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العالم خارج تأطير الذات!!
| ناه�ض ح�سن "فائز العراقي"
َ
الماهيات و المعاني يحوي
العالم فضاء متنوع  ,متعدد
من الحقائق و العجائب التي تضفي عليه سمة الدهشة و
المفاجأة التي تجعله ((أحيانًا)) أكثر غرابة من الخيال ذاته!!
 ,و الواقع الموضوعي المتشكل خارج وعينا  ,بوصفه المصدر
األساسي لتشكيل الوعي  ,يلتحم و يتشابك مع الذات التي
تمارس دورها و فاعليتها الخالفة فيه أيضا  ,و من تفاعل هذين
العنصرين  :الواقع و الفكر تنتصب أمامنا جدلية  :الخارج ـ
الداخل  ,أو الموضوع ـ الذات بوصفها جدلية غاية في األهمية
,قابلة لالغتناء و احتمال المزيد من المقاربات و الرؤى و زوايا
النظر المتعددة.
ً
يتسم العالم بوصفه فضاء شامال ,دافقا ,متنوعا مكتنزا
بالمعاني و الدالالت المتحولة  ,بال نهائيته شأنه شأن الزمان ,
و المكان  ,و المادة .
و كذلك بحركيته الدائمة و الدائبة التي تؤكد دائما أن
القانون الثابت الوحيد الذي ال يتغير  ,و هو التغير و الصيرورة
و التحول الدائم .
هل تستطيع ال��ذات اإلنسانية بشكل عام  ,و المبدعة ـ
المفكرة بشكل خاص  ,التعبير و اإلحاطة بالعالم ؟ و إذا تمكنت
من ذلك فهل نقبل تعبيرها بوصفه حقيقة مطلقة و نهائية ال
تقبل الدحض أو اإلضافة أو الحوار ؟!!
أم نقبل رؤية الذات و تحليلها للعالم الخارجي بوصفها
إحدى المقاربات الممكنة لماهية الواقع المعقد  ,المتناقض ,
المتعدد الداللة ؟

حسب اجتهادي المتواضع ,فان أي مفكر أو مبدع ال يستطيع
أن يزعم ـ إذا كان موضوعيا !! و ثابت البصر و البصيرة ـ أو يدعي
أن مقاربته للعالم هي نظرة و رؤية نهائية و شاملة له  ,ال تقبل
المراجعة  ,أو الدحض  ,أو حتى الحوار !!
بمعنى آخر يعد رؤيته بمثابة التأطير النهائي لحركة عالمنا
!! ,أي أن الذات هنا ـ حتى المبدعة منها ـ تزعم بإمكانيتها
المطلقة في تأطير العالم تأطيرًا نهائيًا !!
إذا كان ذلك صحيحا ,فلماذا نواصل التفكير و الكتابة إذن؟
و لماذا نواصل التجريب و اإلضافة إذن ؟!!
ما الذي ستضيفه كتاباتنا و محاوالتنا و مقارباتنا من جديد
لهذا العالم المتحول دائما ؟
ً
إن أصحاب هذه الرؤية ,و بأكثر األلفاظ رقة و تهذيبًا يمكن
وصفهم بأنهم ينظرون إلى العالم وفق نظرة أحادية ضيقة !!
إذن  ,مقاربتنا للعالم  ,و تقويم رؤى ـ ربما جديدة ـ عنه  ,أو
ربما تكشف أو تضيء إحدى زواياه الخبيئة و المجهولة التي لم
يقاربها أحد سابقًا  ,هذه المقاربة ستتسم بالنسبية .
و لكن تبقى دائما ال تستطيع مهما بلغت من العمق و الذكاء
ً
أن تكون تأطيرًا نهائيًا و شامال له !!
فهل يمكن أن يتفق المثقفون على هذه الحقيقة النسبية
حتى نفسح المجال دائما للجديد المتنافي و المتطور و المغاير
بالظهور و البزوغ في ساحة االبتداع التي تتسع لجميع الرؤى
ً
مما يخلق حالة أو مناخًا فكريًا و إبداعيا يتسم بالتجدد و الثراء و
التعدد و التطور الدائم!!

سورية موطني بال ارتياب
| حمدادو بن عمر -جامعة وهران
أأنت يا سورية موطني في فؤادي وعقلي

قلبي يهيم في عبقك في كل ثانية

أنظر إليك من العالم في كل حدب وصوب

وضميري وضميرك متحدان ضد الهوان

عيناي لم تطبقا جفنًا وال حدقًا على جوالني

أراك تاريخًا أصبح وأمسي به لمستقبلي

أنظر إليك في كل وقت
وصوت سورية يهتف بالدفء من كل مكان

أراك يوما ليس ببعيد زعيمة الكيان
أراك «طليقة» و»معزوزة» بال ارتياب
أراك «قدسية القدس» و» طيبة المدينة»

أخذت العهد يا دمشق
أن أحرسك ليال ونهارا
وأن أحميك «طودًا» من كل الطامحين في هذا الزمان
أنظر إلى أرضك هوائك مائك

أستوحش فيك ماضي األمم في التاريخ
وأقول إنني قد فتنت بك فهل من صاح؟
فما أظن يومًا أن أرى بلدًا مثلك

«شجرك»و»رمانك» و» أوديتك»

تتحسس في أحشائي

ْ
فأنت َ
وسف ُر العال
مهد
حضاراتِ ..
ٍ

سورية موطني بال ارتياب ريادي

النكتة
السياسية...
اختزال واقع
|

م�أمون �شحادة

تهدف النكتة السياسية بحيثياتها وتطلعاتها
إلى وضع المجتمع في صورة الواقع «المعاش» من اجل
صياغة «معادلة تصحيحية» للمجاالت الحياتية ،ناقدة،
وناقمة ،وضاحكة ،وساخرة من ذلك الواقع ،لتضع النقاط
على الحروف بطريقة تخترق العقول قبل القلوب،
مخاطبة إياهم « يا أمة ضحكت من جهلها االمم».
فعلى سبيل المثال فإن برنارد شو كان يمثل
النكتة السياسية في اوروب��ا من اجل «النقد البناء»
للسير نحو المستقبل ،أما على الجانب العربي فإن
دريد لحام وياسر العظمة يمثالنها «تلفزيونيًا» ،أما
شعرًا فإن أحمد فؤاد نجم أبدع في ذلك ،ولكن!!! ،هل
غيرت تلك النكات شيئًا في عالمنا العربي؟؟؟ ،طبعًا ال،
ذلك ألن الوعي العربي أسير الماضي واالستغراب وغير
ً
«واقعيا»؛ بل «مثاليًا» ما بين
مراع للخصوصية العربية
ً
الزوجين السابقين (الماضوي واالستغرابي) ،جاعال من
العميلة النقدية الفكرية في مجتمعنا العربي هيامية
إلى ما ال نهاية ،وكما قال الشاعر «دائمًا نقول كنا ..يا
أمتي نريد أن نكون!!!!» .ما يعني أن فقدان الرأي في
مجتمعنا العربي يمثل هروبًا من الحاضر الى الماضي
لبناء المستقبل ،كمن يخض الماء ليصنع لبنًا.
إن النكتة السياسية تتجسد من خالل الوضعية
االجتماعية التي تمارس في الحياة العامة والمتمثلة
في إحدى الحكايا القديمة؛ حيث يحكى أنه ذات يوم
كان أحد الوالة يحكم أحد االقاليم ،ولكن طريقة حكمه
كانت مبدعة في إذالل الرعية ،حيث أمر جميع حراس
قصره أن ال يدخل اليه أي أحد من الرعية إال إذا صفع
على خده األيمن صفعة قوية؛ وألن كل الرعية مضطرون
لمقابلة الوالي من أجل تسليك أمورهم الحياتية ،فقد
ضرب كل الشعب على خده االيمن من اجل ذلك .وبعد
فترة من الزمن مات الوالي ،فتولى من بعده ابنه األكبر،
فكانت أول قراراته تعديل ما كان يقوم به والده؛ حيث
عدل في عملية استقبال الرعية الى قصره ،ذلك بأن
يصفع كل من يدخل إلى القصر صفعتين على الخد
ً
األيمن واأليسر بدال من صفعة واحدة ،فأصبحت الرعية
بعد ذلك تتذكر أيام والد الوالي الجديد وهي تقول
رحم الله والده فقد كان يصفعنا صفعة واحدة وكنا
في ألف خير ،فيا حبذا لو تعود تلك االيام فلقد كانت
تغمرنا السعادة والهناء ،ويا حسرتنا على هذه األيام،
فإنها تختلف عن الماضي بتعاستها وصعوبتها...
هنا يدخل التناقض «فكريًا» ،رغم أن الرعية على
زمن الوالي (األب) صفعت على الخد االيمن ،وعلى زمن
الوالي (االبن) أيضًا صفعت على الخدين ،فما هو الفرق
بين االثنين؟ ،إن الفرق بينهم هو «الرعية» ألنها تهيم
ً
دائما بالماضي وتنادي بالرجوع إليه ،وتجمله على
ً
حساب الحاضر ،فبدال من أن تتخلى عن الماضي وتواجه
الحاضر وتصححه لبناء المستقبل ،عادت الى استخدام
الماضي في مواجهة الحاضر.
السؤال هنا :الى متى سيبقى الفكر العربي أسير
الماضي واالستغراب..؟؟ أما آن األوان أن نوازن ما بين
الماضي والحاضر لبناء المستقبل العربي..؟
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قراءة في األحداث العربية األخيرة
| د .فريد حامت ال�شحف
أث��ار ما يحصل في ال��دول العربية حاليًا من
ً
انقالبات وانتفاضات وأزم��ات ج��دال واسعًا ،حول
التناسب ما بين العوامل الداخلية والخارجية ،التي
ّأدت إلى قيامها .فالبحث عن السبب الرئيسي
بالتأكيد ،يجب أن يكون داخل الدولة ذاتها ،وليس
أي مكان آخر؛ حيث كان من غير الممكن ّ
في ّ
ألي
ّ
عدو مهما كان شريرًا ،أن يمنع الثورة االشتراكية
في روسيا من االنتصار عام  ،1917أو يعيق انحالل
االتحاد السوفييتي عام  ،1991لو ّأن الشعب كان
بإمكانه االستمرار في العيش كما في السابق ،أو
ّأن الدولة كان باستطاعتها االستمرار بإدارة الحكم
ّ
التهرب من هذه
كما في الماضي ،ليس باإلمكان
ّ
المقولة الكالسيكية ،كما ال يمكن التهرب من
ّ
االعتراف بالحقيقة الواضحة ،أنه قد تراكمت وعلى
مدى عقود طويلة كمية من األخطاء والمشاكل في
معظم دول العالم الثالث ،بما فيها الدول العربية،
يمكن تشبيهها ببرميل البارود ،الذي يسهل على
ّ
أي أحد كان من الخارج أن يشعل النار فيه ،حتى
يحصل االنفجار .لكن ذلك كان يمكن فعله قبل
سنوات ،ويمكن فعله بعد سنوات.
ّ
والسؤال الذي يطرح نفسه :لماذا قررت الواليات
المتحدة استهداف بعض الدول العربية فقط ،اآلن
وفي هذا الوقت بالذات؟!
إن كل وسائل اإلع�لام العالمية ،بما فيها
المستعربة ،وعدد من وسائل اإلعالم العربية ،ومنذ
بداية األحداث قدغرست في وعي مشاهديها ّ
وقرائها
مقولة عن عدم تدخل الواليات المتحدة األمريكية
فيها ،واألنكى من ذلك ،فقد قدمت وسائل اإلعالم
ّ
ّ
الضحية والخاسر الرئيسي
هذه أمريكا على أنها
فيها .وإذا ما ّ
ّ
التحسر
صدقنا هذه المقولة ،علينا
ليس على عشرات اآلالف من الليبيين الذين قتلوا،
ّ
جراء قصف طائرات الناتو ،وال على المدنيين ورجال
الجيش واألمن في سوريا ،الذين يقتلون على أيدي
عصابات إجرامية منظمة مدعومة ،وتوجه من قبل
أجهزة استخبارات غربية وصهيونية ومتصهينة؛
بل على المساكين األمريكان ،ورئيسهم المثالي،
الذين أجبروا فجأة على الدخول في معمعة هذه
األحداث ،وقد خسروا أنظمة حليفة لهم.
لمن ال يرى من الغربال..
لقد كان االنحالل السريع لالتحاد السوفيتي
بالفعل كارثة جيوسياسية ضخمة أصابت العالم
ّ
ً
أجمع .وتطلب ذلك من الواليات المتحدة وقتًا طويال،
كي تتأقلم مع الواقع الجديد ،وتدرك ما حصل .لذلك
كانت تسير في التسعينيات من القرن الماضي
بحذر شديد ،خطوة وراء خطوة ،للتأكد من حدود
ّ ّ
تبين أنه ال توجد
الممكن بالنسبة إليها .وسرعان ما
حدود غير ممكنة ،تعيق ّ
تحركها عدا عن ما ّ
يسمى
بالشرعية الدولية.أوتي ببوش االبن إلى السلطة،
وكان عليه صياغة السيطرة العالمية األمريكية،
ّ
العدو الوهمي البديل عن االتحاد السوفيتي.
وإيجاد
لذلك كانت التفجيرات في نيويورك وواشنطن،
التي أزاحت القواعد الشرعية والقانونية واألخالقية
الدولية من طريق الواليات المتحدة ،لتأمين هذه
السيطرة ،تحت ذريعة الدفاع عن النفس والحرب
على «اإلرهاب».
ّ
وح��ت��ى ف��ي ظ���روف غ��ي��اب العدوّ
وم��ع ذل��ك
المتكافئ بالمعنى العسكري ،لم تتمكن الواليات
المتحدة من إركاع الجميع ،وتحويل ّ
القوة العسكرية
واالقتصادية ،التي ليس لها مثيل في التاريخ
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االفتتاحية
|| د .ح�سني جمعة

الجامعة العربية

ّ
البشري ،إلى سلطة سياسية دون حدود .فقد ولدت
سياسة أمريكا الجديدة ،وفي كل القارات تقريبا،
وفي معظم دول العالم ،مزاجًا معاديًا كبيرًا للسياسة
األمريكية ،وحتى في الدول الحليفة لها .لم يتقبل
العالم اإلم�لاءات األمريكية ،وانطلقت مواجهات
غير ّ
سارة على مبدأ« :الكل ضد أمريكا ،وأمريكا ضد
ّ
ّ
الجميع» .وتبين أن موارد الواليات المتحدة ،غير
كافية لالستمرار في مواجهات كهذه.
وم��ا ّ
يميز سياسة ال��والي��ات المتحدة دائمًا،
هو التناسق الهارموني في العناد والتتابع ،في
األه���داف والصالبة في ط��رق ال��وص��ول إل��ى هذه
األه��داف .وما يساعدها في ذلك هو األخطبوط
اإلعالمي الضخم الذي تمتلكه ،ونظام الحزبين .لم
ّ
ّ
يستطع فشل سياسة بوش إال أن يولد المحاولة في
الواليات المتحدة إليجاد طرق أخرى ،واستراتيجية
أخرى للوصول إلى الهدف ،الذي سارت وتسير عليه
أمريكا منذ عشرات العقود.
ّ
متجلية برئيس
لذلك ظهرت أمريكا الجديدة،
ّ
أسود ،حائز عل جائزة نوبل للسالم ،تخلى «طوعيًا»
عن دور الديكتاتور ،وأخذ على نفسه «رسالة» صعبة،
بأن يكون قائدًا لإلنسانية على طريق «عصر جديد
من التعاون المتبادل».
ووضعت ال��دول��ة األعظم في العالم ّ
قوتها
ّ
العامة»؛ ّأم��ا ال��دول األخرى،
في خدمة «المنفعة
التي «أدركت» مسؤوليتها ،توحدت حول الزعيم،
وساهمت بقسط كبير في «حل» المشاكل اإلنسانية
ّ
ّ
وكأن هذه العقيدة ،عقيدة
العامة .بدت
الكونية
ّ
إستراتيجية براقة ،تستجيب لوقائع القرن الجديد،
ّ
لكنها أخذت بالتصدع بسرعة كبيرة.
ّ
توضح بسرعة ّأن الدولة التي تستهلك ضعف
ّ
ّ
العامة»،
تصورها عن «المنفعة
ما تنتج ،يختلف
ً
كثيرا عن غيرها من الدول والشعوب األخرى.
ّ
وتبين أن شراء القيادات السياسية في دول
أخ��رى ،على مبدأ – أن الواليات المتحدة تغمض
ّ
«الخاصية الوطنية للديمقراطية» ،مقابل
عينيها عن
أن تكون دولهم تابعة ألمريكا ال أفق لها.
أدرك���ت ال��والي��ات المتحدة األمريكية ،بأن
المشاكل المتراكمة ف��ي دول العالم الثالث،
ّ
وبخاصة في ال��دول العربية ،ستؤدي حتمًا إلى
ث��ورات ،وسقوط الحكام الموالين ،وق��ررت ترؤس
الحركة الشعبية ،وتوجيهها في االتجاه «الصحيح»،
ّ
تضيع قواها سدى ،إلنقاذ األنظمة التي
بدل أن
استهلكت نفسها .وهذه االستراتيجية لن تجلب
ّأية مغامرة ّ
جدية للهيمنة األمريكية في المنطقة،
ّ
ّ
وهي استمرار لسياسة «الثورات الملونة» ،الموجهة
إلى تشكيل حكومات وطنية أكثر استقرارًا ،وأكثر
انصياعًا ،تكون بمثابة لبنات قوية المبراطورية
الواليات المتحدة ،تضمن لهم السيطرة على أنابيب
ّ
النفط والغاز وضخه في االتجاهات «الصحيحة» ،
وتؤثر على مصالح روسيا والصين في هذه الدول،
وتمكنها من تنفيذ المشاريع التي فشلت إدارة
بوش االبن من فرضها عن طريق القوة العسكرية.
الحسابات هنا واضحةّ :إن أمريكا التي تمتلك
التفوق المطلق على كل الدول األخرى ،في المجاالت
العسكرية واالقتصادية واالعالمية ،ولديها إمكانية
القيام بالخطوة األولى ،ورسم قواعد اللعبة ،ستكون
المستفيد األكبر من هذه األزمات.
«ثورات ّ
ملونة» من طراز جديد
كان قد ّ
تحدث بحماسة تاريخ  24كانون الثاني

من يرجع إلى نشأة الجامعة العربية وميثاقها يدرك أنها ما أعلنت بالقاهرة في
(آذار1945م) إال لتنسيق العمل العربي المشترك؛ والتكامل بين األنظمة السياسية
للدول العربية على ُصعد شتى سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وثقافيًا ...فالمادة األولى
من ميثاقها تنص على أن « تحافظ الجامعة العربية على االستقالل السياسي والسيادي
للدول األعضاء» ،وتعمل على التضامن فيما بينها ،وعدم التدخل في شؤونها الداخلية،
وتتخذ قراراتها الملزمة باإلجماع؛ ال األكثرية طبقًا للمادتين ( 18و  ،)19وبقرار للقادة.
فالدول العربية تلتقي على قواسم تاريخية مشتركة عدة ،وال سيما على صعيد اللغة
ً
والحياة الواحدة آماال وآالمًا...،
ولهذا على الجامعة تبني إجراءات التوفيق والتنسيق للوصول إلى وحدة الهدف؛
وعليها إصالح ذات البين إذا ما نشب خالف بين دولة وأخرى ،وعليها القيام باإلجراءات
التي تقوي عوامل اإلصالح والتقريب استنادًا إلى ميثاق الجامعة ،ال أن تصبح أداة
تفريق ،وخنجرًا يوجه إلى ظهر أي دولة عربية ...وال يستثنى من ذلك أي نظام عربي إال
إذا خرج على ميثاق الجامعة وهدد وجود األمة ووحدتها بالخطر الماحق ،كما حصل مع
نظام الرئيس المصري األسبق أنور السادات في (1979/3/26م) بعد عقده اتفاقية كامب
ديفيد مع الكيان الصهيوني عام (1978م)ثم عادت مصر إلى الجامعة في (1989م).
والقرار في مثل هذه الحال لقادة الدول العربية وليس لوزراء الخارجية..
وفيما لو حدث خالف داخلي بين أبناء القطر الواحد فعلى أمانة الجامعة التوسط
بينهم لتسوية المنازعات بالطرق السلمية ،وبالحوار المتبادل ،واإلقناع الموضوعي الذي
يستجيب ألمن الدولة واستقرارها ووحدة شعبها ..وال يجوز بأي حال من األحوال أن تقف
إلى جانب أي طرف بوصفها َحكمًا منصفًا ونزيهًا ،وال أن تتدخل في شؤونه أو تفرض
ً
عليه ّحال ما ،أو تسمح لآلخرين من الدول األجنبية أن تتدخل في شؤون أي دولة عربية
طبقًا التفاقية الدفاع العربي المشترك...
ّ
ً
غطاء
ولكن الذي حدث في الحالة الليبية يندى له الجبين إذ شكلت الجامعة العربية
شرعيًا لحلف الناتو الذي انقض على ليبيا ،فقتل ما يزيد على مئة ألف ليبيّ ،
وشوه وجرح
أضعاف مضاعفة؛ وآذى نفوس الليبيين ،وسرق نفطهم حين وزعه على دول الحلف
وال سيما فرنسا التي حظيت شركاتها بالنصيب األكبر مثل شركة (توتال) .وقد فرض
عليهم دفع تكاليف الحرب؛ في الوقت الذي سيدفعون نفقات اإلعمار ،علمًا أن حلف
الناتو ما غزا ليبيا إال ليسرق ثرواتها...
وال مراء لدينا في أن تكلفة التخلص من العقيد القذافي الذي عزل نفسه عربيًا ودوليًا
كانت أعظم خسارة من أي ربح كسبته الجماهير ،وبخاصة حين انتقلت ليبيا إلى وصاية
غربية ملموسة ال يعلم إال الله متى الخالص منها...
وإذا كانت ثروة ليبيا قد أثارت شهوة أمريكا والغرب؛ ووجدت في تصرفات القذافي
تجاه شعبه سببًا لالنقضاض عليه وقتله ،واستهداف الثروات الليبية ...فما الذي يغري
الغرب باستهداف سورية؟! ال شك في أن هناك هدفًا آخر يتجسد بتفتيتها وإقامة دول
طائفية ومذهبية لتحقيق األمن الصهيوني؛ وتسويغ قيام الدولة اليهودية المنشودة.
فالغرب الصهيوني يمعن في تنفيذ مخططاته التي بدأها باتفاقيتي (سايكس بيكو
1916م) و(سان ريمو  )1920وهو يحتاج إلى ذرائع شتى لذلك ...ومن هنا وجد ضالته
في االحتجاجات الشعبية المحدودة التي اندلعت في بعض المحافظات نتيجة أسباب
ضيقة ...وقد شرع يحقق مآربه باستغالله قنوات التضليل وتأجيج نار الفتنة والبغضاء
بين أطياف المعارضة وبين النظام السياسي السوري؛ ثم أخذ ينفخ بنار الفتنة المذهبية
والطائفية واتهام النظام السياسي بالظلم واالستبداد والفساد ...واستطاعت الدوائر
الغربية والصهيونية استغالل المغرر بهم واستخدام مستهلكي السياسة ،واستنفار
المهربين وتجار السالح والمخدرات الذين أضرموا النار في المجتمع السوري؛ وال سيما
حين تحالفوا مع بعض المنحرفين الذين نكلوا بالمواطنين وعاثوا فسادًا في جنبات
ّ
األرض كما دلت عليه اعترافات عدد من الذين ألقي القبض عليهم .فقد اعترفوا بأنهم
تلقوا السالح والمال من جهات عابرة للحدود السورية ،في الوقت الذي عبروا فيه بكل
صراحة عن ممارستهم العنف والقتل واالغتصاب..
أما الجامعة العربية فقد أغرى بعض أعضائها روح االنتقام من ال��دور القومي
السوري ،كما أغراه دورها السيئ الذكر في ليبيا ،فأراد تكرار التجربة مع سورية ،ونجح في
استقطاب وزراء الخارجية العرب فأصدروا قرارًا بتاريخ (2011/11/12م) ّ
يجمد عضوية
سورية في الجامعة ويفرض عليها عقوبات اقتصادية اعتبارًا من (2011/11/16م) .فهذا
القرار كان بمنزلة إعالن حرب على سورية؛ وقد أفرح اإلدارة األمريكية والدوائر الغربية
والصهيونية بوصفه ّ
يقوض العمل العربي المشترك؛ ويزيد األزمة السورية تعقيدًا؛
ويأتي ردًا على الفيتو الروسي الصيني الذي استعمل في مجلس األمن قبل شهرين من
قرار الجامعة لمنع إدانة سورية ،كما عبر عنه مصدر في وزارة الخارجية األمريكية؛ ومن ثم
فقرار الجامعة يمهد للتدخل األجنبي في شؤونها .والشيء أدل عليه من قول (إندروتابلر)
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الشباب العربي ومعطيات العصر
| د -عز الدين دياب
إن الحديث عن الشباب العربي والعصر الذي
نعيش فيه ونعيشه ,حديث الغد ,ألن في الشباب
يعيش األمل والمستقبل معًا .فالشباب معناه
تجدد األمة وزرعها ً
ً
ً
مثمرا بالطاقات,
جديدا
زرعا
وال��ق��درات ,والمعرفة المتجددة ،والحماسة
والطموحات الخالقة.
الشباب العربي حالة بنائية موضوعية الشك
في ذلك ,وهذا معناه أن الجيل الذي يتراوح عمره
بين 25و30سنة يطلق عليهم الشباب ,وهؤالء
ينتمون إلى األمة العربية التي يستقيم أمرها
بأمرهم ,وبهم ومعهم تصل إلى سكة السالمة,
ولهذا البد من تحصينهم بالقيم العليا لألمة,
وباألعراف والتقاليد اإليجابية المعبرة عن ماضي
العروبة المجيد ,والمالك للقدرات التي تجعلها
تعيش روح العصر ,وقيمه الجديدة ,وعلمه,
ومعارفه.
ويظل الشباب في كل عصر ومرحلة تاريخية،
يحسب إلى القوى الحية التاريخية القادرة على
إب��داع ثقافة شبابية عقالنية جديدة تساهم
ً
ً
مدنيا قوامه
في صقلهم وتثقيفهم تثقيفا
المواطنة ,والحرية ,والكرامة ,والرأي والرأي اآلخر,
والمشاركة الفعالة في الحياة العامة القائمة
على أساس القواسم المشتركة ,التي تؤسسها
المواطنة ,واالنتماء إلى الوطن ,بحيث تكون هذه
القواسم المعايير ,والمقاييس ,والحكم ,وألف باء
العقد االجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد.
إذًا ,الشباب حديث األم��م ال��ذي ال يتوقف
ً
أبدا ..عن تكوين الشباب وفق مستجدات العصر,
ومعطياته ,والتنشئة الوطنية والسياسية
الكفيلة بإيجاد الجيل القادر على التعامل الخالق
مع التحديات المستجدة التي تواجهها أمته في
إطار إنساني عام .األمم فيه سواسية في المكانة,
والقيمة ,واالختيارات.
إذا أريد للحديث عن الشباب أن يؤتي أكله
فالبد أن تتجه األنظار إلى الجامعات ,والمعاهد,
ومراكز األب��ح��اث ,والتسابق الخالق بين األمم
للحصول على المعرفة ,واالختراع ,واإلبداع.
وتحيلنا األفكار السابقة للتوقف عند ثنائية
الشباب والعصر .إنها ثنائية جدلية بحق لما
بينهما من تأثير واعتماد وظيفي متبادل ,وما
يترتب على هذه العالقة من وح��دة وتناقض.
أقصد على وجه التحديد معطيات العصر بكل
ما ملكت من مؤشرات ,وتفاعل الشباب الخالق
مع هذه المعطيات في إطار الجدلية الثقافية,
التي تبدأ بما يكتسبه منها ,وما تضيفه لهم
عمليات التخلي واالكتساب من مهارات ,وسلوك
اجتماعي جديد ,وتغير وتبدل بالقيم ,وتطور
في االتجاهات ,ومن بعد ما يقوم به الشباب من
عمليات تخل عن معارف ومهارات مضت بمضي
أوانها ,والحاجة إليها ,والوظيفة التي فقدت
تأثيرها ودوره��ا في البناء االجتماعي .وعملية
التخلي واالكتساب التي تؤسس لجدل ثقافي
داخل المجتمع تشي في أغلب األحيان بعملية
تطور وتغير في سلوك الشباب ,يكون العصر له

فيه بصماته الواضحة في صيرورة التغير هذه.
األمر الذي يضع الشباب في تناقض مع السلطة
التي لم تتطور إلى المستوى الذي يمكنها من
تلبية مطالب الشباب .
بدأت الدراسة بتلك األفكار لتعلن أن العالقة
الجدلية بين الشباب وعصرهم مفتاح دراسة
اتجاهات الشباب وهمومهم ,وتطلعاتهم,
ورغباتهم ,وما يسعون إلى الحصول عليه ,في إطار
القيم المضافة الحاكمة لسلوكهم االجتماعي/
السياسي.
وسؤال الدراسة :هل قامت العلوم االجتماعية/
األنثروبولوجية في الجامعات العربية ,والمعاهد,
وم��راك��ز البحث بمهمها البحثية والتحليلية
والتفسيرية لدراسة ظاهرة الشباب خالل األلفية
الثالثة ,وعصرها ال��ذي عرف بعصر المعلومة,
وتشكل مجتمع المعرفة ال��ذي تشكل فيه
المعلومة السلعة األساس ,وما تميز به من روح
حضارية؟
البد من االعتراف أن على ال��دراس��ة ،وهي
تجيب عن السؤال أن تقول إن مقاربتها للعالقة
بين الشباب وروح العصر هذه تشكل ديدبانها,
وم��ع ذل��ك ستكتفي بالتلميح إل��ى اهتمامات
العلم األنثروبولوجي بالشباب على أنهم ظاهرة
اجتماعية /ثقافية متعينة على األرض ,لكنها
ظاهرة ذات طبيعة متغيرة بحكم طبيعتها
البنائية-نسبة إلى البناء االجتماعي.
وظاهرة الشباب تختلف باختالف خصائص
المجتمعات ,وتشكل ال��ط��ب��ق��ات ,والشرائح
االجتماعية ,وم��ادام��ت على ه��ذا النحو ,فهي
متغيرة داخ��ل مجتمعاتها ,وه��ذا ما يجعلها
مالكة لخصائص أمتها .وهذا االختالف يجاريه,
بل يرافقه ويساكنه التحديد العمري لمرحلة
الشباب .ف��إذا كانت المجتمعات التي سبقت
ث��ورة المعلومات ,واالت��ص��ال ,وث��ورة الهندسة
الوراثية ترى أن سن الشباب ينتهي في الخامس
والعشرين من العمر ,فإن المجتمعات في العصر
الراهن ترى أن التحديد العمري السابق لم يعد
يتناسب مع روح العصر ,وما بلغه تقدم الطب
والوعي الصحي ..إل��خ ,ألن مرحلة الشباب باتت
تتجاوز هذا التحديد وتمتد إلى ما بعد الثالثين
عامًا.
والحق أن العلوم االجتماعية الغربية انشغلت
ً
مبكرا بقراءة ظاهرة الشباب نتيجة تعاظم قيمة
اإلنسان من جهة ,وصعود دور الشباب في إنتاج
المعرفة من جهة أخرى ,فأعطتها حقها في البحث
والتحليل والتفسير ,ووضع المعاني السليمة
القادرة على التعبير الصحيح عن الظواهر التي
ينتجها الشباب في مجتمعاتهم ,وما يتأتى عنها
من سلوك شبابي إذا جاز التعبير .وهذا كان معناه
بالنسبة إلى هذه العلوم صياغة مفاهيم جديدة
ومحددة عن الشباب ,وثقافة الشباب ,واتجاهات
الشباب ,وشأنهم العام ,والمحددات الثقافية/
االجتماعية لشخصية الشباب ,وسلوكهم المدني/
الحضاري ,وتعبيراته الثقافية ,والقيمية ..إلخ.

