانـــي، ولكن نظـــرًا إلى المســـافة التي 

قطعتها، فأنا إنسانة تجيد السّير سريعًا 

في دربها، وال تحفـــل بأعطاب الطريق، وال 

بلوم الالئمين. 

لمن تكتبين اليوم وغدًا؟   -

يب الذي يسكنني 
ّ
*أكتُب لإلنسان الط

ويســـكن قلوب البشر الخّيرين؛ أّما األشرار 

فليكتب لهم الشيطان، فأنا ال أحفل بهم. 

 

متى يصبح الصمت لغتك؟   -

*عندما يصبح العمى هو المرض الذي 

 العيون!!
ّ

يصيب كل

من هو القارئ المفترض بالنسبة   -

إليك؟ إذا ما ســـلمنا بوجود قارئ مفترض 

لدى الكاتـــب وإلى أي حـــد تفكرين بهذا 

القارئ عند شروعك بالكتابة؟ 

بأّنني عنصرّية في كتاباتي،  *أعترف 

وهو عيـــب أعنيـــه وأقصده، فأنـــا أكتب 

 شـــيء: النخبـــة في الوعي 
ّ

للنخبة في كل

والفهـــم واإلنجاز واإلنســـانية، وال أنّصب 

نفســـي مصلحًا أو نبيًا في زمن الألنبياء أو 

الالمعجـــزات، أنا ال أجيـــد الوعظ المرضي، 

وأمقته، وال أؤمن بجدواه. وال أطيق الكتابة 

لمن ال يجيدون الفهم. 

إالَم ترجعين أسباب عدم وجود   -

قـــارئ فاعل لما يكتب وينشـــر من أعمال 

أدبية وثقافية مختلفة؟ 

*هذا فقر تتحمل األســـرة والمدرسة 

واألنظمة جريرة أمره، وسوء عاقبته، جميعنا 

شركاء بمعنى ما في جريمة الجهل.

هل فكرت بااليدولوجيا كفن؟   -

*أنـــا أؤمـــن بالفـــن أيدولوجيـــا، أّمـــا 

ى وراء 
ّ
األديولوجيـــا فّنـــًا فهو مـــراء يتخف

مســـميات مزّوقة تجتهد أن تغّير حقيقة 

األشياء بتغير أسمائها، ولكّنها تخفق في 

ذلك المرة تلو األخرى. 

أال تريـــن أّن الرواية تحولت إلى   -

 يسعى لكتابة رواية _ 
ّ

موضة ، فصار الكل

الشاعر يكتب رواية والقاص يكتب رواية 

والناقد يكتب رواية والمفكر كذلك؟ 

*حق المحاولة مفتوح ومشروع ومكفول 

للجميـــع، والعبـــرة في الخاتمـــة، والعمل 

الجيد هو من يفرض نفسه، والوقت كفيل 

 األحمال الكاذبـــة واألجنة 
ّ

بإجهـــاض كل

المرضى. البقاء للحقيقة. 

كيـــف تملئين الفـــراغ الروحّي   -

والنفسّي لديك حين تشعرين بأّن هناك 

مساحة في نفسك قد فرغت؟ 

*لم يحـــدث أبـــدًا أن فرغـــت روحي، 

ألسعى لملئها؛فروحي ممتلئة بالله الواحد 

القهار، وهو حســـبي، وذاتي تضّج به، وال 

مـــكان لســـواه فيها، ولذلك هـــي فائضة 

ممترعة، ال خاوية فارغة. 

أّي مـــن الفنـــون كان لـــه تأثير   -

عليك في الكتابة ) الموسيقى ، المسرح ، 

الفن التشكيلي / السينما (؟ 

 الفنـــون لها يد في صنع ســـناء 
ّ

*كل

الشـــعالن، إاّل الفن التشـــكيلي، فنفسي 

مغلقـــة دونـــه، ال أحّبه، ولذلـــك ال أفهمه، 

وأعطي نصيبه في نفسي إلى الموسيقى 

التي أعشـــقها، وأفهم بها البشر أجمعين 

بغـــض الّنظر عن عروقهم وجنســـياتهم 

ولغاتهم ووالءاتهم ودياناتهم. 

 

ما هي العالقـــة التي يمكن أن   -

تنشـــأ بينك وبين المكان وبينك وبين أي 

نص يشـــدك؟ هل للنصوص ســـحر مثل 

ســـحر األمكنة يبقى في النفس والذاكرة 

فال يزول؟ 

*إّن كان هنـــاك ســـحر فـــي الوجود، 

فهو ســـحر الكلمة والّنص، األماكن بريئة 

من أّي تأثير علّي. ولكـــن مراحل تكويني 

رت 
ّ
صها فيما قرأت، وتأث

ّ
أســـتطيع أن ألخ

لت سناء الذات 
ّ
به، الّنصوص هي من شـــك

الواعية، وهي من صاغت سناء اإلنسانة، أنا 

إنسانة مكتبة. 

آليات  إلـــى  الكتابة  آليـــات  من   -

النشـــر مســـافة، تبدو أولها تعب ممزوج 

بالمتعـــة وآخرهـــا تعقيـــد وركض خلف 

ناشر كالســـراب يختفي ليظهر من جديد 

_ حدثينـــا عـــن رحلتك فـــي الطريق إلى 

الناشر؟ 

*ذكرُت آنفًا إّنني ال أركض خلف شيء، 

ولكّنني آخذ باألســـباب، والتوفيق من الله، 

 تجربتي مع 
ً
 شـــيء. حقيقة

ّ
وهو ميسر كل

الّنشـــر موفقة وجميلة وميســـرة، وليس 

فيها ذاكـــرة معاناة وخيبـــات أمل كتلك 

التي يتحّدث عنهـــا الكثير من المبدعين 

والمبدعات. 

أّي أهميـــة تجدينها للمراجعة؛   -

مراجعة ما فـــات عبر اســـترجاع األحداث 

والمواقف التي حصلت في حياتك؟ 

*الكّيس الفطن يراجع مواقفه ويوازنها 

من وقت إلى آخـــر، لكّنه ال يجعلها ذريعة 

للندم وجلـــد الذات والنكـــوص والتراجع، 

لكـــن يجعلها رصيدًا معرفـــي يقوده إلى 

الخيارات الصحيحة، والمآالت السعيدة. 

لقاء األجيـــال األدبية والثقافية   -

هل أنتج حوارًا وإبداعًا أم تصادمًا وصراعًا؟ 

الحـــرارة بمعانيها  د 
ّ
*االحتـــكاك يول

المحرقة الهّدامـــة والمنتجة البّناءة. اللقاء 

أنتج ضغائن وأحقـــادًا وخرائب وصدوعًا، 

كذلك أنتج تقاربًا وتجـــاورًا وتباداًل. لنا أن 

 شـــيء من اللقاء، والملتقون هم 
ّ

نتوقع كل

من يقررون النتيجة، ويختارون أقدارهم. 

هل يعطل الرقيب الذاتي عملية   -

اإلبداع عند المبدع؟ 

 الرقيب اإلبداع؛ ألّن 
ّ

*ال يمكن أن يعطل

مادة اإلبداع غير قابلة للتعطيل أو العطب 

أو الفنـــاء، فهـــي طاقة ال تفنـــى، ولكّنها 

تتحّول من شكل إلى آخر، ولذلك فالرقيب 

يمكن أن يحّول شـــكل اإلبـــداع، ولكّنه ال 

له أبدًا. 
ّ
يمكن أن يعط

 

التســـامح  إلى  األقـــرب  اإلبداع   -

والحوار أهو إبداع المرأة أم الرجل..؟ 

* اإلبـــداع الذي يحمل قيم التســـامح 

والحوار ينتجه المبدع ذو القيم اإلنسانية 

 الّنظر عن جنسه؛ فالجنس 
ّ

الرفيعة بغض

ليـــس معيـــار اإلنســـانية، وال يمكـــن أن 

يكون.

 - من هو الشـــريك الحقيقي للمثقف 

العربـــي، وهل هو في حاجة لشـــراكة من 

خارج بيئته؟ 

*المتلقي المثقف الواعي هو الشريك 

الحقيقي والوحيـــد والمثالي الذي يحتاج 

إليـــه المثقـــف العربي، أســـواء كان هذا 

المتلقي من بيئته أم من خارجها. 
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ْ
أبدًا على حاله كان الطريق

تمّر المجازات سهوًا, 

و خلف الغروب سارق أفٍق جديْد

ال أعرف ما يدور في مخّيلة األشجار,

و في كل إيماءة كان يخطفني البوح

و يدلف فوق أناملي خيط الصدى,

و العصافير خّبأت أجراسها

مخدوعًا حتى الطرف القصّي مداْي

كيف يطمئن على ثروة الله الّسنونو

.
ْ

و تنسى القّبرات كذبتين على حبل الغسيل

أحّن إلى ذاك السراج

و قد صار يحرقه تحت الضباب,

أهل حارتي ..

فاسأل عن نصفَي الخائف

حتى ال يراني الضوء المسّن

أو يهزمني تحت الغطاء نسل المتين

كأني أعبر فوق جسرين

و قد عادت من التيه الجهات

و لئن صّح ما رأيُت .. أو ما قال لك الخاتم

سوف ترثين ذوائب األقحوان

ب في شهوتين..
ّ
و يمطرك الدفء المهذ

فال تكشفي السّر,

أو تقولي متى تصرخ األرض عجلى

 ٍ صغيْر ..
ّ

كي أجمع أوراقي فوق كف

أمس.. في امتحان النساء

قيل: نجحِت..

شربت من نبيذ الخيال وحدِك

و أنجبت في اكتشاف اللغات قصيدتي

و تأّنقت رياح المها فوق الّسرير

سأشعل في كل اللغات أحرفي

ر
ّ
و أنا العاشق الخجول في حضرة البّن و السك

فأرى وجهِك الطالَع

من انبهار المرايا,

يعاتب في الّدن خمري العتيق..

هـــي اآلن.. خالتـــي الدنيـــا, و قد أســـرجت ذوق 

حكايتي

و في نعاس خريفها تصبو العناقيْد..

و من لوعة اإلفصاح.

تقول ما تريد..

هل أنا اآلن 

؟
ْ

ريق
ّ
أم على على حاله ما زال الط

أوقدي الشمع, وصلنا

ي الغامض مني .. لوالِك ما جئت
ّ
غط

و ال نضجت في هذا الهجير مواسمي

هي الرؤيا. ! .. و أنِت لي

و في اإللياذة يقال لم تنم إال قلياًل وسادتي

و ال قضاة هنا ليحاكموا خصلة شعٍر

ي
ّ
رت.. كي تالمس كف

ّ
تأخ

كم أسعفني الكّرام حتى ثملت دواتي..

 نعش أطاللي
ّ
و أنا الجاهلي أهز

فهل يفرج النسيان عني؟

و أعرف ما يدور في مخيلة األشجار

لتطمئن على ثروة الله آخر سنونوٍة

كانت تمازح قبل الزفاف جارتها

..
ْ

و نســـمع وحدنا ما قال الطّريق

ما قال لها الخاتم
   حمي الدين حممد

  حممد خالد اخل�شر

ســـأواجه الدنيا إذا شـــاء الحناُن، ألن 

ر بالخالِص.. 
ُ

أحالمي تبش

 فيها..
ٌ

 روحي، وثغرِك مشرق
ٌ
كبيرة

بشـــره بشـــمِس العمـــِر... قادمة من 
ُ
أ

الوادي..

هو الوادي صديقي، والصباْح.

النهايـــة، والبالبل في  مازلت أنتظـــر 

وريدي أكملت مشوارها.

لو نت أنسى كان عمري مثل عٍش..

فارقتـــه ماديات الطير فـــي الصيف 

اللطيف؟

دنيا تعاندنـــي كثيـــرًا،.. كل أعمامي 

تخلو..

والتي كانت تراودني تخلت..

فاكتبي فوق الجريدة كلما شاهدتني، 

.
ْ

سقط النصيف

بينـــي وبيـــن الموت أغنيـــة, وفوضى 

تستفيق على هواها..

سوف تعلنني قتياًل، أو أرّد قصيدتي 

من وأدها..

، وذلك 
ُ
بيني وبين الموت ينتصر الفراغ

الخوف المرابض..

.
ً

في الحديقة والمسمى بالرغيف

لن يدرك األصحاب معنى ما أريْد.

صوت يناديني، توقف، وانتقْم..

واســـكب على شـــرف الخصومـــة نار 

حقدك..

كلما سأل البنفسج عن هويته..

، وانتقْم.
ْ

توقف

وهنا قريبًا عند بئٍر مظلم

اصرخ، سيطلع البئِر وجهي..

إنه الحلم المرابض في الجباِل..

تآمرت أهواؤه

واألخوة األعداء مّروا قربه.

والعقـــارب  باألفاعـــي  إليـــه  ورمـــوا 

والضياْع.

أبدًا زليخة أرهقتنـــي.. والهواء الطلق 

خادعني..

وأبحـــث عـــن نبـــٍي كـــي يقاســـمني 

..
َ
الهداية

سجنه متأهٌب، متسلط.

وأنا إلى سجني سيأخذني الرغيف بال 

أغاني يا أبي
َ
الذئب يا أبتاه ما خان األمانة

إنه سيفي تمادى في تخاذله..

ولست سوى حزيٍن مؤمٍن بهدايتي..

فتوحـــدت حولي المخالـــب والثعالب 

والكالْب

والعمر مّر كأنه منفى، وأبعدني المزاْر

أبكـــي علـــى قلبـــي كثيرًا كلمـــا فات 

القطار

وأحّب عمري كي أعيد الحب في وطني 

الكريْم

متمـــرٌد، واليتم يأخذنـــي بعيدًا دون 

جدوى

إنه قدري اليتيْم

الذئب يا أبتاه أرحم من أقاربنا..

ألني ما سقطت..

بالفـــراق..  نونـــي 
ّ
كف قاســـموني.. 

وشردوني يا أبي

أنت الذي أمّنتهم، ورعيتهم

خذلوك حتى ال تراني..

غيرة حماء تنهشهم..

وأنت ستظلم الذئب البريْء

وأنا أسير العابديْن

وضحية المتخاذلين

جاؤوا إلّي وكان كفي قادرًا

فمنحتهم وطنًا يداري عورة

الباقين في الحقد اللئيْم

»ألقي قميصي فوق وجهك يا أبي« 

وإليك تشتعل القصيدة كالشموْع

أوجدتها، وأعدتني 

ها أنت تفرح بالضياْء

اتهام باطل 
لذئب مظلوم
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ضجيج السكينةهزيع الماس 
  اآمال �شلهوب   ع�شام تر�شحاين

باب
ّ

1ـ أحوال الض
في لحظٍة.. 

ْت مشارفها 
َ
ْرخ

َ
أ

على غيم الّرضاب.. 

في لحظٍة.. 

خرجْت من الصهباِء 

وانتبذت مكانًا

في هزيع الماِس... 

ها الِغياب.. 
َ
قاَبل

تركْت هنا بصماتها 

فوق الحنيِن 

وفوق أوجاع المكان.. 

تركْت رذاذ فنائها

في شـــعلة الزهـــر األخير 

للزمان... 

كم كنُت أرغُب 

أن أراها

وهي تهرب من حكاياها 

لتعبر َ في كالم األرجوان... 

لكنني... 

 
ُ

وأنا أسيــل

كما الجنون 

على ُمخّيلة الشـجْر 

ثْر... 
َ
ضاع األ

بطُت أشباحي 
َ
خ

َ
ف

ـرْر.. 
ّ

بأجنحة الش

وكوردٍة.. 

أبقْت غبار عطورها 

فوق الكتاْب 

ٌم.. 
ْ

مازال َوش

ها فوقي  من زمرِد َمسِّ

ُيزاولني 

 السـحاْب 
َ

ألرتجل

هل ما تنامى 

من سراٍب 

فوق ذاكرتي 

سيقرعُه العدْم.. 

ْم أّن موسيقا الرماِد 
َ
أ

ستشعل اآلتي 

بأحوال الضباب...؟ 

 

2ـ دخان البحر
فراشاٌت من النهوند 

ي 
ّ
تأخذها.. إلى ِظل

 
ِّ

وما بيني وبين الظل

أحالٌم بال ذكرى 

وحي 
ُ
ذي.. بجنون ما أ

ُ
خ

فضي اســـتعارات 
ُ
فلـــن ت

العطوِر 

 ، إلى الصعود إلـيَّ

إّن الهامش الورديَّ 

في فوضى متاهِته 

وفي ُحّماُه... 

الينساِك في لغتي 

اإلنشـــاد   
َ
تفاحـــة ـــذي 

ُ
خ

والتكويِن 

قبل فواِت 

مافي البعِث 

المكنـــون  فـــي  رؤاَي  إّن 

مطُر 
ُ
ت

اآلن  تســـتحم  والخرافـــة 

بينَي 

لم تعد.. روحي 

من النزهات.. 

