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غيفارا في جامعة موسكو

في آخر العام ،في
آخر العالم!

| عبد الكرمي �أبا زيد
|

إنني ال أزال أذكر ،وكأنه اليوم ،ذاك الصباح الخريفي ،الحزين،
يوم العاشر من تشرين األول عام  ،1967وقد اصفرت أوراق الشجر
وتساقطت على األرض الفة حرم جامعة موسكو بطوق ذهبي
أخاذ.
خرجت من غرفتي صباحًا متوجهًا نحو كلية االقتصاد .كان
هناك مئات الطالب ،على شكل مجموعات ،معظمهم من دول
أمريكا الالتينية ،قد مألوا ردهات الجامعة .كان النقاش حادًا
تضفي عليه اللغة اإلسبانية طابع الشجار خاصة عندما يجري
عال .استفهمت عن األمر فقالوا لي :غيفارا
الحديث بها بصوت ٍ
استشهد البارحة في بوليفيا ،وهو يقود آخر مجموعة من الثائرين.
كانت صوره تمأل الجدران.
قررت عدم الذهاب إلى الكلية .وقفت وسط احدى المجموعات
التي كانت تضم طالبًا من بلدان عدة .الجميع متفقون على أن
استشهاد غيفارا كان بطوليًا ،ويكنون
له فائق االح��ت��رام والتبجيل .بيد أن
ال��خ�لاف ك���ان ي���دور ح���ول موقفين
نظريين :الموقف األول ،ويتبناه االتحاد
السوفييتي ،يقول بعدم القيام بأية
ثورة دون نضوج الممهدات الموضوعية
لها ،ومن هذا المنطلق ال يجوز اللعب
بالثورة ألن النتائج ستكون كارثية على
الثورة والثوار .والموقف الثاني الذي
تبناه غيفارا يقول إن باإلمكان خلق بؤر
ثورية في جميع بلدان أمريكا الالتينية
وال��ق��ارة ال��س��وداء دون انتظار نضوج
الظروف الموضوعية .وقد تبنيت الموقف الثاني الذي جلب لي
سخط العديد من طالب أمريكا الالتينية.
أذكر أنني كنت أقول لهم نحن ال نختلف على تقدير الموقف
البطولي لغيفارا وتضحيته بنفسه دفاعًا عن قناعاته التي طبقها
عمليًا واستشهد دونها .ولكن أال ترون معي أن دم غيفارًا قد
ذهب مجانًا؟ ألم يكن من األفضل
لو بقي يناضل في كوبا مع رفيقه
في السالح كاسترو الذي اختلف
معه حول تصدير الثورة ،وعمال
معًا على بناء االشتراكية في
ً
كوبا ،لتصبح مثاال يحتذى لبلدان

أمريكا الالتينية؟ هل يمكن إلنسان مهما كان شأنه أن يتخطى
القوانين االجتماعية الموضوعية ليقفز فوقها أو يتجاهلها؟
بعد شهر من استشهاده نشر مقال في جريدة (برافدا) ورد
فيه أن الفالحين البوليفيين لم ينضموا إلى غيفارا ،ألن الحكومة
البوليفية السابقة كانت قد أصدرت مرسومًا لإلصالح الزراعي
ينص على توزيع األراض��ي على الفالحين وقد حاز كل فالح
بموجب هذا المرسوم على قطعة أرض .والفالحون ،هم عصب
الثورة في أمريكا الالتينية ....إلخ
ولكن جالل االستشهاد والحماسة الفائقة التي كانت تسري
في عروقهم منعت هؤالء الطالب من قبول أي رأي مخالف.
قد نكون مخطئين أو مصيبين في موقفنا ذاك ،ربما لن
تذهب دماء غيفارا هدرًا ،وهي بالفعل لم تذهب!
واآلن وبعد مرور أربعة وأربعين عامًا على استشهاد ذلك
الرومانسي الحالم ،ينتصب غيفارا
أم��ام العالم عمالقًا متشامخًا يهز
هذا العالم المضطرب الذي تتحكم
فيه ق��وة طاغية مهيمنة ،فيصبح
ً
مثال أعلى لشبيبة العالم التي تتطلع
إلى مستقبل مشرق وضاء ،إلى عالم
تسوده العدالة االجتماعية والحرية
والسالم.
وقبل أن أنهي ه��ذه الذكريات
ال بد من أن أعرج على حادثة طريفة.
فقد بقيت صور غيفارا ملصقة على
جدران ردهات الجامعة أسابيع عدة.
وبما أن سياسة االتحاد السوفييتي كانت آنذاك ال تتفق مع
طروحات غيفارا ،فقد كان من المحرج إلدارة الجامعة أن تبقي
الصور على الجدران ،وفي الوقت نفسه فإن اإلدارة لم تجرؤ على
نزعها! ما العمل؟ وتفتقت عبقرية اإلدارة عن حل مبتكر ،ولكنه
مكلف ماديًا .فقد ارتأت أن تقوم بطالء جدران جميع الردهات
التي تقدر بآالف األمتار المربعة،
على الرغم من أن الجدران كانت
قد طليت قبل سنتين .وبهذه
الطريقة استطاعت أن تنزع صور
ذل��ك البطل األس��ط��وري دون أن
تستفز شعور أحد!

عامر ال�شيخ ح�سن

أصرح أنا الموقع أدناه ،وأنا بكامل قواي العقلية – على ما أعتقد
– ،وأغلب قواي صحيحة ،أنني قليل الصلة بمجريات العصر الحديث،
وال يعني هذا أنني من عام الفيل ،فعندي تلفزيون ودش ورسيفر
وابن عمي عنده جوال...
وبذلك أتابع بعض التطورات الجارية حولنا من التلفزيون ،وال
أبخل على عيني بأي قناة تمسكني من كتفي وتوجه حركة يدي
على األزرار الصغيرة ،فأرحل من بلد إلى بلد ،ثم أنظر حولي فأرى
الكبير والصغير والمقمط بالسرير ،جميعهم حولي يتوقون إلى حمل
جواالت ،ويفضلونها بكاميرات قالبة...
أشعر أن البارحة كثير الشبه باليوم ،فما زالت تمزقني الديون،
وأنا ال أعرف فن العوم ،فأنا أبحث في مؤخرة كل عام عن أحد ،أستدين
منه ألسدد بعض ديوني الكثيرة..
وبت على معرفة بأن الدش دخل كل بيت ،وأن األدوية التي تعيد
الكهول شبابا متوفرة في السوق ،واالنترنت ينقلك بكل يسر لمواقع
تحثك على استخدام تلك األدوية ،مما دفعني إلى التفكير بطريقة
أبعد بها العجائز عن تلك المعلومات ،حتى أضمن تضييق المنافسات
أمام جيلنا الذي يتخبط بهمومه ،وهو يغرق في لجج من أمواج عاتية
من التشات أو البالتوك وأخبار الفيضانات والزالزل واالنفجارات ،وهي
تتكرر بالصور نفسها في كل المحطات ،باستثناء محطات تنشغل
مذيعاتها برمي المشاهدين بقبالت هوائية مباشرة.
الحظت فجأة أنه أصبح من الممكن للكثيرين بأن يصبحوا نجومًا
في عالم الفن ،يتحلق حولهم معجبون ومعجبات ،من دون أن يقولوا
كلمة ذات معنى أو جملة مفيدة.
وهذا ليس حسدًا أو ضيق عين ،فكل منا أيضًا لديه معجبات ،فقد
تبين لي أنني أملك رصيدا في هذا الميدان ،على الرغم من ضيق ذات
اليد في الميادين األخرى ،والسيما ميادين المال ومصارفه الخاصة
والعامة .ففي إحدى المرات وأنا أجلس بأمان الله في السرفيس،
جلست وال خوف بعينيها أمامي ،أنثى قاهرة الجمال ،وما هي إال
لحظات حتى شعرت بضغط على قدمي ،فسحبتها وحسبت أن ذلك
من غير قصد ،ولكن ما لبث أن عاد الضغط مرة أخرى ،وإذا بالجالسة
أمامي ترمقني بنظرة وابتسامة فما كان مني تجاه هذه الجرأة إال أن
نزلت في الموقف التالي ،داعيا للنفس بالسالمة وراحة البال....
ومرة أخرى كنت جالسًا في أحد المقاهي ،فإذا بطفل ال يتجاوز
ً
عمره أربع سنوات ،اقترب مني وأعطاني منديال ورقيًا ورجع إلى طاولة
أهله ،فحسبت أنه أحبني ونظرت إليه بابتسامة ،فإذا بجمال طاغ
على هذه الطاولة ،وأشارت صاحبته إلي بأن أفتح المنديل ،نفذت
أمر اإلشارة ،فرأيت لوحة رائعة رسمت أو طبعت عليه باللون األحمر،
وتحتها كتب رقم اللوحة وبقلم (آي الينر) وأذكر أن الرقم كانت بدايته
( )0944وبعده ستة أرقام ،فقلت لنفسي :فنانة لها هذا العدد من
اللوحات وتعجب بي! ،وما كان مني إال أن غادرت المقهى كي ال أفضح
جهلي بالفن ..وكل هذا وأكثر في السنوات الفائتة ،أما توقعاتي
للسنين المقبلة فكما نشر (بيل كيتس) عن فكرة االنترنت من دون
أسالك ،تم إنتاج شاشة عرض السلكية ،مؤلفة من عدسة الصقة
توضع بالعين ..وقد تناقلت األخبار أن شأن العرب سيصبح ذا أهمية
في اليونان وكندا وأمكنة كثيرة في أصقاع المعمورة ،التي أصبح عدد
المغتربين العرب فيها يزاحم عدد أبناء البلد نفسه ،مسهما في نشر
فتنة األركيلة والطرنيب ،وبعضهم يقترح أن يكون لهم دور في حل
إشكالية االحتباس الحراري ببركان الفنون الجديدة ،والسيما فنون
روبي وهايفا وهبي وغيرهما..
ً
وأوال أو أخيرًا لست أدري ،أعتذر على ما ورد أعاله من الهلوسات،
فما زلت أجد نفسي أحيانًا عاجزًا وغير قادر على التعامل مع واقع
عربي أنتمي إليه ،وأجد نفسي فيه غريبًا...
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هل الحوار
بات شعارًا أم حقيقة؟!...
| معني حمد العماطوري
كثر في اآلون��ة األخيرة ت��داول مصطلح جديد
«الحوار» وذلك بين األوساط الثقافية واالجتماعية
والسياسية ،حتى بات على كل شفة في اإلعالم
المرئي والمسموع والمقروء ،وال��ن��دوات العلمية
والمحاضرات وال��م��راك��ز والمؤسسات الثقافية،
والمقاعد العامة ،والمقاهي ،ويطرح في كل لحظة
بزخم كبير لم يشهد له مثيل ،األم��ر ال��ذي جعله
عرضة النتقاص من جوهره في المعنى والداللة ،ذلك
ألنه الغاية والسبيل الوحيد للخروج من أزمة ألمت بنا
كسوريين منذ شهور عدة ،وهذه األزمة أفرزت نمطًا
جديدًا ،ودخلت معتركًا في السياسة واالقتصاد
والخدمات والثقافة والحياة االجتماعية وسيرورة
العادات والتقاليد ،ربما كان مصطلح الحوار المطروح،
يتضمن أسئلة مشروعة وممنوعة ،لكن ثمة سؤال
هام ،هل بات الحوار شعارًا نعلق عليه أخطاءنا من
أجل تفاديها؟! بمعنى هل هو «حوار من أجل الحوار
ً
فقط» بحيث يصدق عليه قول القائل :اسمع جعجعة
وال أرى طحينًا؟! أم أنه واقع فعلي يرتبط مع تطور
مرحلة جديدة تعيشها البالد من اإلصالح السياسي
واالقتصادي ،وبانتظار بوادره أن تطفو على الساحة
الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية
بشكل عملي ،تجعل من سورية النموذج الديمقراطي
للعالم والدول التي ال تملك دستورًا...
وهناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى اإلجابة ،فإذا
كان الحوار لحل أزمة مضمونها اقتصادي سياسي،
رغم القناعة بأن األزمة السورية داخلية استغلت من
الخارج ،إال أن األخطاء اإلدارية والخدمية واإلجرائية،
وتراكم الفساد وفرت مرتعًا خصبًا الستقبال الخارج
عند ضعاف النفوس ،وب��دأت تظهر االحتكارات
االقتصادية والتجارية ،وعاش المواطن بين مطرقة
مواطنته المشروعة ،وسندان الدفاع عن حقه في
وطنه ،وحمايته من الخارج ،بضغوطات عالمية وإعالم
موجه م���دروس ،ومناخ سياسي مدبر للمنظمات
الدولية التي تعنى بشأن حقوق اإلنسان وغيرها،
لتقدم قرارات وشعارات وتنظيرًا ،وال ترى في العالم
سوى سورية بعد أن أعمى الغرب وبعض العرب
بصرهم وبصيرتهم عما ح��دث في وول ستريت
والبحرين والسعودية والكويت واألردن وغيرها،
وفي كل يوم نرى أحداثًا تتجدد وضغوطات تمارس
على بلدنا سورية ،وهي تعيش مرحلة مختلفة في
تاريخها ،تهافت الغرب ،أو إن صح التعبير تكالب
الغرب على مواقفها إلضعافها وإبعادها عن الساحة
اإلقليمية ،ليبقى الكيان الصهيوني متمرسًا في
موقعه محافظًا على نشاطه وقوته ،وتخاذل العرب
الذي بات مكشوفًا من أجل خدمة الغرب والكيان
الصهيوني بهدف إبعادهم عن بالدهم في المرحلة
الراهنة؛ أي بمعنى إعطائهم الفرصة الزمنية الغتنام
السلطة رغم قناعتهم أن دوره��م ق��ادم ال محالة؛
فاألهم بالنسبة إليهم إصدار إدانة وتعليق عضوية
وعقوبات اقتصادية وتدويل األزمة من جامعتهم
المهترئة الشبيهة باألفعى التي نفخت سمها
وماتت ،بقراراتها المسمومة على ليبيا وسورية ،وهي
تلفظ أنفاسها األخيرة ،لتكون قد قضت على الحلم
الذي داعب الشعوب العربية مدة تزيد عن نصف
قرن من الزمن لتجسيد قوميتهم العربية ،وبالتالي

التصويت ضد دولة صنعت الفكر التأسيسي لتلك
الجامعة وطرحت الثقافة القومية العربية ،ووجدت
الحلول لالشكاليات العربية ،بعد أن قدمت آالف
الشهداء على مذبح حرية فلسطين واستقاللها
بعدها قضيتها المركزية ،ومواقفها مع السودان
واليمن والجزائر ومصر والكويت ،إال أن أصواتهم
ارتفعت لفرض العقوبات االقتصادية على الشعب
السوري...
ونحن السوريين من صدر لغة الحوار في تاريخنا
المشرق للعالم ،ومن نهلت الشعوب من ثقافتنا
معنى الفداء والمقاومة بثقافة طرحت في الماضي
محطمة للطائفية؛ حيث بايع ابن الشمال ابن الجنوب
قائدًا عامًا للثورة السورية الكبرى بحوار وطني شامل
ضم أطياف المجتمع السوري ،وكان ثمرة هذا الحوار
جالء المستعمر الفرنسي.
اليوم باختالف األساليب واألدوات الحوارية
وتسارع اإلج��راءات ،يطرح الحوار على أنه المخلص
الوحيد ،ولكن ثمة سؤال؟
ه��ل يتم ح��ل أزم��ة ال��خ��دم��ات الداخلية في
سورية بالحوار التقليدي؟ بمعنى هل تحتاج جرة
الغاز وبرميل المازوت والمواد الغذائية والتموينية
والخدمية للمواطن بشكل يومي إلى حوار؟
العمل وطبيعته والقضاء على البطالة ضمن
خطط تنموية ناقشتها ال��دول��ة مع المؤسسات
والجهات المختصة ،وحصول العامل على حقه من
الجهة التي يعمل بها في القطاع العام والخاص
والمشترك ،أيحتاج إلى حوار؟
الفساد اإلداري وتعقيد اإلجراءات البيروقراطية،
في المؤسسات والجهات ذات الطابع الخدمي
ومحاسبة المقصرين والفاسدين ،أهو بحاجة إلى
حوار؟
أليست الدولة التي استطاعت الصمود أمام حرب
إعالمية كونية نافت عن ثمانية شهور ،لو تعرضت
لها دول عظمى الن��ه��ارت اقتصاديًا واجتماعيًا
وسياسيًا خالل أيام ،أليست هذه الدولة قادرة بقوة
وعزيمة على طرح خطاب ثقافي جديد يحمل النهج
التشاركي بينها وبين المواطن ،بتلبية احتياجاته
المحقة مما ي��ؤدي إل��ى سحب البساط من تحت
الشعرات المظللة التي تزاود بمصالح السوريين؟!.
إن الحوار الوطني الشامل ال��ذي ب��ات ضرورة
وحاجة للوقوف على حقيقة ما يجري في البالد ،وحل
الخالفات والنزاعات بين األطراف المتنازعة ،يجب أن
تظهر بوادره وتطفو معالمه على الساحة ،خاصة وأن
الشعب السوري المثقف الواعي لوطنه ومواطنته
أدرك حجم الخطر المحدق به وبوطنه ،وبالتالي ال بد
من احترام رأيه والوقوف إلى جانبه في الساحات
العامة وم��لء الفراغ والهوة بينه وبين حكومته،
باإلصالحات الفعلية ال بالشعارات والخطابات ،من
خ�لال تأمين االحتياجات الالزمة ل��ه ،وف��ق قوننة
ممنهجة تضمن إيصال حصة كل الفرد إليه ،كي
نكون جميعًا في خندق واح��د ،وجسم واح��د إذا
اشتكى منه عضو تداعت له سائر األعضاء بالسهر
والحمى ...ونكون بذلك قد ساهمنا بالحل كسوريين
نعشق تراب وطننا الحبيب ،الذي هو المالذ والكرامة،
والتاريخ ،والصيرورة.
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االفتتاحية
|| د .ح�سني جمعة

األوجاع الملتهبة
عقد التاريخ العريق منذ ما يزيد على ستة آالف سنة صالت قوية بين مجموعات
البشر التي عاشت في منطقة جغرافية متماثلة في الطبيعة والتضاريس ،شرقًا
وغربًا وهي بالد النيل والفرات والشام والجزيرة العربية وشمال إفريقية ...وقد
تقاربت الثقافات والعادات بين أبنائها على الرغم من وجود االثنيات والعرقيات
ً
والطوائف ،وبخاصة حين انصهرت بالنسب وعالقات القربى ،فضال عن العالقات
السياسية االجتماعية كاألحالف وغيرها ...وأخ��ذت تتشكل لديها هوية
متجانسة إلى درجة التوحد واالندماج ،حتى ّ
تحولت من قبائل متفرقة إلى َّأمة
متعاونة متراصة يشد بعضها بعضًا في آمالها وآالمها...
َّ ُ ُ َّ ً
ومن ثم تشكلت األمة التي قال فيها الخالق « :إن هذه أمتكم أمة واحدة
وأنا ربكم فاعبدون» (األنبياء  )92وطلب إلى أبنائها الوحدة والحرص عليها بدل
التفتت والتمزق فقال« :واعتصموا بحبل الله جميعًا ،وال تفرقوا» (آل عمران.)103
وحين َّأصل فيها الهوية الواحدة فرض عليها أن تبني بقاءها ونهضتها استنادًا
ّ
والخير ،واالبتعاد عن األهواء المضللة والمنحرفة فقال« :كنتم
إلى العمل المتقن
ُ
خير أمة أخرجت للناس ،تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر»( ،آل عمران .)110
إذًا ،صار اجتماعها على ثقافة واحدة من طبيعتها الحضارية للتقدم والنهوض
ً
فضال عن تبني مشاريع اإلصالح والتنمية الشاملة.
وإذا كانت فكرة االختالف قديمة قدم اإلنسان ،فإن السؤال ما زال يلح على
ذاكرة اإلنسان :لماذا تؤدي هذه الفكرة إلى االفتراق ثم النزاع والصراع؛ ومن ثم
االقتتال؟ لماذا يوغل بعض الناس في عملية االختالف إلى درجة الخالف؟ وما
عالقة اإلقصاء واإللغاء ثم القتل بالحضارة؟ إنها أسئلة وجودية كبرى تحتاج إلى
إجابة موضوعية .وإذا كنا ال نريد تقصي األسباب التاريخية لذلك فإننا نقول:
إن األرض قد اشتعلت تحت أقدامنا منذ القديم؛ وسقطت الثقافات والحضارات
تحت سنابك األفكار المصرة على السيطرة ،وحوافر الخيل النافرة ثم سقطت
األوطان بسكاكين االستعمار الغربي حتى تهاوت على رؤوس أبنائها مضرجة
بدمائها ،ومن ثم بسط غالة االستعمار عقدهم النفسية و الفكرية والدينية
واالقتصادية على األمم والشعوب إمعانًا في استنزاف خيراتها لصالح جماعة
ً
على جماعة طمعًا وأنانية ،رغبة ورهبة ،جهال ومعرفة ،...وإرضاء لنزوات وشهوات
مادية ومعنوية ...وظهر األقوياء في ساحة الصراع الطويل فنشأ ما يسمى
مفهوم صراع األمم والشعوب ثم صراع الحضارات والثقافات .والشك في أن
فكرة صراع الحضارات ومفاهيمها قد نشأت لدى الغرب عامة وعلى يد مفكريه
أمثال (صموئيل هنتنغتون) خاصة؛ ألسباب شتى؛ أبرزها الرؤية العنصرية
االستعالئية؛ واألطماع االستعمارية الغربية التي سيطرت على العالم الرأسمالي
واالحتكاري...
ويبدو لي أن أمريكا وحلفاءها طوروا أساليبهم وحاولوا بعد تجارب عدة في
المنطقة العربية والبلقان وباكستان وأفغانستان أن ينقلوا الصراع إلى داخل
الحضارة الواحدة والثقافة الواحدة؛ واألمة الواحدة ...ألنهم أدركوا أن النتائج
الضارة لنظرية صراع الحضارات على الغرب أكثر مما كانوا يعتقدون بأنها
نافعة؛ وكذلك هي رؤيتهم لمفهوم العولمة؛ فقد أخذوا يراجعون نتائجه في
مراكز أبحاثهم االستراتيجية.
لقد صممت الدوائر الغربية ـ الصهيونية بقيادة اإلدارة األمريكية على نقل
الصراع بين األمم والدول والشعوب والحضارات إلى صراع داخل كل واحدة
منها؛ والسيما أن مراكز البحث لدى تلك الدوائر قدمت الدراسات الكافية حول
وجود العرقيات واالثنيات والفئات والمذاهب والطوائف في بنية كل ثقافة
وأمةَّ ...
ولما توافرت األرضية المناسبة في إطار ما سمي باالختالف بدأت الدعوات
المحمومة لنشر التعددية وحرية الرأي والعقيدة ...وقد ساند ذلك دعواتها
المحمومة إلى الديمقراطية ...وراحت تهيئ الظروف المواتية إلحداث التصدع
البقية ......................ص22
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فضائيات الفتن والمسؤولية الدولية
| عبد الرحمن غنيم
حين نقف أمام الدور الذي تلعبه قناة الجزيرة
ورفيقاتها الفتنويات وقفة علمية تأمليةّ ،
البد
لنا بداية من طرح األسئلة التالية :هل ما تمارسه
هو إعالم؟ أم أنه دعاية سياسية؟ أم هو ٌ
حرب
نفسية؟ أم هو ٌ
حرب فعلية؟ وما هي أبعاد هذه
الحرب؟ وهل تترتب عليها مسؤولية دولية؟.
إذا كان اإلعالم هو نقل الرسالة اإلخبارية أو
اإلعالمية في إطار الوظيفة الثقافية للدولة (،)1
ويفترض أنها في حالة الجزيرة دولة قطر ،فمن
المؤكد أن قناة الجزيرة ال تمارس إعالمًا .فهذه
القناة ال تتحرى صحة الخبر ،بل تعمد إلى تزييفه،
وال تتوجه بخطابها ـ كما هو مفترض ـ إلى شعب
قطر .وم��ا تفعله ال يدخل في نطاق الوظيفة
الثقافية لدولة قطر ّ
بأي حال من األحوال.
هل هي تمارس الدعاية السياسية إذن؟.
للدعاية السياسية أكثر من تعريف .لكن
ً
أكثرها شموال أنها في معناها الفني يجب
أن تحمل على أنها تسمح بالوصول إلى إقناع
شخص أو أكثر بوجهة نظر معينة ما كان ليصل
إليها لو ت��رك لمنطقه الذاتي أن يتفاعل مع
موضوع المناقشة ،ويتعانق مع القوى المرتبطة
بالموقف الذي يتحدد من خالل صراعه الذهني
والفردي(.)2
من المؤكد أن فيما تمارسه قناة الجزيرة ما
يمكن أن ّ
يعد دعاية سياسية؛ فهي تسعى
بالتأكيد إلى التأثير على قناعات المواطن في
القطر العربي السوري .ولكن ما تسعى بالتأكيد
إل��ى التأثير على قناعات المواطن في القطر
العربي السوري .ولكن ما هي «وجهة النظر» التي
تقوم على خدمتها؟ هل هي سياسة دولة قطر؟
أم هي وجهة نظر جماعة حزبية مثل جماعة
اإلخوان المسلمين؟ أم أن هناك جهة أو جهات
غير هذه وتلك تقوم على خدمتها؟ .على أن ما
هو أكثر أهمية أن قناة الجزيرة ال تقف عند حدود
محاولة التأثير على القناعات؛ أي أنها ال تقف عند
حدود الدعاية السياسية ،وإنما تذهب إلى آفاق
أبعد وأخطر.
حين تعمد وسيلة إعالمية ما إلى محاولة
إث��ارة الفتنة ،بما يرافق ذلك من تحريض على
ممارسة العنف والتخريب ،واإليقاع بين فئات
الشعب الواحد ،أو محاولة شق المؤسسات ،أو بث
األراجيف والشائعات ،وتزوير األفالم المدبلجة
بهدف اإلث��ارة والتهييج ،فإن ما تفعله عندئذ
يتجاوز منطق الدعاية السياسية ّ
ليعبر عن حرب
نفسية مكثفة .ولكن ما الذي يعنيه قيام مؤسسة
ما ّ
بشن حرب نفسية ّ
ضد طرف آخر؟.
ً
إنه يعني أوال أن هذه المؤسسة قد بادرت
إلعالن حالة الحرابة؛ أي اتخذت موقع العدو السافر.
وألن الحرب النفسية هي بشكل طبيعي جزء من
الحرب بمعناها الواسع ،وتوسيعها في ظرف
ما قد يكون مرتبطًا بالتمهيد لشن حرب فعلية
بالمفهوم العسكري للحرب؛ فهذا يعني منطقيًا
أن الجزيرة ّ
تعد نفسها في حالة حرب مع سورية
حتى لو اقتصر األمر بالنسبة إليها على ما يدخل

في اختصاصها من أفعال الحرب؛ أي على الحرب
النفسية .وهذا يقودنا طبعًا إلى التساؤل ّ
عما إذا
كان ما تفعله الجزيرة ورفيقاتها جزءًا من حرب
فعلية أو ّ
مقدمة لها؟!.
من الطبيعي أن يتبادر إلى ذهن القارئ بعد
وصولنا إلى هذه المرحلة من التحليل التساؤل
البريء :وهل يعني ذلك أن قطر أعلنت الحرب على
سورية؟!.
والجواب بداهة أن تعدد فضائيات الفتن،
وانتشارها الجغرافي ،يجعل االستنتاج المنطقي
أنها جميعًا ـ دون استثناء ـ تعمل في خدمة
طرف قادر على توظيفها في خدمته .وعندئذ ،ال
ّبد لنا من التفكير في طرفين رئيسين هما في
حساب الصراع العربي ـ الصهيوني طرف واحد،
وهما :الواليات المتحدة واسرائيل.
ال يؤثر هذا االستنتاج على جملة المعطيات
التي بات متوفرة حول األطراف المنغمسة في
التآمر ،بدءًا من خطة بندر ـ فيلتمان التي وضعت
عام  ،2008وجرت التهيئة لتنفيذها منذ ذلك
الحين .فالقنوات الفضائية الموظفة هي جزء
من أدوات المؤامرة .ويبقى السؤال األساسي هو
التالي :هل نحن أمام مقدمات حرب أم أن الفتنة
هي في ّ
حد ذاتها الحرب؟.
بمنطق العلم ،يمكننا القول ب��أن محاولة
التأثير على المسرح االستراتيجي وإعادة صياغة
هذا المسرح بما يالئم استراتيجية العدو هي
في حد ذاتها حرب .وبالتالي ،فإن السؤال القائم
اآلن ليس عن الوجود الفعلي ألعمال ّ
تعد حربية،
ويمكن اختصار أهمهما بما يلي:
 1ـ إض��ع��اف ب��ل محاولة تفتيت الجبهة
الداخلية السورية .ونحن نعرف أن قوة الجبهة
الداخلية هي من مرتكزات القدرة الدفاعية ّ
ألي
بلد.
 2ـ محاولة اختالق المبررات للتدخل األميركي
ـ األطلسي في سورية ،مما يدخل في باب خدمة
العدو الصهيوني وخططه التوسعية.
 5ـ محاولة التأثير بكل السبل على عالقة سوريا
مع بعض األطراف اإلقليمية القوية مثل إيران
وتركيا بهدف التأثير على قدراتها الدفاعية.
 6ـ محاولة عزل وضرب المقاومات الفلسطينية
واللبنانية والعراقية من خالل تقويض قاعدة
استنادها المتمثلة بسورية ،وهو ما يدخل في
باب «التفتيت االستراتيجي» أو «إع��ادة ترتيب
المسرح االستراتيجي» لصالح الواليات المتحدة
واسرائيل.
 7ـ محاولة ضرب االقتصاد السوري بوسائل
متعددة مما يضعف ق��درات سورية الدفاعية
مثلما يؤثر على جبهتها الداخلية.
وأمام هذه القراءة الدقيقة لمعطيات الحملة،
يصير من الواضح تمامًا أن أولئك األشخاص الذين
جندتهم فضائيات الفتن أو المواقع المكلفة
ب���إدارة الفتنة من خ�لال مواقع التواصل على
اإلنترنت وغيرها من الشبكات ،بما فيهم «شهود
العيان» والناشطون «الحقوقيون» حكمهم في

هذه الحرب المثارة هو حكم «الجواسيس» .وال
يغفر لهم تعاملهم مع قنوات ّ
تدعي أنها عربية
حتمية معاملتهم على هذا األس��اس ،ألن هذه
الفضائيات أعلنت حالة الحرابة ،وبات التعامل
ً
ُّ
يمتد ليشمل
معها تعامال مع عدو .وهذا الحكم
كل العاملين في فضائيات الفتن ممن قاموا
بأدوار في هذه الحرب.
هنا في الواقع ،نصل بشكل طبيعي إلى مبدأ
«المسؤولية الدولية» ،ونتساءل :هل تتحمل دولة
مثل قطر المسؤولية الدولية عن الدور الذي قامت
وتقوم به فضائية الجزيرة؟ .وبالطبع ،ينطبق هذا
السؤال على فضائيات الفتن األخرى الشريكة
للجزيرة في الحملة كل بالنسبة إلى الدولة التي
هي تابعة لها.
إن أركان المسؤولية الدولية هي:
ـ العمل غير المشروع.
ـ الضرر.
ـ «اإلسناد» «النسبة إلى الدولة» (.)3
هل ما قامت به قناة الجزيرة من تحريض
على الفتنة في سورية ،وثبوت انغماسها العملي
في إثارة وإدارة الفتنة ،هو عمل مشروع أو غير
مشروع؟.
هل ترتب على هذا الفعل ٌ
ضرر على األشخاص
والممتلكات واالقتصاد في سوريا أم لم يترتب أي
ضرر؟
من يتحمل مسؤولية هذا الضرر؟ هل هي
قناة الجزيرة أم دولة قطر التي توجد فيها هذه
القناة؟.
ّ
إذا كانت دولة قطر تعد نفسها في حالة حرب
مع سورية ،فمن الطبيعي في هذه الحالة أن ّ
تعد
سورية نفسها في حالة دفاع عن النفس بمواجهة
الشقيقة قطر ،وأن تلجأ إلى كل األساليب التي
تمكنها من ممارسة حقها في الدفاع .لكن دولة
قطر تقول خالف ذلك .إذن ،لمصلحة َم ْن هو الدور
الذي تلعبه قناة الجزيرة؟.
وفق قناعتنا ،فإنه لمصلحة أميركا واسرائيل.
ول��ك��ن ،ه��ل يعني ذل��ك تحميل المسؤولية
ألميركا واسرائيل حصرًا وإعفاء دولة قطر من
المسؤولية؟.
الجواب واضح ،وهو أن دولة قطر مسؤولية
عن العمل المشروع الذي تقوم به قناة الجزيرة،
وعن «الضرر» الذي يترتب عليه .وإذا كانت قطر
ّ
ومحمية بالسيد
الدولة تفترض أنها مغطاة
األميركي كما هو حال اسرائيل ،فلم تعد تكترث
بنتائج أفعال الجزيرة ،فإن هذا ال يعني قدرتها
على التهرب كليًا من المسؤولية .إن قطر تملك
القدرة الفعلية على إغالق قناة الجزيرة نهائيًا أو
إخراسها عن مواصلة حملتها الفتنوية ،وكونها ال
تفعل ذلك ،وتسمح لها بمواصلة دورها التخريبي
يعني أنها تتحمل هي المسؤولية الكاملة عن
هذا الفعل وكل ما ينجم عنه من ضرر.
هل تستطيع قطر أن تدافع عن الدور الذي
تقوم به قناة الجزيرة؟.
يقول لنا فقهاء القانون الدولي العام بأن