وك��ان حصيلة اهتمام العلوم االجتماعية
الغربية على اختالف موضوعاتها ,ومدارسها,
واتجاهاتها المنهجية تأسيس علم أنثروبولوجيا
الشباب ,وما يترتب من بعد على هذا العلم من
مهام ,واستحقاقات تلتزم بها الجامعات ,ومراكز
األبحاث من دراسات ,وأبحاث ,وندوات ,وتكوين
ً
بنوك معلومات لتكون سكنا للمؤشرات التي
تحتاجها مجموعات البحث ,التي ترهن نفسها
لدراسة تلك المؤشرات ,ومتابعة االتجاهات
المستجدة عند الشباب ب��ال��درس والتحليل
والتفسير ،انطالقًا من يقين منهجي يقول بأن
الشباب يمثلون ظاهرة ثقافية لها اتجاهاتها,
وسلوكها االجتماعي ,وفعالياتها الفكرية,
والسياسية ,والروحية ,ومطالبها اليومية.
لكن العلم االجتماعي /األنثروبولوجي في
الوطن العربي لم يرتق إل��ى مستوى العلوم
االجتماعية الغربية بشأن االهتمام بظاهرة
الشباب ,وتكوين العلوم االجتماعية الشبابية التي
تجعل من الشباب موضع اهتمامها بكل مايعني
ذلك من أكثرية عددية في الوطن العربي ,وأكثر
فاعلية ,وخلق ,وابتكار ,وذلك ألن قيمة اإلنسان
في الوطن العربي لم تحظ بالمكانة المطلوبة لها,
أو قل حقوقها.
وتجدر اإلشارة إلى أن هموم الشباب العربي
في عصرنا الحالي تحولت إل��ى تحديات بكل
ماتعني من أبعاد بنائية :اقتصادية ,ومعرفية,
وسياسية ,وثقافية .ومن هذه التحديات ,على
سبيل المثال ال الحصر ,أن نسبة ال بأس بها من
شباب األم��ة العربية أخ��ذوا يعرفون أنفسهم,
كما تقول إحدى الدراسات في تونس )!(،تعريفًا
ً
جهوياً ,
ً
ومذهبيا ..إلخ.
وإثنيا,
وأحسب أن هذا التعريف له دواعيه من جهة,
ومخاطره من جهة ثانية على الوحدة ,والتماسك
االجتماعي في مستوياتها المحلية ,والوطنية,
ً
والقومية .وله أيضا مخاطره على عملية االندماج
االجتماعي ,وما ينتج عن ذلك من صراعات تذكي
وتنشط من ثقافة الخوف والكراهية ,وتحرض
االنقسامات االجتماعية والسياسية.
إذا انطلقنا من سالمة تشخيصنا للمخاطر
السابقة ،تبرز أمامنا المهام المطلوبة من الجامعات
العربية ,وفي مقدمتها النظر إلى الشباب بعين
مستقبلية ترى في قوة الشباب العربي ,قوة
لألمة العربية ,وحريتهم في حريتها ,وكرامتهم
من كرامتها .وهذه النظرة المستقبلية للشباب
العربي تستوجب من كليات العلوم اإلنسانية,
وم��ع��اه��ده��ا ,وم��راك��ز بحثها ,وخ��اص��ة مراكز
الدراسات المستقبلية ،تأليف علوم مستقبلية
وإعدادها ,مهمومة بخصائص الشباب العربي
العضوية ,والنفسية ,والفكرية ,والعقائدية,
ً
والروحية ,والسياسية ,ومهمومة أيضا بمطالبهم,
ً
تمهيدا لتحليلها ,وتفسيرها ,ومن ثم وضع
المعاني السليمة حتى تتطابق مع مضامينها,
ومحركاتها.
وإذ ندعو الجامعات العربية إلى هذه المهمة

المستحقة ,التي لم تعد تقبل التأجيل على
اإلطالق ,ألننا نرى بأم أعيننا أن الشباب العربي
بواد غير واد األنظمة العربية السياسية التي لم
تتطور إلى مستوى تطور الشباب العربي.
ولعمري فإن ما نالحظه من حراك اجتماعي
وسياسي للشباب العربي ,يعود إلى أن شباب
اليوم من أبناء األمة العربية ..شباب األنامل ..وثورة
المعلومات ..واالت��ص��ال ..والهندسة الوراثية..
ووسائل االتصال االجتماعي ،قد تأثر بمعطيات
العصر الراهن إلى حد وصل إلى التدخل في
خصائصهم النفسية التي َ
نمت من(فردانيتهم)
االجتماعية ,التي لم تعرفها األجيال الشبابية
السابقة لهذا العصر في التنشئة ,والتربية,
والتأثير اإلعالمي .كما حققت لهم ً
ً
عالميا,
بعدا
بكل م��ا تعني م��ن أب��ع��اد ,وفعاليات ,ورؤي��ة,
وخاصية التواصل االجتماعي بينهم ,وبين كل
أنحاء المعمورة.
إن أي نظرة إلى الشباب العربي ,وحراكهم
ً
بعيدا عن تدفق المعلومات العالي
االجتماعي
المستوى في الكم والنوع والسرعة ,وحقائق
التواصل مع أح��داث العالم ,وقيمه ,وأعرافه,
ونظرته التي أعلت من قيمة اإلنسان ,وحضور
الشباب في الساحة العالمية ،نقول إن هذه النظرة
تكون مكلفة ألصحاب القرار ,وتوقعهم في أخطاء
جسيمة.
لذلك البد لكل إنسان في موقع المسؤولية
في طول الوطن العربي وعرضه أن يجيد اإلصغاء
العقالني إلى هموم الشباب ,وحقائقها على
األرض ,واألنساق البنائية بقصد التجاوب معها
ماديًا ,وأخالقيًا ,وسياسيًا ,وروحيًا .وفي مقدمة
ذلك حقوق الشباب العربي في إطار الواجبات
المستحقة عليهم.
هذه الدعوة الحاملة لكل مؤشرات إشكالية
الدراسة لم تنبع من فراغ ,وإنما من الهوة التي
نراها بعين الحاضر والمستقبل تزداد بين الشباب
العربي ,واألنظمة العربية .وصار على الجامعات
العربية ,ومعها المعاهد ومراكز األب��ح��اث ،أن
تنتبه إلى هذه الهوة ,وتحذر من تداعياتها,
تحذيرًا منهجيًا ,يحمل في طياته الحلول النابعة
من حقيقة فهم العالقة بين الشباب العربي
واألنظمة العربية ,وما يجب أن تكون عليه منذ
اللحظة الراهنة لصالح الشباب في إط��ار عقد
ً
اجتماعي يقوم على قاعدة المواطنة أوال ,ومن أنها
المقياس والسند لقيمة المواطن العربي بما له من
حقوق ,وما عليه من واجبات ,وخاصة جيل الشباب
الذي يعيش هذا العصر ومعطياته بمستوى عال
من اإلبداع.

الهامش:
-1سامي الشايب-الشباب والرياضة :نحو تعزيز
ثقافة المشاركة – الحياة الثقافية –تونس –العدد-216
أكتوبر  2010-ص81
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ودوره
القيمي..
التراث
ُ
ُّ
والوطني
االجتماعي،
ُّ
ُّ
| يو�سف م�صطفى
ُ
ّ
ُّ
/القيمي /في الحياة ،في المجتمع ،في
الموضوع
يعد
الفكر ،في الثقافة ..موضوعًا هامًا ومركزيًاَّ ،
ألن /المنظومات
َّ
القيمية /وارتباطها بسلم التربية من األسرة ،إلى المدرسة،
إلى المجتمع ،إلى المجتمع إلى أشكال/االستحضار القيمي
ً
األخالقي /للنماذج ،واألبطال ، ،والفالسفة تشكل /تمثال
ً
وجدانيًا /أصيال يالمس الدخل اإلنساني ،ويحث باتجاه
االقتداء ،واالرتقاء الريادي.
هذه المنظومة ٌ
ٌ
جزء هام من التربية ،والثقافة ،والتكون
السلوكي على صعيد الفرد ،والجماعة ،وبالتالي /التشكيل
المجتمعي /ال��ذي يحمل نواظمه القيمية ،واألخالقية،
وانعكاساتها السلوكية اليومية في الحياة والممارسة.
نوع
وف��ي تقديري تنتمي /القيم ومنظوماتها /إل��ى
ٍ
ٍّ
ٍّ
اجتماعي له لغته في الخطاب ،وسلوكه في التعامل،
حضاري
وانعكاسه في المجتمع.
فللقيم دور هام في تعزيز /الوجود االجتماعي واستمراره،
فكرية ،وأنماط
ومعان
معطيات،
وتماسكه ../بما تتضمنه من:
ٍ
ٍ
ٍ
في الوعي ،وانعكاسها في الممارسة والسلوك.
تجب اإلش��ارة إلى أن /المنظومات القيمية /تنتقل عن
طريق كل وسائل االتصال والتواصل واالحتكاك االجتماعي،
ٌ
وهي ال تبقى ثابتة ..بل تتعرض للتحوير والتغيير لكي
تتالئم مع األفكار ،والعقول ،والبيئة ،ومع روح العصر ..لكن
تبقى إط��ارًا مرجعيًا ،وسلوكيًا ،ويبقى وتأثيرها في حركة
المجتمع ،ومسيرته المادية والروحية ،وأيضًا شخصية الفرد،
ومكوناتها ،ومستوى تكيفها.
إن للمجتمع العربي /تراثه القيمي /الذي يحمل طابعه
األصيل والحضاري ،وخصائصه الثابتة ،وهويته ،القومية،
هذه /القيم /التي تبلورت عبر العصور واألجيال :كالصدق،
واألمانة ،والوفاء ،وإغاثة الملهوف ،وإكرام الضيف ،والتآزر
في المصائب ،والملمات ،وما يسمى /النخوة العربية /في
االنتفاض على الظلم ،والدفاع عن الكرامة ،والجرأة ،وقول الحق،
وإنصاف المظلوم ،والزود عن الوطن ،واألرض .كلها قضايا
عاشت ،ومورست في حياة مجتمعاتنا ،وانتقلت كموروث /
ٍّ
ٍّ
إيجابي ،/وهذا ال يلغي وجود ما هو سلبي في موروثنا:
قيمي
ٌ
كالثأر ،والنظرة الدونية لألنثى ،ونوع من تضخم /األنا ،/وغير
ذلك من قضايا ترتبط بالتخلف االجتماعي.
قد يسأل سائل عن حدود /مفهوم القيم /والجواب( :إنَّ
ٌ
ٌ
ٌ
مقاييس
القيم هي معايير عامة فردية أو جماعية ،وهي
ٌ
ٌ
اجتماعية ،وخلقية ،وجمالية) كما تعرف :إنها (مبادئ وضوابط
سلوكية ،وأخالقية تحدد تصرفات األفراد والجماعات ضمن
معينة).
مسارات
ٍ
ٍ
فعناصر القيم ومحدداتها تحمل المعنى /المعياري،
واألخالقي ،/وانعكاسهما السلوكي ،وسلوك الفرد ،وممارسته
ً
اليومية تتأثر /بالنوع القيمي /الذي يحمله الفرد ،فمثال:
قيم الشجاعة ،والبطولة ،واإليثار ،والتضحية عندما يتمثلها،
ويعتقدها ،ويربى عليها الفرد ،في الدفاع تظهر تطبيقاتها
السلوكية في الدفاع عن الحق ،ومحاربة الظلم ،والتعسف،
والبذل والعطاء ،ويرتقي ذلك من مستوى الجماعة إلى مستوى
الوطن في الممارسة ،وقيم اإلخالص في العمل ،ونكران الذات،
ووعي المسؤولية ،وتحملها ،تحفزه على العمل الجاد ،والمنتج،

والمشاركة في البناء المجتمعي ،والوطني ومن موقعه اإلداري،
أو المهني ،أو االقتصادي وغير ذلك.
تساهم وسائل األعالم المختلفة ،وقنوات التوجيه التربوي،
والمنظمات ،واالتحادات ،والمدارس ،والمؤسسات ،واألسر،
وأماكن العبادة ،واإلرش��اد ،ونشاطات المجتمعات المحلية
في بلورة ،واستحضار /منظومات القيم /من خالل نشاطاتها،
كمنظومات تشكل حراكًا
وثقافتها ،وتوجيهاتها ،وأدائها
ٍ
ٌ
ٌ
معين غايته اجتماعية ،ووطنية بالمحصلة.
مجال
في
ٍ
ٍ
ّ
وهنا البد من اإلش��ارة إلى دور /األنموذج /والريادة في
التمثل القيمي ،واألخالقي واالقتداء المجتمعي.
ِّ
ٍّ
نمط اجتماعي :زراعي ـ
في حراك البنى االجتماعية لكل ٍ
ٌّ
ٌّ
اشتراكي دوره في شكل تبلور القيم؛
رأسمالي ـ
صناعي ـ
حيث يلعب النمط االنتاجي ،وما يسمى البنى التحتية المادية
دورًا في إنتاج البنى الفوقية ،ومنها /المنظومات القيمية/
وتحوالتها.
ٌ
مصادر القيم التراثية (الموروث) عديدة منها/ :المنظومات
القيمية /وتحوالتها.
ٌ
مصادر القيم التراثية (الموروث) عديدة منها/ :المنظومات
الروحية /وقيمها السمحاء في الدعوة للخير ،والصدق،
والعمل واإلخالص فيه ،ومساعدة المحتاج ،والبعد عن األذى
والضرر ،والعدالة ،والحرية ،والمساواة بين األفراد والجماعات
وغيرها ،والتواضع ،وعدم التكبر ..ومن مصادر التراث القيمي:
ٌ
ٌ
العادات والتقاليد االجتماعية ..فالعادات هي أشكال ،وطرق
في التفكير ،والسلوك ،تتصف باالستقرار نسبيًا ،والثبات،
والتكرار مثال :المشاركة في المسرات ،والمآتم ومساعدة
الجار ،واحترام الكبير ،والعطف على الصغير ،وقيم الضيافة،
والكرم واحترام المرأة ،ومعاملتها الحسنة ،وغير ذلك.
هذه القيم تزيد تقارب األف��راد ،والجماعات ،وتنهض
بالتكافل االجتماعي ،وتماسك البيئة المجتمعية ،على قاعدة
اتجاه /الفضيلة./
هذه المنظومات حال قيامها واستمرارها ترسخ شخصية
المجتمع ،وهويته ،وصفاته التاريخية ،وحضارته االجتماعية،
وتساهم في تقدمه.
ٌ
والسؤال لدى البعض هل هذه القضايا مازالت قائمة في
مجتمعنا؟ الجواب :نعم مازالت قائمة ،ويحملها الكثيرون،
مختلفة ،رغم طغيان االستهالك ،والمادة،
وبمستويات
ٍ
ٍ
ِّ
والبحث عن الخالص الشخصي ،واالنشغال بالحاجات ،وطريقة
تأمينها عن االستحضارات والتمثالت القيمية.
الحديث عن هذه القيم ،وإثارتها ثقافيًا وفكريًا هي
ٌ
لمزيد من إحيائها ،وتكريس ممارستها ،وتوليدها
دع��وة
ٍ
ُ
وخطابات تصل عقول األنساق االجتماعية ،واإلدارية،
بأشكال،
ٍ
ٍ
والمؤسساتية باتجاه تطوير ممارستها ،وتمكينها معرفيًا.
ٌ
إنها أنماط في بناء /القيمية الفردية ،والجماعية،/
وتأسيسها الوجداني ،واألخالقي ،والمسؤول ،للنهوض بواقع
ً
ً
وانتماء ،وضميرًا،
الممارسة ،في المواقع المختلفة :تمثال،
ً
واقتداء ،على طريق البناء الوطني العام ،وامتالك أدواته
القيمية ،واألخالقية والمسؤولية وهي رديف للمنظومات
القانونية ،والقضائية ،والرقابية ،وغيرها في تحسين األداء
العام ،وفي المواقع المختلفة.
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ُ
والمرام
الغربة
َ
في وسائل
اإلعالم
| غازي �سليمان
هي الكلمة ...التي استقامت بحروفها الحياة ,فكيف
اليستقيم بنورها اإلعالم؟!
حيث كانت وما زالت الوسيلة األرقى للتجاذب واالقتباس
والتأمل والمعرفة في عالم البشر .وفي التعريفات :يقال الغربة
ّ
التعود فيه وغربة عن الحق من الدهش
عن الحال عن حقيقة
عن المعرفة .
وغربة اإلعالم تسوق الفكر إلى الحيرة والذهول ،وهذا ما
بعض من كتب التراث بما فيها من اإلخبار واآلراء
نراه في
ٍ
المتناقضة فتراودنا الشكوك بما جاء في السرد والعرض على
السطور ولهذا سارع أبو العالء ليقول:
ِّ
وما كتب التاريخ في كل ماروت
َّ
ألبنائها إال حديث ملفـــق
نظرنا بأمر الحاضرين فرابنــا
ِّ
فكيف بأمر الغابرين نصدق
وفي عصرنا الراهن يجوب اإلعالم السمع والبصر بالوسائل
المقروءة والمسموعة والمرئية ،واليغيب عن األذهان ماتسلكه
هذه الوسائل من أساليب ُّ
تنم عن الخفايا والنوايا لترويج
الهدف الذي تنشده ،وكثيرًا ما تسارع لدفع الشبهات عنها
ِّ
تذكر َّ
بأن المقاالت المنشورة ِّ
تعبر عن آراء أصحابها،
عندما
ُّ
وحتى المرئية منها التي تزعم بحسن النوايا ،ومن ثم تبث
وتنشر الخبر أو ال��رأي المطلوب ون��رى في وسائل أخ��رى ما
يناقض هذا الخبر وذاك الرأي ،حتى أصبح المشاهد أو القارئ
َّ
يتخبط بشكوكه في صحة ما ينقل إليه ،وهكذا تستمر هذه
الحالة على وقع التناقضات المتباينة في وجهات النظر.
وإذا كانت القنوات المرئية في ساحة اإلعالم هي األقرب
ع��روض وأساليب
للمصداقية فال تخلو بطبيعة الحال من
ٍ
للتضليل ،وهاهي العدسات اآلن ِّ
تغير حتى لون العيون
فكيف بعدسات الكاميرات التي تنقل الحدث ويأتي من
ِّ
يعلق عليه بأهوائه وغاياته التي يسعى إليها وكأنه يدفعنا
َّ
البدوية:
للقبول بقول الحريري في مقامته
َ ْ
ف ُبؤ ُت له بحسن البصيرة
َّ
وسل ُ
مت بحكم الضرورة.
أي َّ
وصدقت قوله اضطرارًا.
ُّ
ويشتد خطرها
هذه اآلف��ات التي تجوب ساحة اإلع�لام
يومًا بعد آخ��ر تفصح عما تسوقه من المخاطر ،وتخفي
الصور الدقيقة عن الوجوه التي تبحث عن الحقيقةِّ ،
وتلب ُد
ُّ
وتذر الرماد في العيون ،وتتكاثر األوهام
األجواء بالضبابية،
ّ
ً
والشكوك لما تفرزه هذه الثقافة المستمدة من صور اإلعالم
إلى أن يفضي األمر إلى التباين واالختالف في وجهات النظر،
َّ
الملحة لبناء الثقة التي ترتكز
ولهذا ينتابنا الشعور بالحاجة
َّ
على المصداقية في صدق الخبر ,وصحة المشهد ،وصوابية
الموقف ،وكم نتطلع إلظهار وتحقيق الغاية النبيلة التي وجد
اإلعالم ألجلها عبر وسائله المتنوعة ،وتحصينه من جميع
المخاطر واألهواء المنحرفة والمشبوهة ،وكم يطيب المرام
على عرش الكلمة بنقاء السريرة ،وصحة الخبر ،والرأي السديد،
والفكر المنير ،واألدب َّ
الرفيع ،والوجه المنيع ،لما فيه الخير
ُّ
والسمو ،واالرتقاء إلى اإلعالم المنشود.
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وقفة مع ظاهرة النقاد األدباء
| د .ماجدة حمود
تنتمي ظاهرة النقاد األدباء إلى النقد االنطباعي؛
أي إلى عالم األدب ال النقد ،أما األدباء النقاد فهم
قد ينتمون إلى عالم النقد حين يفلحون في تحويل
جملة آرائهم ورؤاه��م إلى مصطلحات ومفاهيم
أقرب إلى الموضوعية ،فال يكون النص النقدي
فرصة للحديث عن الذات ونسيان النص األدبي
الذي ّ
قدمه المبدع.
ونالحظ أن ظاهرة األدباء النقاد ظاهرة قديمة
في األدب العربي والغربي ً
معا ،فمنذ العصر
الجاهلي لمسنا وجودها لدى فئة من الشعراء ،التي
سميت بـ(عبيد الشعر) كأوس بن حجر ،زهير بن أبي
سلمى ،كعب بن زهير ،الحطيئة ...إذ كانوا ينقحون
ً
ً
القصيدة ح��وال كامال ،لهذا سميت قصائدهم
بالحوليات ،والشك أن عمليات التنقيح هذه تعني
ً
نوعا من الممارسة النقدية على إبداعهم من أجل
تجويده ،وهم يبذلون في سبيل ذلك ً
ً
مضنيا
جهدا
في النظر إلى القصيدة ،يكاد يبلغ حدا غير معقول
ً
لالرتقاء بشعرهم لغة وخياال وموسيقى.
كما يالحظ أن معظم اآلراء النقدية التي
وصلتنا (من العصر الجاهلي واإلسالمي واألموي)
كانت لشعراء (النابغة ،الخنساء ،حسان بن ثابت،
جرير ،الفرزذق ،ذي الرمة )...وفي العصر العباسي
بدأنا نجد ظاهرة تأليف الكتب النقدية من قبل
الشعراء كابن المعتز ،و(دعبل الخزاعي الذي ألف
ّ
كتابا سمي «طبقات الشعراء» وزع فيه الشعراء
حسب مواطنهم ،فأفرد لشعراء كل موطن كتابًا)
وقد استمرت هذه الظاهرة في مراحل زمنية الحقة
لدى ابن رشيق ،حازم القرطاجني ،ابن حزم ،ابن
خفاجة...
وفي العصر الحديث وجدنا هذه الظاهرة بأجلى
صورها لدى مدرسة الديوان (عبد الرحمن شكري،
عباس محمود العقاد ،عبد القادر المازني) وكذلك
لدى طه حسين ومخائيل نعيمة....
كذلك تعد ظاهرة النقاد األدب��اء في األدب
الغربي قديمة ،تمتد جذورها إلى األدب اإلغريقي
ً
(أريستوفان مثال في مسرحيته «الضفادع» نقد
أسخيلوس ويوربيدس) وقد استمرت هذه الظاهرة
إلى إلى عصر النهضة والعصور الالحقة ،فوجدنا
(درايدن ،جونسون ،كولردج ،بودلير ،زوال ،فلوبير)...،
وربما يصح القول أنه في القرن العشرين «لم يعد
ثمة مؤلف لم يمارس النقد  ...من بروست إلى
«بيتور» ومن «فاليري» إلى «بونفوا» ومن «مالرو»
إلى «د .هـ .لورانس» أو «فوكنر» ،وفي القرن الحادي
ً
والعشرين نجد مثاال واضحًا على ذلك لدى الروائي
البيروفي ماريو فارغاس يوسا الحائز على جائزة
نوبل ،وغيره كثيرون.
وقد ّبين لنا رينيه ويليك في كتابه «مفاهيم
نقدية» سبب انتشار هذه الظاهرة ،فقد ّ
عبر عصرنا
عن «رد فعل عنيف ضد الفن الخالص ،وضد البحث
الخالص ،وضد النقد الخالص ،الذي ظهر في أوائل
القرن العشرين ،نحن ال نريد أن نكون متخصصين
نريد أن نكون بشرًا مكتملين ،نريد أن ّنوفق بين
الوعي والالوعي وبين حياة الحواس وحياة العقل».
وبذلك نحصل على نقد فني ّ
متميز ،يوازن بين لغة

ميخائيل نعيمة

الوجدان ولغة العقل.
ومما يالحظ أن ظاهرة «عبيد الشعر» في تراثنا،
ً
وجدنا مثيال لها في األدب الغربي؛ فلو تأملنا شاعرًا
مثل «فاليري» لالحظنا كيف يكمن في أعماقه ناقد
أشبه بتوأم خفي ،يخلص له النصح النتقاء اللفظة
المناسبة للمعنى ،وهذا الناقد ،على ما يبدو لنا،
عسير ،ومتشدد ،وقلق ،لهذا وجدنا لدى هذا الشاعر
مسودات كثيرة لقصائد ،تتجاوز أحيانا المئة ،كل
ّ
ذلك من أجل أن يصل إلى شعر مصفى بعيد عن
النثر ،يمتلك لغة خاصة ّ
تميز شاعريته.
إذًا ثمة نوعان من األدباء النقاد :نوع يمارس
ّ
ّ
ويحسنه ،وقد نجد
ليطوره
النقد فقط على أدبه،
لديه نظرات نقدية هنا وهناك ،دون أن نجد له
مؤلفات متخصصة في النقد أو دراس��ات تذكر،
ّ
ومثل هذا النوع يمكن أن يكون محط دراستنا،
ألننا ال يمكن أن نحصل على مسودات كل شاعر
أو قاص ،لنرى كيف ّ
يطور شعره أو قصصه تبعًا
لتطور نظرته النقدية وذوقه الفني ،كذلك ال يمكننا
معرفة تاريخ كتابة كل قصيدة أو قصة على حدة؛
إذ مازال األديب العربي يهمل تأريخ أعماله بدقة.
أما النوع اآلخر من األدب��اء النقاد فهو ذلك
النوع المنتج للنقد ،فيمارس نشاطه اإلبداعي
ً
وغالبا ما يكون هؤالء
إلى جانب النشاط النقدي،
األدباء من النوع المجدد ،يهمه أن يعرض وجهة
نظره ،ويؤسس لمفاهيمه الجديدة في الفن ،الذي
يمارسه ،فيشرحها ،ويبرز أهم مكوناتها ،كما
يدافع عنها بلغة النقد ،وخاصة أن المجدد ،كثيرًا ما
يفتقد الناقد المتفهم لتجربته اإلبداعية؛ إذ يلقى
ً
إهماال إلبداعه من القراء والنقاد ،لذلك نجده يمارس
النقد ،وعلى األغلب ذلك النقد النظري الذي يؤسس
للجديد ،ويشرحه ،كي يسترد ثقة القارئ ،وبالتالي
تفاعله مع إب��داع��ه ،كما ّ
يبين للناقد التقليدي
المعايير الجديدة ،التي يستند عليها إبداعه،
خاصة بعد أن عانى من تلك المعايير التقليدية،
التي تؤدي إلى سوء فهمه.
ّ
ّ
لقد غطت ظاهرة األدباء النقاد تاريخ األدب كله،
تقريبًا ،وأعتقد أن هذه الظاهرة ستستمر مادام
هناك أدباء مبدعون ،يتجاوزون المألوف ،ويطمحون
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إلى تأسيس نظرية جديدة في الفن ،لذلك ال بد أن
تتجلى حماستهم للجديد عن طريق اإلبداع والنقد
ً
معا.
ولكن ثمة إشكالية تظهر في نقد األديب
الناقد ،إذ كثيرًا ما نالحظ أن��ه ي��ح��اول ،نتيجة
حماسته الشديدة للجديد ،ال��ذي يؤمن ب��ه ،أن
يفرضه على غيره من األدباء ،فيرى ما يبدعه أشبه
بقانون عام يمس قوانين األدب كله ،وبذلك يعمم
ً
متناسيا أن النقد يقوم
رؤيته اإلبداعية الخاصة
على جملة ما ينتجه األدب��اء ،لذلك يرى نورثروب
فراي «أن الشاعر الذي يتحدث بوصفه ً
ناقدا ،ال
ينتج ً
نقدا؛ بل وثائق يدرسها النقاد ،وقد تكون
تلك الوثائق عالية القيمة ،وال تصبح مضللة إال إذا
قبلت باعتبارها توجيهات للنقد ،أما الفكرة القائلة
بأن الشاعر هو بالضرورة أو يمكن أن يكون المفسر
األفضل لنفسه أو لنظرية األدب ،فتنتمي إلى
صورة الناقد الطفيلي أو التابع المطيع ،ولكن ما أن
ّ
نسلم بأن الناقد له نشاطه الخاص به ،وأنه مستقل
ً
استقالال ً
ذاتيا في ذلك الحقل ،حتى يتوجب علينا
التسليم بأن النقد يتناول األدب من خالل إطار
فكري محدد ،وهذا اإلطار ليس هو األدب ذاته ،ألن
ذلك يعيدنا إلى نظرية التطفل ثانية ،ولكنه ليس
خارج األدب أيضًا؛ إذ تضيع حينئذ استقاللية النقد،
وينضوي الموضوع كله تحت جناح شيء مختلف».
ألننا نغفل سمة أساسية من سمات األدب ،وهي
الذاتية ،بما تعنيه من عواطف وأخيلة وروح ،وإن
كنا نخالف (فراي) في قوله إن الشاعر ال ينتج نقدًا،
بل وثائق تفيد النقاد ،قد يصح هذا القول على
النقد التطبيقي ،لكننا ال يمكن أن نقبله في مجال
النقد التنظيري؛ إذ يستطيع األدي��ب ،في رأينا،
لكونه عانى اإلبداع أن يجول في أنحاء مجهولة في
ً
عوالم األدب ،فيقدم لنا صورة دقيقة مثال لعملية
اإلبداع ،كما أن من يمارس الجديد في اإلبداع ،البد
أن يكون أكثر قدرة على الحديث عنه وتوضيح
مفهوماته وعناصره.
إننا في هذا القول ال ننتقص من قيمة الناقد
الذي ال يمارس اإلب��داع ،مادام هذا الناقد يمتلك
حساسية المبدعين وره��اف��ة ذوق��ه��م ،إننا ضد
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المقولة التي تقول «كي نتفاعل مع الشعر علينا
أن نكون شعراء»؛ أي ضد معناها الحرفي ،ولكننا
مع معناها المجازي؛ إذ البد أن يمتلك الناقد طبيعة
ً
ً
أدبية مرهفة ،تجعله أكثر عمقا وتفاعال مع النص
األدبي.
ومن المالحظ أن كثيرًا من المفكرين يلجؤون
إلى الهياكل الفنية ،يبثون عبرها أفكارهم ،ألنها
«أدوم بقاء على الزمن ،وارسخ أثرًا في ذهن المتلقي،
مما لو عرضت األفكار على الطريقة التي تعرض بها
المواد العلمية الخالصة».
ّ
الشك أن الفكر النقدي حين يقدم للمتلقي
بثوب جميل سيترك أثرًا طيبًا في نفسه ،فاللغة
الحساسة الجميلة ،التي توصل الفكر دون أن تتيه
في غابات الخيال ،تستطيع أن تجعل من تلقي النقد
عملية ممتعة بقدر ما هي مفيدة ،وبذلك يمكن
للنص النقدي أن ينأى عن الجفاف والصالبة في
التعبير ،فيكسب بذلك تفاعل المتلقي وانجذابه
لمتابعته ،وعندئذ يستطيع أن يقوم بدوره بشكل
أفضل ،باعتقادنا ،فتبرز فاعليته في حياتنا وأدبنا
على السواء.
ال يكون الناقد مبدعًا إال حين يكتشف الجديد
الكامن في النص األدب��ي ،أو كما يقول مخائيل
نعيمة عن الناقد المبدع الذي «يرفع النقاب في أثر
يهتد إليه أحد ،حتى صاحب
ينقده عن جوهر لم
ِ
األثر نفسه ،ألن الروح التي تتمكن من اللحاق بروح
كبيرة ،في كل نزعاتها وتجوالها ،فتسلك مسالكها،
وتستوحي موحياتها ،وتصعد وتهبط صعودها
وهبوطها ،هي روح كبيرة مثلها».
إن الروح المبدعة المفكرة هي التي تستطيع
أن تكتب بلغة متميزة ،تبتعد عن جفاف الفكر،
دون أن تتخلى عن مدلوله ،فتنطلق به على أجنحة
ترفعها إلى السماء وتهبط بها إلى األرض في
الوقت نفسه.
وهكذا نجد أن كال من األدي��ب والناقد مبدع
بطريقته الخاصة؛ إذ تتفاوت لديهما نسبة الذاتية
والموضوعية ،فتزيد نسبة الذاتية لدى المبدع،
ّ
في حين تقل لدى الناقد ،لتزيد في المقابل نسبة
الموضوعية ،وذلك نقيض ما نجده لدى المبدع!
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الشعر العراقي في المنفى
السماوي ..نموذجًا*
| �سهيل جنيب م�شوح
وإن يكن الحديث عن الغربة والمنافي لم ينقطع منذ بداية
َّ
التيه األول ،والهجرات المبكرة ،إال أن صفاء الدمع المنسكب
في البعيد ،ومواويل الشوق والحنين ،وصدق المشاعر في البوح
والذكريات ،وفيض األلم المتدفق من حروب أولئك القابعين في
المنافي هنا ..وهناك (طوعًا ،وكراهية) يربتون على أشواقهم
بصبر؛ وصور أخرى من المشاعر واألحاسيس المتأججة؛ يجعل
الغربة أو المنفى مادة دسمة لمن شاء الخوض فيها ،وفيها من
الغواية ما يغري البعض لالقتراب من لفحها ،والنفخ في رمادها
ليتقد من جديد ،فيحظى بسبق اإلبداع.
والدكتورة فاطمة محمد القرني ،األديبة الشاعرة ،والصحفية
السعودية ،لم تكن بمأمن من تلك الغواية ،وال تملك حصانة
كاف عن دموع الغرباء ،وعذاب المنافي ،فنبشت
ما لتبتعد
بقدر ٍ
ٍ
ّ
ّ
في دفاتر األلم ،وتجرأت على «محرمات القمع والنفي والتشرد
القسري ،لتعثر على ضالتها» ،وكان «الشاعر السماوي» الشاهد،
والشهيد المنتظر ،وه��و الغريب الهارب من سياط جالديه
الملتهبة إلى رمضاء الغربة والمنفى ،والمصلوب «تعزيزًا» ـ بتهمة
العشق للوطن ـ خلف المحيطات الهادرة ،فكان كتابها الصادر عن
مؤسسة اليمامة الصحفية بالرياض :الشعر العراقي في المنفى
(السماوي ..نموذجًا).
وقد وضعت الدكتورة القرني محتويات كتابها في تمهيد
ّ
وتفرعت عنهما نطاقات عدة ،وقد اختص
وفصلين رئيسين،
التمهيد في البحث حول العراق الراهن (المشهد والخلفية) ،وهو
عرض تاريخي موجز عن الحراك السياسي والديني في العراق
المعاصر ،وتأثير الحراك في المشهد الثقافي ،وتحويله ـ بحسب
رأي الكاتبة ـ إلى أن« :يغدو النص األدبي مجرد صيغة معلنة
لسلسلة واسعة من عمليات تزوير األنا» حتى تستدرك الكاتبة
ّ
َّ
بالقول« :إال أنه ظل لألسماء المتمكنة في فضائها فرادتها
وخصوصيتها الفنية التي ّ
تميزها عن بقية مبدعي العالم العربي
حتى وهي تتعامل مع حتمية تلك الثقافة (الضرورة).»..
كما بحث التمهيد ـ ثانيًا ـ في سيرة السماوي (تكوينًا..
وتدوينًا) ،وأضاءت الكاتبة على أثر التمذهب الديني في شعره،
وتموضعه السياسي ،وتحوالته ،ومكانة المرأة في حياته وشعره
وحلمه ،ومرارة المنفى في وجدان الشاعر.
وبعض ما جاء في سيرة الشاعر السماوي :إنه يدعى يحيى
عباس عبود السماوي ،من مواليد مدينة السماوة عام 1949م،
ّ
تخرج في كلية اآلداب من الجامعة المستنصرية سنة 1974م ،وقد
مارس العمل الصحافي والتدريس قبل أن يشارك في االنتفاضة
الشعبية المسلحة ضد نظام الحكم في بلده العراق عام 1991م،
فلجأ إلى المملكة العربية السعودية إثر فشل المحاولة ،وتحول إلى
النضال الفكري واألدبي ،فنشر قصائده في الصحف والدوريات
األدبية العربية ،وترجم الكثير من شعره إلى اللغة اإلنجليزية،
وحاز العديد من الحواجز األدبية ،وأشهر دواوينه( :هذه خيمتي..
فأين الوطن) ،ومن أعماله أيضًا:
عيناك دنيا /العراق 1970م ـ قلبي على وطني /جدة 1993م
ـ رباعيات  /ج��دة 1996م ـ عيناك لي وط��ن ومنفى 1995 /م
ـ قصائد في زمن السبي1971 /م ـ االختيار /الرياض 1994م ـ
نقوش على جذع نخلة 2005 /م ـ أطبقت أجفاني عليك 2000 /م
ـ زنابق برية2003 /م ..وغيرها ،والسماوي يقيم في أستراليا منذ
العام 1997م ،ويشارك في الفعاليات والنشاطات والمهرجانات
العربية ،ويتواصل السماوي مع أدباء العالم العربي ومثقفيه في
ّ
كل المناسبات الثقافية حتى اليوم.
وقد ّ
خصت الكاتبة «شعر المنفى العراقي ..غواية الشتات!»

