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وطن القضية وقضية المواطن
| حممد �إبراهيم حمدان
بين العمل واألمل تستمر الحياة ،وبين الرأي والرؤية تتوضح معالم
الطريق.
وكل مسيرة مهما عظمت وتقدمت وتطورت ،تتعرض عبر حركتها
التاريخية إلى الكثير من العقبات التي تحد من حركتها ،وتعيق تقدمها
في بعض الجوانب والمجاالت.
وهذه العقبات تستوجب الدراسة والمعالجة ،وإصالح ما قد تتعرض
له المسيرة من إشكاليات موضوعية أو غير موضوعية.
ولإلصالح أشكال شتى ومعايير مختلفة ،وفي مقدمتها تربية اإلنسان
التي تفتح اآلف��اق وتنمي العقول القادرة على االستيعاب والفهم،
والتعامل مع المعطيات بروح عالية من المسؤولية والوعي ،كما ظهر ذلك
جليًا في األحداث األخيرة.
كما يلعب العامل االقتصادي دورًا هامًا وأساسيًا في عملية اإلصالح؛
بحيث نضع المواطن في الموقع القادر على االهتمام األكبر بالقضايا
الفكرية والسياسية والمعرفية ،التي تشكل درع وقاية وحماية لبنيانه
النفسي والروحي واالجتماعي في مواجهة التحدي المستمر باستمرار
المقاومة والنضال.
ولإلصالح التنظيمي دور أساسي أيضًا؛ بحيث نستعيد الجماهير
إلى ساحاتها الحقيقية التي تشكل قاعدة االنطالق المنظم في مسيرة
نضالها التي تبني بيد وتدافع باليد األخرى ،وتحمي بالقلب واللسان بناء
األوطان.
ويتطلب هذا اإلصالح السير الممنهج في منحيين متالزمين على
مستوى الكفاءات الفردية والروح الجماعية في الفهم والوعي واألداء؛ فلم
يعد كافيًا أو نافعًا اعتماد منهج التجربة والخطأ التي لم يتعلم الكثيرون
منها؛ بل سببت الكثير من التراجع في موازين الممارسة واألداء وتعثر
مسيرة العطاء.
ولإلصالح االجتماعي والسياسي مقدمات ومقومات ومعطيات ،تحتاج
جميعها إلى قراءات واعية وقرارات مسؤولة تتجاوز االرتجال واالنفعال؛
ألن لهذه اإلصالحات نتائج أكثر استمرارية وتأثيرية من سواها على
مستوى العمل الجماهيري وتناغمه في خدمة القضايا الوطنية بمختلف
تفاصيلها وتفرعاتها.
إن جميع ما أشرت إليه آنفًا واجب مشروع على كل مواطن ،مهما كان
موقعه في مواجهة القرار الخارجي بمنع المنطقة من التطور أو التقدم
أو النجاح في أي مشروع وطني يشكل تهديدًا للمشاريع العدوانية على
األمة وقضيتها.
وهنا تتوضح أهمية االعتماد على الكفاءات واإلمكانيات القادرة على
الوعي والتوعية ،على الفعل والتفاعل ،على اإلبداع في صناعة المعالجة
لجميع القضايا وفي جميع األماكن واألزمنة ،واالستفادة من عامل الزمن
الذي ال ينتظر أمام األبواب وال خلفها.
والبد من التذكير بأهمية الثقافة واستعادة الوعي الثقافي إلى ساحات
التواصل والتعامل والتفاعل بين اإلنسان واإلنسان ،بين الفكر واإلبداع،
لتستعيد الصورة ألقها ونستعيد الضائعين من جميع المتاهات.

| علي ديبة

افتح ذراعيك ،عانق الشمس ،التفت إلى
ال��م��دى ،تجده م��زروع��ًا بالصفاء .ارح��ل صوب
النجوم ،واجه األبواب المغلقة بابتسامة خضراء،
تجد نفسك في وسط من اللمعان واأللق .هناك
اتكئ على صخر قديم واكتب قصيدة من الشعر،
لتسبح في محيط من بحور الموسيقا .ارفع صوتك
باألذان ،سوف تأتيك مشاعل من نورّ ،
تسبح معك
ٍ
ّ
وتنشد عظمة المبدع الخالق.
تلك المسافات الرائعة ليست بعيدة ،تجدها
في كل حين ،كلما أغمضت عينيك واتجهت نحو
البصيرة ،كلما ذاب الضوء في شفق المساء ،وكلما
صدحت األلحان في عتيق القصب .سافر معها ،ال
امض خلف طريق يفضي إلى
تترجل عن راحلتك،
ِ
ملكات الروح ،تجد وراء كل درب معبرًا آخر ،وخلف
المعبر تاجًا يكلل الذرا ،مرة أخرى افتح ذراعيك
وعانق ألق البحور ،فيخضع اليراع في سجوده،
ويرسم عالمات من رقص األغصان.
هناك ..في نبض من ذلك السكون األبدي،
لن تتوه منك األغاني ،والمفردات تغدو طوع
بنانك ،احجبها عن التاريخ ،حتى ال يرثها األقزام

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال مفاده:
ما العالقة بين هذه الرؤية وما تضمنه خطاب الرئيس القائد بشار
األسد باألمس؟
إن التدقيق الموضوعي الهادف والبناء يقودنا بكل تأكيد إلى الكثير
من مواقع التالقي التي تصل في معظم حاالتها إلى التطابق في المضمون،
وإن اختلفت األشكال من حالة إلى أخرى.
فالرزمة اإلصالحية التي تضمنها خطابه األخير تشكل محور المطالب،
ً
وتلبي أساسيات التطوير والتحديث ،بدءًا بتغيير األدوات وصوال إلى
القواعد والقرارات .ومن هنا علينا أن ندرك أن االستراتيجية السورية
ليست وليدة الضغوطات ،وإنما هي وليدة الحاجات والتفاعل الخالق بين
القيادة والجماهير ،وأنا واثق أن هناك فئة من المعترضين واالعتراضيين
وليس المعارضين ،ال تتردد في االختالف مع كل شيء ،وال يعجبها حتى
شروق الشمس أو توهج الكواكب والنجوم.
هذه العقول المصادرة واإلرادات المرتهنة ال يمكنها أن تتحرر من
ارتهانها ،في حين يتعالى صراخها المطالب بالحرية التي ال تريدها
ً
أصال ،ليستمر برنامجها الناعق الذي يجعل من الحرية رهينة في مهاوي
عبوديتها ألعداء الوطن.
وليسمحوا لنا ببعض االستحضار واالستذكار لفضائل من يتعبدون
ّ
ويسوقونهم لنا كمثال أعلى ال يجوز االختالف معه أو عليه.
في حاناتهم،
وإليكم بعض األمثلة:
إن ث��ورة الحرية الفرنسية أف��رزت لنا نابليون بونابرت ومحاوالته
االستعمارية ،التي توسعت فيما بعد حتى شملت العديد من شعوب
ً
العالم استعمارًا واستغالال وعدوانًا.
وتأتي ديموقراطية «العم سام» في رأس قائمة الشعارات البراقة التي
تتغنى بالمواطن المباد من الهنود الحمر إلى أفغانستان إلى العراق إلى
فلسطين إلى الصومال والسودان ،مرورًا بناغازاكي وهيروشيما في اليابان،
ً
وصوال إلى الممتهن وراء القضبان من غوانتانامو وأبو غريب إلى ما سواها
من السجون السرية الثابتة والمتحركة في رحاب ديموقراطية العميان عن
الحق والحقيقة؛ فهل هذه هي الديموقراطية المطلوبة لشعب أبدع قيم
الديموقراطية الحقة قبل أن توجد هذه الشعوب (الدم ـ قرطية) من خالل
شعارات الشرق الرائعة:
«الناس سواسية كأسنان المشط ..متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم
أمهاتهم أحرارًا؟ اإلنسان أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق.»..
إن التزوير والتلفيق والتضليل ال يمكن أن يستلب وعي الشعوب أو
يسلبها تاريخها وقضاياها.
فالقرار السوري حر واإلرادة السورية حرة ،وهذا ما يزعج أعداء الحرية
الذين يعجزون عن التحرر من أحقادهم وتاريخهم األسود.
إنهم ال يريدون لنا سوى رهن حريتنا وإرادتنا ووجودنا لآلخرين
يتحكمون بنا كما يشاؤون ،ويفرضون علينا قيود التبعية لمشاريع
الهيمنة والعدوان ،وشتان بين االعتراض الحاقد والمعارضة الحقيقية في
وطن الحقيقة فتذكروا يا أولي األلباب.

ٌ
نبض في الروح
والمماليك ،ادفنها في ردائك األبيض وامض في
ركب من زبد المحيط ،ربما حررت جزرًا مجهولة،
ٍ
وأقمت هناك معابد للخالص.
عند الضفة األخرى من مواسم األعياد ،بعد
تل من طقوس الحب ،وسهل من أديم الثمار ،ربما
جنح بك هواك القديم ،فتعريت تحت سحابة
عابرة ،وسألتها بصوت رخيم ،عن بكاء السهوب
ّ
العطشى ،عن ملح نشر القيظ فوق اليباس ،علك
تتلقى بعض الدمع الماطر ،لتروي به شجيرات
الحنين.
ّ
ال تقل جف العطر بين أوراق ال��ورد ،مازال
البوح يعشش في صفحات السطور ،والصداح
يمضي كنورس مهاجر إلى حين ،هذا الكتاب
يطير بكل األجنحة ،ال يعبأ بدهر من الظالم .افتح
األوراق الملونة ،وقل هذا الشذى من ذاك العبير.
سافر مع العبارة األولى ،مع القصيدة األولى ،مع
أغنيات رسمت حروفها على الجدران والكهوف،
ثم اخرج إلى الضوء وتناول زادك فوق سرير من
شرانق الحرير..
يا شمس اإللهام والحرية ،التي أخاطبها كلما

ارتعشت خطوطي ،وكلما لفحني صقيع األيام،
سأبقى ما بقيت الجذور والجذوع ،لن انحني إال
للتراب ،كأن األصل قد تاه في هذا الزمان ،من الذي
رأى فيه مجرد طين وأوحال؟ من الذي استهان
برمز الخلود واألوطان؟ ويبقى الجواب في النبض
أريجًا بعث في مهد الزيتون منذ والدة الطوفان.
هذا وطني محبوس في قمقم السندباد،
والمارد يبكي حزن األمواج ،جدران السجون صدئة،
قضبانها لمسة سحر تسعى إلى الخالص ..كل
شيء في هذا الكون الرحب الفسيح استحق ألف
سؤال ،من أين جاء هذا الدخان؟ من الذي أطفأ
جذوة العشق في محراب الصالة؟ ال ّبد أنه ذاك
الظالم ,الذي هو أكبر من مقل العيون ،وأصغر
من مساحات األحالم الدافئة..ربما كان خيطًا في
نسيج من شتات الخرافات..
ٍ
يا قيثارة الوطن انهضي من هذا الثبات،
م��دي جناحيك ف��وق ال��رواب��ي الخضراء ،أقدام
الطفولة ترقص فوق السحاب ،والنرجس يميل
فوق مروج السواقي الناطقة ،التي تغني مطلعًا ال
يغيب :أنا سورية األم ..أنا مقبرة الغزاة..

تصبحون على وطن..
| رميا خ�ضر
ريثما تتعافى من جرحك الكبير يا وطني ,سنواصل
تشييع جثامين شهدائنا الطاهرة ،عساها تكون قرابين
لوأد هذه الفتنة والمؤامرة.
ّربما ألن الصدمة علينا كانت أكبر من أحالمنا الفتية
الوادعة في هذا الوطن اآلمن ,نعم نعترف أننا لم نعتد
نحن ـ المواطنين السوريين ـ على صوت الرصاص ومشاهد
التمثيل الشنيع بالجثث في وط��ن الياسمين أصبنا
جميعنا في بداية األزمة برصاص الدهشة والذهول أمام
ما يحدث ,ولكن ما إن اكتملت في أذهاننا خطوط المؤامرة
بكل ألوانها وأشكالها ،حتى بدأنا نتنفس الصعداء ,ألننا
عرفنا كيف نحل العقدة الكبيرة لهذه المؤامرة ،ونتتبع
الخطوط الرديئة لقطعها قبل اشتعال فتيلها.
ُ
نعم كانت الصدمة في البداية أكبر من أن تبتلع مع
وجباتنا العادية ،فأصبنا بغصة كبيرة كادت أن تخنق
الشرفاء في وطن األحرار ،لوال ماء اليقظة والوعي الجماعي
الذي رضعناه من األم الحنونة (سورية) ،وعلى اختالف
انتمائنا؛ فهي مركز دائرة العطاء ونحن أبناءها نتوزع على
محيط المحافظات.
في مقولة ٍللرسول الكريم محمد (ص) المسلم من
سلم الناس من لسانه ويده.
لو سلمنا من ألسنة الفتنة ,لكانت الكثير من الماء
ُحقنت ولما كانت عناوين وأسماء يخترعها رؤوس الفتنة
وزعماء التخريب في الداخل والخارج ,ليقلبوا المعنى
الصادق ليوم الصالة والدعاء ليوم الجمعة,إلى يوم للخوف
والدمار والدماء.
أصبحت الشوارع أيام العطل والجمعة خصوصًا طوابع
التوتر والحذر من انفجار مجهول في ش��وارع الفوضى
الخالقة التي رسمتها الكوندليزافي ذاكرتها الخرافية
,فنحن في وطن التآلف والتآخي في وطن النسيج المتفرد
بخيوط المحبة والسالم .
نعم كانت الفاتورة باهظة جدًا توجب على سورية
دفعها ثمنًا لمواقفها الوطنية والقومية الثابتة ولدعمها
واحتضانها للمقاومة ,ك��ان البد من تضحيات لنحفظ
كرامتنا فالوطن شرفنا .
نعم كان البد من شهداء يطفئ دمهم الطاهر جمر
حقد المخربين والمتآمرين على وطننا ولنوصل حتى
بالشهادة أعظم دروس التعايش المشترك في هذا الوطن
الجميل فشهداؤنا كانوا من كل أنحاء سوريا ومن كل
ألوانها الجميلة فليعلم أولئك العميان( الشهود العيان)
على القنوات الكاذبة المغرضة ليعلموا المعنى الصحيح
لآلية الكريمة (ومن آياته اختالف ألوانكم وألسنتكم)).
ً
في الجمعة العظيمة أرادوا أن تكون سيوال من الدماء
لحن منفرد
فأرادتها الكنائس أجراسا تعانق المآذن في ٍ
للمعنى الحقيقي للدين الحق.
نعم ((المجد لله في السماء وعلى األرض السالم ))
..نعم الله أكبر كم كانت جمعة عظيمة يا سورية المحبة!!
وأنتم أيها الشهداء صرتم وطننًا يعلم األجيال معنى
التضحية فأنتم ((أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر))
ودخلتم التاريخ من أوسع أبوابه المزينة بخيوط بسالتكم
,ودماؤكم تنبت شقائق قانية في تراب الوطن..
لنحمل الشمعة كما قال الرئيس بشار األسد,ونكمل
المسيرة إلى األمام فأغلى ما نمتلكه هو التحدي ,إلى أن
ً
تتحقق أهدافنا سوية
أقول ألطفال الشهداء جميعًا ..البد لعفونة الصباح أن
لسراب كان
تمأل خبز يقظتنا وبقايا انتظار إلطاللة عبثية
ٍ
فوضويًا وآباؤكم جعلوها أكثر ألقًا وترتيبًا على طاولة
األيام القادمة التي ستحكي لكم حكاية الشهيد البطل...
إل��ى أن تجف دموعكن أيتها األمهات ,,وتكتمل
مراسم أعراس أبنائكن البد إلى حينها أن يلغى موعدا
أحمقًا بين الخيال واالفتراض فالحقيقة تولد في دقائق
الحلم الهارب من المستقبل األجمل.
إلى شهدائنا األبرار في أسرتهم,أسرة الخلود األبدية
سنقول لكم تصبحون على وطن!!.
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ثقافة الحوار
| د .عبد اهلل ال�شاهر
المقصود بثقافة الحوار هو قبول اآلخ��ر بما
هو عليه من اختالف ،واحترام التعددية دينية أو
مذهبية أو سياسية ،وتفعيل قيم التسامح ،ونقد
ال��ذات ،واالعتراف بالخطأ واالعتذار عنه ،وأقصد
بالثقافة هنا معناها العام المتمثل في المنظار الذي
ينظر اإلنسان من خالله لذاته ولبقية البشر بالسوية
نفسها من حيث الحكم ال من حيث التساوي ،فاآلخر
بطبيعة الحال هو المغاير للذات أي��ًا ك��ان سبب
المغايرة.
وهنا يصبح التساؤل جائزًا لماذا المغايرة أو
االختالف ،وهل هذه نعمة أم نقمة؟
إن ثقافة المجتمع العربي السائد ثقافة تعتمد
على ذم االختالف ووصف المختلفين بشتى التهم
التي تخرجهم عن الملة والوطن ،واألمثلة كثيرة في
تاريخنا العربي ـ مع أن القرآن الكريم مع االختالف
كحالة تمايز ومغايرة؛ قال تعالى(( :ولو شاء ربك
لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون مختلفين إال من
رحم ربك ولذلك خلقهم)) يقول المفسرون :خلقهم
ً
وإث��راء للحياة،
ليختلفوا ويتنافسوا إعمارًا لألرض
ورقيًا لإلنسان والمجتمعات ،ومعنى ذلك أن القرآن
الكريم جعل االختالف حقيقة كونية وإنسانية
ثابتة ومستمرة إلى يوم القيامة ،قال تعالى(( :إلي
مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون))؛
إذن فثقافة الحوار تصبح ض��رورة بحكم الطبيعة
البشرية ألنها:
 1ـ تعصم من االخ��ت�لاف المذموم وتجعله
اختالفًا محمودًا.
 2ـ تعلم فن إدارة االختالف بما يجعل من
التمايزات بين البشر مصدر ثراء وتنوع وبهجة ،وأداة
للتفاعل الحضاري.
لذلك فإن ثقافة الحوار تفرض علينا اختيار الحوار
العقالني كوسيلة حضارية إلدارة االختالف؛ سواء
بتفعيل حالة الحوار الداخلي بين القوى واألطياف
المجتمعية ،دون إقصاء أو تخوين أو تكفير ألحد،
أو بتنشيط حالة الحوار الخارجي إلزالة سوء الفهم
والظن وتغيير الصورة النمطية السائدة التي كونها
كل طرف تجاه اآلخر ،وهي في الحقيقة صورة ذهنية
يمكن تتصحيحها لتجنب حالة الصدام والمواجهة،
إذن ماهي مقومات ثقافة الحوار؟...
ولعل من أهم مقومات ثقافة الحوار هي:
 1ـ إقصاء ثقافة الكراهية التي تنشغل بعيوب
اآلخر وتضخيمها ،بهدف اإلثارة والحشد ،وال يمكن
أن تؤسس لحوار ناجح.
 2ـ إن ثقافة الحوار تفترض أن تنشغل بعيوبها
أكثر من عيوب اآلخرين.
 3ـ إن ثقافة الحوار تحسن الظن باآلخر المخالف،
وهذا يعني نبذ نظريات التآمر والتحريض والغزو
الفكري والتعصب الديني والمذهبي.
 4ـ إن ثقافة الحوار تتجنب التشكيك في كل
ما يمس معتقد اآلخر ،وهو لألسف منهج سائد بين
جميع الفرق والطوائف سياسية كانت أو دينية أو
فكرية ،وما أكثر إطالق أحكام التخوين والتكفير.
 5ـ إن ثقافة الحوار تشترط حسن اإلصغاء
لآلخر.
وقد بينت دراسة ميدانية أن المجتمع العربي
تغيب عنه ثقافة فن اإلصغاء لآلخر؛ فالكل يقاطع
الكل ،والكل يتكلم ويصرخ في وقت (ولدينا بعض
البرامج الفضائية خير دليل على ذلك) ،والحوار هنا
يعني تجاذب أط��راف الحديث بحيث يسمح لكال
الطرفين باستعراض ما لديهما من أفكار ،والحوار هو