الدولة تستطيع أن تدافع عن نفسها في حالة
قيامها ّ
بشن حرب نفسية على الغير تؤدي إلى
إلحاق الضرر به في الحاالت التالية:
 1ـ أن تكون عالجًا جوابيًا لمخالفة سبق
وقوعها من الجانب اآلخر ،أي أن تكون ردًا العتداء
ال اعتداء .فهل سبق لسورية أن قامت بفعل
عدائي تجاه قطر استدعى قيام قطر بالرد على
هذا االعتداء؟.
 2ـ أن تكون ال��دول��ة التي لجأت إل��ى شن
الحرب النفسية قد حاولت رفع المخالفة أو الضرر
سلميًا ولم تقبل الدولة األخرى ذلك .فهل حدث
أن ألحقت سورية ضررًا بدولة قطر ورفضت رفعه
سلميًا عنها لتسويغ ما أقدمت عليه قطر؟.
 3ـ أن تستهدف األعمال الثأرية حماية الحق
الذي انتهكته الدولة المخالفة؛ فهل انتهكت
سورية حقًا قطريًا ّ
يسوغ قيام قطر بأعمال ثأرية،
أم أن ما تقوم به قطر عبر جزيرتها هو االنتهاك
وهو العدوان؟.
 4ـ أن ال تتجاوز هذه األعمال من حيث مداها
وخطورتها العمل غير المشروع الذي قاد إليها
( .)4فما هو العمل غير المشروع الذي قامت به
سورية ضد قطر وقاد الجزيرة إلى هذه األعمال؟
وهل ّأدى هذا العمل إلى قتل أو سفك دم مواطن
قطري واحد؟ وهل تسببت سورية في إحراق أو
تخريب مؤسسات قطرية عامة أو خاصة؟ وهل
ّ
تسوغ لقطر
أثارت سورية فتنة بين القطريين
إثارة فتنة مضادة؟.
لعل الذريعة الوحيدة التي تستطيع قطر
ّ
تسوغ فعلة «جزيرتها» بها هي «القوة القاهرة»،
بمعنى أن تقول قطر بأنها مضطرة لتنفيذ أوامر
ّ
التمرد على هذه األوامر.
أمريكية ،وال تستطيع
وبالتالي أن تطلب من السوريين أن يعذروها
ألنها ليست ّ
حرة في قرارها وفي إعالمها .وعندئذ،
فإن قطر تحتاج إلى من يتظاهر ليطالب بحريتها،
ال أن ّ
تحرض اآلخرين على التظاهر ،وما هو أكثر
من التظاهر في مخطط يرمي إلى تمكين أميركا
وإسرائيل من إحكام السيطرة على المنطقة،
ذلك أن القوة القاهرة األمريكية هي أيضًا قوة
قاهرة إسرائيلية .وسورية هي التي تقف في
وجه المدفع االسرائيلي وليست قطر ،فقطر تضع
أراضيها في خدمة القوات األمريكية التي هي
المدافع الثابت عن أمن اسرائيل وفق السياسة
المعلنة صراحة من قبل واشنطن .فإذا كان هذا
هو واقع الحال ،فإن أقل ما هو مطلوب منهم أال
يكونوا مصدرًا للبالء بالنسبة إلى سورية إن كانوا
يعدون أنفسهم أشقاء.
ورغ��م أن ص��ورة الموقف في النهاية هي
على ه��ذا النحو ،فإننا نعرف أن ل��دى أطراف
مجلس التعاون الخليجي ـ وليس قطر وحدها ـ
رؤية أقنعهم بها األميركيون بعد أن اقتنع بها
األمريكيون تحت تأثير الدعاية االسرائيلية،
ّ
يهدد األمن
وه��ي أن إي��ران هي العدو ال��ذي
البقية ......................ص22
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لغز الحياة والموت عند جلجامش
| م�صطفى �صمودي
تروي سائر األساطير ابتداء من السومرية مرورًا بالمصرية
ً
القديمة وصوال إلى الكوسموغونيا اليونانية ،أنه لم يكن في البدء
سوى عماء وماء .من هنا يمكننا القول (إن المطلق واجب الوجود
قبل خلقه العام أو قبل أن يفيض العالم عنه ،كان يلف الكون
سديم هيوالني من عماء وماء ،وأن الميالد كان ميالدًا مائيًا)،
(وجعلنا من الماء كل شيء حي) قرآن كريم .ولما فسر (فرويد)
األساطير تفسيرًا /سيكولوجيًا = نفسيًا /رأى أن والدة الكون من
عماء مائي ،هي صورة لحالة اإلنسان في الرحم قبل الوالدة ،وما بروز
العالم والحياة إلى المحيط األول إال استعادة للحالة األسطورية
الكامنة في نفس صانع األسطورة عند الخروج من رحم األم) .ولما
لدارسة األساطير من بالغ األهمية ،فلقد ركز (يونغ) تلميذ (فرويد)
على دراستها دراسة فلسفية ،كونها نظامًا فكريًا استوعب قلق
َ
وامض ،فاستنتج من
اإلنسان الوجودي وتوقه األبدي لكشف الغ ِ
دراستها مناهج شتى ،ومن يتناول ملحمة جلجامش بالدراسة
البد من أن تتحرك فيه مكامن إبداعه ،فيستخلص منها صورًا
وأفكارًا تضاف إلى جهود اآلخرين ممن سبقوه حين دراستهم
لها .وملحمة جلجامش( )1السومرية المكتوبة باألكادية البابلية،
كما أكدت البحوث األركيولوجية من أقدم األعمال اإلنسانية
المحضة إن لم نقل أقدمها على اإلطالق ،وأكمل تحفة أدبية؛
حيث أكدت هذه األسطورة طابعها التجميعي لسائر شعوب
ُ
المنطقة .ت ْر ِجمت لعظمها وسمو مراميها إلى سائر اللغات الحية
قديمًا وحديثًا؛ منهم من سماها (هو الذي رأى كل شيء) نسبة
إلى مطلعها؛ حيث كانت تسمي القصائد بأسماء المطالع ،ومنهم
من أطلق عليها (أوديسة العراق القديم)؛ أما األحالم المكتظة
ّ
تنبيهية كونها شاشات رادارية تنبئ
فيها ،فهي بمثابة رسائل
(جلجامش) و(أنكيدو) بخبيء المجهول ،وتستشرف مكنون اآلتي،
حتى يغدو الغيب َعيانًا مرئيًا لهما وكأنهما في ملحمة تختص
بتفسير األحالم.
الموت عند جلجامش
اعتقد السومريون أن ال��م��وت شبيه بالنوم ،ولما طلب
(أتونابشتيم) من (جلجامش) أن ال ينام ـ وهو يعرف مسبقًا أنه
سينام ـ فقد طلب منه ذلك كما يقول كتاب (منعطف المخيلة
البشرية بحث في األساطير) ليقول له :إنك يا جلجامش ال تستطيع
مقاومة النوم فكيف تستطيع مقاومة النوم النهائي؟ ولعل
تشبيه النوم بالموت نستشفه من خالل اآلية الكريمة التالية
(وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما جرحتم بالنهار) يس /37/
يسم أجدادنا النوم بـ (الموتة الصغرى)؟ لقد كان الناس قديمًا
ألم
ِ
يموتون في عز شبابهم نتيجة المخاطر واألهوال المحدقة بهم.
ولم يدرك األحياء من حولهم أن الموت ظاهرة طبيعية كما يقول
(ول ديورانت) في كتابه (قصة الحضارة) وأن الموت قدر إلهي
على البشر .إال أنه بعد أن انتقل اإلنسان إلى مرحلة االستقرار
النسبي صار الموت شغله الشاغل ألنه أدرك أنه ال محالة فان،
وأنه عائد إلى رحم أمه األرض كما تقول (آنيا تيار) في كتابها
(األحالم) قال (نيتشه) (حذار من القول إن الموت مضاد للحياة).
ولئن كان الموت عند (شوبنهور) هو الموضوع األساسي للفلسفة،
فإن الفلسفة برمتها عند (أفالطون) هي تأمل للموت .أما سقراط)
فقد قال (علينا أن نغتم بالحياة ونفرح بالموت ألننا عشنا لنموت
ونموت لنحيا) ،وحري أن نقف عند تساؤل (أبيقور) صاحب فلسفة
اللذة = الهيدونية في هذا الصدد ،عندما قال (نحن ال نخاف
الزمن الذي يسبق وجودنا ،فلماذا نخشى الزمن الذي يلي موتنا؟
فإذا أتى الموت لم أعد موجودًا وإذا كنت موجودًا ،فالموت غير

موجود).
محاولة الهرب من الموت
على ال��رغ��م م��ن أن ال��م��وت قدر
محتم على سائر الكائنات الحية ،وهو
ضريبة الوالدة ،فلقد حاول الكثيرون
التخلص من ه��ذا القدر .لقد حاول
(دهاق الفارسي) كما يروي (األفستا)
في (األبستاق) العثور على شجرة
الخلد ،فطاف شرقًا وغربًا ،ولم يتمكن
من العثور على تلك الشجرة ،ولقد
حاول (أفرسياب) التركي سد سائر
منافذ شقوق قصره لمنع الموت من الوصول إليه ،إال أن الموت قد
دخل عليه متخطيًا سائر الحدود والسدود .ولقد فعل الكثيرون
ً
كما فعل (جلجامش) إال أن كال منهم عاد خالي الوفاض مستسلمًا
لقدره؛ ألم يقل السيد المسيح (في صميم الحياة تكمن خميرة
الموت)؟ وقال (بولس) (بموتكم تتوحد حيواتكم مع المسيح في
الرب)؛ ألم يقل الشاعر:
وإذا المنية أنشبت أظفارها
ألفيت كل تميمة ال تنفع
		
وقول طرفة بن العبد:
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى
لكالطول المرخى وثنياه باليد
		
متى ما يشأ يومًا يقده لحتفه
ومن يك في حبل المنية ينقد
		
ولقد وردت كلمة (الموت) ومشتقاتها في القرآن الكريم
 /161/مرة ( )2مما يدل على أن اإلسالم قد أولى الموت اهتمامًا
بروج مشيدة إنك
خاصًا (أينما كنتم
يدرككم الموت ولو كنتم في ٍ
ٌ
ميت وإنهم ميتون)( ،كل من عليها فان) .لقد حاول (جلجامش)
قطف ثمرة الخلود ليجعل من ثلثه البشرية ثلثًا إلهيًا حتى يغدو
بالتالي إلهيًا كله ليتخطى جذب الموت؛ بحيث لم تعد تنطبق
عليه عوامل الفناء المتالكه أكسير الحياة الذي يدفع منه قدره
الفاني؛ إال أنه أدرك أخيرًا أن الخلود هو خلود المنجز اإلنساني،
ولعل سر الخلود كان محور األساطير في الديانات الرافدية
وآدابها حتى إن (آدم) ( )4قد أنزل إلى األرض قبل أن يهتدي إلى
شجرة الخلد بعد ُ
أكله من شجرة المعرفة المحرم عليه أكلها ـ كما
يقولون ـ
البعث بعد الموت
آمن السومريون بالحياة بعد الموت ،وأن موتاهم سيعيشون في
العالم السفلي مع (كور) ،كما آمن البابليون بأن موتاهم سيعيشون
في العالم السفلي مع (أريشكيجال) وكان الكنعانيون يؤمنون أن
البكاء على (أدونيس) وتمثيل عذاباته وموته سوف يعينه على فك
قيوده والصعود به من عالم الموتى .ذلك أن العالقة بين اإلنسان
القديم واآللهة لم تكن عالقة اعتماد على طرف واحد؛ بل كانت
عالقة اعتماد متبادل .والمصريون أيضًا آمنوا بالبعث بعد الموت،
فلجؤوا إلى تحنيط موتاهم ،ووضعوا معهم كل المستلزمات التي
ً
يحتاج المرء إليها حين عودته ثانية إلى الحياة ،فقالوا في (الكا)
و(البا) ( )3وفي المسيحية :يقول السيد المسيح (من آمن بي ولو
مات فسيحيا)( ،كل من كان حيًا وآمن بي فلن يموت إلى األبد) ()4
وفي الجاهلية على الرغم من وجود بعض الحنفاء الذين تألهوا
قبل اإلسالم (=أي قالوا :ال إله إال الله) فقد كان البعض منهم
ينكر البعث بدليل اآلية القرآنية (إن هي إال حياتنا الدنيا وما نحن

بمبعوثين) ،وخاطبهم
ال����ق����رآن ال��ك��ري��م
ً
قائال( :أفحسبتم أنا
خلقناكم عبثًا وأنكم
إل��ي��ن��ا ال ترجعون)،
لقد أكد اإلسالم على
البعث بعد الموت
(م��ن��ه��ا خلقناكم
وف��ي��ه��ا نعيدكم
ومنها نخرجكم تارة
أخ��رى) و(ي��وم تجزى
كل نفس بما كسبت)
و(ي�����وم ي��ب��ع��ث من
في القبور) و(السالم
عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا) و(ثم أنكم بعد ذلك
لميتون وأنكم يوم القيامة تبعثون)( ،إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا
حسابهم) ،كما اعتقد اليونان بأنهم سيعيشون بعد الموت مع
(هاديس= إله العالم السفلي) ،وأنهم سيحاسبون على أعمالهم
التي اقترفوها في حياتهم ،وهناك أسطورة رواها (جان بران)
في كتابه (أفالطون واألكاديمية) تقول( :إنه في عصر /كرونوس/
وبداية حكم /زي��وس /كان األحياء الباقون يحاكمون األحياء
الذاهبين إلى الموت قبل موتهم ،وال يصدرون حكمهم عليهم إال
في اليوم الذي سيموت فيه هؤالء .ولم تكن أحكامهم عادلة ،فقرر
(زيوس) أن يبدل الطريقة ،فحرم في البداية على البشر معرفة
الساعة التي بها يموتون ،ثم صاروا يحاكمون عراة بعد موتهم
كي ال يؤثر ثراء ملبسهم على القاضي الذي يحاكمهم ،وأخيرًا
لم يعد البشر هم الذين يحاكمون من سيموتون ،بل يحاكمهم
قضاة عراة موتى مثلهم) ،لقد استطاع اإلنسان التفوق على
سائر الكائنات حتى بعد موته ،إذ إن كثيرًا ما يوصي البشر بعد
موتهم بممتلكاتهم منعًا أو منحًا ألحد ذويه أو المقربين إليه،
ولتطبق وصيته بعد وفاته) .والطريف في األمر أن األقدمين كانوا
يعتقدون بإمكانية إرسال رسالة إلى الموتى عن طريق األحياء،
إذ كان الملك يأتي بعبد ويلقنه فحوى الرسالة حتى يحفظها،
ثم يقطع رأسه ليوصل الرسالة إلى عالم األموات ،وكثيرًا ما كان
ينسى الملك بعضًا منها فيأتي بعبد آخر يلقنه ما نسي ،ويكون
بمثابة ملحق للرسالة األولى ،فيقطع ٍرأسه ليلحق باألول ليبلغ
الموتى فحوى ما حمل.
فكرة الموت عند جلجامش
لسنا بصدد التناقض الذي وقعت فيه الملحمة؛ إذ أن من يقرأ
البقية ......................ص22
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وتجليات الزمن
الشاعر بين الغربة
ّ
| �سمري ح ّماد
اإلبداع بشكل ّ
عام والشعر بشكل خاص
نتاج تجربة نفسية وروحية ومعايشة خاصة
للواقع ،والشاعر في إبداعه خارج عن النسق
ّ
العام ،يغوص في داخله وفي هذا الواقع
ّ
فتتفجر عبقريته الفذة التي تجود بها
شخصية غير عادية ،لها منطقها الخاص
الذي هو أقرب إلى منطق المجانين؛ فهو إذ
يرفض الواقع ،فألنه يطمح إلى واقع أفضل
ً
منه ،وأكثر جماال؛ بل يطمح إلى تحويل
هذا الواقع إلى حلم ،والحلم إلى واقع ،وهو
دائمًا يقف مع الحلم ضد الواقع.
ولكن الشاعر ال يبدع بال رؤيا سياسية
واجتماعية ،ألنه يعرف أن القصيدة بال
رؤيا ،هي قصيدة بال هوية؛ بل هي ليست
قصيدة ،ألنها في النهاية صورة إلحساس
الشاعر في لحظة ما ،إزاء حالة ما ،اجتماعية
أو سياسية ،والوصول إلى هذه الرؤيا ال
يكون بالنسبة إليه إال بالخروج على السائد
والموروث الساكن ،من مؤسسات وقيم
اجتماعية ال تتحرك في م��وازاة العصر،
فهومن خالل تجربته الشخصية ،يقدم
إشارات ممتعة ،ويبدع ما يدغدغ مشاعر
الناس ،فجنونه اإلبداعي له عبق خاص
وعمق خ��اص ،ألنه ق��ادر على الجمع بين
البساطة الشديدة والتعقيد الشديد ،وهذا
ما يثير الدهشة ،ويحقق السعادة ،والشاعر
ّ
يتعمد ،إلغاء المسافة بين
نفسه قادر؛ بل
ّ
والعام ،كما أنه يفعل هذا بين
الخاص
العادي وغير العادي ،كما أن شعره تعبير
عن الزمن بما يحمل؛ وإدراك لما يجري
في هذا العالم؛ ألن الشاعر يكتب حياته
بالشعر في لحظة ،وه��و ّ
يعد أن كل ما
ّ
ويمسه
يجري في هذا العالم هوجزء منه،
مباشرة ،والشاعر أم��ام هذه األحاسيس
ّ
تضج في ذات��ه ،وتجثم على صدره
التي
ّ
ال يستريح حتى يعبر عنها ،وهو في هذا
التعبير ال ينفصل عن أهله وزمنه؛ بل
يلغي المسافة بينه وبينهم معانقًا الحدث
والواقع ،ليشكل رؤيا القصيدة التي هي
رؤياه ،وهذا هو جوهر الحداثة الشعرية،
وجوهر الموقف الشعري كما أن الشاعر
تنضج شاعريته عندما تسكنه هموم
الحياة ويسكنها ،وعندما يستوطن التاريخ
واألسطورة والواقع في دوامة الوقت ،ليقدم
ذلك كله في لغة مميزة ،وهو إذ يشعر
بالغربة عبر هذا كله ،فلكي يبقى قريبًا من
وطنه الشعري الذي ال يتوقف بحثه عنه،
وقد يستكمل شروط حياته االجتماعية
والروحية حين يجد نفسه على الشاطئ
اآلخر من الغربة شاطئ الخالص الروحي
والوجودي ،ساعتها يرتبط بالذات العليا مع
الحفاظ على قلقه الميتافيزيقي ،منحنيًا
ً
أمام القصيدة وماثال بين يدي إلهامها
متأهبًا للسفر عبر الزمان وتجلياته ،غير

آبه باختالطها وغير ّ
هياب من محاورتها
والصراع معها ،في ساحة األسطورة والواقع
وفي ظالل الرمزية والفولكلور ،وهذيان
األخيلة ،وعبثية التمازج مع القوى الخارقة
وبعيدًا عن الذاكرة التي تربط بالمكان،
لتتحرر اللغة في عالم بال ذاكرة أو مخيلة،
ّ
عالم بال شطآن متشظ مملوء بالوقاحة
والدم والصور الخاطفة ،فهو يعلم ويثق
بأن الشعر نزاع إغوائي وهو على الرغم من
حداثته ومهما
أوغل فيها ((يتضمن القديم ،ولكنه
يتجاوزه في اآلن ذات��ه)) والقصيدة تولد
كما األرض؛ إذ ُيبعث عشبها وتتفتح
أزهارها ،وينبثق النور في أرجائها ،دون أن
يستطيع أحد أن يضع يده على كيفية عمل
الطبيعة والشاعر جزء منها ،هي رغبة في
الفرح وهي رغبة في الكتابة دون أن يعرف
لها تعريفًا ،ولكنه الوعي والرؤيا؛ إذ الشاعر
يكتب عن الواقع والخيال بعين كل منهما
وعظيم ذلك الشاعر الذي يوازن بينهما؛
فيصب الرؤيتين في قصيدته ليمتزج
الواقع بالخيال امتزاج السمع بالبصر ثم
تتدفق صور الشاعر هذه في عقل المتلقي
لتولد في خياله صورًا أخرى مستخدمًا عين
الذاكرة إلع��ادة الصور واسترجاعها؛ بل
ابتكار صور جديدة.
وإن كنا ّ
نقدر حق المتلقي في البحث
عن العفوية والصدق والبساطة والخصوبة
في النص ،فإننا نجد الشاعر ذا الخبرة
ّ
الهم اإلنساني
وال��رؤي��ا وال��وع��ي ،يحمل
والعمق الروحي ،ليصب في نهر إبداعه
ال��ذي هو القصيدة ،والتي تحمل هذا
المتلقي إلى الذروة عبر الصياغة الشعرية
والتي تمثل قمة الخبرة؛ إذ ال توجد كلمة
أو حرف ال تشير إلى خبرة الشاعر ورؤيته
ومعرفته؛ فالشعر هنا يبرز نشاطًا معرفيًا
ّ
مهمًا ،ألنه مجال اإلنسان واللغة والفن
واإلبداع بشكل ّ
عام ،وهو حالة إشباع معرفي
ووعي إنساني ،يحتاج إلى شجاعة المبدع
ليتم عملية الكشف والخلق من خالل
وعيه الفلسفي؛ ألن هناك عالقة قوية بين
الفلسفة والشعر ،وكل قصيدة ال تحمل
ثقلها الفلسفي ،ال تستحق االنتماء إلى
جمهورية الشعر أو مدينة الشعراء ،وكل
شاعر ال يرى بعين الفيلسوف إلى الذات
والعالم؛ فهو شاعر سطحي ،وتجربته
سطحية ساذجة ،مع العلم أن هناك شعراء
ال يملكون ّ
حس الفيلسوف المباشر ،إال
أنهم شعراء لهم قيمتهم وشعبيتهم،
كنزار قباني وعمر بن أبي ربيعة ،على الرغم
من فلسفة ّ
الحب المنظور التي تظهر حينًا
في شعرهما وتختفي حينًا آخر ،ومصدرها
التأمل والثراء المعرفي والتجربة.
إن التجربة اإلنسانية مهما اختلفت

الحقيقة
تطرق األبواب
| حممود علي ال�سعيد

مساربها فهي رؤية للوجود ،تتشعب فيما
بعد إلى تجربة ذاتية بأبعادها المعرفية؛
أي تخلقه شاعرًا له مواقفه ووقائع حياته
التي تعكس رؤاه إزاء هذا العالم ،ويجدر
بالشاعر أال ينساق خلف التجربة الكشفية
الرمزية ويوغل في النظرة ّ
الكلية الماورائية
الميتافيزيقية التي يحاول عبر مرآتها
كشف الغيب والمطلق؛ فالشاعر هنا
يتجاوز نفسه ليقع في خسارة فادحة
أو كارثة شعرية من حيث كونه صاحب
رسالة ورافع راية وهدف؛ ألن الشعر سعي
ً
لكسب الذات أوال ثم انطالق لكسب العالم،
وه��ذا التعثر ُيفقد الشاعر دوره وهوما
تفرضه العزلة عن الموروث ،وهي حالة
يصلها الشاعر من خالل اهتمامه باللحظة
واآلنية ،وانفصاله عنهما في اآلن نفسه؛
ً
فالشعر يصبح تبديدًا للذات ب��دال من
كسبها وتجربة كهذه ال تولد اإلبداع ،ألن
الشعر ليس انعكاسًا آليًا لسلبيات الواقع؛
بل هو ٍّ
تحد لها ،وهو تجربة في مواجهة
ال��ذات والصراع معها ومع التراث ذاته،
والشاعر عبر ّ
حسه النقدي الذي تفرضه
ثقافته ووعيه يظهر بوضوح التداخل بين
المغامرة االنفعالية والمغامرة النقدية؛
إذ ليست هناك حدود بين العقل والروح،
وحقول الواقع ما هي إال حقول تتمرأى
فيها النفس وتشترك مع الروح في قمة
الال مرئي مع المرئي والمحدد ،ينتج ذلك
الطيف بينهما في إطار العقل والخيال
ويمكن عبر هذا التمازج ،أن يركز الشاعر
على الصراعات الكبرى الخالدة التي عرفتها
اإلنسانية على امتداد عصورها بين ّ
الحب
والموت والعدالة والقمع والحرية والضرورة؛
فالعالم أصبح سطحيًا ومألوفًا ويحتاج
إلى من ُيعيد إليه عمقه من خالل الصراع
والحوار ،وهنا نجد أنفسنا بحاجة إلى من
ُي ّ
ميز بين رغيف الخبز ورغيف الضوء عبر
تقديم التجربة التي تكمن المهارة في
صياغتها وتوليد ألوانها وصورها ،فالتجربة
تبحث لنفسها دائمًا عن شكل؛ بل تخلق
شكلها ولغتها وعالقاتها بين األشياء،
وعلى غير ما كانت عليه إنها القصيدة
الرؤيا ،والخلق والموقف والكشف ،والتي
ال يختلف الناس على دورها وقدرتها على
المناقشة لقضايا العصر من خالل أسس
ّ
فنية تليق بهذا العصر وثقافته ،بعيدًا
عن المباشرة والشعارات الزاعقة واليومي
والعابر الذي ينتهي دون أن تطرب هذه
القصائد الذائقة والروح أو تطرب القلب
والوجدان؛ فالقصيدة المعاصرة يغني بها
الوعي وتزدهي المعرفة ،وتخلق الموقف
الذي يليق بابن الحضارة الذي يجمع في
ّ
عقله كنوز الزمن ،ويتحفز لصنع أسطورته
وخوض مغامراته.

في عصر الطروحات األيدلوجية الحادة ،كانت قولة الموازنة
ً
محتوى على كل المناحي
بين منطقين متجافيين ثوبًا متقاربين
والمستويات الحياتية ( االجتماعية والسياسية واالقتصادية ) تندرج
دون مقبالت وبغطرسة مقيتة ال تقبل التأويل أو الترجيح أو المقايسة
في خندق التوفيقية أو الزأبقة أو الرقص على الحبال؛ فمقاربة األمور
ّ
المجرد والمجسد؛ تقتضي
السلوكية بشطريها المادي والمعنوي،
وبمنتهى الصرامة والحزم أن تكون م��ع..أو أن تكون ضد ..وإال.......
فلو قلبت وجوه موشور اإلبداع ( التشكيلي – األدبي – الموسيقي )
ومتلق ،منتج ومستهلك ،من قبيل الجس
مرسل
كمعطى تواصل بين
ٍ
ٍ
والمعاينة لتخلص إلى حكم قيمة جمالي ،الستوقفتك جملة من
اإلجاصات المضيئة على خارطة التنقيب والبحث والسبر.
ففي التشكيل كانت الواقعية الفوتوغرافية بالنقل والتدقيق
ُ
والرصد للداني والقاصي محطة ُرن ْو ،من خالل ثالثية األناقة ( اللون
– الخط – التكوين ) وفي النصوص بشقيها النثري والشعري بتوافر
وتواتر األدبية في األولى والشعرية في األخرى ،إضافة إلى مجموعة من
ّ
والمحسنة مقصد رحلة ،وفي الموسيقى
المعطيات الداعمة والرافعة
الضوابط األصولية المتجذرة في عمليتي التطريب والسلطنة بانشراح
صدر النغمات المناطقية بكل تفرعاتها وأشكالها وعبقها المحلي
مرمى وصال ،فمقياس الفشل أو النجاح ،الظهور أو الحجب ،التألق
أو الخفوت ،مدى مطابقة الظل للصورة ،والقبلة للشفة ،والمسطرة
لسطور المسافات ،عبر أقانيم وتضاريس ( جغرافية – تاريخية
) متوارثة ومتأصلة في ( الجذر والساق والغصن والثمرة ) يقابلها
على الضفة األخرى للمسيرة بعد أن تفشت ظواهر العصرنة في آخر
محطات قطار الدقائق المشبعة بتقليعات وصرعات الوافد من الذوق
ً
الفني ،والتقنيات المستجدة ،واالنقالب على السابق ً
بناء والراسخ ثقال
ُ
والماجد أرومة ومنبتًا العزف على قيثارة التجريد والسريلة العشوائي
غير الممسوك بأوتاد وصوى قيمية وجمالية مقنعة ،وإن كنت أقر بصمًا
بمشط األصابع َّإن التجريد هو خالصة الواقعية وخميرتها عند مصور
بارع ،أو اللعب بأوتار الصخب الموسيقي والضجيج النغمي بتداخالت
تفتقر إلى بصيص من البنائية الهرمونية أو التراتبية الصوتية أو
التواشج السمفوني التي تغذي الروح والذائقة السمعية معًا بعصير
الغبطة واالنتشاء والمغنطة ،والمفرقعات الشكالنية والتصادمات
المفرداتية واالنزياحات العجائبية المستحيلة التي تمتح إكسير
حياتها وأوكسجين تواجدها من فلسفة الفوضى ومنطق العبث ،ولو
ّ
نعتت افتئاتًا بالخالقة بجالبيب براقة ومضامين عجفاء تحت مظلة
ً
ً
طروحات إبداعية تصفق لما بعد الحداثة ً
وحضورا.
طربا وجنونا
ّ
أقول :الموازنة الحقة بين طرفي معادلة التراث والمعاصرة ،األصالة
والحداثة ،الماضي والمستقبل عبر قناة الحاضر الواصلة تتطلب األخذ
ّ
التكاملية في القبول أو الرفض ،التبني أو العدول ،التأكيد أو
بأسباب
النفي ،ليس من منطلق التلفيق بالمفهوم السالف؛ بل من منطلق
التعاضد واالنصهار في المفهوم الراهن .فالرصانة المناقبية
في سلوكات الخلق االبداعية ،والتوازنات االيجابية في انتخابات
التعاطي ،والمعادالت الصائبة في عقل كمبيوتر التمحيص اآلدمي،
واالستشراف المستقبلي في آفاق الرادار المسلط بحكمة على أربع
جهات القرية الكونية ،وبالتالي محورية العالقات وصميميتها في كل
أمصار الجبهات واألصقاع الدنيوية من خالل قواسم جامعة ،وخطوات
ّ
ّ
فطرية ومكتسبة متوخاة ،وذلك بتجسيد وبلورة
ضابطة ،ونقاط عالم
ّ
الجمعية المعافاة والنظيفة ،من دون إيالء العولمة
دور األنا البشرية
ّ
بمفهوم األمركة أدنى نصيب من القصدية ،وبالتالي تهميش دور
ّ
والسوبرمانية،
األنا الفردية المرضية المفتونة بشواهق العظمة
آخذين بعين االعتبار الخصوصية الحضارية وقسمات الشخصية
وبصمة الهوية لكل بؤرة مكانية ومحرق زماني وتجمع بشري من
ّ
نسبية المفاهيم
وجأر
منظار تتجلى في حدقته الراصدة بكل
سطوع ٍ
ٍ
والعطاءات والقيم دون مطلقيتها.
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نور الدين الهاشمي
وأزهار صداقته
| خلف عامر
اتكأ القاص في سرد حكاياه على كائن حي محبب لنفس
الطفل (األوزة زيزي)
تقمصها ليسرد نيابة عنها وبأسلوب مبسط حتى في
الشكل الظاهري للكلمة ،الكما في كثير من القصص المنشورة
الموجهة لألطفال أو لليافعين التي تعتمد على إقحام كل
حرف بحركاته التي يجب أن يرتديها عندما يهم بالخروج
والسير بين السطور ،كي ال يحتمل االلتباس أو اإلشكال،
وكأنها وجبة سريعة ال تستدعي التأمل والمساهمة في
وضع التشكيل على الحروف من خالل جعل القارئ يتخطى
بثقة مرحلة التجريد الجزئي للكلمة.
أراد القاص من خالل (األوزة زيزي)أن يعزز قيمًا سلوكية
َ
في نفس الطفل يراها ضرورية من وجهة نظره ،راغبا
استفادة الطفل منها في سيرورة حياته ،ليأخذ العبر
والمواعظ،والوصول بعد التحليل واالستنتاج إلى النتائج
المرجوة منها واالعتماد على الذات في كل شيء ،ألن النعم ال
تدوم وال تتوفر من دون جهد وعمل وسعي دائم لتأمينها،
والحث على أهمية العمل والتنظيم واالدخ��ار كما لحظها
القاص في حياة حيوانات صغيرة (كالنمل انموذجًا)،وكأنه
يريد القول تصريحًا ال تلميحًا :إن االتكال على الغير يخذل،
ً
وال بد من االعتماد على الذات أوال وأخرًا وعدم الخروج عن
السرب كما في حالة التواكل التي يمثلها السرد الحياتي
في قصة (األوزة زيزي) ،التي دفعت حياتها في النهاية ثمن
اتكالها على الغير وعدم استخدام العقل ،بل وإعطائه إجازة
مفتوحة ،ألن كل شيء كان حسب ما رأت سهل المنال فال
داعي للتعب  ,نافية بذلك حسن التصرف والتدبير ،ولعل
األسلوب الشيق الذي اتبعه (القاص) في البناء السردي
ً
الذي تمثل بالبساطة وجعل الطفل القارئ ساردًا  ,وبطال ,
وشاهدًا  ,وصانعًا للحدث في الوقت نفسه ومدركًا ما تؤول
إليه نتائج التقاعس والكسل ،واعتمد (القاص) على دغدغة
َ َ
مخيلة القارئ وحثه على ّ
اه ْد ووضع النهايات
تخيل
المش ِ
لها بطريقة عقالنية واقعية يرتئيها الطفل ال القاص،وقد
يتوافق معه أو يختلف ،لكن في النهاية الكل يبحث عن
مخرج واقعي ُيراد من خالل هذه الحركة الوصول إلى الحكمة
ً
والموعظة الحسنة ،وهذا ما أراده القاص محاوال تحريض
مخيلة الطفل وتحريك ذهنه لالستفادة من تجربة حياة
(األوزة زيزي) ،وأخذ الدروس والموعظة منها وإسقاط ذلك
على حياته.
ويبقى في السياق نفسه مؤكدًا ومركزًا على أهمية العمل
وقدسيته في حياة المرء ،وما ُي ْح ِدثه العمل من تغيير في
المكان واإلنسان ،وإن إضاعة الوقت تؤدي في نهاياتها إلى
فشل ذريع،وسيجر إضاعته الويالت والخيبات لحياة اإلنسان
 //كما في قصة اآلن ..اآلن هو المستقبل  //وفي يوم واحد
أراد القاص الغوص في عالم األطفال والحديث نيابة عنهم