السماوي

الجواهري

بباب مستقلّ ،
تحدثت فيه عن غزارة العطاء العراقي ،ورأت أنه:
(سيول عارمة من األسماء ،والقصائد ،والقصص ،و«الحكايات»،
والنثريات المتنوعة تنظيرًا وتطبيقًاّ ،)..
وقدمت أمثلة ونماذج من
ّ
أدباء المنافي ،كـ «الجواهري ـ ّ
السياب ـ أحمد مطر ـ مظفر النواب
ـ السماوي ،»..ومن األسماء إلى النصوص التي اجتهدت الكاتبة
في اختيارها لتجسيد معاناة الحرب وأهوالها ،فأخذت مقاطع من
أشعار «عدنان الصائغ ـ محمد أمير ـ أحمد مطر ـ هاشم شفيق..
وسوغت اختيارها لهذا البحث بالقولّ :
ّ
(إن مسؤوليتنا
وآخرين»،
ّ
ّ
اإلنسانية تحتم علينا أن نتحسس ـ مخلصين ـ نبضنا العراقي
ّ
الشجن في كل ما نقرأ ،أن نتلمس إيقاعه النازف الفريد حتى
ال نسهم في «نفي» ما ال أشباه له وال بدائل في أدبنا العربي
المعاصر).
ّ
واحتوى الفصل األول من الكتاب على (تجليات المرأة :الوطن/
المنفى في شعر السماوي) ،وقد بحثت ـ بداية ـ في النطاق األسري،
ّ
تتقدم على بقية صورة
وتناولت األم كأساس ألنها «من البدهي أن
العالئق األسرية» ،وهي محورية في حياة كل مبدع قديمًا ،حديثًا،
وهنا يقول السماوي:
سألتك العفو يا أماه عن ولد
ما خان ثديك ّلماغاب عن عمد
		
تقية صفحًا ّ
ويا ّ
ثم معذرة
فنزف جرحك من عيني ومن كبدي
		
إني أقايض باقي العمر أجمعه
بساعتين قبيل النوم في اللحد
		
لك السالم قبور األهل قاطبة
ّ
تنعمي برياض الواحد األحد
		
وهكذا تتجلى صورة األم /الوطن في شعر السماوي المهاجر/
المنفي في الجهات البعيدة عقابًا له على حب الوطن حتى
الجنون!.
ّ
ويتجلى الوطن/الزوجة في شعره من خالل إحساسه بالعشق
والطمأنينة في ليالي السكينة ،ومقاسمته شقاء واقع مضطرب
في نهارات المنافي والقلق ،وفي ذلك يقول:
وللنعيم على نهريك أشرعة
ويستريح على شطآنك الشفق
		
عيناك كحلهما األفياء واأللق
وكحل عيني رماد الحزن واألرق
		

السياب

وما ارتويت على نهرين من عسل
وفي دمي تلهث النيران والحرق
		
وكنت أعصر أشجاري لذي عطش
وأشرب الدمع في ّ
سر وأنطلق
		
ويتماهى الوطن بالزوجة/الحبيبة فيتحوالن إلى روح واحدة،
ّ
ويبث الشكوى لكليهما:
فأرسلت دمعها نحوي وقد عرفت
ّأن الرحيل معي شطآنه الغرق
		
قالت بربك رفقًا في مكابرتي
خذني لفقركِ ،ن َ
عم الشوق والعبق
		
ّ
وأي عاشقة تسعى لذي سفر
متاعه الحبر واألقالم والورق
		
ّ
مطارد يتسلى في حرائقه
أهدابه من لظى عينيه تحترق
		
كما يتجلى الوطن /األخت في جزئية عابرة ومؤثرة في حديثه
ّ
عن ّلم الشمل ،وهو ما ّ
يمد اإلنسان بالقوة واألمان إذ تحقق ،وما
ّ
يحرك فقده من شوق وحنينّ .أما الوطن/االبنة ،فيمثل للشاعر
ديمومة اإليقاع الطفولي في وجدانه ،ونبض الحياة في روحه بما
ُ
تحفل به من شقاوة ومرح ،وأسئلة مباغتة ال تنسى.
ّ
واشتمل الفصل الثاني من الكتاب على الحديث عن تجليات
المرأة :الوطن /المرأة في شعر السماوي ..حلمًا ،وعن المرأة /الحلم..
كذاكرة مستعادة؛ إذ ترى الكاتبة ّأن هذا التالزم «يتوقد بفاعلية
ّ
وتسوغ تجليات المرأة /الحلم :بأنها
تأثيرها الذي يتمناه الشاعر»،
من مقتضيات تحقيق (األنا) ،ثم تختم الكاتبة فصلها والكتاب
بأهم سمات شعر السماوي:
ـ ّ
إن السماوي قد ملك زمام شعره إبداعيًا ،ولم يقع تحت أسر
(الواقعي).
ـ شعر السماوي موزع بين ما هو (متشح بالعدائية) ،وصوت
ّ
متقد بـ (عنفوان الحياة).
ـ توسل الشاعر بالحلم ال يعني عنده رفض الواقع ـ دائمًا ـ بل
مسربًا لواقعيته!!.
***
الرياض 2011م
*إشارة ـ هذا الكتاب صدر عن سلسلة كتاب الرياض الشهري
لمؤسسة اليمامة الصحفية برقم (.)157
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السنة السادسة والعشرون

جان كوكتو Jean Cocteau
من لبوس السريالية وصخبها إلى األورفيوسية اإلغريقية وتشابكها
| عماد خالد رحمة
َ
ّ
ً
ٌ
متشابك يعيش ِش َ
ٌ
ِّ
عر ُه
شاعر
وللري ال لالنهدار
بقلب ِه بدال من أن يصوغ ُه في كالينبوع الذي ال ينضب والذي هو ِل َبل الشفتين،
ِ
ْ
َ
ٌ
َ
العقل ،أو ينتهي به في هنيهة ت��رف .هو شعر
صقيع
الملح.
صاف واالندالق في البحر ِ
ٍ
ِ
فيما هو للجمالية َ
والعروضّ ،
تعرى شعره من الزخرف البياني،
يقول كوكتو في قصيدة (لست اشتاق الرقاد):
ومن الغنائية الشائعة ،متجمعًا على ذاته ،بالرغم مما يبدو عليه
َ َ
رقدينْ
أمر عدا العري األدائي.
تحرر
من
فوق ِجيدي ت
أنت
عندما في الليل ِ
وانطالق ،كأنما هو ال يرغب في ٍ
ٍ
ُ
لستُ
ُ
أشتاق الرقادْ
َّ
َ
فقد ألهب ِحسه حتى التآكل ،كأنما هو النجمة التي تتألق لفرط
َ
ِّ
َ ِّ
الخ ْ
ما هي متجمعة على ذاتها؟؟؟ عبارته الشعرية هي أكثر من عارية،
ؤون
هو الل ُّص
فأنا أفك ُر بالموت
ٌ َّ ً
عد ُه ما من ُسهادْ
َب َ
حية؛ فمخالعها وأعراقها وعضالتها بادية للعيان
إنها مسلوخة
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
كحوريات الجنان .وثمة في العمل الذهني العجيب حيث يختلط
ِلذا لن أهجعا !!
أنت تحيين
أنا فتىِ ،
َ ُ
َ
َ
ْ
ّ
َ
ُ
ْ
يتفحص طريق اإلنسان،
الق َدر باألناقة ،نخال َّأن العالم بقطبيته
يا له ضيمًا ورعبًا
َ
َ
ُ
ألاّ ًبقربي ْ
إنه الكاتب والشاعر والمسرحي ،والروائي ،والسيناريست ،والرسام،
أسمعا
أستطيع أنا
كيف
ْ
ً ْ
ّ
والنحات والموسيقي والمخرج الفرنسي جان كوكتو ،الذي أبصر
نفسا ِمن ِك وقلبا؟؟
ُ َ ْ
ُ ُ َّ
النور في  5تموز سنة  1889في ضاحية ميزون الفيت بباريس.
ذلك الطير الخجول
هل ترى يخلي
َّ
ُْ
متحدرًا من أسرة باريسية برجوازية ،له ٌ
ُ
ِّ
أخت وأخ( :مارت) و(بول)
عشه في الحل ِم بالقاع
ٍ
ْ
ٌ
َّ
ْ
ُ
ُ
ِّ
لنفسية الفنان ْإمرة
هو الذي سيصبح إلى الفوضوية أقرب ،كأنما
الجسم َيطول
لنا
عش ُه؛ حيث َبرأسين
ُ
ْ
ال ُت َ
ُ
ْ
ْ
َّ
قاوم ُ .ومرده ارتباط جان كوكتو بأمه ارتباطًا وثيقًا ،بعدما رحل
ثم باألرج ِل أربع؟؟
والده إثر انتحاره برصاصة ِّ
الدهر بأعماقي ُس ْ
مدوية في رأسه ،وهو في التاسعة من
رور
إيه لو يبقى مدى
ٍ
ينتهي عند الصباحْ
عمره .وهو الذي حاول من خالل الشعر الذي شرع في كتابته مبكرًا
ْ َ ُّ
َْ َ
ْ
أن يمأل الفراغ الذي تركه والده .فكان من النعومة بحيث يسبغ
المصير
َيختط من عمري
الملك الذي
فأرى
ََ
ُ
ٌ
مالئًا ًدربي سماحْ
النعمى ،كأنما ِش َ
حنين دائم ،موصول النفس ،متصل بنياط
عر ُه
ِ
ٌ
ْ
الفؤاد ،ال يرتفع إلى درجة الصياح وال يخفت إلى درجة التمتمة .إنه
الرأس الثقيل
تحت ذا
كالطيف خفيف
أنا
ِ
ِ
ََ
ْ
صوره تامة لما أسماه النق َدة (نهاية قرن) أو نهاية حضارة بلغت
فهو من جسمي صراخ
شاعر ،فهو ٌ
ٌ
حر ،حريته طليقة
النهاية في التأنق والرفاه .هذا وألنه
لاّ
ُ
ُ
َ
ُ
فوضوية
إ من قيودها الذاتية .ذلك يعني أنه وليد ذاته ،ال على
عنوان كبير جدًا يرسم مالمحه ليس على باريس وحدها ،وليس
ٍ
َ
وتشويش ،ولكن على صرامة لم يهادن معها ولم ُيض ِّح لسليقته على فرنسا وحدها أيضًا؛ بل على العالم الذي امتشق بيرق الشعر
الجامحة .فهل انغلق على نفسه؟؟؟؟ كال ،بل َّإن انفتاحيته ال تعرف والفن بتالوينه ،إنه جان كوكتو الشاعر الملتبس ،الذي ترك لنا
الحدود .فالشاعر هو الذي يؤلف بين كل حضور خارجي وبين نتاجًا ملتبسًا؛ فقصائده ملتبسة ،ولوحاته كذلك ،ومعظم ما َّ
قد َم من
كينونته الخاصة .لذلك كان شعر كوكتو ،حميميًا ومنفتحًا على فنون كانت ملتبسة؛ ألنه كله جنون السوريالية وصخبها تلك التي
اإلسطارات في آن واحدَّ ،
ألن اإلسطارات إنما هي التعبير األعم عن عاصرها وانضم إليها على طريقته الخاصة ،التي لم تكن كافية
ٍ
وجدان األزمنة واألمكنة كلهاُ .ي ِّ
مشاع ِر ِه التي حاول قولها بالقلم والريشة والحركة
فكر ِه أو
عب ُر عن انتظاراته وتعرجاته ضمن الحتضان
ِ
ِ
ِ
َّ
ِّ
هذا ِّ
النص المتألق الذي جاء بعنوان(:النجمة التي تتألق)( .كان والموسيقى وأيضًا في السينما َع ْب َر اقتباسات لكتبه؛ قال أحد النقاد
ُ
َ
ُ ُ ِّ ُ
لصق ْت به حين كان شابًا يضج
ينتظر الليلة الليالء ،وعندما كان يحل الشريط الذي تعريجه يكون عن كوكتو العديد من الصفات التي أ ِ
ُ
مظاهره التي ال ُتحصى ،دون أن ُيغف َل تعريج ْ
المح َ
جر ْين والحاجبين حيوية ونشاطًا في باريس العشرينيات وحتى الستينيات ،يقول:
ِ
والمنخرين واألذنين والشفتينُ ،
يكفيه .هو أيضًا أوديب
قلت كان هذا التعريج بانتظام (هو أورفيوس اإلغريق المعاصر ،لكن هذا ال
ِ
ً
ُّ
وأشد ليانة من الحرير) .وانتيغون وهورتبيز وتريستان .ولكن هو أيضًا الحيوان الشرس
تعريجًا أطول من نهر وأصلب من الفوالذ ،
َ َ
ْ
ُّ
َّ
وألن جان كوكتو يحك بظفره َبشرة العالم ،هذا الغالف الذي والعنيد والباحث ،واألكاديمي األنيق وابن الشارع والعالم السفلي،
َّ َ
تختبئ وراءه جذور النفس ،فيضيف إلى ما في الطبيعة والواقع هو األديب المترفع والشاب الوسخ.(...
َ َ
َ
لم تكن قصائد كوكتو متفتحة على الرمزية لتأخذ كلماته
عوالم ُه الذاتية الحميمية ،وإذا بالعالم من بعده أغنى منه قبل ُه
ً
ْ
ً
ْ
بساطة في مجاالت العيش .وهو الذي َ
كعذ ِق النخ ِل ،بل
وأكثر
كتب قصيدة حملت عبر أخيلته الشتيتة ملمومة كعنقود العنب أو ِ
َ
ّ
ُّ
رائحة شاعر ملهم بعد عودته من الجبهة ،بعد أن كان في صاالت كالثريا ،ولم نجده يصب الخمرة الجديدة في زقاق قديمة ،فال
(الميوزكهول) يصدح .قال( :واآلن وأنا أعود إلى البحيرة ،ألتحم تنشق الزقاق وال تفسد الخمرة؟؟؟ أي َّأن أسلوبه في أغلبيته أسلوب
بشفتيها ،أنا ُ
نحن وأنتم أنا) .يقول الشاعر ماكس جاكوب عن جان القدامى ،بينما روحه على سنان َِّ
الجدة ،فيه من صديقيه أبولينار
ِ
كوكتو( :ليس جان كوكتو من المحدثين أو من أضدادهم .فإذا وجاكوب ،وفيه من وايلد وماالرميه وبودلير .كأنما جمع تقاليد الفن
ِّ
ما ُأ َ
ريد بالمحدثين الفتوة والطراوة ،كان جان كوكتو في طليعة الفرنسي ،منذ مئة سنةّ .
تجمعت فيه لتلقح ذكاءه النافذ ،ذكاءه
يطوعها على هواه دون ْأن َ
األحداث .ما من جرأة إلاّ وهو لهاِّ ،
يخد َع الجاف ،ذكاءه الباريسي ،حتى لنحسبه من مواليد القرن الثامن عشر،
ٍ
ّ
َّ
ُ
ُ
َّ
بها .لقد َّ
تعرض للفنون األدبية كافة ً ولغيرها أيضًا .فجددها؛ ألنه ومن تالميذ فولتير ،إال أنه من الثراء الداخلي بحيث يستطيع أن
ُ َ َِّ
ٌ َ
َّ
يمينه جميع هذه التقاليد ،ويمثل دور االبن الشاطر.
شاعر قبل كل شيء آخر .وإن ُه الشاعر بطبيعته ومزاجه وتعبيرهَ ،ي ْم َس َح بظاهر
ِ
وهذا ما يندر أن تقع عليه .حذار أن تبحثوا عن ضحكته المريرة بخاصة َّأن حياته منذ الطفولة ،منذ تلك الواقعة السوداء وهو في
ً
ْ
القاسية ّ
فكاهة ،فهو يعمد إلى الفكاهة التاسعة من عمره قد صبغت أيامه التالية ْ
الجنازات ،وأحمر
بأس َو َد
بحجة أنه أكثر البارسيين
ِّ
َّ
لكي يحدد ويصور بطريقة لم يتوصل إليها سواه ،ولكي يلتقط الدم الذي رآه بأم عينه قد انعكس على عناوين كتبه ومؤلفاته،
َ
ٌ
الصورة األكثر ضرورة؛ فمصدر صوره نظرة إلى الكون وال أعمق) ( ) ومعظم نتاجه ،فقد كان ق َ��دره تالحمه مع هذين اللونين ،الذي
هذا هو جان كوكتو الذي يتقن فن اللعب واالستيعاب؛ فهو اصطبغ وجدانه بهما ،وانعكست على أعماله التراجيدية ،وكانت

مصدر إلهامه وعطائه ،فكانت أعماله لها لون الدم األحمر مثل:
(دم الشاعر) ،و(رقصة سوفوكليس) و(وصية أورفيكوس) و(فرسان
الطاولة المستديرة) و(اآللة الشيطانية) ،كل تلك العناوين كانت
ِّ َ
صدى عالم جان كوكتو ،حيث استخدمها ليدلل على متابعة جميع
فتكو ْ
َّ
نت
النتاجات المثيولوجية التي انغرست في خياله ووجدانه
ماض سحيق ،يحمل عفن التاريخ وملوحته ،كما انعكست على
من
ٍ
َّ
َّ
ً
شخصيات تتطلع إلى مستقبل مغلف بالغموض والضبابية ،محاوال
توجيهه نحو نهاية النفق الذي ينذر ببصيص ضوء ربما ينقذه من
عتمة الماضي ُ
الم ْر َهق .فقد جنح إلى المسرح الهزلي الموسيقي
َ
الراقص ُليق ِّد َم لنا مسرحية (أعراس برج إيفل) .وعلى الرغم من
َّأن كوكتو ُي َع ُّد من كبار الشعراء (الكبار) المحسوبين على طفولة
ْ
َ ْ
بد َع مثلما
تتأرجح بين وردية وسوداء داكنة ،فقد استطاع أن ُي ِ
أبدع من سبقوه وعايشوا أمراض الطفولة أمثال (جان جاك روسو)
و(مارسيل بروست) و(شاتوربيان) وغيرهم ...فقد َّ
عمد مسبق
قر َر عن ٍ
َ َ
أن ينخ ِرط بالحياة الباريسية الصاخبة ،وهو بكامل أناقته الباريسية
ِّ
ً
ملتحقًا بالمجتمع البرجوازي والثقافي محاوال التأكيد على أنه يمثل
على األرض الشخصية الهامة جدًا التي ابتدعها في كتابه( :األمير
العابث) .الذي كان سببًا في فرض المكاشفة ،فكشف خفايا أسراره
الشخصية الواسعة (الشذوذ الجنسي) مع صديقه في المدرسة
(دار غولوس)؛ كان هذا الكشف في كتابه( :األوالد الرهيبون) ،أما
صديقه الثاني الممثل المسرحي (ادوارد دوماكس) ومدير الفرقة
المسرحية الروسي (سيرج دو دياغيليف) ،وأيضًا األديب الفرنسي
ُ
َ
الذي َم َّر كالش ُهب في سماء باريس ،ورحل باكرًا في العشرين ريمون
راديغيه ..كل هذا انعكس على أدائه وسلوكه وحتى كتاباته في
مرحلتها السوريالية التي عرفت انتقادًا شديدًا ،ولومًا باديًا من
هذه الكتب (اآللة الكاتبة) و(األهل الرهيبون) هذه الكتب تضمنت
أفكارًا َّ
هدامة ودعوات غير مسؤولة في المجال األخالقي والحسي
والنفسي !!!!!! لكنها كانت قد أوصلته إلى شهرة واسعة ،وصلت
َ
َ
َّ
َ
ٍّ
أنحاء العالم
ضجيجه
إعالمي وصل
العالمية ،من خالل ترويج
حد
ِ
مختلفة .استقبلته الصحافة بحفاوة يوم صدور كتابه)
وبلغات
ٍ
ٍ
ِّ
الصوت اإلنساني( ،وهو مونولوج مؤثر عبر جهاز الهاتف المرأة
تتحدث إلى عشيقها الذي تخلى عنها وتحاول استرجاعه بالطرق
الشتى في كلمات ومواقف مؤثرة جدًا .هذا الكتاب ترجم إلى لغات
عديدة ،وجعل كوكتو يجوب كل عواصم الثقافة في العالم كواحد
ٌ
من الشعراء الملهمين ،فهو ُ
ٌمتشابك؛ فهو األديب والثوري،
رجل
ِ
المشاكس ،المحافظ ،الملتبس ،الطفل الكبير ،الطفل الذي شاب
وظل يبحث عن وجوه وأوراق وأسماء ضاعت في الطفولة .الذي اتجه
إلى عالم األفالم وسحرته هذه اللغة بجمالياتها ،وبعد أن كان قد
َّ
كتب وترجم الشعر في كل المجاالت ،ألف شعريًا للسينما روائع لم
َ
الضيق ،بل أصبح له الجمهور العريض الذي
تبق في إطار جمهوره
ِ
َّ
لم يتمكن من استيعاب كل جنونه اإلبداعيِ ،لكنه تلمس جماليات
مغايرة معه .وكانت السينما في أوج تألقها ،فقد َ
أبد َع جان كوكتو
كمخرج بخاصة في مجال األفالم)الوثائقية الواقعية ألحداث خيالية
خارقة(حسب تلخيصه له ـ لمؤلفه)دم الشاعر(الذي استحوذ على
اهتمام المحللين في الطب النفسي ،لكنه انخرط أكثر في اللغة
السينمائية مع فيلمه الثاني) الجميلة والوحش (وبعده في الفيلم)
وصية اورفيوس (وقد ساعده على إنتاجه حينذاك المخرج الشاب)
(فرنسوا تروفو) .في هذا الفيلم ،وكان كوتو على أبواب السبعينات،
وضع كل شعره وأحالمه وأحزانه ،كما أظهر الجانب الفانتازي
والمهلوس في روحه ،وكأنه فيه يرسم وصيته الخاصة ،ال وصية
أورفيوس األسطورية .لم يعرف في ذلك الحين فيلمه نجاحًا؛ كبيرًا
وقال عنه):إنه لغة مستقبلية ،وربما ليس هو مصنوعًا لهذا الزمن(.
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فضاءات البوح في رواية حسن سامي يوسف:
(رسالة إلى فاطمة)
| جنيب كيايل
كما يستسلم الطفل ليد أمه وهي تصحبه
في رحلة َع ْب َر المدينة ،كذلك يترك القارئ
َ
زمام نفسه لهذه الرواية( :رسالة إلى فاطمة).
ُ
هذا ما جرى لي ،وقد شعرت باألسف ألنني لم
أطلع عليها إال متأخرًا َ
بضع سنوات عن وقت
ظهورها ،وهي صادرة عن دار أمواج ببيروت.
عندما َّ
قد َم لي صديق هذه الرواية ألقرأها،
ُ
كدت أسحب أصابعي
وقال :إنها قصة حب،
َ
َ
َ
ْ
الممتدة إليها ،ألن موضوع الحب -عبر الغناء
َ
ُ
ً
والكتب واإلذاعة والتلفازْ -ابت ِذل ابتذاال شديدًا
كدعايات العلكة والمنظفات ،فما َ
أكثر أن نرى
َ
طالب الجامعة يحب زميلته
على الشاشة
َ
ً
َ
الطالبةَ ،
حسن سامي يوسف
وابن الجيران جارته ،والموظف موظفة
جميلة ج��اءت إل��ى ال��دائ��رة حديثًا ،وتتعقد
المسألة -كما صرنا نحفظ عن ظهر قلب -بسبب اعتراض األهل
أو الفارق الطبقي أو سوء الظروف ،وتطول القصة وتطول دون أن
َ
جوهر موضوع الحب ،وهو أعظم عاطفة على
تلمس ،ولو لمسًا خفيفًا
َّ
ْ
ُ
سطح هذا الكوكب الذي توفرت فيه أشياء كثيرة بينما قل الحب،
َ
وندر ..حتى نخشى أن َيدخل في حالة من الغياب ،عندئذ سيزداد
ً
ُ
ويخرج عن مساره ليهوي في غيابات الكون.
كوكبنا األرضي تقلقال،
قصة حب مختلفة:
بعد القراءة تفاجئك هذه الرواية بقصة حب شيقة ،مختلفة عما
هو شائع في خطوطها العريضة ،ومختلفة -وهذا هو األهم -في
تفصيالتها الذاتية السيكولوجية التي تجعل َّ
الحب دراما داخلية،
مسرحها النفس.
ً
أوال -بالنسبة إلى الخطوط العريضة للقصة :ابتعد المؤلف عن
أنماط المحبين التقليديين ُم ِّ
قدمًا لنا قصة حب بين كاتب روائي
تلفزيوني وبين ممثلة .يتم اللقاء األول بين الكاتب (حسن) والممثلة
المغربية (فاطمة) في مكتب مدير العالقات العامة لمؤسسة السينما.
فاطمة تزور دمشق للمشاركة في األيام الثقافية المغربية ،وتريد َم ْن
ً
يرشدها إلى مكتبات المدينة لتشتري مجموعة من الكتب ،يقوم
ُ
حسن المهتم بالثقافة بهذه المهمة ،وتدهشه نوعية الكتب التي
ً
تطلبها فاطمة .لم يسبق له أن رأى امرأة شابة جميلة تهتم بكتب
السياسة والفكر .من هنا يبدأ اهتمام حسن بفاطمة ،وبعد شراء
الكتب يتناوالن الغداء معًا ،وعند األصيل يجلسان أمام جبل قاسيون
َ
في أعلى منطقة من حي المهاجرين يتأمالن سرمدية الصمت،
وبقايا غوطة دمشق وهما يقضمان حبات الترمس ،وهكذا ..تتطور
العالقة بين الكاتب والممثلة عبر مسارات منسجمة مع طبيعتيهما
وظروفهما.
ُ
ُ
ثانيًا -بالنسبة إلى تفاصيل القصة :تدهشنا عناية المؤلف بها،
وتشدنا وتأسرنا بدءًا من أوصاف األشخاص إلى أوصاف الظروف
َّ
المحيطة بالعاشقين إلى أوصاف الحاالت النفسية المركبة التي يمر
ً
بها حسن .من ذلك مثال تفصيل الكاتب في طبيعة ارتباط حسن
بوجدان ،وهي طرف ثالث يظهر في قصة الحب هذه ،فبعد أن يتعثر
َ
الزواج بين طرفي الحب األساسيين حسن وفاطمة ألسباب منها َّأن
َ
ْ
ُ
غضب
أنهت عالقتها السيئة بزوجها ،ومنها
فاطمة لم تكن قد
حسن ألن فاطمة لم تأت إلى موعده في أثينا ،وال ُّ
ترد على مكالماته
ِ
الهاتفية ،حينئذ وبعد مرور سنتين على عمر الحب المأزوم يلتقي
حسن بوجدان وهي صبية مليحة تتوظف معه في مؤسسة السينما،
َ
فيقترح عليها فكرة ال��زواج ببساطة غير مألوفة في بيئتنا ،وألن
وجدان باتت تعرف عالقته بالحبيبة الغائبة في المغرب ،تسأله ْإن
كان زواجه بها نوعًا من االستغالل ،أو استبدال امرأة بأخرى؟ فيوضح
لها :أن ماضيه خاص به وحده ،وأن زواجهما وسيلة للصداقة في

مجتمع مثل مجتمعنا .أما
وبينها رواية اسمها(الغفران) يفكر في إعادة
االستغالل؟ فهل ثمة
كتابتها .هذه الرواية كما نفهم من السياق-
كتبها البطل عن قصة حبه أيضًا ،وأثناءَ
َ
ص��دي��ق ف��ي ال��ع��ال��م ال
يستغل صديقه؟! سوف
السرد الروائي كان الكاتب أحيانًا ُيدخلها في
َ
آخذ منك ولكنني سوف
مجرى األح��داث لتكمل عملية القص ببراعة
َ
أع��ط��ي��ك أي��ض��ًا لنكون
وتجانس جميل ،أو يفسح لها المجال
وعفوية
ٍ
متعادلين .أع��دك بأال
في أحيان أخرى لتقوم بدور المرآة أو الضوء
أخ��ون��ك ليس بصفتك
الكاشف للزوايا المعتمة في الرواية األساسية،
ْ
ولكن بصفتك
زوجتي
وفي هذه الرواية المفترضة تتبدل األسماء،
صديقتي.
فتصبح وجدان ليلى ،وفاطمة وداد ،وحسن عمر
الخالد ،وربما لم يكن في المسألة ُّ
نظرة سيكولوجية:
أي افتراض
ُّ
ُ
لعل ق��ارئ الرواية
أو احتيال فني ،بل األمور كلها وقائع عينية
َّ َ
َ
غالف رسالة الى فاطمة
يتساءل :ل��م��اذا تعلق
حقيقية ،ولطالما داهمني شعور وصل إلى حد
َّ
حسن بفاطمة كل هذا
اليقين أحيانًا أن الكاتب نفسه هو البطل ،وأن
التعلق؟ ولماذا لم يرتبطا برابطة الزواج مع أن ذلك كان ممكنًا؟ وال بد هذه الرواية نوع من السيرة الذاتية ،ونحن مشغوفون بالسير الذاتية
أن يوازن القارئ أيضًا بين وجدان وفاطمة أيهما أجدر بمحبة حسن؟ منذ(أيام) طه حسين.
ً
وربما وقف بدافع أخالقي إلى جانب وجدان ،فهي الزوجة أوال ،وهي
اإلدهاش:
ْ
القدرة على صنع الدهشة صارت -كما هو معلومَ -
رضيت بالعيش مع حسن رغم عقمه ،وهي جميلة ثالثًا،
مخلصة ثانيًا
أحد مقاييس
ْ
وهي متفهمة رابعًا لطبيعة زوجها الكاتب فلطالما قرأت مسوداته األدب الجيد في عصرنا ،فالعمل األدبي إذا لم يأت بالجديد المبهر
َّ
وبيضتها.
يسقط في أعين النقاد ،ويسقط في أعين القراء أيضًا ،ألنه عندئذ لن
إن العالقة بين حسن وفاطمة محكومة بنوع من التوق األبدي إلى يتحفهم بغير التثاؤب ونوبات الملل ،ومن الجوانب المدهشة التي
َ
ِّ
ُ
شيء عظيم يريد المحب أن يدور في فلكه ليشكل ذلك الشيء غاية ال تنسى في هذه الرواية.
ُّ
الحياة مع أن الحب بين هذين لم يكن حبًا عذريًا مثاليًا خصوصًا في
مزاج حسن لسبب غير واضح قبل أن يأتيه بالهاتف نبأ
* تعكر ِ
َ
متعة الجسد الحارقة معًاَّ ،
النورَّ ،
بدايته ،فقد عرفا
وكأن رادار قلبه كان يكشف الغيب! أو هي براعة
لكن هذا الحب مع حالة موت أخيه أبي
التباعد المكاني بين الطرفين :حسن في دمشق ،وفاطمة في المغرب الحاسة السادسة!
يتحول شيئًا فشيئًا إلى المثالية حيث يصبح الحب ال المحبوب هو
* استبسال المقاتلين في الدفاع عن بيروت ،وتطاحنهم مع
َ
الهدف المنشود ،ولعل في هذا ردًا على مادية الحياة ،أو عقم أجواء اليهود ثالثة أيام كاملة من أجل مزبلتها فقط.
العمل ،أو فقدان الروابط الحميمية بين الناس .أما الطالق الذي وقع
* معاملة حسن لوجدان معاملة نبيلة وراقية جدًا بعد طالقهما..
َ
َ
ُ
َ
بين حسن ووجدان ،فلم يكن عدوانًا على هذه المرأة النبيلة ،بل هو إذ بقي ينفق عليها ،ويرشرش فوقها أزهار عطفه ،كما عرض عليها أن
إعفاء لها من تضحيات إضافية ِّ
ٌ
تقدمها لزوجها ،وهو أيضًا هروب تبقى في البيت ،ويغادر هو ،ولكنها لم تقبل هذا العرض السخي.
من تفاهة الحياة العادية.
* إصرار بطل الرواية حسن على مشاهدة وجه صبية تقرأ الجريدة
بوح بال حدود عبر شكل فني مالئم:
في مطار موسكو ،ال لشيء إال ألنها تشبه حبيبته فاطمة ،وألن الصبية
ٌ
ْ
من أكثر جوانب الرواية تأثيرًا شريط من البوح الشفاف يمتد
استمرت في القراءة ،ولم تشعر بوجوده ،ظل ينتظر ،بينما كان موعد
ْ
بلغت ( )295صفحةٌ .
عبر صفحاتها التي
بوح يأخذنا إلى فضاءات إقالع الطائرة التي ستقله إلى دمشق قد حان .أعلن مكبر الصوت
َ
ٌّ
القلب وآالمه ،والعقل ودهاليزه .لقد اختار الكاتب شكل الرسالة في المطار عن موعد اإلقالع ،ونادوه باسمه ،وجاء شرطي ليبحث عنه،
َّ
َ
ْ
لروايته ..رسالة يبثها حسن إلى فاطمة مدار حبه وحياتهَ ،
وع ْب َر ولكنه َ
رفعت جريدتها ،وقد كلفه
بقي مشدوهًا إلى الحسناء حتى
الرسالة يحكي لها سيرة هذا الحب ،وسيرة حياته متوقفًا وقفات ذلك انتظار أكثر من ثالثين ساعة حتى استطاع السفر بطائرة أخرى
غير قصيرة عند أشخاص من األقارب واألصدقاء كأخيه أبي النور ،إلى دمشق.
وأمه ،وناتاشا الممثلة الروسية ،وصديق العمل عبد اللطيف ،وهو
نهاية مفتوحة:
يذكر على سبيل البوح الكثير من آرائه حول المعتقدات ،والسياسة،
ال يصل الحب بين حسن وفاطمته إلى نهاية محددة ،كما يحب
والشعر ،والقضية الفلسطينية ،وتصفية الحساب بين المنظمات القارئ الكالسيكي ،ويومئ حسن إلى سبب ذلك مجرد إيماء بأنه
ُّ
َ
الفدائية ،واالتحاد السوفيتي ،وهذا كله ال يبدو على ارتباط وثيق وفاطمة كخطي الترام ،والخطان المتوازيان ال يلتقيان.
ٌّ
ُ
ُ
وتستطيع صفحات الرواية أن ت ِّ
باألحداث بقدر ما هو مرتبط بشخص البطل ،ولكنه ُّ
يمر بنا دون أن
قد َم توضيحًا لهذه اإليماءة ،فكل
ٌّ
َ
َّ
ُ
نشعر بثقله ،ودون أن يؤدي إلى تفكك البنية الروائية ،ربما ألنها منهما صاحب ثقافة وموقف وكبرياء ،وكل منهما يريد الحب أكثر من
َّ
ً
َ
قائمة أصال على لغة البوح التي ال يضيق صدرها باالستطراد.
شيء فيها إال الزبد والفقاعات ،وكالهما يخاف
المحبوب في حياة ال
وقد يختلف القارئ مع حسن في طريقة حبه وآرائه واختياراته ،حضور الحبيب وغيابه ،وكالهما ال يمانع في أن يطول العذاب.
َّ
َّ
وقد يتمنى أن يلقاه في مكان ما ليعاتبه على هذا أو ذاك ،لكنه يظل
لكن هذا كله ليس كافيًا لفهم هذه النقطة ،وإنما تنفجر في
ٌ
ً
يحترمه ،ألنه طوال الرواية كان صادقًا يقول كالمًا صافيًا كالدمع ،الذهن أسئلة عديدة حولها ،منها مثال :تأثير التشرد على الحب أو
أو دموعًا كالكالم ،وال يخاف من تعرية نفسه في زمن األقنعة الذي عالقة الفلسطيني بعواطفه ،فحسن إنسان فلسطيني َّ
تشر َد َع ْب َر
َّ
نعيشه.
المدن ،ورأى ما حل ببيروت خالل الحصار اإلسرائيلي .هل هذا يؤدي
ً
َّ
معادل موضوعي:
إلى أن يكون مشردًا في الحب ال يعرف نهاية أو استقرارًا؟
ً
ُ
ٌ
من األدوات الفنية التي استعان بها الكاتب في أسلوبه لعبة
جميل أن تطرح الرواية أسئلة كثيرة ،واألجمل ..األجمل أنها
َ
موضوع الحب من أعماقه ال من سطوحه ،فتعيد إليه شيئًا
ذكية حلوة يمكن أن أسميها(المعادل الموضوعي) أو(الرواية داخل تتناول
َ
رواية) ،فقد استفاد من كون بطله كاتبًا ،فجعل ُه يذكر أعماله الروائية ،من األصالة ،وشيئًا من االحترام.
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شعرية العنونة والتشاكل في شعر الشاعر السوري إبراهيم النمر
| �أحالم غامن
حينما يحرس الش���عراء مملكة ال���كالم ،ال بد
للكلمة أن تعلو على ذاتها ،أن تزخر بأكثر مما تعد
ّ
به ،وأن تشير إلى أكثر مما تقول كي يظل الشعر
هو الشعر .
هو الشعر ٌ
ضوء إذا أظلم الليل ،ذلك العالم الذي
إليه وإن أمعن���وا في محاوالت
يس���تلب الداخلين ً
الخ���روج ،ويظل رؤي���ة ذات خصوصية تنجلي عن
فرادة ،وتعبيرًا عن محاوالت الش���عراء التأليف مع
ّ
أنفس���هم ،ومفردات أكوانهم ،كما تظل له  -على
الدوام  -إمكانات تجاوز كل المواصفات.
ََ
َ
َ
العن���وان ه���و المفتتح والمنته���ى ،المنطلق
والمآب « وإن كثيرًا من العناوين ال تس���عفنا على
فه���م النصوص ،وال ّ
تقربنا م���ن مضمونها؛ بل إن
ً
العنوان عادة ما ينحو منحى اإلبهام والتش���ويش
والغموض ».وفي هذا الصدد يقول أمبير إيكو»:إن
العنوان ينبغي أن ْ
يع ِمد إلى تش���ويش األفكار ال
إلى تسجيلها».
هكذا يطل علينا الش���اعر الس���وري «إبراهيم
النمر» في مجموعاته الشعرية األربع (خيل الحنان،
صباح���ات ملون���ة ،قصائد) من
منادي���ل اللي���لُ ،
الصفحة األولى يجيش الهوى ويش���عل ُ األضواء
ألجل عينيه���ا؛ على الرغم من أنه���ا هي لم تكن
َّ ُّ
أنثى ،ولم تكن ّ
سرًا ،ليلبسها التكت َم ولكي يمطرنا
بكثافة األسئلة.
صيغ العناوي���ن ضمن بني���ة تركيبية قائمة
عل���ى اإلضافة؛ حيث أضي���ف دال «الخيل» ـ الذي
يحيل على التنامي والتصاعد واالرتقاء ،إلى دالين
تجمع بينهما عالقة الحنان بواسطة الياء والحاء أو
النون والالم وهما «البوح» الذي يس���عى من خالله
الشاعر إلى الكشف عما تختزنه الذاكرة من أسرار،
و»األخيلة» التي ربما ل���م تتمكن الذات من التحرر
م���ن عقالها بالرغم من إمكانية ّ
عد البوح ممارس���ة
تس���اعد عل���ى التخفف م���ن تبعاتها النفس���ية
والوجودية.
إن العنونة من خالل بنيتها التركيبية والداللية
تش���ي بتنامي التجربة الش���عرية وتصاعدها في
سياق درامي وجداني ،تتفاعل فيه الذات الشاعرة
ً
إيجابا ً
وسلبا.
مع أطراف متعددة،
عنونة المجموعات،
)
الحنان
خيل
لذلك تصدر (
ّ
ّ
بوصفه عالمة لس���انية ونصًا مصغ���رًا يتوج نصًا
كبي���رًا ،قائمًا عل���ى عالمتين بارزتي���ن ـ ُيفهم من
تركيبهم���ا أن األمر يتعلق بـ(خيل الحنان) ولفهم
داللة هذا العنوان المناص من ْربطه بمتن القصيدة
ّ
ككل وق���راءة ه���ذا المتن بتمع���ن ُّ
وتبصر ،يمكن
القارئ من التقاط خيوط نور تس���اعده على تلمس
الطريق وسط متاهاته الغائرة ،والكشف عن الرؤيا
الشعرية الثاوية والمتخفية وراء لغة شفافة وصور
تشكل ً
ً
شعريا له قواعده ونظمه.
عالما
ومن خ�ل�ال مقاربة س���يكولوجية في عنونة
المجموعات الشعرية األربع (خيل الحنان ،منديل
الليل ،صباحات ملونة ،قصائد) نؤكد :العنوان ّ
يمد
بزاد ثمين لتفكيك النص ودراس���ته ،ومن
القارئ ٍ
ً
هنا تش���كل قراءة العتبات مدخال مهما الستغوار
أعماق النص اإلبداعي ،فك ش���فراته واس���تكناه
خباياه وأسراره البعيدة والخفية.
من تقاط���ع هذه العتبات الت���ي تمطر بغزارة
يسقي «ابراهيم النمر «عالمه الشعري في «مناديل
الليل».
ويص���وغ بجرأة أصابعه الملون���ة غيوم الحنان
كما لو أن الكتابة في األص���ل عطب ما مع الوجود،
والسؤال «ش���رفة الغياب» والجواب إحساسه في
وجع الفردوس األبدي.