القدرة على التفاعل والتواصل المعرفي والعاطفي
والسلوكي مع اآلخرين ،وهو ما يميز اإلنسان عن
غيره ،وهذا يتم من خالل عمليتين هما اإلرسال
((التحدث)) واالستقبال ((االستماع)) ،ولإلرسال
واالستقبال آداب يجب التحلي بها.
فأدب االستقبال يعد من أهم شروط التواصل
الناجح مع اآلخرين ،ألنه يفيد الطرفين في استمرار
الحوار ،ويشعر المتحدث بارتياح واطمئنان ،وكذلك
شعور المستمع بالفهم الجيد واإللمام بموضوع
الحوار ما يمكنه من الرد المناسب.
ولتحقيق االستماع الجيد البد من توفر شروط
منها:
 1ـ إقبال المستمع نحو المتحدث.
 2ـ عدم إظهار عالمات الرفض واالستياء.
 3ـ عدم االنفعال ،أو إعطاء ردود أفعال سريعة
ومباشرة قبل إنهاء المتحدث كالمه.
أم��ا أدب الحديث فيمكن أن يكون من خالل
التالي:
 1ـ إقبال المتحدث نحو المستمع.
 2ـ عدم المبالغة في إظهار االنفعال وحركات
األيدي.
 3ـ التوسط في سرعة الرد.
ومن آداب الحوار كذلك:
 1ـ حسن الخطاب.
 2ـ عدم االستفزاز ،أو ازدراء اآلخرين.
 3ـ احترام آراء اآلخرين شرط نجاح الحوار.
وكما يقول الشافعي(( :قولي صواب يحتمل
الخطأ ،وقول غيري خطأ يحتمل الصواب)).
وبالمحصلة ،فإن الهدف من الحوار ضرورة البحث
الحقيقي عن الحق ولزوم أتباعه ،وعليه فإنه ال بد
من تثبيت المبدأ القائل ((نصف رأيك عند أخيك))،
وكذلك مبدأ المحافظة على وحدة الصف ((نتعاون
فيما اتفقنا عليه ،ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا
عليه)).
وإذا كان للحوار هذه األهمية ،وتلك الفاعلية؛
بحيث أنه يهذب الفكر والسلوك ،فما هي إذن
معوقات الحوار؟! والحقيقة أن للحوار عوائق كثير
يمكن ذكر البعض منها وهي:
((الخوف ،والخجل ،والمجاملة ،والثرثرة ،واإلطناب،
والتكرار ،والتقعر ـ وهو استخدام المصطلحات غير
المفهومة أمام محاور ال يفهم معانيها ـ رفع الصوت
من غير موجب ،الصراخ ،التعصب ،إظهار النفس،
عدم الرغبة في إظهار الحق)).
أما أهم معوق النتشار ثقافة الحوار فهو رسوخ
الثقافة اإلقصائية والتمييزية في البنية المجتمعية
تعليمًا وتربية وخطابًا دينيًا وإعالميًا وثقافيًا
وتشريعيًا ،ولذلك نخلص من خالل هذا االستعراض
السريع إلى التساؤل األخير وفحواه:
ً
ما مدى نجاح ثقافة الحوار مستقبال في المجتمع
العربي؟
بتقديري أن ذلك مرهون بقدرتنا على تفكيك
المنظومة الموجهة للفكر والسلوك المجتمعي وفق
رؤية نقدية ومراجعة شاملة من أهم ركائزها:
 1ـ اإليمان بان االختالف حقيقة إنسانية كونية
يجب القبول بها فكرًا وسلوكًا.
ّ
المغيب عن مجمل
 2ـ إحياء البعد اإلنساني
الخطابات المجتمعية (الدينية ،الثقافية ،التعليمية..
الخ).
البقية ......................ص22

3

االفتتاحية
|| د .ح�سني جمعة

سبيل الشعر وهدفه
الشعر ديوان العرب ،وهاجسهم الذي ميزهم؛ به ّ
سجلوا مآثرهم ووقائعهم
ودافعوا عن أحسابهم وقيمهم؛ وعبروا عن مشاعرهم وحاجاتهم ومعارفهم وخبراتهم
وأيامهم .ولم يخفف من هذه المكانة ظهور الخطباء المفوهين ،وال سيما أن الخطابة
إحدى صفات الرياسة والسيادة ،وفق ما يفهم من قول الجاحظ (ت  255هـ)« :كان
الشاعر في الجاهلية ّ
يقدم على الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي يقيد عليهم
ّ
ّ
ويهول على عدوهم َ
وم ْن غزاهم ،ويهيب على فرسانهم،
مآثرهم ويفخم شأنهم،
ويخوف من كثرة عددهم ،ويهابهم شاعر غيرهم؛ فيراقب شاعرهم ».وقد ّ
ّ
قوى اإلسالم
ّ
منزلة الشعراء حين قرنهم باألنبياء؛ وذكر سورة باسمهم؛ ونوه بمكانة الشعر وأثره...
وتناوله النقاد والدارسون قديمًا وحديثًا ..فالشعر ـ كان وما يزال ـ اإلبداع الجمالي
الرقيق الذي يمتع القلب ويثير الوجدان ويثري العقل ،فهو منذ القديم يحمل نمطًا من
اإلثارة والتغيير ،والمقاومة؛ إنه حالة وجدانية تقع في القلب فينطلق به اللسان ليغدو
معرفة فيما وراء المعرفة ...ما يعني أنه إبداع فريد بالكلمة يعبر عن القلق اإلنساني
والوجودي .إنه الجوهر الحيوي للكلمة الجميلة الناطقة بهموم األمة وقضاياها .فهو ـ
إذًا ـ فن ورسالة ...فال عجب بعد هذا أن تظل له هذه المكانة وأن يظل للشعراء قيمتهم
ُ
كما كانت من قبل؛ حين كان األجداد يحتفلون بوالدة الشاعر .وستظل للشعر مكانته
مهما خبا ضوؤه ،ألنه نور ونار ،تخبو لتشع من جديد على يد الموهوبين المبدعين الذين
يغوصون في البحور العميقة فيعودون بأثمن أنواع اللؤلؤ والمرجان...
ثم إن المبدعين شعلة وضاءة يهتدي بها المرء في كل زمان ومكان ،بما اكتسبوه
من موهبة وحكمة وإلهام ومعارف ...إذ استطاعوا أن يصوغوا مشاعرهم وأفكارهم
وتجاربهم بصور جميلة ،وأساليب جذابة ،وعبارات مشرقة ،ولغة فصيحة جزلة ...تغنوا
بها صارخين في أعماق الذات والوجود فصاروا المنارة التي يسير على ضوئها كل
ً
من يأتي بعدهم .ونرى الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى ـ مثال ـ ما زال يصرخ
في أعماقنا معبرًا عن حكمته ونفوره من الشر والعدوان والنقائص ...على حين ما زال
المتنبي يجسد لنا الثقة بالنفس والطموح إلى العزة القعساء والتفرد ...في الوقت الذي
يعد مبدعًا من نمط خاص في ملحمياته وسيفياته وهو الذي اعتز بعروبته وقاتل مع
سيف الدولة عنها وعن عقيدتهّ ،
فمجد المقاومة والمقاومين ،والذائدين عن حياض
األمة ...وال يمكن ألحد أن ينفك منهما إلى أن يرث الله األرض ومن عليها ...وكذا هو
حالنا مع عدد آخر من الشعراء المعاصرين أمثال أحمد شوقي ونزار قباني وبدوي الجبل
واألخطل الصغير والقروي وعمر أبو ريشة ومحمود درويش...
وكل من يرجع إلى سيرة الشعراء يدرك أنهم ليسوا متشابهين في تقديم أنفسهم
إلى الناس سواء قدم الشاعر نفسه كتابة أم مشافهة ...فإذا كان عنده عيب في النطق
ـ كما كان عليه أحمد شوقي ـ فإنه يعتمد غيره لإللقاء ،ولكنه في كل الحاالت ال ينشد
إال ما يرضى عنه جودة فنية ولغة راقية؛ ومضمونًا مثيرًا ومفيدًا ..ثم إن إنشاد الشعر
ال يكون مجرد إلقاء كالم جميل فحسب وإنما يحتاج من المنشد أن يدخل في الحالة
الشعرية ،منطلقًا لسانه بمفردات النص وكأنه في حالة الكتابة الشعرية بما تحمله من
شحنة شعورية دافقة وعالية ،وقد توحدت كثافة الصوت بها غضبًا وحزنًا؛ قهرًا وفرحًا،
ً
أمال ويأسًا ...ثورة وهدوءًا .فالقصيدة تختزن في ذاتها شحناتها التي شكلتها وعلى
الشاعر أن يتمثل ذلك في اإللقاء ...وقديمًا قال الشاعر:
ّ
تغن بالشعر إما أنت قائله
إن الغناء لهذا الشعر مضمار
		
فإذا رأى المبدع أن نصه الشعري يقصر عن األهداف التي يتوخاها فإن عليه أن
يغيبه في أدراجه ،ويحبسه فيها ثم يعاود النظر فيه إلى أن يصبح صالحًا إلطالق اسم
شعر عليه ،كما نستفيده من مدرسة عبيد الشعر ،فال يكفي أن تكون الموهبة حاضرة
ً
وإنما عليه أن يجعل نصه خارقًا للمألوف شكال ومضمونًا .فالشاعر المبدع يحاول أن
يقدم نفسه بوصفه موهوبًا متفردًا فيما ينشده وبما يدل عليه ،أي ال بد أن يظهر كأنه
يجترح المعجزات ...على أال يسقطه هذا بمرض النرجسية ،والسباحة في عالم الوهم
البعيد عن الحقيقة ...ومن هنا فقد يسقط بعض الشعراء في التهيؤات التي يراها
ما يجعله مدارًا للنقد والتجريح ...وقد يلوك كالمًا أشبه بالشعر وال شيء من صفاته...
وتراه يزهو كالطاووس إذ ما جاءه ثناء أو حمد ويتقلب كاألفعى الرقطاء إذ ما جاءه نقد
ُ
الذع أو استهجان ..وربما لن يسلم ناقده من لسانه ويده..
ولذلك كله يظل لإلبداع الشعري بهاؤه الجميل الذي يرسي في نفس المتلقي
الفائدة واإلمتاع ،هذا هو سبيله وهذا هو هدفه وكل ما عدا ذلك هو سقط المتاع...
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العرب وحروب التضليل
| نبيل فوزات نوفل

حرب العراق

تكتف القوى االمبريالية العالمية بقتل
لم
ِ
العقول العربية وتصفيتها جسديًا كما فعلت في
ً
العراق مثال ،بل عملت على قصف العقول العربية
في محاولة الستالبها وجعل الناس قطعانًا
تحركهم ساعة تشاء وأين تشاء ،معتمدة على
منصات إلطالق قذائفها الخبيثة وأهمها:
-1الوسائل اإلعالمية المختلفة -2 .أجهزة
المخابرات الغربية.
فالمتابع لوسائل اإلع�لام االمبريالي التي
تهيمن عليه ال��ق��وى التلمودية الصهيونية
الرأسمالية العالمية في العالم ،ال تعوزه الفطنة
ليكتشف السموم التي تبثها لتخريب العقول
ألبناء البشرية عامة وألبناء امتنا العربية خاصة من
خالل بعض المحطات التلفزيونية (الحرة) والجزيرة
والعربية و(إذاع��ة س��وا) والكثير من المحطات
الناطقة بالعربية والمحسوبة على االعالم العربي،
وما هي في الواقع إال مستوطنات تخريبية تعيث
فسادًا وتفرقة وتقسيمًا في صفوف األمة لتبقى
ضعيفة مهيضة الجانح .هذه المحطات ,تعرت
وانكشفت أثناء العدوان الصهيوني األمريكي
على كل من العراق وليبيا وس��وري��ة؛ باإلضافة
إلى قنوات أخرى تعمل وتهدف إلى نشر ثقافة
االستالب وتدمير العقل العربي ,وإلهائه بالرقص
والغناء الرخيص مثال ذلك القناة المصرية (التت)!
التي أتحفت المشاهدين بالراقصات من كل
األلوان واألشكال؛ بحيث تتحول هذه الفضائيات
إلى المتعة والجنس فقط ،وهذه القناة ليس أقل
سوءًا من الجزيرة والعربية وشبيهاتهما من قنوات
التحريض والفتنة التي تعزف على وتر الطائفية
واإلثنية والعرقية والعنصرية .معتمدة على
المستوطنات الفكرية والسياسية واالقتصادية
والدينية في الوطن العربي .ولقد نشر موقعca .
ً
MonairLisationبتاريخ  2011/11/8مقاال بعنوان

حرب ليبيا

(احذروا المتاجرين باألوطان) بقلم :بيل فان اوكن ,والديمقراطية في العالم .
بين فيه التحريض والكذب اللذين مارستهما
نشر بدعة أن العرب معادون للسامية,
األمم المتحدة وحلف الناتو ووسائل اإلعالم لخداع وتزوير الحقائق المتعلقة بفلسطين.
الشعب الليبي ونشر األك��اذي��ب المزيفة عنه،
ت��زي��ي��ف ط��ب��ي��ع��ة ال���ص���راع العربي
ً
وصوال لتدمير ليبيا ونهب ثرواتها،وقال :عندما الصهيوني ,من خالل تصويره بأنه« :إرهاب عرب
راح الغرب يدفع برياح التغيير والربيع العربي فلسطين للقضاء على اليهود في العالم».
الكاذب ،وينفخ ويحرض على قيام التظاهرات في
وضع العالم واألمريكيين بجو الحرب
أكثر من دولة عربية ،جاء دور هؤالء المتعاونين والتهديد والخطر ,وإنهم عرضة للهجوم واالعتداء
ً
من خالل المناداة بفكرة التدخل الخارجي كسبيل تحت بدعة العدو الدائم الذي كان سابقا الشيوعية
وحيد إلنقاذ حياة األبرياء المدنيين أمام الدمار واستبدل اليوم باإلسالم والعرب! بحيث يبقى الرأي
ً
والقتل .وال تعوز المرء النباهة ليتأكد له تآمرهم العام األمريكي مهيأ بأن األعداء على األبواب.
وخيانتهم ،عندما يعلم أن برنارد هنري ليفي
التركيز ف��ي المناهج التعليمية
مهندس ما يسمى الثورات العربية ,قد بعث والتربوية على أن العرب والمدنية ال يجتمعان،
برسالة إلى مجلس األمن مطالبًا باتخاذ قرار حاسم واستبعاد مفردة الوطن العربي في كتب الجغرافية
بشأن سورية ،وتم توقيع الرسالة إضافة لليفي من وإلصاق تهم اإلرهاب بالعرب والمسلمين وتجاهل
قبل سلمان رشدي واالسرائيلي عاموس عوز وذلك وجود الفلسطينيين في أرضهم.
لنجدة السوريين؟! .وتساهم بعض شركات اإلنتاج
عدم قدرة العرب على قبول الحداثة
التلفزيوني العربي ,وقنوات البث الفضائية في والتعايش م��ع الغير .وتشويه ص��ورة العرب
نشر ثقافة االستالب ،من خالل تسويقها أفكار والمسلمين ف��ي ال��غ��رب وال��رب��ط بين اإلس�لام
أو برامج ترفيهية أمريكية وغربية؛ بل إن بعضها واإلرهاب .
ّ
حول الشاشة إلى «ن��واد ليلية» بهدف تسويق
تسويق فكرة الحروب الحضارية بحجة أن
الثقافة الرخيصة.
الشعوب ال تستطيع أن تطور نفسها وهي بحاجة
ويمكننا إيجاز أهم األفكار التي تسعى القوى للغرب االمبريالي ليطورها ويدخلها الحضارة،
الصهيونية واالمبريالية لزرعها في أذهان البشرية والحروب التي تشنها الواليات المتحدة األمريكية
عامة والعرب والمسلمين خاصة باألتي:
اليوم هي لنشر الحضارة والقضاء على اإلرهاب
االسرائيليون شعب غير مقاتل ،وهم ولتطوير الشعوب وتمدينها ودمقرطتها.
مستضعفو الشرق األوسط القادرين على النصر
 .ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ك��ري��س التطرف
في وجه معوقات هائلة ,بذكائهم وشجاعتهم والتمييز الطائفي وإحالل الخرافات واألساطير
ومثابرتهم ،وإن استيطان اليهود في فلسطين محل الحقائق وفعالية العقل ,تسويق الخديعة
جعل الصحراء تزدهر ،في حين أن الفلسطينيين التي ترى أن الحضارة مصدرها غربي ,ومن يريد
تركوا أرضهم بال عناية من جراء كسلهم وعدم التحضر ما عليه إال تنفيذ كل ما يقوله له السيد
تمسكهم بها نتيجة طبيعتهم البدوية ,وإن األمريكي ,وإن واشنطن وسيط نزيه في الصراع
الصهيونية تستحق التأييد من محبي الحرية العربي الصهيوني ,وهي جادة في تحقيق السالم

العادل والشامل.
إن عدو العرب ليس الكيان الصهيوني
بل إيران! وإن هناك إمكانية أن يأتي إلى السلطة
في الكيان الصهيوني من يحل الصراع العربي
ً
ً
ً
الصهيوني (حال عادال وشامال).
َّ
 السالم لن يعم ما لم يتخل الفلسطينيونعن حق العودة ,وان ما يسمى التسوية القادمة
متعلقة بالفلسطينيين المقيمين تحت االحتالل
فقط ,وض���رورة التخلي ع��ن السمة الحقوقية
المشروعة لحق العودة ,واالكتفاء بالنضال المطلبي
ّ
وعد عودة الالجئين إلى وطنهم فلسطين مطلبًا
وليس حقًا مشروعًا!
 اتخاذ شعار السالم خيارًا استراتيجيًا للعربفقط ,ك��أداة للمواجهة وإسقاط كل الخيارات
األخ��رى وخاصة العسكرية ،والتخلي عن نهج
المقاومة ,وتقزيم الصراع العربي الصهيوني
وإعطائه الصفة القطرية ،واستخدام مصطلحات
القطرية في التعاطي مع مسالة ه��ذا الصراع
بوصفه على حد زعمهم نزاعًا فلسطينيًا اسرائيليًا
على بضع كيلو مترات من األرض
 اب��ت��زاز روح الديمقراطية الحضارية فيالوطن العربي ,وذلك من خالل فرض نمط معين
من الديمقراطية الشكلية المصدرة على ظهور
الدبابات وال��ص��واري��خ والعمالء كما ح��دث في
العراق - ,إرهاص أي نظام حكم عربي متمسك
بمعايير وطنية ,أخالقية حضارية عربية بشتى
الضغوطات السياسية والعقوبات االقتصادية
والعزل الدولي ,والتهديد العسكري ,واصطناع
أنظمة عربية وتوظيفها بأشكال هجينة شتى,
وذلك من خالل شراء ضمائر البائسين وقلوبهم،
من محبي السلطة في العديد من أقطار الوطن
العربي .وابتكار تجمعات وتكوين منظمات وإرساء
مؤسسات يكون همها تحريك مشاعر المجتمعات
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العربية باتجاه أفكار التطوير الشكلية ،التي ال
تهدف إلى مزيد من االستالب وذوبان الهوية
القومية لألمة ودب الفوضى فيها.
 -2المخابرات الغربية وحمالت التضليل على
العقل العربي :لقد فضحت التقارير الدولية
االستراتيجية الجديدة لحلف الناتو ،والمتمثلة
في بث األخ��ب��ار الكاذبة التي يتم إعدادها
بواسطة أجهزة مخابرات بلدان الناتو مستغلة
برنامج «الشراكة» عبر «الحوار المتوسطي»،
ال��ذي أت��اح انضمام المغرب واألردن ومصر
والكيان العنصري الصهيوني في فلسطين إلى
الحلف كشركاء غير أعضاء ,ومن خالل «مبادرة
استانبول للتعاون» التي أطلقت عام 2004
التي تستهدف «دمج مجلس التعاون الخليجي
في الجيش العالمي للناتو» ،انضمت الكويت
والبحرين وقطر واإلم���ارات العربية المتحدة
«شركاء» غير أعضاء أيضًا ,وكانت قطر أول شريك
عربي يعين «ضابط اتصال» بمقر الحلف في
بروكسل ,وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة
آل ثاني أول رئيس عربي يزور مقر الناتو ,وقد
وصف نائب أمين الحلف عالقات قطر بالحلف
بأنها «مثمرة للغاية»؛ ولم تكن اإلمارات العربية
المتحدة أقل حماسة؛ حيث كانت أول دولة
تعين سفيرًا مقيمًا لها لدى الناتو .وفي 22
كانون الثاني /يناير 2007استضافت الرياض
منتدى التعاون األمني بين الناتو ومجلس
التعاون الخليجي» في إطار مبادرة استانبول
للتعاون» .وتشمل اتفاقيات «الشراكة» العربية
مع الناتو التعاون السياسي والعسكري واألمني
في إطار استراتيجية الحلف للمساهمة في
العمليات المشتركة ،وهذا ما أشار إليه روبرت
غيتس في تموز ,2011بقوله:إن مشاركة األردن
,والمغرب واإلمارات العربية المتحدة وغيرها في
الشرق األوسط في ليبيا كانت مشاركة»مهمة
إلى حد كبير» .ال غرابة والحال كذلك في أن يشن
الناتو مع حلفائه العرب اكبر حملة افتراءات
وأك��اذي��ب فاقت حتى تلك التي شنت على
العراق ضد نظام ألقذافي والحقًا الحملة التي
شنت وتشن حاليًا على سورية والذريعة أو
الكذبة الكبرى األكثر مدعاة للسخرية والخداع
هي حماية المدنيين ,بالرغم أنه لم يكن أي عمل
ضد المدنيين قد ارتكب من قبل القيادة الليبية
او السورية .ولكن الغرابة كل الغرابة أن يرقص
حلفاء الناتو العرب على وقع قصف طائرات
الناتو التي تقوم بتدمير ليبيا وقتل مئات اآلالف
من الشعب العربي الليبي ويستمتعون بقتل
المجرمين العمالء ألبناء سورية العروبة حاضنة
كل العرب وقلعتهم التي يحتمون فيها وقت
الشدة  .ولقد كشفت التقارير الصحفية إن من
يقود ويخطط لجوقة الكذب العالمية اليوم هم
مجموعة من الذين تربوا في أحضان الماسونية
والصهيونية العالمية وفي مقدمتهم  :برنارد
هنري ليفي الفيلسوف الفرنسي من أصول
يهودية وهو من بين الذين وقعوا في عام
 2006بيانًا مع احد عشر ما يسمون أنفسهم
مثقفين احدهم «سلمان رشدي»بعنوان معًا
لمواجهة الشمولية وكما تؤكد بعض التقارير
الصحفية بان ليفي قد باع صور زوجته عارية