وبلسان الطفل (شقلوب) ،ويبدو لي أن القاص كان موفقًا في
اختيار االسم من خالل التوافق اللفظي والداللي لبطل القصة
الذي ْأو َه َم األطفال بأنهم يمتلكون المقدرة على استمرار
الحياة وإدارة دفتها ،من دون الحاجة للكبار الذين يحاولون
دائما مسح شخصياتهم وعدم فسح المجال أمامهم لطرح
آرائهم  ,وتقديم شكوى للملك (حسون) تتضمن انزعاجهم
ّ
من تسلط الكبار وتدخلهم في شؤونهم.
وكيف أن الملك (حسون) استجاب لمطالبهم ،وقرر أخذ
ُ ّ
والرضع إلى جزيرة
الكبار والذين اليستطيعون المشي
(الكركي المجنون) ،وترك األطفال يديرون شؤون حياتهم
ّ
وص��ور لنا القاص كيف دبت
اليومية وفق ما يشتهون،
الفوضى وكثرت األوس��اخ نتيجة فقدان التنظيم وغياب
التخصص في العمل ،وأظهر لنا ندم األطفال بعد أن أشبعوا
غرائزهم باللهو واللعب ،وبعد نفاذ المؤن شعروا بحاجتهم
للكبار ،وكيف أنهم طلبوا عن طريق الحمامة (سجيعة) أن
يحضر الكبار إلى المدينة ،ألن ال بركة لهم من دونهم ،وإن
ّ
لكل إنسان صغير وكبير دوره في الحياة ،وهنا حث على مبدأ
التشاركية في التفكير والتنفيذ للوصول إلى حياة سعيدة
هانئة ،ألن المحبة والصدق والتعاون واإليثار هي من أهم
العوامل األساسية لإلعمار والبناء .موافقة الملك لعودة الكبار
كانت مشروطة بشروط عدة ,منها نظافة المدينة والبيوت،
وإعادة كل شيء كما كان من حيث الدقة والترتيب.
الشتراط الملك دالالت سلوكية ،وقيمية ،وتوجيهية،
وتربوية اعتمدها القاص ورواه��ا بلسان الملك (حسون)
بطريقة منطقية ومحببة وقريبة من نفس الطفل القارئ.
ومن خالل موقف إنساني استطاع أن يزيل الحقد الدفين
من قلب عدوين كانا صديقين في المدرسة ،حالة الشغب
أبعدت المحبة وأججت الحقد في قلبيهما ،وعندما جمعتهما
رحلة سفر دون أن يدري أي منهما بوجود اآلخر إال حين
وصال إلى الباص وقبيل انطالقه ،ونقل لنا حالة التذمر التي
تنامت داخل مهند وسومر بطريقة ذكية واستغل حادثة
االستفراغ التي انتابت سومر ،والموقف اإلنساني الذي قام
به مهند الذي كان مصنفًا في المدرسة في زمرة ألد األعداء،
تجاه صديق محبب ال يمكن االستغناء عنه وهذه اللفتة من
القاص تعد من الفالشات الجميلة في هذه القصة ،وما أراد
اإلشارة إليه من خالل تصويره لموقف مهند النبيل ورعايته
لسومر في فترة اإلقياء والغثيان ,لعبة مدروسة وحبكة تمت
بفنية عالية نمت عن توليفة شاعرية بأسلوب قصصي ناتج
عن تجربة إنسانية حقيقية للقاص مسبغا ألوانه المحببة
التي يعرف بأنها مناسبة لهذه الفئة العمرية من األطفال،
مؤكدا أن لحظة الغضب ُت ْذه ُب حالة ُ
ً
الحلم ،ويجب معالجة
ِ
األمور بحكمة وروية ،حتى تقل نسبة االحتقان وتنخفض
النتائج المتوقعة من هذه الحالة االحتقانية  ,أراد أن يؤكد

للقارئ ما تودي إليه التصرفات الطائشة من تغييب للعقل؛
فالنتيجة الوصول إلى الهاوية حتمًا كما في حالة (العصفور
الطائش).
وفي الختام تمكن القاص من خالل عنوان قصته التي
حملت اسم المجموعة  //أزهار الصداقة  //التأكيد على ماجاء
واحد
نسيج
كبير من
حد
ٍ
في أغلب قصصه التي بدت إلى ٍ
ٍ
ٍ
ُ
ّ
ومتشابه ،وأكدت على توجيه خلقي استطاع من خالل سرده
ّ
أن يوصلها للطفل بسالسة فائقة وكلمات محببة غير منفرة،
وكيف استطاع ومن خال ل تصويره ُ
المتقن لما جرى(لعمران)
وأدى إلى تغيير كل شيء في حياته ،وعودة آدميته بعد أن
استمع إلى ما يقوله العقل والمنطق ألنهما يدالنه إلى طريق
الحق والفضيلة والخير والجمال.
وهنا ما يؤكد قول (ب��ول ريكور) :معجزة الكلمة منها
وحدها تنطلق لحظات الحق لتعود إليها.
ولقد امتلك القاص سلطة معرفية أوصلته إلى إقناع
الطفل بواسطة اللغة المبسطة ،واستطاعته أي (القاص) من
ّ
خالل سلطة الحكي أن يضمن شرط اللذة التي أبقت القارئ
متابعًا ومشدودًا ومنقادًا لمؤسسة معرفية خاصة أوجدها
الكاتب ،وهي (سلطة النص)

(أزها رالصداقة) قصص لألطفال من القطع الصغير
تأليف القاص (نور الدين الهاشمي)
من منشورات اتحاد الكتاب العرب لعام 2003
تصميم الغالف للفنانة (نسرين هالل)
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عفيفة كرم
أديبة من المهجر
| �سليمى حمجوب
جاءت إلى األدب من شغف العبارة ،اختارتها الكتابة لتقول
كلماتها وتؤدي رسالتها ،ثم تمضي ،راحت تتغلغل تدريجيًا
إلى لغتها ،ليأخذ الخطاب اإلنشائي طريقه في حديثها ،وكتب
لها النجاح في مطاردة مع الزمن ،مع العادات والتقاليد ،ومع
ّ
هدوء لطيف ،سطرت اسمها مع الخالدين.
ُ
قرأت اسمها في موسوعة أمريكية ،أدرجت أسماء المعة
ألشهر أدباء القرن التاسع عشر ،إنها امرأة عربية جاء اسمها
يتقحم تلك األسماء بارزًا دون استحياء إلى جانب أسماء عالمية،
لها وزنها في المجال الثقافي واألدب��ي واالجتماعي ،فكانت
بذلك أولى الرائدات.
إنها الصحفية واألديبة العربية السورية المهجرية عفيفة
كرم.
ولدت عام 1883م ،في قرية جميلة من قرى لبنان اسمها
«عمشيت» وفي مرابع القرية الغناء درجت ،وترعرعت في بيئة
مثقفة ،إذ كان والدها الدكتور يوسف ميخائيل كرم أول أستاذ
لها ،عني بتربيتها وتعليمها ،وأدخلها مدرسة القرية ،ولكنه
وجد أن المدرسة ال تشبع نهم ابنته ،وال تفي بطموحاتها
المتطلعة بشغف إلى الدراسة والتحصيل ،فعهد بها إلى راهبة
متميزة في تلك المدرسة تدعى «راهبات العائلة المقدسة» في
قرية جبيل من أعمال لبنان ،كي تحقق هذا الطموح متطلعة إلى
آفاق أوسع في العمل والمعرفة.
لكن الفتاة التي عاشت في قلب معركة اجتماعية غارقة
بالعادات والتقاليد ،فلم تمض في مدرسة الراهبات سوى سنة
واحدةُ ،ان َ
تزعت بعدها من جو التعليم الذي غرقت في تياره،
مسؤولية أغرقتها في بيت الزوجية وهي طفلة في
لتعاني آالم
ٍ
الثالثة عشرة من عمرها.
لقد كان مجتمع القرية آنذاك شديد التزمت ،وكان االعتقاد
السائد أن التعليم يفسد الفتاة الصغيرة ،ويصرفها عن فكرة
الزواج وتكوين األسرة ،لذلك اضطر الدكتور كرم أن يزوج عفيفة
في تلك السن المبكرة من «كرم حسنا صالح» عام  1897وهو
تاجر يضمن لها حياة مطمئنة ،ويصرف عنه سياط األلسنة
التي بدأت تشهر به وبابنته في جو القرية المكبل بالعادات
والتقاليد ،لكن هذا الزواج المبكر ارتسم قلقًا وحزنًا على الفتاة،
وقررت أن تتابع رحلة الدراسة والتعليم ،وهي مدركة أنها ال
تزال في بداية الطريق.
انكبت عفيفة على المطالعة بنهم شديد ،وكانت تقرأ كل
ما تعثر عليه من مؤلفات ومطبوعات ،لتحقق طموحها في
أن تصبح يومًا ما كاتبة تنطق بلسان نساء وطنها ،وتعبر عن
همومهن ،وتطرح مشاكلهن ،وكأنما كان لزواجها المبكر أثر في

اندفاعها إلى إيقاد شعلة التنوير في حياة المرأة ،ودعوتها إلى
الخروج عن الجهل المطبق الذي فرض عليها.
وقد أثمرت جهودها ثمرًا يانعًا ،عندما قدر لها أن ترافق
زوجها في رحلته إلى بالد االغتراب ،ليجمع ثروة تحقق طموحه
في دنيا التجارة والمال ،وتحقق هي حضورًا ثقافيًا كان له وزنه
في بالد المهجر ،وهكذا حملتها الباخرة في رحلة طويلة إلى
الواليات المتحدة األمريكية ،ورست بهما في والية «لويزيانا»
التي تطل على خليج المكسيك ،وهناك شعرت أديبتنا بالغربة
والوحدة في حياتها الجديدة ،وفقدت األمل في إنجاب طفل
ً
يمأل عليها وجودها ،ويحقق لها أمال أخضر ،هذا مما جعلها
تعيش في رياض الفكر ،وحدائق الكتب والمطالعة.
دأبت على الدراسة من جديد ،وكان همها الوحيد أن تتقن
اللغة العربية إتقانًا يمكنها التوغل في أمهات الكتب في األدب
العربي ،واخترقت بعد ذلك عالم الصحافة ولم تكن لتتجاوز
السادسة عشر من عمرها ،راسلت الصحف العربية ،التي كانت
تصدر في الوطن وفي المهجر آنذاكَّ ،
فرحبت بمقاالتها الغنية
التي تطرح فيها مشاكل المرأة العربية ،وما تعانيه بنات جيلها
من ظلم وتعسف وإهمال ،وسط مجتمع ذكوري ،ال يحق للمرأة
فيه أن ترفع صوتها كي تطالب بحقوقها والسيما حق التعليم،
وقد استطاعت عفيفة أن تحقق نجاحًا مرموقًا في عالم الصحافة
العربية .ويمكن ّ
عدها أول صحيفة في المهجر وفي الوطن
العربي.
فقد خرجت من حدود الكتابة في الصحف اليومية لتصبح
رئيسة تحرير لجريدة «الهدى» المعروفة ،التي كان يترأسها
الصحفي «نعوم مكرزل» أستاذ أمين الريحاني الذي اصطحبه
إلى بالد المهجر ،وأقام معه في مدينة نيويورك.
تولت األديبة عفيفة كرم رئاسة تحرير الهدى مدة ستة
أشهر ،فأثبتت جدارة فائقة في إدارتها ،وحققت مزيدًا في
نسبة مبيعاتها ،نظرًا إلقبال المرأة العربية في بالد المهجر
على شراء صحفها وقراءتها بعد حملة التنوير واليقظة التي
شنتها الكاتبة على صفحات المجلة ،وانبثقت ثقتها قوية في
العمل الصحفي ،فأصدرت بعد سنتين مجلة «المرأة السورية»،
والتسمية تشمل سورية ولبنان؛ أي سورية الكبرى قبل التقسيم،
ورأى العدد األول منها النور عام 1911م .فكانت أول مجلة عربية
في بالد المهجر ،كما كانت منبرًا حرًا للكاتبات والكتاب تطرح
فيها قضايا المرأة العربية وتعنى بشؤونها ،كما تعالج الكثير
من القضايا الفكرية واالجتماعية ،فكان لها ولصاحبتها الدور
الكبير في المطالبة بحقوق المرأة في المشرق ،وإيقاظ الوعي
الذاتي لدى المرأة كي ترفع عنها القيود التي تكبلها ،وتجعلها

غير قادرة على اإلسهام في بناء مجتمع شرقي متطور ،رغم ما
تتمتع به من حيوية وذكاء وإمكانيات ال تقل أهمية عن إمكانية
الرجل في عملية التنمية والبناء.
وفي إصدار عفيفة كرم ألول مجلة عربية في بالد المهجر،
انبثق أول مصباح مضيء ألدبيات أخريات في أرض الوطن،
حذون حذوها في الميدان الصحفي ،فكانت مجلة «العروس»
التي أصدرتها ماري عجمي في دمشق عام 1911م.
ومجلة «نور الفيحاء» التي أصدرتها نازل العابد عام 1930م
منبثقة عن النادي األدب��ي النسائي ال��ذي أسسته ،وكانت
أهدافهما اجتماعية وأدبية تدعو إلى تعليم المرأة وتحقيق
نهضتها الفكرية والثقافية عن طريق العمل المثمر.
ّ
لكن مجلة «المرأة السورية» التي أصدرتها أديبتنا لم يكتب
لها البقاء أكثر من عامين ،وأغلقت ألسباب خاصة ،مما حدا بعفيفة
كرم إلى إصدار مجلة شهرية نسائية أغزر مادة وأكثر غنى في
موضوعاتها ،أطلقت عليها اسم «العالم الجديد» ،وكان ذلك عام
1912م ،وأما هدفها كما يبدو من التسمية فهو المقارنة بين
أحوال المرأة العربية في الشرق وما توصلت إليه المرأة الغربية
من إنجازات وتقدم في ثورتها االجتماعية والنهضوية ،وبذلك
ّ
تحفز قارئات مجلتها على المطالبة بحقوقهن ،ورفع حجب
العتمة التي رانت على عقولهن ،وهكذا أصبحت مجلة «العالم
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الجديد» منبرًا حرًا للمرأة العربية ولألدباء العرب في الواليات
المتحدة األمريكية ،يغرقونها بأقالمهم ومقاالتهم وإبداعاتهم،
كما وجدت الصدور الشابة المغتربة متنفسًا لها في مجاالت
وفنون أدبية متعددة.
لقد كان صوت عفيفة كرم جادًا في الكشف عن كثير من
العيوب االجتماعية ،ومما كتبته في مجلتها «العالم الجديد»
مقال تصور فيه حياة التناقض التي تعيشها المرأة العربية
في بالد المهجر؛ إذ تقول:
«أختي المرأة ،نحن في المهاجر نواجه مدنيتين متناقضتين؛
إحداهما شرقية بحتة ،واألخ��رى أميركية محضة ،ونحن في
االثنتين مقصرات عن بلوغ الدرجة التي نريدها ألسباب عديدة،
اختيارية أو اضطرارية ،ومن أهمها ما يلي:
ً
أوال :إننا في البالد األمريكية بعيدات عن الوسط اللبناني،
ّ
المفدى وغيره
لكن تكمن في الصدور محبة كاملة لذلك الوطن
من أفراد شعبنا ،الذين سعوا وما زالوا يسعون إلحياء اللغة
العربية.
ثانيًا :ألن مصالحنا ،وهي الرابط الثاني األهم لقلوب األمة،
تضطرنا للسير بموجب قوانين واصطالحات وعادات القوم الذين
نحن بينهم ،وقد سرنا عليها هذه السنين الطوال ،فكادت تكون
لنا عادات؛ بل طبيعة ثانية.
ثالثًا :ألننا ندافع بكل قوانا لحفظ تقاليدنا ،وشتان بين من
يكون يجرب السباحة مقاومًا التيار الذي يجرفه ،ومن يسير
معه ،تاركًا له السير به للجهة التي يسير هو فيها.
رابعًا :ألن القوة التي هي أوالدنا ،تجذبنا جذبًا قويًا ال يقاوم،
من وسط مدنيتنا الماضية لوسط مدنيتهم الحاضرة ،والشك أن
الغلبة تتم علينا بعد مرور هذا الجيل.
وهكذا نجد أن مرارة الغربة واأليام كانت تعطيها دفقة حب
ّ
وحنان تجرفها إلى القومية العربية ،وإلى التعلق بالوطن ،كما
كانت تخشى على األجيال القادمة أن يتطبعوا بالعادات العربية
التي تفقدهم هويتهم ،مما جعلها ّ
تعبر عن الصراع النفسي
الذي يعيشه المغترب في أرض المهجر ،للحفاظ على األصالة
العربية وتقاليدها ،وهو يقاوم التيار الذي يجرفه ويعاكس
مسيرته.
وفي مقال آخر ،تحت عنوان «حديث المهجر» تخاطب عفيفة
المرأة العربية بقولها:
ّ
«يابنة بالدي ،إن صاحبة هذه المجلة الغراء تناديك في
كل عدد من أعداد مجلتها .هل تعيريني سمعك أيها النصف
الباقي في البالد التي نحبها معًا ،ألصف لك بعض ما تودين
مسيرًا ال َّ
معرفته عن أحوال النصف الذي ترك بالده َّ
مخيرًاّ ،
وأم
بالد الغرب َّ
حبًا بوطنه ،وليس بغضًا فيه».
وهكذا كانت مجلة عفيفة كرم حلقة اتصال بينها وبين
المرأة العربية في أرض الوطن؛ إذ تناديها هذا النداء اللطيف
(يابنة ب�لادي) وكأنها تعتذر عن تركها لوطنها ،فتجعل
اغترابها عنه خارج نطاق إرادتها قدرًا ال حيلة لها فيه ،معتقدة
َّ
مسير ال مخير ،وما ابتعاده عنه إال ليزيده شوقًا إلى
أن اإلنسان
الوطن وحبًا له.
وتتابع الكاتبة الصحفية هذا المقال قائلة:
«إن بينك وبين شقيقتك هذه ،أيتها العزيزة ،خليجًا من ماء
وجفاء ،بالدك فقيرة ،فال أسطول لديها من بواخر االستعدادات
تحمل إلينا قلبك وفكرك من حسن التفاهم ،والمودة ورغبة
االتصال ،كما أن بالدنا الفتية تلهي أفكارنا عن تسيير مثل
هذه البضائع من المدنية الحديثة والعصرية المستحية
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والزخارف في معالجة القضايا االجتماعية ،وذلك لتظل أفكارها
مفتوحة على الفهم واإلصغاء ،ولتضع القارئ أو القارئة أمام
بيان ناصع ،يشرح قضية المرأة العربية في عصرها ،ويجمع بين
الواقع والنقد ورسم مسارات للخروج.
أما رواياتها األدبية فتتميز بلغتها اللدنة الطرية وبلمستها
الذكية في عرض قضايا المرأة ،وهي تبدو دائمًا مشغولة بوعي،
وموضوعية بنقاط جوهرية وحساب اجتماعي صحيح ،لم
َّ
تستطع أن تنفك عنه ،وقد تطلب منها العلم والوعي واستغالل
الوقت وعدم هدره ،وهذا أهم ما عانته في المجتمع األمريكي
الذي عاشت فيه.
ترسم عفيفة في رواياتها خطوطًا للخروج من الهم العام
الذي يشغلها لخلق مجتمع عربي متعاون ،ينهض على جهود
المرأة وإمكانياتها ،بحيث تكمل جهود الرجل وتشاركه في
عملية البناء والتقدم ،وتوظف عناصر القصة بشكل مسل
وممتع ،لتجسد في رواياتها مجموعة من القيم واإلص�لاح،
والدعوة إلى التمسك بها وذلك بلغة عربية بعيدة عن القيود
النمطية من سجع وجناس وغيره ،مما كان سائدًا في عصرها
والعصر الذي سبقه.
وفي رواياتها يتراءى حب مخلص لوطنها وشوق للعودة
إليه ،والسيما في رواية «عمشيت» .لقد كانت الكاتبة تحلم بهذه
العودة ،وتخطط لها ،وتخشى أن تقف لها الظروف بالمرصاد،
فتمنعها من تحقيق هذا الحلم ،والمتصفح لرواية عمشيت
يدرك أي خوف كان يراودها في كل ما كتبته عن االغتراب
وتوقعها ،وكأنما كانت تدرك أن عمرها القصير لن يمهلها كي
تحزم حقائب غربتها لتعود إلى أرض الوطن وتموت فيه.
لقد توقف قلبها عن النبض عام 1924م إثر إصابة مفاجئة
في الدماغ ،مما أودى بحياتها ،وبذلك عاشت غريبة عاشقة
لبالدها ،وماتت غريبة متشوقة لتراب وطنها كي توارى فيه.
مضت عفيفة كرم األديبة العربية المهجرية ،وبقي ذكرها
خالدًا في العالمين العربي واألمريكي ،ولسوف يظل تاريخ
الصحافة يذكر الكاتبة السورية اللبنانية في صدر صفحاته،
بوصفها مؤسسة أول مجلة عربية نسائية في المهجر .كما
سيظل األدب يذكر رواياتها المتعددة التي أصدرتها في
الفترة القصيرة من حياتها.
هذا وقد ذكرتها الشاعرة العربية عائشة** التيمورية وهي
من شاعرات القرن التاسع عشر في قصيدة طويلة ،منها هذان
البيتان:
قد أسفرت عن أصل جوهر عفة
قد كان قبل سطورها مجهوال
		
فعلى العفيفات الثناء ألجلها
ما جددت في العالمين فصوال
		

ّ
والحرية والديمقراطية وحب العمل إليك.»..
وهي بذلك تقارن بين بالدها العربية ،وما يعتمل فيها من
تأخر وفقر وت��راخ ،وما وجدته في المهجر من مدنية حديثة
وحرية وديمقراطية وحب للعمل .فتقدم بذلك مادة اجتماعية
غنية تفضح عيوب المجتمع العربي بذكاء ثاقب ،وعبارة بسيطة
بعيدة عن التحذلق والتقعر ،هادفة من وراء ذلك إلى بث الوعي
في فكر المرأة الشرقية ،ودعوتها للتخلص من التقاليد التي
تقيد حريتها ،وتحد من آفاق تفكيرها ،ومنها الوقوف في وجه
الفتاة كي ال تمارس حقها في التعليم ومنها فرض الزواج
المبكر عليها ،كما حدث للكاتبة نفسها.
هذا في الصحافة ،أما في مجال األدب ،فقد كانت لها جوالت
غنية في فن الرواية؛ إذ أص��درت عفيفة كرم ثماني روايات
في مواضيع متعددة ،استمدتها من بيئتها ومن تجربتها
الشخصية ،ومن وحي اغترابها وحنينها إلى الوطن .صدرت
الرواية األولى لها عام 1906م عن دار الهدى في نيويورك ،وقد
ّ
وتعد الرواية الثانية في اللغة
نشرت بعنوان «بديعة وفؤاد».
العربية بعد رواية «غادة الزهراء» لألديبة المصرية زينب فواز،
التي صدرت عام 1899م ،كما ّ
تعد روايتها سابقة لرواية «زينب»
للكاتب المصري للتأكد؛ إذ صدرت قبلها بثماني سنوات ،ثم
توالت روايات عفيفة في الصدور ،ونشرتها بأسماء أنثوية ما
عدا رواية محمد علي الكبير؛ أما المجموعات األخرى فقد حملت
العناوين التالية:
رواية «غادة عمشيت» و«فاطمة البدوية» و«ابنة نائب الملك»
و«نانسي ستاير» و«محمد علي الكبير» أما روايتها «ملكة اليوم»
فقد ترجمتها عن اللغة اإلنكليزية .وقد اختلفت موضوعاتها؛
ففي رواي��ة «عمشيت» عالجت الكاتبة كثيرًا من المشاكل
المصادر:
والعيوب االجتماعية ومنها زواج الفتاة المبكر ،ومنها تسمية
مجلة فتاة الشرق :عدد .83
الفتاة عند والدتها زوجًا لشاب مرغمة على االقتران به ،على
نثار األفكار :عدد 502
ً
الرغم من المصير المجهول الذي ينتظر كال منهما.
أعالم النساء.1043 :
كما عالجت موضوع الوصاية على المرأة ،وعدم ترك الخيار
مجلة النبوغ  335 /1وفيها أنها من كفر شيما والمرجح
لها في اتخاذ قراراتها.
أنها من عمشيت.
كما روت ذكرياتها عن القرية ،ووظفت ذاكرتها القصصية
الحواشي:
لتنقل للعالم صورة عن المكان الذي ولدت فيه ونشأت ،وتبدو
* يقصد بسورية :سورية ولبنان كما كانت تعرف في
شديدة الحنين إلى مسقط رأسها ،من ذلك قولها في المقدمة:
القرن التاسع عشر.
**أديبة كانت في طليعة النهضة النسائية في مصر،
«عمشيت بلدتي الغالية المحبوبة مني حتى العبادة».
أما أسلوب الكاتبة عفيفة كرم ،فقد جاء بعيدًا عن الوصف من مؤلفاتها «حلية الطراز» عاشت بين عامي  1840ـ 1902م.

10

 2012 /1/14م 20 -صفر 1433هـ
السنة السادسة والعشرون

العدد «»1279

سطوة الحنين
في رواية المصري لمحمد أنقار
| عبد ال�سالم دخان
لم تكن صدفة أن ينال األدي��ب الدكتور محمد أنقار جائزة
المغرب للكتاب سنة  1999عن كتابه قصص األطفال بالمغرب،
ً
واضحا مدى
فمنذ كتابه بناء الصورة في الرواية االستعمارية بدى
طموح محمد أنقار إلى صياغة اجتهاد نقدي ببصمة مغربية.
ولقد شكل صدور مجموعته القصصية األولى «زمن عبد
ً
الحليم» إعالنا للقارئ عن انشغاالت إبداعية أخرى إلى جانب النقد
والمسرح ،وهي المرتبطة بهوسه بالسرد ،وهو األمر الذي ترسخ
مع صدور مجموعته الثانية «مؤنس العليل» ،وتأتي المفاجأة من
الشرق بصدور راويته األولى عن دار الهالل المصرية الموسومة
بـ»المصري» ،وضمن سلسلة روايات الزمن صدرت هذه الرواية في
طبعة مغربية أنيقة ،وهي إشارة واضحة إلى أننا بصدد حالة إبداعية
على درجة كبيرة من الخبرة والممارسة ،ومن اإلدراك الجمالي العميق
تسمح بتشكل تصور منسجم يمكننا من فهم طبيعة هذا العمل
الروائي الموسوم بالمصري.
ُ
تبتدأ رواية المصري بالتقاط مظهر اجتماعي دقيق :دفن
الموتى بعد صالة العصر ،وهو إعالن صريح عن طبيعة عالقة السارد
بالزمن.
هذا النزوع نحو التصوير الدقيق يذكرنا بالمقدمات الفاتنة
ألدباء أمريكا الالتينية ،وأستحضر هنا على سبيل الذكرـ رواية
األخوة األعداء لنيكوس كازانتزكي؛ إننا إذن بصدد رواية مغايرة
لألفق المألوف في المتن الروائي المغربي .وال تكمن مظاهر هاته
المغايرة في رصد تفاصيل حياة أحمد الساحلي فقط ،بل في
الوظيفة الفنية والجمالية التي تقدمها رواية المصري.
السارد يشد ترحاله ـ منذ الصفحة األولى ـ نحو المدينة
القديمة ليكشف للملتقي عبقها التاريخي دون تجميل ،طالما أن
لهاته الحياة جماليتها الخاصة .واالرتقاء بها إلى مستوى يعلو
على الراهني والمحلي؛ أي المستوى اإلنساني ،وهنا نتذكر دعوة
تشيكوف لمعرفة الحياة حين قال «على الكتاب أن يسافروا في
قطار من الدرجة الثالثة ليختلطوا الناس».
إن القول بسطوة الحنين في رواية المصري يستمد مشروعيته
من طبيعة الصور الروائية ،التي سعت إلى سبر أغوار شخصية أحمد
الساحلي الذي أخذ على عاتقه مهمة التقاط األشياء الدقيقة في
الحياة بتفاصيلها واختالالتها ،لذلك فسيرة الساحلي تحفل بكثير
من المادة التسجيلية إلى حد إيهام القارئ بطابعها من المادة
التسجيلية إلى حد إيهام القارئ بطابعها السير ذاتي أو الواقعي.
السارد يحكي جوانب مختلفة من حياته ،ليس من أجل
التغني بأمجادها أو كشف بطولتها المطلقة أو الحديث عنه.......
على الطريقة الغرامشية؛ بل من أجل تصوير حياة عليلة وفق
أسلوب سردي يبتعد عن الترميز والتلغيز.
ومن غير شك فإن التصوير الروائي المرتكز على أسماء أماكن
وأعالم له جمالياته الخاصة وسمره المتفرد ،لكنه يسقطنا في شرك
الوهم ،أقصد القول بواقعية رواية المصري ومحاولة إيجاد تطابق
بين سيرة أحمد الساحلي وسيرة صاحب الرواية الدكتور محمد أنقار
الذي لم يكن ـ في اعتقادي ـ ينزع نحو الواقعية التسجيلية أو
الواقعية السحرية ولكنه كان ينزع نحو نمط جديد من الواقعية لها
جمالياتها التي ال تقل شؤونا عن باقي األنماط.