غير أن اللي���ل في «صباح���ات ملونة « ليس
نتيجة لمعادلة فيزيائية Kولكنه هوية قد تضيع
عل���ى حين غرة بين األصابع مثلما يضيع خاتم في
كهف صمته المرير؛ ألن���ه أريد له أن يذوب حتى
يبيح لبعض الكالم الخروج من الكهف لكنه مثقل
بالظالم.
َ
المواجع بالس���ؤال/ ،عن الذي
يقول :ارتج���ت
فردوس���ك األب���دي/ ،ص/17-خيل
يمض���ي إل���ى
ِ
ُّ
يستجد/،
وبينك ،كم س���ؤال
الحنان .ويقول:بيني
ِ
وكم جواب ؟! /كم شرفة /للشوق أدخلها ويقتلها
الغياب /ص.22/
من ميناء الحقيقة يدير س���يفه فوق جثمان
الحقيق���ة ،يصاف���ح صفح���ة بيض���اء ف���ي زمن
ّ
كل م���ا َّ
خبأه في القل���ب ،هي غيمة،
الظنون،ه���ي
ويقفز ليمتطي قوس قزح ويمسك بخيوط الخيال
لحظة التشظي السحري.
والمدهش ،أنه يرسم بلمسات أبعد من السفر
السريالي ،هيكل الخيال ،لتستحم بلحنه األشعار،
ويشعل ظلمة الوجد احتراقه.
حين يسير المتخيل الشعري على وجع اللحظة
الراعف���ة ،ويقب���ض عل���ى جمر اليوم���ي المخضل
بالهزائم واالنكس���ارات كيف ستكون القصيدة -
التي هي بالضرورة مرايا الراهن والشاهد..؟
بين دمع���ة ودمعة تختلط تقاس���يم الوجه
بالش���بيه عبر الم���رآة الناكرة للجمي���ل وعبر الرنة
الدراماتيكية ذاتها:
ً
سدى/أكسر الصمت/حتى أبيح لبعض ّالكالم/
الخروج م���ن الكهف/لكنن���ي مثق���ل بالظالم/وال
ضوء في كهف صمت���ي المرير(.ص-64-صباحات
ملونة).
إنها المعادلة السحرية للمخيلة الذي يحاول
الش���اعر فكه���ا بلغة الش���عر التي تت���راوح بين
الرومانسية والس���ريالية .فالخيال الشعري كائن
خرافي يكثف دهشتنا أمام العالم وحالة وجودية
ملتصقة باألسئلة العميقة للكائن ربما ألنه يذكرنا
ً
خصوصا حينما
بالشتات والغربة والعزلة والضياع،
ينقر خش���ب الصمت ،ونحن نصغي إليه من خلف
القصائد ،وهو يستعرض جيش غرامه العتيد .
هل هو الهروب من النساء إلى النساء؟
/هربت من النساء فلم ينفع أنيني أو بكائي/
قد ُ
أنا ّ
رت هذا حين ش���عري =ج���رى في بحر
عينيها كماء(/ص 41-هربت من النساء).
فم���اء الخيال يؤثث فض���اء لتراجيديا الغرام
،يبدأ بتهشيم البالء بمطرقة اليد وينتهي بفقدان
غابة األصدقاء والحب البوهيمي النادر ،لتأخذ بذلك
الدواوين شكل رقصات الدراويش َّ
كأن قوامها نهر
الحرير ،وكأنه يتجاذب الرقصات منذ األزل ليشكل
الوجود والعدم ً
معا.
ق���د يتراءى لنا ،أن الش���اعر الس���وري ابراهيم
النمر قد اختار كعتبة توجيهية لتصدير «خيل
الحنان» عن طريق «الفارابي» الذي يرى»:أن االتصال
بالعق���ل الفع���ال أو (الفيض اإلله���ي) يكون عن
طريقتين :طريق العقل وطريق المخيلة ،أو طريق
النظر وطريق اإللهام».
فه���ل هناك من مقاصد داللي���ة من وراء هذا
االتصال/أو هذه العتبة؟!
يشير لس���ان العرب (مادة خيل) إلى الدالالت
التالية :والخيال :خيال الطائر يرتفع إلى الس���ماء،
فينظر إلى ظل نفس���ه في���رى أنه صيد فينتفض
ّ
عليه وال يجد شيئًا ،وهو خاطف ظله.
وتخيل الش���يء له :تش���به والخيال والخيالة:
الش���خص والطيف ..الخيال خشبة توضع فيلقى

عليها الثوب للغنم إذا رآها الذئب ظن أنه إنسان..
وخي���ل إليه أنه ك���ذا ،على مالم يس���م فاعله :من
التخييل والوهم.
لتضي���ف هذه العنونة دالل���ة جديدة هامة،
وه���ي التمثيل الباطني المرتب���ط بالقلب ،إضافة،
بالطبع ،إل���ى الداللة البصري���ة المرتبطة بالتعرف
على الشيء بعد تردد وتبين.
خيل و(وهم) ،هي الداللة السيكولوجية لكلمة
خيال ،ولدورها الدينامي كوس���يط بين اإلحساس
والفكر ،بوصفها ملكة وطاقة.
يب���دو من خالل هذه العنون���ة أن هناك ً
تالزما
ً
بين الخيل والخيال واللغة األم؛ فالخيل أوال يمكن
ً
ّ
ً
رس���ميا ع���ن لغة مش���فرة وعن ثقافة
عده ناطقا
وس���لوك مؤس���س على نظرة عميقة ورؤيا ثاقبة
جوانية للعودة إل���ى الذات؛ أي بمعنى آخر العودة
عن الكالم مع اآلخ���ر عندما ال يصبح للكالم معنى،
واالنقطاع إلى حديث الذات مع ذاتها.
إن���ه َد ُم الكالم أو القوة النفس���انية المدركة
كما ّ
يعد «الكندي» في رس���الته المش���هورة :في
حدود األشياء؛ ورسومها؛ حيث يقول« :التوهم هو
الغنطاسيا ،قوة نفسانية ومدركة للصور الحسية
مع غيبة طينتها».
تحملنا عنونة المجموعات األربع وتضعنا فوق
أحد أهم أعمدة الرم���وز الغامضة التي خرجت من
محاولة الذات انعتاقها من واقعها المحسوس من
خالل اس���تبطان الذات والواقع الخارجي ً
سعيا إلى
المجهول أو ما يعتقد الرمزيون أنه الحقيقة .
هل هذا ه���و التخيل؟! أم أنه ن���وع من منفى
الذات في رحاب���ة التأمالت ،وفي عمق التفكر بحثا
عن أجوبة شافية لصور األشياء المحسوسة؟
إذا حاولنا التعرف إلى طبيعة العالقة إن ً
أفقيا
ً
عموديا بين مقولة الكندي وبين عنونة الديوان
أو
من جهة أولى وعنون���ة الدواوين األخرى من جهة
ثاني���ة؛ فإننا نقول :إن الش���اعر إبراهيم النمر كان
يهي���ئ اللغة المنتظرة /لتأت���ي عنونة «مناديل
اللي���ل» تتويجًا لمرحلة إبراهي���م النمر في عالم
ُ
َ
األفول/ومثل
والكلمة
كي « تضيء مساء ُ ِّ ِ
الش���عر ُ ِّ
قط ُع َ
المس���افر في حبها  ( /ص-
روح
الس���يوف /ت
ِ
 )22فنرى الص���ورة النابعة من الذات وهي تختزل
طريقها لإلمس���اك باألجوبة الش���افية عن أسئلة
اإلنسان المؤرقة.
حيث عدت الحداثة الصورة جوهر الش���عرية،
ومصدر الخيال الشعري ،بحيث احتلت «العناصر
المرئية بؤرة حافزة في تكوين» المتخيل الشعري
ّ
« وبحيث تعززت بطريقة حاسمة « ثقافة العين «
لتفرض نتائجها على تقنيات التعبير الفني في
ش���عر «إبراهيم النمر» لنراه بشكل واضح وإن ّبدل

الخف���ر ُ المفردات في ن���ص (هذا أنا  -ص  27من
مجموعة صباحات ملونة ./
وتشكل أشبه ما تكون بالمفتاح السحري الذي
نفتح به مغاليق خزائن النص الثمينة ،ونكتشف
مجاهله الخفية وعتماته المظلمة؛ وبالتالي نفهم
إرساليته وداللته ..ويتجلى ذلك في نص (أنا سيد
القادرين –ص -31 -م���ن مجموعة صباحات ملونة
./
إن اختيار الش���اعر في إبداعه وبوحه الشعري
االش���تغال على كسر االعتياد يجعله يرسم ِّ
للحب
ً
دائرة م���ن حنان ،ويجعل الكلمات تس���تيقظ من
داخل منفى الذات كي يجعل القارئ الرائي يحصد
اللحظة المشتهاة.
ترى ما ه���ي القصة وما هو ه���ذا الحلم الذي
انتهى قبل أن يبدأ ولماذا انتهى بالدمار؟!
ما هو هذا الزمان البديل الذي يصبو الش���اعر
إليه غير الزمان الذي بدا لنا من أنين صوته ،ونتجه
فيه إلى ذواتنا وإلى كينونتنا بعد رحلة ال منتهية
ّ
لتبدو ذاته /قصيدته/صورته مثل كل الفتوحات
( قصة – ص  _14مناديل الليل).
إذ العودة إلى الذات هي في أصلها عودة إلى
الزمان الممكن بعد انفالته وسرقته ،ثم أن نتوحد
مع الزمان أو نصبح نح���ن والزمان ظلين أو توأمين
فهو تأكي���د على أن العودة إلى الذات هي العودة
ُ
جعل���ت مدائن األنثى /
إلى الزمان يقول الش���اعر:
ُ
َ
ُ
وأنسج من ّ
محبتها /
مهل /
أجمعها /على
الله
بالد ِ
ٍ
تواشيحي وأحزاني.
من هنا _ البد أن ندرك :إن النص الموازي منجم
من األس���ئلة يفتح شهية القارئ و يستفزه ليحفر
ً
في دهاليز النص ،ومعنى أن يمتلك النص عنوانا
يعني أنه أحرز القدرة على الوجود والتواجد ،وحقق
تكفل له الخروج من الغفلة والنسيان.
كينونة ً
انطالقا لما أش���رنا إليه ،وفي سبيل االستفادة
من مدخل العتبات كشكل من األشكال المؤسسة
للنص اإلبداعي ،نجد أن الشاعر «إبراهيم النمر «
(خيل الحن���ان) ه���و العن���وان الرئيس ألحد
المجموعات الش���عرية للشاعر إبراهيم النمر الذي
نافس الشعراء في تشقيق الصور وتفتيق أخيلة
الحنان حين َّقال:
ٌ
األشواق أجنحة،
له من َرف ِة
ِ
التباريح اليدان..
وجد
ومن ِ
ِّ
الس َّر،
عرفت
فعسى
ِ
ُ
الكالم(،ص /19خيل الحنان)
وانتصر َ
إنه العالمة الكاملة وب���ؤرة اإلثارة نطلق عليه»
صاحب البيعة» ،الذي حظ���ي بمبايعة العناوين /
النصوص عند عتبة الغالف ليعتلي عرش العنونة
الرئيس���ة للعناوين األربع���ة بمصداقية مطلقة؛
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فغ���دا بذلك «إش���ارة س���يميائية معقدة
« ،تحت���اج إل���ى من يس���ائلها و يحفر في
داللتها1_*.
يبدو أن قنادي���ل النمر لها ألف ضوء
في متخيل القصيدة ،م���رآة مفتوحة على
الكينونة .تتماهى فيه���ا خطوط الداخل
والخ���ارج؛ ال���ورود العطش���ى والكلم���ات؛
العه���ود والمواوي���ل وقط���رات المطر في
تعالق مع زهرة البيلسان.
إن االش���تغال على الح���وار /الخيال/
الحنان /واللعب باأللوان عبر الحروف التي
تبع���ث األمني���ات ،كطقس م���ن طقوس
الكتابة واأللم وغموض العالم ،هو اشتغال
يندرج في بحث الشاعر المستمر عن عمق
الم���كان  /الفاجعة والعطب عبر تضاريس
الذاكرة.
هناك حي���ث يضاحك حتى الغصون
في الحوار األخير مع ديك الجن الحمصي،
ومع من راحوا يثي���رون حوله الكالم؛ ومثل
طفل صغير يعصر لن���ا من عناقيد النبيذ
في بناء شعري سريالي يروم إعادة تشكيل
مالمح الك���ون ومنح���ه عبر لغة منس���ابة
وشفافة رعشة الدفقة األولى.
من يقرأ « الحوار األخير مع ديك الجن
الحمص���ي «( ص ـ  _ 63قصائد) يدرك أن
للعش���ق حكايات أخ���رى؛ ألوانًا وإيقاعات
أخ���رى؛ فالش���اعر النمر يمارس الش���عر
بمفهوم الكتابة عند بورخيس الذي يقول
«أكتب بجدية الطفل الذي يلهو» ،مع فارق
بس���يط هو أن لعبة النمر مع الشعر تشبه
إلى حد كبي���ر لعبة المالئك���ة مع مناديل
الليل ،مادام ه���ذا الكائن المائي ال يمكنه
ً
أن يس���تحيل زجاجة نبيذ أو منديال يمكن
أن نضعه في جي���ب الليل ،لتحيا العصور
ويبقى بها خالدًا في األنام.
ّ
مما يقودنا إلى التساؤل كيف للشاعر
أن يحول س���يرة الجماعة إلى سيرة فرد هو
«ديك الجن الحمصي»!
ُ
صغير/عصرت لها
يقول :مثل طف���ل
ٍ
ّ
ٍّ
من عناقيد حم���ص النبيذ/وأطعمتها كل
عمري لتحي���ا العصور/وأبقى بها خالدًا في
األنام (.ص)64-
ٌ
قصي���دة النمر هي قبل���ة من فارس
ْ
يهزم ،مدارها اإلخبار
عرف الوغى ،لكنه لم
عن عذابات األنا /اآلخر الواقعة تحت وطأة
زمن الموت والفتنة ،حشد للعذابات و فضاء
للتغني بالمواجع واأللم تداخلها نبرة نبوية
تجعل من لغتها وكــأنها لغة قداس يقام
في حضرة «األنبياء ،الش���خصيات التراثية
والتاريخية» ،يتجلى لنا ذلك عبر مركز ثقل
الدواوين األربعة اإلنتاجي وهما قصيدتان
«دانيال»ص ،»53-و»الحوار األخير مع ديك
الجن الحمصي «ص. 63-
لقد أدرك الش���اعر أن الخالص الوحيد
من األلم والعذاب مشروط بالشعر ،فسعى
إلى إبادة غربته بالش���عر؛ ألن «الشعر مثل
الحلمً -
تماما – إنه ال يكتفي بما يمنح نفسه
ً
للوعي اآلني المس���طح؛ ب���ل ينهض أيضا
من ذلك الماوراء المس���تتر في الفضاءات
المعتمة من الكون ،وما ترس���ب منها في
األغوار البعيدة من الذات»_*2
ا يالح���ظ القارئ المثقف أن أش���عار
إبراهيم النمر تتجه به نحو العمق ،وفنية
الرؤي���ة ،وجمالية الخط���اب ،وقوة الرصف،
والنسج عن الشعر عنده ولغته روح تتحول
ً
ً
كالما ً
ً
ووجودا.
وشهدا..وحقيقة
سحرا،
ً
ّ
لغة الش���عر توغال في عمق
ألنه يعد ً
ً
ً
واعتمادا
عجيبا للوجود..
اإلنسان ..واختراقا
على الخيال والتخييل ،واالختالف.

عبر ه���ذه العتبة يمكننا أن نرى كيف
يعلن الش���اعر م���ن البداي���ة أن قصائده
تنتش���ي األلم والفرح على السواء (هموم
الذات وفجائع وتقلبات الزمن والوطن.)......
وم���ع ه���ذا وذاك البد م���ن البحث عن
التالح���م الداخل���ي ،وهذه الخط���وة هامة
ّ
وحاسمة ألنها منوطة باستكشاف الكاتب
الضمن���ي ،أو البني���ة العميق���ة الدالة في
العمل األدبي نفسه كي نمسك العصفور
ونلمح الش���عر على مت���ن أجنحة عصفور
الفجر (ص )84 -فأنا عصفور فجرك.
وإن اختلف النقاد في صياغة العنونة
وضعها االعتباري بين «كونها تارة جزءًا من
النص؛ أي المتوالية األولى فيه ،وتارة أخرى
مكونًا خارجي���ًا أي العنصر األكثر خارجية
ضمن المصاحبات ّ
النصية المؤطرة .
وإذا كان العنوان نهاية الش���اعر ،فهو
بداية القارئ؛ بل إنه بداية ونهاية في آن،
«إش���ارة حرة ذات قابلية لدمج سواها في
فضائها واالندماج في فضاء سواها*3».
وصفوة القول لنا أن نقول:
الش���اعر «إبراهيم النمر» يطلق العنان
لخيال���ه المعتق في الماضي ألجلها ،ألنها
وجود مس���توحد ف���ي رؤاه الجمالية ،عودة
سايكولوجية في تحديد لمنظوره الحقيقي
ً
مستخرجا قيمتها العينية كمنقب
للمرأة،
ً
آثار ،محوال كل حلم مخنوق الى أمل.
يود أن يحيا بال تقاطعات مش���بوهة،
فجاءت العنونة الشعرية في المجموعات
األربع للشاعر كحزمة ضوئية مشتعلة ،أثرًا
ً
مفتوحًا قابال للتفجي���ر الداللي والتأويلي؛
فمس���احيق العنونة لديه عالمات/ماركات
داللي���ة مس���جلة بامتياز ،وبذل���ك لم تعد
العناوي���ن الفتة مجاني���ة تعلق على ظهر
الغ�ل�اف مجانًا؛ بل مس���اءلة داللية تحدد
هوي���ة الن���ص ووج���وده ،وتش���ي بوعي
التجريب والكتابة ،كما يحق لنا أن نقول إن
العناوين األربعة متكاملين دالليًا بشكل
يجعلنا نعتق���د أنهم ج���اؤوا في مخاض
شعري أليم واحد.
وإن اإلنت���اج كل متكام���ل ،وروح النمر
النقية هي المحور الشمس���ي الذي تدور
حوله بقية كواكب العمل ونجومه.
فإن���ه كان في عمقه ضاج���ا بمناديل
ليله وبأس���ئلته الكبرى وصباحاته الملونة
التي ترنو إلى البحث عن األخيلة الش���افية
الموصلة إلى الحقيقة الغائبة ،عن القصائد
الجارحة ،ع���ن التخوم الجمالي���ة الجديدة
التي تحمل بصم���ات الخلق وخيل اإلبداع
ف���ي «خيل الحن���ان» وعن الزم���ن الجديد،
المتجدد والرائي ال���ذي يحمل في ثناياه
التبشـير والنبوءة بالمس���تقبل وبالتاريخ
الذي يصـنعه اإلنـس���ان ويـبدع صـفحاته
في مجموعاته األربع.
مما جعل المتلقي يقف باحترام أمام
شاعر اس���تطاع أن يرتقي بمكنونات الروح
إلى مستوى السؤال واالنتظار إلى القادم.

ـــــــــــــ
هوامش الدراسة:
 -1نبيل منصر :الخطاب الموازي للقصيدة
العربية المعاصرة ،دار توبقال ،بيروت  /الدار
البيضاء ،2007 ،ص 40
*2-باسمة درمش:عتبات النص ،مجلة
عالمات في النقد مجلد  ،16جزء،61تصدر عن
النادي األدبي جدة ،السعودية ،مايو ،2007
ص. 40
*3محمد لطفي اليوسفي :لحظة المكاشفةالشعرية « إطاللة على مدار الرعب « ،طبعة
جديدة ،سراس للنشر ،تونس ،1998 ،ص. 210
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الطفولة وتجليات أزماتها التربوية
في قصص هيثم الخواجة
| �أحمد ح�سني حميدان
قبل المضي في مقاربة القصة
الطفلي���ة الت���ي قدمه���ا القاص
والمس���رحي الدكتور هيثم يحيى
الخواج���ة ف���ي مجموعت���ه «البطة
المس���كينة» الص���ادرة حديثًا عن
اتحاد الكت���اب العرب ،لنا أن نؤكد
م���ن البداي���ة وبش���كل حاس���م ال
يحتمل اللبس أن الكتابة الموجهة
للطفل ليس���ت على درج���ة عالية
من الس���هولة والبس���اطة ،كما قد
يعتق���د البع���ض ،وخصوصًا ممن
انزل���ق إلى هذا الن���وع من الكتابة،
بوصفها تقوم على مساحة سردية
هيثم الخواجة
يغل���ب عليها القص���ر واالختصار
الذي سيزيدها صعوبة أكثر ،طالما
أن البالغ���ة في اإليج���از ،وطالما أن
ضيق العبارة يتطلب س���عة في الرؤي���ة؛ إضافة إلى ما
تحتاج إليه هذه الكتابة الطفلية من التقنيات الصالحة
والمناس���بة في مخاطبة أبنائها على اختالف مراحلهم
العمري���ة الصغيرة؛ إضاف���ة إلى اللغة الت���ي يجب أن
تتناس���ب مفرداتها وتراكيبها م���ع نضوجهم العقلي
والمعرفي إل���ى درجة تدفعنا عن���د كل مقاربة للكتابة
الموجهة لألطفال إلى أن نتس���اءلَ :م ْن يمكن أن يكون
وراء إنجازها..
هل هو الطفل الذي رآه غاس���تون باشالر قابعًا في
كل مراحلنا العمرية ،أم أنه حبنا للصغار ،وجعل أنفسنا
قدوة لهم ،ورغبتنا في تشكيلهم كما نحب ونشتهي؛
هي وراء هذا النوع من الكتابة اإلبداعية؟! ..ثمة أس���ئلة
كثيرة تفصح عن نفس���ها ،ونحن نطال���ع الموضوعات
التي قدمها هيثم الخواجة ف���ي مجموعته القصصية
الجديدة (البطة المسكينة) وقد صدر له قبلها العشرات
من النصوص والدراسات المسرحية؛ إضافة إلى العديد
من المجموعات القصصي���ة الطفلية التي حاز بعضها
على جوائز محلية وعربية؛ نذكر منها( :وس���يم يصعد
إلى الفضاء – السماء التي أمطرت ذهبًا) وقد تال هاتين
المجموعتين قصص ومس���رحيات أخرى لألطفال منها:
(الوع���د الجمي���ل – البائ���ع الصغير – القطة الس���وداء
الفرس���ان الثالثة …) ولعل أهم ما يمي���ز تجربة كتابة
هيثم الخواجة لألطفال اس���تفادة الحكائي والقصصي
عنده من المس���رحي ،وهو ما يظهر على نحو واضح في
مجموعته الجديدة (البطة المس���كينة ) ،التي قامت في
جلها على الحوار المهيمن على معظم مساحات القص،
ويبدو أن الخواجة قد اس���تفاد م���ن النظريات التربوية
الحديثة الرافض���ة للتلقين في إيصال جملة المفاهيم
واألفكار المراد غرس���ها وإيصالها إل���ى أذهان األطفال
والناش���ئة ،لذل���ك لم يت���رك أبطاله الصغ���ار في طور
التلقي وحس���ب؛ بل دفع بهم إلى طور المشاركة أيضًا
مس���تندًا بذلك على مخزون ش���خصياته الطفلية التي
أخذت تتلقى من الوسائل الحديثة المعارف المتعددة
والمختلفة ..ففي قصة (غالب واألرنب) ال يكتفي الطفل
غالب بسماع الحكاية من أبيه؛ بل يضيف إلى ما يسمعه
منه عبارات تعلمها من مدرس���ته ،ليس���تقيم الوصف
الحكائ���ي مع خبراته الس���ابقة؛ فحين يحك���ي له أبوه
بأن األرنب الذكي يراقب ش���جرة كبيرة تميزت بجمالها
وتناس���قها ،يعترض على أبيه؛ ألنه ل���م يقل عن هذه
الشجرة خضراء ظليلة؛ فيستجيب أبوه له ،ويعيد وصفه
للشجرة مضمنا اياها خضراء ظليلة  ..وفي قصة (حكاية
رغد ) يس���تخدم الكاتب المالحظ���ة ،ويوقظ في أذهان
أبطاله االستنتاج المتوافق مع الخبرات والمعارف التي
يتلقونه���ا على مقعد الدرس ،ويجس���د ذلك من خالل
بطلة قصته (رغد) وزيارتها لصديقتها المريضة (مزون)

في المستش���فى ،الت���ي تجعلها
ً
تكتش���ف أن الصح���ة فعال هي
ت���اج على رؤوس األصح���اء ال يراه
إال المرضى ،وأخبرت معلمة اللغة
العربية في درس التعبير من خالل
مش���اهداتها عن أهمية النظافة
واالعتناء بالغذاء والشراب وزراعة
األش���جار في جوان���ب الطرقات،
وبذل���ك يأخ���ذ هيث���م يحي���ى
الخواج���ة بش���خصياته الطفلية
إل���ى حيز التفاعل م���ع المفاهيم
والخالصات العلمي���ة والثقافية،
بدل االستكانة أمامها واالنصياع
إليها بص���ورة آلية حفظية ،وذلك
بعدما جعل س���لوكهم المعرفي
مبنيًا على االس���تنتاج المس���بوق
باالس���تقراء ..وإذا كانت الطرائق التربوية الحديثة ،قد
اعتمدت التعلم وفق مجموعات واقترحت لذلك التعلم
باللعب والتعلم بحل المشكالت ،فإن المسرحي والقاص
هيثم الخواجة قد اعتمد في مجموعته الجديدة (البطة
ً
المسكينة) ،على األزمة جاعال من مأزقها تقنية رئيسة
في تجس���يد أحداثها ومحرضًا ومحركًا لمجمل نش���اط
ش���خصياته في معظم مس���احات القص ..ففي قصة
االمتح���ان يجعل الحدث القصصي ي���دور حول فقدان
بطله-المعت���ل س���معيًا -لجه���از الس���مع… وفي قصة
ً
سأكون معتدال ،يبني مجمل السياق على مأزق السمنة
ال���ذي يقع به بطله البدين ،بينما يبدأ الس���رد في قصة
(غال���ب واألرنب بم���أزق ،غالب العائد إل���ى البيت ممزق
الثياب من ّ
جراء ش���جار دار بين���ه وبين أحد زمالئه… وال
يكتفي القاص الخواجة بتقنية األزمة التي جعل منها
مرتكزًا أساسيًا في عملية القص لديه ،بل أضاف إليها
تقنيات بصرية استخدمها في قصة (شطيرة البندورة
) وسيلة كشف للمتسبب في هذه األزمة ،والذي يمثل
في السياق بصورة سارق للشطيرة ،يسرقها كل يوم من
حقيبة زميله ويت���م ضبطه والتعرف إليه من خالل لون
عصير الشطيرة األحمر الذي يصبغ فمه ،وحين يفتضح
أمره ،ينفتح القص على مأس���اة أكبر يجس���دها الكاتب
بالفقر والجوع اللذين تس���ببا في دف���ع زميلة عزام إلى
سرقة ش���طيرته؛ األمر الذي جعله يعقد العزم كل يوم
على أخذ ش���طيرتين؛ واحدة له ،وثانية لزميلته ،وبذلك
تأخذ الش���خصيات فرصتها ،وتنتقل من حيز االنفعال
بالح���دث إلى حيز الفعل فيه ،م���ن خالل منظومة القيم
التي سعى هيثم الخواجة إلى بثها في سياق قصصي
مركب حينا كما في قصته (غالب واألرنب وقالب الكيك
ً
) وحواري حينا آخر كما في قصص (االمتحان وس���أكون
ً
معتدال وش���طيرة البندورة ولن أعود إليك  ،)..وإذا كانت
األزمة ومأزقها هي القاسم المشترك الذي نهض عليه
بني���ان هذه القصص ،فإن نجاحه���ا لم يكن على درجة
واحدة في تجسيد الحدث وإبراز مقاصده على نحو مقنع
في كل منها  ..ففي قصة (البطة المس���كينة ) الحائزة
على عنوان المجموعة ،رغ���م جودة النص وانفتاحه عبر
مأزق العودة على المأساة الفلسطينية إال أنه ليس ثمة
ّ
مس���وغ لألزمة التي اكتنفت حياة الطفلة (ماسة ) ،حين
طالبت جمعية الرفق بالحيوان بوجوب إحضار بطة أخرى
لتؤن���س بطتها ،طالم���ا أن حب الحيوان���ات األليفة من
أهداف القصة الطفلية ،ثم ما الذي يمنع الطفلة ماسة
التي أحبت بط���ة أن تحب بطتين أو أكث���ر من الناحية
التربوية التي أوالها هيثم الخواجة اهتمامًا ملحوظًا في
قصصه ،التي اتس���مت بمس���احات حكائية قامت على
اإليجاز والتخييل ،وبس���اطة اللغة المتوازية مع بساطة
صغارها القادمين بأحالم كبيرة ..
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بمناسبة فوزه بمسابقة القصة لعام 2011
حوار ريا�ض طربة

حوار مع األديب عدنان كنفاني

حص����ل األديب عدنان كنفاني على الجائزة
الثانية ـ بعد حجب الجائزة األولىـ في مسابقة
اإلب����داع التي أطلقه����ا اتحاد الكت����اب العرب
لع����ام  ،2011وكانت قد أقرت من����ذ عام 2010
وخصصت في دورتها األولى هذه للمجموعات
القصصي����ة .وبهذه المناس����بة كان لألس����بوع
األدب����ي اللقاء التالي مع األديب القاص عدنان
كنفاني:
س ـ م����اذا تعني الجائزة لكاتب معروف له
ّ
المميزة ،وهل تضيف جديدًا لحياته
تجربته
األدبية؟
ج ـ إن دخول تجربة المش����اركة في مسابقات
أدبي����ة تعني للكاتب أول ما تعن����ي الرأي الفني
لآلخرين بنتاجه األدب����ي ،وبخاصة إذا كان هؤالء
سوية أدبية ّ
(اآلخرين) على ّ
متميزة ممثلين بلجان
ّ
التحكيم ،ثم يأتي دور التطلع الكتشاف موقعه
«أي الكاتب» على مسرح المشهد الثقافي بشكل
عام ،وتأت����ي الجائزة والمرتب����ة تعبيرًا وتحقيقًا
لتطلع����ات الكاتب ،وم����ن المفت����رض أن تكون
ّ
ّ
الجائزة محفزًا للكات����ب ،أعني أن تمثل له بداية
جديدة النطالق����ة جديدة يتجاوز فيها نفس����ه
ّ
أدبيًا وإبداعيًا ،ويس����تزيد اطالع����ًا ونتاجًا ليحقق
ذات����ه أكثر فأكث����ر ..إذًا أعتق����د أن الجائزة يجب
ّ
أن تمثل للكاتب مس����ؤولية تضيف إلى رصيده
ّ
وتحرضه على مواصلة التقدم.
األدبي،
ّ
س ـ كي����ف تلق����ى عدنان كنفان����ي جائزة
اتحاد الكتاب العرب في ال����دورة األولى لهذه
الجائ����زة؛ وكيف ينظر لدور ه����ذه الجائزة في
تقدم العملية اإلبداعية.؟
ج ـ ال أخفيك إذا قلت إنني ش����عرت بسعادة
ّ
ّ
فياضة عندما تلقيت خبر فوزي بالجائزة ،فالنجاح
في أي جهد وأي عمل هو الغاية من ذلك العمل،
وهنا أجدها مناس����بة طيبة كي أتقدم بالش����كر
ً
والتقدير إلى اتحاد الكتاب العرب ممثال برئيسه
ومكتب����ه وأعضائه الك����رام لتوجهه����م (أخيرًا)
باإلعالن عن مسابقات وجوائز كهذه ،مما يحسب
ّ
ويعد في صلب عمل االتحاد من أجل مالمسة واقع
ّ
ويشرفني
المش����هد الثقافي واألدبي ومستواه،
أنني شاركت في هذا الجهد (الدورة األولى) أرضًا
ومنطلقًا لإلعالن دوريًا ،وطرح مش����اريع مسابقات
وجوائز في كافة «األجناس األدبية» كافة ،تعمل
كله����ا على دف����ع الحراك الثقافي في مؤسس����ة
االتحاد الذي يمثل الوجه الثقافي األدبي.