ت ْ وال احتجبْت 
ّ
ما صل

ذي.. أيقونتي 
ُ
خ

ها.. تلك تصعُد 

هل رأيِت أناملي 

ما فوق مرمرتين ِ 

تختلجان باألعشاب؟ 

ُمّري تحت أغنيتي 

سيرتعش السراُب وأنِت 

بالحبق المَنّنرِه في ظنوني 

لن يكون سوى الربيِع 

على يمين ًمَسّرتي 

ويكون وقٌت.. 

كاللذيذ من الخرائب 

في اشتعال طفولتي.. 

يا أنِت.. 

كم أوقدِت غيرة شاهقي 

وخرجِت من َبْرقيَّ 

كم أينعِت بالمجهوِل 

من لغتي.. 

وبالثمر الذي 

تتناوب األلوان واألسماُء 

رجفتُه وبهجتُه.. 

وترتشـــف المعانـــي منُه 

اآلتي... 

غمض... 
ُ
سأ

نهي 
ُ
ريثما أ

كتاَب سحابة األجساِد 

بين فضائك السـاجي 

ومعجزتـي 

ى 
ّ
 ما تلظ

ُ
غمض

ُ
سأ

من قناديل السـريِر 

ومن دخان البحِر.. 

في عنقود آزفتي... 

طال رنين الســـاعة الخامســـة صباحًا مضت عشر دقائق وما 
زال الصوت يخـــرق أذني، على الرغم من أني وضعت الوســـادة 
فوق رأســـي هذا ال يجدي  ال بد أن أستيقظ – أخذت ثوب النوم 

الطويل من الخزانة، دخلت غرفة الجلوس ألنهض مضر.
على هذه األريكة يخلد وكأنه فوق سريرمن حرير؛ أقف أمامه 
كشـــبح بائس بأيد مسترخية أحاول عقص شعري الطويل الذي 
داعبـــه أبو مضر طوال الليل، تأملت الجدران والســـقف بعينين 
ناعســـتين أحسســـت وكأننا نعصـــر نحن الثالثـــة في قوقعة 

بحرية 
تلمست وحيدي وأنا أرمق؟! قدميه اللتين باتتا في الهواء – 
و أتساءل: هل األريكة صغرت أم هو قد كبرعنها أضع قبلة على 

خده وأقول : هيا يا عمري!
يمأل الصيف الغرفة باســـتيقاظ مضر --- ينظر  إلى وجهي، 
يبتســـم لي الصبـــاح  وهو يتلمـــس بتحقق يـــدي التي تحت 

وجنته.
يدرك مضر ما يريد منذ بداية  العام الدراســـي لشـــهادته 
الثانوية؛ فهو مجتهد يتوق لدراسة القانون. أما أبوه الذي أصدر 
المرسوم القاضي بعدم تســـليم غرفة النوم لمضر مهما كانت 
األســـباب، فهي حكر له؛ فالمخدع الليلي شـــيء مقدس يفرض 

وجود أنوثة زوجته معه.
أصبح الوحيد شـــابا يفوق والده طـــوال وحنانًا – وقف أمامي 
بقده تأملت سمرة جســـده ,منكبيه العريضين, شعره األشعث 
الالمـــع, مقلتيـــه الخضراوين و شـــفاهه   العريضة تحيط بفم 

صغير تنحني لتضع قبلة على رأسي...
تبعث اللظى في  جسدي نصف النائم، فأصحو محملقة أرفع 
الستار وأفتح النافذة، ليلتطم وجهي بجدار اسمنتي شاحب في  
األحياء العشـــوائية فألتف يمينًا و يسارًا ألجد فسحة سماوية 
صغيرة أحلق إليها، اســـتغيث بقاطنيها لكن عبثًا. لن أرى سوى 
أبنيـــة تعانق بعضها بعضـــًا بأعمدتها الملتويـــة التي التف 
حولها عدد كبير من األســـالك الســـوداء المتداخلة باســـترخاء 
على بعضها فـــي الهواء الملوث الذي يحمـــل الروائح الكريهة 
مـــن أكياس النفايات الملونة المرمية أمـــام أبواب هذه األحياء، 
التي تبـــدو كمخيمات الجئي الحرب أو الكوارث؛ وما الفقر إال من 
االثنين معًا و هذا ما دفعنا للسكن هنا منذ عشرين عامًا أي منذ 
زواجي بأبي مضر عندما بلغـــت العقدين وأنا أقبع منتظرة أحلم 
بالفضل، واليوم أتألم وأحترق كلما نظرت إلى مضر الولد الوحيد 
الذي يشبه القديســـين بصمته لكني أتحد معه بكل ما يختلج 
في نفسه , على عكس أبيه الذي ال يسعى على أن يتعب جسده 

بعمل ما بعد انتهائه من  عمله الوظيفي. 
ألسنا نحن الثالث بشـــراكة واحدة؟  بعد الزواج صرنا جسدًا 
واحدًا، وكان مضر الثالث بيننا؟! في بداية  زواجنا اقترحت عليه 
مرات أن يسعى لي بوظيفة كي نتساعد في تحسين معيشتنا 
و أنـــا حاصلة على الشـــهادة الثانوية  لكن هـــذه الفكرة كانت 
مرفوضة بشـــكل قطعي بالنسبة له بسبب الغيرة المطلقة التي 
تحولت إلى الشـــك و الظن على الرغم من حبـــي الكبير له فبتنا 
نقبع في الحي العشوائي الذي يلم كل الفوضى من بعاق الكبار 
إلى زعيق الصغار والضجيج العارم يصل إلى فضاء هذه األحياء 

دون حياء لياًل و نهارًا.
ضقت ذرعا بتلك الليلة وأنا مستلقية بجانب أبي مضر الذي 
يطوق خصري بذراعيه أحسســـت كأن أنفاســـي تتالشى أريد 
أن أصرخ فـــي حين كان يحثني على االقتراب منه فســـرعان ما 

أجهشت بالبكاء.
نزل عن الســـرير وجثـــا قبالتي و بصوت مضطـــرب  : ما بك 

حبيبتي؟  هل يؤلمك شىء؟قلت : أخفض صوتك 
قال : اجلسي قولي ما األمر؟! 

قلت و العبرات تنهمر من مقلتي : أشـــعر بتعب نفســـي و 
إرهاق في داخلي 

قال : ماذا تريدين أن أفعل؟
قلت : اتركني اآلن أخلد إلى النوم و في الصباح نتحدث.

......                                        
جلست على الكرســـي مكتفة اليدين أحاول حبس الدمع في 
ّج في صـــدري ورحت في غفوة قلقة أيقظتني منها 

ُ
عيني بأنين ز

يد أبي مضر عندما المست وجهي. كانت الساعة السابعة 
 صبـــاح الخير حبيبتي – القهوة جاهـــزة – هيا   ---- نهضت 

بسرعة – أين مضر    ؟ 
قال : انصرف إلى المدرسة --- قلت : لماذا لم يوقظني ؟    قال 

: أخبرته أنك متعبة قلياًل – ليدعك تنامين. 
جلســـت معه أرتشـــف قهوة الصبـــاح دون أن أتفوه بحرف 

واحد.
قـــال : أخبريني اآلن كفى صمتـــا – قولي ما تريدين  ---- قلت 
: أريد أن أرى الشـــمس حين تشـــرق و تغرب أريد أن أرى الســـماء 
الواســـعة بزرقتها - - بغيومهـــا--- أريد الســـكينة – الهدوء --- 

التأمل – عشرين سنة و أنا أبحث عن ذلك و لكن دون جدوى.
قال : ما رأيك بقضاء يومين في الضيعة – قلت : ال إنها بعيدة 
و أنـــا ال أريد أن أبتعـــد عن مضر فهو بحاجة لي و خاصة هذا العام 

--- فقال : وأنا -؟ تجاهلت سؤاله...             
فقلت لو ســـمحت لي أن أقصد دير الجبل- اقضي ليلة واحدة 

ثم أعود ربما يعطيني ذلك المكان القوة و الجلد ---
قال : فكرة جيدة – سأرافقك إلى هناك – 

و في الصباح وخالل ســـاعة واحدة وصلـــت برفقته إلى القمة 
العالية التي فاح منها عبق القداسة 

غادرني أبو مضر و هو يقول : اعتني بنفسك 
استلمت من مسؤولة الدير مفتاح الغرفة التي سأمكث فيها 
– وضعـــت حوائجي  وخرجت إلى الســـاحة أتأمـــل الفضاء الرحب 
بسمائه التي ال حدود لها في السكون الذي يضفي كل رهبة على 

هذا المكان فيجعل كل زائر يخشع بصمت وينسى همومه. 
تجولت في شـــرفات الدير ذهابـــا و إيابا لم أر ســـوى الجبال 
المحيطة به – اتجهت نحـــو الغرفة بعد بقيت حتى الظهيرة في 
الهواء و النور – اســـتلقيت على ســـرير حديـــدي صغير يختبىء 
خلـــف نافذة صغيـــرة مفتوحة انظر من خاللها رســـومات الخالق 
المبدعـــة. تأتي منها نســـمات باردة تمســـح اليـــأس عن وجهي 
فتهدل أجفاني التي أتعبها دمع البارحة ألستيقظ بعد ساعتين
.                                   عال رنين هاتفي المحمول سمعت صوت 
مضـــر و اضطرابه لغيابي  طمأنته عن حالي و أخبرته بعودتي في 
الغد صباحًا أثارت مكالمته شـــوقي له أحسست كم أنا بعيدة عنه 
و كأني في كوكب مهجور خرجت إلى الشرفة بدأت أترقب الساعة 
كان الوقت يمر ببطء شـــديد مع   غروب الشـــمس و حلول الظالم 
نظرت حولي كل األشياء ساكنة صماء ليس هناك إال ثياب سوداء 
تتحرك  بســـرعة و كأنها حافية – شعرت برهبة شديدة أمام هذا 

العالم المغاير.
جلست على األريكة منقبضة  اتصل أبو مضر – كيف حالك؟--- 
لم أســـتطع اإلجابة سرعان ما بدأت بالبكاء –  ما بك أجيبي – ألو – 
سآتي حااًل – قلت : أجل   -- أغلق الخط و بعد ساعة وصل أبو مضر 

, ارتميت على صدره ---
قال : توقعت ذلك – ال تســـتطيعين اإلبتعاد عن مضر – قلت 

: و العنك أيضًا
عدت معه إلى المنزل دون أن أكترث لشئ

دهـــش مضـــر لرؤيتـــي – طوقنـــي بذراعيه متمتمـــًا كنت 
سأرافقك 

تأملت هـــذا البيت الصغير الذي أدعـــوه قوقعة – و ألول مرة 
رأيته رائعًا 

دخلت غرفة النوم المقدســـة عند أبي مضر أحسست بجمالها 
فعلى هذا السرير سأكون بجانبه ملتصقة به – يحل عقصة شعري 

ق بأحالمه
ّ
كما يحلو له ألحل
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بجزالة كنت أتشبه بعقارب ميناء الساعة.. ال أحد كان بإمكانه أن 
يذهب في الدقة والصرامـــة كما فعلت بحياتي الماضية. ولكن في 

تلك الليلة كنت أخرق العادة.
هل هي الخيبة، أم هو الندم؟. 

ربما هما معًا أخذا من اإلحباط أمرًا فناديت األوالد. 
منى وتغريد وسليم جلسوا قرب »التلفزيون« بمجرد أن دعوتهم 
إلى الفرجة على فيلم الســـهرة. أي واحد منهم لم يكشـــف سنًا، أو 

يسر إلي همسًا. 
كاأللف ظلـــوا صامتين.. من دون نقيق كانوا ضفادع بأجســـاد 

بشر. 
المساكين!.

ال أدري تمامًا ما ذا فعل بهم منهج تربيتي الصارم.
بدل أن أعاملهم برفق أخضعتهم للقسوة والشتم.

إيـــه.. كم ظلمتهم!. دون رحمة جلدت أمنياتهم الصغيرة؛ ال بل 
قهرتهم بالقمع والكبت.

لكني أنا اآلخر كنت ضحية. ما ذنبي إن كانت تجاربي وقناعاتي 
قد برهنت مؤخرًا سوء التقدير؟.

بكامل الغباء شـــططت عن حســـاباتي اعتبـــارات الحظ والنفاق 
ونوازع الشـــر ومخارج الخـــداع. تحقيق النجاح لـــم يكن يحتاج إلى 
التســـويات التي عقدتها مع نفسي. على أية حال مافات مات. منذ 

اآلن سأصبح أبًا عصريًا. الحياة هم. 
يا الله!. ما هذه البراءة التي تنخنخت على وجه منى؟.

إنها قسمات مالك.
ـــْه!. ما بالها فزعـــت لما اختفت األغنية االســـتعراضية، وظهر 

َ
ل

المذيع؟.
حين غزا صوته الجهوري مسامعنا راحت تقضم أظافرها بقلق.

حتـــى أنا ـ بشـــواربي الكثة ومنكبي العريضيـــن ـ ارتعبت. ثم 
استمالني الفرح..

عصافير قلبي زقزقت بعد أن سمعت إعالن المسابقة!.
شركة ذوقيا ذاتها ســـتمنح الفائزين الهدايا. ستحصي أحياء 
المدن وطالب الشهادة الثانوية. بشحمه وبلحمه مالكها الملياردير 
»ابراهيم« ســـيزور الحي الذي يوجد فيه أكبر نسبة من المنتسبين 
إلى كليتي الطب والهندســـة. كل طالب تؤهله عالماته للدخول في 
إحدى الكليتين ســـيهدي له مبلغًا محترمًا وســـيارة فخمة من نوع 

»مرسيدس«.
إلهي ما أكرمك!.

فـــي اللحظة التي كدت فيها ان أزلق عن منهج التربية القديم، 
وصلتني رسالة منك ألعود إليه .

ونظرت بحماســـة إلـــى فلذات كبدي .. هو ســـليم وحده الغير ـ 
بقسماته الجدية ونظاراته الطبيةـ  كان يوحي إلي بمشروع مهندس 

أو طبيـــب. 
العمى!. كيف ضيعت وقته؟.

ال أعرف بماذا تلون صوتي وأنا أصيح:
ـ اشـــتهيت أن يشعر أحدكم بالمســـؤولية.. أن يعارضني.. أن 

يقول: »أل« يا بابا. ال أريد أن أحضر الفيلم. هيا. هيا إلى غرفكم.
على الفور ذروا خوفهم بأكثر من لون، باســـتثناء ســـليم.. نّحى 
بســـمته، ومشى بال مباالة. سوى أن زوجتي تضرغمت أمامه.. طرحت 

أرضًا نظراته الضاغنة.
ولقد صعقني انقالبها المفاجئ.. هي »الحبابة« شرســـته شرسًا 

بكلماتها الغليظة، الجافة:
_ »هْي بكالوريا هْي« »مانا« لعبة. الكســـل والنوم واالســـتهتار 
أعطهم لطالب ال يســـكن في هذا الحي. إياك أن تدعني أراك لحظة 

من دون كتاب. »المرسيدس بدها هز كتاف وتعب ليل ونهار«.
وألفيتني أهنئ نفســـي فرحًا. ال أعرف إن كنت تمتمت همســـًا 

أم صمتًا!.
»أينمـــا تكونوا يا رجاالت ذوقيًا تســـتحقوا ألـــف تحية. هيذي 
زوجتي التي تركتني ســـنوات وســـنوات أتخبط وحيـــدًا مع األوالد، 

تؤازرني اليوم بحماســـة. أخيرًا فكرت فـــي أن تمحو إهمالها.. أخيرًا 
قررت أن تســـاندني. لقد ســـامحتها.. صفحت عن كل محاضراتها 
المزعجة.. عن كل أيام الحرد علي بعد »العلقات« الساخنة التي كنت 

أصم بها »شقاوة« األوالد.
لطالما حلمت بأن نصبح قلبًا واحدًا.. أن نعلن معًا استمرار معركة 
األجيال.. أن نرفع بيد واحدة الراية الحمراء ونهتف: عليهم يا ذوقيًا.. 

عليهم يا بكالوريا.«
إيه!. كيف مرت تلك األيام؟.