واستغل نفوذه إلنقاذ شركة والده من اإلفالس
أي أن الغاية تبرر الوسيلة لديه  .ولقد فضح
الكاتب»باسكال بونيفاس» مدير معهدالعالقات
الدولية واإلستراتيجية في باريس شبكات
الكذب والتضليل والتي يعد ليفي أحد كبارها
في العالم ،وكشف باسكال إن هؤالء يتمتعون
بحيز كبير على قنوات التلفزيون وصفحات
الجرائد لتتناول مواضيع مستهلكة يوميًا مثل
الهجرة والتطرف واإلسالم واألصولية ،والحجاب
والمساجد والعنف ،حتى أصبح المشاهد
والقارئ على ألفة بهذه الوجوه واألسماء ،وقد
خرج هؤالء جميعًا من تحت معطف هنري ليفي
الذي كان حاضرًا فيما يسمى الربيع العربي في
القاهرة وبنغازي إلى جانب «الثوار» ،وهو صديق
لكبار مالكي معظم الصحف والمثقفين الذين
يدعون تمثيل هيغو وزوال وفولتير والمدافعين
عن حقوق اإلنسان! .والسؤال الذي يتبادر إلى
الذهن ,أما من سبيل لمواجهة حمالت الكذب
والتضليل هذه؟
يؤكد (ألفن توفلر) أن القوة في القرن الحادي
والعشرين س��وف تكون ليس في المعايير
االقتصادية أو العسكرية التقليدية ،ولكن في
العنصر المعرفي؛ ففي رأيه إن المعرفة بعد إن
كانت مجرد إضافة إلى سلطة المال والعضالت،
باتت اليوم جوهرها الحقيقي ،وهي المكبر
النهائي لهما ,لقد بات اإلعالم هو الرأي العام
العالمي ،وهو أحد األسلحة الفتاكة التي ترسم
مالمح أي معركة ,فعلى قدر قوته ومصداقيته
يكون النصر والحصانة والتحصين للمجتمع،
وم��ن هنا يحتم على رج��ال الفكر واإلع�لام
والسياسة إبالء اإلعالم كل الرعاية واالهتمام،
وأن « نفرز ما بين إع�لام عربي وإع�لام ناطق
بالعربية؛ اإلعالم العربي هو اإلعالم الذي يتحدث
باللغة العربية ...ويتبنى القضايا العربية ..أما
اإلعالم الناطق بالعربية فهو اإلعالم الذي يتبنى
قضايا األعداء والخصوم ..ولكن بلغتنا العربية..
وبالتالي يساهم في المعركة على أساس أنه
من النسيج نفسه وله مصداقية ».وأن يكون
ه��ذا االهتمام ف��ي داخ��ل ال��وط��ن وخ��ارج��ه ,
وامتالك إعالم قوي تقنيًا ومعرفيًا يلتزم قضايا
األمة والتواصل االيجابي مع اإلعالم العربي في
المهاجر ،وبناء مراكز إعالمية في دول العالم،
والتحلي بشرف المسؤولية الوطنية والقومية
واألخالقية ،ألن إلعالم إذا تخلى عن شرفه على
حد تعبير الشاعر الراحل بدوي الجبل يصبح
كالعاهرة التي تتخلع على قارعة الطريق .ولقد
أثبت بعض اإلع�لام العربي وخاصة المقاوم
ف��ي س��وري��ة ولبنان أن��ه ق��ادر على الصمود
والتحدي وهزيمة قوى التضليل والكذب رغم
امتالكها التقانة المتطورة ,ألنه تمسك بشرف
الكلمة التي سرعان ما التقطها الذهن العربي
واإلح��س��اس الشعبي العالي؛ فهنيئًا لهذه
القنوات بحفاظها على شرفها  ,مع تأكيدنا إننا
بحاجة لتطوير إعالمنا وتزويده بكل مستلزمات
العمل ،ألن��ه يخوض معركة ضارية ال تقل
أهمية عن التي يخوضها المقاتلون في جبهات
القتال.
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اإلرهاب يجعلنا أكثر قوة
| غالية خوجة

من أين نبدأ معهم ،خاصة أن لكل كلمة،
وم��وق��ف ،وح��دث ،وإي��م��اءة ،ومشهد ،وصوت،
وصورة ،ووسائل إعالمية متنوعة ،حكاية تطول
وتطول وتطول ،لكنها بكل تأكيد تدمغ بكل
ُ
البصمات المكتشفة والتي ستكتشف ،على
جهلهم وحقدهم وأهدافهم االستعمارية
اإلرهابية اللصوصية الدموية االغتصابية؟
من أين نبدأ؟
هل من االستوديوهات اإلخبارية المعدة
مسبقًا ،وسيناريوهاتها ومسلسالتها اإلرهابية
االتهامية الموجهة للنيل من تلك القنوات
ذاتها ،وموظفيها «اإلعالميين» ،قبل النيل من اي
هدف آخر ،ألنهم لن ينالوا منا إن شاء الله؟!
أم من القناة التي أجرت الحوار مع سيادة
الرئيس بشار حافظ األسد؟! وقد أظهرت بشكل
أوض��ح من ال��واض��ح ،كيف أنهم و«إعالمهم»
ال يحترمون أنفسهم ،وإن س ّ��وغ��وا فعلتهم
بالمونتاج ،وهذا عذر ،أقبح من ذنب ،ويدلل على
أنهم بكل ثقة يجهلون اإلعالم كمهنة وفنية
وموضوعية وحيادية ،ويجردهم من آخر أوراقهم
«الديموكتاتورية» ،ويعري قبحهم الداخلي
أيضًا.
ّ
وألنهم مصابون بخداع واهم ،فإنهم يعدون
اختطاف النساء واغتصابهن وقتلهن والتمثيل
بجثثهن وجثث أطفالنا وجنودنا وطيارينا وناسنا
«سلمية» ،حتى اختلط السلم بإجرام دولي،
وبتهريب أسلحة ومرتزقة وقتلة ،وبتهريب
مخدرات وأفكار وشائعات وادعاءات ،ال تألفها إال
الكيانات اإلرهابية ،أمثال العصابة الصهيونية
التي مازالت ّ
تهود قدسنا الشريف.

وألننا عرب أص�لاء ،فلن تفرقنا العماالت،
والغايات الدنيئة والدونية ،ولن تفرقنا اختالفات
وجهات النظر ،ما دام هناك عقل وضمير وإنسانية
وأخالق ومبادئ وقيم وحضارة ،وكلها تجمعنا،
وتجعلنا نعرف كيف نعالج الخلل ،ونميل إلى
اإلصالح ال إلى التخريب واإلجرام والقتل.
الفساد األكبر واألصغر ،في العالم أجمع،
وبكل أوصافه ومسمياته وأنواعه ومفاهيمه ،بدأ
منذ التنازل التدريجي أو الكلي عن األخالق ،وهي
ً
األزمة التي وصفها بدقة ،الرئيس األسد قائال:
«أزمة أخالق» ،وهي األزمة التي أصابت الكثير
من سكان األرض ،على اختالف جنسياتهم
وأعراقهم وألسنتهم والخ ..ألنه لو كان هناك
أدن��ى ذرة من األخ�لاق ،لكانت قامت الحروب
اإلعالمية واالقتصادية والدبلوماسية والسياسية
وسواها على الكيان الصهيوني اإلرهابي وأذياله
وحظيرته ،ال العكس؛ أي ،ال علينا نحن العرب،
وهاهي العمليات اإلرهابية التفجيرية تصل
دمشق العريقة ،الصامدة ،الشامخة أبدًا بإذنه
تعالى.
وال��س��ؤال :هل تضمن ال��دول التي تأوي
اإلرهابيين وتدعمهم بمختلف الوسائل ،أنهم
لن يكونوا قنبلة موقوتة تنفجر فيها في أية
لحظة؟ ومن يضمن أال يفعل من يتخلى عن وطنه
ومبادئه الشيء ذاته في الدول الحاضنة؟ ام أن
الغالبية موافقة ،بالطبع ما عدا سوريا وغيرها ،على
إنجاز سايكس بيكو أقبح من سايكس بيكو؟
تنبهوا واستفيقوا أيها العرب
فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب
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والهوية المفقودة في شعر محمد الفيتوري
الموضوع األفريقي
ُ

دراسة نقدية في ضوء المنهج الموضوعاتي
| د.فرحان اليحيى
ّ
يجسد الشاعر محمد الفيتوري ،في انحيازه
ّ
ُ
لموضوعه وهوسه به ،ظاهرة متفردة في الشعر
العربي المعاصر؛ فمن (أغاني أفريقيا) إلى
(عاشق من أفريقيا) ،مرورًا بـ (أح��زان أفريقيا)
ّ
وتمتد
و(واذكريني يا أفريقيا) تتعدد األمكنة
ّ
الهم األفريقي يبقى واحدًا يالزم
األزمنة ،ولكن
ّ
ّ
الشاعر كظله ،وال تمنحه التجربة الشعرية إال
مزيدًا من الثبات والرسوخ؛ فهي ،إذن ،ظاهرة
ِّ
والتقصي في ظاهرها الشعري
جديرة بالدراسة
وباطنها الشعوري؛ لذلك ،فإننا سنحاول ما
استطعنا تحليل هذه الظاهرة بآليات المنهج
الموضوعاتي الذي يجمع بين البنيوية والتحليل
النفسي لنكشف مضمرات النص وغاياته.
محمد الفيتوري شاعر سوداني ينتسب إلى
أسرة متعددة األع��راق والجنسيات ،فهو ،إلى
ّ
شخصية مركبة ال تحمل هوية واضحة .هذا
ذلك
إذا ما أضفنا إلى هذه التعددية هويته الثقافية
والمهنية المتعددة ،ازدادت ُه َّ
��وة الهوية
ّ
ّ
أزه��ري التكوين ،إعالميّ
اتساعًا وتمزقًا ،فهو
ّ
ٌّ
وديبلوماسي .هذه المكونات
سياسي
المهنة،
ّ
والوظائف جميعها أثرت في شخصية الفيتوري
وشعره ،وحفزته على البحث عن الذات والتعرف
إلى ُه ّويته المفقودة ،ودافعها الشعور بالنقص
ّ
التعويضية الشعر والشعر فقط.
ووسيلتها
فهو ُّ
يقر في مقدمة ديوانه بالسعي الحثيث إلى
البحث عن وجوده الضائع ،فيقول« :هذا الوجود
َّ
الذي ال يعرف له معنى إال بالشعر( ،»)....ولكن
مع تملك الفيتوري الوسيلة الشعرية ،تزداد
ّ
شخصيته تمزقًا واضطرابًا وتذبذبًا بين شعرية
الشعر وغائية الشاعر؛ فهو من أنصار حركة
الحداثة وصاحب قضية جماهيرية تتطلب
منه أن يضحي ّ
فنيًا بكثير من سمات الحداثة؛
ّ
يصرح في إحدى مقابالته« :أجد نفسي في
إذ
مفترق ط��رق ،أري��د شيئًا يفهمه الناس ثم ال
يفتقر إلى عناصر الفن».
إنها مسألة صعبة يطرحها الفيتوري،
ّ
وحين تنغلق أبواب الحل ،يحكم عليه اإلغالق
ويتوقف عن كتابة الشعر سنوات تستفحل
أزمته النفسية أثناءها ،ويزداد الشرخ النفسي
تعقيدًا واتساعًا.
ّ
وفي هذا السياق يعقب خالد عثمان في
كتابه (الشعر العربي المعاصر في السودان)
ُّ
ً
«وتظل مسألة ُ
اله ّ
وية واالنتماء ،بالنسبة
قائال:
ُّ
إلى الفيتوري ،تشكل هاجسًا عظيمًا».
وينضاف إلى ذلك طبيعة الشعر السوداني
ّ
تت ُ
سم منذ والدته بالبحث
ـ كما يضيف المؤلف ـ
ّ
عن ّ
هوية .وبناء عليه ،فإن مسألة الهوية (من
ُ
اله َو َ
هو) التي يبحث عنها الفيتوري في غمرة
شتاته الواسع المتعدد ،ال يمكن أن يستوعبها
َّ
شعري واسع؛ بل ّ
ّ
قارة شعرية بحجم
إال موضوع
أفريقيا التي أسقط الفيتوري عليها مأساته
ّ
واختصها بأربعة دواوي���ن شعرية
الخاصة،
كاملة.
ّ
وحين ُيسأل :أنت ُملقب بعاشق أفريقيا،
ّ
يجيب« :ل��م أخ��رج من جلدي حتى وأن��ا أغني
ّ
ّ
والحرية وقضايا العالم
كالحب
لقضايا أخرى
ُ ّ
العربي .مازلت ذل��ك المغني األفريقي ،ولن

أخفي عليك أنني كثيرًا ما يأخذني ليعود بي
إلى ذكريات تلك المرحلة التي بدأت منها ،إنها
المرحلة األفريقية ،كنت ذلك العاشق الفقير
ّ
المتوجه بعاطفته إل��ى قلب ّ
ق��ارة لم تعرف
العشق .يكفيني منها أفريقيا المعشوقة ،وأنا
ّ
تتقبل صوتي ...أفريقيا السمراء
الشاعر العربي
ُّ
التي ستظل دائمًا معشوقتي».
والسؤال الذي يطرح نفسه :لماذا اصطفى
ّ
شعريًا أثيرًا،
الفيتوري من أفريقيا موضوعًا
مع كل ما ينتجه الكون الشعري من إمكانات
موضوعاتية ال حدود لها؟..
َّ
َ
ُ
لإلجابة عن هذا السؤال البد من أن نلج إلى
ِّ
لب شعر هذا الشاعر ونستوضح المعاني التي
ّ
ركز عليها والموضوعات الفرعية التي انبثقت
عن الموضوع األصيل.
 1ـ البعد الداللي للموضوع وتفرعاته.
أ ـ داللة الكلمة (أفريقيا).
استأثر الموضوع األفريقي اهتمام الشاعر،
َّ
حتى كاد أن يطغى على شعره ،ولعل قراءة
ّ
عابرة لديوانه الضخم ،تمكن القارئ من تحديد
الموضوع الرئيس الذي يشكل مركز الثقل .فمن
المالحظ أن كلمة (أفريقيا) هي األكثر ورودًا في
شعر الفيتوري ،فهي تتكرر أكثر من خمسين
م ّ��رة ،هذا إذا ما أضفنا الكلمات القريبة منها
في الحقل الداللي مثل كلمة األسود والزنجي
والسمراء ،إلى جانب الضمائر العائدة عليها.
ومعنى ذل��ك أن كلمة أفريقيا في شعر
ُ
الفيتوري تحمل دالالت كثيرة تهيمن على
الموضوعات األخ��رى مع اإلش��ارة كذلك إلى ما
تحفل به القصائد من أسماء أعالم مثل (لومبا،
ً
ومبوتو ،ونكروما )...فضال عن ذكر عواصم أفريقية
كالخرطوم وغانا وستانلي فيل وغيرها ،حتى إذا
ّ
ً
تعلق األمر ُ
بهوية عربية إسالمية ،مثال ،فإن
ّ
ويصبها في
هذا الشاعر يجردها من مضمونها
ُ
الهوية األفريقية الكبرى ،كما يبدو في قصيدة
ّ
عن الرئيس الجزائري األسبق أحمد بن بيال« :فأنا
ّ
أفريقي /وجزائر ابن بيال أفريقية» ،فأفريقيا
في منظور الشاعر قد غدت وطنه وفردوسه
المشتهى؛ حيث يقول« :أفريقيا موطني والزنوج
المساكين شعبي».
وهاهو ذا ي��ردد في أغنيته الخالدة« :من
أجلك يا أفريقيا /يا َ
ّ
الزنجية /يا
الشمس
ذات
َ ِ
ِ
ً
أرض األيام َّ
َّ
شفتي».
الحية /يا أغنية في
َ
يتل َّم ُ
سه،
وهي الصوت اإللهي الذي كاد أن
ُ
ُ
ألمسهُ /
«صوتك هذا؟/إنني ُ
أكاد
أكاد أن
فيقول:
َ
ُ َ
َ
األرض وعرق الجباه/
رائحة
غصونه/
من
ق
أن أنش
ِ
ُ
ُ
صوت ِك يا أفريقيا /صوت اإلله».
وهي األسطورة الكبرى التي آمن بها« :أنا ال
ُ
أملك شيئًا َ
وبتاريخ بالدي/
غير إيماني بشعبي/
ُِ
ُ
وبالدي أرض أفريقيا البعيدة /هذه األرض التي
ُ
ُ
أنشقها َ
أحلمها َ
الهواء/
ملء
ملء دمائي /والتي
ِ
ُ
كبرياء/هذه األسطورة الكبرى...
والتي أعبدها في
ِ
بالدي».
ّ
وأفريقيا بهذا التجلي تغدو ف��ي شعر
الفيتوري هي الحبيبة واألم واألرض والناس،
وه��ي الوطن والمعتقد ،وه��ي أيضًا الصوت
واللون والرائحة والجمال ،هي األم��ل واأللم،

محمد الفيتوري

والمبتدأ والمنتهى ،وهي ،بالتالي ،الموضوع
الطاغي على شعر ه��ذا الشاعر يتضح جليًا،
مما سبق ،أن أفريقيا هي الموضوع األثير في
شعر الفيتوري ،وقد صاغ من انتمائه إليها
ّ
ّ
إنسانية كبرى؛ إذ تولد من هذا الموضوع
قضية
المركزي مواضيع فرعية ،كما الشجرة التي يتفرع
من جذعها غصون وغصون ،أما جذرها فثابت في
األرض ويشكل البؤرة النفسية ونواتها.
ب ـ مالمح ُ
اله ّ
وية وتداعياتها:
تأتي الموضوعات الفرعية التي تفرعت عن
الموضوع/الشجرة ،في شكل ثنائيات ضدية
كاألسود واألبيض ،والحرية والعبودية ،والوطن
والغربة ،والفقر والغنى ،والفرح والحزن ،هذه
الثنائيات المتعارضة تنتج معاني متقابلة
ومتباينة ،ولعل ثنائية األبيض والزنجي تتصدر
هذه األض��داد ألنها تختزل تفاصيل التمييز
العنصري في أفريقيا وأمريكا العنصرية ،وقد
ّ
ركز الفيتوري على هذه الظاهرة ،ودارت أشعاره
ح��ول قضية العبودية بسبب اللون والعرق،
وأسهم في تعميق اإلحساس بهذا التمييز
عامالن.
هما :ميالد الفيتوري ببشرة زنجية سوداء
ك��ان كافيًا أن يكون عبدًا للسيد األبيض،
ّ
والعامل الثاني ،االستعمار الغاشم الذي كثف
هذا الشعور في نفسيته ّ
وحرضه على التمرد
والثورة على كل ماهو قامع ومهيمن وسائد،
ُ
فإذا هو ينتفض طلبًا للحرية واالنعتاق من نير
زنجي َ
ٌّ
ٌّ
الج ِّد/
زنجي /وأبي
العبودية ،كقوله« :أنا
ُ
ُ
ُ
ّ
أسود ...لكني أمتلك الحرية /أرضي األبيض
أنا
َّ
َ
فألمض شهيدًا /وليمضوا مثلي شهداء
دنسها/
ِ
ُ
َ
ُ
أسود /وألن وجهك أبيض/
وجهي
أوالدي /ألن
ِّ
َّ
سم ْيتني عبدًا /ووط��أت إنسانيتي /فصنعت
لي قيدًا» .وحيال عجز الفيتوري عن مواجهة
االستعمار ،يشعر بالذنب ،ويعلن الحداد ،وهي
ّ
عملية داخلية تلي فقدان موضوع التعلق
ّ
مرضيًا لدى الشاعر،
العاطفي ،لكنها تأخذ طابعًا
ً
ألنه يحسب نفسه مسؤوال عن الموت الذي حاق
بشعبه الزنجي األسود ،كيف ال وقد نادى بثورة