ج ـ كي نكون على مس����توى الشفافية ،علينا
أن نس����لك س����بالن الوضوح والصراحة والصدق،
وأن نبتع����د عن المجامالت ،فأقول :إن المش����هد
الثقافي بالعام ليس في س����ورية فقط؛ بل وفي
كل الب��ل�اد العربية يعاني من «عس����ر هضم» ،وال
أحم����ل أي ّ
ّ
جهة بعينها مس����ؤولية هذا الهبوط،
لكنها مجموعة أسباب علينا أن نواجهها بالحوار
والصراح����ة ،بعضها يمكن تج����اوزه وتصحيحه،
وبعضه����ا يحت����اج إلى جه����ود أكب����ر؛ إذ يخضع
لتداعيات العصر« ،تكنولوجي����ًا وتقنيًا وإعالميًا
ّ
يس����وق
واتص����االت» ،ولو اس����تعرضنا مجمل ما
من نتاج����ات أدبية إبداعية لوجدن����ا (أكثرها) ال
يس����تحق جهد القراءة وال متعتها ،وهنا يكمن
الدور الرئيس التحاد الكتاب العرب كمؤسس����ة
تعنى بالمش����هد الثقافي ،وتجمع تحت عباءتها
نخبة األدباء والكتاب.
وق����د أجنح إلى الصراحة أكث����ر فأقول ،علينا
أن نس����لك دروب الش����فافية بغ����ض النظر عن
اجترار «األس����ماء» التي تبدو كبيرة ،وعن الشللية
والمحس����وبية والمجامالت التي ليس من ورائها
طائل غير المس����اهمة في هبوط مستوانا األدبي
والثقاف����ي ،وبالتال����ي أرى أن مس����ؤولية االتحاد
تف����رض البحث عن األقالم الواعدة بين الش����باب
وتقديمه����م ورعايتهم واالهتم����ام بهم ،فهم
الدم����اء الت����ي ترفد الجس����د الثقاف����ي بالتجدد
والحيوية.
س ـ هل هناك من مقترحات للمؤسس����ات
الثقافي����ة إلنجاز حراك ثقاف����ي يدفع باألدباء
والمثقفين إلى الصفوف األولى؟
ج ـ نع����م هناك قائمة طويلة من المقترحات
ّ
الت����ي يجب أن تش����كل مس����احات ح����وار دائم
ومس����تفيض ،ودور االتح����اد ،والمؤسس����ات
الثقافية األخرى ،والجه����ات الداعمة ،فتح نوافذ
لتفعيل ه����ذه الحوارات ،واس����تخالص ما يفيد
منها ،وتفعيله على أرض الواقع يكون بمضمونه
ّ
المح����رض النزيه لتطوير المنافس����ة بين األدباء
على درب قويم وصحيح وصادق.

التقاط����ه اللحظة االنفعالي����ة ،للحدث والموقف ،عن الش����فافية عندما أق����ول إن الجائزة بقيمتها
ّ
ّ
يتفرد به
والتعبي����ر عنها مباش����رة ،األمر ال����ذي
المادية ليس����ت الغاية ،ب����ل بقيمتها المعنوية
الشعر.
والتحفيزية.
األمر اآلخر ،أنا ش����خصيًا ال أعتقد أن «القصة
األمر اآلخر الذي أتمنى أن ّ
أعرج عليه من خالل
القصيرة» هي جنس أدب����ي بذاتها ،بل هي نوع
فوزي بالجائ����زة تكمن في يقيني ب����أن معالجة
في جنس النثر الس����ردي ،وك����ي ال أطلق أحكامًا
ق َيمية ،س����لبًا أو إيجابًا ،أقول نعم لقد استطاعت همومنا الوطنية واإلنسانية واالجتماعية بصراحة
ِ
القصة القصيرة أن تحقق لها نجاحًا نس����بيًا من وصدق ،بعيدًا عن صخب الش����عارات ،والمباشرة
ّ
ّ
الفجة هو طريق صواب أسلكه ،وإال لم أكن ألحقق
خالل الكت����اب الذين التزم����وا بهمومنا الوطنية
س ـ إل����ى أي مدى نجح����ت القصة القصيرة واالجتماعية واإلنسانية.
ذلك الفوز..
في أن تكون جنس����ًا أدبيًا يستقطب القارئ بعد
وع����ودة إلى س����ؤالك أقول بأنني ل����و لم أفز
س ـ ماذا لو لم تفز بالجائزة؟
انحسار دور الشعر؟
بالجائ����زة ،وقرأت األعمال الفائ����زة ووجدت فيها
ج ـ عندم����ا نصل إلى درج����ة االقتناع الكامل
ج ـ دعن����ي أختلف معك هنا أخ����ي الكريم،
ّ
ّ
تميزًا سأتعلم منها دون شك.
ّ
فأنت س����ألت وأطلقت في الوقت نفس����ه أحكام بلجان التحكيم ،ونزاهتها ،ومستواها ،وتميزها،
وال يفوتني أن أتقدم بالش����كر والتقدير إلى
قيمة ،وحس����مت بأن دور الش����عر قد انحسر ،أنا ،علينا أن نقبل دون أي اعتراض أحكامها وقراراتها،
ومن وجهة نظري ،أعتقد بأن دور الش����عر لم ولن ولست ّأدعي أنني األفضل المطلق ،فأنا في ركب لجنة التحكيم ،ولجنة اإلش����راف ،وكل القائمين
ّ
التوجه الجديد األول ،والرشيد.
س ـ ما ه����ي مالحظات عدنان كنفاني على ينحسر ،فالش����عر ديواننا ،ويعيش في دواخلنا هذه المسيرة أحاول جهدي ،وقد يسبقني من هو على تفعيل هذا
شكرًا
وه����و جزء م����ن كينونتنا بموس����يقاه ،ومن خالل أفضل نتاجًا أدبيًا إبداعيًا ،وأجدر بالفوز ،وال أخرج
المشهد الثقافي في سورية؟
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سحب أريستوفانيس في طبعة جديدة
جوان جان
«الس ُ
ّ
تعد مسرحية ُّ
����حب» للكاتب اإلغريقي
أريستوفانيس واحدة من أروع نماذج الكوميديا
اإلغريقي����ة التي كان ألريس����توفانيس ( 444ق
م 380-ق م) شرف ريادتها.
وقد أصدر المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ف����ي الكوي����ت مؤخرًا طبع����ة جديدة من
هذه المس����رحية ،التي كتب لها د.عبد اللطيف
أحمد علي مقدمة تاريخي����ة ،تناول في بدايتها
الس����يرة الذاتية ألريس����توفانيس شارحًا كيف
كان يش����ارك في مس����ابقات الكتابة المسرحية
التي كانت تقيمها أثينا بأعمال مسرحية باسم
ّ
أشخاص آخرين نظرًا لصغر سنه ،فقد بدأ نشاطه
المس����رحي قبل أن يبلغ الثامنة عشرة من العمر،
وهي السن التي ّ
تخوله المشاركة في المسابقات
المسرحية ،فشارك باسم غيره بمسرحيتين هما
«البابليون» و»األخارنيون» ،وكانت أول مس����رحية
يش����ارك فيها رسميًا مس����رحية «الفرسان» ذات
الطابع السياسي ،ونال من خاللها الجائزة األولى
عام  424ق م ،ويشير د.علي إلى أن أريستوفانيس
أبدى في أعماله المسرحية اهتمامًا خاصًا بالشؤون
السياس����ية واالقتصادية واالجتماعية واألدبية
والفكرية ،مم����ا ّأهله ألن يكون عضوًا في مجلس
الش����ورى األثيني بعد بلوغه الخامسة واألربعين
م����ن العمر على األق����ل ،كما أنه عان����ى في فترة
ش����بابه من ويالت ما سمي بالحرب البلوبونيسية
التي كان من أشد معارضيها وأقوى الداعين إلى
إنهائها.
في القس����م الثاني من المقدم����ة التاريخية
يتحدث د.علي عن الفيلس����وف سقراط وإمكانية
أن يكون لمسرحية «السحب» التي انتقدته دورًا
ّ
في تقديمه للمحاكمة؛ إذ يتهكم أريستوفانيس
مهاجمته شخصيًا؛ بل كان هدفه الحقيقي شن
ً
في «الس����حب» على س����قراط بوصفه رجال غريب
حملة على نمط من التربية والتعليم بدأ ينتش����ر
األطوار وفيلسوفًا مستغرقًا في ّ
التأمل في ظواهر
على أيدي السفسطائيين ،وهو نمط غريب وغير
ّ
ومتعبدًا للس����حب ،متهجمًا عليه بوصفه
الكون
َ
مس����بوق ،خاصة وأن أريس����توفانيس لم ير في
ّ
معلمًا للبالغة لقاء أجر معلوم ،وملقنًا الشباب فن
أرسطو أحد السفس����طائيين فقط؛ بل كان ينظر
اإلقناع والجدل وإب����دال الحق بالباطل ،األمر الذي
إليه كإم����ام لهم ،وبالتالي اخت����اره ليكون هدفًا
عكس براعة أريستوفانيس في الهزل والسخرية
لنقده وسخريته.
والهجاء الذي بلغ حد القذف والتشهير ،ورغم هذا
ويورد د.علي وجهة نظر البعض الذي يسوغ
الموقف من أريس����توفانيس تجاه أرسطو ،إال أن
د.علي ينفي معرفتنا بطبيعة العالقة الشخصية

هذا الموقف من أريستوفانيس تجاه أرسطو ،بأن

إفساد الشباب والكفر أال وهو الموت.
أما المقدمة األدبية للمس����رحية فقد كتبها
د.أحمد عتمان التي عرض في بدايتها لخصائص
الكوميديا القديمة ،الت����ي يحددها تاريخيًا في
الفت����رة الواقعة ما بي����ن بداية الق����رن الخامس
وأوائل القرن الرابع قبل الميالد ،ويشير د.عتمان
إل����ى أن الكوميديا القديمة بدأت مع الش����اعرين
كراتينوس وكراتيس بالتوازي مع نهاية الحروب
الفارسية؛ حيث ساد السالم وتعاظمت قوة أثينا

التي كانت تربط الرجلين وفيما إذا كانت حسنة األول عندما كتب مس����رحية «السحب» كان عمره وس����طوتها ،ويش����ير د.عتمان إلى أن الكوميديا
يتراوح بين  23و26؛ أي أنه كان صغيرًا ومندفعًا القديمة ّ
صورت ظروف العصر والمجتمع اللذين
أم س����يئة؛ فالصورة التي يعرضه����ا الكاتب في
مسرحيته صورة درامية ال ّ
تعبر بالضرورة عن رأيه اندفاعة الش����باب من دون أن تك����ون لديه فكرة نش����أت فيهما ،وخل����ف ش����خصياتها الماجنة
الش����خصي أو مشاعره الش����خصية تجاه أرسطو،

واعية عما يذهب إليه من مسرحيته.

وأقنعتها الكوميدية ومواقفها المضحكة كمنت

وينه����ي د.علي مقدمت����ه التاريخي����ة بذكر

صورة حية لحقائق الوضع في أثينا ،وهي صورة

قلبه أية كراهية أو عداوة للفيلسوف ،ولم يقصد المصير الذي آل إليه أرسطو بعد محاكمته بتهم

فريدة لم تتك����رر في أي زمان أو مكان ،ويش����ير

ويرجح د.علي أن أريستوفانيس لم يكن يحمل في

د.عتمان إلى أن ش����خصيات الكوميديا القديمة
غير حقيقية ،وال يمكن تصور وجودها على أرض
الواقع ،ولكن األس����اس الذي تقوم عليه األحداث
أو الذي نش����أت من����ه المواق����ف الكوميدية هو
الحقيق����ة ذاتها ،ويؤك����د أن الكوميديا القديمة
تعطين����ا صورتين للمجتمع األثين����ي ،إحداهما
خيالي����ة مصطنعة تهدف إلى خلق جو كوميدي
وتصور األمور في حال أس����وأ مم����ا هي عليه في
الواقع ،واألخرى هي الصورة البس����يطة التلقائية
القريبة من الحقيقة ،ألنها ليس����ت إال انعكاس����ًا
للظروف االجتماعية والسياسية السائدة.
وينتق����ل د.عتمان بعد ذلك إلى الحديث عن
الش����خصية األثينية في أعمال أريستوفانيس،
فيش����رح كيف أن أغلب مس����رحياته ظهرت في
الفترة التي كان فيه����ا النظام الديمقراطي في
ّ
أثينا هشًا بسبب الحروب الخارجية ،وظهور نقاط
الضعف الداخلية الكامنة في بنية الديمقراطية
نفسها ،وهنا استغل أريستوفانيس هذا الواقع
ليستخدم أدواته الساخرة والناقدة ،وبهذا الصدد
يشير د.عتمان إلى أن أريس����توفانيس لم يوفر
ف����ي نقده أية طبقة من طبق����ات المجتمع أو أية
فئة من أصحاب المهن ،وبذلك فإن كل مسرحية
من مسرحيات أريستوفانيس ُت ُّ
عد مرآة تعكس
زاوية من زوايا الحياة االجتماعية والسياس����ية،
كما تعك����س آفاق مطامع أثين����ا وأعماقها وثراء
أس����واقها ّ
وتفرد ش����خصيات مواطنيها وتعدد
حركاتها الفكرية والفنية.
وأخيرًا يستعرض د.عتمان الخلفية السياسية
والفكرية لمسرحية «السحب» ،ويرى أنها دراسة
مستفيضة للفلسفة الطبيعية وللسفسطائيين
ولسقراط ،وأن كل كلمة فيها ذات معنى مقصود
وهدف مرس����وم ،لينتقل بعد ذل����ك إلى تقديم
صورة شخصية س����قراط في المسرحية ،فيشير
إلى أن ش����خصية س����قراط الغريب����ة وتصرفاته
الش����اذة والمريبة ،ووجه����ه القبي����ح ،وتعاليمه
الجديدة والجريئة ،وانتقاداته الساخرة والالذعة،
كانت الس����بب الذي شجع أريس����توفانيس على
تناولها ،ويالحظ د.عتمان وجود تناقض حاد بين
الت����راث األدبي المعروف عن س����قراط في تاريخ
الفكر الفلس����في من جهة ،والصورة الكوميدية
التي رسمها له أريس����توفانيس من جهة أخرى،
فقد سخر الكاتب في هذه المسرحية من البحث
العلمي بوصف����ه أمرًا ال طائل م����ن ورائه؛ بل هو
مناف لألخ��ل�اق ،وأظهر
–حس����ب رأيه -س����لوك
ٍ
المثقفي����ن كمخلوق����ات دونية وأش����باح هزيلة
ونسخ باهتة ألصل زائف هو سقراط.
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ّ
الروح
ظل لمرآة ّ

ما خبر أصدقائي

|

عمر بوزان

َ
الينابيع
قلب
رفيقة ِ
ِ
بوحي
أزيحي الستائر
عن شاهدات الجروح،
وبوحي ألصبح مرآة روحك
ّ
كي تصبحي ظل روحي،
ألنك أنت الحقول
التي أرتديها
وأنت المرايا
ّ
التي أشتهي أن أراني على ضفتيها
كشامة ضوء
على ّ
خد صبحك
يا آيـــــــة من هطول القصائد
في شاهقات الطموح.

ما خبر أصدقائي

تغني الفرح

ال أراهم اليوم يزورنني

شبه عارية ترقص

كما كانوا باألمس؟

والموسيقا األثيرية تتصاعد

أبدًا لم يكونوا يفارقونني؟!

رويدًا رويدًا

معًا كنا نرتشف

جاعلة

ألوان الغسق
من كؤوس الشفق!
معًا كنا نرتشف
ألوان الغيب
من نبيذ الغسق!
معًا كنا
في الهزيع األخير
نحك أحجارًا خمرية
بعضها ببعض

منري حممد خلف

األحياء الصامتين
ً
فجأة صاخبين!
يدقون كتفًا لكتف
في حلقة رقص ذهبية
قلما كان له مثيل األثر؟!
بينما فرقة
ُ
باحب اإليمائية للتمثيل
الح ِ
ترسم لوحة

ّ
معًا كنا

للرغبات الدفينة

نرمي الحصى

فضاء
في
ٍ

إلى البحر؟

ليل حالك طويل؟!

فتظهر جنية ساحرة

ما خبر أصدقائي

على أكتاف مئات القناديل

الذين كانوا

فوق مسرح يتألأل بالزمرد

باألمس يزورنني

واللؤلؤة والمرجان

أبدًا لم يكونوا يفارقوني...

سأبني على صوت صمتك
مجدي الذي
ّ
ْ
عالماته قط
أشاهد
لم
ِ
كوكب
إال على
ٍ
ُ
قطف الضوء أسماءه
من معين الينابيع
وهي تسيل
على أرجوان يديك،
كأني أراك يدًا من غيوم
تحاول أن تمأل األفق
من ذاتها
ُ
كي تشيل النوارس
أجراس غربتها
ّ
وتخفف عبء المسافات ما بيننا
ّ
يا كالمًا أرق من الكلمات
ْ
التي لم أقلها !
َ
كأني أحاول أال أقول
سوى ما يقول الذي
ــــــــــــــه،
يبحث اآلن عن نفسـ ِـ
ِ
ويخشى من الوقت
ـــــــــــــــــــــــــــــه
حدس
ِ
يهدم في ِ
ما تراكم من جبل الشوق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
همس
في
ِ
ِ
ثم يذوي
ــــــــه
كما الورد في حبس ِـ
ِ
فال تتركيني غريبًا
أمام تضاريس حلمك
ال تتركيني
القادمهْ
ّ
َ
أحس بقسوة أيامنا
َ
س
وال تتركيني سوى نف ٍ
ّ
يتحرى هالل حضورك
فوق انتمائي الجديد

لعيد
ٍ
ّ
يسمي الحياة
َ
الحالم ْه.
قصيدتك
كأني أحاول
َ
ساعد ِك الحلمَ
أن ألمس اآلن
فاستبشري بي صديقة نهري
ُ َ
َ
العمر
وقولي :سأسعفك
َ
هات قلبك
بل ِ
ْ
واصعد
بكل هدوء ّ
إلي
تجرح القمرين
وال
ِ
ْ
أنا لك
وهات سماءك
ِ
من أرض روحيَ
كي ّ
أتمد َن
في دولة ّ
الحب
ْ
يا لك !
أما تفهم
اآلن أني بداية أحالمك القرمزية
ْ
يا شاطئ ّ
الروح ما لك ؟
نعم ..
قد فهمتُ،
ولكنني
ُ
لم ْ
َ
َ
النهر
أجد بعد دفترك األخضر
ِ
حتى ّ
أضمد صوتي المراق
على ساعديك
أنا اآلن،
أشعر أني أحبك
فوق حدود الكالم
وأرقى من ّ
الفن
ُ
أشعر
يااااااااااااااااا
ساعديني
ألنجز هذا الكالم الجديد لديك
ألجلك
أكتب هذا النشيد
َ
الجراح
وهذي
وهذا الصراخ
وأشعر أني أذوب بدونك،
ال تتركيني
فقط
ساعديني
ألصبح نفسي
وأخرج من كهف حبسي
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امرؤ القيس والمحكمة الدولية
عبد الكرمي اخلي
مدخل..
ّ
في هذه األيام الداكنة ،والليالي المضرجة بالدماء والدموع
والتي ّ
تمر بها األم���ة العربية ،نقف مصدومين بين الحيرة
ّ
نتفرج على بعض أبناء هذه
واإلحباط ،بين األل���م والذهول،
ّ
األم���ة حكامًا ومحكومين ،مثقفين ورعاع ،وهم يرتمون على
عتبات الدول الكبرى ،يستعدونها على أمتهم وشعوبهم،
ويرتضون أن يكون���وا مأجورين ألعدائهم ،وحرابًا على أبناء
وطنهم ،يمعنون في بلدانهم حرقًا وتخريبًا وس���فك دماء..
حكم ذليل ودراهم بخسة ثمنًا لجرائمهم
طمعًا في كرسي
ٍ
وضمائرهم وكرامتهم ودماء إخوتهم ..فإلى أين نسير دون
االعتبار من دروس التاريخ ..وإليكم هذه القصة.
ّ
ّ
وت���ورد الش���باب ،وعنفوان
مضرج���ًا بس���مرة الصحراء
ّ
المتأصلة ،يجري بجواده عب���ر الفيافي ،وقريبًا
الفروس���ية
ً
منه يجري صديقه ،يجاريه شبابًا وهمة ،غير عابئين بقفرة
البوادي ووحش���ة الصحراء ،وكلما اش���تدت حرارة الشمس
ً
تواري���ا تح���ت لثاميهم���ا ،وس���اطا جواديهم���ا العريقين
يحثانهما على اإلسراع نحو هدفهما البعيد.
ـ ّ
عرج بنا نرتاح ونتبرد بعيدًا عن الطريق؛ هتف الفارس
القائد ،ويجيبه صديقه:
ـ ولكن ال ماء وشجر بالقرب فأين نبترد؟
ـ بلى فأنا بسحر األمكنة خبير.
ـ أنت خبير بس���حر النس���اء والش���راب ،وأن���ا أخبر منك
بمجاهل الصحراء يا أبا وهب.
ـ دعك من ذل���ك وأطعني؛ فلطالم���ا واصلت تحت هذا
الري���ف الصخ���ري جميلة وفاتن���ة ،ومرغت ش���فاهي فوق
قسماتها وامتزج لمانا فرشفناه معًا.
ـ ويحك يا امرؤ القيس ،مهما تغيرت الظروف ال تتخلى
عن شبقك ومجونك.
ـ ال ..إنه من الماضي وقد أسدلت عليه ستارًا ..ربما ألجل
ممازحتك.
وضحك الصديقان وهما يقتربان من ريف صخري ،تتوزع
عليه بعض الشجيرات الش���وكية المعمرة ،وراحا يتباطأان
ً
حتى إذا بلغ���ا مدخال بين صخرتين كبيرتين ش���اهقتين
تحيطان بممر واسع يتضايق كلما تقدما إلى داخله لينتهي
بما يشبه المغارة ،ربطا الجوادين ،وقدما لهما بعض العلف،
وأن���زال بعض الزاد والماء ،وولجا للداخل حيث الظل والبرودة
مس���رورين بما قصدا ،غير أن المفاجأة التي اس���تقبلتهما
أوقفت سيرهما وضحكاتهما برهة ،ليحدقا بالجسد الناحل
خلوة عذبة قطعاها عليه.
المستلقي أمامهما في
ٍ
فألقيا السالم عليه فلم يرد ،وسألهما ومازال مستلقيًا:
ـ من أنتما وماذا تريدان؟
ً
ـ استح أيها الش���يخ ّ
ورد السالم أوال واعتدل بجلستك،
ِ
ُ
فما هكذا تستقبل األمراء..
ضحك الش���يخ س���اخرًا؛ بل أغ���رق في الضح���ك ،وظل
مستلقيًا ..مما أغاظ امرؤ القيس فسأله بحدة:
ـ ما الذي يضحكك أيها العجوز الخرف؟
ـ ادع���اؤك اإلمارة يا امرؤ القيس ،متى أصبحت أميرًا ،وما

ّ
مشرد في هذه الفيافي؟
أنت إال متتبع ملذات ،وبدوي
ـ وهل تعرفني أيها العجوز؟
ٌ
اس���تح أيها الشاب المغرور ،فأنا شيخ حكيم وأكبر من
ـ
ِ
والدك.
ـ احذر أن تقارن نفسك بوالدي ملك الملوك..
أومأ الشيخ بيده مسكتًا استرس���ال امرئ القيس وقال
ال مباليًا:
ـ كفاكم ادعاء وغرورًا ،أبعد قتلته وسقوطه كبعير معقور
ما تزال تفخر به؟
احتقن وجه امرئ القي���س بالدم ،وبلغ به الغيظ ذروته،
وامتدت يده إلى مقبض سيفه..
سارع الشيخ إلى تهدئته مؤنبًا:
َّ
وساو
ـ يا بني إني أمحضك النصح ،تحل بالحكمة والحلم
ِ
بين نفس���ك وبقية الخلق تفز بمحبتهم؛ أما الظلم والغرور
ّ
فذلك حماقة وبغي ،والبغي مرتعه وخيم ،ألم يعلمك مصير
أبيك شيئًا..؟
ـ وتعلم ماذا جرى لوالدي؟
ـ ما ج���رى لوالدك وألمثاله ،هو ال���رد الحتمي ألفعالهم
وسوء حكمهم.
ـ أبي آكل المرار ..عزيز الجار ..مهاب الجانب ..كان س���يء
الحكم..؟
ّ
ـ لو كان أبوك حكيمًا ألحسن تربيتك ،ولعلمك كيف تقود
ً
قبيلت���ك بدال من خروجك وصاحبك وحيدين تس���تعديان
الغرباء على قومك ..احذر يا بني ،الغرباء ال يريدون نصرتك
بل قه���ر قومك ،وستخس���ر بذلك قوم���ك وكرامتك وربما
حياتك ..عد إلى قومك وصالحهم واكسب محبتهم؛ فلربما
ّ
يعيدون إليك بع���ض حقوقك التي ّ
تدعيه���ا ،وال حق لك
عليهم فدارهم واحفظ سالمة أرضك وقبيلتك..
ـ من أنت أيها الشيخ وكيف عرفت كل هذه األمور وأنت
تقبع في هذه المغارة الموحشة؟
ـ أنسيت من أنا يا ناكر الجميل وقد منحتك كل ما يرفع
ً
من شأنك ويعظم أمرك بين الناس ..فعال إن أمركم عجيب
يا بني األنس األغبياء ،لش���د ما تكث���رون الكالم وتغدقون
الوعود ،وس���رعان ما تنس���ون وعودكم وتنكرون جميل من
يساعدكم ،ويصيبكم الغرور وتعتون في الخلق ..أنا الفظ بن
الحظ أيها األحمق ،فاس���مع نصيحتي وعد لقومك مصالحًا،
وإال فستندم ولن أساعدك بعد اآلن ،ونهض كزوبعة وخرج
كعاصفة.
اعترى الذهول واالستغراب امرؤ القيس وصاحبه وبقيا
في حيرة وبغتة لفت���رة وهما يحملقان ببعضهما وحولهما
مستفسرين بصمت ،ثم جلسا يتنادمان.
سأل امرؤ القيس صديقه:
ـ ما رأيك بما رأيت وسمعت؟
ـ وهل كنت تعرفه قبل اآلن؟
ـ نع���م ،كان يش���اركني مجوني وملذات���ي ،ويلهمني
ً
األشعار ،ولكنه كان فيما مضى أكثر دعابة وأحلى معشرًا.
ـ ذل���ك ألنه باألم���س كان نديم���ًا؛ أما الي���وم فحكيمًا

يرشدك.
ّ
ـ انس األم���ر يا صاحبي ،ما هو إال جن خبيث ش���اركني
زادي وأنا أميرّ ،
وتبرم مني وأنا فقير..
ـ دعنا نسترح ،وغدًا نغذ السير إلى قيصر..
***
امرؤ القيس يعود مبتهجًا إل���ى الصحراء العربية يقود
جيشًا من الروم والعرب العاملين تحت إمرتهم ،يدحر قبيلة
ً
بني أس���د التي أسقطت ملك آكل المرار قتال ،وتنصب امرؤ
القيس ملكًا بعد أبيه الش���هيد ،وامرؤ القيس يتيه بخيالء،
وهو يمازح صديقه وبعض قادة الجند ،تتعالى ضحكاتهم
حر الهاجرة الثقيل ،وقد َّ
في جنبات الصحراء رغم ّ
تدرع امرؤ
بدرع ذهبية أهداها القيص���ر للحاكم المنتصر ،يا
القي���س
ٍ
لعذوبة األحالم الذهبية ،إنها جميلة كدرع القيصر.
ـ انظر ي���ا صديقي ،أال يعجبك أميرك الذهبي ،ألس���ت
مسرورًا من نجاحنا؟
ـ نعم وخاصة بعد نبوءة ذلك الجني الحقير.
ـ من؟ ..ش���يطان المغارة األحمق ..تب���ًا له كم هو مغرور،
ويتضاحك الصديقان ويش���اركهما القادة الضحك دون أن
يفهم طرف سبب ضحك الطرف اآلخر.
ـ مساكين بني أسد ،أين يذهبون من سيوفنا؟ سنلقنهم
درسًا بليغًا في الثأر وعواقب الثورة على أسيادهم ..يتوعد
امرؤ القيس بثقة ..آخ يا صديقي ما أشد القيظ وأسوأ تأثيره
على جسدي وأنا أرتدي هذه الحلة الذهبية.
ـ خاص���ة وأن���ك تعودت عل���ى الحياة بجان���ب الغدران
والواحات األنيسة بين العذارى وأكواب الخمر.
ّ
ويضحك الش���ابان ،غير أن امرؤ القيس يتضجر بألم من
ّ
يترجل
احتكاك الدرع الذهبية بجسده الطري ،ثم ال يلبث أن
ع���ن الجواد بع���د أن بلغ األلم منه حدًا يح���ول دون متابعة
المس���ير ،وقد تقرح جس���ده وتهتك جلده المحمر ،وبدأت
قطرات العرق تمتزج بدمه النازف من قروحه الموجعة.
اقترب منه أحد القادة الرومان وس���أله بس���خرية :ما بك
أيها األعرابي؟
ابتلع األمير اإلهانة وشكا آالمه.
فتابع الروماني :اخلع هذه الدرع لنعيدها للقيصر..
وعاد الجيش الروماني إل���ى بالده ،تاركًا األمير المخدوع
يعان���ي اآلالم المبرحة م���ع مجموعة صغيرة م���ن األعراب
تلة
المذهولين .ثم ما لبث���وا أن حملوا مريضهم بحنان إلى ٍ
قريبة ،تكسوها بعض األشجار ،وقد غامت عينا امرئ القيس
ً
إال أنه استطاع رؤية قبر فوق التلة ،فأشار إليه قائال :أنزلوني
هنا ،وتطلع بصديقه القديم بعينين دامعتين وقال له:
ـ ما رأيك بنبوءة ذلك الحكيم؟
ـ انهمرت دموع امرئ القيس وصديقه وقد علما أن ساعة
الفراق قد دنت ،وأنصت الجميع المرئ القيس يطلب منهم
دفن���ه بجانب القبر ،مؤكدًا أن قبر ام���رأة مازحًا آلخر مرة في
ّ
حياته ،هذا ق���دري ،أحيا وأموت وأدفن إلى
جوارهن ،ليتني
بقيت بعيدًا عن القصور وشؤون الحكم.
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�إبراهيم عبا�س يا�سني

أوراق الغياب
وقلبك كتاب ّ
مقدس..
ّ
شفافية الضوء ..وبراءة العصافير..
وبأن لك
ٌ
وبأنك يا حبيبتي امرأة من هديل اليمام..
ووشوشاش الجداول!
من أين جئت ّ
إلي..
ّ
أيتها المسكونة باألناشيد والمعبأة بالقصائد؟!
وأين أنت اآلن..
َْ
يامن الت َم َع ْت ابتسامتها كالبرق..
في ظلمة أيامي الحالكة؟
ويامن أشرقت  -ذات صباح  -في فضاءات الروح..
كأغنية عاشقة؟
ويامن استطاعت  -كساحرة –
أن تختصر كل نساء األرض..
في امرأة واحدة؟
وإلى ّ
أي بحار مجهولة..
ستقذفنا ،بعد اليوم ،رياح هذا الزمن األعمى؟