سنة كاملة لم نزر فيها أحدًا ولم يزرنا أحد خاللها. 
فـــي الليالي الباردة والدافئة كنت أكنكـــن مع زوجتي في غرفة 

النوم ونتسامر بصوٍت منخفض.
ولقد اكتشفُت في حنجرتها حقل ألغام. دون توقع كانت تنفجر 
أحيانًا بصياح وعياط.. ذات مســـاء، وأثناء جولة تفقدية على األوالد 

أرعبني صوتها:
ـ الـــدرس ورطة يا كســـالن مـــا؟. بهذه العصا ســـأعلمك كيف 
تكون الورطات. بدل أن تشـــكرني على كأس العصير تريد استراحة 
ساعتين؟. جيل مصروع ال يأتي إاّل بالقمع. يبدو أني تساهلت كثيرًا 

في الماضي. 
ثم حوم الصمت، أو ربما غفوت. ولعلي أفقت بعدئٍذ وأنا أبسمل 
وأحوقل ذعـــرًا. على بغتة كانت زوجتي قد جبلـــت نبراتها مع زئير 

نمرة:
ـ تقف كاألبله كأن األمر ال يعنيك. من ســـيفوز »بالمرسيدس« 
إذن؟. طالب حارة الصنائع؟. إذا لم تفتح الكتاب فورًا ســـأحول ليلك 

إلى جهنم. 
رغم فرحتي بها كنت محتارًا فيما جرى لها!.

عبثًا بحثت عن حنانها القديم.. وأّنى لي أن أســـمعه وقد أصابه 
فقد وعي مديد؟.

بيـــد أن مزاجها فّرط في الحـــزم بال ميعاد. نفـــض عنه الحنق 
والغضب.. وعلى مضض جافى التوتر والنكد.

ربمـــا بعد تفكير وتدقيق رّصع الحلـــم باللين ناظمًا فيه اللطف 
والسماحة واالنبساط.

لقد قـــرأت مقالة في مجلة« وديان الكالم« فنفش ونفض قلبها 
الحنان.

»القســـوة تغّرب المراهق عن والديه. التوبيخ والتقريع يربكان 
الجهاز المناعي النفســـي لبعض المراهقين والمراهقات. أســـلوب 
التلميـــح في التربية أكثر فائدة مـــن التصريح. النصائح والقوانين 

التي يفرضها المربي باإلكراه تؤدي إلى التمرد والعصيان«. 

يبدو أن تلك األفـــكار للدكتور أحمد العباد قـــد زلزلت وأرجفت 
زوجتـــي: في اليـــوم ذاته لم تدخـــل إلى غرفة ســـليم وهي تعيط 

وتصيح.. بال زجر اقتربت إليه، ولما رأته نائمًا خرجت إلى الممر.
ال مرتفعـــًا وال منخفضًا كان صوتها، طبقته الرائعة مكنتني من 

سماعها وأنا أغسل يدي فوق المغسلة:
ـ تغريد، أرجوك أيقظي سليم بلطف. أخشى أن أحاول أنا فيفلت 
مني الغضب. أو أصيح فيرتعـــب. يكفيه »البالوي« التي نزلت عليه 

من حماقاتي خالل السنة. »بجوز« نسي أن الفحص غدًا.
كما لو أني وأنها جاسوسان وقفنا وراء الباب نسترق النظر.

هزتـــه تغريد فشـــهق. ليس مـــن الرعب فقط صـــرخ، إنما ألن 
 علـــى حنجرته فارتخت لما 

ّ
الكابـــوس الذي رآه كان قد ضّيق وشـــق

أفاق. بإسهاب حكى ألخته ما أرعبه في المنام:
ـ كنـــت في قاعة االمتحان. من الخـــوف كنت »رح« أبول بثيابي. 
لم أفهم أي ســـؤال من ورقة الفيزيـــاء أو الرياضيات . ما عدا فحص 
الموســـيقا، كان الســـؤال مكتوبًا بخط واضح في أعلى الورقة. »قارن 
بيـــن المطربين عمرو دياب وعالء زلزلي، ثم حدد النقاط المشـــتركة 
بينهما دون إغفـــال االختالف«. ونظرًا لثقافتي الواســـعة في هذا 
المجال حصلت على عالمة تامة في الموســـيقا. طبعًا رسبت بجدارة 
في المواد الباقية. تغريد »شـــو« رأيـــك؟. أحفظ أغاني عالء زلزلي أم 

أدرس المطرب عبد الحليم مع أستاذ خصوصي؟.
ـ »ولك ســـليم شـــبك« ؟، »هيدا« فحص ثانويـــة، »مانو« حفلة 

غنائية.
ولم يجب ســـليم.. تجاهل تغريد وأخذ يغنـــي. ومع أني ألزمته 
رني أكثر ما طمأنني.. ولم أعلم!. 

ّ
بالعودة إلى الدرس، إاّل أن صمته وت

هل راح يدرس فعاًل؟، أم أخذ يغني همسًا؟.
في تلك الليلة لم يشـــرق النوم على بدنـــي.. غربت العتمة وأنا 

أترقب الفجر. 
غير أن سليم ارتدى ثيابه، وباإلضافة إلى األقالم حمل »الموبايل«. 
نا بانزعاج. لم يكن يريد أن نرافقه إلى مركز االمتحان، 

ّ
وحين خرج كش

فلحقنـــاه.. بخفة اقتفينا أثـــره إلى أن وقف قرب البـــاب الحديدي 
للمدرسة. وســـعل مراٍت عدة ثم بدأ الغناء.. كثعبان ظل يرفع يديه 
ويلويهما. وبكامل الطرب كان يخبط قدميه باألرض ويدور كراقص 
نشوان . ولقد خلجت مخاوفي كعصفور لزق بالدبق. من هنا أو هناك 

 صوته يلعلع بالغناء حتى بعد أن اختفى خلف الجدران. 
ّ

ظل
وازداد خوفي شـــبقًا.. كيف ال؟. وهو الذي خرج بعد دقائق ملحنًا 

هذه الكلمات:
ـ«ياليل وين المرسيدس؟ ياعين وين الليرات؟.«

على عجل التف حوله رجال. أمطروه بالصياح وباللكمات.. عندما 
قاومهـــم حاولوا أن يقيدوه. فارتخى قميـــص خوفي حتى فلت. مع 
كامـــل جوارحي ركضت.. لم أدر أضربـــه أم أضربهم؟. ربما دون وعي 

قلت:
ـ أرجوكم احملوه معي إلى القاعة. وســـأقنعه باإلجابة عن أسئلة 

االمتحان. 
لكنه ملص مني ومنهم. ثم ابتعد وبحرارة صار يغني.

منقبـــًا في خطواتي عن ســـرعة جواد لحقته بـــال إبطاء. ومع أننا 
وصلنا معًا إلى البيت لم أســـتطع أن أســـوط صوتـــه أو أقمع رغبته 

المتواصلة في الدندنة و الغناء.
ثم اســـتعنت بطبيب وبأصدقـــاء فلم يقدروا علـــى كبح جماح 
صوته الطنان. ومع أن معركة الفوز كانت التزال محتدمة في األحياء 

تضاءلـــت أحالمنـــا إلـــى أن صـــارت أمنيـــة فقـــط.
في كل مساء كنا ال نتشهى إاّل اإلغفاء. بال طائل بحثنا عن حيلة 

لنمنعه من العزف على الطبلة، أو الغناء. 
 صوت ســـليم يشـــق همسات الليل 

ّ
وعلى الرغم من تأففنا، ظل

بأغاني كاظم الساهر وعبد الحليم.

ـ شططت: أبعدت 
تنخنخ: برك. 

كنت أخرق العادة
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ــــــفــــــاتــــــنــــــاِت  ال
َ
ـــــــــــــــــــّرة

ُ
ــــــــــِك يـــــــــا غ

ُّ
ــــــــــث أب

ـــــوِر ـــــط ـــــع  ال
َ

وأســـــــــمـــــــــُع صــــــــوتــــــــِك مــــــثــــــل

ــــــــِه مــــنــــِك ــــــــوج ــــة ال ــــح ــــف ـــــــي ص  ف
ُ
ــــــــــــــــرأ وأق

ـــــاِة! ـــــحـــــي ــــــوَم ال ــــــم ــــــد حــــمــــلــــُت ه ــــــْم ق
َ
ــــــك ف

ــــــــاَء الــــــحــــــيــــــاِة ــــــــن ـــــــِك س ـــــــي وأبــــــــــصــــــــــُر ف

ــــي ــــيــــال ــــل ـــــــوُس ال ـــــــب ــــــِك ع ــــــي ويـــــــبـــــــِســـــــُم ف

ـــــــــْرم ِالـــــــعـــــــالِء
َ
فـــــــأنـــــــِت الـــــــثـــــــمـــــــاُر بـــــــــك

ــــــــُد حــــــديــــــِثــــــِك يــــجــــلــــو الـــمـــعـــانـــي ــــــــْه
ُ

وش

ــــــا ــــــداه ــــــــــــِت َن ــــــُن أن ــــــي ــــــاح ــــــري وهــــــــــــذي ال

ـــــــمِّ الـــــخـــــطـــــوِب؟
َ

ـــــــــْن أنــــــــا فــــــي ِخـــــــض أنــــــــا َم

ــــــِك زْهــــــــــــــُو الـــضـــحـــى ــــــن ـــــــي م ـــــــن ـــــقـــــد راع ل

ــــــــــالوِة أنـــــــــــــِت الــــــــَمــــــــالُك ــــــــــح  ال
َ

وفـــــــــــــــوق

ـــــاِة ـــــي ـــــح ــــــــراتــــــــِك صـــــــــــــوُت ال
َ
ــــــــــي نــــــــظ وف

ـــي ـــب ـــل ـــق ـــــــاِة ب ـــــــي ـــــــح ـــــــُع نـــــــهـــــــُر ال ـــــــُب ـــــــن وي

الـــــحـــــيـــــاِة وروِد   
َّ

ــــــــــل ك  
ُ

ــــــش ــــــِع ــــــن ــــــُي ف

ــــــرِك الـــُمـــســـتـــنـــيـــِر ــــــك ــــــــــْن ف ســــــأقــــــِبــــــُس ِم

ــــٍل ــــي ــــم  جـــــــــــوٍّ ج
ِّ

وأشــــــــــــــــــــرُح فـــــــــي كـــــــــــل

 الـــــــُديـــــــوِن
َ

ــــــــــيــــــــــِك بــــــْعــــــض
ِّ
َوف

ُ
ــــي أ

ّ
لــــعــــل

ــــِل ــــي ــــل ــــظ ــــم ِال ــــســــي ــــن حـــــديـــــثـــــًا كـــــمـــــثـــــِل ال

ــــــُم نــــفــــســــي بــــســــحــــر ٍنــــبــــيــــِل ــــــفــــــِع فــــــُي

ـــــهـــــديـــــِل  ال
َ

ـــــــــر مــــــثــــــل ـــــــــي ــــــــوَد األزاه ــــــــق ُع

ــــصــــقــــيــــِل ــــبــــي ال ــــقــــل ـــــــاًء ل ـــــــف فــــــِجــــــئــــــِت ش

ـــــــاِء األصـــــــيـــــــِل  ـــــــي ـــــــح  ال
َّ

وألـــــــــمـــــــــُح ظـــــــــــل

ــــوِل ــــه ــــس ـــــــُر ال
ْ
ـــــــف

َ
ــــــدِك ق ــــــن ــــــُب ع ــــــِص ــــــخ وُي

ـــــوِل ـــــق ـــــح ـــــن ِال
ْ

ـــــض ـــــح وأنــــــــــــِت الــــــــزهــــــــوُر ِب

ــــــصــــــوِل
ُ
ـــــــحـــــــاُت الــــــف ـــــــاِل ـــــــــِه م ــــو ب ــــل ــــْح ــــت ف

ــــِل ــــي ــــل ــــب  الــــــــــــــــــــرذاِذ ال
ُ

وأنـــــــــــــــِت بــــــــريــــــــق

ــــِل ــــي ــــح ــــت ــــس ــــُم ــــــــــــم ِال  األل
ُ
ــــــعــــــلــــــة

ُ
أنــــــــــا ش

ــــــِل ــــــي ــــــــــــــوُج الــــــــظــــــــالِل وُحــــــــــــــــزُن األص وم

ـــــــــــــــْدع ٍدلـــــيـــــلـــــي  ِب
ِّ

ـــــــــــــــِت إلــــــــــى كــــــــــل وأن

ـــــوِل ـــــث ـــــُم ب ال
ْ
ُيــــــــنــــــــادي فـــــــــــــؤادي بــــــــَعــــــــذ

ـــِل ـــي ـــب ـــس ـــل ـــس ـــال ـــــــري بــــــــــــَصــــــــــــْدِرَي ك ـــــــج وي

 الــــــــوصــــــــوِل
َ
ـــــــــــــــــداة

َ
بــــــــآفــــــــاق ِروحـــــــــــــــي غ

ــــــــــــَم الــــــذهــــــوِل
ْ
ـــــــاراِت رغ ـــــــب ـــــــع  ال

َ
جــــــمــــــال

 جـــيـــِل
ِّ

 اإلشــــــــــــــــــاراِت فــــــي كــــــــل
َ

ـــــــمـــــــوض
ُ
غ

ــــنــــخــــيــــِل  ال
َ

ــــــل ــــــث ـــــــِك م ـــــــبُّ  ح
ُ
ـــــــخ ـــــــَم ـــــــش وَي

هـمسات
 |   اإبراهيم اإبراهيم

 عن دنيا من األلِق
ُ

إن كنَت تسأل

عن المدائِن أحالها إلى الحدِق   

أما سمعَت بسورّيا التي ُعرفْت

رِق
ّ
بأّنها ملتقى أو منتهى الط   

يحتاجها المجد تواقًا لمواطنه

كما اجتياح صحيِح الحبِر للورِق   
ٌ
أنوارها أبدًا في الكون ساطعة

حتى تظنَّ بال ليٍل وال شفِق   
ٌ
يا كوُن مهلَك إن الشمس سائرة

في ركبها بشعاٍع نصِف مؤتلِق   

وليس تحسُب شمسًا غيَر ساطعٍة

على نصيٍف به سورية األلِق   

 والخذالَن قاصُدها
َ

ل
ّ
 الذ

ُ
ال يعرف

إالَّ الشموخ وإالَّ السبق في السبِق   

يمشي فتحمله أمواه أنهرها

والبحر فيها وحاشاه من الغرق   

هذي دمشق وقد أغرته غوطتها

والكل يطمُع باألحلى من الخلِق   

ف في مدائنها أطلْب حماها وطوِّ

تلقى العجائَب أبهاها على نسِق   

 أوسطها
ّ

في الشام في حلٍب في كل

في الالذقية في حورانها العبق   

وفي الجزيرة بين الرافدين فقد

 عينيها بال أرِق
َ
نامْت قريرة   

 به الدنيا لهيبتِه
ُ

اسٌم نطال

ويكتُم النفس من عاداه في حنِق   

اسٌم وفيه من التأنيث أجمله

 ال جدوى لمرتزِق
ُ
هي المنيعة   

 فداها وقد أهدتُه أزهرها
ٌ

جيش

أهدى الدماَء كما األرواح في غدِق   

على األكف استوت أعالمها فغدْت

 حولها حتى من الرمِق
ً
تعويذة   

هي األمان إذا ما مسها ضرٌر

كان األناُم لما تلقاُه في قلِق   

يا ناِر كوني سالمًا في مدائنها

قال اإللُه وفي أعدائها احترقي   

يحيا الذي بعدت عن ناظريه كمْن

ُه في آخِر الرمِق
َ
يحيا دقائق   

يحتاجها المجد
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رقصة للعالم اآلخرهواجس برسم االنتظار
تعالي نصعد إلى ذلك األفق..

نحلم بوقت من حرير، يحتوينا ذات نبضة شوق على 
 عليها أسرار الحياة.

ّ
أريكٍة من ماس، نفض

أيتها الدافئة كلحم الحقيقة
لك في جنون أحالمي.؟

ّ
هل تعلمين كيف أشك

أرســـمك قطعة من بيـــاض الســـماء، وأخطفك على 
حصان من نور لنصعد إلى معارج الفضاء.

ة، نبحـــر عليه بين 
ّ

هناك.. يحتوينـــا مركب من فض
الغيوم، ونرشـــق على مـــدى األفـــق كل أمنياتنا، لتزهر 

رة بالنرجس والياسمين.
ّ
وتأتينا معط

ق 
ّ
تعالي أحملك إلى ذلك العالم المعبأ بالجنون، نتسل

غصن الحلم، ونتفّتح مع صحوة برعم نرســـم من شرنقة 
ألوانه لوحة الحياة.

كان الصبـــاح باهتـــًا كجمـــرات شـــارفت على لفظ 
انبعاثها األخير، وكنت، وكأنني أرسم على جذوع أشجار 
الغابـــة المتشـــابكة مع الطيف الغائب، صـــورة ال أعرف 

كيف بدأت، وإلى أين ستمضي.!
 الليل ظلمته إلى جانبي.. غفوت.!

ّ
وعندما غط

بحثت عن وجه أمي.. كانت تمسح على شعري ببريق 
يشّع من عينيها كأنه ابتسامة مالك، تغريني بكوب لبن 
دافئ.. تجلس إلى جانبي، أســـتغرق فـــي رحلة إغماض 

خبيث كي تقترب مني أكثر.
أشّم رائحة خبز معجون بعرق كفّيها..