إنها واقعية يتداخل
ف��ي��ه��ا ال���ذات���ي بالتاريخي
بالمتخيل ،وهي ما أسماها الناقد
الدكتور محمد مشبال بالواقعية
الجمالية]1[.
وأعتقد أن اللغة الروائية
استطاعت أن تترجم هاته
األبعاد ،ألنها لم تكن معزولة
ع��ن أسئلة توعية لها عالقة
بالمجتمع وبالتاريخ وبالثقافة،
وألنها كذلك كان لزامًا عليها
االنفتاح على فضاءات شكلت
ً
ً
مكونا مهيمنا في رواية المصري:
«باب المقابر»« ،حي المحنش»،
«زنقة الحدادين» ،حي «المطمر»
درب «النقيبة»« ،الخرازين»« ،عين
بوعنان»« ،ال��ف��دان»« ،المالح»،
«باريو مالقة»« ،مدرسة المعلمين»« ،العيون» ،درب «ابن المفتي»،
«الساقية الفوقية»« ،فندق النجار» «الغرسة الكبيرة« ،النيارين»،
«زنقة المقدم»« ،جبل درسة»« ،الجامع الكبير»« ،الفران المسلس»،
«سبع ل��واوي»« ،درب سالمة»« ،درب القرفي»« ،درب داود»« ،درب
شرفاء وزان»« ،درب أجي نقولك»« ،تربيعة الكوزة»« ،الصباغين»،
«درب الفاسي»« ،ساحة بالثابريمو»« ،باب العقلة»« ،باب الرموز»،
«درب المحلي»« ،رياض العشاق»« ،الطويلع»« ،دار البومة».
إن رغبة الساحلي توثيق هاته التفاصيل مرده رغبته القوية
في كتابة قصة طويلة عن تطوان بإيحاء مصري ،تجسدت هاته
الرغبة في فسيفساء البناء الروائي؛ أي الكتابة على الكتابة ،وهي
استراتيجية فنية بالغية سعى الكاتب من خاللها إلى التقابل بين
األحياء والمقاهي والشخوص ،وفي الوقت نفسه التعامل مع الزمن
الروائي بصيغة جديدة ،وذلك بتكسير خطية الزمن ،والسفر إلى
الماضي عبر تقنية االسترجاع وعبر التأمالت الذهنية.
إننا بصدد تجريب روائي ال يعتمد على خطاب نظري جاهز؛
بل على حوار إبداعي إلبداع مشرقي؛ أي على ممارسة كتابية تراهن
على التواصل مع القارئ ،وعلى الحفاظ على الشروط الفنية والجمالية
للرواية المغربية.
لقد توخى السارد الوصف الدقيق لألماكن واأللوان ،وعمل
على رصد مظاهر اجتماعية مختلفة ،ألنه لم ينس دعوة أستاذه
بمدرسة المعلمين إلى تصوير فقراء باب المقابر ،والذهاب إلى
حلقات السحرة والمشعوذين في الفدان لتسجيل كالمهم.
الكتابة بهذا المعنى حلم راود أحمد الساحلي الموظف
التقليدي العليل غير القادر على تحمل فراق صديقه الحميمي
عبد الكريم الصويري؛ سواء في فراقه األول حينما عين عبد الكريم
بمدينة مكناس ،أو في فراقه النهائي حينما كان الموت سيد
المكان؛ أحمد الساحلي السيد المسكون باليأس الجميل والحامل
لجسد عليل ،هو في الوقت نفسه حامل لشخصية قوية يمكن
تلمس مظاهرها في أكثر من صورة روائية.

«كان ابراهيم يحترمني منذ طفولته ،أما في
هذه الساعة فقد شع في عينيه قدر من الوقاحة ،ووجهه يكاد يقول
لي« :إنك وابنك سبب كل ما حدث» .ولم أبال بتخميناته ،هو اآلن
خارج عن أطواره ،ومع ذلك امتثل ألوامري»]2[.
بل إنه كان يتميز بخبرة يستطيع من خاللها معرفة دار
الطباعة بحاسة الشم وليس بالبصر فقط ،إلى درجة القدرة على
التمييز بين طبعة دار الكتب وطبعة دار الهالل وطبعة دار المعارف
وطبعة مكتبة مصر.
هذا االحتفاء الخاص بالحواس كمظهر من مظاهر القوة،
يمكن ع ّ��ده أحد المداخل األساسية لقراءة شخصية الساحلي
الحريص على صالة الفجر وعلى تالوة القرآن ،ولعل لهاته السمة
أثرها في النص الروائي (قبل أن يرتد إليك طرفك ،أضغات أحالم،
كما غمر البحر فرعون وجنوده.)...
رواية المصري ال تكاد تخلو من مقارنة بين شخوص نجيب
محفوظ (عايدة ،كمال عبد الجواد )...وشخوص محمد أنقار بين
تطوان والقاهرة ،وبين مقهى الفدان ومقهى الفيشاوي؛ هذا
التداخل القوي بين الواقعي والمتخيل مرده سطوة الحنين في
شخصية الساحلي المرهنة والشاعرية (قالت لي غيمة من غيمات
العصر).
ً
لذلك فقد ظل يستمع ويسجل بعيدا عن االنغراس في
التجارب« :ولم أنس ما قرأته في تلك النظرة الخاطفة ،لكني لم
أدعها تحول بيننا وبين استمرار التجاوب الصادق ،وهكذا تبادلنا
أسرار الغرام المستحيل ووشوشات الجنس المسروقة»]3[.
أسرة أحمد الساحلي تتكون من األخ األكبر عبد الصمد الذي
لم يفلح في متابعة دراسته وفلح في التجارة ،وأخيه محمد الذي
ً
ً
بيطريا جعلته يرى األمور على الطريقة
طبيبا
تخرج في مدريد
االسبانية وأخته السعدية التي لم تكمل دراستها الثانوية ،وأمه
الحريصة على طقوس الحياة التطوانية األصيلة ،أما األب فقد كان
ً
منشغال بأعماله اإلدارية.
وكان صديقه عبد الكريم هو األقرب إلى نفسه والعارف
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بطباعه ،وهو الوحيد الذي كان يتحمل شطحاته الغريبة .وهو
ً
رغم انشغاله بأحوال األخوة واألبناء ،كان منشغال في الوقت
نفسه برغبة محمومة في الكتابة ،هاته الرغبة هي التي جعلت
السارد يحدثنا عن مظاهر مختلفة:
ـ عادات التطوانيين في حفالت الزواج ،الحديث عن حمام
سيدي المنظري بوصفه أقدم حمام بمدينة تطوان.
ـ الحديث عن المشروبات الغازية التي كانت سائدة في
فترة مهمة من تاريخ المغرب المعاصر.
ـ الحديث عن القطار الذي كان يربط تطوان بسبتة ،وقد
أصبح في خبر كان.
ّ
لقد استطاع السارد أن يجعلنا نقدر فداحة الخسران؛
فأحمد الساحلي عبر عن تحمل غياب صديقه عبد الكريم،
وفشل في تحقيق طموحه وتطلعاته بكتابة رواية يحاكي بها
أعمال نجيب محفوظ.
«ه��ا هي أمانتك الوديعة أرده��ا إل��ي��ك ...لست في
مستوى األمانة ..أنت بنيت المدينة ،وك��ان لك مجد البناء
الخالد ،وأنا عجزت عن وصف ما بنيت ...وأقسم بالله العظيم
أني كنت مخلصًا في نيتي وتجوالي وسعيي ..وقبل هذا وذاك
كنت مخلصًا في حبي ..أرجو المعذرة ،فأنا لست أول وال آخر
الفاشلين ..أحمد عاكف قد فشل ،عثمان بيومي نفسه فشل..
أما عبد الجواد فهيهات أن أحذو حذوه]4[»..
هاته النهاية التراجيدية تؤشر على قلب العالقات
اإلدراكية لرواية المصري الممتلئة بأفخاخ ،تعمد الكاتب بمكر
إبداعي إيقاع القارئ فيها.
ويمكن القول أن رواية المصري تحفل بسمات عديدة
وبصور روائية رفيعة ،عمل الكاتب على تصويرها باالعتماد
على وصف دقيق ،يلغي المسافة الفاصلة بين النص والقارئ
بشكل يجعله وكأنه أمام لقطات سينمائية بحيويتها وألوانها
وأيضا بأصواتها.
وانسجامًا مع هاته الرؤية ،نستطيع فهم صورة تطوان
في رواية المصري ما بين الواقع النصي والمتخيل الروائي ،ومن
ثمة إدراك طبيعة معالجة الروائي محمد أنقار لسيرة أحمد
الساحلي ،وفي اآلن نفسه معالجة تجربة ذهنية مشوبة برائحة
ّ
تأمل نقدي عميق لتاريخ وفنها الرواية.
وبهذا فقط تكون رواية المصري قد حققت مزيتين:
األولى :دعوة الكاتب الصريحة إلى تحسين الذوق األدبي
والجمالي والعودة إلى الينابيع األصيلة.
والثانية :وهي إثارة االنتباه إلى جاذبية العمل الروائي
وقدرته الفائقة على التواصل مع فئة عريضة من القراء،
على الرغم من المنافسة القوية لمختلف األجناس التعبيرية
ولمحموالت الثقافة اإللكترونية.
[ * )]1محمد أنقار أستاذ التعليم العالي بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بتطوان؛ من مؤلفاته :بناء الصورة في الرواية
االستعمارية (دراسة).
ـ زمن عبد الحليم (قصص قصيرة).
ـ بالغة النص المسرحي (دراسة).
ـ صورة عطيل (دراسة).
ـ قصص األطفال بالمغرب (دراسة).
ـ مؤنس العليل (قصص قصيرة).
ـ التركي الرجل الذي طار بالدراجة (سيرة حياة).
[ ) ]2المصري (رواية) الزمن المغربية  2004ص .141
[ ) ]3نفسه ص .12
[ ) ]4نفسه ص .177
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الصرخة اإلنسانية في مجموعة (درس استثنائي)
للقاصة الدكتورة رنا أبوطوق
| �سلوم درغام �سلوم
ت��دور أح���داث القصص وسط
الحراك االجتماعي ،وتطلق صرخة
إنسانية ،ونستطيع أن نسمع بوضوح
هذه الصرخة من خالل البعد اإلنساني
للقصص؛ فالقاصة رنا أبوطوق لم
تستخدم الخطابة وال المواعظ،
ول��م تشر إل��ى أسباب ه��ذا الفساد
االجتماعي واالقتصادي والتربوي
ولم تضع اللوم على أحد ،ولم تحدد
المكان الذي جرى فيه ذلك التقصير؛
بل قدمت نموذجا يمكن أن يكون من
سكان الوطن العربي ،ويمكن أن يكون
من سكان دولة ما في العالم.
رنا أبو طوق
ف��ف��ي ق��ص��ة((م��د وج���زر))
األم مضطرة لوضع محام للدفاع عن
قضيتها ،والخصوم هم أوالدها الذين يريدون أن يبيعوا البيت
الذي تسكنه ،ويلخص األسباب المحامي في قوله لها ص:22
((سيدتي كل شي وارد في زمن ال تمتلئ فيه البطون ،وال تشبع
فيه النفوس ....ال تخافي لن أدعهم يفترسونك ))....إنهم
يريدون بيع البيت واألرض ويدفعون باألم لإلقامة في أحدى
دور العجزة هذه صرخة إنسانية في وجه هذا النموذج من
األوالد ،واألم تستنجد بالقانون ((المحامي)) ،ويأتي التهديد
موجهًا إلى المحامي إذا استلم قضية األم – من قبل األوالد .لقد
هدد األوالد بالقتل ،ويبقى المحامي ثابتًا في نظرته اإلنسانية،
يرفض التهديد ،ولم يستمع إلى مطالبة زوجته وأمه وأخوته
بالتخلي عن القضية؛ ألنه يشكل تلك الصرخة اإلنسانية وهذا
هوالمد اإلنساني ولألسف كان في الحلم ،وعند اليقظة رفض
القضية ،وهذا هو الجزر وقال ((أنا لست ندًا ألوالدها ال أستطيع
مجابهتهم ..ال أحد يستطيع الوقوف في وجههم ..أصرفها
– قل لها إني مريض ،مسافر ،غير موجود؛ قل لها أي شيء))
ص .31هذا آخر حديث للمحامي مع مساعده في المكتب عبر
الهاتف ،وتابع المحامي نومه ،وكالعادة في لحظات الجزر شد
اللحاف إليه وغطى رأسه.
_ وتتوزع الصرخة اإلنسانية في قصة ((بداية يوم رائع))
في محاور وجهات عدة؛ األولى :تتجلى في الظن السيئ في
سائق التكسي الذي أوصل الدكتورة إلى مستشفى في خارج
المدينة ،وهي صرخة تربوية ،لماذا ابتعد األم��ان والثقة
في مجتمعنا؟ حتى بقيت الدكتورة طوال الطريق في قلق,
والثانية :في وضع السائق الذي ال يملك السيارة؛ بل هو يعمل
بأجر عند صاحبها؛ وعندما عرف أنها دكتورة؛ سألها عن وضع
ابنه المريض ،وال يستطيع أن يأخذه إلى المشفى ،وهي صرخة
اجتماعية؛ فالسائق يعمل ويقوم بالواجب؛ لماذا لم يبق من
أجره ثمن عالج طفله؟ وتظن الدكتورة مرة ثانية أنه صاحب
السيارة ،عندما قال لها ص(( :37في الحقيقة ال يوجد معي
ً
ذهبا؟!)) والثالثة:
نقود ،ترد عليه ال تملك نقودًا وعملك يدر
عندما يريد السائق اختصار الطريق لكنها مستعجلة ظنت
به السوء؛ حيث يوجد طريق مختصر ال تعلم به الدكتورة،
ً
كثيرا في مجتمعنا ،أصبحنا نظن سوءًا بمن
وهذا ما يحصل
يريد أن يقدم الخير ،ونسأل لماذا فعل ذلك؟! هناك إن «...هذه
الصرخات الثالث تجسدت في هذه القصة.
أما قصة ((درس استثنائي)) فهي عبارة عن حوارية بين
المدرس وتالميذه حول ((الضمير)) اإلنساني ،والمعلم هنا
يطلق صرخة في وجه اإلنسانية لتفعيل هذا الصوت الرادع
لكل عمل مشين عند اإلنسان ،هذا الصوت الذي ال يعرف
ً
إال الخير والجمال في البشرية ينبغي أن يبقى صاحيا يقظا،
وبعد تشابيه عدة للضمير من الطالب ,منها الساخر,فهنا

وصل المعلم إلى ّ
أن الضمير ينبغي
أن يبقى ساهرًا كالكلب .إذن الضمير
كلب أمين في اإلنسانية ((إنه يحرس
ذاتنا ّ
يقوم أخطاءنا ،يهجم علينا،
يعضنا بقوة ف��ي بعض األحيان،
إذا حاولنا اختالس ميزاتنا الحسنة
ورميها بعيدًا عن روحنا ))..ص44
_ وتأتي قصة ((الحذاء)) لترصد
المعاملة اإلنسانية وم��ا بها من
تقصير ,فالتقصير األول :يعود إلى
المعاملة الفجة عند بعض األطباء،
فالمريض العجوز ّ
قدم له جاره دواء
لمرض يشابه حالته ،ولكن الدواء لم
ينفع ،وأعطى عكس المقصود .وقصد
المريض توفير ثمن ال��دواء لشراء
حذاء البنه ،وراح الدكتور يخاطب المريض وينعته بالجهل
ويلقي اللوم عليه ،وكأن المريض يعيش في مجتمع يوفر كل
شيء ألبنائه ،وال يدري ذلك الدكتور المتعجرف أن هناك ً
أناسا
ال يتوفر معهم ثمن الدواء الذي يكتبه في وصفته ،ونسي
الطبيب نفسه أنه يدخن أثناء الحديث مع المريض وفحصه.
–والتقصير الثاني :هو حال هذا المريض الفقير الذي وقع
بين اختيارين الدواء أو الحذاء ،من أوصل هذا الرجل العجوز إلى
هذا االختيار الصعب؟ ولوال حاجة ابنه إلى الحذاء هل فضل
شراء الحذاء على شراء الدواء له؟ في هذه القصة صرختان:
األولى في وجه الطبيب المتعجرف المدخن ،والثانية في وجه
المسؤول عن فقر هذا الرجل العجوز.
وتمر قصة ((خالد العربي)) لتعقد مقارنة بين طالب األمس
وطالب اليوم ،يروي األستاذ وضع طالب األمس ،هم استطاعوا
تأمين غرفة ولو كانت ((االسطبل)) عندما أراد صاحب الغرفة
غرفته لكي يزوج ابنه فيها ,وكانت ((جمرة الحماسة تتأجج
في وجوههم ،وكانت عندهم لذة االستماع التي كانت تبرق
في عيون الطالب)) ص ،61وكان الطالب يقرؤون عنترة وطرفة
وغيرهما ،ويقرأ بعضهم قصيدة أبدعتها مخيلته المذهلة؛
أما طالب اليوم فتصفهم القاصة(( :أطفأت لفائف التبغ داخل
زواي��ا أدراج المقاعد ..خبأت المجالت في الحقائب ..وطوت
الدفاتر وفي داخلها صور خالعية عديدة ،التصقت األجسام
ً
طبشورا(( .هل
بالمقاعد))ص 57ويسأل المعلم عندما لم يجد
نتوقف عن إعطاء الدروس بسبب فقدان الطبشور وتتوقف
المدرسة ..همس ذلك المشاكس القابع في زاوي��ة الصف:
ليتها تتوقف ،وهو يختلس النظر بشهوانية إلى تلك الصور
المخبأة بين طيات دفتره))ص .63في هذه القصة صرخة تربوية
إنسانية ،ويأتي التساؤل :لماذا تغير وضع الطالب بين األمس
واليوم؟ لماذا هذا التقاعس واإلهمال والتراخي أمام الجدية في
العلم؟ لماذا هذه التصرفات وهذه الصور؟ أنها صرخة في وجه
القائمين على التربية.
 وهكذا وجدنا أن مجموعة ((درس استثنائي)) لها حضورفي ميدان القصة القصيرة ،وقد جسدت الصرخة اإلنسانية
لتمتد ناقدة الواقع التربوي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي
لمجتمع الشخوص ،ألن كل شخصية لها امتداد اجتماعي
يتجسد هذا االمتداد من خالل الشخصية.
الكتاب :درس استثنائي (مجموعة قصصية)
الكاتبة :د .رنا أبوطوق
إصدار :اتحاد الكتاب العرب بدمشق عام 2003
135ص قطع وسط.
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مظاهر اشتغال الراوي في الفن القصصي
قصة «العودة إلى حلب» أنموذجًا
د .مر�شد �أحمد
أكدت الدراسات النقدية أن مقارنة اآلليات
الصياغية للنص القصصي أو الروائي هي في
الواقع إض��اءة تتم لتعميق الرؤية حول النمط
الشكلي القادر على احتواء المعنى ،ولذلك تجاوزت
ّ
الجمالية تشكل البنية كنظام أولي يؤسس أنماط
العالقات الخفية بين العناصر التي تشكل البنية
إلى الدور الفاعل لهذا النظام؛ فالوظائف التي
تنجزها العناصر لتشكيل البنية ال تقف عند
ّ
مستوى تشكل البنية؛ بل تعمل خالل تشكيلها
للبنية على احتواء المعنى والداللة عليه .ولذلك
يمكن القول :إن وظيفة العنصر مركبة بنائية
وداللية ،وهذه الوظيفة تدرك من خالل تلمس
كيفية انبناء البنية ،وإدراك العناصر التي تسهم
ً
وبناء على
في تشكيل المعنى كبنية نصية دالة.
هذا الفهم ستتم مقاربة قصة قصيرة للدكتور
أحمد زياد محبك ،وستنصب المقاربة على كيفية
اشتغال الراوي على البنية الشكلية وتحميلها
مقاصد غائية محددة ،وإعطائها أبعادها الداللية
والجمالية .وفيما يلي نص القصة ،وهي منشورة
في مجموعة « الرحيل من أجل مها» ،اتحاد الكتاب
العرب ،دمشق ،2003 ،وعنوانها« :العودة إلى
حلب».
((أطل عليها من الطائرة ،أول مرة أغيب عنها،
غبت أسبوعًا واحدًا ،حسبته دهرًا ،وأرجع إليها،
تقترب الطائرة منها ،أطل عليها من شاهق،
أراها حمامة بيضاء ،أول مرة أضمها كلها ،أقبلها،
أشمها ،القلعة الشماء تتوسطها ،والبيوت تلتف
حولها ،مثل عجوز التف من حولها أحفادها ،وهي
تحكي لهم الحكايات القديمة ،تقترب الطائرة،
تدنو منها ،القلعة تزداد عظمة ،المآذن تشمخ إلى
األعالي ،والقباب تأتلق كالذهب ،هذا هو الجامع
األموي ،شاهد على األمويين وخليفتهم الوليد
بن عبد الملك ،وه��ذا جبل الجوشن ،يطل على
الجنائن الخضر ،حيث كانت تسرح خيول سيف
الدولة الحمداني ،وتلك هي األسواق المسقوفة
تمتد من باب أنطاكية إلى القلعة والمحالت فيها
عامرة بالقصب والحرير والذهب ،وهي تغص
بالباعة والمشترين ،مثل عروق تنبض بالدفء
والحياة ،وف��ي ظاللها الرطبة يمضي البحتري
وابن خالويه والفارابي مسرعي الخطا إلى مجلس
سيف ال��دول��ة ،يمرون بسوق السقطية حيث
يسطع عبق الكباب المشوي ،ثم يجتازون سوق
العطارين حيث تعبق أشذاء البهارات واألفاويه
وأشذاء صابون الغار والزعتر والماورد والصابون
المطيب والحناء ،هل ينعطفون ليستحموا في
ً
حمام النحاسين؟ يعترض البحتري قائال :ال ،ال
نريد التأخر عن المجلس ،فقد سبقنا إليه من غير
شك المتنبي وأبو فراس ،ويهمس ابن خالويه في
سره :أعرفك ال تحب االستحمام ،ولكن ال أعرف
كيف أحبتك علوة ،يستوقفهم الفارابي في
سوق العبايات ليشتري عباءة ،والبحتري يقول
له :لو وفرت ثمنها ،سيف الدولة سيهدينا من
غير شك مع أول الشتاء واحدة ،وهذا نهر قويق،
َّ
على ضفتيه تمتد البساتين التي تغنى بزهرها
وشجرها وطيرها الشاعر الصنوبري ،لقد اقتحمتها
اآلن البيوت والعمارات فأصبحت أحياء سكنية
مزدحمة ،تعج بالحياة ،النهر أصبح مجرد ذكرى،
غطته األرصفة والحدائق والشوارع العريضة ،ربما
يمر به الجيل الجديد وال يعرفه ،فهم يقصدون
الحديقة العامة ومتنزه السبيل ،الحديقة العامة
ليس لها مثيل في العالم كله ،هكذا قال لي أبي
مرة وهو يمسك بيدي ويمضي بي إلى الحديقة

العامة ،ال شك أن في العالم حدائق أكبر وأجمل
وأكثر غنى واتساعًا وتنظيمًا ،ولكن ما أزال
أرى الحديقة العامة في حلب هي األجمل ،في
ظالل أشجارها الباسقة لعبت وأنا طفل ،وعلى
مقعدها في الربيع الدافئ قعدت إلى جوار من
أحببت ،وحول البركة في ليالي الصيف القائظ
تراكض أطفالي وهي تنثر عليهم رذاذ النافورة،
وغدًا على مقعدها الحجري في الخريف سأقعد
مستمتعًا بدفء الشمس وبين يدي الجريدة مثل
سائر العجائز ،وقد أقعد إلى جانب عجوز شائخ
مثلي ليحدثني عن بنيه وأح��ف��اده ،وه��ذه هي
األحياء الجديدة تنهض ،هي مدن جديدة ،حي
الحمدانية وحده مدينة ،وهو جدير باسمه ،وهذا
حي حلب الجديدة ،هو وحده اآلخر مدينة قائمة
بذاتها ،ال أكاد أصدق أن تمتد حلب وتتسع إلى
َّ
هذا الحد ،وأنا طفل آتي إلى متنزه السبيل وكأنه
في أقصى حلب وإذا هو اليوم في وسطها ،من
خمسمئة ألف نسمة إلى ثالثة ماليين تقفز في
خمسين عامًا ،وهذا هو حي الشهباء الجديدة،
أبنيته الحجرية البيضاء الجديدة فخمة ،الفيالت
فيه معرض حي لفن العمارة ،الحجر مزخرف
ومنحوت ومزركش كأنه طينة من عجين أبيض،
زه��ور ال تصدق أنها من حجر تزين الواجهات
والشرفات واألف��اري��ز ،وإذا كان العثمانيون قد
أش��ادوا مساجد كبيرة تشهد على فن معماري
متميز ،كالعثمانية والعادلية والبهرمية والتكية
تنهض شامخة بمآذنها وقبابها ،لتشهد على
عراقة الماضي فإن األجيال الجديدة قد شادت
ً
جماال وأكثر ً
بهاء ،هذا جامع
مساجد جديدة أكثر
الرحمن وذاك جامع التوحيد وهنالك جامع الغزالي
وأبي حنيفة والعباس تنهض وفق طرز أجمل
وأوس��ع وأح��دث ،هي أكثر بهاء وفخامة ،لتؤكد
تطور الحياة وتطور فن العمارة والبناء ،وهذا جامع
التوحيد بمآذنه األرب��ع وقبابه الخمس ينهض
كالقلعة الشامخة ،تحيط به ثالث كنائس جميلة
كالعرائس ،تؤكد وحدة األديان ووحدة الشعب
كما تؤكد روح المحبة واإلخ��اء ،الكنيسة تجاور
المسجد ،كصديقين متجاورين متماسكين يدًا
بيد يواجهان معًا الحياة ،دورة أخرى والطائرة
تدنو أكثر فأكثر ،هذه هي الجامعة التي فيها
تخرجت ،بمبانيها الملتفة بعضها حول بعضها،
متنوعة جميلة ،وإلى جوارها تنهض المدينة
الجامعية ،بعماراتها العشرين ،هنا الشباب صناع
الغد ،أي حلب؟ من منحك هذا االس��م؟ حقًا هو
إبراهيم الخليل الذي كان يقود بقرته الشهباء إلى
هضبتك ويسرع الناس إليه وهم ينادون معلنين:
حلب الشهباء ،حلب الشهباء ،هي أسطورة رسخت
في أعماقي وأنا طفل ،أراك يا حلب كأني أرى وجه
أمي أختي زوجتي ابنتي تبسمين لي تهللين
تفتحين ذراعيك ،كم أنت دافئة وجميلة وحنون،
حتى المقابر المتألقة البياض ،وأنا أطل عليها
هنا في الشرق والجنوب ،أحس بها وادعة هادئة
تمنحني حس األمان ،كأنها الشيب األبيض في
رأسي ،يشيب الكل ،وتبقين أنت شابة ،هنا مرقد
آبائي والجدود ،حتى القبور فيك يا حلب تبدو لي
متميزة ،إلى جوارها كروم الفستق الحلبي ،وهي
تتقشر وتطقطق في ضوء القمر ،آه يا مدينة القمر،
وعرائش الفل والياسمين والورد ،متى تحط بي
الطائرة ألرى زوجتي وأوالدي ،متى أرجع إلى البيت
ألرى الشرفة والنوافذ وباب الدار ،ثم أنزل مساء
إلى اتحاد الكتاب العرب ألستمع إلى محاضرة
عن الشاعر عمر أبو ريشة أو إلى المركز الثقافي

ألستمع إلى محاضرة عن خير الدين األسدي ثم
أمضي إلى المقهى ألجتمع مع األصحاب ،هناك
في مقهى القلعة ،أمام األدراج سيكون لنا لقاء،
لنقعد في ظل الجدة الحنون ،تحت األبراج الدافئة
نرسل دخ��ان النراجيل ونتذوق القهوة المرة،
وصباح فخري يشدو لنا واألصداء تردد  :درب حلب
ً
ومشيته ،كله شجر زيتوني ،أهال بك يا حلب)).
هي
ُالنواة المفجرة ُ لخلق هذه القصة إبداعيًا َ
الطافح للمدينة التي غاب عنها مدة
شوق الراوي
أسبوع ،عانى فيه من بطء الزمن .فهو كما يبدو
خضع لعامل ّ
فعال ،هيمن عليه ،هو ُ
بعده عن
ُ
َ
مشاعر الراوي ،وخلق
المدينة ،هذا العامل حرض
فيه نوعًا من هيجان الشوق ،فصار مقيدًا بالشعور
َ
مالمح
الداخلي الذي تعمق في وجدانه ،وحدد
نظرته إلى المكان .وحين عمل على إخراجه في
خطاب قصصيَّ ،
عبر عن شوقه للمدينة تعبيرًا
ً
إبداعيًا جماليًا داال على رؤيته اإلبداعية منذ
شروعه في عرض المادة القصصية على مسار
سعادته بضم
القول القصصي بالتعبير عن
ِ
عرض المادة
اختتام
المدينة واحتوائها ،حتى
ِ
ِ
القصصية بالتعبير عن سعادته بالجلوس في
المواجه لدرج القلعة .ولذلك اتخذ من
المقهى
ً
َ
َ
قصد ُه
بنية المكان أداة ،لينقل عبر مسار القص
ً
ُ
المدينة محمال
معطيات
يموضع
الغائي ،فراح
ِ
ِ
َ
مقاصد محددة .بدأ بموضعة أشهر معالم
إياها
َ
َ
المدينة ،وهو القلعة ،وجعلها المركز البؤري
ُ
للمكان ،ومنها راح يموضع مايحيط بها معتمدًا
على تقانات زمنية محددة .ولكون أبرز مايحيط
يعود إلى الماضي ،اتخذ الراوي من انبناء
بالقلعة ً
المكان أداة السترجاع الماضي ببعديه :العام
والخاص.
ٌ
ْ
بأماكن هي:
الماضي العام مرتبط
ُّ
ُ
بداللة تاريخية ،تعود
المحمل
الجامع األموي
ٍ
أحد خلفائها (الوليد
إلى الحضارة األموية ،وإلى ِ
ّ
المحب لفن العمارة.
بن عبدالملك)
ُ
ُ
بداللة عسكرية (كانت
 جبل الجوشن المحملٍ
ُ
تمرح فيه خيول سيف الدولة) ال��ذي احتضن
قصر سيف الدولة المكلف بحماية ِّ
َ
الحد الشمالي
ِ
ِ
ِّ
للمعرفة
للدولة العربية من غزو الروم ،والمحب
ِ
ِّ
والمشرع َ
أبواب قصره لرجال الفكر واألدب
واألدب،
ِ
ِمن شتى ربوع الدولة العربية.
المدينة القديمة (المدينة)
أسواق
 ُم َج َّم ُعِ
ِ
ِّ َ
ّ
أشهر
الخاصة ،كي يجول في
بنكهتها
المحم ِلة
ِ
ِ
َ
أهل
ِ
أسواقها وحماماتها ضيوف سيف الدولة من ِ
المعرفة واألدب الذين وفدوا إلى حلب وأحبوها،
واقترنت أسماؤهم بها.
ُ
نهر قويق المتميز بتجاوز نسقين من
ُ
الشاعر الصنوبري بأشجارها
البساتين التي تغنى
ووردها.
وطيورها ِ
ِ
ٌ
منحصر بالراوي،
أما الماضي الخاص ،فهو
َ
معالم المدينة ،وهو الحديقة
أحد
وارتبط بتموضع ُ ِ
ِ
َ
العامةَّ ،
وتم عرض ُه قصصيًا وفق تقنيتين من
تقانات الزمن:
ِ
األول��ى :االسترجاع الزمني بقوله (الحديقة
ِّ
ُ
العامة ليس لها مثيل في العالم كله ،هكذا
ق��ال لي أب��ي ،وه��و يمسك بيدي ،ويمضي بي
ُ
إلى الحديقة العامة) وغرضه من هذا االسترجاع
ُ
تبيان ف��راد ِة المكان على المستوى العالمي،
َ
ُّ
وقص وقائع فعلها على مدار مراحل عمره ،في
الطفولة( :اللعب في ظالل أشجارها) وفي الشباب:
ُ
(لعب أطفاله
(مجالسة األحباب) وفي الرجولة:
حول النافورة).