تحريرية ثم كان أول المتأخرين عن المشاركة
في الثورة التي عصفت بماليين األرواح من
شعبه األسود ،حيث ينغلق ّالشاعر على نفسه
بفعل الشعور بالذنب ،نستشف هذا في ديوانه
(عاشق من أفريقيا) الذي يحفل بكلمات العار
والخجل والندم والخطيئة والغفران واألسف،...
ّ
يجسد ذروة اإلحساس
وه��ي أص��دق تعبير
ّ
بالتقصير أمام جثث الموتى ،إذ يقول« :يتجهم
ُ
ينزع أطرافي
حزني /وتغطيني أكفان الموتى/
ً
المصلوبة /ويغوص نادمًا ذليال».
هذا التعاطف الكبير مع الزنوج ـ وهو منهم
ّ
ّ
َ
ـ ّ
بالدونية
ويحول شعوره
هاجس ُه األول،
يجسد
إلى ثورة شعرية ضد كل ماهو أبيض ،وحين
طلبت منه لجنة البابطين نماذج من أشعاره
لتخلد في المعجم الشعري الخاص ،اختار أقدم
قصائده مثل(أغاني إلى أفريقيا) و(إل��ى وجه
ّ
الحرية).
أبيض) و(من أجل عيون
ّ
وهي ـ كما نلحظ ـ تمثل ُح ّبه ألفريقيا ،أليس
ّ
ً
التكرار دليال على الهوس وعلى تجذر الهاجس
األفريقي في نفسيته .كيف ال وقد صاغ من
أفريقيا رمزًا واضحًا لخالصه الباطني ،ووسيلة
ّ
يتخل ُص من خاللها من أزمته الداخلية ،ويخلع
عليها صراعه النفسي المرير على حد قول
محمود أمين العالم ،وهذا يوحي بارتباطه مع
ّ
ّ
حلولية على طراز أنا من
صوفية
أفريقيا بعالقة
أهوى :أنا (الذوبان في الموضوع) .هذا التماهي
صوتًا وعشقًا ،هو انصهار الذات في المطلق؛
حيث يقول« :أحبه ألنه صوتي أنا/صوتك يا
أفريقيا /صوت اإلله».
ْ
ولعل ِخلقته الدميمة وسواد بشرته يشكالن
ّ
والحب معًا،
اإلخفاق الذريع في الشعور بالنقص
ُ
ومن مالمح هذا اإلخفاق َم ْيل ُه إلى االنطواء الذي
ُي ُّ
عد بداية اإلصابة ُبع َصاب الهجر الذي يصاحبه
ً
ّ
بالدونية،
االنفعال واالضطراب فضال عن شعوره
ّ
ٌّ
متشدد ،لكنه محروم .وكثيرًا ما يحل
عاطفي
فهو
َّ
ُ
َ
هذا العصاب محل قطيعة عاطفية ،كما في حالة
ّ
الحب غير المتكافئ
الفيتوري الذي عوض عن
ُ
ّ
بحب أكبر هو ّ
ـ ٍّ
حب أفريقيا /الهوية واالنتماء
الضائع ،والمعادل للحبيبة الضائعة ،وكثيرًا ما
ّ
يتحسس الضعف في نواته النفسية ،فيلجأ إلى
ّ
ّ
ّ
التشبه
بالقوي دفاعًا عن أناه عن طريق
التقنع
شعورية ُم ّ
باآلخر والتماهي به ،وهي ّ
ّ
همة
آلية ال
الشخصية ،فها هو ذا َي ْستحضرُ
ّ
في تكوين
شخصية عنترة العبسي فوق صهوة الفرس/
ُ
ُ
االصفرار /والجبال
الشمس فيعلو
َي ْص ُر ُخ في
ِ
ً َ
وت ْج ُم ُد ِّ
الس ُح ُب».
ترتجف رهبة/
وعلى هامش هذا االعتراف الشعري بالذوبان
في شخصية عنترة ،ألنه يشاكله في صفات
كثيرة ،مثل البحث عن هويته المفقودة وسواد
لونه ،لكن عنترة يفضله بفروسيته وشجاعته
وإقدامه الذي استطاع تحرير نفسه .كما كان
ّ
يتشبه بشخصيات مستوحاة من
الفيتوري
التراث كفارس بني هالل ،وتماهى في شخصه
ّ
المغني األمريكي الزنجي «بول روبنسون» فإذا
كان هذا المغني قد كافح ضد العنصرية ،فإن
البقية ......................ص22
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الجوالن في القص
| �أحمد جميل احل�سن
القصص والروايات التي كتبت عن الجوالن قليلة قياسًا بهذا
الكم الهائل من الروايات والمجموعات القصصية التي طبعت
في وطننا سورية ،لكن ما كتب عن حرب تشرين التي كان مسرح
عملياتها الجوالن الكثير ،وما أقصده هي القصص والروايات
التي تناولت الحياة االجتماعية بكل مقوماتها ،وأجد أن الكتاب
الجوالنيين قالئل مع العلم ّأنهم أصحاب ّ
قضية هامة ،ويعانون من
النزوح القسري عن الديار ومرابع اآلباء واألجداد .إذًا نجد أن الجوالني
الذي كتب قصصًا جوالنية أسهب في ذكريات الماضي سواء كان
ّ
في القرية أو في القنيطرة وتناهبته اللوعة والحنين ،ومن هؤالء
الروائي والقاص علي المزعل والقاص نادر فاعوري والروائي والقاص
عصام ّ
وجوخ ،الذين طغى على سردهم المكان «الجوالن» والموروث
الشعبي الذي ما تزال الذاكرة تحتفظ بالكثير الكثير منه ،على الرغم
من التطور االجتماعي ومرور زمن طويل على اغتصاب األرض والنزوح
عنها .فالجوالن الذي كان مرتع الطفولة جسده لنا القاص نادر
ّ
فاعوري في ّ
قصة» السنديانة « التي تجلى فيها الشوق والحنين
بوضوح من مجموعة (قصر الكلبة) ،التي رمز من خالل عنوانها إلى
الشموخ والتحدي؛ فحين يفقد اإلنسان بيته وقريته ،ال يجد مالذًا
له سوى الذكرى التي تشكل له ً
عزاء ومتنفسًا ّ
عما يجول في صدره
تجاه هذا الوطن ويبقى األمل والمثابرة وسيلتين لبلوغ الشموخ
والتحدي .وما شوق المقدم رشيد في هذه ّ
القصة إلى قريته إال
شوقًا إلى ممارسة النضال والتضحية من أجل هذا الجزء الغالي
المحتل من الوطن« :في أصيل اليوم التالي بانت معالم القرية ،قفز
من دبابتهّ ،لوح بيدهّ .
ولوح ها أنا ذا قد عدت ،انطلق صوبها غير
آبه لتحذيرات سائق الدبابة له من أن السير على األقدام مجازفة ال
تحمد عقباها ( « )...ص24
نجد أن المقدم رشيد هو نفسه ذلك الشاب الذي كان يجول بين
حواكير قريته ،ويذهب إلى قرى الجوالن األخرى لزيارة أصدقائه.
ّ
شده الحنين والشوق عندما رأى قريته ،ولم يبال بالموت وكان كل
ّ
همه أن يصل إليها .وال يقتصر حب األرض ومرابع الصبا والطفولة
ّ
على الرجال؛ بل أيضًا على النساء اللواتي ضربن أروع األمثال في
الذود عن الجوالن والدفاع عنه وصون كرامة أهله ،وقد تناول نادر
فاعوري في قصصه نماذج من أوالئك النسوة ومدى التصاقهن
ّ
باألرض والدفاع عنها ،وكانت أم عزت تلك المرأة الريفية البسيطة
التي حملت عنوان القصة في مجموعة « الورد ال يبتسم لموته
«لنادر فاعوري ،مثال المرأة العاشقة لألرض والمضحية بحياتها من
ّ
أجلها؛ فأم عزت تصر على زوجها أن تذهب معه في عتمة الليل
لتتفقد مجموعات الحراسة على أطراف القرية ،لحمايتها من األعداء
الصهاينة؛ فها هي تخاطبه« :استمعت لحديثكما ال يهنأ لي بال
ّ
حتى أخرج معكما يجيبها:
هذا مستحيل أمر ّ
يخصنا وحدنا ،ساعات التدريب سمحنا لك
ّ
أنك امرأة؟
بها ،ماذا يقولون عني؟
أنسيت ِ
ِ
ً
 لكنني لست أقل فعال منك.أعرفك :لن تتراجعي عن رأيك هيا رافقيني»ص-16
( )...يدمدم
ِ
17
ولكنها عند وق��وع المعركة والهجوم على القرية من قبل
ّ
الصهاينة ،تحمل أم عزت السالح وتقاتل وتستشهد.
ولم تكن الغربة بالنسبة إلى الجوالني غربة جسد فقط؛ بل كانت
غربة أرض وروح؛ فمن ذكرى المكان الجميل ومؤثثاته الفريدة
ّ
بنظره (القنيطرة ،قرى ،حواكير ،حقول ،سهرات الخالن ،بحيرة
طبرية ،األشجار والناس) إلى الذكريات المؤلمة التي رافقت الخروج
القسري من الجوالن ،وما تالها من فقر وفاقة بعد فقدان البيت
والمال والحقل.

نادر الفاعوري

ويصف لنا علي المزعل في قصة « أحزان الفجر» ما يعبر عن هذه
الحاجة والفاقة بعد الخروج من الديار تحت أزيز رصاص االحتالل
ومجازرهم ،وقد مثل ذلك بامرأة ربما فقدت زوجها معيل أطفالها
أثناء الحرب ،فتضطر إلى البحث عن الطعام في حاويات القمامة:
«في كل ّ
مرة تأتي إلى هنا تنتابها المشاعر ذاتها :
مرارة العيش ،والبحث عن قوت يومها وعيون األطفال الطافحة
بالرجاء ،وأحالمها التي احترقت مع آخر رصاصات االحتالل ،وآخر
ذباالت النار التي كانت ترقص خلفها وهي تغادر البالد.
ً
يوم أمس استطاعت أن تلتقط كيسًا كامال يمتلئ بالطعام .وها
هي اآلن تعلل النفس بالكثير من األمل »...ص58
ولكن عصام وجوخ يتناول لنا الفاقة والحاجة التي نتجت عن
النزوح بصورة أخرى؛ إذ يقدم األب على تزويج ابنته الصغيرة إلى
شيخ طاعن في السن من أجل المال وبتحريض من زوجته ،كما في
ّ
قصة « المقت « التي ّ
جسد فيها معاناة هذه الطفلة مع ذلك الكهل
الشهواني ،وهذا المقتبس من القصة على لسان الفتاة الصغيرة
التي زوجها أبوها إلى ذلك الكهل ،يجسد كم كانت المعاناة كبيرة
ومريرة  « :طفلة أيها األب الحنون ..تجهل ما ينتظرها ..سمسار
جشع ..بيني وبينه مسافات ال يمكن تقريبها ..وسدود وحدود ال
تزول بل تتعالى وتزيد ..من نار امرأة األب إلى جحيم الزوج الفظ
الوضيع ..قتل أحالمي سرق عمري « ص87
وصحوة الكاتب الجوالني ب��دأت بعد الخروج من الصدمة
واالنتقال إلى الواقع المرير لجزء من الشعب السوري أطلق عليه
اسم «النازحون» ،وبعد االستقرار على جزء آخر من الوطن ،صار
ّ
الكاتب يتغنى بجمال القرية وأراضيها ومزروعاتها وسهراتها
وأفراحها ،ومن ثم ببطوالت أبنائها قبل حرب تشرين وأثناءها.
فنادر فاعوري في مجموعته األولى «قصر الكلبة» يسرد لنا بشوق
المحروم وتوق العاشق الملهوف ،ذكريات القرية المحتلة الجميلة
ومضافات شيوخ العائالت « العشائر « التي يجب على القص أن
يتناولها بكثير من اإلحساس بااللتصاق بالوطن ،القرية والمدينة
المحتلة مهما ّ
غيبت من قبل االحتالل الذي يحاول أن يطمس
معالمها التي تبقى محفورة بالذاكرة مهما طال زمن احتاللها،

ّ
ّ
فقصة التحدي تحكي عن عادة اتبعها أهل القرية ،وهي سباق
ّ
أهمية بحيث يسرد لنا
الخيل في كل عام  ،يولي القاص الحكاية
بطريقة سهلة سلسة وبال تكلف لغة مألوفة بسيطة ،بحيث يمكن
للمتلقي مهما كان مستواه الثقافي أن يفهمها ويتفاعل معها.
ويوظف القاص الموروث الشعبي الجوالني في أكثر من ّ
قصة من
عادات وتقاليد وفلكلور وزي شعبي ورمضان وطقوسه  « :وجهاء
القرية ّ
بزيهم العربي األصيل يضبطون إيقاع الفرح .عازف المزمار
بحركاته المميزة يبعث الحيوية ويزيد حماسة الشباب ،بنات القرية
منشغالت بالرقص والغناء ..األغاني من نقر الدفوف تتشنف لها
األسماع « ص 10بينما في ّ
قصة السنديانة اآلنفة الذكر يوحي لنا
ّ
بالزمن الذي حدثت فيه حرب تشرين في رمضان من خالل المسحر
وحد الدايم يا نايم ّ
 « :يا نايم ّ
وحد الله « ص.22
ّ
ّ
ومتيم حتى النخاع ليس بحب ام��رأة ولكن
القاص عاشق
ّ
بالريف الجوالني وأجوائه الساحرة وأمسياته األخاذة ،ففي قصة
قصر الكلبة التي حملت عنوان المجموعة باح من خاللها نادر
عن مدى تعلقه ّ
بالريف ،الشجر والماء واألزقة والبيوت الطينية
ّ
المسرة
وأيضًا الماشية؛ فهو يعد ثغاء األغنام موسيقى تبعث
في النفس ،إنه العشق األسمى الذي ينبع من القلب؛ فالعنوان «
قصر الكلبة « يوحي بأكثر من داللة؛ إذ يمكن للقارئ أن يخمن
قبل قراءة ّ
القصة ،ولكن بعد قراءتها يتضح أن القاص قد أوحى
بأكثر من معنى لهذا العنوان؛ بحيث أراد من كلمة قصر الكلبة،
اإلخالص والوفاء والتضحية؛ فالكلبة أخلصت إلى أم إبراهيم ووفت
ّ
بتحملها األمانة وهي «األوالد» ،وضحت بحياتها إلنقاذ الفالحين
من سم األفعى التي كانت رمزًا للعدو الغاصب ،والفالحون أكرموها
ودفنوها باحتفال مهيب ،وجعلوا من مكان دفنها قصرًاّ ،
القصة
تحمل أكثر من داللة ،فالمرأة «أم إبراهيم» لم يعجبها العمل في
الخياطة؛ بل كانت ّ
تواقة لضرب المعول في أرضها ،ما يرمز إلى
تعلق الجميع باألرض ،وكأني به يجري مقارنة بين المرأة واألرض؛
فالمرأة دائمًا معطاء ،فهي الوعاء الحاضن لألجيال واألرض دائمًا
تطرح الثمر ونأكل من خيراتها وتحتضننا في مماتنا .والفالحون
الذين ّ
تحدوا المحتل بتمسكهم بأرضهم كانوا داللة العربي الذي ال
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األديب عبد القادر ربيعة
في محنة الحضور والغياب!
| د.راتب �سكر
أصدقاء الكاتب عبد القادر ربيعة ،أحد
األعضاء القدامى في اتحاد الكتاب العرب،
وأقرباؤه وزمالؤه ،ساروا في نهار الثامن عشر
من كانون الثاني ،في مطلع عامنا الجاري
 ،\2011/1-18في موكب تشييعه إلى مثواه
األخير في رب��وع الالذقية التي احتضنت
تفاصيل عمره اليومية ،منذ والدته في عام
 ،1937مجبولة بالموسيقا التي تعلمها في
إح��دى مدارسها المتخصصة في دمشق،
بعد مرحلة دراسته الثانوية في الالذقية،
وغدا من أبرز مدرسي علوم نوتاتها وأنغامها
التي رافقت بأجنحتها الوردية ،ما راح يكتبه
من قصص أدبية ،إلى فضاء فني تقني ،ذي
طموح جامح إلى تشكيل بديل من واقع رفض
قبحه ،بديل يتوق إلى جمال سام يغلب سأم
الوجود وبرودته المعادية لدفء الفن ،ونقاء
أصحابه.
بعيد رحيله نشرت عنه ث�لاث مقاالت
صغيرة ،تفيض بمشاعر نبيلة ،باحت بقليل
من العتب اإلنساني الجميل على اإلعالم
والنقد األدب��ي اللذين لم يواكبا تجربته
ً
األدبية ،مقيمًا وراح�لا ،ليحتفيا بصاحبها
وم��ن��ج��زه اح��ت��ف��اء الئ��ق��ًا ف��ي ه��ذه الحياة
الواسعة ،مما أثار في الحوارات التي رافقت
حفل تأبينه الذي أقيم في فرع اتحاد الكتاب
العرب بالالذقية ،مجموعة من األسئلة عن
مسؤولية اإلعالم والمؤسسات الثقافية في
مثل هذا المضمار.
ف��ي خضم تلك األس��ئ��ل��ة وأجوبتها،
وجدتني أعيد ق���راءة بعض م��ا تركه من
ً
مستلهما من دالالتها
كتابات قصصية،
السردية م��ا يثري خطوط ص��ورة كاتبها
المرسومة في وج��دان��ي ،بمخطط حياتي
يفسر على هواه رحلة كاتب فقد في طفولته
المبكرة والديه ،ونشأ في كنف جدته الطيبة
البسيطة ،نشأة أورثته العناد الالزم إلعداد
كاتب وفنان ،والتمرد المناسب لالرتقاء بأدبه
ً
وفنه شكال ومضمونًا ،والنفور المؤسس على
كبرياء عالية الهمة ،وإن تاهت بها السبل،
أو عتت على أسوارها العالية الرياح ،وكأن
نفس عبد القادر ربيعة التي ذاقت الموت،
راضية مرضية ،كانت تحمل من طبع أبي
ً
الطيب المتنبي ،ال��ذي فقد والديه طفال

ونشأ في كنف حدته الرائعة ،جمرة الخدالن
والفقد ،وضياع األحالم ،وإذا كان المتنبي قد
ً
واجه دنياه باالبتعاد عن حلب تارة والهرب
ً
من مصر ت��ارة أخ��رى ،حتى ساعة مصيره
الفاجع بدير العاقول في طريق عودته من
شيراز إلى بغداد ،فإن عبد القادر ربيعة قد
واج��ه دنياه المتأبية على أحالمه النبيلة،
التي مارت بدالالتها المعرفية والوجدانية
سطور القصص ،ونوتات الموسيقا ،بابتعاد
تحف بمواكبه الجليلة ،عربات العناد والتمرد
ً
والنفور ،محولة غرفته البسيطة في حي
((القدس)) بالرمل الجنوبي في الالذقية إلى
برج ،لن يفلح يوم الثامن عشر من كانون األول
 ،2011بما حمله من موت لجسد كاتب وفنان،
ً
ً
عانى طويال مرضًا عضاال ،بإطفاء منارته،
والموت في شرقنا العربي الفنان ،محطة عبور
إلى حياة جديدة ،والموت في حياة األديب
الفنان محطة والدة جديدة.
إذ تقف هذه الكلمات في محطة من هذا
الطراز ،تناقش ما أثاره بعض األصدقاء حول
عزلة األديب عبد القادر ربيعة في المرحلة
األخيرة من حياته؛ إذ شهدت السنوات التي
سبقت رحيله مرضه وضعفه المترافقين
بعزلة قاسية في المنزل البسيط ،تبعث
خياالتها الموحشة ،ف��ي م��ق��االت الزمالء
وحواراتهم بعد رحيله ،أصوات العتب على
المجتمع ومؤسساته اإلعالمية والثقافية،
ضمن رؤية ترى عزلة المبدع في الدار،
ً
شكال من أشكال عقوبة المجتمع لواحد
ً
من أبنائه المثقفين ،مما يولد سؤاال مهمًا
ع��ن طبيعة العزلة ف��ي حياة عبد القادر
ربيعة وجوهرها؛ فالذي يقرأ ما خطته يده
من قصص وكلمات ،يشعر أن عزلة كاتب
من طرازه ،ال يمكن أن تكون إال في االتجاه
ً
المعاكس ،شكال من أشكال عقوبة اإلبداع
الثقافي لواقع مخذول ،فما ابتعاد عبد القادر
إلى داره إال تجل يتكرر على مدارج التاريخ
البتعاد أبي العالء المعري إلى داره – محبسه
الجميل في (معرة النعمان) ،وما احتفاء دار
عبد القادر باألصدقاء الحميمين من الكتاب
والمثقفين وغيرهم طوال سنوات العمر إال
شكل من أشكال احتفاء دار المعري بالتالمذة
والمريدين؛ فهذا النوع من ال��دور ظاهره

عبد القادر ربيعة

المتنبي

االبتعاد والعزلة وديدنه االحتفاء بالوجود
صافيًا راقيًا مراتب الحب األسمى.
ً
فضال عن الطفولة في كنف الجدة ،ثمة
راف��دان مهمان ،رف��دًا مكونات شخصيته
وأدبه وفنه ،هما :والدته في ربوع الالذقية
عام  ،1937ونشأته بأحضان انكشاف الروح
العربية في عقدي الخمسينيات والستينيات
على وعيها الحماسي لمدارس الثقافات
القومية والعالمية ،وقد أثر هذان الرافدان
في شخصيته وأدبه تأثيرًا عميقًا يحتاج إلى
وقفة تحليلية مناسبة.
يكثر لوم الالئمين الذين يتأسفون لرؤية
الكتابة عن هذا أو ذاك من الكتاب والمبدعين
تتأخر ،فال يسمع صوتها إال مع صوت الموت
أحيانًا ،وكأن ساعة والدتها محكومة بساعته؛
فهل ق��در الكتابة أن نفتح على ساحات
الموت نوافذها في صباحات الوجود ،لتكتمل
لعبة الحضور والغياب ،في حضرة وجودنا
اإلنساني ،الذي ارتضيناه بعافيته وأمراضه،
بمسراته وآالمه ،حتى إذا حانت ساعة ،نردد
مع رنينها في حروفنا« :وهي اآلن حاضرة»،
ّ
رفعنا على تلة من تالل الزمان ،راية حزن في
وداع زميل ،أو غياب صديق.
بين يدي الموت ،يعيد كل منا اكتشاف
العالم من جديد ،وكأنه يراه ألول مرةّ ،
وتولد
دهشة االكتشاف معرفة جديدة بالغائبين،
ويصبح الموت والدة جديدة ،على المستويين