-1اشتياقات
أهمس باسمك بصمت..
وأنادي عليك بجنون.
أشتاقك بكل ما في الروح من لهفة واشتياق..
وأضمك إلى قلبي كوردة يانعة.
بأصابع يدك ..ودفء أنفاسك..
أكتبك
ً
عرش القصائد..
على
أميرة
وأعلنك
ّ ً
ّ
متوجة بالنجوم ومكللة بأزهار الآللئ.
أيتها القريبة ..البعيدة..
الغائبة ..الحاضرة..
الراكضة في براري القلب كغزالة شاردة..
المهاجرة كاألسماك في دورتي الدموية!
بحنين الذع أشتاقك..
وأتذكرك كما لو أنك معي تمامًا..
أنساك ،يا سيدتي ،كعادتي معك دائمًا!
وأنسى أن
ّ
يتسلل صوتك ّ
إلي من غابات النعاس..
ويكفي أن
وأنت تهمسين باسمي..
ألراك  -مثلما باألمس-
ّ
ّ
مالئكي االبتسامة..
طفولي المالمح..
وجهًا
وعينين كنت  -وما زلت –
أعشق حتى العبادة..
ما ّ
تخبئان من حكايات وألغاز..
وما تعلنان من أغنيات وأشعار..
وتمتلكني رغبة عاصفة أن أميل عليك بقلبي..
وأحتضن قامتك الشامخة..
أن ّ
أقبل يديك وعينيك ورأسك..
أدفن وجهي في غابات شعرك المسترسل.
وأن ّ
أن أتنفس أنفاسك ..وأن أنزرع حتى في مسامات جلدك!
حبك – يا سيدتي  -يحاصرني كالريح..
من ّكل جهات الروح!
يحتل أعماقي ويصرخ دائمًا بصوتي..
هو من ُي ّ
ّ
ويعب من دخان سجائري..
عد لي قهوتي
ّ
يحدد تواريخ سفري وإقامتي.
وهو من ّ
هو من يقلب أوراقي ويكتب قصائدي..
روحي!
وهو من يرسم لي أحالمي
وغوايات ً
ُح ّبك ِ -يا حبيبتي ُ -يعيدني ّ
إلي طفال..
ّ
كنت خاتمًا باصبعك..
فأتمنى لو ّ
يلتف حول معصمك..
أو
ً
سوارًا ّ
تتدلى على سفوح صدرك.
قالدة
أو
ًّ
أن أكون ظال أزرق ألجفانك..
أو شمسًا تشرق من صباحات وجهك..
أن أمسح بيدي ما تتركه القهوة من ظل..
على وردة ثغرك،
ً
وأن ألتقط بقلبي دمعة تسقط من سواد أهدابك.
أن أكون الهواء في رئتيك..
والنبض في شرايينك..
وأن ّ
أتوحد بك تمامًا..
حتى كما لو أن للقلبين خفقة واحدة!
أن أسافر في غابات عينيك وحيدًا..
وأن أركض فوق دروب العمر وراءك..
ومن مشرق القلب حتى مغرب الصوت
أنادي عليك بجنون :تعالي!!
-2إشراقات
صوتك الناهض من براري النوم..
القادم من أول إشراقات الصحوّ ..
يتسلل ّ
إلي..
كيف استطاع ،هذا الصباح ،أن
خلف أسوار الغياب الشائكة؟
من
ّ
وأن يتوغل في أعماقي المحتلة..
ويستوطن القلب واألوردة؟
ّ
وكيف استطاع ُ -ياسيدتي  -أن ينحل في شراييني،
ّ
يمتد كقوس قزح في أعلى سموات عيني،
وأن
وأن ينثر أزهار الحنان والدفء على شرفات روحي؟
وكيف تستطيع أنفاسك  -أيتها الحبيبة –

أن تبعث في صحراء أيامي القاحلة كل هذا االخضرار..
وأن تجعل من مآتمي أعيادًا ،ومن أحزاني فرحًا,
وأن تحمل ّ
إلي كل مواكب الربيع وأعراسه؟
كيف تستطيع وشوشاتك الغامضة..
ّ
العصية على النسيان..
كل األصوات
تمحو من
ذاكرتي ً
ً
أن ُ َ
وأن تت ّوجك ِ مليكة آمرة ,ناهية ،على عرش القلب والذاكرة؟
ومع كل ارتعاشة شوق ..أو خفقة قلب..
أنك أمامي..
أتوق الحتضانك كما لو ً
وأتمنى لو أقطف لك قالدة من عناقيد النجوم..
وآللئ الشموس النادرة!
الصلوات ..وخاتمة المراثي..
صوتك فاتحة ّ
بكاء كمنجات ..وأنات نايات مسكونة بلهفة االشتياق..
وأمطار اللوعة.
ّ
رف عصافير صباحية ..وأسراب فراشات ّ
ملونة.
صوتك قصائد حب بيضاء في زمن السواد والكراهية..
أناشيد براءة في مدينة الزيف والخديعة..
ويكفي أن يتسلل ّ
إلي صوتك  -كعادته كل صباح –
ْ
وأن تهمسي – يا مليكتي -باسمي..
ألعلن – كطائر األساطير -من رماد الصمت قيامتي..
وقيامة الكائنات ّجميعًا!
فإذا بالشمس تتألق أكثر إشراقًا..
ونسائم الصباحات أكثر دفئًا..
وأغاني األطيار أروع إنشادًا..
وصوت ( فيروز) المسافر في براري النجوم ّ
أشد سحرًا..
الصعب أن يأتيني صوتك..
ومن
ّ
فال تتشكل على يديك قصائدي..
وأن ال تنبت لعصافير الروح أجنحة!
أن ال أشرب قهوتي من صباحات عينيك..
ّ
الطفولي..
وأن ال أقول لوجهك
في كل لحظة وفي كل وقت:
صباح الخير أيها المالك الحارس ألحالمي..
صباح الخير!
-3في غيابك...
في غيابك أشتاقك..
أشتاقك وأخاف عليك..
يا وحيدتي وحبيبتي ..وسيدتي وطفلتي..
أنت ..ويا أميرتي وقصيدتي!
يا وردتي ِ
ّ
مزاجية البحور..
أعلم – يا سيدتي -أن لك
ّ
الفصول..
وتقلب َ َ
َ
وأن لك نزق األمطار ..وجنون العواصف.
لكنني أعلم أيضًا أن روحك بيضاء كغيمة..

في غيابك تتشابه األيام وتتشابك األوقات..
ثم تتساقط كأوراق األشجار..
ّ
الخريفي الشاحب.
فوق أرصفة الزمن
ُ
في غيابك تلملم الغيوم أثوابها..
في حقائب الرياح وترحل!
والطيور تعلن مواسم الهجرة إلى أصقاع األرض النائية.
ّ
وتتعرى من ابتسامات أزهارها.
تخلع األشجار قمصانها
ّ
لم تعد الصباحات  -في غيابك – تتألق بالضوء والمباهج..
ولم يعد لألغنيات ذلك الحنين اآلسر..
وال للقهوة ذلك العبق األسطوري الساحر..
وكل شيء ..كل شيء  -في غيابك -
ٌ
وم ْن ٌ
بارد كالموتُ ..
كسر كالصدى..
ٌ
وحزين كالمطر.
غائم كالدمع..
ّ
تتوحد الروح كشجرة عارية ومهجورة..
في غيابك
في صحارى الضياع والغربة.
ّ
تتدلى أنجم الليل كمصابيح مكسورة..
وتتناثر أضواء الشمس كالمرايا المحطمة.
ّ
تتمطى الساعات وتتثاءب الثواني..
و» يطول اليوم  -في غيابك  -أكثر من قرن « ياحبيبتي!
ّ
ّ
المتجمد..
كيف لي  -بعد اليوم  -أن أشق ِب َعصاي بحر الزمن
ّ
الممتدة بيني وبينك..
ألقطع صحارى الشوق الالهبة
وأصنع معجزة اللقاء بك..
وأنا لست ساحرًا ..وال ّ
نبيًا..؟!
أيتها القريبة مني كرصاصة تنام في اللحم تمامًا!
البعيدة ..البعيدة ..كآللئ البحور,
ّ
المجرات الغامضة!
وأسرار
ليس هذا زمني  -ياسيدتي  -كشاعر..
وال زمنك كامرأة عاشقة..
ّ
المهرجين (الكبار) ..والشعراء الصغار..
هذا زمن
ّ
زمن الملوك السفاحين ..واألمراء القتلة!
زمن يصادرون فيه األحالم كالبضائع المهربة..
ويغتالون عصافير الذكريات الملونة.
زمن ترتحل فيه األنهار ..وتهاجر الكواكب..
وتتسرطن األغنيات والقصائد.
لكنني ..وبالرغم من كل هذا الخراب والموت..
بالرغم من كل عناقيد الجراحات وأزهار الدم..
أعلن أن حبك أقوى من نيران بنادقهم وخياالت أشباحهم..
وبأن عينيك ،وحدهما ،مازالتا مالذي ومأواي وموطني..
وبأنهم سيذهبون  -ياحبيبتي -مع الريح المحالة..
ّ
وسينطفئون كالزبد تمامًا..
وأما حبك  -ياسيدتي -فيمكث في القلب دائمًا!
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سائحة
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عبد الكرمي �سمعون

ً
ُ
ّ
إني اعتنقت ِك نسمة وجناحا
ُ
وجهك للطيور صداحا
ورسمت
ِ
َّ ً
ً
ُ
وكتبت َّ
مطرية
ـك آيـة
حب ِ
َ ِّ ُ
الغيوم تنزل األلـواحا
فـدعي
واسقي بساتيني التي قد ْ
آمنت
ُ
بإلـه ِّ
تعبد التفـاحا
خـد ِك ..
ُ
َ
َ
وجد الجمال ،جماله ،في لحظها
ِّ
فغفـا بظل إلهـه  ..وارتاحا

|

َ
ِّ ً
ُ
متوسال !!
الصباح بثغرها
وقف

عبد الكرمي �شم�س الدين
ربيع

رمانتان وزنبق
		
ٌ
وموعد لربيع
بالطيب يغني ويشهق
		
وسوسن وأقاح
وجدول يترقرق
		
بدالل
ومائس
ٍ
غوى كما الصبح أشرق
		
ريح الصبا داعبته
ّ
غوى فمال وصفق
		
َّ
فضج بالشوق قلبي
َّ
َّ
كالطير رف وحلق
		
َ
وراح ينشد دفئًا
والحسن للقلب أوثق
		
َّ
جفون
وحط فوق
ٍ
َّ
وسنانة وتعلق
		
***
نذرت قلبي ِل ُحبٍّ
ِّ ْ َ
بالحب أخلق
والقلب
		
َّ
ّردي إلي ربيعًا
بورد وزنبق
		
يغني ٍ
ولملي من بقايا
ْ
عمري الذي بات مرهق
		
ُ
آمنت َأني بحبٍّ
ُ
َْ
وبالحب أخلق
أحيا.
		
ِ
ُوبرعم يتفتق

يا هذا اآلتي

في عينيك
أستنهض فجرًا ورديا
ُ
وأقول صباح الخير الشرق
والورد المورق
وشقائق نعمان
َ
ارتاحت في كفيك كما الحناء
تؤرخ زمنًا أنت بدايته
ّ
بتوسد صدر التاريخ
َّ
ويعلن أن ال زمن إاله
فاألزمنة الساقطة
ليست من صنع يديه

لو لم َته ْب ُـه ،لما َ
رأيت صباحا !!
ِ
وال تنسب إليه
وال كان ُله فيها إسهام
يا هذا اآلتي من رحم األيام
عليك سالم
***
إطاللة يومك تحملنا
فوق جفون مشرقة
ال تطبقها كف ظالم
أو تغتال األوهام
أنت بدايتنا وحقيقتنا
والبوح األصدق من كل كالم
َّ
نتوسم زمنًا
عشنا
ُ
ال نتغرب فيه وال نسقط
في منتصف الدرب إلى اآلتي
زمن ينتصر فيه هوى األوطان
ينتصب مثل نخيل الصحراء
بقامته
يعلو يرتفع بهامته
ساعة نسقط كل التيجان
وكل األزمان
***
في عينيك ظالل وجمال
وفتون
َ
وأنا أستشرف زمنًا
أتمناه بكون
حشد وقائعه
ال يتردد في
ِ
وثوانيه
يعلن كل حقائقه ومراميه
وبأن من اختار الدرب
َ
وما خاف الصعب
وال َ
وفر مسالكه ليس يهون
َ
أخل ْفتَ
َ
قلت صدقت وعاهدت وما
وال َّ
غرك زخرف دنياك وال أغواك
ٌ
ٌ
مال ..أو جاه ...و سلطان
يا هذا المتفتح بثوب تواضعك
اآلتي من رحم الحرمان
المتألق كالنجم الساطع
والمتعلق بهوى األوطان
َ
ندر لمثلك إنسان

يا من ُت ُّ
صر على السياحة في دمي
ُ
ُ
أعشق ُّ
الس َّواحا
قبلك،
ما كنتِ ،
ً
ِّ
ِّ
تؤج ُـج فرحـة،
في كل
شريان ِ
ٍ
ُ
تمضي ،وتطفئ خلفها األفراحا
ُْ
َ
لتفتح قلعتي
ناولتها قـلبي،
َ
فنس ُ
يت ،بين رموشها ،المفتاحا
ِ
َ
ُ
ُ
ونشرت أشرعة القصيد ،وكحلها،
ِّ ُ
يحرض األرياحـا
بين الجفون،
ُ
ُ
َ
استطاع بموجه,
َعظ َم المحيط ،وما
كالكحلُ ،يغر ُق  /في ُّ
الربا  /المالحا !!
ِ
َ
َ
س َّيانْ ،
إن هي أعلن ْت طوفانها
ِ ِ
ْ
إن جاء ٌ
نـوح  /حينها  /أو راحا
َ
َّ
َّ
لتشدني
همسة ..
مـد ْت أنامل
ٍ
ُ
ُ
ومددت صمتًا يستفيض صياحا
ُ
َ
عثر ْت سنابل شعرها ببيادري
ُ
ُ
تجمع األقماحا
فتركت روحـي
ُ
وصنعت من خبز الحنين موائدًا
َ
وزجاج عيني ،فوقهـا ،قداحا
ُ
وسكبت من جرح القصيدة للتي
َ َ
سفك ْت ،بفتنة روحها ،األرواحا
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التلميذ واألستاذ
|

رثاء القصيدة

يو�سف الأبطح

َّ
اهتز كل كيانه لدرجة الترنح كلها ،زاغت عيناه وأصابه دوار ،ش���عر
ً
وكأن زلزاال ضرب المنطقة والرصيف الذي يسير عليه ،بدا له وكأن شيئًا
ما س���قط من السماء ،نيزكًا أو شهابًا أو جرمًا فضائيًا ،اتخذ بسرعة هيئة
إنس���ان يسير واهنًا على عكاز على رصيف الوزارة ،اتسعت عيناه لدرجة
االستدارة ،ما لبثت أن حس���رت ،كالهما نظر في وجه اآلخر قبل الوصول
إليه ،األس���تاذ و والتلميذ ،أس���تاذه قبل خمس وأربعين سنة حين كان
في الصف الثالث االبتدائي ،الش���كل كما هو ل���م يتغير ،األناقة ذاتها،
النحول ذاته س���مرته ضآلته ،رقبته الطويلة التي تشبه رقبه الكراكي أو
مالك الحزين ،ندوب على وجهه خلفتها البثور الوحشية التي كانت تمأل
وجه���ه .بدت له الخمس واألربعون س���نة التي انقضت إغماضة عين ال
أكثر ،لو لم يلتفت لما رآه ،نصف قرن من الزمن لم تستطع مسح صورته
من الذاكرة.
فتح له مرافقه باب سيارته الحكومية السوداء ووقف ينتظر صعوده
ليغلقه ،ل���م يصعد ،ظل واقفًا ينتظر وصول العجوز إليهَّ ،
مد له يده عن
بعد مصافحًا ،أمسك العجوز اليد الممدودة إليه باثنتيه ومعهما العكاز
بسعادة متناهية.
كيف حالك يا أستاذ عادل؟الحمد لله ،الحمد لله يا بني!.هل عرفتني أنا!أعرفك ،أعرفك ما ش���اء الله عنك ،ترفع الرأس ،اس���مك يمأل الدنياوعلى كل لس���ان ،أفاخر بين الناس بأني كنت معلمك في يوم من األيام
زادك الله من نعيمه.
كث���رت الهائمات والمذنب���ات ،الدائرة في فلكهم���ا على الرصيف،
ش���كلت حلقة دائرية تبعد المش���اة عنهما ،عيونهم تتفحص المسن،
تخترق مسامات جلده المهترئ مثل أشعة اكس ،أو ما فوق البنفسجية،
المرافق آس���ف على العطر الذي تسرب من داخل السيارة وانتشر يعطر
الرصيف.
إحساس رهيب اعترى الوزير في وقفته ،دفعه إلى الشهيق بال زفير،
خرجت العبارات من فمه على شكل نبرات غريبة لم تآلفها أذناه من ذاته
قال في بعض منها.
تحضرني يا أس���تاذ حادثة في الطفولة والمدرسة لم تغب عن بالي
طوال الخمس واألربعين س���نة التي مرت حين كنت أستاذنا في الصف
الثالث االبتدائي.
رد األستاذ باسمًا كاشفًا عن تعويضات أسنانه المتآكلة:
ما هي يا بني؟دخلت علين���ا غرفة الصف في ظهيرة أحد األي���ام تقول :درس في
اإلمالء ،من ينال عشرة من عشرة له مكافأة.
رد األستاذ شغوفًا يقول:
نعم ،نعم وبعد؟..تطلع معظم طالب الصف نحوي األس���ى في عيونهم على الجائزةالتي ستؤول حتمًا إلي بال منازع.
نعم ،نعم!.قالها مبقيًا على ثغره مشدوقًا وعلى وجنتيه وعينيه بقية ابتسامة
مبتورة ،تابع بعدها الوزير يقول:
أملي���ت علينا درس اإلم�ل�اء وجمعت األوراق ،جلس���ت بعدها خلف
الطاولة تصححها أمامنا الواحدة تلو األخرى ،تنادي على صاحب كل ورقة
بعد تصحيحها باسمه ،تلحقه بالعالمة التي نالها وبنعته بالحيوان الذي
كنت تراه مناس���بًا لش���كله وعالمته ،وحين جاء دوري ،لم تصحح ورقتي؛
بل رفعتها مباشرة تنادي علي باسمي تنعتني بالحمار ،وتعطيني عالمة
الصفر؛ ألنني نسيت أن أباعد مابين السطور.
تيبست بقية االبتس���امة على وجه األستاذ ،وجحظت عيناه ،خرجت
الكلمات من فمه حروفًا مقطعة فهم منها بعد جمعها قوله:
-أنا فعلت ذلك؟

|

نعم ..لم أستطع نسيانها إلى اآلن!.توقف الزم���ن للحظات عند كليهما ،صمت رهي���ب لفهما معًا على
الرصيف ،لم يستطع كل ضجيج الشارع كسر حدته.
شيء ما في صدر التلميذ يتمزق ،صرخة حبيسة أمسكت بها عشرات
الس���نين تكبتها ،بحث عن دمعة ترقرقت في عينيه لحظتها لم تخرج
لشدة الصدمة ،لم يجدها ،اكتفى بالشهيق بال زفير ،وتابع صمته.
ً
التوت رقبة األس���تاذ ،مال���ت إلى األمام بثقل خم���س وأربعين رطال
ودرجة وربما أكثر ،تجمدت حركته ،وتحول إلى أشبه بالمنحوتة البازلتية
المحطم���ة األطراف ،هدج بكلم���ات متباعدة يجم���ع حروفها من حجارة
الطريق بعيون شاردة متعبة ،وحشرجة حزن طاغية على لهجته الريفية
التي يستبدل فيها القاف بالكاف والكاف بالشين.
ليتها (كتعت) لساني ولم (أنتك) بها ،أرجوك سامحني يا بني.ليتني أستطيع ال أعرف كيف ،لقد مات في أعماقي ذاك الطفل الذي
كنته يومها ،وباتت كل كتاباتي من بعدها متباعدة األس���طر وبهوامش
كبيرة وفارغة.

علي جمعة الكعـــود
َ
ماعاد
ٌّ
لي ظل
لتأوي المفرداتُ
ْ
ّ
إلي من لفح ٍ
ُ
َ
وماعاد القريض
ُ
يجود
ْ
فاص ّ
فر ْت
ُ
براعم فكرة ٍ
ْ
َ
كانت ّ
غصن ذاكرتي...
تزي ُن
تثاءبت الحروف ُ
ِ
وغط َّ في خجل ٍ
عميق ٍ
ُ
صمت ٍشعري...
ُ
حبر أحالمي
ّ
تجمد َ
في عروق قصيدة ٍ
تأبى الوالدة َ
ُ ّ
ْ
والبحور تبخرت...
ُ
األوزان
ماعادت ِ
قادرة ً
عبء الكالم ِ
على ِ
َ
وبات
ُ
شيطان القصيد ِ
ّ
مهددًا
َ
ومطاردًا
وأنا
على األطالل
ُ
أرتجل المخاوفَ..
ُ
أستبيح
حكاية ً ْ
ذبلت
على شفة الزمان ِ
ومات راويها...
ُ ّ
أقيم الن ْص َب
للشعر القتيل ِ
وأرتدي
َ
حداد...
ليل ِال ِ
ُ
ُ
الكلمات
تحاول
َ
ترثي ذاتها الثكلى
ولكن الحياة َ ْ
ْ
لمن!!!
ُّ
أمد يدي...
ّ
أعزي النفسَ...
ُ
أجبر
خاطري المفجوعَ...
ُ
أكتب
فوق شاهدة العذاب ِ :
هنا
ُ
مقام قصيدة ٍ
ْ
ُ
لم يكتمل بنيانها.
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ّ
النجم
إذا هوى

أضم ُه
موجعي َو َط َنًا
يا
ُ
ِ
أكاد ُّ
|

حممود حامد

َّ
ْ َ
َ َ
َّ
ُ
�����س�����ي�����مَ ،وه�����ام�����ا
����������م ش����������ف ال�����ن
أرأي����������������ت؛ ك
َ
ُ ْ َ
������م ُ
������م ْ
َو َض َ
َّ
����دن����ف����ًا
��������ة ..م
األح��������ب
ف������ي������ه ..ث��������رى
������ت
ِ
ِ

َ
َ
��������م ُ
ُ
ك���������������اد َأ ُض ُّ
��������ه
م�����وج�����ع�����ي َوط����������ن����������ًا ..أ
ي�������ا
ِ
ْ َ ْ َ
ْ ُ
ْ ْ َ ً
َ َ
ف�������ارش�������ف َرش�����ف�����ة
�����ك�����وت؛
ال�����م�����ل
�������ر
ِ
ِم�������ن ك�������وث ِ
َ
ّإن����������ي ُأ ُ
ع����اش����ق����ًا
�����ط�����ي�����ع�����ة..
الم ..ع����ل����ى ال�����ق
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ُ
ُّ
َ ُ
������ط َ
������و ٍة
��������ة خ
�������ض�������ي إل������ي������ك؛ َوك������������ل َر ْع��������ش
أ ْم
ِ
ِ

َ َ
ُ
ْ ُ
َّ
����ت ُ
ْ
ٌ َ
����ه
سَ ..ح������ت������ى ِخ����ل
وط������������ن س�����م�����ا ب�������ال�������ق�������د ِ
َّ
ُ
�������و َح ْ
ُ
ال������ب������ي������ضَ ..أ ْي�������������د َل َّ
�������ت
��������دات
��������اه
وال��������ش
ِ
ٍ
َ
َ َ
َّ
ُ ُ ْ
������س������ي؛ إن����م����ا
����������ي األ َّي
ق��������ال��������واِ :ه
������������������ام ت������ن ِ
َ
ْ
َ َ ْ َ ُ َ َّ
������اش َ
َّ
َّ
������ه ْ
������د أن�����ن�����ا
ال��������د ْه��������ر ي������ش������ه
ب���������أن
������د
ف
َ
َّ
ُ
ُ
�������اق ه�������ذي األرض َن ْ
�������ن ،ف����ك����ي����ف ي��ا
�������ح
ُع�������ش
ِ
َْ
َ َ
ُ ْ
ُ ْ َ
ْ َ
َ
�����������م ن��������زل
����س����ت����ح����ي����لَ ،ول
خ����ض����ن����ا إل�����ي�����ك ال����م
َ
َّ ُ َ
ُ
َ
َّ
���������د ب����ن����ا ال���خ���ط���ى
رب ش
أرأي������������ت ك�����ي�����ف ال��������������د
َ
َ
َ َّ
َّ
َ
َ
�������ذي�������ن ْ
�����������ن ال����ن����وى
اس�����ت�����ع�����ذ ُب�����وا َوط
�����������ح ال
َو ْي
َ َ َ َّ َ
ُ
������ت ْ
������ت َع ْ
ل����ص����اح����ب����ي:
ف����ق����ل����ت
�����ي�����ن�����ي؛
وت������ل������ف
ِ
َ َ
ْ ََ
َ َ
ُ َ ْ
������ن ُ
������أ َش ْ
������ه ْال َ
����ب
�������رة
��������ه ن�������ظ
��������و ْج
������ح������ت ع
ف
ِ
ع����ات ٍ
ٌ
ْ ُ
َ
ْ
َ
َّ
وال��������ل��������ه ـ ن���������������زف ِع����ش����ق����ن����ا
�����ك�����ن�����ن�����ا ـ
ِ
ل ِ
َ َ
َّ َ
ُّ
ُ
َ
َ
��������د أ ْن
ال��������و ْع
��������داءِ ..إ َّن
��������ه
������������رة ال��������ش
ي�����ا غ
ِ
َ
ال����م����ج����د َس ْ
�����س َ
ُ
َي ْ
������ع َ
������ق������او ٍم
������ي ُم
�����ع�����ى إل������ي������ك
ِ
ُ
ُ
َ َ َ ْ َ
ُّ
�����س�����ت�����ف�����ي�����ق ع����ل����ى خ���ط���ا
َّإن ال���������ت���������راب ل�����ي
ُ ْ َ َ ْ َ
����ك ع���ل���ى ُ
َ
ال���م���ن���ى
�������ي ذي ف���ل���س���ط���ي���ن اش����ت����ه����ت
ِه
ْ ُ
َّ
ّ
َ
ُ
�������ن ْ
َّ
�������اح�������ات ح�����ت�����ى ِخ����ل����ت����ه����ا
ال�������س
�������ت ِب����������ك
ُج
ْ
َّ
َ ُ
َ
َ
َف ْ
�������اب ُ
������ذي������ن ت���ح���ب���ه���م
������ن������اح������ك ِل������ل
�������س�������ط َج
َ َ
َّ
َ َ
ْ
َ
ْ
������ج������اوزت
�������ف ك����ي����ف ت
�����������و َم ال�������ز ْح
�����������������ت َي
أ َرأ ْي
ِ
ُ
َ َّ
ّ
َ
َ
ُ
�������وف�������ان ي�����ع�����ص�����ف ه���������ادرًا
������������دف������������ق ال�������ط
َوت
َ
َّ
��������ب��������اح ك����أن����ه����م
ال��������ص
وال���������ع���������اب���������رون إل����������ى
ِ
َ َ
ُ َ
َ
َ
َّ
ق�������ب�������رك واق����ف����ًا
�������ب
�������ه
ن����������������اد ْوا ع�����ل�����ي�����ك؛ ف
ُّ
َ َ َّ
ب�������أش�������ب�������اح ال��������ط��������غ��������ا ِة ك������أن������ه������ا
ف�������������إذا
ِ
َ
ُ
ْ
ُ
����������������د َر ُه
������ف������ت������ح َص
وال����������ج����������والن َي
أرأي������������������ت؛
َ
ُ
ْ َ
ُ
ُ
�������م ُ
�������ض ُّ
�������ه
�������ةَ ،و َي
����������������راه ِب�������ق
ي������������روي ث
�������ب�������ل ٍ
ُ
ْ َ َ ْ َ
ْ
ْ
ُ
���ب���اب���ه���ا
������ه������ت������ك ِق
ن�����������ادت ،واش������ت
��������د ُس
وال��������ق

ْ َ
َ َ
َ َ
َ
�������ن�������اح ط�����������وى ع���ل���ى
ال�������ج
�����������و أ َّن
أرأي���������������ت ل
َ
ٌ
َ
ْ
������ش ُّ
ال��������ج��������راح ق����ص����ي����دة
ن����������زف
����������ن
������ب ِم
َس������ت ِ
ِ
ِ
َ ُ
ْ
ُّ
َ
��������ي َ
ي�������ا َس ِّ
�����������ة
��������ت أل َّم
��������داء ِع��������ش
��������ه
��������د ال��������ش
ٍ
ِ

َّ ْ
ُ ْ
َ
ُ
َف ْ
�������ب ْ
�������اع ُ
����ت����ه
�������ر ِب������ن������ا ِل�������ل�������ث�������أ ِر َد ْرب�������������ًا خ����ض
ُ
ٌ
َ َّ
َ
�����������ي َج��������ول��������ة ت�����م�����ض�����ي؛ وأخ���������������رى خ����ط����ه����ا
ِه
ْ َ
َ
ً
َّ
ْ
َ
َ
ب������ان������ت������ظ������ارك ج����ول����ة
��������إن��������ا
ف��������ان��������ه��������ض؛ ف ِ
ِ

َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
��������ن��������اح ،ون������ام������ا
ال��������ج
ل������م������ا ط�����������وى خ��������ف��������ق
ِ
ُ
َ
َ
َّ
������س َ
�������ل�������ودَ ..د َم�����������ًا َع�����ل�����اَ ..و َت َ
������ام������ى
���������م ال�������خ
ض

َ ْ
َ
ُ
َّ
�������ه�������ي�������ه ُم������دام������ا
�������ن�������ونَ ،وأش�������ت
ال�������ج
�����������د
َح
ِ
ِ
َ َ
ْ
َ
َ
��������ه ُ
�����ع�����ي�����ن َح������رام������ا
ال�����م�����وج
��������د
ك�����������ان ش
م�������ا

ُ
ُ
ُّ َ َّ
َ
����������������������واي ...أالم���������ا
��������������������ر أال ..ف�������ي َه
َوأ ِص
ِّ
َ
َ
ْ ُ
ُّ
َ
����ي����ام����ا
������ق������اءِ ..ه
��������نِ ..إل��������ى ال������ل
��������ج
��������دن��������و ..ت
ت
ِ
ِ
َ
ُ
َّ
�������ت َ
َّ
�������ر َام�������ى
ال�������ع���ل���ا َي
���������م���������اوات
ال���������س
������������د
َم
ِ
َ
ِّ
ي������������ارَ ..س��ل��ام�����ا
ال������������د
ل������ل������ع������ائ������دي������ن ..إل���������ى
ِ
ِّ َ
َ
ُ َّ
َ ُ
َ
ْ
�����������و ُع األ َّي���������ام���������ا
����������ذي����������ن ن�����������ط
���������ن ال
���������ح
ن
َ
ُ
ْ
ْ
ْ َ
ع��������������اه ِذم�����ام�����ا
����������ن َر
������د أ ْوف��������������ى َم
ِل������ل������ع������ه ِ
َ
ُ
َ ْ َ
َ
َ
����س����ت����ح����ي����ل ِخ�����ي�����ام�����ا!!؟
������م ت
ال������م
������������ن
َوط
ِ
���ل��اح ِ
َ
َ ْ َ
������ه ْ
������هِ ..ق����ي����ام����ا
������ي ِ
أ َب�������������������دًا ...إل��������ى م������ا ن������ش������ت ِ

َ َ
َ َ
َ
������ش َ
������ز َاح ْ
َل َّ
������ام������ى ـ !!
������م������ن������ا إل������ي������ك ـ ن
������م������ا ت
َ َ
َ
َّ
َ
���������������������دوا ب����������ذاك����������ر ِة ال��������ن��������وى أ ْرق����������ام����������ا
َوغ
َ
َ
َ
ْ
ُ
��������الِ :ل َ
����م����ام����ا
ت������ذك������ر األق��������ص��������ى!!؟ ف��������ق
َه���������ل
ْ َ
َ
َ
َّ
ُ
ال���������م���������دى إي��ل��ام�����ا
������������ن
�����������������د ِم
���������ت أ َح
ك���������ان
َ
ٌَ
َ َ
ْ َ
ْ
�����������د ِرن�����������ا ..ت����ت����ن����ام����ى
����������رة ..ف������ي َص
����������م
أ ْو َج
َ
ْ
َ
َ
��������اك ف�������ي س������������اح ال�������وغ�������ى َح َّ
�������وام�������ا
ن��������ل��������ق
ِ
َ
ّ
ط�����������اف ع�����ل�����ى ُذ ُ
َ
وح������ام������ا
راه،
�����س�����ر
ك�����ال�����ن
ِ
ْ
َّ
ْ َ َّ
َ
������ل ُ
���������دام���������ا
������م������وا ه��������ذا ال�������ث�������رى ِاإلق
َم����������ن ع
َ
َّ
��������������بَ ،وق������ام������ا
ال����������ج����������والن َه
وث����������������راك ف�������ي
ِ
َ
ُّ
��������ب ِق����ي����ام����ا
��������ش
ال������وث������ب������ة ال������ك������ب������رى ت
ف�������ي
ِ
ِ

ُ
ْ
�����������م َوخ��������زام��������ى
األرض ُه
ري�������ح�������ان ه���������ذي
ِ
ُّ
ْ
�������م ُ
َ
ِه َ
���������و َت واألل������غ������ام������ا؟
ال���������م
������س������ور
�������م ال������ن
ِ
َ
َ
ُ
ْ
ِّ
َّ
م���������اء ك��ل��ام�����ا
ب���������ال���������د
���������ت
���������ص
واألرض غ
ِ
ْ َ ْ
َّ
َ
������ل َ
ْ
������ه������م������وك إم����ام����ا
�����ف�����ي�����ر اس������ت
��������������و َم ال�����ن
َي
ِ
ُ َ
َ
َ
�����������������ي ِح َ
َ
ُّ
�����م�����ام�����ا
ال�����ق�����ب�����ر األ ِب
وم��������ش��������ى ِب�����������ك
َت���������ه���������وي ُرك����������ام����������ًا ع���������اب���������رًا َف ُ
�������رك�������ام�������ا
ْ ْ
َ َ
َ َ
َ
����������م اش�������ت�������ه�������اك غ����م����ام����ا
ل�����ل�����ع�����ائ�����دي�����ن!!؟ ك
َّ
َّ
َ
�����ن�����ي�����ن ـ َس��ل�ام����ا
ال�����ح
�������������رق ـ ع����ل����ى
َح������ت������ى َي
ِ
ِ
َ
ُ
َ
��������ص��������ول ب������س������اح َ
������ه������ا َو ُح َ
������س������ام������ا
ل�����ي�����ث�����ًا َي
ِ
ِ
َ
��������ب َ
ال��������ح ْ
ْ
��������ر ،واألق���ل���ام�������ا
�������ن�������اح
ال�������ج
��������ر
��������ب
ِك
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
������������و َد ِة ِاإلل������ه������ام������ا
ال������������ع
ل�����ج�����ي�����ل
��������ت
ك��������ان
ِ
َ
ْ َ
َ
َ
ال�����م�����ق�����دام�����ا
����������ب
ال����������واث
��������ت ت����������������راك
ع��������اش
ِ
ِ
َّ
ْ َ
َّ
َ
������������و درب���������ن���������ا ،وال������������ث������������أ ُر ظ������������ل م�����رام�����ا
ُه