ل في فيء ثوبها الموشى بألوان الربيع
ّ
أتظل

هذه الغرفة الموحشـــة تقتلعني في لحظة حقيقة 
من كل أشيائي الحميمات، وتلقي بي على قارعة خيبات 

ما زالت تطاردني.. أتعب.. وال تتعب.
تســـلل ضوء من شقوق النافذة، وأعلن باستحياء، أن 

نهارًا جديدًا يولد اآلن..!
رة« المعلقة على الحائط، تنســـل 

ّ
كانت تلك »المفك

عنهـــا أوراقهـــا اليومية ببـــطء قاتل، وتعلـــن انتظارها 
التاسع.!

يـــااااااااااااااااااااه.؟ كل هذا االنتظار وما يزال الوقت 
يزحف على جفنّي كأنه حّد نصل متوّهج يحرقني.

ذلـــك العجوز، يحمل طبقًا من قـــش، ينادي، وأعرف 
أنه يبيع للعاشقين حزمًا من زهور النرجس المعّتق بلون 
أصفر مائل لألبيض، رائحتها تمأل حتى أعشاش الطيور، 

فتصحو على وقع زغاريده، وتغازلني.
أيها الوقت المعبأ باألشواك.. متى تهّب رياح الغرب 

على شراٍع يأخذني إليها.. أو يأتيني بها.!
شـــّدتني نداءات العجوز فزحفُت من سريري الدافئ 

ألباشر يومي مع رفيف النرجس.
أتدرين ماذا رأيت.؟

طبق قش مزّيـــن بالنرجس البـــرّي، ونظرات العجوز 
الخبيثة تتســـلق ســـور نافذتي، وتطّير لي من سحابات 
النرجس لونًا آســـرًا، ما أن رأيته حتـــى غاصت في قلبي 
حكايات عاشـــت فينا، وما زالت تنبض بصدى أنفاســـنا، 
ما زالـــت أيتها الغالية تركض في شـــراييني وتعلنني 

أسيرها.
حزم من زهور البنفســـج.! نعم.. كان البنفســـج على 
الطبق الشهّي، يشـــبه ثوبك الموشى بقطرات من رجف 
أصابعـــي.. كانت غامقة كلون دم عاشـــقة تباشـــر اآلن 

أبجدية عشقها.
وعندمـــا أدرك العجـــوز لهفتـــي، ألقـــى بحزمة إلى 
نافذتـــي، فســـقطت قرب روحـــي.. حضنتهـــا.. ولم أدر 
لتها قطرات ندى الصبح، أم نزيف عيون 

ّ
لحظتهـــا هل بل

أّرقتها هواجس الوحشة..!

هـــل تذّوقت مّرة طعم العنبر من شـــفاه مشـــتعلة 

بالشوق.؟

كيف إذن وأنِت تشتهين قبلة من زهرة بنفسج.؟

اســـترخت إلى جانبي، تطلق بيـــن اللحظة واللحظة 

 بعض 
ّ

سّرها، فتلفحني نسائم عطرية، فأفرد جناحّي عل

ة ذلك النهر.
ّ
النســـيم يحمل شـــوقي إلى ضف

هل تذكرين.؟

وقبل أن يرتّد السؤال.. تسقط الورقة التي فصلتني 

عن سفر عبر الذاكرة، وأطل الرقم الحبيب.!

بدأت خيوط الشـــمس الذهبية تتســـلل عبر ستارة 

النافذة، وقبل أن تعلن والدة يومي..! رباه.. هل أصدق..؟

أنـــت بقّدك الممشـــوق كانتصاب جذع ســـنديانة، 

تقفين هنـــا.. أمامي مع والدة هذا الصبـــاح تحملين لي 

الفرح، وثوب البنفسج، ومفاتيح جنوني.

بيننا حزمة البنفســـج المشـــرفة علـــى الذبول تعلن 

انســـحابها، وصوت العجوز يتخافت وهـــو يبتعد ببطء 

عاجـــز، وأنـــت بين يدّي فـــي أبكر الصباح هـــذا، وثوبك 

البنفسجي، كما كنت في كل عاشر الصباحات.. 

وأنا أحزم دهشـــتي وانتظاري وأسافر بكما إلى غابة 

البنفسج..

ليت الزمن يقف بنا ها هنا.. ها هنا..!

أنغــــام اسبانية

أصــــابع خريفية

تداعب القرميد المنهك

دموع ليل استوائي

وكون مبلل في سماجة

كوخ كوني يتيم

وهي هناك 

رقصة طقوسها تعسة

أركان تنأى عنها الحياة

تلثم وجودها في نهم

نوافذ مثقلة بالصقيع

ستائر مخملية بالية

شموع تشاركها النغم االفعواني

تتراقص في توجس و ترقب..

تخشى االحتضار

وهي ترقص

قدمان يخضان الكون خضًا

وسنابل شعرها السوداء

تهاجر للهواء..

األرض  على  قاسية  خطواتها 

الرخوة

كأنما هي تثأر منها

بالرقص  وجودها  يفوح  هل 

كالبخور

أم تتالشى بكفن الحياة الممزق

ولدت في زمٍن

أنكر الشمس

صادر الكلمات.. سلب حق الغناء

وهي ترقص

في  وجودها  ترنيمة  تهدر 

السماء

تسحق الموسيقى بإلحاح

الخوف العالق بالهواء

أطرافها المشتعلة

يزفرها النغم بجنون

تتسلق خطواتها الفراغ

تهبط في ألٍم حانق

المختبئة  األصوات  لتتساءل 

تحت التراب

وتاج من ظلمة جنائزية

يتغلغل في جبينها

لماذا تبكي ظاللها

وتمأل سماءها الثقوب

تفكير يجتره األلم

ووجود يشوهه الهروب...

ألحضان النغم

وهي ترقص منتحبة

بكاء ُيذكي فناء الموتى

حزن يصرعُه الشرود

لحن يغتصب الفراغ

وتدور أكثر فوق الهمس الصارخ

تتساءل من أطاللها القيود

أتراها تجد يوما

طريقًا بين أزقة السالم

أيطوق شفتيها القانئتين

نبيذ الحياة

هل تتحرر طالسمها من الجدران

هل تكف عن الدوران

كالحول

وتلقي مرساة جسدها المنهك

دون أن تتجرعها

اللجج السحيقة لمحيط الدهر

...

ساقان منهكتان

ثوب من ظالم مدلهم

ووشاح من لهب متأجج

يطوق عنقها كما الحياة

حذاٌء حصدُه الرقص

كيان هدهدته رتابة األلم

.. بأرٍض ال عهد لها
ً
يلتحم بغتة

ويستمر نبض الموسيقى
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كريات حواٌر صامتحّسان َعطوان ومواجع الذِّ

 من بعد دهٍر
َ
ذكرتك صحوة

أيا سيفًا تعاظم فيَك قدري
ولست أوسد األعذاَر ذمًا

 بعد المدِّ جزري
َّ

إذا ما جفل
وكان صداَك في وجه األماني

يجلجل دونما زيٍد وعمرِو
اح« يا وجع الندامى

ّ
أبا »وض

بساح الكبر ما أدنيُت شعري
يجردني الهوى من كل لحٍن

ويبقى وجهك البسام سفري
أحيي عنك في زمن الخطايا

رهان الجد في برٍد وحرٍّ
زمانًا كنَت في المغنى صيفًا

وتبقى العمر رغم القهر نثري
* * *

أطلت الصمت أيها البلبل الصداح
وما كان هذا شأنك

كنت ترنيمة وتٍر حالٍم
في مواسم الوجد والهناءة

ترمم على مدى الصوِت
نغمة االنكسار حنينًا زاخرًا

بما لذ وطاب من سيرورة الحلم
* * *

أستعيُد اليوم حضورك
طالبًا في »ثانوية الفرات« 

في الخمسينيات من القرن العشرين
وقد كنت يومها شعلة من ذكاٍء

ترتل الشعر نبرة عابقة بألق الحياة
وكان طابُع القومية يومذاك

سجااًل بين الرواد من القوميين األحرار
في ثياب بعثيين وناصريين واشتراكيين

في تسمياٍت من دافق الثورة العارمة
في زهوة الشباب المتوثب

لبناء مستقبٍل يرمم انكسارات األمة
ويزرع األمل في النفوس الظمأى

إلى نهلٍة تنعش الصدور المفؤودة
تلك بدايات اليقين في غاللة الحلم

إذ كنت صدى الوجع
فيما كنت تقرزم حينها من شعر

تستمده من عبق الوجدان
المزنر في لحون الفن

في مغنى مواويلك
الهامسة بالموعود والمؤمل

فأيُّ صمٍت يستهويك اليوم
يا شاعر المجد واأللق الجريح
لم يكن من صفاتك االنكفاء

في سويداء المحلة
فقد كنت منبر احتفالها

وصوت الحق
يصدح في غالئل وقدتها

فمنذا ألهمك الصبر؟
وغيبك عن ساحة المقارعة

حين ال يعييك وقع الهزيمة

ولم تمارس يومًا طقوسها
ترى ماذا تخبئ للغد؟

وكيف تنحسر عن جولة الكبر واالنتماء؟
 * * *

أمتك العربية في زحمة العاصفة
وفي غيابة االنحدار
يجابهها القراصنة

ويراوُدها اللصوُص بألف مزموٍر ومزموْر
وهي تترنح تحت وطأة الضربات

وتصارع األمواج العاتية بقدرة قادر
وعذرها أنها قد تغافلت عن ساعة الصدام

ولم تعد العدة الستقبالها
* * *

تعبت المواويل المترجلة
وتهافت العصاة والشامتون تباعًا

وتخافت الجبناء في جنح الظلمة
في أدنى األرض وأقصاها

ألخذ نصيبهم من جسد الضحية
المعقر بتراب اللذة

وعفن الهوان والهزيمة
 للغادرين من سكرة الغياب

ٌ
فويل

 للمتآمرين من ضاللة التغريب
ٌ

وويل
وسحقًا للمرتزقة والمارقين

في ليلة الفزع األكبر والشتات
* * *

ما عرفتك غير سرحٍة للضوء
الساجي على القمم

وما تخيلتك سوى دفقة حنان
للوافدين على موائد األحزان

 للمغيبين
ٌ
وهجعة

في ساحات الوغى وَدم الضحايا
وعزاء النفوس في دروب المحنة

صمود الرجال ساعة المغفرة
 في ساحة االمتحان

ٌ
وصبٌر جميل
شموخًا للذرا

واحتكامًا لشهوة الِكبِر اآلفل
وليكن صمتَك استراحة المحارِب

واستعداد المهيض
الحالم بلحظة انتصاٍر

في زمن الردة واالنكسار
 لسان

ِّ
أكبر فيك صمتك الناطق بكل

والهاجس بكل مرتجى
أغالب فيَك درر الوداعة

بلسمًا لجراح األمس
وزهوًا لسراط اليقين

طريقًا ال يستيجر به العابرون
بغير وقفة اإلجالل

ِّ
وصيحِة الحق

طالبًا للنخوة الرابضة
واستعدادًا لغد المكارم

 اآلفل
ِّ
واستعادة للعز
 وانبهارًا.

َ
نجوة

ق 
ّ
ْهِر المتدف النَّ

َ
انحدَر سريعًا فوق األدراج، ك

من عليائه، تفحصت عيناه المكان،لم يقل لي 
 مع 

ً
ْع منه أكثر، كنُت متماهية

َ
َوق

َ
ت

َ
شـــيئًا، لم أ

الظالل واأللوان وأشياء أخرى، تزامَن نضوجها 
مع لحظة القبض على الريشة.

 تتهّجى أبجديـــة الخصوبة على 
ٌ
أنـــا امرأة

ضفاف الهزيمة، ليس لدّي مسوغ كي أسأله، 
م..!

ّ
لماذا تشيُر إلى صدرك وال تتكل

 ألّن ما طفح على وجهه من رضا وثقة وفرح، 
لي إشـــارة أخرى راحت تطّيرها  كان كافيًا لتقبُّ

يده إلى جهة اللوحة التي استهوته.
لم يمكث طوياًل خشـــية أن يفســـد علّي 
طقـــس تأّملي، الذي اعتدتـــه بعد أن أصبحُت 
 مكان يتاح إلّي عرضها.

ِّ
أرافق لوحاتي إلى كل

هـــذه المّرة أراَد أن ال يعـــود وحيدًا، وأن ال 
رة بعد 

ّ
يحتفي بدهشـــتي من عودتـــه المبك
غياب، لم يستغرق سوى دقائق قليلة. 

طبعًا، كأّن المكان ليس سوى بيت له، ومن 
دون توقف، أو ارتباك، قـــاَد صديقه الصغير 
 

ُ
إلى زاويـــة بعيدة في الصالـــة الكبيرة, حيث

يكونان في منأًى عن ناظري.
كانـــت لوحات المعرض تمتـــّد إلى حيث 
 على دهشتي، 

َّ
توقفا، فما كان مّني إاّل أن أهش

ي. فأتتبعهما 
ّ
وأســـتعيَن بيقيني على شـــك

متحّرية بحذر شـــديد مظاهر تلـــك الجاذبّية 
البريئة التي أضرمهـــا صمُت الصبّيين، كي ال 
تتفّجـــر من داخل اللوحـــات  األلوان، فيختلط 
الحزن بالعتب. ويعتدي األزرق على األخضر، أو 

يغدُر األصفر بالّنهدي.
 يضع 

ً
لّما كان الطفـــل األكبر ســـنًا وقامة

يده على كتف صديقه الصغير، مشـــيرًا بيده 
األخرى إلى الفراشـــات والزهـــور والمدى، كان 
من واجبـــي أن أنتهز الفرصـــة، فألتقط لهما 
دخل الفرحة إلى قلب الرّسام، ومن ثّم 

ُ
صورة  ت

أعـــود إلى مكاني خلف الطاولـــة، واثقة من أّن 
الصديقين  ـــــ  الطفلين  ــ  قد طارا بعيدًا مع 
الفراشـــات، وقطفا النرجس البّري، وأكال حّبات 
قا 

ّ
التوت والعليق، والزعرور، عبرا األنهار، تســـل

الروابي، وانسكبا في البعيد.
قبل عودتي من آخـــر الحلم، كان الطفالن 

قد عادا من حيث دخال، وَصعدا درج الصالة. لم 
يوقظاني من رحلتي بين الشفق والصدى، بين 

األمل والخيبة، بين الماء والنار.
لكّن مشـــهدهما الـــذي انطبع في ذهني 
وعيني، كان يحكي  ما ال تستطيع اللوحات أن 

تتحدث عنه.
رني، وتلقي علّي 

ّ
كانت غبطتهما تتشـــك

تحية الوداع، فقـــّررت أن أضع انطباعاتي تلك 
بين يدّي المشـــرف على الصالة حين قدومه 

ِفي المساء.
لم تفتّر شـــفتا المشرف عن ابتسامة، لم 
عـــت أن يحدث، عندما 

ّ
تضحك عيناه كما توق

يرى صورتها المعّبرة على الشاشة.!
 وضع هاتفـــي المحمول من يـــده، أزاحه 

بعيدًا  بعد أن نظربفتور إلى الصورة. 
 الفراشـــات على 

ّ
ران صمت طويل حرق كل

 الزهـــور البرّية، اغتال ألوان 
ّ

موقده، قطف كل
األمل والفرح والخصوبة قوق لوحات المعرض 

المتراصفة.
 شيء في محاجر 

ّ
تمامًا، بعد أن احترق كل

الرســـامين، وبين يدي بنـــات وعيهم البريئة، 
صعـــد دخـــان كبريتي مـــن خاليـــا كائنات 
متناغمة مـــع إيقاع ضوء مهـــزوم، هكذا نظر 
إلّي باســـتهتار ال يختلف كثيـــرًا عن نظرات 
 يوم في طريقي 

ّ
الشامتين التي تالحقني كل

إلى المرسم، قائاًل:
األبكمـــان يحاوالن  اســـمعي..! هـــذان   «
 يـــوم، فأمنعهما، لئال يعبثا بما ال 

ّ
الدخول كل

َرا صفو األلوان.
ّ
يفهمانه، ويعك

تـــوًا.. حدجُت المشـــرف بنظـــرة غاضبة، 
كنُت قد رسمت مشهدها في عينّي، حملتها 
إلى مرســـمي بأمانة الفنان، وفي اليوم التالي 

 إلى صالة العرض.. 
ً
أعدتها حقيقة

وحة الجديدة مكانًا يليق 
ّ
لكّنني لم أجد لل

بها إاّل تحت زجاج الطاولة  التي يجلس وراءها 
ـــر الكبير، فوضعُتها بحذٍر، وأســـرعت 

ّ
المتنك

أحتطب لوحاتـــي العزيزة، خارجـــة أبحث عن 
مكان من غير أسوار ومشرفين، يّتسع ألبكمين 
 عن 

ً
يمكنهما رؤية الفراشات تتراقص بعيدة

األلوان المزّيفة، والعيون المترّبصة.