الروحي والمعرفي .ها قد مضت أشهر على
رحيل األديب الفنان عبد القادر ربيعة ،والوقت
ما يزال يسمح بالكتابة عنه من جديد ،وإعادة
قراءة أدبه من جديد أيضًا.
عاش عبد القادر ربيعة ،متنوع العطاء،
مهتمًا ب��ت��دري��س الموسيقا ،واالرت��ق��اء
بتقنياتها وتطويرها ،وبتاريخ العمارة
ً
وفنونها ،فضال عن كتابته الخاطرة والمقالة
والقصة القصيرة التي نشر باقة كتبه منها
في مجموعة قصصية بعنوان «التشويه من
الداخل» صدرت في دمشق عام  ،1994ضمن
منشورات اتحاد الكتاب العرب ،كما ترجمت
مجموعة من قصصه إلى اإلنكليزية بعنوان
«ال��رق��ص م��ن دون قدمين» ،ونشر بعض
قصصه في عدد من الدوريات العربية.
لقد ذاقت نفسه الموت راضية مرضية،
بعد أن شكل هذا الشكل من أشكال الغياب
هاجسا ً
ً
ملحا ط��وال سنوات في قصصه،
ً
ً
مقابال هاجس التعلق باألصدقاء شكال من
أشكال التعلق بالحياة ،في محنة الحضور
والغياب ،بمثل قوله في قصته «فيما وراء
الصور» المنشورة في مجلة «المعرفة» بدمشق
في تموز « :1997كان ال بد لسعدو الحداد
الصديق الحميم ألنور الذي استوصاه بشؤون
تكفينه ودفنه ،من أن يتحرك للتفكير في
تفاصيل الجنازة .فعقد مؤتمرًا مع الدراويش
والصالحين من أهل الحي وراحوا يتخيلون
كيف ستسير الجنازة ...يتقدمهم جميعًا
حامل علم الرسول األخضر ،وإلى جانبه حامل
شعار السيد الرفاعي النحاسي ،المرفوع على
رم��ح سمهري وه��و يصعد إل��ى السماء بال
نهاية».
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إحباطات التأسيس
لنمط أم كسر المألوف؟!
| د.غ�سان غنيم
تنتظم مجموعة «إحباطات» لـ فوزات رزق
تحت ثيمة الخيبة واإلحباط ،مما يجعل عتبة
النص األولى «العنوان» شديدة االنطباق على
الدالالت الطاغية على قصص المجموعة.
فالغالبية العظمى من قصص المجموعة
ً
أجواء كابوسية ،تقع تحت مظلة
تغلب عليها
المحاسبة التي تنتظر الجميع في «مطاردة»،
وال��ره��اب وال��ح��ص��ار ...وال��خ��وف م��ن الوهم
َ
والمالحقة لكل شيء جميل وأ ِلق في الحياة في
«بعد فوات األوان».
ّ
إلى القمع المتوارث ..مع تبدل األشخاص
في «جنرال» إلى آلية صنع األزالم ،لدى السلطات
من المعلم إل��ى أعلى درج��ات السلطات في
(ياور) ...إلى انتهازية المثقفين في «أم عناد»
ُّ
إلى ضغط البيروقراطية والعسف الش َرطي على
حياة الناس .في «شظايا زفاف» إلى إحباطات
متعددة في مجموعة (إحباطات) التي أعطت
المجموعة عنوانها...
إنها مجموعة تنوء تحت نير إحباطات
حياتية ،حتى يكاد المتلقي يفقد أمله ..بأي
طعم للفرح ،حتى الزغاريد تنتهي إلى حزن
ّ
وشلل ،وعندما غذت الشعوذة أحالم الفقراء
ّ
فعولوا على خرافات السحرة والمشعوذين،
الذين ّ
يطرزون أحالم الفقراء؛ بل أوهامهم التي
ّ
يجرهم الفقر إل��ى تصديقها كنا في قصة
«المندل» ينطفئ هذا الحلم سريعًا وينتهي
بجراح ودوار ،وخيبات مؤلمة.
يقوم قسم من المجموعة وأخص المقطع
المسمى إحباطات ـ من صفحة  158-96ـ على
مايمكن أن يدعى بعنصر «األوتوبيوغرافي أي
العنصر ِّ
السيري ،الذي يستعيد فيه الكاتب
مفاصل من حياته الشخصية بأسلوب سردي
يتم فيه القفز بين محطات يراها مناسبة للقص،
ويرى في جزئياتها ..مادة تصلح للقص..
ويضع عنوانات :تكون فاتحة لحدث يرجع
قاس ولكنه
إلى سيرة المؤلف ،ويعيده إلى زمن
ٍ
وألق« .فكارثة ـ وماكينة شكرية والكنز،
مهم ِ
ومندل ،وشكرية وهاوية ،وبهيجة.»....
وكلها عنوانات يستعيد تحتها المؤلف
جزءًا حميمًا من سيرة حياة القت الكثير الكثير
من المعاناة ،وال ينسى أن يستعيد معها جملة

ّ
من االعتقادات ،التي شكلت وع��ي اإلنسان
القروي في قرانا ومرابعنا الريفية في حقبة
زمنية معينة ،كما هي الحال مع (كارثة) ومعتقد
العين القادرة على اإلصابة فعين حبوسْ ،
رمت
ً
جمال استقى من عين القرية ،على إثر وصف
مزعل لهذا الجمل لـ (حبوس) ...وقد اشتهى
لحم هذا الجمل ،فجعلته عين حبوس يأكل
منه ،بمجرد أنها قادرة على اإلصابة بالعين .مما
جعل أهل القرية ،وأهل المؤلف يخشون على
بقرتهم منهما...
اعتقاد قروي في
بينما أعاد المؤلف رواية
ٍ
«بهيجة» مفاده أن الضبع إذا صادف إنسانًا
رشقه ببوله ،فأصابه بغيبوبة تجعله يلحق
ُ
الضبع إلى حيث يأخذه ،فال يصحو إال إذا ضرب
جبينه بشيء صلب ،وسال دمه...
كما استعاد المؤلف بعض طقوس الحصاد
وق��ط��اف ال��غ�لاف ف��ي «م��ب��ارزة» حيث يخرج
الشباب والفتيات لمعاونة من يريدون جمع
الغلة ،فيهزجون ويمرحون ...ويمارسون طقوسًا
جميلة تمتلئ بالود والتآزر والمحبة ،لتنعقد
أواصر الحب بين الشباب والشابات ،ولتشكل
نواة فرح قادم...
كما يلفت النظر في المجموعة ،وأخص
القسم ال��ذي ينتسب إل��ى الجانب ِّ
الس َيري
احتواؤها على مفردات تتعلق بالبيئة القروية
ّ
وتميزها من سواها ..أو تتساوى مع سواها
أحيانًا كما في «الخرج ـ الحرز ـ الحمار األخضر
ـ ِزت ـ علقة كلب العصافيرة ـ المرتبة ـ المنيلة
ـ القطافة ـ الشروة ـ ملبس كوم فندي ـ ثياب
الخطرة ـ الوحواحة.»....
وكلها م��ف��ردات ت��دل على البيئة وعلى
استعماالت خاصة ،تعطي لهذه النصوص
نكهة ّ
تميزها وتؤشر إلى البيئة المكانية التي
تكاد تكون القرية مسرحها األساسي ،عدا
بعض النصوص كما في مطاردة ،وبعد فوات
األوان ،وشظايا زفاف ،ونافذة...
قام المؤلف بتقسيم المجموعة إلى أربعة
أقسام ،يمتلك كل قسم بعض الخصوصية،
«مكاشفات ،شظايا زفاف ،إحباطات ،مسارات»
وضع تحت كل عنوان كبير منها عنوانات أخرى...
وكأنما أراد أن يصنع نهجًا جديدًا ،يزاوج فيه

السرد في القصة القصيرة التي تميل إلى
التكثيف واإلش���ارة والرمز مكتفية بها عن
التصريح واالستعاضة ،مماتحتمله الرواية
وليس القصة القصيرة .وهذا ما جعلني أرى في
نصوص المجموعة أو بعضها على األقل نواة
قصة طويلة أو رواي��ة أو ربما ألن صاحبها قد
مارس كتابة الرواية أيضًا فانجرف مع طبيعة
الكتابة الروائية.
تبدو لغة النصوص لغة سرد عادية تبتعد
عن التكثيف إال في بعض النصوص كما في
مطاردة ،حيث تبدو لغة السرد كثيفة تحمل
سمات أدبية جيدة« ،حينما دخلت من الباب
فوزات رزق

تلقفني كنبأ فاضح ...تحرك النمل في مفاصلي،
ٌ
جيش من الحشرات أخذ يفترش جسدي ّ
تحول

بين القصة القصيرة ،والقصة من حيث ترابط المكان إلى دغل إفريقي تجوس فيه الثعابين
أج��زاء القصص ،ومتابعة بعض شخصياتها والنسانيس(.»....المجموعة ص .)9-8
ً
ٌ
بناء
حتى لتبدو كل مجموعة من القصص
بينما انتظمت كثيرًا من النصوص لغة
قصصيًا موحدًا يشبه قصة ليست قصيرة،
سردية تقوم على التبليغ وال تحفر في اللغة
وقد بدا ذلك أكثر ما بدا في مجموعة القصص
لتصل إل��ى جواهر أدبية اللغة وجمالياتها
التي َع ْن َونها بـ «إحباطات» حيث ّ
توحدت البيئة
مما تحتمله لغة القصة القصيرة بكثافتها
المكانية والزمانية والشخصيات ،واألحداث،
وأدبيتها.
وطريقة ال��س��رد التي تقوم على استخدام
ال��ق��ص��ة ال��ق��ص��ي��رة ت��رك��ي��ب ي��ق��وم على
ّ
وتوحدت الموضوعات التي تنطلق من
الذاكرة،
هموم الفقراء وهواجسهم وأمنياتهم ،وهذا ما توظيف اللغة بشكل أدبي باث يعتمد على
جعل هذا المقطع يبدو كنواة لرواية أو قصة نوعية المفردات ،ونوعية االستعمال ،إضافة
إلى مستويات التوافق واالتساق بين اإليقاع
طويلة ،فهل هذا تأسيس لنمط جديد..؟!
ولعل أكثر المقاطع اقترابًا م��ن آليات والتدفق في عالقة األجزاء بالكل عبر التكثيف
القص وأساليبه المتبعة في القصة القصيرة والترابط والمزج بين الواقع والخيال.
هو المقطع الرابع «مسارات» وببعض قصصه
في مجموعة «إحباطات» ربما كان المؤلف
وليس بها جميعًا ـ كما هي الحال في قصة يحاول نهجًا جديدًا ،ولكنه إن أراد تقديم
ّ
غزالة التي امتلكت سمات القصة القصيرة نصوص قصصية كالسية ،فإنه لم يوفق كل
من حيث التشكيل والصياغة .تعتمد بعض
التوفيق إال في قليل جدًا منها ...أما إذا ما
النصوص على الوصف وتكثر من االهتمام
أراد التجريب فإن المجموعة ال تدخل في باب
باألشياء الصغيرة كما هي حال لغة الرواية ،التجريب إال من حيث الشكل ،وتبقى ّ
مقيدة إلى
ً
وهذا ما نالحظه في نص «مندل» مثال «فاجأني
لغة كالسية ال تتجاوز محاولة السرد العادية
داخل حمود ،غرفة مستطيلة ذات قنطرتين،
مقسومة بالكواير ،إلى قسمين ،في الداخل التي تقصد إلى تقديم حكاية ربما كانت ذات
حمار حمود األخضر ،وعلفه ،وعدة الترحال ،وفي مغزى ،ولكنها ال تشكل اختراقًا في الشكل
ْ
تناثرت أشياء حمود بفوضى والتشكيل.
القسم الخارجي،
إحباطات :فوزات رزق ـ اتحاد الكتاب العرب
عجيبة»( .المجموعة  ،ص .)120
مثل هذا الميل ألصق بالرواية منه بآليات ـ دمشق .2010
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االرتقاء بالبحث األكاديمي
اإلنشاد والغناء في الشعر الجاهلي أنموذج ًا
| نبيل �سليمان
في ربيع ُ 1989
زرت المدينة ومكة .ومثل
روحي كانت عيناي تتناهبان كل ما تقعان عليه،
وإذ تغمضان في يقظة أو نوم ،كانتا تتناهبان
ََ
مثل روحي أيضًا ـ كل نفس أو نأمة ترسلها
ـ ٌ
لحظة َما من تاريخ قريب أو بعيد .هكذا بات لي أن
ّأدعي أني رأيت سريج في مكة ومعبد في المدينة
ّ
ّ
ومعهما ثلة فثلة من المغنين والمغنيات! وكما
ّ
ّ
بأذني ما سمعتا ،وتوهتني
بعيني ما رأتا ،مال
مال
ُ
ْ
الحانات والمرابع والحسن والموسيقى والرقص عبر
مئات الكيلومترات التي تفصل ـ تصل ما بين مكة
َ
البهوت بالصور
والمدينة .ولئن كان الزمن ُينزل
والذكريات ،فقد يأتي ما يحرك الرماد ليوقد ما
اكتنز ،وهذا ما فعله بي كتاب (اإلنشاد والغناء في
الشعر الجاهلي) للدكتور أحمد مبارك الخطيب،
فكبرت بي األشواق كما كبرت بالرجل ،سوى أن
ما به كان دافعًا منذ عهده بالدراسة الجامعية
إلى معانقة البحث في اإلنشاد والغناء في العصر
الجاهلي ،حتى دخل ـ والقول له ـ مع البحث «في
عشق حقيقي ،فيه من العذاب والمتعة الشيء
الكثير» .والباحث يصرح أيضًا بأن كتاب المرحوم
الدكتور تامر سلوم (أس��رار اإليقاع في الشعر
العربي) قد حرك فيه الشوق إلى بحثه هو .وقد
كان الباحثان صديقين ،كما نعمت بصداقتهما،
م��ع األول (الخطيب) منذ سبعينيات القرن
الماضي ،ومع الثاني ،منذ نشرت له دار الحوار التي
أسستها عام  ،1982كتابه البكر (نظرية الجمال
في النقد العربي القديم) وذلك في عام .1983
وإلى ذلك أضيف أن دافعًا شخصيًا قد دفعني
إلى هذه القراءة لكتاب الخطيب ،ذلك أن الرجل،
بعد دراسته الجامعية لألدب ،وعمله في التدريس
سنوات ،وبعدما حمل الماجستر في األدب ،عاد
إلى كلية الحقوق .ولما تخرج منها تابع طريقه إلى
المحاماة ،لكن (سوسة) األدب لم تغادره ،إذ تابع
دراساته العليا حتى حمل الدكتوراه ،ثم كان لنا
منه كتاب (اإلنشاد والغناء في الشعر الجاهلي)،
وكتاب (االنزياح الشعري عند المتنبي :قراءة في
التراث النقدي عند العرب) :أليس في كل ذلك
ََ
والجلد والبحث
ما فيه من عالمات القلق المبدع
والنهم الذي ال يشبع من المعرفة؟
في دراس��ة ظاهرتي اإلن��ش��اد والغناء في
المرحلة الشفوية المبكرة من الشعر الجاهلي،
عدد الخطيب هدف بحثه الذي يمضي إلى ارتباط
الظاهرتين بمراحل اإليقاع المتعاقبة كما بدت ـ
في اإلنشاد ـ في السجع والرجز والقصيد ،وكذلك
في األغاني الدينية والصحراوية .ومن هنا يحاول
أن يتبين صلة العرب بفني اإلن��ش��اد والغناء
يسميهما فنًا كما ّ
ّ
سماهما ظاهرة ـ
ـ الباحث
وتطورهما ،وارتقائهما بالشعر ،وما أضافه الشعراء
المنشدون والمغنون إلى اإليقاع الموسيقي.
لهدف كبير كهذا ،ال يكفي الطموح الكبير
ْ
وحده؛ بل ال بد من عدة الباحث ومكنته ،وهما ما
يعلنهما كتاب أحمد مبارك الخطيب منذ البداية،
حين يتقدم لينقب في َم ْه َم ٍه عن النشأة الغنائية
للقصيدة الجاهلية ،وحيث ضاعت البدايات األولى
للشعر الجاهلي ،وغلب على أقدم ما وصلنا منه
االستواء المكين ،مما استدعى ما هو معروف
ّ
من القول بنحل الشعر الجاهلي ،وتطلب جهودًا
متواصلة وكبرى لفحص المصادر التاريخية للشعر

الجاهلي ّ
وتبين قيمتها .هل تكفي اإلشارة هنا
إلى (قنبلة) طه حسين (في الشعر الجاهلي)؟
ّ
يقلب الباحث تعريفات اإلن��ش��اد َمن ابن
منظور الذي ّ
حد النشيد بالشعر المتناشد بين
ً
القوم ،إلى أدونيس الذي يرى النشيد شكال من
الغناء ،والظاهرتان ـ الفنان :اإلنشاد والغناء،
وحدة واحدة ،ال كما يراهما الخطيب الذي ينقل
ّ
تشبه الشعراء المنشدين بالطيور
عن أدونيس
المغردة ،وتشبيه شعرهم بتغاريدها.
يبدأ الباحث تفصيل القول في اإلنشاد بالسجع
في خطب الكهان للحرب والنصح والتنبؤ وتفسير
األحالم .ويقارن األسجاع مع النص القرآني ،كما
يحلل ع��ددًا من النصوص ،ملفتًا بخاصة إلى
ما فيها من الغموض اللغوي ،ومن الموسيقى
الداخلية ،ليصل إلى أن السجع هو الجسر الذي
عبر عليه الشعر إلى النثر .وباالنتقال إلى الرجز
ّ
يفصل الباحث في ّ
أسه االجتماعي والبيئي .فإذا
كانت البيئة الصحراوية قد نادت فنها (الحداء)
فأصل الرجز في هذا الفن ،كما أنه يرتبط بالحياة
االجتماعية ال��ب��دوي��ة :االستسقاء ـ ترقيص
األطفال .حفر اآلبار ـ الحماسة .ومن هذه ما جاء
في يوم تحالق اللمم من أيام حرب البسوس بين
بكر وتغلب ،إذ ّ
رجزت (أنشدت) كرمه بنت ضلع
البكرية باألغنية  /األرجوزة  /األنشودة الشهيرة:
ْ
ْ
«نحن بنات طارق  /نمشي على النمارق  /مشي
ْ
ْ
ّ
والدر في
القطا البارق  /المسك منه في المفارق /
ْ
ْ
ْ
المخانق  /إن تقبلوا نعانق  /أو تدبروا نفارق  /فراق
ْ
غير وامق» .ولعل هذا األصل الشعبي للرجز هو ما
اقتضى تسميته (حمار الشعراء)؛ إذ كان المطية
التي يستطيع أي شاعر أن يركبها.
ْ ٍّ
«البس لكل
من مواطن الرجز :األمثال ،كقولهم:
حالة لبوسها ـ إن الحديد بالحديد يفلح ـ نفس
عصام سودت عصامًا» .وكذلك هي التلبية التي
كانت القبائل تنشدها في الجاهلية حين الحج
إلى مكة .ومن ذلك تلبية قريش« :لبيك اللهم
لبيك  /لبيك ال شريك لك »..وتلبية قضاعة« :لبيك
ّ
عن قضاعة /لربها دفاعة /سمعًا له وطاعة» .وقد
ّ
مثل الباحث ألغاني العمل الرجزية بما يعود إلى
صدر اإلسالم ،متعزيًا بقرب العهد من الجاهلية.
خالف الخطيب ما ذهب إليه ابراهيم أنيس
من أن الرجز لهجات قبلية ،ومن أن البحر الكامل
هو األصل العروضي .فالخطيب يرى أن الرجز هو
األص��ل .وقد أوج��ز القول في ثالث الثالوث في
اإلنشاد (القصيد) بعد السجع والرجز .وقد رأى
أدونيس أن التقصيد هو التشطير .وكان القصيد
قد بدأ بالمقطوعة التي تتمحور حول موضوع
واحد في موقف واحد ،وهو ما ّ
عم انتشاره بعدما
توحدت اللهجات.
من أل��وان اإلنشاد التي يعددها الخطيب
اإلنشاد الرثائي؛ إذ كان الشعر ُيقرأ على الميت
كما صار القرآن ُيقرأ من بعد .وثمة اإلنشاد الديني،
ْ
ومنه النشيد أثناء الطواف حول الكعبة« :أشرق
ثبيره  /كيما ًنغير» ،ومنه قول األعشى« :ربي كريم
ُُ
ّ
وش َد في المهارق أنشدا»،
ال يكدر نعمة  /وإذا تن ِ
والمهارق هي كتب الوثنيين ،ينشدون بها اإلله
فيستجيب .ولإلنشاد عيوبه (الفأفأة والتأتأة
واللثغة والحبسة) ،وطقوسه التي يمثل الباحث
لها بالخنساء حين كانت تنشد شعرها ،فتهتز في

أحمد مبارك الخطيب

أدونيس
مشيتها ،وتنظر في أعطافها .وقد رأى
َ
أن في مثل ذلك ما يحقق في الشفوية ،الشعرية،
بين فعل الصوت وفعل الجسد ،فعل الكلمة
وفعل الحركة .وفي هذا السياق حكم الخطيب بأن
الشاعر الجاهلي لم يكن يعرف الكتابة بعامة ،وأن
القصائد ال تصله مكتوبة؛ بل منشدة .وكانت هذه
المسألة قد شغلتني منذ تتلمذت على كتاب
ناصر الدين األس��د (مصادر الشعر الجاهلي)،
ً
في أول العهد بالجامعة .ثم نسيت األمر طويال
حتى جمعتني ّ
عمان أول مرة باألستاذ الجليل،
فتجدد القول بأمية الشاعر الجاهلي وبكتابته،
ً
ثم نسيت األم��ر طويال حتى أذكرني به كتاب
(اإلنشاد والغناء في الشعر الجاهلي) فعدت إلى
عمدة أستاذي (مصادر الشعر الجاهليّ ،)...
ألتبين
الكتابة ،وهو القائل:
العبد كان يعرف
ّ
أن طرفة بن ّ ّ
«كسطور الرق رقشه  /بالضحى مرقش يشمه».
ففي شرح الشنتمري وأبي علي القالي لبيت طرفة
أنه شبه رسوم الربع بسطور الكتاب التي ّ
يحسنها
ّ
المرقش .وقد كانت للطائف ،ولقبيلة ثقيف منها
بخاصة ،شهرة بالكتابة في الجاهلية ،ولذلك
جعل عمر بن الخطاب كتبة المصحف من قريش
ّ
ّ
عدي
وثقيف .ومن الشعراء الجاهليين الكتاب
بن زيد العبادي ـ كان يكتب بالعربية والفارسية
ـ ولقيط ابن يعمر اإليادي ،والمرقش وأخوه حرملة
اللذان تعلما الكتابة في مدارس الحيرة .وقد عرف
ّ
من الشعراء الكتاب في يثرب ـ المدينة ـ سويد
بن صامت األوس��ي والزبرقان بن بدر والنابغة
الذبياني وكعب بن زهير وأخوه بجير ولبيد ربيعة
العامري وأمية بن أبي الصلت .أما ما عرف من
احتقار الكتابة ،فقد كان إكبارًا لألصل البدوي في
الجاهلية ،ومنه ْأن عيب على أبي النجم العجلي
معرفته الكتابة ،وهو من َّ
قصد األراجيز ،أي أول من
ّ
رجز األراجيز الطوال .كما عيب على ذي الرمة أنه
يعرف الكتابة ،فأنكرها.
باالنتقال إلى ما بين الشعر والغناء ،تذهب
البداية إلى ابن منظور الذي َّ
نص على أن الغناء
ليس سوى التطريب بالشعر .وقد جاء أحمد مبارك