ُ
َ
ليتمكن من قص
الزمني
الثانية :االستباق
ُ
ُ
وقائع ،ستقع الحقًا هي قراءة الصحف ،ومجالسة
العجائز على مقاعدها.
ُ
والمالحظ في ه��ذا البعد التاريخي العام
والخاص أم��ران :األول على مستوى االشتغال
ُ
القصصي ،براعة ال��راوي االشتغالية ،فقد ّنو َع
َ
في حركة تموضع تلك َاألماكن ،فجاءت داخل
ِّ
النص القصصي متعددة األب��ع��اد ،ول��م يكن
ُ
لتموضعها على
تموضعها نسقيًا مطابقًا
مسار
ِ
ِ
ِّ
َ
المساحة الطبوغرافية خ��ارج النص القصصي،
ِ
ُ
ُ
وهذا التنويع هو نتاج الرؤية التخييلية .اآلخر على
ْ ُ
ُّ
مستوى تشك ِل المعنى القصصي َرغ َبة الراوي في
تحديد مالمح تاريخ المدينة الذي ينتمي إليه،
ويعتز به ،والذي عاشه في الماضي القريب ،والذي
سيعشه في المستقبل القريب ،وكأنه يقول :هذا
َ
َ
هو تاريخيَّ .
الكائن في
وألن النسق العمراني
َ
ٌ
المدينةُ ،
زمن
الب َّد أن يعود قسم من
ِ
مكوناته إلى ِ
َْ َ
َ
َ
الحاضر ،موضع الراوي أماكن تنتمي عمرانيًا إلى
َ
الحاضر ،هيُ :
ليعبر عن دهشته من
حلب الجديدة،
امتداد َ
زمنية قصيرة حي
حلب عمرانيًا في فتر ٍة
ٍ
َ
انبهاره بالمكونات العمرانية
الشهباء ،ليعبر عن
ِ
اإلعجاب،
الفخمة لهذا الحي .وتحت سطو ِة هذا
ِ
أماكن أخرى متخذًا من
استمر ال��راوي في بناء ً
عمران
بين
للمفاضلة
أداة
المظهر العمراني العام
ِ
ِ
عصرين:
َ
 عثماني ،امتاز ببناء مساجد (العادلية،ً
ً
ُ
التكية ،البهرمية) ماتزال شامخة ،ودال��ة على
عراقة الماضي.
ْ
مساجد ،رآها أكثرَ
 راهن /معاصر ،امتاز ببناءً
ً
وبهاء (الرحمن ،الغزالي ،العباس ،التوحيد)
جماال
بطرز عمرانية أجمل ،وأوسع ،وأكثر
لكونها تتحلى ٍ
ً
حداثة.
وال���راوي حين توقف عند تحديد الملمح
َ
العمراني العام لجامع التوحيد ،استغل مجاورته
وحدة
لعدد من الكنائس رآها كالعرائس ،ليؤكد
ٍ
َ
األديان والشعبَ ،
وروح المحبة واإلخاء ،والمساندة
ُ
في مواجهة الحياة .ومفاضلة ال��راوي للعمران
المعاصر على العمران العثماني (على الرغم من
ُ
َ
نتاج
إعجاب ُه به ،ولم يتبرم منه) هي
أنه أبدى
َ
ُ
شعوره باالرتياح في هذه المدينة ،مما أهله ،ألن
ِ
َ
َ
ُ
يقرأها عمرانيًا ،لكونها تمتلك هيكلها ،وإمكانية
ُ
قراءتها؛ هذان المفهومان متداخالن ،الهيكل
ِ
ُ
العمراني والجغرافي للمكان،
الفهم
إمكانية
ٌِ
ٌ
هو ُ
المواطن.
إحساس
عن
لطيف
تعبير
هي
والقراءة
ً
ومن صفات كمال المدينة أن ِ َ
تكون مقروءة،
َ ِ ٌ ِ ٌ
َّ
مستويات
على
بالعين
مقروءة
ألن المدينة ثقافة
ٍ
ٌ
ٌ
عدة وهي لغة مفهومة ،ألنها متجسدة بكل
التاريخي ،ومداها االجتماعي .وألن
ِ
امتداد َها ُ
والحاضر
الماضي
الزمن:
أبعاد
في
يعيش
اإلنسان
ً
المكان أداة
والمستقبل ،اتخذ ال��راوي من بناء
ِ
األس��اس للمستقبل ،وذلك
الستشراف الملمح
َِ
ِ
حين َم ْوض َع الجامعة ،وقد ّبين أنه تخرج فيها،
ُ
َ
ْ
ُ
(التنوع،
بمالمح هي:
يتسم
انبناء ها،
وجعل
ُ
ُ
صناع المستقبل).
الشباب
والجمال ،ووج��ود
ِ
ِ
ْ
لهؤالء
ولكون الجامعة تقدم المعرفة والعلم
ِ
ص��ن��اع ال��غ��د ،ت��رك ال���راوي للمتلقي
��اب
ِ
ال��ش��ب ِ َ
ُّ
َّ
دواخل
في
ق
عم
هذا
وكل
.
د
الغ
مالمح
استشراف
ِ
َ
واسمها المتميز،
اإلعجاب بمدينته،
شعور
الراوي
ِ
ِ
َّ
العائد
سبب تسميتها
استرجاع
على
زه
حف
مما
ِ
ِ
هذا
ومن
الشهباء.
ه
وبقرت
خليل
إبراهيم
إلى
ِ
ً
القديم انتقل الراوي مباشرة
المعطى التاريخي
َ
َ
ليحدد صورة رؤيته ،لهذه المدينة
إلى الحاضر،
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رؤية وجه المرأة (األم ،األخت ،الزوجة،
خالل
من
ِ
ِ
البنت) التي تتسم بالدفء ،والحنان والجمال.
ومن هذا البعد الزمني َّ
عب َر من خالل تموضع مقابر
وجنوبها التي
شرق المدينة
حلب ،الموجود ِة في
ِ
ِ
تحوي َ
وأجداده عن إحساسه باألمان،
مرقد آبائه
ِ
ٌ
استباق لما سيأتي .وما أودُّ
ُ
وهذا اإلحساس هو
َ
َ
المقابر
قول ُه في َ هذا السياق هو أن الراوي ذكر
شرق المدينة وجنوبها فقط ،ولم
الموجودة في
ِ
شمال المدينة وهي
في
الموجودة
المقابر
ِ
يذكر ٌ
مخصصة لألخو ِة من الطائفة المسيحية ،فكان
َ
َ
َ
مقصده
يذكرها ،ليعمق
من المستحسن منه أن
َ
السابق ْ
(وحدة األديان) حين جاور جامع التوحيد
مع الكنائس.
وإح��س��اس ال���راوي ب��األم��ان دفعه إل��ى أن
ً
يضفي على مدينته وصفًا جماليًا داال على النور
والخصب والجمال (مدينة القمر ،عرائش الفل
والياسمين والورد) وتنعمه بهذا البعد الجمالي،
ُ
َ
َ
لينعم بمعطيات أماكن
الزمن،
جعله يستعجل
َ
ُ
َ
ليستمتع
جديدة ،وهي :بيته الذي يحوي أسرت ُه،
برؤية زوجته ،وأوالده .ومبنى اتحاد الكتاب،
َ
بمحاضرات عن
ليستمتع
ومبنى المركز الثقافي،
ٍ
ْ
أدباء َ
الحق َب ِة الزمنية القريبة .والمقهى
حلب في ِ
ُ
َ
وسماع
المقابل للقلعة ،ليستمتع بلقاء األصحاب،
ِ
َ
ُ
صوت صباح فخري ،وهو يشدو أغنيته عن حلب.
ّإن ال��راوي سعى خالل عرض هذه القصة إلى

واعتزازه
تأكيد
ِ
ارتباطه الحميمي بمدينة حلبِ ُ ،
بها َ
السبب في
عبر تعاقب الزمن ،وه��ذا هو
تتسم َ
ُ
المسار
عبر
حركة الدفق العاطفي
جعل
ِ
ِ
َ
َ
القصصي بالتواتر ،ألن ذهن ُه التخييلي لحظة
ٌ
انفعاله
نسق
متجاور مع
الخلق القصصي
ِ
ِ
مسارب المدينة ،فهو في
في
العاطفي الممتد
ُ
بالترابط الذهني
ذهنية وعاطفية تتصف
حالة
ٍ
ٍ
ِ
والتواصل الروحي معه على مستوى
بالمكان،
ِ
واإلبداع .والمعنى الذي َ
قدم ُه الراوي
اإلحساس
ُ
ٌ
متعدد من الطراز
يمكن وصف ُه بأنه زمكاني
الرفيع ،ألن المادة القصصية تواترت في صورة
الطويل بفعل
ذاكرة المدى
أبنية مستقا ٍة من
ٍ
ِ
َ
ُّ
الخلق القصصي،
عملية
لحظة
مرئي
ماهو
معاينة
ِ
ِ
ِ
ُ
فطاقة ذاك��ر ِة المدى الطويل عند ال��راوي هي
َّ ْ
ُ
الكتل
معلومات من أبنية
التي مكنته من إخراج
ٍ
ِ
ْ
بأشكال متنوعة ،تنتمي
تجلت
المعمارية التي
ٍ
أزمان متعددة.
إلى
ّ
ٍ ُ
والتعدد الزمني مكن ال��راوي على مستوى
َ
أقطاب الزمن،
االشتغال من أن ينتقل زمنيًا بين
ِ
ُ ِ
ْ
يعكس
التنقل تتجلى في أنه لم
هذا
وقيمة
ِ
َ
الزمن
أقطاب
محموالت
بين
جوهرية
مفارقة
أية
ٍ
ٍ
ِ
َِ
ِ
قادرة على إلغاء شيء ما؛ بل أكد استمرار ماهو
ٌ
وفخم ،وأك��د َ
ٌ
تطوره عبر تعاقب الزمن
جميل
الكتل المادية ُوالمعنى الوجداني
على مستوى
(المعنوية) .هذه ِاالستمرارية ُ
المكان
روح
نتاج
ِ
َ
التي أبق ْت الماضي حيًاً ومستمرًا في ذاكرة
َّ
وجدانه ،هي التي شدته إلى
الراوي ،ومحبوبًا في
ِ
َْ
ُ
واإلنسان
رحميًا،
بها
يرتبط
المدينة ،وجعلت ُه
َ
َ
المكان الذي استمتع به ،وارتبط
يعلم غريزيًا ٌأن ٌ
ّ
َ
مكان أليف وخالق .ولذلك دأب الراوي
به رحميًا
متماسك منسجم ،تنسجمُ
شكل
على تقديم
ٍ
ٍ
ُ
الكتل المادية الطبيعية مع
جمال
مظاهر
فيه
ِ
ِ
العاطفية في سموها اإلنساني ،إنه
اللحظات
ألق
ِ
ِ
ُ
ُ
اإلنسان والمكان .ومنطق
بين
الجمالي
التناغم
ِ
ْ
المعنى المتشكل قصصيًا هو الذي اقتضى من
َ
َ
أولياته
أبسط
الراوي هذا ًاالشتغال الذي ُيع ُّد في
ِ
ِ
ً
عالقة فارقة على مهار ِة المخيلة اإلبداعية .وما
هو ٌ
مهم في نسق االشتغال َالقصصي هو أن
َ
ْ
َ
األماكن بالقلعة
الراوي استهل واختتم مو ِضعة
ُ ِ
أحفادها حولها،
بالجدة التي يلتف
المشبهة
ِ
ً
ُ
ليسمعوا حكاية منها ،هذا االشتغال لم يكن
َ
ٌ
تقصد
مقصود لذاته .ألن الراوي
عفويًا؛ بل هو
ُ
ّ
َ
َ
أمر في غاية األهمية ،وهو أن ماقصه عن
تبيان
ٍ
ٌ
مدينة ْ
قصص أخرى،
حلب لم ينته بعد ،وهناك
ِ
َ
وهنا يفسح المجال لنفسه ،ولآلخرين كي يقصوا
َ
حلب ،أي ّأن َّ
ماعندهم عن ْ
اإلنسان لهذه
حب
ِ
المدينة لن ينتهي.
ِ
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قراءة في كتاب االستشراق
في « رواية ريح شرقية» لـ» فائزة داوود»
ملك حاج عبيد
بشرة شرقية دافئة ,شفتان كحبتي فستق
فائزة داوود روائية وقاصة لها مجموعتان
س��ودان��ي ناضجتين ..إنها تحمل مالمح
قصصيتان« :رج��ل الرغبة األخ��ي��رة – ثم
الكنعانيين والفينيقيين واألغارقة والرومان
اعترفت « وثالثة قيد الطبع « حلم ما بعد
والبيزنطيين والعرب ...لذلك هي أجمل امرأة
منتصف الليل» ،ولها خمس روايات« :طريق
في العالم».
العودة – العرمط رجل لكل األزمنة» ،واألخيرة
ولكي يصل إل��ى قلبها ،ولكي يجعل
فازت بالمرتبة الثانية من جائزة المزرعة،
منها م��ادة لبحثه يهاجم الجنود القرية،
و»جنة عدم – ريح شرقية» ،والثانية فازت
يقنع الكولونيل قائد الحامية بخطة يطلق
بالمرتبة الثالثة من جائزة الدكتور نبيل
فيها الجنود الفرنسيون النار على الفالحين،
طعمة لإلبداع.
فيتصدى لهم فيكتور ويردهم ،ويصاب
ق���رأت ل��ه��ا «ج��ن��ة ع����دم» ،فأحسست
بجرح في ساقه ،فينكسر حاجز الخوف عند
بأنني أقرأ ملحمة لم تقع أحداثها في بالد
الفالحين ويتعاملون معه بود ،وفي خطة
اإلغريق وإنما في سوريا وفي ريف ساحلها
أخ��رى يهاجم الجنود القرية ويعتقلون
بالتحديد ،أما أبطالها فما كانوا من اآللهة
زوج لجين بتهمة مساعدة الثوار ،فيخرجه
أو أنصاف اآللهة ،وإنما كانوا أناسًا عاديين
فيكتور من السجن ،ويبدأ بالتردد على بيت
من الفالحين ورجال الدين والثوار والحكماء
المرأة ذات الجمال الرائع التي ستغدو مادة
وقطاع الطرق ،وما كانت نساؤها من الفاتنات
اللواتي تقوم الحروب من أجلهن ،ولكن ّ
بحثه ومختبر تجاربه ،ولجين امرأة ذات أحالم
كن
مجهضة دائمًا ،كانت تحلم بحياة مختلفة
نساء عاديات ,أما زمنها فهو زمن االحتالل
عن حياة أهل قريتها ،تمنت أن تصبح خادمة
الفرنسي لسوريا.
عند عائلة ثرية في المدينة ،وسيحبها ابن
لكن ما أعطى الرواية زخمها هو هذه
هذه العائلة ويتزوجها وعندها تصبح هي
ال��رؤي��ة الشاملة التي امتلكتها الكاتبة
ّ
سيدة البيت ،وغ��ذى حلمها وعد نائب جاء
للتاريخ وللواقع وفضاءاته ،إلى جانب القدرة
على رصد النوازع البشرية في طموحها وجموحها وسموها وانحطاطها إلى القرية يجمع أصوات الناخبين ،وعندما رأى جمالها قال بأنه سيعود
ليخطبها له أو ألحد أقربائه ،وبقيت هذه األحالم والوعود تغاويها حتى
ثم خيبتها ومآلها إلى جنة عدم بعد أن كانت تحام بجنة عدن.
ويبدو اهتمامها مركزًا على فترة االحتالل الفرنسي لسوريا ،فكما بعد زواجها من رجوح ،فكانت تحدث نفسها وتضحك وحدها ،حتى خيل
صورت األوضاع في ظل االحتالل في جنة عدم ،فقد عادت في رواية «ريح لزوجها أنها مجنونة ،أما رجوح فقد كان النقيض لفتى األحالم ،فقد جمع
قبح الصورة إلى الغباء والبالدة ،وإن كان أبوه قد خطبها له مقابل وعد بأال
شرقية « لتصورها أواخر فترة االحتالل.
أما ماهدفت إليه الكاتبة ،فهو الرد على المستشرقين ونظرتهم تعمل في األرض؛ بل تكتفي بأعمال البيت ،وأن تقتصر مهمتها على
المتدنية إلى الشرق ،فالشرق في نظرهم هو أرض االستثمار واالستهالك ،تحسين نسل العائلة وإنجاب أوالد كثيرين يعملون في األرض ،لكن
هو موطن البالدة والغباء ،فالشرقيون مهمومون ومهووسون بقضية لجين خيبت اآلمال المعلقة عليها ،فلم تنجب من األوالد إال صبيًا وبنتًا،
واحدة هي الجنس ،وبينما الغرب ينتج الفكر والحضارة ،فإن الشرق مما اضطر رجوح أن يجبرها على العمل باألرض ،ألن ربع قيراط األرض
ينتج الخوف والقتل ،فالنضال من أجل الحرية إرهاب ،والثوار في نظرهم الذي أورثه له أبوه كان بالنسبة إليه محط االهتمام والعاطفة؛ فاألرض
كما قال أبوه هي العرض ،ولو أهمل في سبيلها زوجته وأوالده.
فرارية وقطاع طرق.
لجين المحبطة المتعبة الغارقة في أعمال األرض ُتفتح لها طاقة
بهذه النظرة جاء الفرنسي فيكتور الضابط الشاعر موفدًا من مؤسسة»
ً
مكتبة المعرفة المفيدة « ليقدم للقراء الغربيين صورة عن شرق عجائبي الحلم بقدوم فيكتور يزورهم في المساء حامال النبيذ واللحم والهدايا،
رسمها المستشرقون ،وانحفرت في أذهان الغربيين نموذجًا غير قابل ويستطيع بوسامته وهداياه أن يستميل قلوب العائلة ،وألن رجوح
دائم الغباء واالنشغال باألرض ال ينتبه لنوايا فيكتور ,بل يسمح له بأن
للتعديل حتى ولو كذبتها الحقيقة.
يتمنى فيكتور لو أنه يمتلك شعرية جيراردي نيرفال وتجربة يصطحب لجين والولدين المراهقين عليان ووضحة في سيارته إلى
لورانس ومصداقية لين ومخيلة غاالن ,لكنه يقول» كيف أكون ولم المدينة؛ فيسحرون بمشاهدة السيرك والسينما ،ويصبح هذا الترف
يمر على وجودي في الشرق إال بضعة أيام ،ولماذا أشعر أنني أقيم فيه والتميز عن أهل القرية جزءًا من حياتهم.
الزوج غارق في وهم أن فيكتور يأخذ لجين ليعالجها من جنونها
منذ عقود؟ لماذا يخيل إلي أنني أعرف نساءه ولياليه الحمراء وسحره
عند طبيب في المدينة ،وفيكتور ممعن في إغواء لجين الساذجة الحالمة
وتنجيمه وشعوذاته ورقصاته؟».
وعندما تتعارض هذه الصورة مع الواقع الذي لمسه فيكتور يتساءل :حتى تصبح عشيقته ،ولكنه ال يكتفي بعشقه لها بل يريدها أن تصبح
«هل يكمن السبب في أربعة عقود عثمانية ،أم ثمة إخصاب تم قبل راقصة وداعرة لتكون وسيلته لالطالع على الحياة السرية للشرق ،مما
وصولي فجعل البشر يتخلصون من المعجبات التي رآها أسالفي؟ « يعيد إلى أذهاننا شخصية حميدة بطلة رواي��ة زقاق المدق لنجيب
لكنه وتماشيًا مع النظرية الغربية ،فإنه يرجع الفضل في هذا التغيير محفوظ.
وبقدر ما تتوثق العالقة بين فيكتور وهذه العائلة بقدر ما تسوء
إلى الثورة الفرنسية التي أخصبت رؤوس بعض الشرقيين ،فاختفت
المحظيات ُ
مع أهل القرية ،وعندما تبدو بوادر االستقالل تقاد لجين ورجوح من قبل
وسجن السحرة ،وأغلقت مواخير الراقصات والسالطين.
بهذه العقلية جاء فيكتور بمهمة بحثية غايتها دراسة حواسية المختار ورجل ملثم إلى محكمة الخرافة التي ساعد فيكتور في ترويجها،
ّ
يجير مشاهداته وتحرياته لصالح نظرية الشرق فيوضعان في فوهة فتحة تضيق أو تتسع حسب ذنب أو براءة من دخل
ال��ش��رق ،فيروح
فيها ،ويأتي حكم المحكمة بأن كليهما مذنب ،رجوح بالتجسس لصالح
الشهواني.
وأول تماس له مع الشرق كان مع زهرة خادمته األرملة التي قتل الفرنسيين ،ولجين بالفسق مع الفرنسيين ،ويساقان إلى القرية لينفذ
فيهما حكم اإلعدام ،لكن في الطريق يبتلع النهر رجوح ،ويحاول المختار
زوجها  -لتعامله مع الفرنسيين -تاركًا لها أربعة أوالد.
وعلى الرغم من برود زهرة وسكونها الموتي عند مضاجعته ،لها إال المفتون بلجين إغواءها لكنها ترفض ،وعندما تجتمع القرية على البيدر
ّ
ويسهل لها سبيل
أنه ينعتها بالشهوانية ،وعندما يسلبها أحد اللصوص زوادة الطعام إلحراق الفاسقة يشعل ابنها النار في بيوت القرية
ّ
حملها فيكتور ألوالدها يتهمها بأنها هي التي ّ
قدمت الطعام الفرار ،وتروح المخدوعة إلى بيت المعشوق الفرنسي ،لكن قوات االحتالل
التي
تكون قد بدأت بالمغادرة ،وفيكتور يكون قد ركب الباخرة المتجهة إلى
لعشيقها.
أما التماس الثاني مع الشرق فقد كان من خالل عالقته بـ»لجين» ،فرنسا ،تركض إلى الشاطئ لتلحق بحبها وحلمها ،وتخوض البحر باتجاه
ّ
وهي ام��رأة رائعة الجمال صعقته منذ النظرة األول��ى ،وألجلها سفه الباخرة« :حضنتها أمواجه على عجل ،ومضت بها نحو الال مكان ،كما
النظرية النازية العرقية المتعصبة ،فيرى أنها تحمل مالمح األقوام الذين حمت ذات يوم واختفت إلى األبد صاحبة الرداء البرتقالي أو غرقت؛ فهل
رحلوا من دون أن تفقد سحرها الشرقي «شعر آسيوي ,عينان خضراوان ،ثمة فرق بين أن تموت المرأة عشقًا أو غرقًا؟».
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محمد علي كالي
ابراهيم ح�ساوي
ً
قفا قليال
واسقيا زهرة الخشخاش
َ
فإن الرجل الثالث قلبه ُمتعب
ّ
وقدما له فنجان عرق جسديكما
فإن العيون ال يملؤها إال العرق المالح

َ
ليديك الطاهرتين
ُ
المتعبتين كعينين
تحصدان الصحو
من بين أشواك الليل
ُ
قطرات عرق تسيل
ُ
الدرب
كقافلة خانها
ٍ
ُ
الجهات
وخانتها ظالل
ِ

ّ
ومر العمر يا ( كالي )
هل تتذكر كمية العرق
والنداءات وصداها؟
_ ال

َ
الموزون
لنبضات قلبك
ِ
ِ
على إيقاع خطاك فوق الجمر
ُ
أنفاس
طوق
ٍ
ُ
طفل
وتلويحة وجه
ٍ
من بين خيوط الشمس
ومنحدرات النداء
ِ

اآلن وأنت فوق قدميك الهرمتين
وبين يديك الراقصتين كساعتين
هل تتذكر تلك العيون؟
_ ال أتذكر سوى وجه أخي
ُ
يذك ُرني ٌ
أحد سواه
وال
منذ قليل كان عندي
جاءني على قدمين وعكاز
شربنا قهوة الصباح عند النافذة
عجل
وكان المارون يمشون على ٍ
ُ
أحد منهم على النافذة
لم تقع عين ٍ

َ
وأنت وسط سياج حبالك
َ
تسقي ّ
صبارة روحك
وتداوي ساق زهرة الخشخاش
ُ
عجل
وتلملم قسمات وجه أخيك على ٍ
وأنت في زاوية ربع الموت
َ
تنسى شكلك في المرآة
وفي زاوية نصف الموت
ُ
تتذكر وصاياك
ُ
فتنتصب كالخريف األصفر
َ
َ
َ
لتنثر أوراق غدك
ُ
ويمر يومك من بين قبضتيك
مسرعًا دون أن تراه ويراك
ترى وجه أخيك
ٌ
وأصوات تهتف:
ً
تراجع قليال
ارفع رأسك
إياك أن تسقط
تماسك
بيمينك
بشمالك
بزفيرك
بشهيقك
بعينيك
ُ
ويدور الصوت في رأسك
ُلي َ
عيد ترجمة الصدى
ُ
ولتدرك مكانك
ومكان الجمر وبقاياه
ٌ
ٌ
حلبة ٌ ورجل ثالث بينكما
ُ
عين وعين
وألف ٍ

وأنت وأخوك
ُ
تتهامسان نظرًا متعبًا
ً
تلبسان شكال مرعبًا
تحتضنان بعضكما بعضًا سرًا
ُ ُ
واحد منكما
ويشرب كل
ٍ
فنجان رائحة عرق اآلخر
عجل
وتفترقان على ٍ
َ ٌ
ٌ
مظلم
كأن الحلبة ليل
ُ
نجمات تتطاير
وأربع
ٍ
كنحالت على وجهيكما
ٍ
نجمتان للفجر البعيد
نجمتان للصبح األبعد
ٌ
ٌ
هائج في الوراء
بحر
منحدر ٌ
ٌ
خطر على اليمين
ُ
ٌ
حمم تسيل نحوك من الشمال
ممتد
كنور
ويبقى األمام لك
ٍ
ٍ
من شق نافذة وجه أخيك
ويبقى وراؤك نورًا ممتدًا
َ
من شق نافذة وجهك ألخيك

ّ
ومر العمر يا ( كالي )
مسرعًا كسرعة لكماتك
ُ
هل كنت تدرك مروره
من بين قفازيك؟
_ ال
هل مازلت تشعر أنك متين؟
أم أنك تختبيء وراء ذاكرتك
خوفًا من الموت
هل فكرت بوجه الموت؟
َ
_ الموت ليس أخي ألفكر به
والموت ال يشاركني
سقاية زهر الخشخاش مثل أخي
ّ
ويمر العمر يا ( كالي )
وتنقطع الحبال
ويصبح جمر العمر رمادًا
ينثره المارون بخطاهم
ويبقى وجهك ووجه أخيك
كزهرتي خشخاش
لطفل أتعبه التلويح
ٍ
ليديك الطاهرتين
ُ
المتعبتين كعينين
تحصدان الصحو
من بين أشواك الليل
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أبعد من نجمة
�أمين احل�سن
)1
ُ
بائعة الورد الصغيرة الش���قراء ،ما إن رأت���ه يلج مدخل البناية
ْ
ابتسمت ببراء ٍة ،مع نظرات
الموصل إلى قاعة اتحاد الصحفيين حتى
حانقة ،فس���وف يخرج
ش���زر من رفيقيها ،الصغيرين مثلها ،وغير ٍة
ٍ
ً
َ
مبلغ معتبر ـ وردة جورية ،يقدمها
كعادته ،ويش���تري منها ـ مقابل ٍ
ٌ
قدر؟ أن ألتقيها عل���ى غير موعد،
لصديقته الس���مراء »:ق���در .وأي ٍ
لتصبح هوى دائمًا ،ويستثار داخلي طوال الوقت»....
خالل الطريق الطويلة ،جلسنا تحت شجرة ،لها شكل ديناصور،
على مقعد خش���بي بلون عش���ب األرض من حولناِّ .
أقرب لساني من
شحمة أذنها ،أدغدغها .فتنهرني« :سأجعل الديناصور يأكلك».
)2
أنا
لم
أعد
أحتمل
غيابها
ّ
كان ،حين يجلس على كرس���يه المطل عل���ى النافذة الخارجية،
ٌ
نجمة ُّ
تشع قبالته....
تطالعه
عندما أشار لصديقته السمراء صوبها قالت« :هذه أنا .فتذكرني
ّ
َ
كلما شاهدتها».
َ
ّ
المرة ،حاص كثيرًاَّ .
قدم كرس���يه ،وأخره مستطلعًا السماء
هذه
ُ
ُ
اختفت النجمة البهية يا ناس؟»
دون فائدة »:أين
ِ
ّ
تساءل في س���ره .ثم خرج ،مسرعًا إلى البلكون ،مسترجعًا أيامه
معها ،وحديث الهاتف الطويل:
ّ
أعد الثواني محاذرًا فقدان الحرارة ،أو انشغال الخط!
ّ
ـ ماذا لو رن هاتفك بعد فوات الصبر؟
يسيل ألمًا رعاف صوتي على شفق المساء
ُ
َّ
سيعتب ليل المدينة ،تسود خدود الياسمين
ٌ
ّ
ينثال ٌ
حزن شفيف ،يلطخ زرقة السماء
وصمتك أبلغ من كالم
يا الل حكيك حلو
وكل همس���ة من���ك
يا الل بوحك مشتهى
ابتسام
حكيي معك
أحلى من الورد
وأشهى من الشهد لو أسمعك
)3
ُ
َ
يجلس قبالتها ،بدا الفرح إلى يمينه ،البهجة يسارها ،ويرفرف
الحب طليقًا فوقهما .س���هرا حتى غطاهم���ا الليل بعباءته الداكنة،
ّ
َّ
فغ���ص ،كأن ذئ���ب الفراق ع���ض قلبه بقس���وة .وش���رقت عيناها
بالدموع.
َ
طاولة مس���تدير ٍة ،دون أن يكون
كانا يجلس���ان وحدهما ،حول
ٍ
ٌ
بينهما ثالث .س���ماء دمش���ق تثلج بغزارة .وإن مض���ى إلى بيته لن
ّ
يضل الطريق .لذا سرعان ما ّ
أعدت قهوة الوداع كي يتاح لها تجهيز
َ
صباح الغد.
حقيبة سفرها إلى األرجنتين
َ
ترقبها وسط قاعة المس���افرين »:ها قد حان الموعد ،وليس بك
طاقة على البكاء».
ً
ّ
َ
م���ع ذلك لم تن���س أن تقدم لك وردة جوري���ة ،تعلقها بفتحة
َ
كنزت���ك النبيذية ،وأنت تحدس بأس���ى داخلك »:ل���م يبق لي بعد

سفرك إال نجمة السماء تهديني إليك».
)4
أخرجها من رأس���ه ،حين صحا فجأة ،ولم يجدها .فراح يالحقها
عبر سطوره المتوثبة.
ُ
ُ
قلت »:سأكتب عنها قصة تحضرها من البعيد».
ً
المرأة كاتبة لمآرب ش���تى :فإن كانت غنية بال عمل ،كي تتسلى
َ
وتش���تهر بين صديقاتها ،أو مطلقة لتنفس
خالل الوقت الطويل،
َ
عزب���اء تتألق بوهج قلم ،يزين ش���بابها ،أو
عن روحه���ا بعض قهر،
متزوجة تتنس���م خارج جدران أربعة هواء ،يخلو من أكس���يد الطبخ،
والجلي ،والغسيل...
هل هو الواقع حقًا؟ أم اإليهام به؟
حبيبتي ،خارج حدود الرؤية ،كما لم نرها من قبل ،تقترف الشعر،
القصة القصيرة ،وربما الرواية غدًا....
ْ
ُ
منذ ذلك اليوم ،حين ش���اهدته مع أخرى ،ضاربًا عرض الحائط
بمش���اعرها ،وهي عروس بعد ،فقدت إلى األب���د الثقة بالنفس »:ما
أصعب أن تهان المرأة في عقر سريرها».
ليست المشكلة أننا مخلوقون غير باهرين .فالحياة هكذا :يولد
الناس مختلفين في جمال جسومهم ،قدراتهم الذهنية ،متفاوتين
في ظروفهم المادية ،ألوان عيونهم ،حتى بصمات إبهاماتهم .لكنه
جرح العمق ،ال أدوية العالم تشفيه .فلئن كان من مهمة المقربين-
َ
ً
ال س���يما الزوج -أن يزيد ثقتنا بالنفس ،يضي���ف إلى جمالنا جماال
آخ���ر ،من محبته ،ألنه مرآة لنا ،ترينا أجمل ما في دواخلنا على الدوام.