12/31/ 2011 م  -  6صفر 1433هـالعدد »1277«20
 السنة اخلامسة والعشرون

في الساحة الحجرية المظلمة غير المستوية 

فـــي باريو غوتيكو، الحي القديم من برشـــلونا، 

يمشـــي زوجان أمريكيـــان في مقتبـــل العمر 

بتفاخر؛ فقط ألنهما شـــابان أمريكيان؛ الرجل 

طويل وأصلع، رأسه يلمع على نحو باهت عندما 

يعبر هو وزوجته الضـــوء المنبعث من المدخل 

المفتوح. 

وهي صغيـــرة القامة شـــعرها فاتح اللون، 

تمشـــي بســـرعة لتكون بجانب زوجها، ترتدي 

سالسل ذهبية، تشـــّع جدًا في الضوء؛ حاملة ً 

حقيبة صغيرة، يمكن أن يكون فيها المزيد من 

الذهب ؟ أو النقود ؟ أو الحبوب المثيرة؟

يمرون بمحاذاة متســـكع اســـباني شـــاب 

فـــي زاوية فيتجه نحو الزوج دون ســـبب يذكر 

له. 
ّ
ويتمق

برســـيس فوكس، المـــرأة، رســـامة ُ )صوٍر 

توضيحية( ناجحة بحق، بدأت تالقي استحسانًا 

من قبل دور النشـــر في نيويـــورك، لكنها ترى 

نفســـها في كثيـــر من الحاالت شـــخصًا جبانًا 

وخّوافًا جدًا. 

تخاف من المخططات، مخططات الجســـور 

العاليـــة، وتقلقهـــا جـــدًا أمـــراض األطفال – 

فاألمراض قائمـــة مملة جـــدًا باعتقادها؛ قبل 

ســـنوات عدة كانت خائفة مـــن أن زوجها ثاد 

الذي يـــدّرس في هافارد، يمكـــن أن يهجرها 

إلى واحدة من طالباته، وهي من النوع الرياضي 

المثير الشرير من تكساس، ممكن! 

وحديثًا جدًا بـــدأت تخاف من األقاويل بأن 

هناك وفي كل مكان سرقات وحاالت اختطاف 

واغتصاب، وهي تؤمـــن تمامًا بإمكانية حدوث 

حرب نووية. 

كما أنها تستطيع أن تظل مستيقظة طوال 

ر بالساعات المتجّمدة. 
ّ
الليل تفك

على أية حال هي ليست خائفة على اإلطالق 

اآلن، بالمشـــي بين الحجارة الســـوداء في حي 

برشلونا القديم، باتجاه المطعم الذي أوصى به 

أصدقاء كامبردج، مســـتمتعة بما تراه فحسب. 

قبل الســـاحة؛ في الممر ذي القناطر والنوافذ، 

والصور الظلّية المسننة، وفي كل مكان حجارة 

سوداء قديمة. 

وهي جائعـــة أيضًا، تنظر إلـــى المأكوالت 

البحرية التي يشتهر بها ذلك المطعم، تتمنى 

أن ال يمشـــي ثاد بســـرعة، واآلن هـــو على بعد 

خمسة أقدام أمامها، في الزقاق.

بعد برهة وقبل أن ترى أو تسمع أي شخص 

يقتـــرب منهـــا، يركـــض أحدهـــم خلفها في 

الظـــالم – لكن ليس خلفها. بـــل جانبها، صبي 

طويل شـــاحب ويخطف محفظتها، يســـحبها 

من رباطها القصير، وقد ســـمحت له برســـيس 

فـــي البداية أن يأخذها ليس ألنها خائفة، هي 

ليســـت كذلك، لم تكن خائفة بعد – لكن هذه 

ردة فعـــل ظرفيـــة، تأمرها بـــأن تعطي الناس 

مايريدونه: األوالد.  زوجها. 

وفي اللحظـــة التالية، بدت عليها ردة فعل 

أكثـــر بدائية وأخذت تصرخ عاليًا: »ال!« – كما لو 

كانـــت تظن أنها في روضة أطفال، وأحد األوالد 

الصغار يأخذ شيئًا ما ويهرب بعيدًا. 

والفكـــرة األخـــرى، هي أنـــه ال يوجد روضة 

أطفال وإنما سارق ٌ إسباني. 

كان قويـــًا جدًا، وبســـحبة قوّيـــة وفجائية 

منه حصل على ما يريـــد، خطف منها الحقيبة 

وهرب، وكانت برســـيس ما زالـــت تصرخ : »ال!« 

ويا ) للروعة ( تقول الكلمة التي تعني ســـارق، 

»الدرون!« صرخت عاليًا »الدرون!«. 

ر 
ّ
فارتّد ثاد فجأة نحوها ) برسسيس لم تفك

به في هذه اللحظات (. 

وقبل أن تنتهي من قول »ســـرق حقيبتي!« 

يركض ثـــاد باتجاه الســـاحة، حيثمـــا انطلق 

الســـارق، يركض ويركض – بسرعة وبخطوات 

واســـعة كما لو أنه في ماراتون أو سباق رسمي، 

في المكان الذي اعتاد أن يركض فيه ، ويختفي 

في الظالم وتصيح برســـيس مجددًا »الدرون!« 

وتركض خلفه. 

تنتعل برســـيس بوطًا )الحمـــد لله( وليس 

حذائًا بكعب، وتســـتطيع أن تسمع صفارة ثاد، 

إذ يقوم بالتصفير بوضع إصبعين من أصابعه 

في فمه، صوت قوي حاد، وفّعال في اســـتدعاء 

األوالد مـــن منحدرات التزلج أو الشـــطآن عندما 

يأتـــي الليل. تركض برســـيس أيضـــًا متبعة 

الصوت، لتصل أخيرًا إلى طريق واســـع مخيف 

ضئيـــل اإلنارة، حيـــث كان يقف ثـــاد يلتقط 

أنفاسه. 

ـ تلمس ذراعه : »ثاد«. 

ال يزال ينوي المطاردة، ينظر إليها بصعوبة، 

ال يفعـــل ذلك مـــن أجلها، وإنما هـــذا أمرٌ  بين 

الرجال يقول »أعتقد أنه انطلق بهذا االتجاه«. 

»لكن ثاد –«. 

إن الطريق الذي يشـــير إليه ويركض فيه، 

وتبعته برسيس إليه – يخفف من ظلمته بين 

الحين واآلخر، شبابيك المطاعم القذرة، الصفراء 

المشبعة بالبخار وأبواب البارات المفتوحة ذات 

القناطر، يقف الناس هنا وهناك في المداخل، 

يشـــاهدون ما يقوم به األمريكيـــون، يغرز ثاد 

رأسه داخل المطاعم والبارات. 

»إّني ال أراه« يقول في كل مرة. 

بالطبع برســـيس ســـعيدة فـــي كل مّرة – 

ســـعيدة ألن الصبي مختبئ في مكان ما، رحل 

وهو بخير. 

وأيضًا هي وثاد بخير. 

وحين يصالن إلى نهاية الحي، يســـمعان 

صوتـــًا هادئًا من خلفهما ينـــادي باالنكليزية، 

»سيدتي، هل هذه محفظتك؟«. 

يلتفت ثاد وبرســـيس ليشاهدا وجه شابٍ  

مزدٍر شاحب، شاب طويل يقف في المدخل. 

بعدها لم يطمئن ثاد برسيس، لم يكن أحد 

وه عندما 
ُ
أصدقائهما، لم يكن الســـارق الذي رأ

مروا في الســـاحة واستطاعوا أن يميزوه، و لكنه 

كان صديقًا له؟

يركل الصبي شـــيئًا ما على الحجارة ويسرع 

ثاد اللتقاطه، هذا الشيء هو حقيبة برسيس. 

»ال أســـتطيع تصديق ذلـــك!« تصيح عاليًا، 

مدركـــة االبتذال، عندما أعـــاد لها ثاد الحقيبة. 

لكن بعد اآلن بعد أن انتهى كل شـــيء، ال تزال 

خائفة حقًا، وترتعش سرًا. 

»حسنًا، استعدناها« يقول ثاد بهدوء؛ لكن 

برسيس استطاعت أن تلمس التفاخر في صوته 

مع بعض العصبّية، وال يزال يتنفس بصعوبة، 

لكنه بدأ يمشي بخطوات ثابتة واسعة مجددًا. 

»يجب أن يكون المطعم هنا« يخبرها. 

والصعقـــة هي أنه بعـــد انعطافين يريان 

االســـم على الفتة حمراء مضيئة، اسم المكان 

ين جدًا بشأنه.
ّ
الذي خبراه، كانا متحفظ

يبدو أن المطبخ في الغرفة األمامية، بجانب 

البار، ضجيج األوانـــي المعدنية، البخار، الدخان 

م الكؤوس الزجاجية. 
ّ
،الناس، ورنين وتحط

»أحتاج إلى مشـــروب حقًا« برســـيس تخبر 

ثاد. 

لذا عـــادا إلـــى الغرفة المليئـــة بالطاوالت، 

الناس –العديد من األمريكيين، السّواح، الكثير 

من الصراخ والثرثرة. 

وهما علـــى طاولتهما الصغيـــرة ينتظران 

الخمـــر، وبابتســـامة ثاد البريطانيـــة الجديدة، 

يســـأل : » ألن تتفحصي الحقيبـــة ؟ وترين ما 

بقي فيها ». 

بالتأكيد هذا لم يكن قد حدث بعد لبرسيس 

لتقوم بشـــيء كهذا، أمسكت بحقيبتها، واآلن 

تنظر إليها وهي فـــي حضنها، بدت أقدم مما 

ة أكثر، تفتـــح الغطاء »آه، جيد، 
ّ
كانت عليه ورث

جواز سفري هنا« تخبر ثاد. 

»هذا عظيم« هو راض عن نفســـه بصدق – 

ولم ال يكون كذلك، لقد تصرف بشـــجاعة؟ ثم 

عبس. 

»لقد أخذ كل نقودك ؟«. 

ال، في الحقيقة لم يكن هناك أي نقود، لقد 

وضعتها في جيبي، هـــذا ما أفعله دومًا عندما 

أذهـــب إلى نيويورك، لَم ينظـــر ثاد باضطراب 

كبير اآلن؟ 

مشاعر مضطربة تتمدد عبر وجهه المبطن 

الخائف، وهو حزين نوعًا ما؟

هل هذا يعود إلى أنـــه ركض خلف اللص 

الذي سرق حقيبة تحتوي القليل؟

هل ذلك يعـــود إلى أن برســـيس، تذهب 

إلى نيويورك لتقـــوم بعملٍ  بمفردها، وتحتال 

لتحافظ على نفسها من الهالك؟.

برشـــفة نبيـــذ، وجنون لحظـــي، لمعت في 

رأســـها فكرة، تحاول فيها أن تعبر عن نفسها 

»الرجال مخدرات ليس إال«.

بدأت بغير اكتراث »دائمًا يظنون أن النساء 

يحملن كل شـــيء في حقائبهـــن – اللصوص 

يفكرون بذلك _ أعني بســـبب ذلك أضع النقود 

وبطاقـــات االئتمـــان فـــي جيبي، فقـــط أضع 

الماكياج في حقيبتي«.

»وجواز سفرك؟« ثاد الحكيم الصارم. 

»آه، نعم طبعًا« بأبأت برسيس، »سيولد هذا 

مشكلة كبيرة، كنا سنقضي أيامًا في السجن«. 

بعد رشـــفة مشـــبعة من النبيذ، قـــال ثاد: 

»أتساءل لَم لم يأخذ جواز السفر؟!«.

لم تقل برســـيس »ألنها كانت تخفيه في 

دفتر هواتفهـــا » بالرغم من أنـــه من الممكن 

أن يكون ســـببًا، بداًل من ذلك تقول والذي كان 

أيضًا يبدو حقيقة » ألنك أخفته، آخر شيء كان 

يتوقعه هـــو أن أحدًا ما يركـــض خلفه، وتلك 

الصافرة«. 

يبتســـم ثاد وترتســـم على وجهه تعابير 

الســـعادة. هـــذا هـــو الرجـــل األميـــن الذكي 

بطبيعته، الشخص المحظوظ الذي تحدث معه 

أموٌر كثيرة وقليلة كما يتوقعها أن تكون. 

تعتقد برســـيس وهذه ليست أول مّرة: كم 

مـــن الصعـــب أن تكون رجاًل، كم هـــذا رهيب، 

الرجال دومًا يركضون يطاردون شيئًا، وإن كنت 

ناجحًا وغنيًا مثل ثـــاد يجب أن تطارد أي واحد 

يريد أن يسلبك ممتلكاتك. 

أمـــا إن كنـــت فقيـــرًا وغير محظـــوظ فمن 

الممكن أن تغوى بالعدو خلف حقيبة قذرة رثة 

ال تحتوي شـــيئًا قّيمًا حقـــًا، أو أن تنتزع حقيبة 

من امرأة أجنبية ترتدي سالسل ذهبية مزيفة 

تلمع في الظالم. 

برشـــــلونا
 |  ترجمة : ربا زين الدين |  تاأليف :األي�ش اآدمز
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نحو  تتجه  وجهها.  على  ارتها 
ّ
نظ تضع  عكازها.  على  أ 

ّ
تتوك

قلياًل  منها  تقترب  الجدار.  على  المعلقة  الصور  تتأمل  الصالة. 
يبدو  القديم.  البيت  في  هــادئ  شيء  كل  قلياًل.  عنها  وتبتعد 
عيونها  تفتح  ماء.  حوض  في  تسبح  ملونة  أسماك  لوال  مهجورًا 
أشياء  العجوز  تكتشف  الصور.  على  الصباح  نور  يسقط  الالمعة، 

كثيرة عبر تلك األطياف التي تمأل الحائط.
ه. ترنو إلى صورة عرسها. بقيت 

ّ
امرأة كطائر هرم ال يغادر عش

قوي  وسيمًا  شابًا  يقف  الراحل  هو  وها  قرن،  نصف  مكانها  في 
البنية، وبعد الزواج اجتاحته موجات غضب ملتهب وغيرة عمياء. 
بيضاء.  ياسمين  زهرة  العرس.  ثياب  في  إنها  أخرى.  هذه صورة 
السنين!.  أقسى  ما  يائسة.  نظرات  إليها  تنظر  المرآة  إلى  تذهب 
وجه ناعم يمتلئ بالتجاعيد. عينان غائرتان. يمضي الزمن كنهر 
يجري. تستدير نحو الصورة من جديد. إلى جوارها زوجها الراحل 
بنظراته المألوفة. يبتسم نضرًا منتصبًا كعود زنبق. وجوه تتغير 
إطارها  ألوان  دون  كبيرة  صورة  إلى  تنتقل  الطاغي.  الزمن  بفعل 
رأسه  وعلى  بالوقار،  يوحي  وجهه  زوجها.  والد  يضم  قديم  أسود 
طربوش، وفي يده مسبحة. صورته متيبسة كأنها جزء من الحائط 

األصم، وهذه صور رحل أصحابها تفوح منها رائحة الموت.
الذكريات،  تستعيد  وحدتها  في  الوجوه  العجوز  تتفّحص 
عندما أتى الراحل مع أهله آل الطرابيشي ليطلبوا يدي، فرح أهلي، 
فهو من أسرة معروفة ويعمل كاتبًا في المحكمة. لم أعرف طعم 
وعينين  مصقولة  بشرة  وذات  خجلى  كنت  والنزهات.  اللقاءات 
عسليتين. كان لطيفًا ودودًا، وفي األيام التي تلت الخطبة أخذ يتلو 
الثياب  ألبس  وكيف  وأسّرحه،  شعري  أقّص  كيف  شروطه.  علّي 
المعلم  اتهم  قد  والدي  وكان  أزور،  وَمْن  أصادق  وَمْن  المحتشمة. 
تبقى  أن  »أقبل  وقال:  فاجر،  مستهتر  بأنه  القصائد  يكتب  الذي 

ابنتي عانسًا وال أزوجها مّمن يتغزل بالنساء«.
ق 

ّ
تزوج ذلك الشاعر، ولم يسمع أحد أنه رمى امرأة بزهرة، أو تعل

بسواها. أما زوجي فإن أصابعه رسمت خطوطًا على وجهي في ذلك 
الزمن البعيد.