طه حسين

أدونيس

الخطيب بثبت زاخر مما يتصل بذلك ،وأوله قول
ابن خلدون في مقدمته أن الغناء تابع للشعر ،وإنما
هو تلحين الشعر .أما حسان بن ثابت فهو القائل:
ّ
«تغن بالشعر إما كنت قائله» .وال ينسى الباحث
ْ
(الحميري) و(الحنفي).
توزع الغناء اليمني بين ِ
ّ
مغنيتي قبيلة عاد اللتين ما تغنتا
كما ال ينسى
إال عند انحباس المطر ،وهما هزيلة وعفيرة .وفي
هذه السلسلة يأتي أهل المدينة (يثرب) الذين
كانوا يحبون الغناء ويروق لهم الغزل ،وهم من
غنى في استقبال ال��رس��ول ،كما الجوقة :طلع
البدر علينا .كما تأتي الخنساء التي كانت تغني
مراثيها على أنغام الموسيقا ،وهند بنت ُعتبة،
والدة معاوية بن أبي سفيان ،التي غنت في (أ ُحد)
أغاني الحرب( :ويهًا بني عبد الدار  /ويهًا حماة
األديار) ،وقد كانت شاعرة وموسيقية .وهنا أذكر
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في إفشاء الغناء وترقيته ،وهي التي حضرت في
شعر وحياة طرفة واألعشى ميمون بن قيس الذي
هام بالمغنية هريرة ،وقال فيهاّ :
«ود ْع هريرة إن
ّالركب مرتحل  /وهل تطيق وداعًا أيها الرجل /
ٌ
ُ
فرعاء مصقول عوارضها  /تمشي الهوينى
غراء
كما يمشي الوجي الوجل» .وقد ذكر األعشى في
شعره الدستان (أي العتب)؛ إذ قال« :وثنى الكف
على ذي عتب َ /ص ِح َل الصوت بذي زير ّ
أبح» .كما
ٍ
ٍ
ذكر العود (المستجيب) .وقد قرأت في المعجم
الموسيقي الكبير (المجلد الرابع) لغطاس عبد
الملك خشبة (مصر) ْأن ليس في أشعار العرب
في الجاهلية وصدر اإلسالم لفظ العود ،بل كانت
هناك آالت بتسميات فارسية ،وأقربها إلى العود
هو البربط (الطنبور العجمي) وال ُّ��دف (المزهر)
آلة
ال��ذي يوصف بأنه ضابط اإلي��ق��اع ،وأق��دم ٍ
استعملت في مصاحبة األلحان العربية.
ال تفوت الخطيب اإلش��ارة إلى من كان من
ّ
كالسليك بن ُ
ُ
السلكة الذي غنى
الشعراء يغني،
ّ
بعض شعره ،والمهلهل الذي غنى قصيدته
(طفلة ما ابنة المجلل بيضا  /لعوب لذيذة في
العناق) .وقد نقل الخطيب عن اسحاق الموصلي
تصنيفه الغناء على ثالثة أوجه :النصب (الغناء
الجماعي حين الجلوس في األفنية أو حين
ركوب اإلبل أو الخيل) ،والسناد (الغناء الثقيل
ذو التراجيع الكثير النغمات) ،ومنه غناء قينة
رج ْ
لقصيدة طرفة( :إذا ّ
عت في صوتها خلت
صوتها  /تجاوب أظآر على ربع ردي) ،وهو الغناء
الذي ترافقه حركات جسدية سريعةّ .
وفصل
الخطيب في (التقليس) ال��ذي يجمع الرقص
والغناء ،وأظ��ن أن جذر الحركات العاشورائية
يقوم هنا؛ إذ يضرب المقلسون بأيديهم على
صدورهم ،وينحنون تقربًا .ولعل لي أن أشير
أخيرًا إلى مخالفة الباحث في أن الشاعر هو أفضل
من يلقي شعره .فإذا كان هذا يصح مع أدونيس
أو محمود درويش من زماننا ،إال أنه ال يصح البتة
مع سعدي يوسف ،واألمثلة وفيرة.
بالحديث ع��ن الموسيقى الداخلية في
الشعر يبلغ بحث الخطيب غايته ،وهنا يتابع
عبد الرحمن آلوجي في أن هذه الموسيقى هي
اإليقاع الهامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة
في تآلفها .ويضيف الخطيب أن هذه الموسيقى
هي تفجير اللغة من داخلها ،لكنه يحد القول بما
يسميه بالحروف االنفجارية والحروف الهامسة.
وفي تعداده ألشكال الموسيقى الداخلية يميز
بين موسيقى الحركات وموسيقى الحروف.
ويمثل لألولى بالضم في (ودع هريرة إن الركب
ُ
مرتحل) ،وبالكسر في (ي��ا دار مية بالعلياء
فالسند) .أما عن موسيقى الحروف ،فيتردد في
قول الباحث هنا صدى القول المتواتر في سينية
البحتري (صنت نفسي عما يدنس نفسي) .وفي
ظني أن مثل هذا القول ال يكفي في الموسيقى
الداخلية أو الخارجية في الشعر .واستطرادًا ،قد
نجد في الرواية نظير ذلك ،كما في روايات بديع
ّ
حقي وإدوار الخراط الذي يتحدث بحق عن غنة
الغناء وعن اإلصاتة في لغته الروائية المميزة.
وأخيرًا ،يختم أحمد مبارك الخطيب بحثه
بنفيه الجزم بنتائج البحث ،ويقول كما يليق
بالبحث العلمي من التواضع والحيطة« :إنها
قضايا مطروحة للبحث ،ال يمكن أن تتبلور دون
أن يتلقاها اآلخر ويحاورها» .وبهذه الروح عينها
يختم كتابه (االنزياح الشعري عند المتنبي):
«ولكني أشعر وأنا أختم كالمي أن هذا البحث ،وإن
يكن قد حاول وضع يده على الكثير من الظواهر
المراد اكتشافها ،فإنه لم يصل إلى ما يبتغي،
وما يزال إحساس يرافقني بأنه يحتاج إلى جهود
أخرى في المستقبل ،ونيتي فيها أظن معقودة
منذ اآلن على متابعة هذا الجهد» .فهل لي بعد
ّ
ذلك أن أدعو بأال تميل المحاماة بهذا الباحث عن
البحث األكاديمي وعن النقد األدبي؟ آمين.
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مدحة َّ
الرحيل الجميل
عكاشَّ ..
| فرحان اخلطيب
َّ
مشوار
م��رت قرابة الثالثة عقود على
ٍ
َّ
ْ
ُ
ُ
َّ
مسائي احتضنته مساءات الشام الساهرة
ُّ
َ
على الشرفات ,والمتهادية حول نوافير المياه,
والياسمين ال يبخل بنشر رائحته َّ
الفواحة من
شبابيك البيوت ِّ
الدمشقية األخاذة..
ُ
ُ
ٌ
َ
مشوار مسائي ,لم أنسه ولن أنساه ما
ٌ
َّ
صبي مأخوذ من يد ِّ
ٌّ
ولي أمري
حييت ,كأنني
ٌ
ُ
ُ
يديرها أستاذ يحمل ما يحمل
مدرسة
إلى
ٍ
من أسئلة ,أشك ..وأحتار فيما أستطيع البوحَ
ِّ
بهَ ,
أمام الكلمة ,اللغة ,الفكر ,الشعر ,األدب
بشكل عام..
ٍ
مدحة عكاش
ه��ذا المشوار المسائي ,ينتصب اآلن
أمامي بكل تفاصيله ,بكل هيبته ووقاره,
يحملني على أجنحة سنوات َّ
دار دمشقية أصيلة,
باحة
إلى
مرت من العمر
ِ ٍ
ٌ
تتوضع على إحدى ضفتي شارع األرجنتين في دمشق ,يصحبني صديق
ً
صدوق ,يحاول أن يكتشف بالمودة ,هل ما أكتبه يقع فعال في خانة
الشعر كما أزعم ,فارتأى أن تكون دار الثقافة الحاضن األول لمفردات
ُ
ْ
َّ
تخوم البادية ,أحمل
الصبي المرتبك ,القادم من على
طفولة شعري ,كن ُت
ِ
َ
َّ
َ
َ
وأشهر
أسعد من البحتري,
قصيدتي علها تجد طريقها للنشر ,فأكون
ْ
َ
َّ
ألرق ُت َ
ِّ
ماء وجهي َ
أمام صديقي,
المعري ,ثم أن ُه لو حدث العكس,
من
َّ
حفظ
وخرجت ال ألوي على شيء ,وقبل أن تتمكن نظرات صاحب الدار من ِ
َّ
ِّ
ولكني ُ
نفسي اآلن وجهًا لوجهَ ..
َ
أمام مدحة عكاش..
أجد
مالمحي,
َّ
َّ
َّ
َ
أمام الرجل العصامي ,الجميل ,الوسيم ,مدحة عكاش صاحب الطلة
َّ
َّ
َّ
البهية والقامة الشامخة ,كأنه شجرة باسقة ,تبرعم اللغة الذائبة,
وتكتسي بخضرة االحتفاءَ ,
الترحيب منه َّ
ُ
بالصبي القادم ,بي ,أكثر
كان
ِ
قول حكيم ,فتجمعت أجزاء ذاتي ,ألكون ذلك
من
وأبلغ
بوح لطيف,
ٍ
من ٍ
َّ
الضيف القادر على هضم هذا الترحاب الكريم من رجل كريم.
لس ُت أدلل في هذا الكالم على أنني ْ
ْ
كتب ُت قصيدة؛ بل ألبرهن ومثل
الرجل واسع َّ
هذا ال يحتاج إلى برهان ـ َّأن َّ
الصدر ,وثاقب النظر ,ويعي
تمامًا ما مدى أهمية ِّ
الرسالة التي يحملها في جعل مجلته الثقافة منبرًا
للجيل الناشئ الذي ربما ال يجد ,وال يستطيع أن يجد منبرًا يوصل صوته
َ
اضطلع لها هذا َّ
َّ
ُ
الرجل
المهمة التي
قدر
االهتمام على
إلى اآلخرين ,فكان
ِ
ُ
ْ
العدد القادم /رسالة من شهيد /وكدت؛ بل
الكبير ،ألجد قصيدتي في
ِ َ
َ
َ
ْ
بصوت
بقراءتها
لساني
ولهج
ها,
حروف
نظري
اصطاد
طر ُت فرحًا عندما
ٍ
جهوري في أحد شوارع دمشق..
َ
َ
ُ
تجلس حول بحير ِة
دار الثقافة ,وأسماء المعة
توال ْت زياراتي إلى
ِ
ٌ
ُ
الفضاء َّ
الرحيب,
ماء صغيرة ,تتوسط َها نافورة ماء توزع رذاذه��ا في
ِ
َّ
الشامية تتعمشق على شبابيك َّ
الدار وحيطانها ,تعطر القصائد
الورود
ُّ
ُ
ُ
والمقاالت والقصص والبحوث ,والقهوة تدار على الضيوف تصحبها
ٌ
ترح ُب بنا من صاحب َّ
ابتسامة هادئة رزينة ِّ
الدار ..مدحة عكاش..
ِ
ُ
يتسامر القوم ..يتباحثون ..يتناقشون ,يقرؤون ,وأنا أسمع مصغيًا,
َ
وكنت األصغر ..بين أساتذة كبار ,عبد المعين الملوحي ,سعد صائب,
َ
يذهبون
جابر خير بك ,خضر الحمصي ,عبد الكريم دندي ,وغيرهم..
ُ
تباعًاَ ,
َّ
ُ
بعد َّ
تحي ِة الوداعَ ,
آخر الرهط,
يجلس
بقي الرجل الذي
ِ
جانبي إلى ِ
ُ
ُ
شاهدت ُ
ولم ُأك ْ
ِّ
ْ
بين
من
بل
ثين؛
المتحد
بين
من
ن
يك
ولم
قبل,
من
ه
قد
ن
ِ
َ
حول النافورة ,ولم ينبس ببنت شفةِ ,إال َ
عند قيامه مودعًاَّ ,
وهم
الجالسين
َ
ً
سحب َ
َ
يد ُه مسرعًا وأردف قائال:
بتقبيل يد األستاذ مدحة ,إال َّأن األخير
َ
ُّ
َّ َ
أستغفر َ
قال َّ
ُ
الرجل :إنك تستحق ذلك يا أستاذ مدحة؛ بل
الله يا رجل..
َ َْ
َ
أكثر من ذلك ,وأفاض في المديح وكي ِل الكالم من باب االعتراف بالجميل,
ٌ
َّ
واقف تعتريني َّ
الدهشة والمهابة من هذا الموقف الجليل والنبيل..
وأنا
ُ
مشى َّ
خطواتَّ ,
ولما أزل واقفًا ثابتًا في مكاني إال أن نطقت:
الرجل
ٍ
َّ
أستاذ مدحة هل لي أن أعرف من هذا َّ
الرجل الطيب؟!!
َ
َّ
َ
قال األستاذ مدحة :يبدو َّأن َك ال تعرف أحمد الخوص ..إن ُه ُ
الذين
أحد
در ْس ُتهم اللغة العربية ال أكثر وال أقلَّ ..إن ُه اآلن صاحب َّ
َّ
قصة اإلعراب,
ُ
ُ
َ
ليكون الحديث منه عن أنبل ِّ
الصفات
واإلنشاء واإلمالء ..ث َّم ناداه .فرجع
َّ
شخص األستاذ مدحة عكاش ,وظل يجمع كل ما يكتب عنه
وأجملها في
ِ
َّ
َ
أصدر َ
كتاب ُه (مدحة عكاش ..رائد َّأمة وأمل جيل) عام  2010ولعل
حتى

في ذلك أروع مشهد وفاء ألروع رجلين.
ْ
حملت ألديبنا
ـ سنة من سنوات العمر,
َّ ٌ
الكبير وعكة صحية قاسية ,فتنادينا ثلة
من األديبات واألدب���اء ,لنعوده في منزله,
ِّ
َ
حاملين محبتنا وتقديرنا وأمنياتنا بالشفاء,
ُ
َ
على وريقات ورود ,أحببنا أن تمنحه َّ
السعادة
لبعض ال��وق��ت ,دخلنا منزله,
واألم���ل ول��و
ِ
َّ
ُ
ْ
َ
َ
ِّ
ُ
جدران رصعت بالمجلدات
فوقع ْت عيوننا على
ٍ
َّ
الفخمة ,فاقتربنا ووقفنا ,فإذا بها مجلدات
َّ
ْ
اقتربنا من األس��ت��اذ ,فإذا
مجلة الثقافة,
بعينه تبذل جهدًا كي ال تفر دمعة الفرح
ِ
ُ
بحضورنا المفاجئ,
بين الجفون ,احتفاء
من ِ
ِ
َّ
المودة,
قاوم صحته المتداعية ليبثنا عبارات
ِّ
َّ
َّ
البتعاد ِه عن مكتب مجل ِته ,فتمنينا ُله الشفاء,
وليشرح لنا عن متاعبه َّ ِ
َّ
ُ
ِّ
دات الثقافة التي تربو على َّ
السبعين مجلدًا,
وغادرنا ُوعيوننا تودع مجل ِ
ُ
عنوان لمقالة أكتبها ,ولم أكد أصل المنزل حتى كتبت
وأنا أبحث عن
ٍ
َّ
احتراق الذهب)َ ,
كان ذلك قبل سنوات في ملحق الثورة
(مدحة عكاش,
الثقافي ,ثم أعادت نشرها (الثقافة األسبوعية).
َ
َّ
أديبنا َّ
حاز ُ
الراحل مدحة عكاش على جائزة
أوائل التسعينيات
ـ في
ِ
َ
جبران خليل جبران ِمن المهجر ,فانتهزتها فرصة ,وأنا في المركز الثقافي
في أشرفية صحنايا ,ألقدم بعض الوفاء ,لمن قدمني على صفحات
َّ
كل محبي األدب والمعرفة لتكريم هذا َّ
الرجل,
جريدته ,فدعوته ,ودعوت
ُّ
ولتهنئته بجائزة جبرانَّ ,
إلقاء
غصت القاعة ,وعندما انتهى الشعراء من ِ
ِ
َ
َ
َّ
والتهبت األكف
قصائدهم ,صعد المنصة شاكرًا فاشتعل التصفيق
ِ
ِ
ُّ
وهو يقدم عبارات الشكر واالمتنان ,ليتابع بعدها قصائده من ديوان (يا
ُ
َ
َ
التكريم بهذ ِه القصيدة
أختم
سمحت لنفسي أن
ليل) وبعد أن انتهى
لي:
َ َّ
َ
الشام ِّ
حي دوحة األدب
يا قاصد
دار الثقافة واإلبداع واألرب
ْ
		
واجمع زهور الربا تاجًا لصاحبها
َّ َّ ُ َ
نشب
وال تظنن أن الملك من
ِ
ال ..بل لعمريٌ ..
فؤاد قد َ
أذيب هوى
حرف سما للنجم والشهب
في
		
عشق ٍ
ِ
َ
يا مدحة الفكر,قول الحق من شيمي
لم َ
أرع عهدًا إذا ما َّ
دونت كتبي
		
َ
كنت بحرًاْ ..
أن َ
رنت لقياك ساقيتي
والعتب
المدح
فزدتها ألقًا ,في
		
ِ
ِ
َ َ
َّ ْ
جمل َت قافيتي
وكنت َّأول من
َ
َ
وكنت َّأول من ْ
آنس َت مغتربي
		
ٌ
ً
ُ
بيوتكم
هذا اعتراف وأهال في
َّ َ
َّ ُ
ُ
دب
		
ًفاألشرفية تحوي الضيف باله ِ
نذكر هذه األمسية الجميلة َّ
ُ
بحضور أديبنا
ائعة
والر
طويال
زمنًا
وبقينا
ِ
ِ
الكريم..
ْ
ْ
ْ
ُ َ
رحل َت أبا عاصم ,ولم ترحل سجاياك ,ولم ترحل أخالقك الحميدة,
َّ
ِّ
ْ
المؤدب ,فكم من مشاهير
فبقي َت فينا األخ الفاضل ,واألخ الناصح ,واألخ
ُّ
َ
َّ
صفحات الثقافة الغراء,
األدب��اء والشعراء ,ب��دؤوا نتاجهم من على
ِ
َ
يعرفون هذ ِه األسماء معرفة وثيقة ,ترحل اليوم أبا
والمواكبون للثقافة
َ
قويًا ِّ
عاصم وتترك فينا صوتًا َّ
مدويًا ,عارك الحياة ,فلم تسلمه قيادتها,
َ
َّ
َ
إال َ
بعد أن شحذ َّ
َ
صعاب شعابها,
همته ,واستل سيف عزيمته ,فاجتاز
ْ
ْ
متعرجات القمم ,ولم تجرف ُه ُ
ِّ
رياح القسوة؛ بل ثبت شراعه
ولم ترهق ُه
ُّ
َ
سفوح الطموح ,فتصالح والحياة ,على قاعد ِة شاعرنا الكبير المتنبي,
على ُ ِ
َّ َ
َ
ُ
العظائم) ..نودعك أبا عاصم ,ويقيننا أنك َّلما
العظيم
عين
في
(وتعظم
ِ
ِ
َ
َ
ألجيالنا القادمة ,شعاعًا من المعرفة ,وقبسًا من ضياء المداد ,رحمك
تزل
ِ
َ
َ
جنانه.
الله وأسكنك فسيح ِ
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دبس وشاي وبرتقال وهدى يونان
د.يا�سني فاعور
«دبس وشاي وبرتقال» المجموعة القصصية
الثانية للقاصة هدى يونان بعد مجموعتها
األولى «قرب البحيرة».
صدرت عن دار نون في تشرين األول عام
ُّ
وتضم ست
 ،2008وتقع في مئة صفحة وصفحة،
عشرة قصة قصيرة ،وست عشرة قصة قصيرة
ج��دًا؛ أط��ول قصصها القصيرة قصتا «الحلم
ٌّ
َّ
الخرافي» و«صفية والسلم» ،وتقع كل منهما في
اثنتي عشرة صفحة ،وأقصرها قصة «ثالث بنات»
وتقع في صفحة واحدة .وتحمل المجموعة عنوان
القصة األولى «دبس وشاي وبرتقال».
ت��ت��ن��اول قصص المجموعة موضوعات
اجتماعية تبدو القاصة م��ن خاللها باحثة
َّ
ِّ
وتقدم الحل المناسب
اجتماعية تكشف الحالة،
لها.
والموضوعات التي تعالجها هي:
 1ـ الصحة العامة ومرض السكر ،وتبدو في
ِّ
وتقدم
قصتها األولى «دبس وشاي وبرتقال»
نصيحة الطبيب «عليك بالتقليل من تتناول
السكاكر والحلويات ،والشاي أشربه بال سكر،
ْ
وأقلل من الحمضيات ،فأنت في دمك ...زيادة في
والخدر»(ص،)9
السكر تسبب لك بعض الدوخة ِ
وفي قصتيها القصيرتين جدًا الخامسة عشرة
َّ
والسادسة عشرة ،وتعالج في األولى تسارع دقات
القلب الذي كان سببًا في الحرمان من الوظيفة،
وفي الثانية انعكاس عمليات التجميل على
أعضاء الجسم المجاورة لمنطقة العملية.
 2ـ مشكالت البيئة ،وتبدو في:
ـ ُّ
تلوث البيئة ،ويبدو ذلك في قصة «البحث
عن الضفدع المفقودة» الناجم عن جفاف النهر،
وتحوله إل��ى مجرى مليء بالقاذورات والمياه
المالحة ،وعجز أولي األمر عن إيجاد الحلول لهذه
المشكلة ،وشبيه بذلك ما نجده في قصة «حفل
ش��واء» ،وإهمال الصغار والمتنزهين في ترك
النفايات في المتنزهات «وأخذ الطفل يصرخ
ويصرخ ،لقد هاجمته أسراب الذباب والبعوض»
(ص ،)95وفي قصصها القصيرة جدًا «الثانية
والثامنة والتاسعة والعاشرة».
 3ـ الوضع االجتماعي :ويبدو في القصص
اآلتية:
«الحلم الخرافي ـ زوجة رجل اسمه هانئ ـ
صيد السمك ـ عيب نراقب الضيف ـ ثالث بنات
ـ في القطار الراحل إلى رأس العين».
وغالبًا ما تشي عناوين القصص بمضمونها.
وفي القصص القصيرة جدًا «األولى والثالثة
والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والرابعة
عشرة».
في «الحلم الخرافي» تعالج مشكلة االغتراب
غد
والزواج من مغترب «اليوم ..الخطوبة ،وبعد ٍ
العرس ،ثم تسافر إلى المشتهى إلى الحلم
ال��خ��راف��ي ،إل��ى ال��ب�لاد العجيبة ،حيث الغنى
والرفاهية ينتظران على قارعة الطريق معروضين
ِّ
لكل راغب يبحث عن السعادة»( .ص.)32
وفي «زوجة رجل اسمه هانئ» تعالج معاناة
األس��رة المعاملة (ال���زوج وال��زوج��ة) «أن��ا مثلك