سمحت له الدخول إلى حياتك؟ والتسبب في إيالمك إلى
فلماذا إذًا
ِ
هذا الحد الفظيع يا حبيبتي؟
يلهيني البحث عن نجمة الس���ماء .فال أس���مع دع���وات الزمالء
بالقدوم م���ن البلكون .فج���أة أنتبه فأدخل القاعة مس���رعًا ،إذا هي
تملؤها شغبًا كعادتها .لذا أفتح أوراقي ،وأعاتبها:
ـ لماذا تخلفين جراحك في قلبي ،وتحلقين؟
ً
كلماتك عابقة في حلقي ،وتصمتين؟
تتركين
ِ
َ
عطرك معلقًا في دمي ،وتسافرين؟
ّ ً
ّ
ُ
فانذهلت »:هل
ظلت أسئلتي معلقة ،في فضاء القصة ،بال أجوبة.
ً
أنا عاشق يكتب حبيبته على الورق كي تولد نجمة في السماء؟»
َ
َ
الشقراء نظرت من النافذة فلم
وإذ تذكرت بائعة الورد الصغيرة
ألمحها .ال هي ،وال رفيقيها الصغيرين مثلها.
)6
ليلية على القدمين ،في شوارع
الليل ،ومس���ير ٍة
منتصف
ُبعيد
ٍ
ِ
ِ
ً
َ
جلست خاللها فترة طالت تحت الشجرة على شكل
دمشق القديمة-

ديناص���ور -تدخل إلى غرفتك المستوحش���ة ،والبائس���ة َ
اآلن ،رغم
ِ
ِ
َ
علقت عليها من لوحات فنية رائعة .فتش���م
جماليات الجدران ،وما
ِ
َ
رائح���ة وردة جورية ،تعبق من خالل كنزتك .تس���تهجن أول األمر.
ٌ
َ
صوب السماء ،إذا نجمة
لكن ،حين تنظر من خالل نافذتك
ُ
تشع
في بهاء...
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الصمت
البوح في زمن ّ
|

هيثم علي

الص ُ
ّ
مت يكتبني...
ُ
ُ
ُ
الظامئات
المطالع والحروف
وتعبرني
ّ ُ
سماوات القصيد ِة
مدارات تفتش في
إلى
ِ
ٍ
غد
عن ِ
ال أرتدي وجعي...
ّ
ّ
ولكني ُّ
جون
أمر على
الحرائق والش ِ
ِ
ّ
لعلنيَ ...
وجع الحرائق أرتدي
ال َ
َ
وقت عندي كي َّ
الحنين
ألم لك
ّ
وقد تناثر كالزجاج على مرافئ غربتي
ُ
والحلم كاد – وكان عصفورًا – بأن ينأى
َ
ويفلت من يدي
َّ ّ
ّ
ال َ
أطرز كل هذا الزنبق
وقت عندي كي
ّ
البري
ّ
والعبق الندي
واأللوان
بالكلمات
ِ
ِ
َ ّ
ّ
أو أن أبوح بكل أسرار المواويل الشجية
ّ َ
ُ
القصية وحدها
المسافات
وهي تخترق
ِ
ظمأى...
ّ ُ
تفتش في األخاديد العميقة عن بقايا
مورد
ِ
ّ
مر البنفسج من هنا
مررت
فعرفت أنك قد ِ
ّ
فضاءات تجلى
كأن عطرًا من
ٍ
فأشتهيه
عنك،
ِ
يسأل الكلمات ِ
وأقتفي األثر الجميل بمفردي
ّ
َ
َ
األلوان
يستدرج
للشعر أن
َ
َ
ّ
والص َ
ور األنيقة والجمال
ّ
ميعاد
ضفافك دون
وأن يحط على
ٍ
ِ
ّ
َ
ويصدح كالعنادل دون ّ
أي ترد ِد
ّ
َ
َ
األقالم واألوراق
عر أن ال يسأل
للش ِ
َ
واألزهار
ٌ
مسافر..
والكلمات وهو
ِ

.
|

ما بين تجديد ،وبين ّ
تجد ِد
ٍ
يفوح  ،وأن يروحَ
َ
له أن َ
يبوح  ،وأن
َ
ُ
موعد
يشاء ...وماله من
يعود كما
وأن
ِ
ُ
من أين أبحر؟!
ُ
ّ
وتمنعتْ
والمرافئ أعلنت عصيانها
ُّ
ّ
سارية أعلق غربتي؟!
فبأي
ِ
ُ
ّ
مصباح ألوذ وأهتدي؟
وبأي
ٍ
الص ُ
ّ
مت يكتبني...
ُ
ٌ
هائم فيما يقول
ووحدي
ّ
ّ
ُّ
البري عن هذا الجمال السرمدي
الزنبق
ّ
الش ُ
أوانه
هو ذا
تاء يجيء قبل ِ
ّ
ببياضه
متدث ًرا
ِ
فألي نار سوف ُ
ّ
آنس
ٍ
ليس من نار ّ
الموقد
توه ُج في رماد
ِ
ٍ
نجوم وال قمرْ
َ
جئت؟ وال
من أين ِ
لكأنما...
ّ ٌ
ْ
ورع
قديسة عبرت بحلم
ٍ
مكاشف ٍ
ّ
الز ُ
يت يخرج من حجرْ
فصار
َ
ّ
ُ
إليك حافية الخطا
تمشي الدروب ِ
َ
ّ
تصل الد ُ
روب
هيهات أن
السفرْ
فأنت أبعد من أناشيد ّ
ُ
ُ
صمته
الوجد يعلن
ليديك هذا
ِ
ّ
حائب
ويسير في ركب الس ِ
ّ
ّ
َ
ّ
ّ
كلما مر الس ُ
حاب
الوجد يهطل
عل هذا
ْ
كالمطر
على ضفافك
ّ
غوف
ال ترحمي أرق الش ِ
فإن فناء من يهوى بمن يهوى
َ
ُ
دورة ّ
الدنيا
سيكمل
ُ
ّ
وليس يحتمل انتظار تعت ِق األوجاع
أيامًا أخر ْ

رميا املحمد

تمامًا..كما لو أني كنت أحلم..
ومثلما يحدث في األحالم تمامًا ,
ّ
خريفي -
فأصحو -ذات ليل
على نسمة باردة..
تصافح وجهي..
وتوقظني من نومي..
ّ
ّ
أمر بيدي على جبهتي الثلجية..
وجسدي يرتجف كعصفور..
تحت المطر!
ْ
لماذا كل هذا البرد ياإلهي؟
ْبر ٌد في أطراف جسدي المرتعشة..
ْبر ٌد في قرارة القلب..
ٌ
وبرودة في الروح أيضًا !
لماذا فراشي الوثير..
ال يبعث في شراييني الدفء؟
لماذا ترتجف أغطيتي مثلي
كأغصان شجرة عارية..
تحت سياط األمطار والريح ؟
أعلم أنني لست مصابة ُ
ّ
بالحمى..
والشتاء القارس..
لم تقرع أجراسه بعد !
لكنه َ
هو ..ذلك البعيد ..البعيد..
ذاك الذي كان اسمه يومًا حبيبي..
والذي ّ
توه ْمت أنه ذهب في النسيان..
تمامًا !
ياالله ..كم أفتقده اآلن !
أفتقد ذراعيه وهو يضمني إلى صدره..
ويغمرني بأزهار حنانه.
أفتقد أنفاسه التي كانت تبعث الدفء..
في شراييني الباردة.
أفتقده اآلن ..ويفتقده معي فراشي..
الذي ّ
تحول  -في غيابه –
إلى ُبحيرة قطبية.
ّ
يفتقده سريري الذي يئن..
ويرتجف  -مثلي -من ْ
البرد..

والوحدة القارسة.
تفتقده أيضًا وسادتي الخالية..
ال ..إنها ليست خالية..
فهي مازالت  -كذاكرتي –
تختزن أيامي وأحالمي معه..
ّ
محشوة بكل ذكريات الحب..
وكأنها
وأسراره !
أين أنت اآلن يامن أغمض عينيه
عن متاعب قلبي وأشواق روحي؟
أيها البعيد عني كنجمة الصبح..
األقرب ّ
إلي من خفقان قلبي؟؟
هاأنا اآلن ّ
أضم إلى صدري..
وسادتك الدافئة..
والتي مازالت تحتفظ بعبيرأنفاسك..
وكأنك غادرتني البارحة !
أعانقها ّ
كأمّ ..
وأقبلها كطفلة..
ّ
أشتم فيها رائحتك..
ّ
أشتم معها أنفاس الياسمين..
وكأني
ّ
وتنهدات الزنابق !
ٌ
فتأخذني – حتى الثمالة – نشوة سماوية..
ال حدود لروعتها..
وال ضفاف ألفراحها..
وكأني أعتصر خمرتي من شفاه العناقيد..
وأهداب الكواكب !
أرجوك ..أرجوك..
أيها الحبيب الغالي !
أنا التي كنت معبدك اإللهي..
ّ
أرجوك أن تستل أيامك..
من دفاترعمري
وأن تأخذ معك فصل الخريف..
ياحبيبي !
ُ
ّ
فال توقظني حمى اشتياقي إليك..
كلما المست جبهتي
أنسامه الباردة !
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شراعية
أرو ٌاح
ّ
َ
وجدان يو�سف �أبو حممود
تغيرت ّ
ّ
يم ،ذابت ضحكتها وصارت ألمًا خالصًا ،الحزن الس���ائل
ف���ي عينيها ال يهطل أبدًا ...ينتظر الكثير وال يظفر بش���يء ،توحي
ّ
بأنها ستنفجر ً
بكاء ولكنها ال تفعل.
ُ
الحظ���ت انطفاءه���ا ،فصوتها قد فقد نغم���ات الفرح ،وهجرت
النوارس ش���طآن ّ
الود على فمها ،أسألها :ماذا جرى؟ ،تقاوم رغبتها
ّ
بالصم���ت وتخربش ّ
موس���مية أو س���كتة
أي كالم :ال ش���يء ...كآبة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
دماغي���ة مؤقتة بفعل الحر ...الجو ح���ار أليس كذلك! ...حار وخانق!،
ُّ
اختناق
قبل أن أضحك ألمح أقمارًا تتراقص في حدقتيها تشف عن
ٍ
ُّ
فأكف عن تقليب ّ
ٍّ
حبة السكاكر في فمي ألسمع في الحال
حقيقي،
دبيب الوحشة في دمها ...وفي الحال أفهم.
ّ
لم تكن ّ
،وإنما ّ
عادية كمعظم الفتيات اللواتي
يم فائقة الجمال
ّ
ّ
ّ
نصادفهن أينما حللنا ،غير أن لها من السحر واإلدهاش ما يجعلها
شديدة الش���به ببطالت القصص والحكايا ،فألألة نظراتها الحالمة
ّ
ٌّ
قلب بمنتهى الطيبة،
تكفي إلضاءة شارع ،وعذوبتها تشع دومًا حرارة ٍ
ّ
وه���ي فوق ذلك بناءة بارعة ،بنت في فت���ر ٍة وجيز ٍة برجًا من األحالم،
ّ
وسرعان ما ازداد البرج ّ
علوًا ،فاألحالم تتحقق وسقف الطموح يرتفع.
أمس���ت ّ
يم أش���هر فنانة تصوير ضوئي في البلد ،ومذ نالت جائزة
عالمية ّ
هامة والعروض تتالى ،والجوائز تتوالى وأصوات المطالبين
ّ
بالمزيد تتعال���ى ،حالفها الح���ظ فالقت أعماله���ا اهتمامًا إعالميًا
ورسميًا وصار اسم ّ
وممثالت.
مطربات
يم بمنزلة النجمات من
ٍ
ٍ
ً
جملة َس ِم َعتها مليون أو تريليون ّ
مرة :ال ينقصك
قلت لها يومًا
ّ
اآلن إال ابن الحالل ،فضحكت كما ضحكت من قبل مليون أو تريليون
مرة ّ
ّ
وردت :إذا كان الزواج صفقة عاطفية أو عقد ش���راكة أو ابن حالل
ً
ّ
فتبًا لهّ ،
مناس���ب ّ
ث���م أصبح حديثها فجأة أكث���ر جدية :على الزواج
ً
ً
ً
ً
ّ
ّ
لقدر ،وإال س���يظل
أن يكون نهاية ّس���عيدة الحتراق ال بداية لئيمة ٍ
ّ
ّ
ّ
ومش���وهًا بل ومنتفخ���ًا حد االنفجار،
وس���طحيًا
المحيط حولنا فظًا
ّ
أذكر ّأني ّ
ّ
عدت ما س���معته آنذاك (فذلك���ة) ،وأني تركتها ألحمص
ّ
اللوز والصنوبر وأنثره عل���ى صينية ّ
الكبة ...اإلثبات الدامغ على أني
ّ
أفوقها ّ
منزليًا .سألتها وأنا أوزع الصحون على المائدة :ماذا تنتظرين
لتختاري! من يطلبون ّودك فرسان أحالم الكثيرات ،جاوبتني :أحالم
غيري ...اسمعي ...عندما نفكر في االختيار فنحن واهمون ألن ّ
الحب
ٌ
ّ
ّ
ٌ
مغناطيسي تضيع فيه قوانا ...إنه من يختار.
سلب لإلرادة ...حقل
ّ
ّ
علي غس���ل ّ
أدرك���ت لحظتها أن ّ
يدي من ه���ذي البنت نهائيًا،
خيالي ٍة جعلتني أش���فق عليها وأتصورّ
فه���ي ّ
ّ
قناعات
متورطة في
ٍ
ً
ً
ً
ّ
مأساوية ،كأن تحرق أبراجها ثمنًا لخرافة ِّ
الحب تلك مثال،
لها نهاية
ُ
ّ
الطفلية
رعب عليها ،خفت على رهافتها
أذكر كيف ارتعش���ت من ٍ
من عبث الغربان ،س���كبت الطعام في صحون أوالدي ألوقف لهوهم
بالمالعقّ ،
ّ
كرسيي منها بينما صحنها ال يزال خاويًا ،وتفلسفت
قربت
ًّ
كما ل���م أفعل مرة في حيات���ي :في زحم���ة األرواح الفقيرة الباهتة
تنتظرين روحًا ّ
بثبات ...ولكن ماذا لو كانت
حارة ترس���و في موانئك
ٍ
ٌ
ً
ش���راعي ًة تسعدك قليالَّ ،
ّ
ثم ال تلبث نسمة أن تحملها وتضيع
روحًا
ِّ
ّ
ّ
س���ريعًا لو هبت ريح! الرجال في بالدنا يا يم بأشرعة محكومون بكل
ّ
ُ
اس���تغربت كيف خرجت من���ي تلك الكلمات،
ش���يء حتى بالهواء.
ٍ
ٌ
ّ
ّ
باستخفاف
وأقس���م لو طلبت أن أعيد لما اس���تطعت ،لم تصفق يم
ٍ
ٌ
ّ
تتأملني كما ّ
كم���ا اعتقدت ،كانت ّ
يتام���ل طفل النجوم الالنهائية،
ٌ
َ
ودمعة تكاد تطفر من عينيها الكليلتين :تحسبين ّ
الحب
همس���ت
ّ
مج���رد عواطف هزيل���ة أو خدعة زاهية تنطلي علين���ا بملء األمل...
ّ
ّ
بينما من المفترض أنه يزيد في البش���ر كل شيء الحواس والحكمة
ش���ئت ...على ّ
أي حال س���أعترف لك أخيرًا...
والجنون ...والخوارق إن
ِ
ّ
أق���ر بعدالة الله ،لقد أعطاني الكثير وال أخالني س���أعبر هذا الفضاء
ٌ
ً
ّ
األسطوري يومًا وإال سيكون هناك خلل ما ...لهذا أجدني في النهاية
سأختار كغيري أحدًا ما ّ
مهمًا وسيمًا ّ
ثريًا وكفى...
بعد تلك الـ ( كفى) ّقلت لقاءاتي ّ
بيم ،واقتصر إلمامي بأخبارها
ّ
الهاتفية أو ماتجيء ب���ه مواقع اإلنترنت أو
على بعض المكالم���ات
ّ
ألس���نة الناس الطويلة .ولم يطل الوقت حتى قدمت هي بشحمها

ُ
ً
ّ
ولحمها ،ولكن هذه ّ
زم���ن ولكن تلك
كان رجال له ش���كل المفاج���آت ،عرفته منذ
المرة ليس مشيًا على قدمين وإنما تحليقًا ،خ ّيل
ٍ
ّ
ّ
غيرت الكثير ،فبينما كان ّ
وأنها الجلس���ة قد ّ
ّ
إل���ي عندما فتحت لها الباب أني لمحت على ظهرها جناحين،
يحدثني بما ال أذكره أزهرت
ٌ
ٌ
لوحة ّ
لوهلة عيناهّ ،
وهي واقفة س���ترقص أو س���تطير .عانقتني كعادتها ،وكعادتها
تشع فيبهت العالم من ورائها ،سرت
تخيلتهما
ٍ
ّ
ُ ّ
ّ
لحن ،ب���دت في حالة توق ٍد ،كهرباء الصدمة في أعصابي ،كنت كمن يرى أحدًا للمرة األولى ،كمن
دخلت مثل قيث���ار ٍة يذيل مرورها ألف ٍ
ّ
ول���م يصعب ّ
مهم
كحدث
علي أن ألتقط البريق الحاد في العينين وحماوة النبرة يشهد سحرًا يستحيل الخيال فيه إلى واقع ،بدأ سراج
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
والشرود الجميل وضمة اليدين المتعرقتين ،أضناني الفضول ولم في حياتي وانتهى به المطاف ليصير الحياة كلها.
ً
تش���بع تفاصيلها المقتضبة حشريتي ،فرشوتها بطبق ّ
ّ
كبة جديد
جاءني دومًا بما هو ابلغ من اللغة ،غير أني اآلن ال أجد حكمة في
ّ
مقابل اعترافها ،عندما قالت ّإنه مراسل إلحدى وكاالت األنباء غطت صمته ،بات الوقت سباق ّ
تحمل ،اختبارًا لمدى احتمالي األلم ،أخشى
ّ
حتى انفجرت بهاّ :اننا نمي���ل إلى من يخدعنا اكث���رّ ،
لزوجة القلق جلدي ،وبالكاد قالت ّإن اسمه سراج
ّ
القصي أرخص
وأن ذلك الف���رح
ٌ
ٌ
أصارحك؟
من أن ندفع من أجله ّ
أش���ياء كثيرة داخلي يباس
أي ثمن .يبس���ت
ّ
ـ ال ...ف���ي الحياة ما ه���و أكثر جهرًا من أية لغة ...لس���نا
ّ
مزهري ٍة ،وداخت البالبل الواقف���ة على ضلوعي ...أرهقها
بحاجة الورد ف���ي
ّ
ّ
ّ
ه
لكن
اختراع
إليضاحه وإنما لالعتراف به وحس���ب ...تذكري ّأن اللغة
االنتظار ...س���تموت مالم أدافع عن نفسي ...ما لم أنقذ ّ
يم .أخرجت
ليس األقوى.
ّ
هاتفي ّ
متهور ٍة أن
الجوال ،حاولت أن أكتب اعترافًا كما يمكن لفتا ٍة
ّ
ّ
أرج���وك ...إنه لن يفعل أبدًا ،هو جار أخي والكل
ـ كفاك هذيانًا
ُ
رميت ّ
ِ
الجوال ،ودفعتني
ً تفعل ،غير ّأن كرامتي س���رعان ما تدخلت،
ّ
ّ
عقد في حياته ،س���يصير مراس�ل�ا
يع���رف أنه ينتظر توقيع أهم
ٍ
ّ
رغبتي في النس���يان إلى المكتبة ،اخترت ديوانًا أحبه ،فتحته ،طال
ّ
ّ
ّ
ً
فضائي ٍة شهير ٍة ،وأين! في أفغانستان ...يقولون إنه يحقق
لمحطة
ّ
ٍ
ّ
وفجأة ّ
جمدت
تحم���ران أكثر.
الوقت ...أن���ا ال أقرأ وهو يبتل وعيناي
ً
ّ
شروطًا كثيرة إحداها أال يكون متزوجًا...
نغمة الرسائل المشهد ،أطبقت الكتاب على محمود درويش ،قرأت
ـ يا للناس ...هذا هراء.
ّ
االس���م الذي أضاء الشاشة ،بينما مسحت ذراعي البلل عن ّ
خدي ،إنه
ـ انتظري إذن أن ّ
يحدثك بعد أن تفش���ل أموره في العقد...هل
سراج ويريد أن يراني...
ً
تقبل ّ
يم أن تكون احتماال في حياة أحد ّ ...
أي أحد؟
ّ
ّ
كان ينتظرني في نهاية الش���ارع ،وكنت آم���ل كما كل مر ٍة أنه
ـ هذا هراء
ً
مثال إلى أفغانستان ...هل تتخلين س���يعترف أخيرًا ،صافحت���ه بقلبي ،ودفنت في أف���ق عينيه كل ما
ً
ـ وإن كان هراء هل تذهبين
ّ
خطط���ت له ،قال دون ّ
مقدمات :اآلن ...هل تقبلين الزواج بهذا العبد
عن مشروعك ولو لسنوات؟
المريخ ،الفقير؟ ،بدأ كل ما في جس���دي بالنبض ،ولو لم أسمع ( اآلن) لفعلت
ـ يخط���ر لي ّأني قد أذه���ب إلى جنوب إفريقي���ا أو إلى ّ
ّ
ِّ
ّ
عمل في الخارج،
بكل ذلك الكثير ،سألت
ٍ
كببغاء :اآلن؟ ،تابع  :خاب أملي بعرض ٍ
قلب
وأن���ي قد أدفع بكل ما حققت إلى الجحيم م���ن أجل
ٍ
ً
ٌ ّ
يبدو ّان ّ
ّ
علي تحقيق حلمي هنا ...وأنا اآلن مستعد ،رنت فجاة جملة
تتحدثين عنه
الدفء والنقاء ...تعرفين لماذا! ألن مش���روعي الذي
ً
ّ
ّ
ّ
ٌ
ّ
ّ
ّ
احتمال ،اعتقدت أني س���أبكي ،ولكن نسمة
د
مجر
أنت
صديقتي:
من صنعي ،وطالما أني أتنفس فإني قادرة في أية لحظة على البدء
ٍ
ٍّ
ً
ّ
ّ
ّ
شفتي ،قلت بتشف :عذرًا منك ...ليس
انتقامية شقت طريقها بين
من جديد.
ّ
ّ
ّ
ـ صديقت���ي العظيم���ة ...الحذقة ،والتي لم تش���عرني يومًا أن في قلبي إال مكان واحد ...لن يتس���ع لك ولحلمك .لم أكذب يومًا كما
ٌ
ُ
ّ
والغل ّ
يدمر حنجرتي ،ورغبة عارمة في االرتماء
الفارق بيننا خمس���ة عشر عامًا ،تغامر اللحظة بكل ما تملك لتعيش فعلت آنذاك ،تركته
ً
ّ
ّ
تؤكدين لي اآلن القاعدة الش���رقية بي���ن ذراعيه تمنعني من االلتفات ،ن���ادى فجأة :يم ،وركض ورائي،
رومنس���ية ال أكثر ،أنت
تفاهات
ٍ
ٍ
ّ ّ
وق���ف قبالتيّ ،
ّ
مد يده مصافحًا ،صافحته بكبريائي ،إال أنه لم يترك
الغبية :النساء أشياء ...أنت حمقاء.
ّ
ّ
يدي ،حضنها بقو ٍة ،ش���دني نحوه ،همس :أحبك ...،وبرفة عين بدت
ـ أعترف.
ّ ً
مستعدة للحاق بشراع.
روحي
***
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سوالر
|

كامل م�سقاين

ف���ي الغرفة المتهالكة تحت الس���قف الواط���ئ ،كان ثمة برد
ومجموعة من األطفال ومعه���م أمهم يتحلقون حول مدفأة مطفأة
تنتظر مددًا لتبدأ باالش���تعال والتوهج ،لتنشر الدفء في األجساد
المرتجفة ،وفي الخارج ثمة رعد وبرق ورذاذ مطر ثلجي.
وعل���ى بعد أمت���ار قليل���ة كان يجثم مبنى تلفزي���ون فضائية
األقصى الذي كان يبث على شاش���ته عبر شريطه اإلخباري التنويه
التالي:
«بسبب نفاذ الس���والر قد تتوقف القناة عن البث ،أما إسماعيل
عودة ف���كان ما يزال ينتظر دوره في محط���ة الوقود لملء صحيفة
معدنية صغيرة بمادة الس���والر ،ليعود بها إلى بيته ويسكبها في
مدفأته ،لتبعث الدفء في أجساد أوالده المتحلقين حولها.»..
نعم ..سوالر في المدفأة !!..فالحصار والتضييق ّ
وشح مشتقات
البترول األخرى أجبر إس���ماعيل عودة وغيره على استعمال السوالر.
وهو الوقود المخصص لتشغيل المحركات .كوقود لبعض المدافئ
بعد تعديل طفيف على آلية االحتراق فيها ..والحاجة أم االختراع.
س���اعتان كاملتان مضتا وهو واقف في الرتل الطويل متوترًا ال
يه���دأ له طرف ،وال يثبت له ع���رق ..كانت خاللهما األفكار تتصاعد
في رأسه لتنمو وتورق وتثمر ،وكانت اآلهات في حلقه تتردد مؤلمة
ُلت ِّ
صعد فيه أنات وحس���رات ..وكانت الخياالت في ذهنه تتراقص
وتجتمع وتتحد لتحقق حلمًا واحدًا..
كانت وكانت وكانت ..كانت الصور تتالحق في رأسه متسلسلة..
منذ أقدم رابين على اتباع سياس���ة تكس���ير األيدي ..كانت الصور
تتالحق منذ اقتحم كولد شتاين المسجد األقصى واغتال المصلين..
كانت الصور تتزاحم منذ انفجرت غزة وتفجرت وصمدت..
ُ
ً
كان إس���ماعيل عودة ينتظر دوره في الرتل ..والرتل كان طويال
والبرد قارس���ًا والمطر يهطل رذاذًا مثلجًا ..وهو غير مكترث وال عابئ
بم���ا يثار حوله م���ن جلبة وضجيج يصدران ع���ن الجموع من الناس
المحتشدين في المكان والمتنظرين دورهم في الرتل.
مد يده إلى جيبه وأخرج علبة الس���جائر اللف وبدأ يدرج واحدة،
لتب���دأ نظراته تتابع لفافة التبغ وهي تن���درج بين أصابعه ،وعباب
المط���ر والثلج تتهاطل لتجعلها ندية رطب���ة ..وأخيرًا وضعها بين
شفتيه ليوقد رأسها بعود ثقاب ..في المرة األولى لم تفلح محاولة
إشعال العود ،فجرب عودًا ثانيًا وثالثًا ورابعًا حتى نجحت المحاولة
ً
ليأخذ نفسًا طويال وينفثه سحبًا رمادية في الفضاء..
ـ وتفو على الصهاينة..
أول لفافة أشعلها كنت تقدمة من «عوني» رفيقه في السالح..
ي���وم كانوا ف���ي لبنان أي���ام «الفدائية» ،يوم كان���ت فتح تحتضن
المقاومة وتتبناها ..كان في العشرين من عمره ..أيام فتوة وشباب..
كان خبيرًا في كل أنواع السالح وكيفية استعماله ..من رمي الرمانات
إلى اللعب بالهاون والكالش���ن والمسدس ..حتى األلغام كان يجيد
التعامل معها زرعًا وتفكيكًا ..داس الش���وك وأكل الزواحف وشرب
الماء اآلسن ..أمضي بضع س���نين في الجبال يرقد في الخيام أيامًا
وي���أوي إلى الكهوف أيام���ًا ..حمل روحه على كف���ه ومضى متزنرًا
بالقنابل والرصاص ..لم يرهب الموت لحظة ولم ترجفه األباتش���ي
وال الفانتوم..
ّ
ف���ي آخ���ر عملية نفذها ش���عر بأنه ول���د من جدي���د ..طاردته
األباتش���ي لمدة عشرين دقيقة ولم تفلح في قنصه ،مع أن رشقات
رشاشها الثقيل كانت تزرع األرض موتًا ودمارًا ..وكانت هي تجهد
في العثور عليه بين أش���جار الصنوبر ،ال تعل���م بأن له بين جنباته
إرادة صلب���ة ال تلين وتوقًا وعش���قًا للحياة ..كانت األباتش���ي وهي
تصب حممها وسعيرها لتشعل األرض حوله نارًا ال تعلم بأنه «مثل
القطط يعيش بسبعة أرواح »..وكان انسحابه من أرض المعركة بعد
اشتباكه مع قوة إسرائيلية وإجهازه على جنديين منها ،يعد فخرًا
ومأثرة ُسجلت له في سجله المقاوم..
كان زمان ..وتفو على تغيير استراتيجيات النضال وتعديلها..
ويبتسم متهكمًا وساخرًا ويتنهد مرددًا :كان زمان..
كان الرتل الممتد أمام إسماعيل عودة يقصر شيئًا فشيئًا فكان
دوره في ملء الصفيحة يقترب رويدًا ،وما هي إال س���اعة ويكون في

ً
بيته حامال معه الس���والر ليفرغه في المدفأة وينعم أوالده بالدفء
اللذيذ ..إنها أيام برد وجمد ..أيام جوع وحصار ..أيام ش���دة وفاقة..
ُ
لن تس���قط القالع ولن تخترق الحصون ،ولن يسرقوا منا المواقف..
هي كلمات ذهبية عنيدة جبارة عزيزة ..قالها أحد قواد المقاومة ولم
ي���زل يرددها ..وهو أيضًا أصبح يرددها أمام أوالده وأمام أهله وأمام
أصدقائه ،فليحاصروا ما ش���اء لهم الحصار ،وليقتلوا ما ش���اء لهم
القتل ..لن نهدأ ولن نستكين ..لن نستسلم ،جربنا الحلول السلمية،
جربنا المفاوضات فبماذا نفعت ..أعطونا كم كيلو متر وأخذوا األرض
كلها حتى األرض كلها حتى الماء حتى الغذاء أمسكوه عنها ..حتى
الس���والر في هذا البرد القارس ..في هذا الش���تاء القاسي ما عادوا
يضخونه لن���ا إال بمقادير قليلة ال تكاد تكف���ي للتدفئة أو للطبخ..
يريدون قتلنا ..يريدون إماتتنا ..فليفعلوا ما بدا لهم ..س���نحيا هنا
ونموت هنا ..كانت األفكار والتداعيات والصور قد أخذت إسماعيل
ع���ودة عن محيطه في محط���ة الوقود ،وأذهلته عم���ا حوله لبعض
الوقت؛ فكان لنكتة أطلقها أحد الشباب المنتظرين في الرتل أمامه
وانطالق الضحكات واالبتس���امات من وجوه اآلخرين أثرهما الواضح
في انتشائه وارتفاع معنوياته..
«ش���عب محاصر ويبتسم ..ش���عب س���ينتصر» كان أخشى ما
يخش���اه وهو المتمرس في فن���ون الكر والفر ومنازل���ة األعداء هو
اليأس ..أن يدب اليأس إلى النفوس ويتغلغل في الوجدان ..وقتها
فقط ينهزم الش���عب ويموت الوطن ..كان أخش���ى ما يخشاه وهو
الذي أمضى وصرف س���نين طويلة من عمره في سبر أغوار النفس
ُ
ُ
البشرية وتحليل س���لوكيات اإلنسان ،أن الشعوب تؤتى وتستحل
ََ
من قبل عزائمها الواهن���ةُ ،ويخلص إليها من ثغرة اليأس والخور..
ولكن ش���يئًا ما أعاد ابتسامته التي تألقت على محياه إلى مخبئها..
ش���يئًا ما أجفل تلك االبتس���امة التي اهتزت تحت شاربه الخفيف
وف���وق لحيته البيضاء الطويلة ..إذ نهض في ذهنه والتمع كومض
لصعق كهربائي ذلك التنوي���ه الذي كانت فضائية األقصى تبثه
ٍ
على شريطها اإلخباري منذ يوم أمس..
«بسبب نفاذ الس���والر قد توقف القناة عن البث» وكادت دمعة
ً
قهر حبيس���ة ف���ي محجريه أن تبل���ل لحيته ..فتنهد واس���ترجع
وحوقل..
إنها األم���ل الدائم بصوتها الصادق العالي ..إنها النافذة التي
يطل من خاللها العالم ليش���هد عن قرب تفاصيل مأس���اتنا ..إنها