على  الرحمة  إال  يجوز  ال  وديع  أبا  يا  آه  بأسى.  وجهها  تلمس 
ال  يقولون  الخرف.  أصابها  ربما  يقولون  دنيانا.  عن  يرحلون  من 
يجوز أن يبقى معها الصغار؛ فهي تقّص عليهم حكايات عجيبة، 
وتنسى أسماءهم. ويقولون ال أحد يستطيع أن يتفّرغ للعناية بها. 
أمل  على  بهم. تعيش  مفتونة  إنها  تائهة.  وحيدة  نفسها  تجد 
طفل صغير.  منها  يبرز  األسرة.  أفراد  تجمع  هذه صورة  لقائهم. 
ويحبونني.  أوالدك  أحب  وديع  يا  رجاًل  أصبحت  أوالدي  أكبر  إنك 
أمهم تمنعهم من زيارتي، وترى أني أسيء إليهم حين أخّصهم 
قويًا  شديدًا  أبوك  كان  وديع  يا  الله  سامحك  وشوقي.  بلهفتي 
ترتعش مفاصلي حين يثور. أما أنت فتصرخ امرأتك في وجهك، 
وتستمع إليها هادئًا. إنها تهوى األغاني األجنبية، وتتمايل على 
إيقاعها الصاخب، وتغار على زوجها مني. التقطها من المؤسسة 
أمهم  بنظرات  أهتم  وال  وأقبلهم  أحفادي  أضم  بها.  يعمل  التي 
المشتعلة، ورغباتها المجنونة. أعطاها أبوها البيت، وأنا أعطيتها 
 
ّ
ابني وتريد كل شيء، وقد غضبُت منها ذات مرة، وفكرُت أن أهز

العصا في وجهها.
تتأمل العجوز الظل والضوء في صورة ابنتها. إنها في الجهة 
المقابلة عّبرت هالة عن اندفاع شديد للحياة، وأعلنت حبها لشاب 
ال يملك سوى طموح وابتسامة رائعة. عارض أبو وديع األمر. كان 
نسخة عن أبيه صاحب الطربوش. اتهم هالة بالتمرد والعصيان، 
وزوال العقل، وظن أني امرأة عاجزة مهزومة لكني شجعتها خفية 
على اختيارها. مضت أعوام على زواجها السعيد، وصارت أمًا لثالث 
قبل  صغيرة.  نفسها  العجوز  تتخيل  جميلة.  فراشات  هن  بنات 
أن يأتي أخوها خّيمت أجواء الحزن على البيت. يحس األب بالعار 
ما  البنت  تتعلم  واليوم  صبي،  وال  بنتان  الحارة.  في  األم  وتخجل 

تشاء، وتختار عملها كما تريد.
تنظر العجوز إلى صورة ابنها بعينين حزينتين باهتتين. لم 
تنجب زوجته. كيف يصبر عليها؟ مّرت سنوات دون أوالد. يا هاني 
أنت تشابه والدك في الشكل وعشق النساء، يبدو نمرًا أمامي وهو 
أمام األخريات أرنب مسكين. يقولون إنك رجل، وعندما كنت أشكو 
والدك كنت أسمع الجواب نفسه من آل الطرابيشي. إنه رجل مهما 

ترك بيته فسيحّن إليه، ويرجع إلى أحضان امرأته، وكنُت أتساءل 
هل يعرف أبوك معنى الحنين، ومعنى األحضان الدافئة؟!.

أن  يجوز  وال  رحيله،  على  مضت  سنوات  الذكريات.  تنهمر 
الماضي. تحّدث  بها مشاهد  غدًا، وتستبّد  بسوء. ستزوره  تذكره 
نفسها. هذه صورة ابني آصف هاجر بعيدًا. ترك كل شيء وتبع 
نداء المجهول. ال أدري أين هو؟ ومتى يعود من أرض الغربة خلف 

البحار؟، وهل تنطفئ أشواقه؟
يا بني كيف فعلت هذا؟ لم أعرف موعد سفرك وال أعرف موعد 
رجوعك، ترسل لي مااًل ال يخرجني من هوة األسى والفراق. ُعْد إلى 

أمك التي تنتظر. ليتك تبعث بصورة جديدة ألعلقها.
تثيرني، تشبه  زوجة خلدون  كّنتي  باإلغراء.  هذه صورة تشّع 
اللهب المتدفق. إنها ممشوقة القّد يتألق بريق في عينيها. ترتدي 
ثوبًا يكشف العنق والذراعين، ويكاد ينحسر فوق الركبتين. غرق 
في حبها. اقتنصْته وهي تبحث عن رجل. ماذا جذبه إليها؟ وكيف 
بثوب  لها  أخرى  صورة  تلك  عقله؟  نور  الساحرة  أنوثتها  أطفأت 
وريتان وتثور الشجون في نفسي. أهذه 

ّ
قصير تلتمع ساقاها البل

نهاية رحلتي المنكسرة يا أبا وديع يا زوجي الراحل. أهلي فارقوا 
الحياة، وأوالدي بعيدون عني. أنا امرأة هرمة وحيدة. هل أجثو على 
األرض متوّسلة ليعطفوا علّي ؟ هل أقول ال تنسوني فأنا ال أنساكم 

أبدًا ؟ كل شيء يبعث األسى واالكتئاب.
كل شيء بلون الليل. هل أحمل عمري المديد، وأمضي إليكم. 
إني متعبة تعالوا يا أبنائي، أنا أحتاج إلى َمْن يمسك بيدي حين 
 – رحيلي  بعد  بالحزن  تشعروا  أن  يهّمني  ال  الموت.  شبح  يأتي 
قيد  على  وأنا  لي  حبكم  أعرف  وأن  لكم،  حبي  تعرفوا  أن  يهمني 

الحياة.
تفكر العجوز أنه ال قيمة لكل ما فعلته. هي زهرة يابسة.

هذا ابنها خلدون وهذه زوجته هي امرأة مفعمة بالحياة. زهرة 
والثلوج.  الرياح  تتفتح وسط  عجيبة  زهرة  والنضارة.  بالفرح  تشع 
المسابح،  في  تسبح  أن  لها  يسمح  الفاخرة.  المالبس  ترتدي 
وتسيطر عليه رغم أنه من عائلة الطرابيشي. مالمح وجهها مراوغة 
ستكون  بالبريق.  تتميزان  وعيناها  الدهاء،  على  تدل  متفتحة 
العجوز صادقة مع نفسها. كّنتها مرحة ولطيفة، فلماذا تحسدها 
على حياتها السعيدة. تريد أن ترمي بالصور وتنتهي من األطياف 

الهائمة. تكتشف اآلن غياب الضوء واللون عنها.

البيت، واألوالد يرفرفون كالعصافير،  الراحل رأس  كان زوجها 
وهي اآلن مكسورة القلب. أنهكتها الوحدة. عندما مرضْت لم تجد 
 إلى سبيله. جدران 

ّ
َمْن يعتني بها جميع أحبائها ذهبوا. مضى كل

بالصور. تراها دائمًا، وتوحي لها بتفاصيل حياتها.  الصالة مألى 
فتنتشر  بالفرح،  وجوههم  تتألق  الصور.  من  يخرجون  أحفادها 
الورد. ينامون معها ويستيقظون معها. تتخيل  السعادة كعبير 
نفسها طيفًا ناحاًل غريبًا. وجوه هاربة من عالم الموت. وجوه أمها 
وأبيها وزوجها وصديقات عمرها. عندما رحل زوجها احترق قلبها 
ألنه لم يأخذها معه إلى عالمه األخير، وكلما أحاطت بها األشجان 

واآلالم تخاطبه: لماذا تركتني وحيدة؟
تسمع أنين الثكالى، وبكاء الرجال الصامت. ترى الجدار مزيجًا من 
وجوه وأشكال وظالل ال معنى لها. تنتابها مشاعر حزينة. تجرفها 
رغبة بإتالف الصور. وتحاُر في أمرها. صورها القديمة ال تشبهها 
المعلقة  األطياف  كان.  كما  وجه  يبقى  وال  الزمن،  عليها  مّر  اآلن. 
الخزانة محنية  أمامها أشكال ميتة تنتزعها العجوز، وتتجه نحو 
الظهر ساهمة واجمة. ُيقَرُع جرس الباب. تظن أنهم أبناؤها. تفتح 

الباب يسألها أحدهم عن بيت الجيران فتشير بيدها صامتة.
؟  أوالدها حقًا  والعزلة، هل نسيها  بالخيبة،  يزداد إحساسها 

هل تنسحب من حياتهم ؟
تنظر إلى الجدران. إنها عارية من الصور. تتالشى وجوه األحباء. 
األخير.  الرقاد  يأتي  أن  األشياء سرابًا. تخاف  أن تغدو كل  تخاف 
تتساءل هل  الحوض وهي تسبح.  في  األسماك  تراقب  تستدير 
ل الشغف الذي تكّنه ألحبائها. تسلل إلى حجرة 

ّ
تعليق الصور يمث

النوم. تستلقي على سريرها. تحمل الوجوه الغائبة في ذاكرتها. 
تطاق  ال  وحشة  تحاصرها  الخالية  الجدران  إلى  وتنظر  تنهض 
أن  تخشى  والوحدة.  بالفراغ  اإلحساس  يدمرها  صدرها.  ينقبض 
تتحول أشالًء وأنقاضًا. البّد أن تغفر للمسيئين إليها. البّد أن تمتلئ 
الجدران بألوان مشتعلة. تمتلئ بالوجوه والذكريات. اقتنعت بأن 
إلى مكانها فتغمر  الصور من خزانتها. تعيدها  أن تجلب  عليها 
ما  فوق  الصور  فراق  فيها.  الحياة  استيقظت  وقد  الصالة  جدران 
تتحمل. تتراجع قلياًل تتوقف على بعد خطوات منها تتفحصها 
تبتسم  والحركة،  بالسرور  يمتلئ  البيت  أن  تحس  واحدة.  واحدة 
ابتسامة خفيفة. أحباؤها يخرجون من الماضي الجميل. يخرجون 

من اإلطارات ويقتربون منها. جميع الوجوه مضيئة.
الرجال. ها هو يلتفت  إنه رجل وليس كغيره من  هذا زوجي. 
نحوي بعينيه الواسعتين السوداوين. يا أسفي عليك. ينظر أوالدي 
وضحكاتهم.  الصغار  زقزقات  تنبعث  راضية.  هانئة  بوجوه  إلّي 
راتهم وبالوناتهم. وعلب الحلوى التي يلتهمونها. 

ُ
تشتاق إلى ك

الشجون  تعرف  لن  المصورة.  ومجالتهم  فراشاتهم  إلى  تشتاق 
العجوز. هي طفلة صغيرة. هي عصفورة ينبت  إلى قلب  سبيلها 
لها جناحان تطير بهما إلى أحبائها. ترى زوجة خلدون تبتسم لها 

وتأخذها إلى صدرها بمحبة. 
وفرحًا.  العجوز بهجة  يد  العكاز في  الجدران. يهتز  تتراقص 
صوب،  كل  من  نحوها  تلتفت  كالنجوم.  تضيء  أمامها  وجــوه 
وينسكب الحب والحنان في فضاء البيت. هل تخلد إلى الراحة في 
األيام الباقية من عمرها؟ ما معنى حياتها إذا كان صدرها باردًا ال 

يخفق بالدفء  والسعادة ؟ العجوز دون رجاء كشجرة ميتة.
ما أجمل أن تبدأ نهارها كل صباح بالنظر إلى هذه الوجوه! وما 
أجمل أن تتأملها كل مساء! تلتهب في نفسها األشواق. وتتفتح 
وجوه الصغار كأزهار رائعة. تستعيد العجوز أحلى األوقات وأبهى 

المشاهد، تبتسم، تبتسم. تريد أن تنادي كل واحد باسمه...
تحّس بغبش في عينيها الغائرتين الذابلتين. تحس بارتعاشة 
يديها. تختفي الجدران المكسوة بالصور. تبدو األطياف مساحات 
غائمة من الخطوط واألشكال واأللوان. تتوارى الوجوه والذكريات. 

 العتمة كل شيء، ويرتجف صوت العجوز في الصمت.
ّ

تلف
أرجوك أيتها الوجوه ال تغيبي عني.  -

أصداء  تسمع  وفرحها.  حبها  فهي  الوجوه،  هذه  تفارق  لن 
زغاريد  تسمع  زفافها.  ليلة  الشعبية  األغاني  تسمع  الماضي. 
بيضاء.  ياسمين  زهرة  العرس  ثياب  في  نفسها  تتخيل  النساء. 
تخور قواها. يستولي عليها وهن شديد. يرتمي العكاز من يدها 

وتهوي على األرض وحيدة.

وجوه في الذاكرة
 |   عزيز ن�شار
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إعالن طلب عروض أسعار داخلي
للمرة الثانية

تعلن المؤسسة العامة للمواصالت 
الثانية عن طلب عروض  للمرة  الطرقية 
في  بئر  تجهيز  مشروع  لتنفيذ  أسعار 
الدوير من خالل تقديم وتركيب مضخة 
غاطسة مع كامل التجهيزات من محرك 
وفقًا  وقساطل  تحكم  ولوحة  وكابالت 
لما هو محدد في دفتر الشروط الفنية 
التي  المشروع  إضبارة  وفي  الخاصة، 
مديرية  مــن  عليها  الحصول  يمكن 
العقود في المؤسسة العامة للمواصالت 
الطرقية بدمشق وذلك لقاء مبلغ وقدره 
ليرة سورية ال  ألف  /1000/ ل.س فقط 

غير.
ووفق الشروط التالية:

ـ التأمينات المؤقتة: /75000/ ل.س 
ال  سورية  ليرة  ألــف  وسبعون  خمسة 
غير تغطي مدتها مدة ارتباط العارض 
المرفق  غير  العرض  ويستبعد  بعرضه 

بالتأمينات.
من   )%10( النهائية:  التأمينات  ـ 

قيمة اإلحالة.
تقويمي  يوم   /30/ التنفيذ:  مدة  ـ 

من تاريخ أمر المباشرة.
ـ مدة ارتباط العارض بعرضه /180/ 
النتهاء  التالي  اليوم  من  اعتبارًا  يومًا 

موعد تقديم العروض.
المرشح  المتعهد  ارتــبــاط  مــدة  ـ 
التالي  اليوم  من  يومًا   )180( بعرضه 
التعهد  إحالة  خطيًا  تبليغه  لتاريخ 

عليه.
تاريخ  مــن  سنة  الــضــمــان:  ــدة  م ـ 

االستالم المؤقت.
وتقدم العروض ضمن مغلف يكتب 
للمواصالت  العامة  المؤسسة  عليه: 
الطرقيةـ  مديرية العقودـ  اسم العارض 
مع عنوانه بالتفصيل ـ والتاريخ المحدد 
على  ويحتوي  ـ  المناقصة  وموضوع  ـ 

ثالث مغلفات:

المغلف األول: يحتوي الوثائق التي 
بالمادة  المحددة  الشروط  توفر  تثبت 
نظام  من  )أ(  فقرة   /14/ والمادة   /11/
العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 
بالمناقصة  اشتراك  طلب  مع  2004م 
 /1000/ بقيمة  مالي  طابع  عليه  ملصق 
بموجب  المؤقتة  التأمينات  مع  ل.س 
بالقبول من  شيك مصرفي مؤشر عليه 
)ألمر  عليه  المسحوب  المصرف  قبل 
الطرقية(  للمواصالت  العامة  المؤسسة 
عن  صادرة  مصرفية  كفالة  بموجب  أو 
مصرف سوري معتمد. )ووثيقة رسمية 
تثبت  والتعمير  اإلســكــان  وزارة  مــن 
تصنيف العارض بموجب أحكام قرارها 
في  2007/12/27م  تاريخ   /1296/ رقم 
والسادسة  والخامسة  الرابعة  الفئة 
المقاولين،  تصنيف  فئات  من  فقط 
اآلبار ووثيقة اشتراك  باختصاص حفر 
الرسمية  اإلعــالنــات  بنشرة  الــعــارض 
شركات  وتعفى  2011م  عــام  للدولة 
اإلنشاءات العامة من تقديم التأمينات 

ومن شرط التصنيف.
على  يحتوي  ــثــانــي:  ال المغلف 
العرض الفني والمواصفات وال يجوز أن 
يتضمن أي أسعار أو تحفظات أو شروط 
حقوقية أو مالية وال يعتد بأي منها في 

حال ورودها.
على  يحتوي  ــثــالــث:  ال المغلف 
جدول  مع  والتجاري  المالي  العرض 
الذي  واإلجمالية  اإلفــراديــة  األســعــار 
يجب أن ينظم من قبل العارض بصورة 
واضحة جلية دون حك أو شطب أو حشو 
أو  تحفظات  أي  يتضمن  أن  يجوز  وال 
بأي  يعتد  وال  فنية  أو  حقوقية  شروط 

منها في حال ورودها.
ديـــوان  ــي  ف الــعــروض  تسجل  ـ 
نهاية  حــتــى  بــدمــشــق  الــمــؤســســة 
في  الواقع  /األحد/  يوم  الرسمي  الدوام 