طوال أيام األسبوع ...فلماذا ال تكون مثلي يوم
العطلة؟ لماذا أنت تتكاسل في فراشك وتنام
حتى الضحى ...وأنا أستيقظ باكرًا .ألقوم بأعباء
منزلية كثيرة؟ لماذا تمضي إلى المقهى وإلى
زيارة أصدقائك ،بينما أبقى أنا في المنزل أقوم
بأعمالي الشاقة»( .ص.)46
وف��ي قصة «صيد السمك» تعالج معاناة
األسرة الكبيرة «كلماتها الحلوة العطوفة َّ
تبدلت،
َّ
لم تعد تتحدث إال عن النقود ...ودائمًا تطلب
النقود ...تصرخ في وجهه إن لم يلب طلبها...
إنها احتياجات األوالد من الطعام واللباس والدواء
ولوازم البناء»( .ص.)54
وف��ي قصة «عيب نراقب الضيف» تعالج
مشكلة الفقر المدقع والحياة البسيطة ،ومسابقة
العمل في الفندق «عال ...عال ..استلفتم منهم
شوكة وسكينًا ...وقدمتها يا ناجي للضيف مع
ْ
طبق البطيخ ...قل لي إذن ...بأية يد سيمسك
الضيف بالشوكة وبأية يد سيمسك بالسكين»،
(ص.)54
وف��ي قصة «ث�لاث ب��ن��ات» تعالج مشكلة
العنوسة ،وحلم األم في زوج بناتها «هذه النظرة
الحزينة في عيني أمي ،وددن��ا نحن الثالثة لو
نمسحها ،لو نجعلها زغ���رودة ف��رح في عرس
إحدانا ،ولكن هذا األمل يبدو بعيدًا عامًا بعد آخر».
(ص.)97
وف��ي قصة «ف��ي القطار ال��راح��ل إل��ى رأس
العين» تعالج األمل بعودة الزوج لزوجته األولى
وولديه «تمضي إليه ...مرتدية ثوبها األحمر،
برفقة الولدين وهي واثقة تمامًا ،بأن سالحها
هذا َّ
البد أن يجدي نفعًا» (ص.)100
وفي القصص القصيرة جدًا تعالج «سهر
الليالي مع البرامج التلفازية ،وعقوق األبناء
وشقاء اآلباء ،والتمثيل والزوج الغني ،وانتظار
الحب واليأس من اللقاء ،والبطالة والعمل ،وكثرة
اإلنجاب َّ
وهم األوالد ،والكسل والبطالة».
وفي مجال الوضع االجتماعي تلتقط صورًا
جميلة «الغش» في قصة «المرآة في القاعة»
وتنكر من ُينتخب لمؤسسة لمن انتخبوه في
قصة «مندوبتنا دالل» ،وشكوى الزمان في قصة
(التواصل) ،والتطور ونقيضه في قصة «الخبز
الفاخر».
وللمجموعة عالمات مميزة تبدو في:
 1ـ اللغة السهلة :والقاصة ال تتكلف في
َّ
ِّ
«البد أن
المعبرة
لغتها ،تعتمد اللغة السهلة
تحتفي بأخيها الغالي (سالم) ال��ذي عاد إلى
الوطن برفقة أسرته بعد غيبة سنوات طويلة».
(ص.)64
ِّ
وتصور المشهد والحركة «كانت متكئة
بذراعها اليسرى إلى الطاولة مسندة ذقنها
ِّ
بكفها ،بينما الملعقة الصغيرة ف��ي يدها
اليمنى ،وما ْ
إن ألقيت عليها بسؤالي ذاك ،حتى
رأيتها ترمي بالملعقة على الطاولة بحركة من
َّ َّ
عيل صبره وصاحت :كنا ،كنا ألم تعي ما قلته
لك؟(.»..ص.)84
َّ
تعبر عن الخارج وال تهمل المشاعر الداخلية

«كان تركيزها في تلك اللحظة ينكفئ إلى عالمها
الداخلي ،حيث أفكارها الخاصة ،وذكرياتها وصور
المرئيات المخزونة في أعماقها ...حيث الحبيب
الخائن الغائب»(.ص.)85
 2ـ الشكل :ج��اءت قصص المجموعة في
شكلين واضحين متساويين في العدد؛ شكل
القصة القصيرة ،وشكل القصة القصيرة جدًا
وعدد كل منهما ست عشرة قصة.
َّأما القصة القصيرة فجاءت في ثالثة أشكال
واضحة:
 1ـ األول يذكرنا بليالي شهرزاد ،وجاءت
ً
به القصة األولى «دبس وشاي وبرتقال» شكال
ومضمونًا «بلغني أيها الملك السعيد ،ذو الرأي
َّ
َّ
الرشيد ،بأنه عندما حل المساء ،وحان أوان العشاء،
تربع أبو ص��ادق َّ
حمال البرتقال على الحشية
اإلسفنجية ،وبجواره زوجته (سكر) المرمرية ،ذات
ّ
والقد األهيف النحيف........
الوجه الشفيف،
وهنا أدرك شهرزاد الصباح ،فسكتت عن الكالم
المباح»(.ص.)1065
 2ـ والثاني يذكرنا بمقامات الهمذاني،
وجاءت به القصة الثانية:
ً
«بئر حلوم واألوان���ي المستطرقة» ،شكال
ومضمونًا أيضًا:
«حدثني جدي قال:
ِّ
قلت ألصحابي :لعلكم تتساءلون :لماذا عدت
إلى القرية ثانية ،وما الذي دعاني إلى ذلك...
ِّ
سأوضح لكم األمر ....ولدت في القرية ...أرسلني
والدي( .».....ص.)11
 3ـ والثالث القصة القصيرة ،وهذه جاءت في
شكلين:
شكل القصة القصيرة الكالسيكية المألوفة
«مقدمة وحبكة وخاتمة» ،وجاءت بها القصص
«دب��س وش��اي وب��رت��ق��ال ،البحث ع��ن الضفدع
المفقودة ،إصبح أحمر الشفاه الغبي ،زوجة رجل
اسمه هانئ ،عيب نراقب الضيف ،صيد سمك،
ُّ
المرآة في القاعة ،مندوبتنا دالل ،صفية والسلم،
التواصل ،الخبز الفاخر ،حفل شواء ،ثالث بنات،
في القطار الراحل إلى رأس العين».
َّ
المرمزة :وج��اءت به
وشكل قصة المقاطع
القصص« :بئر حلوم واألماني المستطرقة ،الحلم
الخرافي ،زوجة رجل اسمه هانئ» ،وجاءت قصة
«بئر حلوم واألوان���ي المستطرقة» في خمس
ٌ
مقاطع ،وجاءت كل من قصتي «أصبع أحمر الشفاه
الغبي وزوجة رجل اسمه هانئ» ،في مقطعين.
 4ـ السرد :وجاء السرد في قصص المجموعة
راو عارف بضمير «المتكلم /المتكلمة»
على لسان ٍ
في قصتي «التواصل ـ ثالث بنات» ،وبضمير
«الغائب والغائبة» في القصص «دبس وشاي
وبرتقال ـ بئر حلوم واألواني المستطرقة ـ البحث
عن الضفدع المفقودة ـ إصبع أحمر الشفاه الغبي
ـ الحلم الخرافي ـ زوجة رجل اسمه هانئ ـ صيد
السمك ـ عيب نراقب الضيف ـ المرآة في القاعة
َّ
ـ مندوبتنا دالل ـ صفية والسلم ـ حفل شواء ـ
الخبز الفاخر ـ في القطار الراحل إلى رأس العين»،
وغلب الحوار في قصة «عيب نراقب الضيف».

هدى يونان

 5ـ المكان :يبدو المكان واض��ح المعالم
في قصص المجموعة جميعها ،والقارئ يتابع
بيئة الحسكة في القصص «بئر حلوم واألواني
المستطرقة ـ البحث عن الضفدع المفقودة ـ
إصبع أحمر الشفاه الغبي ـ الحلم الخرافي ـ زوجة
رجل اسمه هانئ ـ صيد السمك ـ عيب نراقب
َّ
َّ
صفية والسلم ـ الخبز
الضيف ـ مندوبتنا دالل ـ
الفاخر ـ حفل شواء ـ في القطار الراحل إلى رأس
ِّ
وتعبر القصص «التواصل ـ المرآة في
العين»،
الصف ـ ثالث بنات» عن بيئات متعددة:
ومثل ذلك نجد في القصص القصيرة جدًا،
التي ِّ
تعبر بشكل مباشر أحيانًا ،وغير مباشر
أحيانًا أخرى.
َّ
وأم���ا شخوص القصص ال��ذي��ن عرفناهم
باالسم أو الصفة أو اللقب« :األب ـ أبو صادق
ـ الزوجة ـ الجارة سلوى ـ الجد ـ الوالد ـ الخالة
صفية ـ زوجها ـ أهل البلدة ـ عذاب ـ رفيقتها
سمر ـ الشاب الخاطب ـ وسيم ـ العمة ـ عروس
األشهر الستة ـ ال��زوج هانئ ـ الصياد صالح ـ
نعومه ـ أعضاء اللجنة ـ ناجي ـ الطالبتان نور
وزينه ـ المندوبة دالل ـ صفيه ـ أخوها سالم
ـ زوجها عبد الله ـ منيرة ـ سامي» ،أو عرفناهم
بالضمير« :أنا ـ هي» ،في قصة «التواصل» ،و«هي
ـ ابن أخيها» في قصة «الخبز الفاخر» و«هي...
شقيقها األكبر ـ األم» في قصة «ثالث بنات»،
و«هي الوالدان ـ الخياطة بهيجة ـ والدها» في
قصة «القطار الراحل إلى راس العين» ،فهم
ِّ
أشخاص البيئة يتفاعلون معها ،يؤثرون فيها
ِّ
ويعبرون عن مشاعر أهل هذه البيئة
ويتأثرون،
وأحاسيسهم.
وإن كان من كلمة تقال في نهاية توصيف
َّ
استمدت القاصة مادتها
هذه المجموعة التي
من واقع الحياة والمجتمع الذي تعيش فيه ،فإننا
نهمس همسة أمل أن تعيد القاصة النظر فيما
تكتب ،تجنبًا للهفوات اللغوية ،وفي الوقت
نفسه ،نقول :هنيئًا ألديبتنا هذا اإلبداع الجميل،
وإلى مزيد من العطاء...
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في وداع ياسمينة دمشق
قمر كيالني عطاء وإبداع على جناح الكلمة العذبة
عاشت قمرًا وغابت ونورها لن يغيب
الأ�سبوع الأدبي

بكثير من الوفاء لسيرة عطرة وإنسانية متميزة ،احتفى
األدباء والكتاب والصحفيون بذكرى األربعين لرحيل األديبة
الكبيرة قمر كيالني  1928ـ  ،2011وجاءت الكلمات والشهادات
التي قدمت في وداعها تعبيرًا عما يكنه أصحاب الكلمة لدور
الراحلة في إذكاء الروح الوطنية والنزعة اإلنسانية.
فبحضور الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية
ورعايتها أقامت وزارت��ا الثقافة والتربية واتحادات الكتاب
والصحفيين والعام النسائي حفل تأبين في قاعة المحاضرات
بمكتبة األسد ظهر االثنين الماضي.
وحضر الحفل د .بثينة شعبان المستشارة السياسية
واإلعالمية لدى رئاسة الجمهورية ووزيرا الثقافة واإلعالم د.
رياض عصمت ود .عدنان محمود ،وبعض أعضاء القيادة السياسة
السابقين ،ورؤساء االتحادات والنقابات المهنية ،وحشد كبير
من المثقفين والكتاب واإلعالميين وآل الفقيدة وأصدقاؤها.
وقد ألقيت كلمات وشهادات معبرة نقلت الحب والتقدير
ومشاعر الحزن على الراحلة وافتقادها في هذه المرحلة.
ـ الدكتور رياض عصمت وزير الثقافة قال :إن األديبة الراحلة
كانت قمرًا أضاء سماء حياتنا الثقافية بما يقارب نصف قرن
من الزمان ،فرحلت قمرًا تاركًا ضوءه الشاحب الحزين في قلوب
المحبين الكثر.
وأض��اف :إن هذا القمر لن يغيب وإن أشعته التي كانت
تضيء المساءات المضمخة بعطر الياسمين وأحالم الحنين
ستبقى تنير القلوب وذلك عبر الكلمات.
وق��ال د .عصمت :ام��رأة من خ��زف ،عنوان الئق لشخصية
سيدة دمشقية أنيقة ومتأنقة رقيقة وقوية اإلرادة كان لها
حضورها في المحافل الدولية ،جسدت دور المرأة العربية في

المجتمع ،فكانت مصدر فخر واعتزاز من قبل األوساط األدبية
العربية والعالمية ،ترجمت كتاباتها إلى :اإلنكليزية والفرنسية
والروسية والفارسية.
وأعلن وزير الثقافة عصمت أن الوزارة تتعهد بإصدار أعمالها
في حلة جديدة لتبقى في الذاكرة على الدوام.
وختم بالقول :عاشت قمرًا وغابت قمرًا لكن نورها لن يغيب.
وقال الدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب
في كلمة مؤثرة :إن الراحلة كانت هي ودمشق توءمًا في األدب
والثقافة خالل ثمانين عامًا ،وكان كل منهما يتشقق عن أكمام
الياسمين األبيض البسام بأفضل العطر ،ويندمج في عشق
التاريخ والحضارة حتى النخاع ،ويتزنر بالبطولة والصمود عزة
وشموخًا شموخ قاسيون األشم وفخاره ،ويقدم آيات إبداعه على
ً
عطاء وإبداعًا
جناح الكلمة العذبة والجميلة ،حتى غدت حياتها
مستمرًا حتى اللحظة األخيرة.
وأك��د األستاذ إلياس م��راد رئيس اتحاد الصحفيين ،أن
الراحلة كيالني واصلت باستمرارية في االستثمار األمثل
لوقتها وإمكاناتها الفكرية وتجاربها الطويلة ،مشيرًا إلى أن
هذه االستمرارية شكلت أنموذجًا للعطاء الثر من مالمسة الواقع
واألفكار؛ حيث نلمس محاكاة الواقع وطرحًا لألفكار ووضع الحلول
في جميع ما تكتبه من قضايا الناس ،لم تكن كتاباتها تنظيرًا
وال هي في إطار الترف الفكري؛ بل كانت معالجة لواقع معاش.
وقال مراد :لقد حضرت قمر كيالني اليوم قاصة وروائية
ناقدة وصحفية ابنة بارة لدمشق التاريخ ،التي دمعت عيناها
لفقد القمر وابنة سورية الحضارة التي ما هانت وال النت أمام
البقية ......................ص22
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حنان دروي�ش

في عالم األساطير

ّ
ُّ
يظل لألسطورة ألقها وسحرها الذي ال يقاوم ،حيث يجد كل منا
ً
نفس���ه مدفوعا بقوى خفية للغوص في أعماقها .وإذا ما تصفحنا
س���فرها طالعتنا صورة أقوام خرجوا م���ن منبع األبجدية ،وأمعنوا
ً
إبحارا في عباب المحيطات ،رافعين أش���رعة سفنهم ،فترسو عند
مرفأ قديم يروي قصة ما ،وطالعتنا صورة أخرى لموجات بش���رية
اجتازت المفازات والتخوم ،ونش���رت الحض���ارة والمعرفة ُ
والح َّب
والجمال ،حيث مازجت بين اإلنس���ان واآللهة في قالب أس���طوري،
هو أق���رب إلى الخيال من���ه إلى الحقيقة ،وم���ن الطرافة منه إلى
األبجدية ..فماذا لدينا من حكايات عن عالم الشرق القديم.
تقول أسطورة /الدودة وألم األسنان:
زحفت الدودة إلى /إيا /سيد المياه العذبة تستفسره:
ـ ماذا سيكون غذائي؟ ..وما هي مأكوالتي؟
فأجابها إيا:
ـ سأعطيك التين الناضج والمشمش.
ثم سألته:
ـ ماذا عساي فاعلة بالتين والمشمش....
ّ
ً
أريد منك أن ترفعني عاليا ،وتضعني بين أسنان اإلنسان ولثته،
فإنني سأمص دم اللثة ،وسأنخر جذور األسنان.
عندئذ وضع «إيا» الدودة في المكان الذي تريد ..ومنذ ذلك الحين
ٍ
سكنت الدودة هناك ،وأصبحت تعذب البشر وتنخر أسنانهم.
وتقول أسطورة النسر واألفعى:
ً
إن النس���ر عقد ذات مرة صداقة واتفاقا مع أفعى ،وأديا القسم
التالي:
ّ
«من يخلف منا بوعده فليضل طريقه ،وتس���د الجبال مس���الكه،
ويصيبه الس�ل�اح الماضي .ويس���لمه إله الش���مس /شمش /إلى
ً
ً
الجالد ،ويرسل إلى بالده عفريتا شريرا».
ً
بنت األفعى عش���ا لها في ظل ش���جرة ،واستقر النسر على رأس
ً ً
ً
تلك الش���جرة ،فكلما لدغت األفعى ثورا أو خروفا بريا يأكل منه
النس���ر وصغاره ،وكلما انقض النسر على عنزة جبلية أو على غزال
ُّ
المسن
ش���ارد ،تأكل منه األفعى وصغارها ،ذات يوم ضمر النسر
ً
شرا لألفعى ،وصمم على افتراس صغارها ..لم تستكن هي للغدر
الذي لحقها منه ،فردت له الصاع صاعين بأن اس���تقرت في جوف
ثور مذبوح كي يجيء ويلتهم اللحم ،فتلدغه وتنتقم منه.
وتقول اسطورة /إينانا والعالم السفلي:/
ّ
عندم���ا حطت «إينانا» في العالم الس���فلي قال لها حارس الباب
األول:
ـ ادخلي يا سيدتي ،ثم تقدم ونزع التاج عن رأسها .وعند الباب
الثاني خلع الحارس األقراط م���ن أذنيها ،ولما عبرت الباب الثالث
الرابع
س���لب حارس���ه الطوق الالزوردي م���ن عنقها ،وأمام الب���اب ُ
اقتلع���ت األحجار الكريمة من صدرها ..وف���ي الباب الخامس أخذ
ُ
الخاتم الذهبي من إصبعها ..وعند الباب الس���ادس نزعت األساور
من يديها ورجليه���ا ..وحين ولجت الباب الس���ابع واألخير أزاحوا
الثوب عن جسدها .عندما سألت عن أسباب كل ما اقترفوه بحقها
قالوا:
ـ إنها قواعد العالم السفلي.
ً
ً
خالل جولتنا القصيرة في عالم األس���اطير الحظنا ش���يئا مهما،
لظاهرة ما مثل تسوس
هو إن اإلنسان القديم كان يعزز تفسيره
ٍ
األس���نان بابتداع حكاية تبرر اس���تمرارية هذا المرض منذ آالف
السنين ،وكذلك استحالة االتفاق والتفاهم بين خصمين لدودين
كما ورد في حكاية النسر واألفعى ،أما القصة الثالثة فلها مدلولها
الخاص الذي يش���ير إلى أن من يس���تبدل مكانته الرفيعة بمكان
أقل قيمة ،ال بد وأن يواجه بنتائج غير مرضية بالنس���بة إليه ،كما
حدث مع إينانا عندما اختارت النزول إلى العالم السفلي.
إن األس���اطير التي كانت بمثابة شاهد عصر على مجتمع بعينه
ذات يوم ،تبدو لنا وكأنه���ا تنطبق على بعض مفاهيم ومجريات
أيامنا الحالية.
ومازال المهتمون بالتنقيب واالس���تطالع يزيلون الغبار عن درر
ً
ً
الماضي ،ويكش���فون لنا كل يوم ش���يئا مهما يضيف إلى سجلنا
ً
ً
ً
ً
الشرقي الحافل بالنفائس سحرا جديدا ،وألقا جديدا.
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أيها العابر !..أيها الغريب!
بديع �صقور
«بيان الشاعر السوري ميالغر ( )1على مشارف العام 2012 /مداخل خريف القرن »/21/
أيها العابر!
أيها الغريب!
وأنت أيها المبشر بنبوءات الظلمة
وفوضى المارقين..
إن مررتم من هنا
وشاهدتم أرضًا مغطاة بالورود والشقائق
تلك هي أرض سورية
وأنا «ميالغر» ابن هذه األرض
«أين هي الغرابة إن كنت في سورية؟
إننا نقطن بلدًا واحدًا هو العالم»
نحن أبناء سورية
قطرات دمنا ورود هذه األرض
وزهرات الشقائق
ِّ
أرواحنا نسور تحلق في سماء سورية
هنا
هبطنا كالنجوم
هنا
صباح الشقائق
هنا
صباح األرجوان
***
أنا «ميالغر» روحي نسر
ال تتوقف عن التحليق في سماء سورية
فوق سفوح قاسيون أنا
وفي سهل حوران..
على شرفات الجبال
ّ
ّ ّ
أتفيأ ظل شجرة تفاح تطل على الريح..
أنا من شهبا
ومن حارة اإلمبراطور «فيليب» ()2
أسرج حصان الريح
ألصل أطراف الغيم
هناك
أنتشي بسماع الموسيقى والشعر
تارة أصعد أعالي الجزيرة
ألرعى غزالن «جبل عبد العزيز»
وأسوقها إلى تخوم «عين ديوار»
ّ
لنفك عقدة العطش على شطآن دجلة..
وتارة أعمل
َ
ّ
َ
سق ًاء لشجر الغرب على الفرات
حارسًا لقبور المنسيين في تدمر
ّ
مغنيًا في قلعة «الحصن» للفالحين الهابطين
األنجاد ّ
والسهول
منشدًا مع القبرات مواويل النبيذ
والعتابا و«أبو الزلف».
***
أيها العابر!