صرخة الحق في زمن الظلم والجور وراودته فكرة وداعب خياله خاطر..
ماذا لو أنه ..ولكن كيف ..واألوالد يرتجفون بردًا ..ونظر حوله متلفتًا..
كان دوره ف���ي الرتل ق���د أزف واقت���رب ،وآن األوان ليمأل صحيفته
ً
بالس���والر ،وما هي إال دقائ���ق ويكون في البيت حام�ل�ا الصفيحة
ليفرغها في المدفأة ..وأطلت عليه في وقفته تلك الجميلة المليحة
ذات الوج���ه الوضاء المش���رق ذو المالمح المنيرة الباس���مة ..أطلت
عليه بوجهها الباس���م الواثق ..إنها س���لمى رفيق���ة عمره ومليكة
قلبه ..تحملت مع���ه الكثير وصبرت على فراقه لها يوم تم اعتقاله
بتهمة المشاركة في انتفاضة الحجارة ..وحكم عليه بالسجن لمدة
سنتين ..كانت خاللهما تأتي لزيارته بشكل دائم ومستمر ،وكانت
ً
تدعو له دائمًا بالصبر والثبات ..ويبتس���م قائال لها« :ولو يا سلمى..
ّ
عش���ر سنين في «الفدائية» ولم أنكس���ر» ويذكرها بالترنيمة التي
ّ
كان يترنم لها بها أيام الخطوبة ،عندما كانت تس���أله :وأين أراك يا
إسماعيل ..فيجيبها مازحًا ومفتخرًا:
«فوق التل ..تحت التل ..اسأل عنا رح تندل»
إنها س���لمى الحبيبة الرفيقة العنيدة ..إنها التي ّ
تعرف إليها
ف���ي أحد مخيمات الش���تات قبل عودتهم إلى غزة عندما س���نحت
الفرصة للعودة..
إنها س���لمى الت���ي أطلت يومًا عليه من خالل شاش���ة فضائية
األقص���ى التي اس���تضافتها في أحد برامجه���ا ـ قبل أن يتم حظر
مش���اهدتها من قبل إدارة السجن ـ أطلت بوجهها الذي يتألأل نورًا
وبمالمحها القوية الصلبة لتقول له ولرفاقه المس���اجين «اصبروا يا
رجال فالنصر لكم ..وال يهمنكم أمرنا ..نحن بخير وقوة»..
كم كانت س���لمى تفتخر وتعتز بقناة األقصى وتخشى عليها
من ضائقة الحصار وشح المساعدات ،ولكنها لم تزل حتى اآلن تبث
برامجها إلى العالم بثبات المقاوم وعناد المقاوم ..إنها أحد أسلحة
المقاومة المتعددة ..بالصوت الهادر بالصورة الصادقة ..بالنش���يد
العذب الثائر ..كانت تلهبهم عزة وحماسة وبالكلمة الواثقة الثابتة
كانت توصل وتنقل قضيتهم العادلة إلى العالم ،وترسم أمامهم
الطريق نحو الحلم األكبر ..حلم التحرير.
على مدار اليوم كانت أخبار الوطن تأتيهم عبرها ..وعبر شاشتها
أطل الصغار والكبار ..الرجال والنس���اء ..عبر شاشتها قالوا كلمتهم
غير ّ
هيابين وال متخاذلين ..وينتبه إسماعيل عودة إلى نفسه فلقد
حان دوره في ملء الصحيفة ،فابتس���م لعام���ل محطة الوقود وهو
يضخ له السوالر في صحيفته وقال له ممازحًا..
«كنا بواحدة صرنا باثنتين ..كنا بسلمى صرنا بالفضائية»..
ف���رد عليه عام���ل المحطة وق���د انتهى من ضخ الس���والر في
الصحيفة هو يبتسم..
«حفظهما الله لك»..
حم���ل إس���ماعيل عودة الصفيح���ة التي امت�ل�أت حتى آخرها
بالس���والر ومض���ى راجعًا تحت هط���ل رذاذ مطر مثل���ج وكان وقت
المغرب قد أزف لتبدأ بعض األنوار الش���احبة المتناثرة تسطع من
ً
داخل البيوت الواهنة ..فكان أن اجتهد في مسيره محاوال الوصول
قبل أن يسدل الليل ستارته السوداء ..ومضى مسرعًا قاصدًا البيت
وسلمى واألوالد والمدفأة «ولعيونك الحلوة يا سلمى».
وكان الدم في جس���ده يكمل دورته المعت���ادة بحرارة مرتفعة
وبإحساس مرهف ،فكان يش���عر بأن دمه وحرارة جسده يتجاوبان
بانس���جام تام وكامل مع أفكاره وخواط���ره ،وكان قبل أن يصل إلى
بيته قد تألقت في رأس���ه فك���رة ،واقتحمه خاطر ،وب���دأ يفكر ماذا
ً
يفعل..؟ وأخذ يقارن ويحس���ب ويفاضل .وتوقف قليال ليس���تريح
وراح يحدق مليًا في صحيفة السوالر ،وكان صراع قد بدأ يحشد في
رأس���ه أمنيات ومخاوف ..فهو يحب سلمى واألوالد وسلمى واألوالد
يحبون���ه ..ويحبون أيضًا التحرر والعيش أع���زة كرامًا ..وأخيرًا اتخذ
ً
القرار« ..وكله يهون في حبك يا بلد» ومضى حامال صحيفة السوالر
قاصدًا طريقًا أخرى طريقًا توصل إلى مبنى يجثم هناك ويحتش���د
ّ
أمام بابه الكبير جمع من الناس ..اندس بين الجمع وس���لم صحيفة
السوالر ألحد الرجال المنهمكين بتفريغ الصفائح في الخزان الكبير
التابع لقناة األقصى الفضائية.
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كأني.......
كأنك .......؟!

خارج المدار
|

هدى اجلالب

من أول نظرة؟ ماذا رأى ْ
حب ْ
 ٌّمن وراء حجابي؟
ِ
ْ ُ
ُ
َ ْ
ّ
ُ
ُ
تات
أالمس ش���الي ،كأنني أنبهه إليه ،أحاول االبتعاد عنه ،عن ف ِ
ذاتي المبعثرة منذ الصباح الباكر....
ُ
ُ
ُ
ّ
ضبطت زوجي على الهاتف؛ يغازل إحداهن »:ما أطيب شفاهك،
متلبسًا
متى نلتقي ّ
ثانية؟»
ُ
يليق ّ
علي هذا
أفكر »:لماذا ُيتابعني هذا الش���اب الوسيم؟» ُر َّبما
ّ
المعطف األس���ودُ ،ر ّبما استنبط حزني ْ
من بين ش���فاهه الداكنة ،لعله قرأ
ً
َّ
عتمة روحي.
لحظة صفاءْ ،لم يفعلها زوجي
فأحب ُمش���فقًا ْأن يدعوني إلى
ِ
منذ زمن ،لو ّأنه يتقن قراءة األرواح ،يعلم ْ
كم نحتاج إلى فسحة ّ
وردية ،كي
ّ
نروح عن أنفسنا بعض السواد.
*
ُ
بريف عينه،
يا إلهي عاد الغريب يغريني بابتسامة لطيفة ،يغمز
ِ
ْ
ولوج سيارته الفاخرة؛ أتجاهله؛ أتركه ينفخ
يدعوني بإش���ارة من رأسه إلى ِ
قربة مقطوعة....
في ٍ
 ال تشردي ،كوني معي.َّ
هكذا يريدني زوجي دائمًا ،وأطيعه على الدوام ،حتى ضد رغباتي.
أش���رد في األمس :حين تأملته ،نائمًا إلى جانبي ،رغم التجاعيد
التي بدأت ترتسم على وجهه األبيض النحيل ،الذي لطالما تصفحته ،وهو
ّ
ّ
عني »:مازلت ّ
أحبه» طبعت قبلة على خده .وهو يغط بأحالمه الوردية.
ال ٍه
*
ّ ّ
ّ
أن���ا مع هواجس���ي اآلن ،أتخيل أنن���ي أناول ال���دواء ألمي بيدي
اليمنى:
ُّ
ما لي غيرك يا عمري ،كلهم تركوني.
روحي يا ماما على حسابك.
ّ
ً
نفسه تموج روحي صاخبة في
ألف خصرها بيدي الش���مال ،في الوقت ِ
ّ
كل االتجاه���ات من ّ
كم المتناقضات التي نعيش���ها :أخبار التلفاز ،حروب
ّ
أهلية ،مجاعات ،أهوال...
أتوغل في تفكيري »:لماذا ُيطاردني هذا الغريب؟ أال توجد عنده
ّ
ْ
مداره؟ أعذر زوجي ،لعله هو اآلخر
زوجة؟ أو حبيبة؟ لماذا يحاول أن يخرج عن ِ
من حيث ال أدري  -يفتش جاهدًا ْ
منزعج ْ -
ٌ
بعيد عن مدار ِه ُ
المتخم؛
شيء
عن
ٍ
ٍ
َ
ْ
بخاص ،وعامُ .يفترض أن أس���ألهَ ،
ٍّ
َ
أالمس أرض وجدانه،
أغوص في دواخله،
بوتقة واحدة .أليس كذلك؟»
وبؤرة شعوره ،كي ننصهر معًا في
ٍ
*
ما يزال يلحقني بإصرار .ال آبه .أقول كي أقنع نفسي »:يا لطيش
تعبت؟» داخلي الطافح
بصوت حادَ »:أما
الشباب» يقول ُمنزعجًا من إحجامي،
ِ
ٍ
ُ
ُ
ْ
ُي ّ
عنك،
س���ر لي »:ليس السير وحده من يتعبني» يردف مشفقًا »:أنا تعبت ِ
اصعدي يا ذات العيون الناطقة».
َّ
ُ
ّ
ُرغم ازدحام ش���ارع ابن عس���اكر بالمارة والسيارات ،كنت أشعر أننا
ّ
ّ
ّ
كل الش���امّ .
مرت قربه عشرات الفتيات السافرات ،لكنه ما انفك
وحدنا في
ُيطاردني أنا.
في انتعاش النفس َّ
األمارة ،أرضى غروري اهتمام شاب يصغرني
ِ
بسنوات ،يبدو في حيطان الثالثين ،وجهه األسمر يطفح بالجمال.
يلبسني شيطان عابر ،في محاولة لزحزحتي ْ
َ
عن طريقي المعتاد:
ٍ
 ماذا لو طاوعته في قضاء ُبرهة َمن العمر؛ الذي يهرول ظامئًا؟ ّ
أتخيلني،
ِ
ُ
ُّ
يضمني بحرارة ،تحت ش���جر ِة تف���اح كبيرة ،ترخي ثماره���ا اليانعة حولنا،
ُ
ً
َ
حمراء ،أقضمها بتلذذّ ،
ّ
فيقبلني بش���غف،
ثم أطعمه بيدي.
أقطف تفاحة
ّ
نتبادل القبالت ،كأننا عصفوران عاشقان؛ يتناغمان في جنة فردوس.
*
ْ
ّ
َ
زمور قوي من س���يار ٍة مس���رعة .أراقب من حولي
أصحو على
ِ
صوت ٍ
ً
ّ
خائفة ،خشية مصادفة قارئ أفكار ،يكشف سري المدفون.
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فوزية املرعي

ّ
ُ
َ
فيه وظنـي
لثمت
الصبح من ٍ
ْ َ َ
ُ
لثمت لمـاك
شفاه الصبح قد
ُ
َّ
أضناه التمني
كأن القلب
َ
فناح َبصمته َ
حين التقاك
َّ
كأن المورقات ِمن األمانـي
َ
َ
َ
وجد بكـاك
رشفن الشهد في ٍ
َّ َ
كأن الليل أهداني رحـيـقًا
َ
بالروح طيفًا من رؤاك
سرى
ِ
ُ
َ
َ
تكـتـبه الليالي
البعد
كأن
َ
وبددها الزمان ولن أراك

َ
ُ ّ
ُ
أنق���ل محفظت���ي المنتفخ���ة إلى الكتف األيم���ن؛ أجلس ظهري،
ُ
مازلت جميلة ،زوجي فقط ْ
من يجهل قيمتي».
أرفع جبيني في كبرياء »:إذًا
ّ ُ
أحدث نفسي بفرح ،وأنا أختلس نظرة من المعجب الغريب .يعود الشيطان
يراودني من جديد  -الشياطين ال تعرف الملل:
ّ
ُ
ُ
ُ
العمر يركض بس���رعة ،ال تحرمي نفس���ك حق المتعة بالحياة .زوجك
ُ
َ
مكترث بمش���اعرك ،أو حتى
غيرك إال يس���تغلها ،غير
ال يت���رك فرصة مع
ِ
ٍ
ّ
ُ
بوجودك ،مع أنك في اصبعه خاتم سليمان.
وراح الغريب أيضًا ُي ُ
بكلمات دافئة ،أغرقتني في شهد العسل
مطرني
ٍ
أذني ،كلم���ات مغرية ،جذابة ،قادرة على س���حب كوك���ب ْ
ّ
من مداره
حت���ى
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
الكوني.
ُ
ّ
يتح���ول خيال���ي قبل إصابة الهدف بثوان .أخزي الش���يطان الذي
ٍّ
ُ
س���حبني ْ
أنفض رأس���ي كي ُأ ّ
َ
غير االتجاه ،ألكبت
من أذني إلى عش زائف.
ّ
المتمردة في غفلة الكي���ان .أطرد الوس���واس ،أخطط لخطواتي
الش���هوة
القادمة:
ً
ْ
 أع���وذ بالله منك ،س���أرجع إلى بيتي حاال ،لن أدع ش���يئًا يخرجني عنً
ّ
ألطمئن عليها ،وأعطيها
مداري ،ويفسد حياتي الزوجية .ال ،سأزور ّأمي أوال،
ْ
أوصت ْأن أشتريه لها.
علبة دواء الضغط ،الذي
أنعطف باتجاه منزل ّأمي .أمشي بضع خطوات في درب مقطوعة.
ّ
أشد ،هو ّ
يسحب محفظتي .أنا ّ
ّ
ُ
يشد أكثر.
يترجل مس���رعًا .يقترب مني .ثم
ّ
بق���وة :في المحفظة مس���ودة روايتي التي
أخي���رًا ينتزعه���ا من بين يدي
ْ
أنهيتها البارحة؛ أعدها ّأيها الغريب .لن تجد شيئًا ثمينًا ،ال مال ،وال مصاغ،
فيها صور آالمي وأحالمي ،دواء ّأمي المريضة ،علبة الحليب البنتي .وبعض
أقالم.

فحاذر من جروح األمس حاذر
َ
نوح شكاك
إذا ما الجرح في ٍ
ُ
ُ
الجرح البليغ فال تلمـني
كذا
َ
فكم عانيت مذ همدت خطـاك
ْ
ً
فسل ما َ
شئت واسأل سلسبيال
َ
سرى بين الضلوع لمشـتهاك
ٌ
َ
َّ
فإن الشوق أوله رفيف
َ
ٌ
ُ
دموع سماك
وآخره
ٌ
َّ
َ
الشمس أولها شــروق
وإن
ٌ
َ
وآخرها أفول قد شجاك
ْ
ْ
العين يومًا
سجعت دموع
وإن
ِ
َ
لمخلوق سواك
فما سجعت
ٍ

20
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هويتان..
ّ
|

غادة اليو�سف
َ
وضحكة النهار
َود ْوزنوا قيثارة الشحرور

 ّهوية 1

َ
تذكرون أيكتي
هل
َ
ّ
والضحكة الوارفة؟
ُ ُ
حيك بالرياح والنسيمْ
ت
ِ
َ
ْ
النجوم؟
أرجوحة

وحاوروا الحمام بالهديل
ونمنموا تيجانكم من خضرة الحقول
وفرحة الصغار

ْ
تذكرون؟
هل

ْ
الزمن..
..أنتم ..أنا ..على
ْ
ال تنحروني بالفتن..

زغرودتي
ْ
َ َ
ُ
تسكب الضياء فوق
إذ
ْ
نة ّ
الصباح
وج ِ

ال تسلموني للشجن..
ّ
مني ْ
كفن..
ال تجعلوا
ّ
َ
َ
َّ
ُ
خلوا ّ
السياج ..محصنا

وتربتي..
ْ
ُ
العطور
مساكب
ُ
األنهار في
دفاتر
ِ
الترحال
ذواكر
ِ
ِ
ْ
َ
صوب العاصفة؟

هذا أنا..

َ
يسقي القرنفل
ْ
جراح ِه
ضفاف
من
ِ
ِ
ً
ترنيمة..
ْ
للم َ
ُ
الحزين..
تع ِب
ُحضني..؟
ويبني
فضاءات األماني
من
ِ
ً
خيمة ....للتائهينَ
َ
ْ
الرجاء
الباحثين عن

ْ
والياسمين
ْ
في ذرو ِة البياض ُمش ِرعًا
ْ
َ
للعاشقين؟
عبير ُه
تذكرون ْ
َ
من أنا ؟
هل
ُ
ْأصل ُّ
الدنا..
واالسم ْ
ُ
َ
حروفي ابتدا
من

ُ
السماء ُ
دربها
إذ
ٌيفضي ّْ
إلي؟
ُ
نبع الهنا..
ُ
فيض ّ
السنا..
ُ
روض المنى..
ْ
حل ُو الجنى
ّ
ترحاله
والحب في
ِ
يأوي ّْ
إلي؟
ُ
كما الحياة تشتهي

في حلمها

كما ّ
الصبا
أسقيه ْ
الدهور
من خمر
ِ
َّ
أجلها..
ُ
ْ َ َ
راحت ْي
وفيضها ..من

ْ
ْ
ولس ُت فردًا ُمف َردا
ّإني ْ
لكم..
بالخوفّ ..
ْفل ْ
بالردى..
تسخروا..
ِ
َ
الرياح والنسور
وسابقوا

تزهو بعينيه األماني
َ
حين يغفو آمنًا

وشاكسوا الصقور..

ُ
الشباب يرتئي
فلتلعبوا ..كما
ْ
ولتمسحوا ..عن مقلتي الضباب
ْ
َ ُ
تغسلوا بش ْد ِوك ْم
ول ِ

والعبوا الظبا..
ْ
َ
مساكب الزهور
ولتحرسوا
ُ
فزعوا الطيور في أعشاشها
ال ت ِ
َ َ
ال ْ
البتول
مزاج تلك الورد ِة
تعكروا
ِ
ْ
تندى ْ
النسيم
من صبابة
ِ
ْ ُ ُّ
ْ
الفنن...
يهزها
إذ

عن وجنتي  ..الضنا
ْ
أنتم ؟؟ ...أنا..

ال تطفئوا األقمار..

َ
بين َ
يد ْي..

ْ
الوطن
قال
______
ّ
هوية 2
ُ
ْ
صوتي  ..عزيف العاصفة
الد ْ
أربو كما تربو ّ
من
َ
ْ
المحن
فوق
الرياح العابثات
هذي أناّ ..أم
ِ
شي ْ
أذري بما قد ّ
ْ
دت
ْ
رؤى الجمال العارفة
ْ ُّ
من بين العفنْ
سل ْ
تن
ْ
ريحي..
ُّ
َ
سمومها
تفح
التسبيح فجرًا
في نهدة
ِ
في البيوت النائحة..
والكنائس
المآذن
تدوي على شفة
ِ
ِ
ْ
حصار الجائحة
في
ِ
ْ
تمحو من الزمن الفصول
ُ ْ
َ
تطفي قناديل العقول
ْ
ُ
وتهيج ْ
سكن
جرحًا قد
لحني...
ْ
وق ُع النواح
الجراح النازفة
من
ِ
دربي...
ُّ
حدودهُ
َ
تخط
ْ
ُ
حقد راعفة
أنصال ٍ
ُّ
الشقوق
بيين
أنسل من
ِ
ِ
كما األفاعي الزاحفة..
هذي أنا ُّ
المظلمات..
..أم الليالي
ِ
ْ
التائهات بال دليل
ِ
ْ
صمت الجثث
أعوي على
ِ
ّ
الهوية زائفة..
أنا
ْ
ْ
ّ
فحت أفاعي الطائفة..
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الحراك في الوطن العربي
|

الأ�سبوع الأدبي

عقدت جمعية البحوث والدراسات العام.
 2ـ المرحلة الثانية :مرحلة اإلدراك.
في اتحاد الكتاب العرب ندوتها السنوية
 3ـ المرحلة الثالثة :مرحلة الصراع.
تحت عنوان« :الحراك الشعبي في الوطن
 5ـ المرحلة الرابعة :مرحلة الرضا
العربي» بتاريخ 2011/12/13م يوم
الثالثاء في قاعة المحاضرات في مبنى واالتفاق.
َّ
وتوصل الباحث إلى نتيجة أن تزايد
اتحاد الكتاب العرب بحضور أعضاء
الجمعية ،شارك في ندوة هذه السنة ظاهرة الفساد والفقر والجوع عبر العقود،
وغضب
اجتماعي،
حقد
ثالثة باحثين هم :األستاذ نزيه الشوفي أدى إلى تكوين ٍ
ٍ
ٍ
وطني ل��دى الشعوب ،وه��ذا التراكم
رئيس جمعية البحوث وال��دراس��ات،
ٍ
وقدم بحثًا بعنوان( :دور الرأي العام في واالحتقان أصبح قنبلة موقوتة مع تراكم
الحراك العربي الراهن) تناول الباحث السلبيات والقهر والظلم االجتماعي
موضوع الرأي العام ،وطريقة تكون الرأي واالقتصادي والسياسي.
اإلعالم:
في المجتمعات والدولً .
استشهد الباحث بمقولة للزعيم
ق��دم الباحث مقدمة أش��ارت إلى
كيفية تكون ال��رأي ال��ع��امّ ،
فبين :أن ُالفرنسي نابليون ب��ون��اب��رت« :إنني
َ
صرير األقالم أكثر ما أرهب دويَّ
اإلس�لام ودول��ة النبوة سمحت بإبداء أرهب
ال��رأي «وش��اوره��م في األم��ر» و «أمرهم المدافع».
ش��ورى بينهم» ّ
بين الباحث أهمية دور اإلعالم في
وبين :أنه كان هناك
عند المسلمين في دول��ة النبوة أهل تكوين الرأي العام ،فاإلعالم برأيه يقوم
الحل والعقد ،وهم العلماء والمجتهدون بدور الموجه والمرشد للرأي العام؛ ألن
والراسخون في العلم ،ومن خالل تمازج اإلع�لام يمثل األداة المؤثرة لتغيير
اآلراء يتكون ٌ
رأي عام لمصلحة الجماعة ،االتجاهات في المجتمع ،ومن طرف آخر
ُ
إن تعدد اآلراء واألفكار يثري الحياة يقوم بدور المراقب للسلطة التنفيذية
االجتماعية ،ويفتح آفاقًا أوسع ،بعكس بحال خطئها.
أوضح الباحث مراحل تطور اإلعالم
األنظمة الشمولية التي تصادر اآلراء
واألفكار .فاآلراء المتعددة تفتح أبوابًا عبر مختلف العصور ،فاإلعالم متطور مع
ً
ً
تطور وسائل الحضارة ،ويأخذ أشكاال
جديدة «اختالف أمتي رحمة».
جيل إلى جيل،
وأوضح الباحث :أن العادات والتقاليد متعددة ومختلفة من
ٍ
عصر آخر.
عصر إلى ٍ
تتكون في المجتمعات من خالل تبني ومن ٍ
وت��أث��ي��ر وس���ائ���ل اإلع��ل��ام على
ممارسة هذه العادات والتقاليد من قبل
المجتمعات واض ٌ��ح وق ٌّ
��وي في مختلف
المجتمع.
وقسم الباحث أنواع اآلراء ،وعددها ،العصور؛ بل إن التطور التقني زاد من
مستوى تأثير اإلع�لام ،وأصبح له ٌ
دور
وبين أن أهمها:
 1ـ الرأي الشخصي والرأي الخاص؛ أكبر في تكوين الرأي العام في عصرنا
الحالي.
 2ـ رأي األغلبية ورأي األقلية،
كما قدم الدكتور محمد األحمد عضو
 3ـ الرأي االئتالفي،
جمعية البحوث والدراسات في اتحاد
 4ـ الرأي الساحق أو الرضا العام،
الكتاب العرب بحثًا بعنوان :الحراك
 5ـ الرأي العام الكلي،
الشعبي ف��ي ال��وط��ن العربي ـ «مصر
 6ـ الرأي العام المؤقت،
نموذجًا».
7ـ الرأي العام اليومي،
بدأها بمقدمة عن بدايات الحراك
 8ـ الرأي العام السلبي والرأي العام
الشعبي في الوطن العربي من محمد
اإليجابي،
البوعزيزي الذي أشعل مشعل الثورة في
 9ـ الرأي العام النابه أو الناقد،
 10ـ الرأي العام المثقف أو القارئ ،تونس الخضراء ،وبعدها امتد الحراك
الشعبي إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا
 11ـ الرأي العام المنساق.
وبين الباحث :أن الرأي العام يمر في والبحرين واألردن والجزائر والمغرب ،تحت
يافطة الحرية والديمقراطية والعدالة
فترات سكون ثم حراك وثورات.
أوض��ح األس��ت��اذ نزيه الشوفي أن االجتماعية والمواطنة الحقيقية .تناول
المجتمعات في فترات السكون تنقسم الباحث ف��ي ب��داي��ة دراس��ت��ه :أسباب
إلى ثالث فئات كبيرة تساهم في حل الحراك الشعبي والسياسي في مصر،
المشكلة أو تثويرها ،وتسمها إلى فعاد إلى بداية عهد الرئيس مبارك
من عام  1981حتى عام  ،2011شهدت
األقسام الثالثة التالية:
مصر خاللها حركات احتجاجية كثيرة،
 1ـ فئة العقل القائد.
ك��ان أب��رزه��ا في عامي  2005و2006
 2ـ فئة المتعلمين.
أوضح الباحث أن هذا الحراك الشعبي
 3ـ فئة العوام.
وف��ي فترة األزم���ات الح��ظ الباحث واجه سلطة راحت تشيخ ،ونظام حكم
َّ
اختفاء الشريحة المتعلمة ،وتظهر في بدا متكلسًا وعاجزًا عن التكيف مع قوى
سياسية واجتماعية ،لم يعد قادرًا على
هذه الحالة شريحتان:
استيعاب طموحاتها أو االستجابة إلى
 1ـ شريحة القادة.
مطالبها المشروعة؛ إذ رفعت المعارضة
 2ـ شريحة العوام.
شعار (كفاية) هذا الشعار الذي تبتنه
تكوين الرأي العام:
تمر عملية تكوين ال���رأي العام قوى اجتماعية عديدة منها حركة كفاية
المصرية.
بمجموعة من المراحل:
ٍ
عزا الباحث أسباب الحراك الشعبي
 1ـ المرحلة األول���ى :ظهور الرأي

في مصر إلى:
 1ـ مسألة توريث الحكم.
 2ـ ان��ح��راف مبارك عن األه��داف
والسياسات التي أرستها ثورة يوليو
تموز 1952
 3ـ التطورات التي طرأت على البيئة
االقتصادية واالجتماعية في مصر.
 4ـ إلحاق الضرر بأمن مصر الوطني؛
من خالل استرضاء إسرائيل والواليات
المتحدة بكل الوسائل والسبل الممكنة،
من أجل ضمان تأييد إسرائيل وأميركا
للسياسات المصرية خاصة في مجال
توريث الحكم ،كما َّبين الباحث استنتاجًا
قويًا واضحًا للمراقب هو أن الشعب
المصري الذي جاوز  80مليونًا ،عانى من
الظلم والقهر على يد دولة بوليسية،
وك��ان��ت البطالة والفقر م��ن األسباب
الرئيسة التي أدت إلى الحراك الشعبي
المصري متوجًا بثورة  25يناير 2011
ً
بعدها تساءل الباحث قائال هل:
ث���ورة  25يناير  2011ه��ي ث���ورة أم
انقالب؟
رأى الباحث أن الشعب المصري
كتب بثورته تاريخًا جديدًا لمصر ،وذلك
من خالل ثورة يناير التي دامت  18يومًا
م��ن خ�لال تصميم جيل الشباب في
مصر على التغيير والسعي إلقامة حكم
على أساس صناديق اقتراع ومساءلة
المسؤولين وأصحاب القرار ،والعمل على
إصدار دستور جديد يعيد التوازن إلى
مصر أم الدنيا وإعادة دورها اإلقليمي
والعربي.
ّبين الباحث من خالل دراسته أن
هناك الكثير من المحللين والسياسيين
يشككون في ث��ورة  25يناير ،منهم
البروفيسور جويل بينين أستاذ تاريخ
الشرق األوس��ط في جامعة ستانفورد
ً
األمريكية ،معلال ذل��ك بغياب قيادة
حزبية موحدة للحراك الشعبي في مصر
وغياب االتفاق اإليديولوجي الثوري
المشترك.
برأي جويل بينين أن ثورة  25يناير
لم تحدث تغييرًا جذريًا في المجتمع
المصري ،لذلك تساءل الباحث وترك
سؤاله مفتوحًا للنقاش هل ما حدث في
مصر ثورة أم انقالب؟
*أوض��ح الباحث أن ثورة  25يناير
في مصر ثورة غير مسبوقة بنتائجها
غير النهائية ،وأن الجديد الذي يلفت
النظر في مصر هو اندالع ثورة شعبية
بالماليين في ساحات المدن المصرية
الكبرى ،ب��دور مميز للشباب المصري
دعمها المجتمع المصري بكل طبقاته
من البروليتاريا إلى الطبقة الوسطى إلى
قمة البرجوازية ،إضافة إلى رعاية الجيش
لها ،وألول م��رة اش��ت��رك الجميع في
التحضير لهذا الحراك ،وجرى التداول
بها على صفحات االنترنت فهي (ثورة
الفيس بوك األولى).
وصل الباحث إلى أن سقوط حسني
مبارك َّ
ش��رع األب��واب أم��ام والدة نظام
ديمقراطي جديد يعتمد على االنتخابات
الحرة؛ ولكن الباحث قال إنه ال يمكن
التكهن بما ستؤول إليه األوض��اع في