2012/1/15م.
إضبارة  على  مطلعًا  العارض  يعتبر 

الصادر  العقود  نظام  وأحكام  المشروع 
2004م  لــعــام   /51/ رقـــم  بــالــقــانــون 
الشروط  ودفاتر  العامة  الشروط  ودفتر 
الخاصة  والفنية  والمالية  الحقوقية 
ودفتر المواصفات الفنية العامة للطرق 
والجسور والتي سيتم التعاقد والتنفيذ 

وفق أحكامها وشروطها جميعًا.
المدير العام

للمواصالت  الــعــامــة  للمؤسسة 
الطرقية

71547

إعالن مناقصة عامة
تعلن المؤسسة العامة للمواصالت 
الطرقية عن إجراء مناقصة عامة لتنفيذ 
مشروع أعمال إنشاء /5/ جسور للمشاة 
ودرعا  دمشق  الجنوبية/  /المنطقة  في 
المواقع  حسب  والقنيطرة  والسويداء 

التي تحددها اإلدارة.
الــتــقــديــري:  الــكــشــف  قــيــمــة  أـ 
/24282250/ ل.س فقط أربعة وعشرون 
ألفًا  وثمانون  واثنان  ومائتان  مليونًا 

ومائتان وخمسون ليرة سورية ال غير.
يومًا   /300/ التنفيذ:  ــدة  م ـ  ب 

تقويميًا.
بالمشروع  الخاصة  اإلضبارة  وفق 
والتي يمكن الحصول عليها من مديرية 
العقود في المؤسسة العامة للمواصالت 
الطرقية بدمشق وذلك لقاء مبلغ وقدره 
/3000/ فقط ثالثة آالف ليرة سورية ال 

غير.
ووفق الشروط التالية:

من   /%5/ المؤقتة:  التأمينات  ـ 
)ويستبعد  التقديري  الكشف  قيمة 

العرض الغير مرفق بالتأمينات(.
من   )%10( النهائية:  التأمينات  ـ 

قيمة العقد.
العقد  قيمة  من   )%10( السلفة: 

ووفقًا ألحكام القانون.
واحد   )0.001( التأخير:  غرامة  ـ 

للتعهد  اإلجمالية  القيمة  من  باأللف 
عن كل يوم تأخير وضمن حد أقصى ال 

يتجاوز )20%( منها.
ـ كافة النفقات والضرائب والرسوم 
ورسم  اإلعــالن  نشر  أجور  ذلك  في  بما 
على  تقع  العقد  نسختي  على  الطابع 

عاتق المتعهد.
تاريخ  مــن  سنة  الــضــمــان:  ــدة  م ـ 

االستالم المؤقت.
 /90/ العارض بعرضه  ارتباط  ـ مدة 
النتهاء  التالي  اليوم  من  اعتباًر  يومًا 

موعد تقديم العروض.
المرشح  المتعهد  ارتــبــاط  مــدة  ـ 
التالي  اليوم  من  يومًا   )180( بعرضه 
التعهد  إحالة  خطيًا  تبليغه  لتاريخ 

عليه.
عارض  كــل  على  هــامــة:  مالحظة 
عن  بــصــورة  الثبوتية  األوراق  إرفـــاق 
 )5000( قيمته  البالغة  المالي  اإليصال 
سورية  ليرة  آالف  خمسة  فقط  ل.س 
الشروط  دفتر  شــراء  المتضمن  غير  ال 
ألعمال  العامة  الفنية  والمواصفات 
الخاص  2002م  لعام  والجسور  الطرق 

بوزارة المواصالت سابقًا.
وتقدم العروض ضمن مغلف يكتب 
للمواصالت  العامة  المؤسسة  عليه: 
الطرقيةـ  مديرية العقودـ  اسم العارض 
مع عنوانه بالتفصيل ـ والتاريخ المحدد 
على  ويحتوي  ـ  المناقصة  وموضوع  ـ 

مغلفين:
تثبت  التي  الوثائق  يحتوي  األول: 
 /11/ بالمادة  المحددة  الشروط  توفر 
العقود  )أ( من نظام  والمادة /14/ فقرة 
لعام   /51/ رقــم  بــالــقــانــون  ــادر  ــص ال
بالمناقصة  اشتراك  طلب  مع  2004م 
 /1000/ بقيمة  مالي  طابع  عليه  ملصق 
بموجب  المؤقتة  التأمينات  مع  ل.س 
بالقبول من  شيك مصرفي مؤشر عليه 
)ألمر  عليه  المسحوب  المصرف  قبل 
الطرقية(  للمواصالت  العامة  المؤسسة 

عن  صادرة  مصرفية  كفالة  بموجب  أو 
مصرف سوري معتمد )ووثيقة رسمية 
تثبت  والتعمير  اإلســكــان  وزارة  مــن 
تصنيف العارض بموجب أحكام قرارها 
في  2007/12/27م  تاريخ   /1296/ رقم 
فئات  من  فقط  والرابعة  /الثالثة  الفئة 
الطرق  باختصاص  المقاولين،  تصنيف 
العارض  اشــتــراك  ووثيقة  والجسور 
عام  للدولة  الرسمية  اإلعالنات  بنشرة 
اإلنشاءات  شركات  وتعفى  2011م 
العامة من تقديم التأمينات ومن شرط 

التصنيف.
العارض  يحتوي  الثاني:  المغلف 
المالي الذي يجب أن ينظم وفق أحكام 
الفقرة ب مع جدول تحليل  المادة )14 

أسعار( من نظام العقود.
للمشروع  التقديري  للكشف  ووفقًا 
قيمته  على  التنزيل  أو  الضم  وبطريقة 

حصرًا وحسب الحال.
ديـــوان  ــي  ف الــعــروض  تسجل  ـ 
الدوام  نهاية  حتى  بدمشق  المؤسسة 
في  ــواقــع  /ال ــد  األح يــوم  مــن  الرسمي 

2012/1/15م.
اجتماعًا  المناقصة  لجنة  تعقد  ـ 
الساعة  ودراســتــهــا  ــعــروض  ال لفض 
الواقع  االثنين  يــوم  من  صباحًا   )10(
قاعة  فــي  وذلـــك  2012/1/16م  فــي 

االجتماعات في المؤسسة.
إضبارة  على  مطلعًا  العارض  يعتبر 
الصادر  العقود  نظام  وأحكام  المشروع 
2004م  لــعــام   /51/ رقـــم  بــالــقــانــون 
الشروط  ودفاتر  العامة  الشروط  ودفتر 
الخاصة  والفنية  والمالية  الحقوقية 
ودفتر المواصفات الفنية العامة للطرق 
والجسور والتي سيتم التعاقد والتنفيذ 

وفق أحكامها وشروطها جميعًا.
المدير العام

للمواصالت  الــعــامــة  للمؤسسة 
الطرقية

71550

إعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

موافقة المركز على تبني المشروع، وأعلمني أيضًا أني سأتلقى رسالة 
المؤسف.  أمر مرضه ورحيله  ما كان من  بالموافقة، ثم كان  رسمية 
إال أن الرسالة المكتوبة، اإليجابية في توجهها إنما أتت من المركز 
الملكي للشؤون الدينية. وبتوقيع َمْن؟ بتوقيع كمال الصليبي الذي 
كان يعمل آنذاك مديرًا عامًا للمركز. قالت الرسالة إن المركز ال يتبنى 
مثل هذه المشاريع، لكنه ينشر البحث بعد إتمامي له. وانتهى أمر 
مشروعي البحثي عند هذا الحد. إال أن الفكرة ما تزال معي؛ بل معنا 
نحن العرب؛ بل يهيمن علينا حضورها هذه األيام. من تونس التي 
سورية  إلى  حذوها،  تحذو  التي  مصر  إلى  جديدًا،  دستورًا  تصوغ 
الراهن،  التي قال رئيسها بأن لجنة سوف تبحث في أمر دستورنا 
تعدياًل أو تغييرًا، وأنها سوف تنجز عملها في فترة قد ال تتجاوز 

عام /2011/ الحالي. فلتكن إذن هذه الكلمات، بمناسبة غياب المؤرخ 
االستراتيجية  الدراسات  لمركز  تذكيرًا  فلتكن  الصليبي،  كمال 
أبلغني مديره  بجامعة دمشق لكي ينظر مجددًا في مشروع بحثي 

العام شفهيًا بأنه حاز الموافقة.
)4(

دمشق صلة وصل بين عمان وبيروت. لكمال الصليبي أن ينتقل 
بيروت  في  الدائم  إقامته  مكان  وبين  عمان  في  عمله  مكان  بين 
ذلك  في  بالسيارة.  ينتقل  أن  شاء  يوم  ذات  بالسيارة.  أو  بالطائرة 
اليوم اتصل بي. كان معه بعض أصدقائه: اثنان أو ثالثة منهم. ال 
أذكر. دعوتهم إلى طعام في مكان عام فوافقوا. كانت تلك جلستي 
الوحيدة مع الدكتور الصليبي. كان يرتدي عقااًل وكوفية، كما يفعل 

قلة من أهلنا في األردن وأقل منهم في سورية ولبنان. كان يفيض 
أحاديث وحكايات مرحة. وأذكر أنه أعاد على مسامع الجالسين معه 
حديث جهد المصالحة الذي قام به بيني وبين عباس كليدار قبل 
نيف وعشرين عامًا. أخبرته أنني سجلت تلك الحادثة في مذكراتي 
عن أيام أستذتي في معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة. 
ربما أنني وعدته بإرسال نسخة من كتابي إليه وفيه تلك المذكرات. 
ربما أنني فعلت. ال أذكر. ما أذكره، وأنا في حال تأمل وهيبة يفرضها 
رحيل كمال الصليبي، تلك اآلية الكريمة: ﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾ 
وشقيقتها: »كل نفس ذائقة الموت«، ومعهما ذلك الدعاء المهيب 
الحزين الرصين الذي أحاط بنعش الراقد على رجاء القيامة: »فليكن 

ذكره مؤبدًا من اآلن وإلى دهر الداهرين«.

بعيدًا عن اجتهاداته التاريخية الجريئة  / تتمة

تعزية
يتقدم الدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعضاء المكتب التنفيذي 

بأحر تعازيهم من األديب محمد رشيد الرويلي بوفاة شقيقه المهندس نجم الرويلي.
سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

تعزية
المكتب  وأعضاء  العرب  الكتاب  اتحاد  رئيس  جمعة  حسين  الدكتور  يتقدم 

التنفيذي بأحر تعازيهم من الزميل أحمد أبو سلعوم المناصرة بوفاة والدته.
سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
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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

تحت رعاية األستاذ الدكتور حسين جمعة  
للشاعر  تأبينيًا  العرب حفاًل  الكتاب  اتحاد  أقام 
طلعت سقيرق مساء االثنين 2011/12/26 في 

المركز الثقافي العربي بالمزة.
العرب  الكتاب  اتحاد  بكلمة  الحفل  افُتتح 
ما  بأنه  أقّر  الذي  بالدكتور. حسن حميد  اًل  

َّ
ممث

سيقف  أنه  إطالقًا  خياله  أو  بباله  ليخطر  كان 
هذا الموقف كيما يقول كلمة بحق األخ وشقيق 
الروح طلعت، ألنه ما كان ليفكر أو يهجس بأنه 
سيرحل أصاًل مؤكدًا على أن حكايته مع طلعت 
الشاعر واإلنسان ال تنتهي فهي حكاية مداها 
أن  إال  أبى  طلعت  أن  إال  معه،  عاشها  عامًا   30
نحو  األعــم  الغالب  في  تطير  كالطيور،  يكون 
صفحة السماء، ليس ألنها تطلب طعامًا أو ماءًا 
أو دفئًا بل ألنها تريد الطيران. فكان فقد طلعت 
الشهيد،   واألب  واألخ  األم  كفقد  إليه  بالنسبة 
فقدًا يشعل النار في حنايا روحه التي ال سبيل 
لها أن تبترد حتى ولو غمرتها طبريا بماء زرقتها 

الثلوج.
سر  أمين  برقاوي  حمزة  أ.  كلمة  تلتها  ثم 
األمانة العامة لالتحاد العام للكتاب والصحفيين 
من  هام  جانب  إلى  أشار  حيث  الفلسطينيين 
حًا كيف التقاه 

ّ
عمل الراحل طلعت سقيرق موض

الماضي عندما  القرن  الثمانينات من  بداية  في 
لعمل  للقيام  يحضرون  وزمـــالؤه  طلعت  كــان 
فلمس  فلسطين  ــاء  وأدب كتاب  عن  موسوعي 
لديه الحرص على نجاح المشروع وهذا الحرص 
أو  مــادي  مكسب  في  رغبته  من  نابعًا  يكن  لم 
إيمانه  يعّبر عن  ما كان  بقدر  ذاتية  في شهرة 
من  لفلسطين  حضارية  صورة  تقديم  بضرورة 
فيه  يكن  لم  الذي  الوقت  في  مبدعيها،  خالل 

تاريخ  من  الجانب  بهذا  اهتموا  ممن  قلة  إال 
معظمها  في  الجهود  كانت  حيث  فلسطين، 
والمقاوم. مشيرًا  السياسي  العمل  منصّبة على 
إلى أن فلسطين كانت حّب طلعت األسمى، وكان 
يحن إليها دائمًا فقد وجد فيها باستمرار سندًا 
لقلم ال يجف فسّجلت حضورًا حيًا في  وينبوعًا 
كل أعماله وبأشكال مختلفة فانتظمت قصائده 
في شجو جميل عذب لم يغادر فيها صباه كما 
رصفت قصصه بلغة ناعمة تتسرب إلى النفس 
ترحاله  في  خاضعًا  جميل،  بهدوء  قارئها  وإلى 
الصافية  الكلمة  هذا لسلطة واحدة هي سلطة 
الدافئة والقيم التي آمن بها متجاوزًا العصبية 
والفصائلية واالنتماءات التنظيمية الضيقة مما 
جعله يحظى باحترام وحب كل من تعامل معه.

بيت  كلمة  عطية  سمير  الشاعر  ألقى  ثم 
جوانب  إلى  فيها  أشار  التي  للشعر  فلسطين 
وقاص  كشاعر  سقيرق  طلعت  حياة  من  هامة 
وباحث وإنسان، الفتًا إلى أن عام 2011 هو عام 
غيّب  الفلسطيني، حيث  للشعر  بالنسبة  الحزن 
والشاعر  الرحيم  عبد  الكريم  عبد  الشاعر  عنا 
يوسف الخطيب وأبى إال أن  يغّيب طلعت قبل 

أن يمضي.
السيدة  كلمة  شّما  بوران  السيدة  ألقت  ثم 
الفقيد  خــال  ابنه  الخطيب  الدين  نــور  هــدى 
التي أسس معها موقع نور  المقّربة  وصديقته 
األدب الذي كانا يريدان منه ما يريده كل غيور 
ومحب لثقافتنا العربية واإلسالمية وذلك بجمع 
تؤدي  كي  الناضجة  والعقول  النظيفة  األقالم 
دورها بالتزام في إطار السعي لغد أفضل وثقافة 
جديدة تقف في وجه الطفح الثقافي الذي أخذ 
يمتص العقول والقلوب والنفوس بشكل هّدام 

مخيف. فمضى طلعت في هذا االتجاه دون أن 
وابتكر  الشعر  فكتب  المناصب،  أو  المال  يغّره 
أو  المدورة  القصيدة  وحتى  الومضة  من  وأبدع 
قصيدة السطر الواحد، وكتب القصة ودخل إلى 
عمق النفس اإلنسانية ورسم لوحات رائعة كل 
منها تروي حكاية مختلفة من حكايات الشعب 

الفلسطيني وتضحياته ونضاله وآالم تشّرده.
عّبر  فلسطين،  صــوت  مجلة  كلمة  ــي  وف
عن  المجلة  تحرير  سكرتير  مباركة  محمد  أ. 
األخ  طلعت  رحيل  على  بالحزن  العميق  شعوره 
التقى  الذي  الدرب  ورفيق  والصديق  والزميل 
نشأ  طلعت  أن  إلى  مشيرًا  السبعينات  في  به 
وترعرع في أسرة لها بصمات واضحة في عالم 
مثنيًا  بالمعرفة،  شغوفًا  فكان  واألدب  الثقافة 
على عمله الرائع في جمع وتوثيق أعمال شعراء 
األرض المحتلة من الجيل الثاني.  كما أشار إلى 
فها طلعت 

ّ
رواية أشباح في ذاكرة غائمة التي أل

حقها  تأخذ  لم  ألنها  أسفه  عن  معّبرًا  سقيرق 
في الدراسة والنقد والتحليل، شأنها شأن باقي 

أعمال الراحل.
أما كلمة أصدقاء الفقيد فقد ألقاها د. محمد 
الراحل  في  يجد  كــان  الــذي  الــصــّواف  توفيق 
يكتب  فيما  ودليله  دربه  رفيق  سقيرق  طلعت 
قاصًا وباحثًا وناقدًا، وهو يرى في طلعت شاعرًا 
وفي  صدقه  في  عصرنا  شعراء  بين  نظيره   

َّ
قل

مدهشًا  وقاّصًا  وقوته،  وعذوبته  شعره  جمال 
يعرف كيف يقبض على انتباه قارئه من بداية 
مضمونها  يجعل  وكيف  نهايتها  إلى  قصته 
وأسلوبها قادرين ال على إمتاعه فحسب بل على 
ترك أعمق األثر في نفسه وعقله أيضًا، وناقدًا 

صريحًا بعيدًا عن المحاباة.