َ
َ
َ
َ
ْ
ت�������ك�������ون ِخ����ت����ام����ا
��������ي
ل����������������ه ِل��������ك
����������������د ُر ِاإل
ق
ِ
َ
َ
ك������������ان ِل������زام������ًا
ال��������وع��������د
َو ْع�������������������دًا؛ َو ِإ َّن

19
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خلدون �إبراهيم

�إىل ال�شاعر حممد العجيل يف
رحيله
سنبحث عنك َ
ّ
َ
وعن كل حرف ٍ هوى من ساللك
قصدًا
قصد
ومن دون
ٍ
ّ
وعن كل كوخ ٍ
َ
ّ
تقوس فوق تاللك
تحت زبيب عواصفك األرجوانية
ّ
عن كل طير بكى ذات حزن ٍ
على زان ِ نعشك َ
عن كل نقطة حبر ٍ
َ
تساوي الحياة لديك
ّ
نفتـش بين دفاتر أمسك
عن َصدفات ٍ َ
نمـت بحنان ٍ

على رمل ِش ْ
عـرك َ
سـ َ
عن َ
كـرات لفافة تبغك
بين أصابع ّ
سرك
ّ
فوق ّ
الموجه ِ
السرير
نحو الفناء
ْ
َ
وعن قلم جف ّبين عشائر سروك َ
وهو ّ
يفسر أزمنة سوف تأتي
ّ
تخضر كل ّأزاهيرك
ّ
األزليـة
تبني بصوتك ذاك الجدار
ّ
تموه تلك ّ
السفينة باالستعارات
ّ
حتـى الشراع

ونحن الذين تركناك
بين حوافر خيل الزوال
غبارًا
ّ
ظننا محوناك من أسطر الذكريات
َ
أتينا نقول لك اآلن :
ّ
إن النبوءة َ كانت

نبوءة ْ
حـلـم ٍ

ْ
انتبهـنا إليك
ولكننا ما
كثيرًا

فنحن الذين بخسناك َ
ّ
ّ
كل النجوم وكل الدروب
ً
َ
سنبكي عليك طويال
بعيدًا
لتسكن بعد رحيلك
َّ
كل ّ
السماء ِ
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�ألك�سندر فامبيلوف

أخي���رًا توقف���ت الحافلة الممتلئ���ة عن آخرها
والممزقة بالمناحرات في المكان الذي يخرج عنده
القس���م األكبر م���ن الركاب .إن طالب���ي الراحة في
أحد صيفي مش���مس خارج المدينة يعرفون
يوم ٍ
جميعهم كم من الجس���ارة والطاق���ة الفظة يلزم
الس���فر بالحافلة إلى مكان االستراحة هذا .هاهم
العش���اق المضطرب���ون يخرج���ون م���ن الحافلة,
وخرجت األسر التي بدا أن ال شيء يمكن أن يعكر
سعادتها سوى السفر بالحافلة إلى خارج المدينة,
وخرجت مجموعات من الموظفين األصحاب اآلتين
إلى هنا لتناول المش���روبات والمازة .وكان آخر من
ترجل ش���اب في العش���رين من عم���ره ,لكنه كان
ً
األخي���ر ليس للطف منه بل مصادفة .غير أن أحدًا
ما كان يس���تطيع إنكار وسامته .وجه رجولي ,لكن
عليه آثار أحداث ما ،وذو نظرة جسورة .ارتدى ثيابه
بقلة اكتراث غير مصطنعة ،ما ش���كل تناغمًا تامًا
مع س���لوكه الحر ومش���يته الوقحة .بدت هيئته
مستقلة إلى أقصى حد ,لكن بدا واضحًا في الوقت
ً
نفس���ه أنه يتوقع دائمًا شيئًا ما سيئًا .فعال ,كان
عليه أن يرتاب دائمًا وأن يحذر من أن يقتفي أثره
أحد .ه���ذا ما تطلبته مهنت���ه المتعبة لألعصاب.
كان مدينًا بحكم مهنته لس���ير األحداث الحياتية
َ
االس���تثنائي .ق ِبله على مضض عمه الذي يعيش
وحي���دًا .الوحدة هي أكثر م���ا يليق بعمه هذا في
ظ���ل نمط الحياة التي يحياها وأس���اليب كس���ب
ً
األموال من أجل ه���ذه الحياة .توافرت لديه ,مثال,
على الدوام األس���باب كي يغادر على نحو مفاجئ
المكان الذي ألف العيش فيه ,فال يعود إليه حتى
ليأخذ أش���ياءه .عمومًا ,لم تكن تلك األشياء ملكًا
له؛ بل وقعت عليه���ا يداه بغير علم مالكيها .لقد
عاش حياة سكر ,وما كان باإلمكان ُّ
كن االحترام له
إال لس���نه المتقدم .كان غيورًا عل���ى حريته ,لكنه
أوقع نفسه في نهاية األمر تحت شبهة المجتمع،
حتى لم يعد يستطع العيش إال بعيدًا في ناحية
قليلة الس���كان .كان���ت لدى هذا العم ,يا لس���وء
الحظ ,نزعة تربوية .فقد ش���كل ق���دوة البن أخيه
ورباه على مثاله من خالل تدريبه المباش���ر .طبعًا,
كان ف���ي مقدور الناس أن ينتزعوا الصبي س���ريع
التأثر من بي���ن براثن هذا المرب���ي ,لكن الصبي,
بحكم مؤهالته االس���تثنائية التي اكتشفها عمه
فيه وطورها ,تمكن من دخول مس���تعمرة العمل
لألح���داث ,وفر منها مرات ع���دة .بعد أن مط مرات
ف���راره إلى أن بلغ الس���ن القانونية دخل الس���جن
ً
عامين ،وخرج منه ُم ِخال خبيرًا ونش���طًا بالقوانين.
لم يكن سعيدًا طبعًا .اس���تطاع هذا الشخص أن
يحقق النجاحات لكنه لم يكن يش���عر بالسعادة.
وكلم���ا أمعن التفكير بحياته خي���ل له أكثر أنه ال
يح���ب مهنته .صار يلحظ أنه يس���رق وينهب بال
أي ول���ع ,ومن غير ح���ب للعمل .وب���ات ينظر إلى
الناس الش���رفاء بحسد واشمئزاز .استثاره الطالب
خصوص���ًا .لقد بلغ من العمر تس���عة عش���ر عامًا؛

|

أما أف���ق حياته فامتد على ش���كل رتل طويل من
الزجاجات ،واصطدم بشيء ما مظلم وغير مأمون .لم
يكن للنقود في أثناء ذلك أي قيمة إال حين تكون
غي���ر متوافرة .وهي مؤخرًا غي���ر متوافرة لديه .لم
يحب الس���رقة – أعجبه السلب أكثر .فحين يسلب
أحده���م يعي أنه أقوى من المس���لوب مهما كان
هذا األخير شريفًا أو ذكيًا .ومع ذلك يشعر بالحسد
من المس���لوب ,وربما كانت الس���عادة تعني له أن
يكون شريفًا .لكنه عد الحياة الشريفة غير مناسبة
وغير مالئمة له إلى حد كبير .كان جس���مه مزخرفًا
بكتابات الرثاء والبوح الشاعري ,التي من المفترض
أن تش���هد على مصيره الروحي المشؤوم وانعدام
األم���ل لديه .كان يوم أحد ,وقد س���افر المواطنون
إلى خارج المدينة ليرتاحوا ,لكن مهنته الش���اقة
كما يبدو لم تكن تلحظ أيام عطلة .اتصلت الغابة
بالمدينة في أحد األمكنة عبر بستان مهمل أحاط
في وقت م���ن األوقات ببيت ريفي ,وكان مس���ورًا.
الس���ور اآلن غير موج���ود ,ونمت األعش���اب فيه,
لكنه ظل بس���تانًا ,ألن باإلمكان مصادفة األكاسيا
َّ
المطعمة
والبطم والليلك وش���جيرات التفاح غير
فيه .ومن غير أن يلحظ وجد نفس���ه وهو غارق في
أفكاره اللصوصية القاتمة في أعمق ركن من أركان
البس���تان؛ حيث عثر هناك على أزهار الليلك التي
لم يمزقها بع���د محبو األزه���ار الطبيعية .فاحت
من ذلك الركن روائح عطرة ,لكن كان هذا الش���اب
ق���د تحول إل���ى مدمن على الكحول وكان يش���عر
بالروائح على نحو مبه���م .نظر بالمباالة إلى جفنة
الليلك الفارس���ي الكثيفة ,وأراد أن يستدير عائدًا
حي���ن لحظ فج���أة ثوبًا أبيض ف���ي الجهة األخرى
من الجفنة« .س���أنزع الس���اعة»  -خطرت له الفكرة
المعتادة .كانت أولين���كا بيليانينا تحب أن تبقى
وحيدة .وق���د جذبها هذا البس���تان المهمل بكل
ما فيه :باإلهمال الذي يس���وده وبهدوئه وروائحه
وبأشياء كثيرة أخرى تراها وحدها فيه .كانت حين

ّ
تنسل إلى الدغل تقرأ الكتاب الروائيين ,لقد أحبت
تورغينيف ,وكان فيها ,هي نفس���ها ,سحر ليزا
كاليتينا( ) .اجتازت أولينكا دربًا س���ويًا هادئًا من
خالل صفوف المدرسة والحياة الجامعية .وكانت
فترة شبابها مضيئة وهادئة ،وما زالت المفاجآت
كلها أمامها .إنها فت���اة لطيفة ومرهفة ومهذبة,
وأصعب ما كانت تتقبله هو أي انحرافات عن األمور
الطبيعية .لم يخطر في بالها قط أن تكون ضحية
سلب .اقترب الش���اب في تلك األثناء ووقف على
بعد خطوتين منها وراح يحدد االتجاهات .أعجبته
الس���اعة من النظرة األولى ,لكن���ه وجد صاحبتها
ضعيفة إلى حد مهين .فكر« :ستتنازل عنها على
الفور وتبدأ تبكي».
 كم الس���اعة؟  -س���ألها هذا السؤال مضمنًانبرته جرعة كبيرة من الس���خرية اللصوصية التي
تدل على إتاحة الفرصة األخيرة لصاحب الساعة,
الذي ال يمتلك حس���ًا متطورًا بالوقت ,لإلجابة عنه.
لكن هذا السؤال المنذر بالشؤم ,الذي يثير الريبة
في نفس أي شخص يوجه له على انفراد ،ويوقعه
في االرتباك؛ ويدخل الرعب إلى نفس���ه ,لم يترك
أي أثر لدى أولينكا بيليانين���ا .بدا لها األمر غريبًا.
كانت هيئة أولينكا ,بالمناس���بة ,من النوع الذي ال
يمكن المرور به من غير أن يثير الحسد أو من غير
أن يثير الفضول ,ولم يع الشاب بوضوح أنه ما كان
من المري���ح له أن يكون لديه ع���دو أزرق العينين
كهذه.
أجابت بلطف - :الخامسة إال خمس دقائق.
قال الش���اب بحزم - :ساعتك تكذب .انزعيها,
سنصلحها.
وخطا نحوها خطوة ,لكنها كانت خطوة فقط.
أوقفت���ه نظرتها .اعتاد أن يرى الخوف والش���جب
واالحتقار في عيون الناس الذين يس���لبهم .لكن
الفتاة راح���ت تنظر إليه بمرح وفض���ول .بدا هذا
جديدًا وغير متوق���ع ،وال تفترضه خبرته العملية،

ترجمة :عياد عيد
فأصيب الشاب باالرتباك.
قالت وهي ما تزال مبتسمة - :هل يعقل أنك
لم تجد حجة غير هذه لتتحدث إلي؟
فهم أخيرًا أنها تجد اقتراح نزع الساعة مزاحًا,
وأنها ترى فيه إنس���انًا ش���ريفًا ,وش���عر فجأة أنه
تحت س���لطان حالة معقدة وغير مفهومة ,جعلت
ً
محاولته نزع الس���اعة من يد ه���ذه الفتاة محاولة
خرقاء جدًا وغير مجدية إلى حد بعيد .كلمته بكالم
ما وسألته عن أمور ،ما لكن كانت قد مضت دقيقة
حتى بدأ يفهمها ويجيب عن أسئلتها .المباشرة
س���مة طبيعية م���ن س���مات أولين���كا بيليانينا.
فاسترس�ل�ا في الحدي���ث .وكان حديثًا غير عادي
بين شابين ال يعرف أحدهما اآلخر ,مؤلفًا من مزاح
وتخمين اس���مي المتحادثين وطبيعة أشغالهما.
طبعًا ,ما كان بمقدور هذا الحديث أن يبدو ممتعًا
للش���اب .وكون أولينكا طالبة صار معروفًا بسرعة
وسهولة ,أما هو...
ً
خمنت أولينكا - :أنت طبعًا لست ممثال .حاولت
للتو أن تجس���د دور اللص تجسيدًا فظًا وخاليًا من
الموهبة.
كرر - :لص ...هل رأيت لصًا من قبل؟
أجاب���ت بثقة - :لم أر ,لكنن���ي أتصوره أفضل
منك.
نظر إلى عينيها وابتس���م .ربما ألن هذا اللص
لم َّ
يقدر له في حياته أن يبتس���م إال نادرًا ,وحافظ
جي���دًا على ابتس���امته البريئة من���ذ الصغر ،فقد
بدت ابتس���امته طفولي���ة .كان ذل���ك مؤثرًا مثل
الح���ب الحزين في قل���ب ممثل هزلي م���رح ,ولم
تكن تس���تطيع ابتسامة كهذه إال أن تثير مشاعر
أولينكا .عدا ذلك ش���عرت على نحو مبهم بأن ثمة
شيئًا ما في مكان ما قريب من هذا الحديث وحوله،
هو األهم وهو األكثر س���رية في هذا الش���خص.
أبعدا ناظريهما ,مضطربين كل على طريقته.
 أي كتاب هذا؟قطع حبل الصمت مادًا يده نحو الكتاب الملقى
قرب قدميها .انزلقت حاشية القميص عن كتفه،
فرأت أولينكا في الحال على يده رس���مًا لفينوس
خطه بال تكلف رس���ام منقوم علي���ه ,وكتابة رثاء
على شكل وشم فظ واضح.
طارت االبتس���امة عن شفتيها في الحال - :ما
هذا؟
قال الشاب بصوت غير صوته - :هذا وشم .أنا
بالمناسبة لص.
ش���عر بجفاف في حلقه ,ورغ���ب فجأة في أن
يتحدث أكثر فأكثر .نظر في عينيها .كان فيهما
خوف وشجب واحتقار.
تمتمت بجفاف - :هل تحتاج إلى ساعتي؟
َ
صمت .سمع بعد لحظات عدة حفيف األعشاب
تح���ت قدميها .لم ير إن كانت تس���ير أم تركض.
جلس على األرض مطأطئًا رأس���ه وباس���طًا يديه
بعجز مثل غراب جرح جناحه.
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ح�سني �أحمد عبد الرحمن

َّ
إنها الشام فلتفكر طويال
ال تحاول أن تعتدي أو تصوال
		
أسرجت خيلها ذرى قاسيون
وامتطت رفعة الجبال سبيال
		
ً
إنها الشام أصدق الناس قوال
فلقد صار قولها تنزيال
		
وأضاءت فوق األنام علومًا
كم زهى العلم فوقهم قنديال
		
َّ
تتغذى العقول مما تعاني
همها صاغ أنفسًا وعقوال
		
بشعب
تستهين
أن
تحاول
ال
َّ ٍ
َ
علم الناس أحرفًا وحلوال
		
من قديم عاشت وما زال فيها
ُ
عبق الخلق طازجًا مبلوال
		
ُ
َّ
ُ
الشام والعروبة والفتح
إنها
َّ
وليس اإلسالم إال خليال
		
ُ
َ
أتعب الدهر أمرها واستراحت
َّ
ُ
كم تمنى الزمان أن يستقيال
		
َ
ُ
إنها العاديات ضبحًا وصبحًا
ُ
إنها الموريات قدحًا مهوال
		

َّ
إنها الشام يا صديقي فأفسح
لبني الشام مجلسًا ومقيال
		
ُّ
وتعلم منهم مقارعة الغازي
َ َّ
وعلم أطفالك التبجيال
		
أيها الغاصب المحاول غزوًا
منطق الغزو لم يعد مقبوال
		
أيها الغاصب المحاول مكرًا
سلك المكر دربها فأزيال
		
ال تحاول تفريق أهل الشام
ُّ
فالحب إيمانهم لن يحوال
		
إنها الشام أطول الخلق عمرًا
عمرها قد تجاوز الدهر طوال
		
سكنت في العصور واستعمرت فيها
ً ُ
ِفعاال وأنتجت مفعوال
		
لو درى الكون سرها ما توانى
سرها كان لم يزل مجهوال
		
ُ
غريب
يا صديقي وأنت محض
ٍ
ال تحاول أن ترتدي توكيال
		
لست من هذه البالد وهذي األرض
فاألرض ترفض التعديال
		

إنها الشام أفرزت انسجامًا
ً
وزهت بهجة وطابت نخيال
		
كم أكلنا من فضلها خير فضل
وشربنا من فضلها تفضيال
		
ثالث الحرمين فيها ومنها
َّ
عرج المصطفى وصار رسوال
		
َ
ابنها عندما يكثر الغياب سيجفو
سوف يغدو مخربًا ودخيال
		
عندما ال تعيش تغدو نشازًا
عندما ال تقيم تغدو ثقيال
		
ُ
غوطة الشام من جنان بني غسان
ً
مجدًا ورفعة وأصوال
		
حاول الغاصبون إطفاء بدر الشام
يومًا فما أراد األفوال
		
َّ َّ
إنها إنها فحاذر من اإليذاء
َ
تخرج اإلزميال
حاذر أن
		
فصخور الخدود أقسى من اإلزميل
َ
ِّ
َحاول من خدها تقبيال
		

الجامعة العربية والدائرة المغلقة  /تتمة
الخبير في معهد واشنطن للشرق األوسط« :في الوقت الحاضر
يوجد تردد في موضوع التدخل العسكري األجنبي لكن إذا زادت
المواجهة العسكرية بين المعارضة وقوات الحكومة ...سترون
العرب واألتراك والواليات المتحدة يتخذون خطوات مختلفة» .وقد
اتكأت الجامعة ّ في ذلك كله على طلب مجلس استانبول ،وكأنها
بهذا العمل توفر له فضاء دولي تمهيدًا لالعتراف به؛ ...وكان وزراء
الخارجية قد أصدروا مبادرة عربية دبجتها لجنة وزارية برئاسة قطر
وعضوية (مصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان ،واألمين العام)
واشترطت الجامعة توقيع سورية عليها إليقاف قرار التجميد.
وقد غررت بها قنوات التضليل والدوائر الغربية ،واالستجابة لرغبة
اإلدارة األمريكية التي أيدت تلك المبادرة؛ وأوغلت في نقد القيادة
السورية؛ إلى ّ
حد سمحت لنفسها بالتدخل في الشؤون الداخلية
لسورية وبرز ذلك بأشكال عدة.
ثم راحت الجامعة تزعم أن سورية تماطل في التوقيع على
المبادرة ،ولهذا سرعان ما فرضت عقوبات اقتصادية وسياسية
واجتماعية وإدارية على الشعب السوري لم يسبق في التاريخ
العربي أن قام بها أح��د ...هكذا انحازت الجامعة إلى مجلس
استانبول واستقبلته في مقر الجامعة لالستماع إليه وهو غير
المعترف به إال من المجلس الليبي االنتقالي الذي جاء به الناتو...
لقد انحازت إلى طرف غير شرعي؛ وكأنه الوحيد الذي يمثل أطياف

المعارضة ،الداخلية والخارجيةَ ،
وص َّدقت ما بثته قنوات التضليل
والفتنة على حساب الحق والحقيقة ...وكان عليها أن تذهب في
عملية مصالحة عادلة ومتوازنة وحوار وطني شفاف وجاد تشرف
عليه بالتنسيق مع سورية طبقًا لميثاقها...
لقد ازدادت الجامعة غطرسة في أوامرها فما إن ينفض اجتماع
َ
لها في القاهرة حتى ُي ْعقد آخر في الدوحة؛ وفي كل اجتماع كان
ً
فحيح التهديد والوعيد ينطلق تجاه الدولة السورية؛ فضال عن
إنكار الجامعة لوجود مسلحين يمارسون القتل بحق الجيش
العربي السوري وقوات حفظ النظام واألبرياء من أبناء الوطن...
فالجامعة العربية مارست ـ وما زالت ـ ضغوطًا قوية على سورية
قيادة وشعبًا ،وأخذت تقرأ الواقع قراءة خاطئة أو بعين واحدة حتى
ّ
وفجرت لديه ردة فعل طبيعي
أحدثت للشعب السوري هزة نفسية
ً
وقانوني وشرعي وال سيما أنه رأى في قراراتها ومبادرتها نيال
من السيادة الوطنية واستدعاء للتدخل األجنبي وإقامة مالذات
آمنة ،ومقدمة لضربات جوية ومناطق حظر طيران ،وتدميرًا للمواقع
االستراتيجية للدولة السورية ...وإذا كانت الجامعة قد تناولت
ذلك بلغة دبلوماسية ملتوية فإن العقيد المتقاعد رياض أسعد
القابع تحت حماية أردوغان قد تحدث عنه بأسلوب مباشر ،وذهب
إلى أكثر من ذلك عدد من أعضاء مجلس استانبول.
فهال رجعت الجامعة إلى ميثاقها وتمعنت فيه لتعزيز

(دورها) اإليجابي في تحقيق مصالحة وطنية مستندة إلى اللحمة
الوطنية والعيش المشترك وال سيما أن القيادة السورية أصدرت
التشريعات الالزمة لعملية إصالح كبرى تحقق من خاللها دولة
مدنية تعددية وعصرية؟!! وهل ستبقى أمانة الجامعة تعيش في
دائرتها المغلقة التي تحقق أطماع دول الهيمنة واالستكبار؟!
ثم كيف سيقرأ بعض وزراء الخارجية العرب االستجابة السورية
لخطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة؛ ووقعها السيد
فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري في القاهرة يوم
ّ
المعدة لألمين
الثالثاء (2011/12/20م)؟!! وكيف ستكون التقارير
العام بعد أن وصلت طالئع بعثة الجامعة إلى سورية يوم الخميس
(2011/12/22م)؟!.
إننا نرى أن أي عمل دبلوماسي مع الجامعة ينبغي توفير النجاح
له شريطة عدم المساس بالسيادة السورية وأن يحرص على
مصلحة السوريين وبخاصة حقن دمائهم؛ وصيانة ممتلكاتهم؛
والحيلولة دون تدويل األزمة السورية ،والعمل على إيجاد مناخ
مناسب إلقامة حوار وطني جاد وشفاف إلنهاء أي حالة من حاالت
الخالف...
كل ذلك يبقى برهن القادة والساسة والمثقفين العرب قبل
غيرهم!! فهل هم مدركون لهول ما سينتج عن ذلك كله إذا
انحرفت األمور عن الجادة الصحيحة؟!.

تعزية

تعزية

تعزية

يتقدم الدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد
الكتاب العرب وأعضاء المكتب التنفيذي وأسرة
األسبوع األدبي بأحر التعازي من الزميل األديب سمير
حماد بوفاة والدته راجين المولى عز وجل أن يتغمدها
بواسع رحمته.
إنا لله وإنا إليه راجعون

يتقدم الدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد
الكتاب العرب وأعضاء المكتب التنفيذي وأسرة
األسبوع األدبي بأحر التعازي من األديب الدكتور نزار
بريك هنيدي بوفاة والدته راجين المولى عز وجل أن
يتغمدها بواسع رحمته.
إنا لله وإنا إليه راجعون

يتقدم الدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب
العرب وأعضاء المكتب التنفيذي وأس��رة األسبوع
األدبي بأحر التعازي من الزميل األديب أحمد الخوص
بوفاة شقيقته راجين المولى عز وجل أن يتغمدها
بواسع رحمته.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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قراءة في األحداث العربية األخيرة  /تتمة
 2008مساعد وزيرة الخارجية األمريكية حينها
للدبلوماسية الشعبية والعالقات العامة جيمس
غالسمان ،وجاريد كوهين من قسم التخطيط
السياسي في وزارة الخارجية خالل مؤتمر صحفي
للصحافيين األمريكان واألج��ان��ب ،عن مبادرة
لتأسيس تحالف كوني للحركات الشبابية.
الحديث يدور هنا ،عن المشاركة المباشرة
لوزارة الخارجية في تمويل المساندة التنظيمية
والتقنية ،وتعليم الحركات الشبابية المعارضة
وتنسيقها على المستوى العالمي ،وبخاصة في
الدول العربية ،وأمريكا الالتينية ،وجمهوريات
االتحاد السوفيتي السابق .وأصبح شركاء وزارة
الخارجية في تأسيس تحالف كوني للحركات
الشبابية المعارضة هم الفيسبوك ،وغوغول،
ويوتيوب ،وم.ت.ف...الخ
لقد دعمت هيالري كلينتون بقوة فكرة
تأسيس الحلف عام  ،2009ومؤسسيه المساعد
السابق لكونداليزا راي��س وهيالري كلينتون،
جاريد كوهين ،المدير األعلى الحالي لغوغول،
ويعمل في مجلس للعالقات الدولية ،وجيسون
ليبمان مؤسس شركة هاوكاست المتخصصة
في منتجات الفيديو والكتب التعليمية «للثوار»
الشباب ،و رومان تساندير ،المحلل البنكي السابق،
الذي أعاد تأهيله إلى إنتاج منتج إعالمي للشبيبة
المعارضة .وق��د تحدث كذلك جاريد كوهين
وجيمس غالسمان في المؤتمر الصحفي المذكور
ع��ن عالقتهما القديمة بالمنظمة المصرية
الشبابية المعارضة مصر « 6أبريل» ،وعن خطط
«االحتجاجات السلمية» ،بإخراج آالف المحتجين
إلى الشوارع.
أعلنت وزارة الخارجية األمريكية ،في األسبوع
األول من شهر شباط الماضي ،عندما بدأت األحداث
في تونس ومصر ،عن اجتماع غير مسبوق لسفراء
البعثات الدبلوماسية وقناصلتها وممثليها في
واشنطن ،يزيد عددهم عن  260شخص ،يعملون
في  180دولة حول العالم.
لقد تم جمع الدبلوماسيين األمريكيين
في واشنطن ،من أجل تقديم توضيح رسمي
للعقيدة االستراتيجية الجديدة للدبلوماسية
األمريكية (Quadrennial Diplomacy and
 ،)Development Review - QDDRالمستلهمة
من وثيقة مشابهة للبنتاغون ،وإعالن عقيدة «
الزعامة من خالل السلطة المدنية».
حاضر أم��ام الدبلوماسيين قائد القوات
الموحدة األمريكية األدميرال مايك مولين ،الذي
قرأ محاضرة حول العمليات العسكرية – المدنية
في القرن الحادي والعشرينّ .إن بناء النماذج
الدبلوماسية حسب مواصفات العسكريين لم تعد
تدهش أحدًا ،لكن المقولة الجديدة المعلن عنها
في هذه العقيدة الجديدة هي «الزعامة األمريكية
ّ
التصور عن
من خالل السلطة المدنية» ،تربط
السلطة المدنية «الصحيحة» مع ضمان التصور
الموحد «للمدخل الحكومي العام» إلى السياسة
الدولية .احتل المكان األول في الدبلوماسية
«االقتصاد ذو القبضات القوية» ،الذي يجب أن
يمارس في الواقع سياسة أكثر عدوانية تخدم
أهداف األلفية» و»اإلدارة الكونية».
المداخالت التالية من حيث األهمية كانت
كلمة سفيرة الواليات المتحدة في األمم المتحدة
س��وزان راي��س ،وكلمة المدير الجديد لوكالة
الواليات المتحدة حول التطور الدولي راجيف
ش��اه .الفكرة األساسية لشاه ه��ي :أن تكون
وزارة الخارجية األمريكية الواجهة ،التي تضمن

ً
للشركات العابرة للقارات مكانا تحت الشمس في
المجاالت األولوية المختارة لالقتصاد الكوني –
« األمن الغذائي» ،ومكافحة االيدز ،والمتغيرات
المناخية ،والزعامة في العمليات اإلنسانية أثناء
الحاالت الطارئة.
ّإن النية في تعبيد الطريق إلى التجارة الكبرى
بمساعدة «م��ب��ادرة الصحة الكونية»(Global
 ،)Health initiativeأو «تحالف الزعامة الكونية»
( ،)Global Leadership Coalitionالذي يجمع
أكثر من»  400رجل أعمال ،وخبراء من خمسين
والي��ة» ،مقابل ّ
تفهمهم «المناسب» لتصرفات
الحكومة األمريكية .وسيدفع كلفة طلب الزعامة
الكونية بيل غيتس ،وأورين بافيت ،وتير تيرنير،
الذين أع��ادوا توجيه تجارتهم نحو «الصحة»،
و»الغذاء» ،ومكافحة التغيرات المناخية ،حيث
وعدوا بدفع  %50من ثرواتهم لالستثمار في «
التطور المستقر» للزعامات الكونية .وانضم منذ
فترة – مؤسس أكبر شبكة اجتماعية في العالم
« الفيسبوك» م��ارك تسوكيربيرغ إل��ى قائمة
المليارديرين األمريكيين ه��ذه ،التي وافقت
على دفع نصف ثرواتها على األقل «لألهداف
الخيرية» العامة.
تسعى العقيدة الدبلوماسية الجديدة
ّ
لفعالية أكبر مقارنة مع
للواليات المتحدة،
تقنيات « الدفاع عن حقوق اإلنسان» السابقة،
في التدخل في االقتصاد الكوني والسياسة
العالمية ،عن طريق جذب أوسع لالستثمارات
الخاصة ،واستخدام التكنولوجيات المعلوماتية
األكثر تطورًا ،وإعادة صياغة أفكار «الدبلوماسية
الشعبية».
الوثيقة تحاول الموازنة بين تدخل اإلدارة
األمريكية المباشر في «التغيرات» في العالم
الثالث ،بهدف تأسيس ظروف مناسبة لالقتصاد
األمريكي ،وتحويل المسؤولية عن عمليات زعزعة
ّ
االستقرار إلى القطاع المدني ،الذي يزعمون أنه
ستنتقل إليه الزعامة في التخطيط للتغييرات
الحاصلة.
تخطط ال��والي��ات المتحدة أن��ه ،ف��ي حال
نجاح مخططها في المنطقة العربية ،ستعيد
إحياء مشروع «الشرق األوسط الجديد» ،ويكون
ذل��ك سيكون بمثابة بروفا رئيسية ستنضم
إلى «مشروع أوباما» ،ومن ثم تنتقل سريعًا إلى
الفضاء السوفيتي السابق ،وبالتالي وضع حد
لتأثير كل من روسيا والصين ونفوذهما في
هاتين المنطقتين ذات األهمية الجيوسياسية
القصوى ،ليس بالنسبة إل��ى روسيا والصين
فحسب ،وإنما بالنسبة إلى أي دولة عظمى تطمح
لدور عالمي ،يمكن أن ينافس الواليات المتحدة
على المستوى الكوني.
الحرب في المنطقة ..حاجة ّ
«ملحة» للواليات
المتحدة
ّإن أزمة الدين األمريكي ،واألزمة المتصاعدة
في كل المجاالت ،تفرض على اإلدارة األمريكية
البحث عن أساليب غير اقتصادية إلدارة مشكلة
الدين ،وللخروج من أزمة التذمر الشعبي الكبير
التي تعيشها معظم الواليات األمريكية جراء
عملية اإلصالحات في مجال الصحة ،والتقليص
الحاد لميزانيات البرامج االجتماعية.
احتل قبل فترة حوالي  100ألف متظاهر
مبنى حكومي في عاصمة كاليفورنيا ،يحتجون
على التقليص الحاد للبرامج االجتماعية وزيادة
تكاليف الدراسة ،وزي��ادة نسبة العاطلين عن
العمل..الخ .اليوم وحسب اإلحصاءات الرسمية

األمريكية ،ال يمكن لكل عاشر شخص في
الواليات المتحدة من تأمين السلة الغذائية
الالزمة ّ ،أما في الواقع فإن الصورة أقسى من ذلك.
هذا في الوقت الذي يوجد فيه حوالي  250مليون
قطعة سالح فردي مرخصة في أيدي أبناء الشعب
األمريكي.
وعندما وافق الكونغرس األمريكي قبل فترة
على رفع سقف الدين ،ازداد الدين األمريكي
مباشرة حوالي  ،%10والتناقضات االقتصادية
بين الواليات المتحدة األمريكية والصين تتعمق
ً
يوما بعد يوم.
ال يوجد اآلن لدى اإلدارة األمريكية أي حل
معقول للخروج من أزمة الدين .لذلك فهي اليوم
بحاجة أكثر من أي وقت مضى لحرب ،شرط أن
يكون الجميع ضد الجميع ،وأن ال تكون حربًا
نووية ،وأن ال تكون هي مشاركة في هذه الحرب،
وإنما وسيطة وموجهة ،ومحرضة ،تقدم األسلحة
والنصائح.
إذًا هي بحاجة لتوسيع الحرب على ليبيا،
وجذب مشاركين جدد .الحرب على سوريا هي
األوفر حظًا ،السبب الموضوعي موجود ،بقي إيجاد
أطراف تدخل هذه الحربً .
طبعا األوروبيون اآلن
غير قادرين على ذلك ،والواليات المتحدة ليس
لديها اإلمكانية الماليةّ ،أم��ا تركيا المشبعة
بالطموحات اإلقليمية ،وسبق أن احتلت سوريا
على أربعة قرون ،ولديها نقطة ضعف هامة هي
المشكلة الكردية ،وأمريكا قادرة بحكم وجودها
في العراق وتأثيرها داخل التنظيمات الكردية،
على أن تلعب على هذا الوتر وبذكاء ،إضافة إلى
وتر التأثير «اإليراني» في المنطقة ،والذي ّ
يعد
عائقًا أمام الطموحات اإلقليمية التركية.
لذلك نشهد اآلن تركيز السياسة الخارجية
األمريكية على تركياّ ،
معولة في الوقت نفسه
أنه قريبًا ستتم مناقشة مسألة قبول روسيا في
منظمة التجارة العالمية ،وهنا قد ينجح الضغط
على روسيا للموافقة على إصدار قرار من مجلس
األمن يدين سوريا .وما نشهده من توترات حالية
في العالقات التركية – السورية ،يدخل في هذا
اإلطار.
ّ
أمريكا تدرك أنه وفي حال نشبت الحرب،
إيران لن تبقى مكتوفة األيدي ،وستشارك بقوة،
وهنا سيجد العراق نفسه في غمرة هذه الحرب.
موازين القوى متساوية تقريبًا ،ويمكن أن تلعب
القواعد األمريكية في تركيا والعراق دور المزود
باألسلحة ،والمساعد أحيانًا ،كي ال تسمح أن يكون
مسار الحرب في غير صالحها ...الخ.
ً
لقد نشرت صحيفة «تايمز» مقاال لجيمس
بوون الذي كان يغطي الحرب في البلقان ،يقول
فيها « :تركيا يمكن أن تدخل حربًا إقليمية تحت
شعار «إنقاذ» السوريين ،وستكون الحرب على
ليبيا نزهة سلمية مقارنة مع هذه الحرب» .
تركيا و»اللعبة المزدوجة»
السبب الذي يكمن خلف «اللعبة المزدوجة»،
ال��ت��ي تمارسها ال��ق��ي��ادة ال��ت��رك��ي��ة ،تفرضه
الجيوسياسة الشرق أوسطية .بالنسبة إلى القيادة
التركية ،بحاجة لسوريا ضعيفة ،واألفضل أن
يسيطر عليها «األخوان المسلمون» .ألن القيادة
في سوريا ،وعلى مدى عقود تمكنت وبفضل موقع
سوريا الجيوسياسي المفتاحي في المنطقة ،من
صياغة منظومة من العالقات الدولية أهلت سوريا
أن تكون الدولة األهم في العالم العربي ،بغض
النظر عن إمكانياتها االقتصادية المتواضعة.
خروج سوريا من موقع الالعب السياسي األقوى