د .محمد أحمد

نهاية المطاف ،ألنه سقط ولم تسقط
كثير من رموزه.
ختم الباحث دراس��ت��ه بالقول إن
الحراك الشعبي والسياسي في مصر
أثار السياسيين والباحثين والمحللين
ومراكز األبحاث وال��دراس��ات من خالل
دراسة هذا الحراك من مختلف الجوانب
لكشف أسبابه وأس��راره .إن ثورة مصر
تسعى إلى محاكمة اللصوص في الحزب
الحاكم السابق ،وتنظيف البيت المصري
الداخلي من الطفيليات السياسية ،قبل
إرساء الديمقراطية والتعددية الحزبية
وإجراء انتخابات شفافة ونزيهة ،هذه
المساعي ستعيد مصر إل��ى دوره��ا
التاريخي الفاعل؛
كما قدم الدكتور محمد علي جمعة
بحثًا بعنوان (الحراك االجتماعي العربي
بين التدبير والتدمير سورية نموذجًا).
أش��ار الباحث الدكتور محمد علي
جمعة في بحثه إلى أن الحراك االجتماعي
ّ
التغير ،وبين أن
تعبير عملي لظاهرة
الحراك كمصطلح حديث الظهور فلم
يتجاوز عمره الفعلي ثالثة عقود ،لكنه
كفعل اجتماعي وجد منذ وجد اإلنسان
نفسه ،وقد كثر استخدام هذا المصطلح
إش���ارة ووص��ف��ًا ألي ح��دث سياسي أو
اجتماعي في أي مكان من العالم؛ ركز
الباحث في دراسته على الفعل الجماعي
أكثر من الفردي ،وعلى البعد السياسي
أكثر من غيره من األبعاد كالمعرفي
واالقتصادي ،كما درس الباحث الدور
ال��ذي لعبته أج��ه��زة اإلع�ل�ام وأدوات
االتصال.
انقسمت دراسة الباحث إلى ستة
فصول ،درس من خاللها طبيعة الحراك
ودور وسائل االتصال واإلعالم في الحراك
العربي والحراك االجتماعي التونسي
وآثاره على الحراك السوري.
عرض الباحث في مقدمة دراسته
آراء علم االجتماع وأبحاثه في دراسة
ّ
التغير االجتماعي وكيفيات حدوثه
سلمًا أو عنفًا ،بين الباحث أن الباحثين
في مجال علم االجتماع اتفقوا على
ّ
التغير هو المصطلح المركزي لعلم
أن
االجتماع ،وكل المصطلحات والمفاهيم
األخرى تتفرع عنه وتأخذ منه جزءًا من
ّ
والتغير ظاهرة اجتماعية ال
معانيها.
هوية لها بسبب ديمومة ظهورها في
كل زمان ومكان وعلى أي فرد أو مجتمع.
وللحراك عوامل البد منها ليتكامل
تكوينيًا ويتحول إلى فعل ،أو حراك

د محمد علي جمعة

نزيه الشوفي

ج��دي��د ،وه��ي ب���رأي ال��ب��اح��ث التحرك
المكاني أو الهجرة ،والتعليم والثقافة
والتحوالت السياسية.
وبين الباحث أن للحراك معوقات
أهمها المصالح الذاتية سواء بالنسبة
إلى النظام االجتماعي أو السياسي القائم
وأعضائهما وأتباعهما والمستفيدين
منهما؛ أو إل��ى بعض العاملين على
أحداث التغيير من خارجهم.
وهناك الكثير من العادات والتقاليد
وأشكال السلوك المتأصلة ،تصبح عامل
تعويق للحراك والتغيير.
أوض��ح الباحث أن الجديد مرغوب
أح��ي��ان��ًا لكنه يتناقض م��ع الحاضر
والماضي المألوفين؛ فكثير من الناس
التقليديين يخشون التجديد ويطمئنون
للقديم المعلوم والحاضر المألوف،
العتقادهم أن الماضي أفضل من القادم
المجهول؛ وهو ما يدفع الكثيرين إلى
الوقوف في وجه التغيير وإعاقة مساره،
وقد تتضارب ثقافات األفراد والجماعات
تضاربًا يصل إلى حد التناقض لينتج
عن ذلك صراع ثقافي ،وهذا ما يحدث
أحيانًا ،وهو بحد ذات��ه ح��راك يتصف
بالتفاعالت.
وصل الباحث إلى نتيجة من خالل
مراقبة المشهد ف��ي مختلف ال��دول
والمناطق ،أن المؤسسات والشركات
اإلعالمية والتقنيات الحديثة تساهم
في تشكيل وع��ي األف��راد والجماعات
وث��ق��اف��ت��ه��م ،وت��س��اه��م ف��ي تكوين
اتجاهاتهم المختلفة ،بهذه النتيجة
ختم الباحث الدكتور محمد علي جمعة
دراسته عن الحراك االجتماعي العربي
بين التدبير والتدمير «سوريا نموذجًا»؛
ساهمت آراء ومداخالت أعضاء جمعية
البحوث وال��دراس��ات في إغناء الندوة،
وفتحت أبوابًا جديدة للنقاش ودراسة
الحراك االجتماعي في العالم العربي.
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األوجاع الملتهبة/تتمة
الثقافي واالجتماعي على المستوى القومي؛ بإحالل المشاريع
االستعمارية والمصطلحات الثقافية التي ّ
تقوض كل ما
يصب في خانة العمل القومي المشترك؛ حتى ترسخت في
أذهان كثير من أبناء العروبة أولوية القطرية على حساب
القومية وحينما التهبت أوجاع العروبة على الصعيد القومي
كان االنتماء الوطني يتحطم لحساب الوالءات الصغرى؛ ما
سيؤدي إلى ضياع الوطن كله... ،
إذًا ،وقعوا في حالة من االصطراع وهو صراع ال يمكن أن
يحمله نظام سياسي دون آخر فالنظام السياسي العربي
ً
كله يتحمل المسؤولية عن ذلك؛ فضال عن عوامل القوى
اإلقليمية والدولية والتحوالت التي تجري في بلدان القوى
ً
العظمى .إن الطرف األقوى ممثال بالغرب والسيما أمريكا
ـ على الدوام ـ مارس تدخله المباشر في محاربة المشروع
القومي النهضوي ما جعل الكيان الصهيوني يعربد في

المنطقة ثم تنضم فئة غير قليلة من األنظمة العربية إلى
هذا الطرف المتغول خشية من الضياع أو السقوط ...ثم
إن النظام العالمي الجديد الذي برز مع بداية تسعينيات
القرن العشرين نجح في إقامة شبكات إقليمية ودولية
تدعم موقفه وتصوراته ما جعله قادرًا على تخطي الحدود
المرسومة له للهيمنة على موارد العالم؛ وسرقة خيراتها
من جهة وخدمة الكيان الصهيوني من جهة أخرى .ولعل
ّ
تقويض سيادة بلدان عدة من أفغانستان إلى العراق
والصومال والسودان ّ
تقوي هذا السياق .فقد استولى عليه
الجشع الغبي لتطوير منظومة االحتكارات العالمية التي
ً
يسيطر عليها المال الصهيوني ممثال بالبنك الدولي ،وال
يمكن أن يتحقق له ذلك إال بمزيد من سفك الدماء وإحداث
الصراعات الداخلية .ومن ثم نجح في نقل الصراع القومي إلى
الصراع القطري داخل البلد الواحد؛ وأخذ كل طرف ينال من

اآلخر تحت مسميات عدة ،ويتهمه بأشياء وأشياء فشاعت
الكراهية والبغضاء بدل الحب واإلخاء والتسامح وال سيما أن
عملية تشويه منظمة نسجت لكل القيم واألفكار والمبادئ
العظيمة كالعروبة؛ واألمة الواحدة؛ والرسالة الخالدة حتى
تراجعت القومية لحساب القطرية وتشوهت الثوابت
والمبادئ ثم أخذ السوس ينخر في داخل الجسم القطري
حتى الموت وانتهى األمر من الصراع إلى االقتتال .فقد دخل
أبناء القطر الواحد في نفق مظلم ،فوصلوا إلى ما وصلوا إليه
من فتنة طائفية ومذهبية وإثنيه ،وشرع األخ يقتل أخاه...
ولو سألتم اللبنانيين أو العراقيين أو الصوماليين ،أو
التوانسة والليبيين :هل حدث كل ما نقوله؟! لكانت اإلجابة
باإلثبات ،فقد صار التعدد نقمة والتنوع كراهية؛ واالختالف
كارثة محدقة.
فهل هناك أوجاع ملتهبة ومؤلمة أكثر من ذلك كله؟!!

فضائيات الفتن والمسؤولية الدولية /تتمة
القومي العربي في منطقة الخليج مثلما يهدد
أمن إسرائيل .وبالتالي ،فقد انخرط بعضهم في
التآمر على سورية تحت عنوان فك العالقة بين
سورية وإيران ،وعزل حزب الله والسعي للتخلص
منه بعد أن فشلت اسرائيل بعدوانها في تحقيق
هذا الهدف في لبنان ،بما يسهل تكرار المحاولة
االسرائيلية ألخذ هذا الحزب أو باألصح أخذ لبنان.
فإذا كانت هذه هي ذريعتهم ،فإنها ال ّ
تسوغ
فعلتهم؛ بل تضاعف المسؤولية عن هذا الفعل.
ّ
يتخوفون
ف��إذا كانت إي��ران هي الطرف ال��ذي
منه ،فمن هي الجهة التي ّ
تعد لشن الحرب
على إيران؟ .أهي دول مجلس التعاون الخليجي
أم اسرائيل والواليات المتحدة؟ وإذا كان منطق
األمريكيين واالسرائيليين يقول بإخراج حزب الله
والمقاومة الفلسطينية وسورية من ساحة الحرب
لينفردوا بإيران ،فهذا يعني أن من يحاربون هذه
األطراف اآلن إنما يخوضون الحرب نيابة عنهم؟ أال
يحتمل أن تتركهم في مواجهة إيران من منطلق
مصلحتها في أن تدمر األط���راف المتصارعة
بعضها بعضًا ،أو أن تضعف بعضها البعض على
األقل؟ فيوم ينجح المتآمرون في هدم القلعة

السورية ـ ال سمح الله ـ ما حاجة إسرائيل لشن
حرب على إي��ران؟ ولماذا ّ
تفرط اسرائيل بحياة
يهودي صهيوني واحد في مثل تلك الحرب؟ بل
ما مصلحتها إلطالق ولو رصاصة مسدس دفاعًا
عن ع��رب بمواجهة إي��ران ،خاصة إذا امتلكت
إيران السالح النووي الذي تجعل اسرائيل في
قصته فزاعتها اآلن؟ .فإذا كانت مطامع اسرائيل
التوسعية تمتد بين النيل والفرات ،فإن خريطة
مطامعها هذه ّ
تبين أن إيران خارج نطاق هذه
المطامع تمامًا ،لكن الكويت والمدينة المنورة
تدخل في نطاق هذه المطامع .فلماذا تذهب
ً
اسرائيل لتحارب إيران بدال من احتالل الكويت
والمدينة المنورة بعد أن يمهد لها بعض العرب
الطريق لتحقيق أحالمها التوسعية من خالل
التآمر على سورية بالذات؟ .إن من يتآمرون على
سورية إنما يتآمرون لتنفيذ أطماع اسرائيل
التوسعية في المشرق العربي.
ثم إن السؤال الجوهري الذي نوجهه إليهم
في هذا السياق هو التالي :إذا كانت دول الخليج
العربي تعتقد حقًا أنها تواجه خطرًا إيرانيًا على
أمنها ،فهل يوجد لدى هذه الدول أدنى اعتقاد

بأن سوريا يمكن أن تشارك إيران في حربها ضد
دول مجلس التعاون الخليجي ،أم أن سورية في
جميع الظروف مجندة لمواجهة العدو الصهيوني
حصرًا ،ومن المستحيل أن تنخرط في أي حرب
جانبية في أي مكان آخ��ر؟ .إن الحقيقة التي
يدركها كل إنسان هي أن سوريا تنتظر من
ً
األشقاء العرب خليجيين وغير خليجيين أوال ومن
األقطار اإلسالمية القريبة ومنها إيران أن تكون
عونًا وسندًا لها في مواجهة العدو الصهيوني.
واسرائيل تدرك هذه الحقيقة وتمارس التعبئة
ضد إيران لهذا السبب .فما بال اإلخوة العرب ال هم
يريدون مساعدة سوريا ،وال ترك إيران تساعدها
جد ّ
إن ّ
الجد؛ بل وال يريدون لسوريا أن تكون قادرة
على الدفاع عن نفسها وعنهم في مواجهة الخطر
الصهيوني؟ .أكل هذا يخضع للعذر المتمثل بـ
«القوة القاهرة»؛ أي عدم قدرتهم على التصدي
للسياسة األمريكية ـ االسرائيلية ،وبالتالي تبرير
الخضوع لها ،وتنفيذ أوامرها وتعليماتها ،حتى
وإن كان ذلك يعني دمار العرب والمسلمين؟! .أال
يدركون بأن من يخضع لهذه القوة القاهرة يصير
جزءًا منها ،أي عدوًا ألمته؟.

إن ه��ذا ال��وض��ع الغريب المريب يجعلنا
نتساءل :هل نحن أمام موقف يماثل ذلك الذي
فضحته وثيقة جرى نشرها بعد عدوان حزيران
عام  1967حول تواطؤ بعض العرب مع اسرائيل
في تلك الحرب بهدف التخلص من نظام عبد
الناصر؟! .وها نحن حتى اآلن لم نتمكن بعد من
إزال��ة آث��ار ع��دوان حزيران .فهل يتواطؤون مع
أميركا واسرائيل في حرب أخرى تذهب ضحيتها
المزيد من األراضي العربية؟ وهل ستكون أراضي
دول مجلس التعاون الخليجي في مأمن من خطر
االجتياح؟.
\هوامش
 1ـ د .حامد ربيع ،محاضرات في الرأي العام
واإلعالم ،جامعة القاهرة1966/1965 ،
 2ـ د .حامد ربيع ،المخطط الدعائي في
االستراتيجية الصهيونية ،مجلة السياسة
الدولية ـ كانون الثاني  ،1968القاهرة ،ص 38
 3ـ د .إحسان هندي ،مبادئ القانون الدولي
العام في السلم والحرب ،دار الجليل ،دمشق
 ،1984ص 225
 4ـ راج :م .ن ،ص 235

لغز الحياة والموت عند جلجامش /تتمة
جمل (جلجامش) بعد فقده لصديقه (أنكيدو) ،يتوقع أن جلجامش جهل تام بكل شيء ،فكل ما أعرفه هو أنني البد أن أموت يومًا ما ،إلى جلجامش بعد وفاة صديقة (أنكيدو) من سدة فكره ،ودخل
لم يكن يعرف الموت من قبل؛ إال أنه عندما يقرأ الملحمة يجد ولكنني أجهل الموت الذي ال أستطيع؟؟) ،لقد كان الموت بالنسبة فلك ّ
حسه ،والفارق جد كبير بين الفكر والحسن ،يقول (هوراس):
أن جلجامش قد خاطب أنكيدو حين حذره (أنكيدو) من مالقاة لجلجامش كما هو بالنسبة لـ (باسكال) يعرف الموت لكنه ال (الحياة ملهاة لمن يفكر ومأساة لمن يحس).
ً
وحش الغابة (خمبابا) قائال له( :يا أنكيدو اآللهة هم الخالدون يستطيع تحديده وال إدراك كنه جوهره .أقول يعرف .وكلمة
( )1ملحمة جلجامش ـ لـ /طه الباقر./
في مرتع شمس أما البشر فأيامهم معدودات على األرض وكل يعرف ،تخضع لسلطان المعرفة التي تنتمي إلى الفكرة ،وبالتالي:
( )2الموت في الديانات الشرقية .حسين العودات ص
ما فعلوا لهوًا ولعبًا) لقد حاول جلجامش تجاوز ما قاله طاغور :فإن الموت كان مرتسمًا في حاسة فكره .يتذكر أحيانًا مثلما
ً
 /1/ ./33/ص 20/ .ـ .)21
(آه يا روحي ال تطمحي إلى الخلود؛ بل استنفدي حدود الممكن)؛ نتذكره جميعًا .فكلنا نعرف أن الموت البد من أن يدركنا عاجال أم
ًَ
ً
غاليا علينا ،فإننا نبكيه ً
(( )3الكا :من مستلزمات البشر ،وهي الجزء األثيري في
بكاء مرًا،
لكن السؤال الجوهري هنا .لم هز الموت (جلجامش) من الداخل آجال؛ إال أنه عندما نفقد صديقًا
ً
مستقبال)؛ وفي الجسم تالزمه في المقبرة وترجع إليه متى فني الجسد ،والبا:
بعد وفاة أنكيدو؟! هل ألنه شعر بالوحدة؟! نجيب قائلين /ال أبدًا /ومن خالل بكائنا عليه نبكي على (المتوفى فينا
هي الجزء الحي الذي يترك الجسد عند الوفاة محلقًا نحو
فلقد كان ـ في السابق فردًا واحدًا ال واحد إاله قبل ظهور أنكيدو ،هذه اللحظات بالذات ينتقل الموت بالنسبة إلينا من سدة الفكر
اآللهة ،ثم تهبط وتلتصق بالجسد ،لذلك كانوا يتركون فتحة
والفارق بين الحالتين هو التالي :يقول (باسكال)( :إنني في حالة إلى عتبة الحس ،وهنا تكمن اإلجابة .فلقد انتقل الموت بالنسبة
في قبور موتاهم لدخول وخروج (الكا) والبا).
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الموقف األدبي في تألق جديد
صدر العدد المزدوج « 487ـ  »488من مجلة الموقف
األدبي وقد ضم الكثير من الجديد والمتألق :افتتاحية
العدد ،سقط القناع ،مالك صقور.
بحوث ودراسات ،مقاالت:
نحو نقد عبر ـ لساني ،د .رضوان القضماني /لماذا
ُ
ُ
ينكفئ ُ
الساخر اليوم؟ ،د .غالب خاليلي /اإلنسان
األدب
في مسرح حسيب كيالي ،عبد الفتاح قلعه جي /الخطاب
الروائي والنقد العربي (دراس��ة في خصوصية النص
وغريبة المنهج) ،د .الشريف حبيله /راهن النقد األدبي
وره��ان النقد الثقافي ،د .ياسين فيدوح /الثقافات
األمريكية الالتينية القديمة ،أ .نصر محسن /مسرح
خارج المسرح أم مسرحة للحياة ،د .صالح صالح /الفضاء
األدبي بين الترجمة والتنظير ،أ .محمد توامي.
الشعر :قريبًا من القلب ،غسان كامل ونوس /شاعر
يسرح في كل مكان ،محمد إبراهيم عياش ،وطني ،محمد
رجب رجب /حين يأتي الموت ،موسى حوامدة ـ األردن/
على ضفاف الجمر ،محمد إبراهيم حمدان /طقوس،
أمجد عطري /كتف السماء ،أحمد بشير العيلة /طيف بال
ضيف ،سليمان السلمان.
القصة :الزعيم هو الزعيم ،سامر أنور الشمالي/
يوم الرماد ،رياض طبرة /ذات وداع ،حسان سراي الدين/
الفصل األخير ..آخر الحزن ،نور الدين الهاشمي /الزلزال،
فوزية المرعي /كرهت أبي كثيرًا ،د .أحمد زياد محبك.
متابعات :الخندق الغميق :صراع القديم والجديد،
محمد قراش /دراسة كتابة (حلم مؤجل) لعالم االجتماع
فيليب سالتر ،دعد السليمان /التشكيل والرؤية في
رواي��ة «شيكاغو» لعالء األسواني ،د .ع��ادل فريجات/
تقنيات الكتابة الروائية ،د .أحمد علي محمد /انسجام
الخطاب الروائي عند فتحية محمود البائع ،ليندة قياس/
دراسة أنثربولوجية مقارنة (تشريقة آل المر) ،د .عز
الدين حسين دي��اب /الشاعر عبد اللطيف محرز بين
لغتني ،محي الدين محمد /قراءة في أعمال رفعة عطفة،
محمد جاسم الحميدي /الضحك «جحا نموذجًا» ،د .عبد

العرب وفاة الزميل نزار األسود.

أعلن اتحاد الكتاب العرب نتائج مسابقة صحيفة األسبوع األدبي لعام 2011
في مجال المسرح وفق اآلتي:

الله الشاهر /هندسة الكتابة اإلبداعية في «الخيميائي»،
العربي بنلجون/
وأسماء في الذاكرة :رشيد سلمي الخوري (الشاعر
القروي) ،مصطفى عكرمة.
حوار العدد
ـ حوار مع المفكر ندرة اليازجي ،أجرى الحوار :عيسى
فتوح
قراءات في العدد الماضي :قراءة في قصائد العدد
الماضي /قراءة في قصائد العدد الماضي ،أ .هياجم
العيازرة /قراءة في قصص العدد الماضي ،د .محم خير
شيخ موسى.
كما صدر مع العدد وضمن سلسلة كتاب الجيب
«جان جاك روسو» المصلح االجتماعي من تأليف محمد
عطية األبراشي واختيار مالك صقور رئيس تحرير
الموقف األدبي.

(( دورة جبرا إبراهيم جبرا ))
أعلن االتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين « جمعية القصة « نتائج
مسابقة القصة القصيرة الرابعة دورة « جبرا إبراهيم جبرا «  2011وقد أتت
النتائج من لجنة التحكيم على النحو التالي :
المرتبة األولى فازت بها قصة « في الكيس « للقاصة سوزان إبراهيم .
المرتبة الثانية فازت بها قصة « كان يومًا ماطرًا « للقاص رسالن عودة .
المرتبة الثالثة فازت بها قصة « ّ
حدثني عن الله « للقاص أحمد قطليش.
وقد نوهت لجنة التحكيم بالقصص التالية :
 -1قصة « القط األسود» للقاصة إيمان مصطفى ليلى .
 -2قصة « اعترافات يهوذا « للقاص جرجس حوراني.
 -3قصة « وجع االنتظار « للقاص سهيل الشعار .
 -4قصة « الرقص على شرفة النهار « للقاص إياس الخطيب .
 -5قصة « ّ
خبأت فيك الشمس « للقاصة ميمونة بكر .
 -6قصة « سيناريو تداعيات عبد الله البرجوري « للقاص محمد زين شحادة

رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعضاء

وأعضاء المكتب التنفيذي يتقدمون

األدبي بأحر التعازي من الزميل محمد

بأحر التعازي من عائلة الفقيد وذويه

جاسم الحميدي بوفاة شقيقه راجين

راجين المولى عز وجل أن يتغمده

المولى عز وج��ل أن يتغمده بواسع

بواسع رحمته.

رحمته.

ثمن العدد داخل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

نتائج مسابقة القصة القصيرة
الفلسطينية الرابعة

يتقدم الدكتور حسين جمعة

رئ��ي��س ات��ح��اد ال��ك��ت��اب العرب

المراسالت:
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف 6117240-6117241
فاكس  -6117244جميع المراسالت باسمرئيس التحرير .هاتف االشتراكات 6117242

تحجب نظرًا لتدني الدرجات.
		
الجائزة األولى
 20,000ل .س عشرون ألف ليرة سورية للسيد
الجائزة الثانية		
إسماعيل خلف خلف على مسرحيته حنين.
 15,000ل .س خمسة عشرة ألف ليرة سورية للسيد
		
الجائزة الثالثة
عبد الكريم أديب بدرخان عن مسرحيته :خمسة وجوه لعملة واحدة.
وكانت لجنة التحكيم مؤلفة من األدب��اء د .علي سلطان ـ سليمان الحاج ـ
مصطفى صمودي
ـ توزع الجوائز ضمن االحتفال بذكرى تأسيس االتحاد بتاريخ .2012/2/4

تعزية

المكتب التنفيذي وأس��رة األسبوع

إنا لله وإنا إليه راجعون

نتائج مسابقة األسبوع األدبي
لعام  2011للمسرح

نعي
بمزيد من األسى نعى اتحاد الكتاب
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.
وتشكلت لجنة التحكيم من السادة :
د .غسان غنيم – د  .عاطف بطرس  -أ  .منى بيطاري .
دمشق – في 2012 / 1 / 10

إنا لله وإنا إليه راجعون

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.

أمين سر االتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين
حمزة برقاوي

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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مع شاعر كبير في غرفة العناية المشددة

غ�سان كامل ونو�س

لي�س �آخراً

القربان

عاد أ.د.حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب
الشاعر العربي الكبير سليمان العيسى ف��ي مركز
استشفائه بالمشفى الطبي الجراحي في دمشق ،بعد ظهر
األحد  .2012\1\8يرافقه كل من األدباء باسم عبدو ،ود.نزار
بني المرجة ،ود.راتب سكر األعضاء في المكتب التنفيذي
لالتحاد.
تغافل الشاعر الكبير أمام ضيوفه من االتحاد الذي
أسهم في تأسيسه عام  ،1969عن آالم المرض الذي أبعده
عن القراءة والكتابة منذ أشهر ،وراح يسأل بصوته المجهد
عن أحبائه األدباء مستذكرا بعض أسمائهم بصوت زاده
التعب واإلجهاد قدرة على إحاطة الكلمات التي ينطقها
بهاالت من حنانه المعهود .ولم ينس السؤال عن مآل
ديوانه الجديد «النعيرية قريتي» الذي يطبعه االتحاد
حاليا..
باالنتقال إل��ى قاعة مجاورة غصت بأدباء وفنانين
تشكيليين وإعالميين وأطباء وأصدقاء...أخذ الحوار أبعادا
ُ
جديدة ،عندما طلب من د.حسين جمعة الحديث عن الشاعر
المحبوب وديوانه الجديد الذي يشرف على طباعته ،فقدم
نبذة طافحة بالود عن دور سليمان العيسى وكوكبة من

أقرانه من فرسان الكلمة في تأسيس اتحاد الكتاب وقيادة
مؤسساته ،وعطائه الطويل شاعرا ومترجما وصاحب حلم
عربي لم تنل من زهوة تألقه في كلماته وسلوكه كبوات
األيام وانكساراتها ،وتوقف على تجربته الشعرية في
ديوانه األخير «النعيرية قريتي» ال��ذي يقوم االتحاد
بطباعته حاليا ،مبينا أن استلهام سنوات الطفولة األولى
في قرية الشاعر المتدرجة على ضفاف نهر العاصي وهو
يقترب من مصبه األخير في البحر ،يمنح المكونات الفنية
لقصائد الديوان طاقات تعبيرية فياضة الرؤى في عالقاتها
بأحالم الشاعر القومية واإلنسانية ،ما دامت صور الطفولة
تتجدد في التعبير الشعري عنوانا للغد والمستقبل ،في
باصرة شاعر منح في أدبه كلمتي الغد والمستقبل قدرات
اإلشراق واألمل ،منبثقة من تشبثه بحلم عربي كبير ،لم تنل
األيام من دفء تغنيه بأناشيده.
وفي ختام حديثهّ ،بين د.جمعة دور رفيقة درب الشاعر
د.ملكة أبيض في مسيرته اإلبداعية ،وما كتبته من دراسات
حول حياته وأدبه ،متمنيا له الشفاء العاجل ،ليعود إلى
عطائه المعهود سادنا من سدنة قيم الجمال والنقاء في
أدبنا المعاصر.
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تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق
ً
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من رحم األرض الطيبة طلعت ،مع نسغ الشجر المتعالي سموت ،مع خضرة الزرع
ومسام الضرع ،اندحت وتدفقت..
ً
ال أطيق الظلمة ،وال أتحمل الحصار ،وال أصبر طويال على الظلم والقهر؛ ال أتوانى عن
ّ
غوث ،وال أشيح بأحاسيسي عن ملهوف ،وال أتردد أمام الحريق أو الطمي ،لعل كائنًا يفيق،
أو ينهض.
ّ
ال أفكر كثيرًا في من خلفت ،ومن قد يخسرون بفقدي عزيزًا ،وهم أعزة؛ بل يشغلني
ُ ّ
من سيعيشون بسببيَ ،ويغذون الحياة بعدي.
ً
طويال ،وال ّ
أتذوق ما ُيقيت حتى يشبع الجميع.
أقف على حدود الظمأ وتخوم الكأل
ّ
لوني من لون التربة التي تتلقى الشمس والهواء والمطر خالل الفصول ،وحكايتي
بدأت ،وال تنتهي!
ً
ّ
ليس لي سوى كنوز األرض أرصدة ،وال تنضب ،رغم أوقات الشح وأيام النكران؛ ال
موارد مشبوهة ،وال أعطيات زائدة أو غامضة؛ ليست لي قصور مشرعة ،وال بيوت مميزة،
ال أقبية مظلمة وال أنفاق أو أخاديد؛ ليست لي لغات أخرى ،وال جهات أقصدها ،وال غرف
سياحية طائرة ،أو أجنحة مبحرة ،وال يخوت؛
فيا أيها المسافرون بعيدًا ال تنتظروني ،ولن تفعلوا! ولستم الرابحين؛ فلن أنكر
أهلي ،ولن أبرح موئلي.
ّ
لست راجمًا بال وعي أو مشاعر ،وال مقيمًا الحد على من ال ذنب له وال جريرة إال االنتماء
أو االقتناع أو االعتقاد؛ وال متجنيًا على أحد .ولم يكن في نيتي أن أرفع يدي إال للتحية ،ردًا
لها أو مبادرة؛ وال أن أخفض رأسي إال تواضعًا ،وال ّ
أحدق في اآلفاق إال ّ
تشوفًا ّ
وتبصرًا.
لم تكن غايتي كشف المستور ،وال التطفل على األوقات الخاصة ،وال ّ
تقصي الهفوات
والنزوات ،حتى المفضوحة منها؛
لم أتوقع أن تكون في المواجهة قامات أعرفها ،وال خلف الفوهات المسددة إلى
العباد سحنات مألوفة ،وال في الكمين المتربص بي وباآلخرين اآلمنين أسماء أليفة؛ كنت
ّ
أظن –وما زلت -أن ظهري مسنود ،ليس إلى األسنة المشحوذة بالبسملة ذاتها ،تلك التي
تقرأ في النذور على األضاحي!
كنت أظن أن األي��دي الممدودة من القرب هي للسالم واالحتضان ،ال للتنكيل
والتغييب؛
كدت أن ألوذ بها ،وكنت سأرتمي إليها من التعب والسهر والحمى!
كنت –وما زلت -أتطلع إلى أن أرتاح في ظل أليف ،وركن دافئ ،وأن توقظني النسمات
ّ
الضاجة بال أذان أو أمان.
العليلة ،واأليدي الحانية ،ال الحراب الصدئة ،والصيحات
أعرف أن هذا الموقع ال يليق باستقبال حميم ،وهذا المفترق ليس المكان المنذور
النتظار حبيب أو قريب ،وال هذا الجسر أو ذاك المعبر .وليس المكان آمنًا للقاء.
ّ
لست مفارقًا الجماعة ،ولست منبتًا عن طقوسها ،وال متمردًا على شروطها ،وال كافرًا
بظروفها؛
ّ
ّ
ّ
ّ
قد أتبرم وال أتورم ،قد أتحسس ،ولكن ال يمكن أن أتجسس ،أتفهم وال أتوهم.
لست مع القريب الغافل أو الخاطئ ،وال مع الغريب ونواياه القاتمة وأدواته الظالمية؛
لست مع زؤان البلد ،وال الحنطة الجلب؛ فأرضي لم تجدب ،وال الغيم أفل!
ّ
ال أدعي أنني األجمل الذي ّ
خوض في النهر ،كي يكف عن الجموح واجتياح اآلخرين؛
فهناك سواي.
ّ
ّ
لست الوحيد الذي لبى النداء ،وكان الفداء لتمر الجائحة؛ فهناك آخرون..
لست الضحية اليتيمة التي تشتكي عسف الحال ،وتعتب على ذوي القربى ،وتلوم؛
ولست نادمًا!
ّ
ولو كان بمقدوري أن أظل شاهدة ،كيال تفقد البوصلة سمتها ،في كل آن ،لفعلت؛ ولو
كان بإمكاني أن أكرر الفعل ذاته مرات ،كيال تنكسر ّ
الجرة ،ألقدمت!
وإنني لعلى استعداد ّ
لرد كيد األعداء في كل حين ،والغدر مؤلم؛ وإنني لفي انتظار
المواجهة الحقيقية في المكان المشروعّ ،
وأي مواجهة أخرى طارئة أو عارضة؛
فليست قضيتي مع أبناء جلدتي ،وإن هذا لشواذ؛ وليست مشكلتي مع أبناء عمي،
وإن هذا لجحود ..وعلى الرغم من أن الذي بيني وبين بعضهم مختلف جدا؛ فإنني لوافر
وبان لهم مجدا!
لحومهمٍ ،
فأنا من رحم األرض الطيبة أطلع ،وإليها أؤوب!
***\
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