لة في 
ّ
اختتم الحفل بكلمة أسرة الفقيد ممث

نفوس  في  األثر  بالغ  تركت  التي  ابنته سهير 
إلى جانب  الحضور، حيث شكرت كل من وقف 
أسرة طلعت سقيرق ودعمها بالمشاعر والسؤال 
من  كل  إلى  إضافة  مرضه،  فترة  خالل  الدائم 
من  السيما  التكريم  حفل  إنجاز  في  ساهم 
لها  عون  خير  وكانوا  الذين ساندوها  األصدقاء 

وألسرتها في مصابها العظيم.
كلمتها  سقيرق  طلعت  سهير  واختتمت 
كتبها  قد  كان  الراحل  للشاعر  رائعة  بقصيدة 

في رثاء خاله يحيى الخطيب :
»هنا في المكان... مكاٌن

لكي تستريح
فنم يا حبيبي

ة من نشيد انتباهي
ّ

هنا فض
وقلبي... وروحي

فنم يا حبيبي
هنا صورة تكسر اآلن ظهري

وصبري
فنم يا حبيبي

 والصباح كئيب
ٌ
 مّرة

ٌ
،،هنا قهوة

 والمساء رهيب
ٌ
 جمرة

ٌ
،،هنا دمعة

فنم يا حبيبي
هل الموت حقًا طواك؟؟«

درعًا  الراحل  أسرة  عن  بالنيابة  استلمت  و 
وشهادة  للشعر  فلسطين  بيت  من  تكريميًا 
الفنان  بريشة  للراحل  )بورتريه(  ولوحة  تقدير 

فتحي صالح.
غادر  وإن  الــذي  سقيرق  طلعت  الله  رحــم 
بالجسد فذكراه ال تفارق كل من أحبهم وأحبوه.

ياسمين الشام يواسي زيتون فلسطين
في حفل تأبين الشاعر طلعت سقيرق



12/31/ 2011 م  -  6صفر 1433هـ24
العدد »1277« السنة اخلامسة والعشرون

الدم هو الدم، والنبض هو النبض، والجرح الجرح، والغصة والقهر والفقدان..
منذ ما يزيد عن تسعة أشهر، والنزف مستمر، والجرائم تترى، والماشون في الجنازات 
بمختلف  السوري  الشعب  واحد:  المستهدف  ألن  ويتواسون؛  ويتماثلون  يتشابهون 

شرائحه وأطيافه.
ي 

ّ
ل، يغط

ّ
المجرم يترّبص، يحّرض، يسّدد، يضل أن  التحركات، كان جليًا  منذ بداية 

والخنجر  يخون،  اللسان  فيما  للعاب،  المسيلة  والكلمات  المحببة  بالشعارات  أفعاله  
مسموم، والطلقة نافذة، والطبخة الشريرة تنضج، وقودها البشر وموادها، وبخارها واحد: 

آهات وولوالت وحسرات ودعوات وابتهاالت..
األمر كان واضحًا منذ البداية لكل ذي بصيرة، يريد الخير لهذا البلد الصامد، ويرغب 

حقًا باإلصالح، والتنمية، والعدل، واألمان..
يرمي سيارة  ومن  وطن،  بناء  يبتغي  ال  يقتلع حجر رصيف،  فمن  واضحًا؛  كان  األمر 
الحياة ألحد، ومن يقطع عمود كهرباء،  أو  إسعاف بمقذوف، ال يمكن أن يتمنى الشفاء 
ويلقيه في الشارع، ال يريد للضوء أن يشع، ليعثر العابرون، أو يتوقفوا، ويتراجعوا إلى 

الكهوف المظلمة واألقبية العفنة! 
 ومن يخادع الرأي العام، ويّدعي غير ما يعرف، ويصف ما ليس في الواقع، ويهتف 
بما ال يعتقد أو يقتنع به، ويتهم من ال ذنب له، ويرفض السبل التي فيها أمن الوطن 
ويتقاوى  الخارج،  بأعتاب  ويتمّسح  والحوار،  اللقاء  وأهمها  وأرضــه،  مواطنيه  وسالمة 
باألجنبي وغاياته المفضوحة، ويقدم لألعداء أوراق اعتماده المرفوضة من الشعب األبي، 
ر للمعارف والجيران، ويتعامى عن األحزان، ويستهين 

ّ
ويتعالى على األحاسيس، ويتنك

صاحب  يكون  أن  يمكن  ال  مواقفه  هذه  تكون  من  إن  بالحياة..  استخف  بعدما  بالموت 
مشروع وطني، أو رسالة إنسانية!

الدم هو الدم، والضحية ذاتها.. 
تخريب  مأجورون،  وقاتلون  مدّبرة،  واحتجاجات  مفبركة،  تجمعات  األسلوب:  تنّوع 
للمؤسسات الوطنية، واألمالك العامة والخاصة، تفخيخ وكمائن، اختطاف وقتل وتمثيل، 
ومقاطعة،  حصار  فظيع،  فاجر  إعالمي  وتضليل  خارجي،  تهويل  متنقلة،  فتنة  إثارة 
مخيمات ونازحون بالقوة، معسكرات وتسلالت عبر الحدود، وتأليب المؤسسات الدولية، 

والعربية..
في  مأهولين  شارعين  في  المروعتان  الجريمتان  آخرًا..  يكون  أن  ونتمنى  وأخيرًا، 

دمشق، مع عدد من الجرائم األخرى المترافقة المتفرقة..
ى في جعبهم من شرور، 

ّ
فليهنأ أصحاب المشروع التدميري بإطالقهم أفظع ما تبق

وما ترسب في حضيضهم من أحقاد سوداء، واستهدافهم العاصمة اإلنسانية األعرق: 
دمشق!

ع، ولم تترك عذرًا لصامت، ولم تدع ذا 
ّ
بِق سترًا لمقن

ُ
ليهنؤوا بهذه المجزرة التي لم ت

ذرة حياء وخجل، ومن به أدنى قدر من إحساس أو شعور، بال حرج أو تأثر..
القاتل واحد، والمجرم نفسه، والجريمة فوق الوصف..

وتغيرت  المواقع،  وتعددت  الدموع،  وتكاثفت  الجراح،  وتقاطعت  المشاهد،  تبدلت 
الجهات، وما يزال القلب يتجّرع صنوف األلم النبيل بصبر وجلد ووعي.. يحول دون امتداد 
الرابضة،  الجذوع  واكتساح  الراسخة،  الجذور  واقتالع  الظالم،  رهاب  واجتياح  الجحيم، 
ع بعضها بفعل العصف المنظم، أو ذبل حزنًا مع 

ّ
ّصِف األغصان السامقة، وإن تقط

َ
ق

َ
وت

الفاقدين، أو انحنى تواضعًا وكبرًا..
المتاخم، الصديق غير  البحار، والقريب  البعيد خلف  الخارج  القاتل، في  القاتل هو 
الصدوق، والشقيق الذي لم يقدر حرمة صلة الرحم، والجار الذي لم يعترف بقيمة الخبز 

والملح..
ودرب..  جند  وغدر،  خدع  وحضر،  خطط  ذئبيًا،  وصمم  قاتمًا،  نوى  من  ذاته،  القاتل 

وأرسل الكائنات الشيطانية، والطرود الجهنمية..
والمدعين  الفاسقين،  للفجرة  منافذه  وفتح  بالضالل،  أبواقه  فتح  من  عينه،  القاتل 
آخر  نكران  عن  حتى  يتورع  ولم  الشنيع،  الفعل  أنكر  من  نفسه؛  المجرم  المنافقين.. 
جريمتين وقعتا في وضح النهار، أو حّور التهمة، وأساء مرات للضحايا وذويهم والكائن 

اإلنساني.
الشرير هو الشرير، الذي ما فتئ منذ أول جريمة بحق هذا الشعب الكريم المعطاء 
الصابر.. يولغ في غّيه، إنه السلوك الغاّبي الذي يعود للظهور، رغم الحديث في المدنية، 

والتمنطق بالحضارة، والتشّدق بالحقوق، والتفاخر باإلنجازات األرضية والفضائية..
ولكن..

الشعب هو الشعب، والصمود هو الصمود، الصبر والمصابرة والتحمل، والقدرة على 
المواجهة أشهرًا وسنوات..

الشعب هو الشعب المصمم على الحياة، الوفي المكافح، من بنى وأنتج وتعلم وتسلح 
بالعزة والكبرياء.. 

التي  وقيادته  المتنوعة،  وشرائحه  الملونة  وأطيافه  المتواشجة،  بلوحته  الشعب 
لت تطلعاته وآماله ومساراته..

ّ
تمث

  لن تزيده هذه الهجمة الدموية الوحشية األخرى، حتى لو لم تكن األخيرة، إال قوة 
ولحمة وإصرارًا على الحياة بشرف وعزة، في وطن حر مقاوم مصان..

 ***

الجرح الجرح..
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والصحفيين  للكتاب  العامة  األمانة  استنكرت   
الفلسطينيين العمل اإلجرامي والوحشي الذي استهدف 
العاصمة  دمشق   في  األبرياء   السوريين  المواطنين 
العربية  الكرامة  عن  للدفاع  الباقية  الوحيدة  العربية 
الصهيوني  بالكيان  واالعتراف  الصلح  رفضت  التي  و 

مغتصب فلسطين.  
القوي  ان  على  ليؤكد  اإلجرامي  العمل  هذا  يأتي 
الواليات  منهم  المقدمة  وفي  الغربية  االستعمارية 
المتحدة األمريكية يعملون من خالل تحريك أدواتهم 
بدور  تقوم  والتي  التحريضية  وقنواتهم  وعمالئهم   
في  والقلق  الفوضى  إثــارة  بهدف  اإلعالمي  المارينز 
أوساط الشعب العربي السوري الصامد. الذي يقف إلى 
جانب قيادته الوطنية مدافعا صلبا في وجه اخطر هجوم 
معاد لسوريا حيث  تتحالف فيه كل قوى الشر والعدوان 
وهي ترفع شعارات الحرية واإلصالح وهي ابعد ما تكون 
عن الحرية بل ان هذه القوى هي  من تعمل على نهب 
خيرات الشعوب وسرقة ثرواتها وهي من تدعم وتسلح 
الكيان الصهيوني العنصري الذي يدنس  المقدسات 

اإلسالمية والمسيحية . 
الغرب  مــن  العربية  واألمـــة  سـورية  أعـــداء  إن   _

االستعماري وأدواته في األنظمة العربية يعملون بكل 
االستعمارية  مخططاتهم  مواصلة  أجل  من  الوسـائل 
العربية وهذا  المنطقة  والسيطرة على  الهيمنة  لفرض 
سدًا  تقف  والصمود  العروبة  سوريا  دامت  ما  يتم  لن 
تهدف  التي  االستعمارية  المخططات  وجه  في  منيعًا 
وإبقائه  العربي ونهب خيراته  الوطن  إلى تمزيق  أيضًا 

متخلفًا ومشتتًا.  
_  ان كل المثقفين والوطنيين والمناضلين العرب 
وهم يقفون اليوم إلى جانب سوريا الصـمود والمقاومة 
الظروف  تتجاوز  سوف  سوريا  بأن  كبيرة  ثقة  لعلى  
الصعبة  والخطيرة وستواجه بكل قوة واقتدار قوى الشر 
الذي يقف بصالبة  المقدام  والعدوان محمية بجيشها 
وعنفوان مدافعا عن كرامة سوريا وكرامة العرب جميعا  
التضحيات  غلت  مهما  العروبة  سوريا  تصمد  وسوف 
المؤامرات.. ألن قدر سوريا أن تدافع عن  ومها اشتدت 
تخرج  وسوف  وأمتها.  واستـقاللها  وحريتها  كرامتها 
عن  الدفاع  في  الهام  دورها  لتواصل  ومنعة  قوة  أكثر 

قضايا  وحقوق امتها العربية .
األمانة العامة
لالتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين

عقد مجلس اتحاد الكتاب العرب جلسة دورية في 
تمام الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء 2011/12/28 
في مقر االتحاد بدمشق برئاسة السيد الدكتور حسين 

جمعة رئيس االتحاد.
التي  الراهنة  األوضـــاع  عــن  البداية  فــي  تحدث 
تعيشها سورية، منذ أكثر من تسعة أشهر وهي مرحلة 
تبعاتها،  مواجهة  مع  تستمر  الحياة  لكن  استثنائية، 
وأضاف إننا نعتز بانتمائنا إلى سورية كما نعتز بانتمائنا 
إلى العروبة وينبغي أن نفكر  دائمًا  بأن  للمثقف دورًا 
أساسيًا في مثل هذه الظروف ويفترض أن يكون أكبر 

من األمراض االجتماعية المتوارثة.
وقال: ما من أحد ال يقف إلى جانب المطالب المحقة 
والقتل  التخريب  يقبل  أن  ألحــد  يمكن  وال  للشعب، 
والخطف واالغتصاب... مهما كانت الحجة وفي أّي وقت.. 

واإلجرام مدان بكل الشرائع والرساالت.
 2011/12/23 الجمعة  صباح  أوجه  اإلجرام  بلغ  وقد 
بتفجير سيارتين في دمشق ما أودى بحياة /44/ شهيدًا 
وإصابة أكثر من مئة وستة وستين من مختلف األعمار 
بشعة  جريمة  دمشق  جامعة  شهدت  وقد  والشرائح.. 

يندى لها الجبين صباح 27//2012/12.
وقد أصدر االتحاد بيانه الرابع استنكارًا لهذا العمل 
أصدر  قد  االتحاد  وكان  الدامي«،  »يوم دمشق  اإلرهابي 
في  بــاألحــداث  يتعلق  فيما  بيانات  ثالثة  ذلــك  قبل 

سورية.
االتحاد  به  قام  عما  االتحاد  رئيس  السيد  وتحدث 
من نشاطات خالل العام الماضي وأهمها الحوارات التي 
جرت في مقر االتحاد مع مختلف الشخصيات المعارضة 
التي لبت الدعوة للمشاركة في مناقشة جميع ما يمكن 

الجلسات  هــذه  حــول  ملخصات  نشر  وتــم  يطرح.  أن 
»وبعض  األدبي  األسبوع  في  اآلراء  بمختلف  الحوارية 
بها  قام  التي  النشاطات  نشرت  كما  األخرى«  الصحف 
االتحاد في »األسبوع األدبي« وتطرق الدكتور جمعة إلى 
والكتاب  لألدباء  العام  لالتحاد  الدائم  االجتماع  انعقاد 
العرب في الجزائر بتاريخ  3-2011/12/5 ومشاركة وفد 
توضيح  الوفد  استطاع  وقد  ذلك  في  بفعالية  االتحاد 
غائبًا  منها  الكثير  كان  التي  في سورية  األمور  حقائق 

عن أفكار الكتاب العرب..
دمشق  في  العرب  المثقفين  ملتقى  عن  وتحدث 
الذي سيلتئم خالل المرحلة القادمة بمشاركة أكثر من 

خمسين مثقفًا من مختلف األقطار العربية.. 
وتحدث الزمالء أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين 
بما يخص مسؤوليته اإلدارية والمسؤولية في الدوريات 

التي يرأس تحريرها..
ثم ناقش أعضاء المجلس كل ماجرى تداوله وطرحه 

واتخذت  التوصيات التالية:
بسبب  العرب  واألدبــاء  المثقفين  ملتقى  تأجيل  ـ 

الظروف التي تمر بها سورية.
النصف  في  المقرر  العام  المؤتمر  موعد  تأجيل   -
الثاني من كانون الثاني حسب النظام الداخلي إلى موعد 

يحدد الحقًا حينما تسمح الظروف بذلك.
بشأن  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  السيد  قــرار  تنفيذ  ـ 

تخفيض النفقات في الموازنة القادمة بنسبة %25.
ـ دفع الضرائب المالية المترتبة على أموال االتحاد 

ما عدا الضمان الصحي.
موازنة  من  مليونًا  عشر  ستة   /16/ مبلغ  تحويل  ـ 

االتحاد إلى صندوق تقاعد الكتاب.

ستبقى سورية
قلعة عصية على اعداء العروبة والمقاومة
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