في العالم العربي سيحقق لهم أهدافًا عدة دفعة
ً
واحدة :أوال – سيقلل من التأثير اإليراني في العالم
العربي ،كون سوريا هي الحليف اإليراني األول في
المنطقة .ثانيًا – سيعطي تركيا مكانة الشريك
األول الضامن لحقوق الفلسطينيين ،الذي تتميز
فيه سوريا حاليًا .ثالثًا – إزالة المنافسة السورية
في العراق ،حيث تعمل تركيا ومنذ زمن على
ّ
سيقوي تعاون
توسيع تأثيرها هناك .رابعًا –
تركيا مع السعودية ،وهذا ما يضمن لتركيا فوائد
اقتصادية ملموسة .خامسًا – سيمهد لتركيا
الطريق أمام لعب دور «العثمانيين الجدد» ،في
العالمين العربي واإلسالمي.
لكن القيادة التركية ،والتي صعد نجمها
بسرعة في المنطقة ،نتيجة بعض مواقفها
إلى جانب القضية الفلسطينية ،وتعاون سوريا
وإيران االستراتيجي معها ،بعد ّ
تغير مواقفها
تجاه قضايا المنطقة ،ال تدرك أنها تلعب بالنار،
وأنها لن تكون سوى أداة ،يستخدمها الغرب عند
الحاجة ،ثم إهمالها عندما تنتفي الحاجة إليها،
لتبقى منتظرة على أبواب االتحاد األوروبي دون
إذن بالدخول ،وعندما تعود ستجد أبواب المنطقة
مقفلة في وجهها ،لتبقى كما كانت على مدى
القرن العشرين ،على هامش السياسة الدولية.
الهزيمة والنهاية الفعلية لهيمنة القطب
الواحد
إذا تمكنت هذه االنتفاضات ،واألزم��ات من
ّ
إسقاط بعض األنظمة ،إال أنها لن تتمكن من
إسقاط األنظمة الممانعة ،وال أن تؤثر على محور
المقاومة والممانعة في المنطقة ،وذلك ألسباب
عديدة أهمها:
ً
أوالّ :
ألن هذه األنظمة تستند إلى قاعدة
شعبية واسعة جدًا ،تمثل األغلبية الساحقة من
السكان.
ثانيًا :ألن لديها المناعة الكافية لمواجهة
العقوبات االقتصادية المفروضة عليها ،التي
ستفرض في المستقبل ،وألن هذه العقوبات
مورست ،وما زالت تمارس منذ عقود ،ولن تؤدي
إلى أية نتيجة تذكر ،ألن هذه الدول لديها شبه
اكتفاء ذاتي للمواد األساسية ،وهناك أسواق
بديلة في حال وجدت نفسها مضطرة إليها.
ثالثًا :لدى هذه ال��دول ما يكفي من القوة
العسكرية لمواجهة أي عدوان عسكري محتمل.
رابعًا :كون هذه الدول تلعب دورًا جيوسياسيًا
مهمًا في المنطقة ،ولديهم ما يكفي من الوسائل
للتأثير والرد.
خامسًا :استحالة تدويل أزماتها ،لمكانتها
الجيوسياسية ،ووقوف قوى دولية إلى جانبها؛
أهمها روسيا والصين.
كما أن األح��داث قد أكدت لكل من روسيا
والصين ،أن المستهدف من هذه االضطرابات
واألزم���ات ،ليس شعوب المنطقة وأنظمتها
فحسب ،وإنما مصالح هذه الدول ومستقبل دورها
الجيوسياسي العالمي ،لذلك شاهدنا كيف أن
هاتين الدولتين ،استخدمتا الفيتو مجتمعتين،
ّ
الموجه
وألول مرة في التاريخ على مشروع القرار
ضد سوريا ،لتقول للواليات المتحدة وحلفائها
كفى التفرد بالقرارات السياسية الدولية ،وإن
هناك أقطابًا ج��دي��دة على الساحة الدولية،
لديها كل المقومات ألن تلعب دورًا رياديًا في
العالم ،ولها مصالحها التي لن تفرط بها من اآلن
وصاعدا.
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حممد منذر لطفي
�إىل ال�شاعر العربي اخلالد «�أبي ُعباد َة البحرتي» مع احلب والإعجاب الدائمي

-1ُ َ
ُ َ
َ
ال���ش���ع���ر األص�����ي�����ل ..زه�����ا وط��اب��ا
ِب�����ك
س����م����اء ال���ش���ع���ر نجمًا
وت���ب���ق���ى ف����ي
ِ
ُ
َ
ُ
ال�����غ َ
َّ
ب��ي��ت
ال����ح����س����ان ..وأي
�����ر ُر
ل����ك
ِ
ٍ
َ
ط���ل���ع���ت ع���ل���ى ل���ي���ال���ي ال���ش���ع���ر ..ب����درًا
َ
ف����ك����ن����ت ب����م����وك����ب اإلب�����������داع ن���اي���ًا
َ
وك�����ن�����ت ..ب���م���ا ْ
أدر َت م����ن ال���ق���واف���ي
-2ً
َ
َ
«ب���م���ن���ب َ
���ج»( ..)1ال��خ��ض��راء طفال
درج����ت
ِ
َ
َ
ال��������دار «ل���ل���ش���ه���ب���اء» تسعى
وع����ف����ت
َ
ُ
ُ
ال���ح���س���ن َم َّ
ج����ن����اه ش��ه��دًا
������د
ه����ن����اك
َ
ُ
ُ
ْ
َّ
َ
َ َ
َ
����رات َدال
«ف����ع����ل����وة» أج����م����ل ال����ع ِ
����ط ِ
ٌ
ُ
ُ
ي���ه���ي���م ِّ
ف��ي��ه
���ح���ر
ال���س
وج��������ه..
ل���ه���ا
ِ
َ
َ
َ
���ع���م���ت ب���ك���رم���ه���ا ..وق���ط���ف���ت م��ن��هُ
ن
َ
ُ
ت����ط����م����ح ل��ل��م��ع��ال��ي
رح���������ت
ول�����م�����ا
َ
َ
َ
رح����ل����ت ..ه���ج���رت «ع����ل����وة» وال��م��غ��ان��ي
َ
وي�����ا ق���م���رًا ش���ف���ي���ف ال�����ض�����وء ..أس����رى
َّ
ن��������دي ال�����زه�����ر واف�����ى
وي������ا روض��������ًا
َ
«ال��خ��ل��ي��ف��ة»( ..)3وه���و بحرٌ
ن��زل��ت ِح��م��ى
ِ
ُّ
َ
ج���ل���ي���س ُ
َ
���ه ..وال�����ح�����ظ واف����ى
ف���ك���ن���ت
َ
َ
�����ت َ
َ
�����ن ال����ج����واري
وش������اع������ر ُه ال�������ذي ف
َ
َ
َ
ُ َ
س����اح����ر األن������غ������ام ..ث ٌّ
ُ
����ر
���ن���ب���ع���ك..
ف
ُ َ ُ ُّ
�����ل ُ
ٌّ
ف���������ن ..وإن�����ي
�����ه
وش��������ع��������رك ..ك
-3َ
َ
ُ
أت����ي����ت إل����ي����ك ف����ي ذك���������راك أش����دو
َ
ُ
ُ
ب��ه��ي��ج
ت����رك����ت «ح�����م�����اة» ف����ي ُح����ل����م
ٍ
َ
َ َّ
ُ
����ن َ
����اء ج��ذل��ى
ت����رك����ت ري����اض����ه����ا ال����غ
ُّ
ُ ُ ْ َ
َ
���ن ْ
���ت���ي���ه���ا
ال���ن���ه���ر ي���ل���ث���م وج
َي����ظ����ل
ُ
َّ
ُ
ال�����ص�����ادي ل��ح��ون��ًا
ق��ل��ب��ه��ا
ف���ي���رس���ل
َ ْ َ َ ً ُ ِّ
ُ
�����دل�����ة» ت��غ��ن��ي
ت����رك����ت ه���ن���اك «ع�����ن
َ ُ
ال���ع���ن���اق���ي���د َ
ُ
ال���ح���وال���ي
ف���ت���س���ك���رن���ي
ُ
أت�����ي�����ت ..وب�����ي م����ن األش��������واق م����ا بي

َ
َ
َ
وال����م��ل�اب����ا
زل��������ت ال����خ����م����ائ����ل
ف���م���ا
َ
َ
َّ
ِإذا ق���ي���ل ال����س����ن����ا ..ك���ن���ت ال���ج���واب���ا
َ َ
ُ
ْ
َ
���م���ت ..ول����م ت���ض���ئ ف��ي��ه ش��ه��اب��ا..؟
ن���ظ
َ
َّ
ال�����داج�����ي س��ح��اب��ا
وك����ن����ت ب��ق��ح��ط��ه��ا
َ َ
ُّ
ال����ش����ع����ر أن����غ����ام����ًا ِع����ذاب����ا
ي��������زف
َ
ُ
ح���ل��اه ْ
������م ش���راب���ا
ع���ل���ى ال����ش����ع����راء ..أ
ُ ُ َّ َ
ْ
وع����ش َ
�����وة وال��ش��ب��اب��ا
����ت ب���ه���ا ال�����ف�����ت
ُ َ ِّ
َ
ُ
����ل َ
وال��ع��ق��اب��ا
����ي..
ف��ك��ن��ت ب��ه��ا ال����م����ج
وأح����ل����ام���������ًا ..وأن�����س�����ام�����ًا ِرط�����اب�����ا
َ
ُ
َّ
�������ن ُح ْ
�����س�����ن�����ًا ..أو َدع����اب����ا
ح���ل���اه
وأ
َ
ٌ
ْ َ
وط���������رفْ ..إن رم����ت����ك ب������ه ..أص���اب���ا
ع���ن���اق���ي���د ال������ه������وىَ ..ف َ
َ
����ح��ل�ا وط���اب���ا
َ
َ
َ
إل�����ى «ب������غ������داد» أس�����رج�����ت ِّ
ال���رك���اب���ا
ُّ
ُ
َ
ال�����دم�����ع ي���ن���ه���ل ان���س���ك���اب���ا
ف���������راح
ْ
َ
«ب�������غ�������داد»ُ ..م���ؤت���ل���ق���ًا ِرغ���اب���ا
إل�����ى
َ َ َ َّ
ُ
���ط َ
���ر ال������روض ال��رح��اب��ا
«ال�����ع�����راق» ..ف���ع
ُ
َ
ي����ح ُّ
���ع���ل���ي���ه ِق���ب���اب���ا
ال����ش����ع����رُ ..ي
����ب
ِ
َ
ُ
ُ
وال����س����ع����د آب���ا
ن�����دي�����م�����ه..
وك�����ن�����ت
َ
َ َ
����ت َ
َ
َ
�����رائ�����ر ..وال���ك���ع���اب���ا
ال�����ح
����ن
ك���م���ا ف
ُ َ
ُ
ُ
َّ
وغ������ي������رك ن����ب����ع����ه ك������ان ال����س����راب����ا
َ
ُ
أع�����ذب ُ
َ
�����ه ُرض���اب���ا
رأي�������ت ال������وص������ف..
َ
َ
َوأق������ب ُ
������س م���ن���ك ي����ا أب����ت����ي ش��ه��اب��ا
ِ
ُ
َ
ال����رب����ي����ع ل���ه���ا ِإه����اب����ا
ن����س����ج
وق������د
ً
َ
و»دائ��������رة»( )4ع��ل��ى «ال��ع��اص��ي» تصابى
وي����وس ُ
����ع����ه����ا ِع����ن����اق����ًا ..أو ِع���ت���اب���ا
ِ
َّ
ُ
ُ
ث���غ���ره���ا ال����ش����ادي َ«ع���ت���اب���ا»
وي����غ����زل
َ
ُ
����ره����اَ ..ش ْ
���������ذ ِّو ُب ش ْ
����ع َ
����ه����دًا ُم���ذاب���ا
ت
ِ
ُ
وت���ف���ت���ح ل���ل���ه���وى ال���م���ع���س���ول ب��اب��ا
ُ
َ
ذك�����������راك ..أس���ت���ب���ق ِّ
ال��ص��ح��اب��ا
إل�����ى
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َ
َ
ُ
ُ َ
ف���م���ث���ل���ك م���ن ُي���ح���ي���ل ال���ل���ي���ل صبحًا
-4ْ
َ
ُ
���ن ٌ
إذا ُذ ِك َ
���و
ف����أن����ت ِص
ال����رب����ي����ع..
��������ر
ْ َ
ُ
َ
ك�������ر «ال���خ���ل���ي���ف���ة» واألم����اس����ي
وإن ذ
ْ
ُ
وف��������ود ال����م����اء عجلى
وردت
ل���ق���د
َ
ْ
وإن س����أل ال�����ورى ع���ن م��ج��د «ك��س��رى»
ْ
َ
َ ُ
وس���ل���م���ًا
رس����م����ت ح�����ي�����ات�����ه ..ح����رب����ًا ِ
َ
ُ
َ
َ
ال��������روائ��������ع ..ال ت����ج����ارى
ب������دع������ت
وأ
َ
َ َ
َ َ
����ق َّ
���م ْ
َ
���ل َّ
���س
ال����رس����م ي����ا أب�����ت�����ي ..ت
����ر
ت
َ
ُ
َ
ْ
َ
َّ
ت�������ق�������ر ..ف���ل���م أق����������ل إال ي��س��ي��رًا
ْ
ُ
ن����ج����وم ال���ش���ع���ر ي��وم��ًا
غ����اب����ت
إذا
-5ُ َ َّ
َّ
ب�����ال�����دراري
�����ح
�����وش
أب�����ا ال���ش���ع���ر ال�����م
ِ
ُ
ً
َ
ِّ
«ال����ج����ع����ف����ري»( )6غ����دا ط��وي�لا
ف��ل��ي��ل
ْ
ْ
����ج ُ
رح����ل����ت م����ب����اه ُ
وغ����اب����ت
����ه..
ل���ق���د
ِ
َ
ْ
ُ
َّ
ُ
َّ
َوف��������ر ال����س����ع����د م����ن����ه ..ف��ل�ا س���ع���ادًا
َ
ٌ
ُ
ف��ل�اك����ؤوس
ف���ي���ه ..
األن�������س
وغ�������ار
ِ
َّ
َ
����ه����ن َ
ُ
ح����ي����ن خ���ان���وا
����د
ال����م
ول������و َّأن
ُ
َ
وح������زم
ع�������زم
ورح��������ت ت����ص����ول ف����ي
ٍ
ٍ
ْ
وم������ل َ
ُ
ع���ل���ي���ه���م ض����رب����ًا وط��ع��ن��ًا
������ت
ْ َ َ
ُ
َ
ح���رف
���ك���ت ب��ك��ل
وإن ش���ك
ص����دق����ت..
ٍ
َ
غ����ي����اب
وإن ال�����ح�����ق ي���ب���ق���ى ف�����ي
ٍ
-6َ
َ
ُ
ب����غ����داد» واب��ك��ي
ال���ح���زن «ي����ا
أق��ي��م��ي
����ر ُت ُ
َ
ح����اص ْ
ُ
����ه
ف������أس������راب ال����ش����دائ����د
َ
ف����ع����اد إل�����ى ك�������روم ال���ش���ع���ر يجني
َ
س��اك��ن��ي��ه
«اإلي������������وان»( )7ي���رث���ي
أت����ى
ِ
َ
َ
ْ
ه����ن����اك ..م���ض���ت آلل����ي ال��ش��ع��ر ت��ت��رى
ُّ
ُ
ُ
ِّ
����ح����ت����ري» ي���ظ���ل ده����رًا
«ال����ب
ف�������روض
َ
َ
ال����ش����ه����اب ل���ن���ا جميعًا
ك�������ان
ل���ق���د
ْ
ُ
إذا غ����اب����ت ن����ج����وم ال���ش���ع���ر ي��وم��ًا

ُ َ
ُ
ال���ع���ج���ب ُ
َ
ال��ع��ج��اب��ا
����ب����دع
وم���ث���ل���ك ُي
ت���م���ن���ح ُ
ُ
ُ
َ
���ه َ
ال���م�ل�اب���ا
وت�����ك�����اد
ل���������ه..
َْ ُ ُ َ
ُّ َ
ال���ع���ذاب���ا
�����ه» ن�����رى
و»ب�����رك�����ت
ال����ص����و َر ِ
ِ
ِّ
ْ
َ
ُ
إل����ي����ه ..ف��ه��ل س��ي��م��ن��ح��ه��ا ال���ط�ل�اب���ا..؟
ِ
َ
ك���ن���ت ال���ج���واب���ا
«إي��������وان��������ه»..
وع�����ن
ِ
ِّ
َ
َ
َّ
َ
ْ
وص�����������ورت ال�����م�����ع�����ارك ..وال���ض���راب���ا
َّ
َ َ ْ َ َ
َ َّ
����ل ْ
���ب���ذ»( )5وال���ش���راب���ا
����د َت «ال���ب���ل���ه
وخ
َّ
ُ
َ
َ
���ج���ل���ي ع����ن����ك ش����ك����ًا وارت����ي����اب����ا
ل���ت
َ
َ
ِّ
َّ
ب����م����ا ق������دم������ت ل����ل����ف����ن اح���ت���س���اب���ا
ُ َ
ْ
ل������ن ي������رى أب�������دًا غ��ي��اب��ا
ف���ن���ج���م���ك
ج���ب���ن���ي ..ك��ي��ف ُأ ْن ُ
َأ ْ
�����س ال��ق��ص��ر غ���اب���ا..؟
َ
ُ
ِّ
����ع����ف����ري» غ�����دا اك��ت��ئ��اب��ا
«ال����ج
وص����ب����ح
ُ
ُ
����������ه ال�����ش�����ادي ي��ب��اب��ا
ف���أم���س���ى روض
َ
ُ َْ
ْ
�����ه ..وال َرب���اب���ا
�����رف
أرى ف����ي ش
�����ت�����ي ِ
ُ
ُ
ُ
ال����خ َ
ُ
ال���ع���راب���ا
����ود
�������دار  ..وال أرى
ت
ِّ
ِّ َ
َ
َ
أح���س���ن���ت ال���ض���راب���ا
ك���ن���ت
ب����ك����ف����ك..
َّ َ
َ
وال����ح����راب����ا
وق������ارع������ت األس������ن������ة ..
ِ
ّ
َ
ال����م����ه����ن َ
وال����ق����راب����ا
����د
وأده������ش������ت
ِ
ُ
َّ
َ
ال����ش����ع����ر ال ُي���������ردي ذب����اب����ا
ف��������إن
ُ
ٍّ َ
إذا م����ا ال���س���ي���ف ع����ن ح�����ق ت��غ��اب��ى
ُ
َ
َّ
ال����س����ن����ى ..وال���ل���ي���ل آب���ا
ف���ق���د رح������ل
َ
َّ
ُ
��ف��ت��ي��ه صابا
���ه���د ف���ي ش
ف��أم��س��ى ال���ش
ِ
َ
َ
����س����ي ُ
َ
َ
ال��م��ص��اب��ا
ط����اي����ب����ه����ا ..وق�����د ن
أ
ُ
َّ
ب���ش���ع���ر َع������ز ف����ي ال���ف���ص���ح���ى ِغ�ل�اب���ا
ٍ
َ
َ
َ
َ
وال����ع����ذاب����ا
ال����ف����واج����ع
����س����ي
وق�����د ن
ُ
ُ
ي���ض���وع ْ ..
ال����ده����ر ش��اب��ا
رب���ي���ع
وإن
ِ
وي���ب���ق���ى ف�����ي ل���ي���ال���ي���ن���ا ال���ش���ه���اب���ا
ُ َ
ْ
ل������ن ي������رى أب�������دًا غ��ي��اب��ا
ف���ن���ج���م���ك

( )1ـ البلدة التي ُو ِل َد فيها الشاعر ..وهي من أعمال مدينة «حلب».
ُ
( )2ـ إحدى حسناوات «حلب» ..وقد شغف «البحتري» بها حبًا.
ُّ ُ َ ِّ
“المت َوكل”.
( )3ـ هو الخليفة العباسي

«حماة» بلد الشاعر.
ُ
( )5ـ هو نديم «كسرى» في الشراب واألنس.
( )6ـ هو ُ
اسم قصر الخليفة «المتوكل».

( )4ـ إشارة إلى النواعير ُ
المقامة على نهر «العاصي» في مدينة

( )7ـ هو قصر «كسرى أنوشروان» ملك الفرس.

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد
الكتاب العرب  500ل س  -لألفــــــراد1000ل.س
وزارات ومؤسسات1217ل.س  -في الوطنالعربي:لألفراد 300ل.س أو - $ 30للوزارات
والمؤسسات 4000ل.س أو-$40خارج
الوطن العربي:لألفراد 6000ل.س أو - $120
ً
للمؤسسات7000ل.س أو $140والقيمة 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
www.awu-dam.org

E-mail : aru@tarassul.sy

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
ـ غير منشورة ورقيًا أو ّعبر الشابكة.
ـ منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة
التشكيل حين ال��ل��زوم ،وعالمات
الترقيم.
ـ ال تتجاوز المادة المرسلة /800/

ثمانمئة كلمة.
ـ يرفق مع المادة ( )C.Dأو ترسل عبر
البريد اإللكتروني.
ـ يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا
لزم األمر.
ـ ال يرسل الكاتب أكثر من مادتين.
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السينما السورية ومكاشفات بال أقنعة
عن اتحاد الكتاب العرب وضمن سلسلة الدراسات لهذا العام صدر
لألديب والناقد السينمائي المعروف صالح دهني كتابه «السينما السورية
ـ مكاشفات بال أقنعة».
ويرصد الكتاب عالقة السينما بالجمهور وفي هذا الصدد يقول الشاعر
شوقي بغدادي :ال أبالغ إذا قلت إن عالقة الجمهور السوري بالسينما
تحولت من نزهة للتسلية والفرجة إلى وقفة نقدية متأملة من خالل ما كان
يسمعه من صالح دهني عبر اإلذاعة أو يقرؤه من كتاباته في الصفحات
من نقد ذكي لماح مقنع ونزيه.
لقد كان صالح دهني بحق أول معلم تنويري جماهيري للفن السابع
في بالدنا.
ويضم الكتاب عناوين عدة في  117صفحة من القطع الكبير.

المصطلح اللساني العربي وقضية السيرورة
يحاول الباحث عبد الله محمد العبد في كتابه «المصطلح اللساني
العربي وقضية السيرورة» الصادر هذا العام عن اتحاد الكتاب العرب ضمن
سلسلة الدراسات لملمة ما يمكن من تنظير وتجسير ما بين هذا التنظير
والتطبيق.
ّ
ويقول في مقدمة كتابه :جاء المقدم من الفصول ليعلم على العالقة
العالمية اللغوية وخصائصها وما ينبثق من أصولية التواصل اإلنساني من
حاجة إلى االتفاق على أصل أو بؤرة العرقية العالمية اللغوية.
ّ
وعلم في نهايته على قضية مهمة أال وهي ضرورة توظيف التقنية
العلمية الحديثة في توليد المصطلحات العربية وتقنيتها وتعريفها
ونشرها وذلك بتوظيف الحاسبات اإللكترونية لعمل بنوك للمصطلحات
العلمية في شتى المجاالت المعرفية.
الكتاب في  179صفحة من القطع الكبير.

خلس ًة عن الروح
عن اتحاد الكتاب العرب صدرت
المجموعة الشعرية الثانية للشاعر
يحيى محي ال��دي��ن وه��ي بعنوان
ً
خلسة عن ال��روح تحتوي المجموعة
خمسًا وأربعين قصيدة تسير على
أكثر من تفعيلة استخدمها الشاعر
وه��و ي��ع��زف م��ن ال��ت��راث الشعري
العربي كما يتناول الحداثة ما أعطى
ً
غنى وخصوصية لكثير من القصائد
المجموعة من القطع المتوسط
بلغت  155صفحة وهي المجموعة
الشعرية الثانية للشاعر بعد أن صدر
له في عام  2010مجموعة شعرية
بعنوان تالوة الشغف الصادرة عن دار

رياحيني
سهيل
الذيب

نون ع بحلب.
ـ من أجواء المجموعة نختار
حين تصحو المراثي
بأحالمنا
سينام الحنين
على ضفة الورد
ْ
قديم
مثل شهيد
***
إذا غير الصمت
قافية الروح
وانكفأ االحتمال
وصار العدو
ْ
حميم
صديقًا
***

متى داهم العشق
غربتنا
واقترفنا النشيد
شربنا كؤوس النديم
ْ
نديم
وما من
ومن قصيدة أخرى بعنوان ـ ظل
األعالي ـ
وهذي البالد ً
رؤى لألعالي
تثير بصبح الرضاب شهيقي
وتشرب من مهجتي وظاللي
أمسية
تنادم حلمي بمطلع
ٍ
صاغها من بريق الهوى
غرتين هاللي

يتابع الصحفي والقاص سهيل الذيب مشواره اإلبداعي بعد روايته «ذكريات في زمن ما»
ومجموعته القصصية األولى «الكاتب والشرطي» حيث أصدر حديثًا مجموعته القصصية الثانية
«الرياحيني» وقد ضمت قصصًا اجتماعية وسياسية متميزة منها اللص ـ من قتل أمي ـ تلك المرأة..
ذلك اليوم ـ محمود عبد الله المعطن ـ حين يقتل الفرح ـ مظاهرات ..مظاهرات ،الرياحيني ـ عروس
الموت ـ متقاعد خمس نجوم ـ اللقاء األول وعلى ضفاف الشاطئ الهادي.
ومن أجواء القص عند سهيل الذيب :الكثيرون وبدعتهم من هذا المكان صاروا أشخاصًا مهمين
ووحدي بقيت مثل هذا الكرسي الذي نشأ بيني وبينه الكثير من المحبة والكراهية ،ومن الحقد
واإلهانة ،لكننا بقينا معًا أشعر أنني بحاجته ولو تكلم تعال إنه بحاجتي نحن نشبه بعضنا كثيرًا
فنحن صامتان ال يتحركان إال بفعل قوى أخرى.
المجموعة صادرة عن دار بعل في  125صفحة.

املدير امل�ســــ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

مدير التحرير :حنــان درويــــــــ�ش

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن
تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق
ً
ابتداء من عام 1986
أسست وصدرت

هيئة التحرير:

�إ�سماعيل امللحم  -د .حمدي مو�صللي  -زهري هدلة -د .عادل فريجات -
عياد عيد  -حممود حامد  -مرمي خري بك

غ�سان كامل ونو�س

لي�س �آخراً

األوفياء
 ...وما يواسي أن من بني البشر أناسًا أشقاء وأصدقاء ،صدقوا حقًا ويصدقون ،خبروا
ما تعرضت له سورية ،البلد العزيز المقاوم ،عبر السنين ،وعرفوا حقيقة ما تتعرض له
بشكل مباشر ومفضوح منذ أشهر ،ويدركون مدى الظالمة التي يتحملها أبناؤها ،وحجم
ّ
الضاللة التي تضخ ضدهم..
فقاموا ،كما في كل وقت مضى ،ومنذ األيام األولى للتحركات المخادعة ،والشعارات
المناورة ،يقولون قولة الصدق ،ويقفون وقفة الواجب والمسؤولية ،ال لمنفعة شخصية،
وال لمكتسبات آنية؛ بل قراءة للواقع القريب والمحيط والبعيد ،ورصدًا للمواقف والمواقع
ّ
واألح��داث ،وانتصارًا للحق ،وتنبيهًا لمن يرى ويسمع ويحس ،وتحذيرًا مما يكيده
ً
ً
الكائدون ،وانسجامًا أوال وأخيرًا مع كياناتهم ،تكامال بين المبدأ والممارسة ،ومواءمة بين
القول والفعل ،والفكر والسلوك..
ّ
لو كانوا منافقين ،كما العديد حتى من أبناء البلد ،لتربصوا على األقل ،في انتظار
سقوط سورية ،وألفتوا ،أو ّ
صدقوا الفتاوى التي تنهمر على السوريين ..أحقادًا وفتنًا
وحصارات ومقاطعات؛ لو كانوا أدعياء أو شامتين ،أو منتقمين ،لقرؤوا الفاتحة على
سورية ،كما فعل سواهم في الداخل والخارج ،تمهيدًا القتسام الغنائم ،حتى لو ترافق
ذلك مع أنات وزفرات ،وأشاعوا ظالميات وجهاالت!..
لو كانوا تجار مواقف وسماسرة جثامين ،النضموا إلى أعضاء الجوقة ،الذين بدؤوا
بالندب والنواح على ما كان ويكون ،وهم يمشون في الجنازات التي شاركوا في تسييرها،
وتباكوا على الضحايا ممن كان لهم في دمهم نصيب؛ ها هي المنابر اإلعالمية العديدة
المتشارسة ،والمواقف المشرعة ،السابقة والالحقة ،عداء وظلمًا وافتراءات..
ّ
لكن األوفياء من العرب وغير العرب ،أبوا إال أن يكونوا ّ
بارين ومتوازنين وجادين
ّ
ومضحين ،ومخلصين لتاريخهم ونضاالتهم وكراماتهم التي تشهد لها سورية ،كما
تشهد لها ساحات أخرى ،ومناسبات كبرى ..وقد تحملوا فيما مضى ،وتحملت سورية
معهم ،ومن أجلهم ،الكثير من المواجهات القارسة..
وها هم يتحملون اآلن من أجل سورية ،كما تتحمل ،هذه الهجمة األشرس واألوسع
واألشمل ،واألكثر افتئاتًا ودموية ووحشية!
الشرفاء من العرب وغير العرب ،مثقفين ومفكرين وأدب��اء وفنانين وإعالميين
وسياسيين ومحامين وتربويين واقتصاديين وعلماء اجتماع ومحللين ..لم ترهبهم
األنواء ،ولم تغرهم كل األضواء ،وال شغلهم الرنين عن الحنين إلى األلفة والصدق والنبل
والوداد..
ّ
ّ
لم تشغلهم كل مرغبات الدنيا عن اتخاذ الموقف الحق ،ورؤية المشهد الحق،
ّ
ّ
والتمسك بالمبدأ الحق ،وال شك في أن ما يتعرضون له مضاعف القسوة بالغ األذى،
يتناسب مع قوة الخيار ،وشدة تأثيره ،وعمق فحواه ،وأصالة معناه؛ ألنهم يقفون في
الجانب الذي ٍاقتنعوا بصوابيته ،هذا ما أماله المنطق والتفكير ،اإلحساس الصادق والعقل
ّ
الخير؛ وألنهم يعثرون الخطو (العالمي) الجموح للتخويض العكر في أرض الشهامة
والكرامة؛ وألنهم فضحوا الساكتين المنافقين الناكرين ..عربًا وغير عرب ،حتى من أبناء
البلد نفسه ،فانزعج منهم من انزعج وأشهر ذلك ،ومنهم من اكتفى بمحاولة النيل من
المواقف الشريفة لهؤالء الذين يحبطون مع أبناء سورية األباة الكرام ،المخطط الذي
تعب أعداء اإلنسانية كثيرًا ،وصرفوا الجهد والمال ،وبذلوا ماء الوجه ،وأساؤوا لألعراف
وانتهكوا المبادئ ،كي تكون الضربة قاضية!
ّ
ومن الشرفاء من تجشم عناء الوصول إلى سورية ،رسل ثقة وتفاؤل وأمان ،فيما وصل
عبوات متفحرة ،ومقاتلين مرتزقة ،ومهربي سالح ومخدرات ،ومثيري فرقة وفتنة
اآلخرون
ٍ
سوداء..
األوفياء الشرفاء الذين ال يملون وال يكلون ،على الرغم من استمرار األوضاع القلقة،
وتنوعها ،واشتداد العواتي من الرياح ،لم يسكتوا ،ولم يترددوا ،ولم يكسلوا ،ولم يتبلدوا،
ولم يقنطوا ..وهم عارفون بقدرة سورية المتماسكة رسميًا وشعبيًا على تخطي المحن،
ألنهم يدركون تمام اإلدراك ،ويشعرون بسالمة الحواس واإلحساس ،ووفقًا لغايات األعداء
الشريرة السرية والعلنية ،ونواياهم القاتمة الموجهة إلى الموائل والموارد واألجيال،
ودرءًا للكارثة التي تحيق بالمنطقة العربية وشعوبها ،وصدًا للهجمة المدمرة ..يؤمنون
أن في خالص سورية خالصًا لكل المناضلين المقاومين المدافعين عن حقوقهم في هذا
العالم ،الذي تتمادى فيه أذرع األذى ،وتتغول فيه األهداف والمصالح ،يحاصر البريء،
ويفلت زمام المدان ،ليحكم ويتبغدد..
األوفياء الذين نعرفهم ،والذين ال نعرفعم ،لن ننساهم ،ولن ينساهم التاريخ،
وسجالت الشرف والكرامة واإلباء..
***

gassan.k.w@mail.sy