أيها الغريب!
وأنت أيها الحامل فوضاك ّ
إلي
من خلف البحار!
أنا «ميالغر» من سورية
إن مررتم بالقرب من زيتونة على كتف جبل «األربعين»
ورأيتم طيفًا عالقًا على غصن
فذاك طيفي
إن وجدتم حارسًا على أبواب المدن المنسية
فهي قامتي
ً
إن سمعتم حداء في سهوب «الغاب»
ووشوشة على أطراف «العاصي»
ذاك حدائي ووشوشة صوتي
وإذا ما تناهى إلى أسماعكم شجو يندب من رحلوا غيلة
ذاك عزف روحي ونوح أغنياتي

***
نعم
أيها العابر!
أيها الغريب!
أيها القا\دم من الظالم إلشعال الحروب
على هذه األرض!
أنا «ميالغر» من سورية
وألنني من سورية
ال ّ
تمر عشية إال وستروني جالسًا
على أسوار قلعة سيف الدولة
تحت ضوء نجمة ّ
أدون أخبار من عبروا..
أحزان من كانوا فوق هذه الضفاف
ومن أنشدوا قبل الفناء:
ُ
«ومتاع الحياة أحقر من
أن نتعادى فيه وأن نتفانى» ()3
هنا أجلس..
هنا أنام..
وهنا أموت..
عندما يداهمني النعاس أغلق دواتي
ّ
وأعلقها على غصن حلم
ّ
ألم أوراقي
وخوفًا من أن تبعثرها الريح
أحفظها في جيب غيمة
هنا
على سفر جديد
على سرير هذا البحر أغفو
هنا
في «أرواد» أنسج من الموت قوارب للحبّ
ومن حرير الريح أغزل مناديل للوداع
و«فساتين» للصبايا..
قبعات للبحارة العائدين من الزرقة إلى النهار
ّ
كل غروب أصعد الذرا العالية
ُ ّ
تحت صخور الشمس أقلب حبات الندى
هناك
أضرم النار لمن ضلوا طريق الصعود
إلى معابد ّ
الحب..
أشعل البخور للتي قالت:
«ال تحتقر إلهًا ال تعبده» (.)4
***
أنا «ميالغر» شاعر من سورية
ولست مواطنًا من سكان «نيويورك»
أو لصًا مطلوبًا من أحد أقسام شرطة «هارلم»
وال مجهول األب في واحد من مالجئ «لندن»
ّ
«هبيًا» متسكعًا في أزقة «سوهو»
لست من عاملي سكك القطارات في «باريس»
وال شرطيًا على باب «اإلليزيه»
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ً
أو قاتال وغدا يقتنص فالحي جبال «األطلس»
حروب ال ناقة لهم فيها وال جمل..
أو ُمطاردًا للهاربين من
ٍ
وال قرصانًا متربصًا على الخلجان والمضائق
أنا «ميالغر» شاعر من سورية
ولست بائع «علكة» على مداخل «آيا صوفيا»
أو تاجر جلود في «بورصا»
وال عريفًا في حلف «الناتو»
أو واحدًا من مرتزقة «بالك ووتر»
الداشرين على أرض «جلجامش»
وال رقيبًا في كتائب الموت النازية
ً
أو جنراال متقاعدًا من مرتبات
ألوية األرض المحروقة في الجزائر.
لم أحزن على موت وحش «ناغازاكي» و«هيروشيما».
كما ال يشرفني معرفة أي كان من أحفاد «جرسياني» (.)5
ممن عادوا في عام  2011لنبش رفاة «عمر المختار»
وإلحاق ما تبقى من ورثته بطيور السماء.
***
أيها العابر من هنا!
أيها الغريب!
وأنت أيها القادم من رماد الظالم!
أنا «ميالغر» من سورية
أصدقائي «كونفوشيوس» و«طرفة بن العبد»..
«زهير بن أبي سلمى» و«عمر الخيام»..
«طاغور» و«تولوستوي» و«بوشكين»..
«غاندي» والـ «همااليا»..
«رسول حمزاتوف» و«أمل دنقل»..
«بابلونيرودا» و«خورخي بورغس»
معذبو «فرانز فانون» ومنافي «محمود درويش»
نزيال في السجون «عزيز نيسين» و«ناظم حكمت»
«غارسيا ماركيز» «باولو كويللو»
«إيزابيل الليندي» ورعاة «الجاما»( )6في «األنديز»..
رفاقي الطيبون
أطفال «نيكاراغوا» و«فلسطين» و«الكاريبي»
ومنابع األمازون..
قبائل الطيور والغابات
مزارعو قصب السكر في «كوبا»
الصيادون الفقراء وعمال المناجم
ّ
قاطفو الموز ومغنو الشوارع في «دلهي» و«كاراكاس»
أبناء أفريقيا الطيبون
حفاة آسيا وشعراؤها
التائهون في الصحارى وعلى أطراف المدن
َ
أعمارهم في محطات البرد والنسيان.
بقية الخاسرين
***
نعم
أنا «ميالغر» موطني سورية
ال تعجبوا من أصلي السوري
ُ
ّأول الحب على هذا البحر
ُ
آخر ّ
الحب على هذه الشواطئ
أول الحروف
وأول البحارة المستكشفين ()7
ّأول العواصم وبداية الشعر
لست عبدًا ألحد
ولن أكون
«قافلة العبيد بين تلة» الكابيتول
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وحائط «المبكى»
إبل عند شيخ
ما كنت راعي ٍ
تنتخي لفحولته األعراب
وال حارسًا على بئر نفط..
أو داعية للركوع أمام آلهة الرمل.
***
أنا «ميالغر» من سورية..
وألنني من سورية
لم أحلم بالنوم لليلة واحدة في «برج العرب»
لم أقاتل مع جنود اإلنكليز في جزر «الفوكالند»
لم أرق قطرة دم ألي من مواطني «بنما»
أو القدس
لم أدهس أحدًا بعربة «همر»
في أحد شوارع «البيرو» أو «بوليفيا»
أحد من أحرار العالم الثائرين بوجه الظلم
لم أخطط لقتل ٍ
واالستكبار
لست من اغتال «غيفارا» أو «سلفادور اللندي»
لم أشارك في إسقاط حكومة «مصدق»
لم أطلق النار على أي من مواطني «ماتشوبيتشو» (..)8
أو أحاصر غزة وأمطروها بالفوسفور
لم أزرع جنوب لبنان بألعاب الموت
لم أعمل حطاب رؤوس في «الكوسوفو»
ولم أمزق المصحف الشريف في «غوانتنامو»
لم أمطر «فيتنام» بالقنابل والحرائق والموت
ولم أكن من عناصر الفصيل الذي اغتال «لوركا»
لم أشارك في حمالت التجويع
ألي من كان على امتدادات القارات الخمس..
لست الذي سرق كنوز «بابل»
وال الذي ّ
هدم أعمدة العجائب السبع
غير أنني أعرف:
من ّ
فجر أعماق «تورا بورا»
وأمطر بالقنابل قرى ومدن وجبال أفغانستان
من ّ
نصب قتلة الشعوب حكامًا عليها
ومن أحال الحقول إلى مقابر
من ّ
صير األخوة أعداء
وطعن عنق نجيب محفوظ..
وشارك في «كرنفاالت» اإلبادة الجماعية
ّ
في كل جبهات األرض
من اقتلع أبناء فلسطين
ورشق صدر غسان كنفاني بالرصاص
من أول طفل حتى آخر قصيدة.
وأعرف أيضًا من قتل األشجار والهنود الحمر
وصنع القنبلة النووية..
ومن قال:
«العرب مواطنو القرون الغابرة
برابرة العربة األخيرة من القطار.
قافلة الجمال المحملة بالذهب»
ومن ّ
حول العالم إلى مهبط للفوضى العارمة
***
أنا «ميالغر» السوري
ّ
طوفت في الكثير من عواصم ومدن العالم
غنيت مع الشيخ إمام «واه يا عبد الودود
ّ
يا الرابض على حدود ..أمك تسلم عليك»..
رقصت مع أزهار الغانج

15

وصليت في بيت «طاغور»
التقطت صورًا تذكارية في «تاج محل»
تبادلت التحيات مع عجائز الرباط
وأطفال الدار البيضاء..
أهديت بعض قصائدي ألدباء «الجاحظية»
في أرض المليون شهيد..
في طرابلس الغرب تسكعت بين ذات العماد
والساحة الخضراء
صعدت قمة جبل «كوكبان» في اليمن
تمنيت أن أضع زهرة على قبر «البردوني»
في أنقرة قرأت:
الحب ال ينبع من ّ
ُّ
فوهة بندقية..
وفي «اسطنبول» تأملت القباب والحمام
جلست في حديقة أصفهان
ووقفت على جسر «شاه إسماعيل»
مسحت وجه القصيدة بماء الورد في «قاشان»
وقرأت شعرًا في جامعة الزهراء
تأملت ملوك الفردوسي في «طوس»
وبحثت عن قبر هارون الرشيد في «مشهد»..
قرأت شعرًا في حضرة النيل
وتبادلت مع أدباء تونس الشوق والقصائد في «جدليان»
و«الحمامات».
لم يكن صديقي الفرنسي «جيرالد» حميمًا
حينما التقيت به في باريس
أو ذلك الشرطي الذي نهرني في مطار «أورلي»
ُّ
بت في فنادق الثالث نجوم في «روما»
حييت روح «بيكاسو» من مطار مدريد
أحزنني العراق عندما دخلت ملجأ «العامرية»
مددت يدي ألصافح طيف «جلجامش»
لم يكن ذلك الطيف سوى وجه الموت الذي تراءى لي
على جسر المسيب ..أضعت َس ْمت الفضاء..
فوق رمال الخليج تماهيت مع نشيج «بدر شاكر السياب»..
«يا خليج ..يا خليج»..
حملت التراب والذكريات من غزة الصامدة.
لم أبتسم في «الشارقة» أو في «دبي»
سمعت ترتيل القرآن باإلنكليزية في جامعة الشارقة
***
نعم ..أنا هو ميالغر السوري
ّ
الذي كلما فارق «رأس شمرا»
بكى رائحة الليمون
ومسح جراحها بمنديل حر «أوغاريت»
نعم أنا «ميالغر» الفينيقي السوري
حفيد هذه األرض
نسل هذه الشقائق
نورس هذا البحر
حامل «السالم عليكم»
والسالم على اإلنسان.

16

 2012 /1/21م 27 -صفر 1433هـ
السنة السادسة والعشرون

العدد «»1280

أغنية شآمية
|

تشع
ألمًا
ُّ

ح�سن بعيتي

|

ُ
وأرسله
أسقي الكالم ندى روحي..
ُّ
يشق عليه ما ُأحملهُ
فال
ِ

ُ
ُ
كم َّ ُ ْ
ليلْ ..
لغة
الله يا
جر ْبت من ٍ

أصبو وحيدًا إلى نجم ُأ ُ
غازله
ٍ

ُ
َ
هذي الحروف ووجدي فوق مبلغها
ُّ
ْ ُ
ُ
ماث ُله
تشف عنه ولكن ال ت ِ
ِ

ّ
يحبني ويرى أسمى لشقوته
َ
ّ
ُ
أبادله.
ْأن ال أقول له أني

ً
كم ُ
نشيدي َ
ْ
ْ
صار ُمكتمال
قلت هذا
وع ُ
ُ
رح ُأ ِّ
دت ْإن َّ
جد بي ُج ٌ
عد ُله

ما زال مجتهدًا قلبي ُيسابقني
ُ
ُ
وأعذله..
بأس ِه حينًا,..
أثني على ِ

ُ
َ
وغيم الحزن يغسلها
الشآم..
أرى
ُ
حين تقتلهُ
حيي – من الوجد – قلبي َ
ت ْ

وكلما ُ
سرت في دربّ ,
أحدثه
ٍ

ُ
ْ
حالي في الهوى غرقًا
يزيدني ضعف
الحب ما ْ
ُ
ُ
وأعظم ِّ
وسائله
قلت
ً
ُ
ُ
والبحر أصدق ما ترجو ُله ِصفة
َق ُول الخبير به  :ما ُ
ُ
أجهله
زلت
ِ
وأي ً
عيناك ْإذ تصفوُّ ..
مدى
كذاك
ِ
ْ
ُ
أضعتها ..مذ أضاعتني سواحله
ْ َ
ْ
فأعجزنا
فكم من الحسن حاولنا
معنى ..ال ُن ُ
ْ
ً
حاوله
لعينيك
وكم
ِ
ُ
الح َ
أعلل ُ
سن في أرض ُّ
أمر بها
ٍ

حس ٌن ..ال ُ
وفيك يا ُ
شام ْ
أعلله
ِ

وجع
هذا
ِ
ترابك ال أدري على ٍ
ُ
ْ
بأدمعي ْأم بأشواقي أقبله
ُ
ُ
الشعر يخذلني-
والياسمين – وكاد

ُ
لوال على النأي أوحى ْ
تخيله
لي

ُ
وقاسيون ..كأني َ
أسمعه
اآلن
ُ
ُ
يحدث الليل ْ
عن ٍّ
حب ُيشاغله :

ُ
عن الشآم بما ُي ْ
تطاوله
غري

ُ
ُ
ْ
ُ
نظرت
والبدر ُيدرك طرفي حيثما
ُ
َ
أسائله
يحسبني عنها
عينايِ ..
َ
اليوم رغم الجرح صورتها
وأرسم
ً
حقال من الحزن قد ْ
مالت سنابلهُ
ً
ً
وغوطة ْ
من صنوف العطر باذخة
ً
وجدوال حوله ْ
ُ
خمائله
غنت
ُ
أفارق الشام أيامًا فأحسبني..
في الريح ..طيرًا ضعيفًا ضاع منزله
ُ
تركت خلفي ومازالوا معي أبدًا
ِّ
بالحب ُ
كل خيط ً
ِّ
أجد ُله
رؤى
في
الريح ْ
ُأمًا إذا ُ
دقت َ
باب وحشتها
ُ
ُ
تقول :يا ُ
رسائله.
قلب جاءتني
ُ
ْ
ووالدًا لم يزل يستاف أغنيتي
ُ
معنى ِّ
ً
يؤو ُله
يجتاز قصدي إلى
ُ
وموطنًا ْلم ِّ
رسائله
يحملني

ُ
أحم ُله
ألنني في فؤادي جئت ِ

غازي اخلطـّاب

َ
ألمًا ُت ُّ
شع وأنت وحدك
ّ
التصد ِع
بين جدران
ّ
السرو
تنتضي قلمًا تشقق مثل جذع
ِْ
ً
ُ
َ
نجالء في جرح القصيدة
يوغل طعنة
ُ
األرق التي
وعلى جوارك شمعة
ِ
ْ
اختزنت دموع الصمت في أوراقها
ْ
ُ
يذوب وأنجمًا
وتساقطت حلمًا
ْ
ْ
عادت من األرض البعيدة
َ
ّ
الدواة فلم أجدْ
الليل حطم لي
ً
َّ ّ
َ
ُ
يضيء سواده األزلي إال قطرة
حبرًا
ْ
بيضاء ّ
َ
سح ْت من ندى الروح الشريدة
ّ
ُ
الدري
الكوكب
ما أنت لوال
ُ
ُ
ُ
والمصباح والشجر المبارك
ُ
ُ
غير مشكاة ت ُ
غالب حزنها
صفصافة
ويراعك المقطوع من
ٍ
ُ
الغمائم ّ
عمدته بعطرها
لوال
ما ذاق خمر األندرين...
ُ
ّ
تفت َق الجوريّ
وما غدا يستاق يوم
ْ
أحالمًا رغيدة
ّ
َ
العاشقين تناهبوا الصيف
من أنت؟ كل
ّ
الشهي
ْ
ُ
وأنت تعبث بالجريدة
ّ
َ
الشعر
كل الذين يكابدون
ُ
قد ُع ْ
ّ
الصافنات
بالعشي
رضت عليهم
بالحسان
النخاسة
وأغرقوا سوق
ِ
ِ
ُ
الشوق
ترسم في هزيع
وأنت
ِ
ْ
لوحتك الفريدة
*
َ
ّ
ألمًا تشع وكنت ترفل بالنعيم وباألمانـــــــــي
ُ
َ
ُ
ّ
النوارس والغوانـي
الذهبي تكتحل
وبحرفك
ُ
ُّ ٌ
دان
وسبيلك المخضر وعد ُمترف األشواق ِ
ُ
الجمان
الطير ينق ُر حبتين من
وعلى يديك
ِ
ّ
ْ
َ
ويقط ُع األوتار محترقًا بضوعات البيان
ُ
وبمقلتيك ُ
الزمان
الزمان من
رغيد ما يرجو
ِ
*
يا طالعًا من كهف جرجك...
ُ
الشجر الذي
ها هنا
ألقى على جمر الهجير رداءهُ
ً ّ ً
ُ
ٌّ
برية
يراود زهرة
كناري
وهنا
عن نفسها
ُ
وهناك ّ
حت الغزالة شعرها
سر ِ
وتأو ْ
ّ
ْ
الضياء
دت بضفيرتين من
ُ
وأمامك الينبوع عذبًا باردًا
األكواب من خمر ْ
َ
وماء
قد أترع
ٍ
الشعراء يغترفون منْ
ُ
وهنالك
نهر الحياة ويملؤون جرارهمْ
عطرًا ّ
تضوع من ُعنيزة َ
ّ
يوم نض ْت ثوبها
ّ
ّ
الض ّل ُيل ال ٌ
خمر وال
وترنح
ْ
ٌ
أمر وال ٌ
القضاء
روم وقد ُح ّم
ً
ماذا يفيدك إن كتبت رسالة
الم ْلك ُ
تبكي بها ُ
المضاع وتشتكي
كالعاشق المحزون من غدر النساءْ

الم ْل ُك َ
ُ
ضاع...
وذو القروح ّ
مضر ٌج بدمائه
ُ
والروم تضحك في جنازته التي
ْ
الع ُ
احتشدت بها ُ
قبان
ُ
ّ
العربي
تهتك وجهه
ّ
ْ
تسقي شعره ّ
الرداء
الس ّم المعتق في
ماذا وقد خلع الذين تقاسموا
ْ
َ
َ
الحياء
أثواب
األثواب
ُ َّ
والوارثون ُ
الملك والشعر الميتم
ْ
قداحهم
يضربون
ُ
ستعلن ُّأيهمْ
في بيت كاهنة
يحظى بثغر ُعنيزة ٍ
َ
ُ
ْ
الرجاء
ويعود معسول
*
ّ ُ
ّ
ألمًا تشع وقلبك الخفاق
ُ ّ
ُ
الحنين بزخة ٍ
باكره
العمر
من ذكريات
ِ
عابقة ْ
بهمس حبيبة ٍ
ٍ
َ َْ
ُ
أشعلت الطال
شغفتك حبًا يوم
ِ
َ
صورًا ّ
البهاء
لسيدة
ِ
ْ
ُ
الحسان
الغيد
وحولها
ُ
ُ ََ
ٌ
ودنا الجمال من الجمال وأنت مفتتن بما
ْ
ّ
وصيفتان
شد ُته في نهر اللجين
َ
تعكس َ
ُ
أنجم الكأس التي
عيناك
ْ
امتزجت بشوقك للحيا ِة
ً
ّ َ
وحملتك رسائال
ْ
األمان
للباحثين عن
الشعر
لوال نجاوى
ِ
ٌ
ُ
ْ
والهم ُس الرغيد ونظرة
َ
ْ
الورد
حملت سالل ِ
ِّ
ْ
النتهبت فؤادك ّرب ُة ْ
الحسن المدل
ْ
وأطفأت بجوارك المشحون ِ
ْ
ْ
األقحوان
نه َر
َ
هي ذي حبيبتك التي
ْ
القصائد
سكبت على جمر
ِ
عطرها ّ
الفو َاح...
ْ
وانهمرت على صحرائها مطرًا
ُ
القصائد...
فأينعت
ِ
ّ
ُ
واختفى األلم الممض
ْ
ْ
حمامتان
ورفرفت فوق البيوت
ٌ
ُ
هي ذي الحبيبة وردة
ٌ
وقصيدة
ٌ
وسالفة
ُ
ٌ
موطن
هي ذي الحبيبة
ٌ
وحمامة
ٌ
ّ
موطن
المرصع
أغلى من الذهب
ٌ
وحمامة يتعانقانْ
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الشام بوصلة الهدايه ألف باء الطوفان
|

عدنان ا�سمنـــدر

|

جودي العربيد

الماء
في
مهد ِ
البحر ِ ،
ِ
ُ ُ ُ
ً
تشرق لألبا ِة صالة..
َ
ْان ْ
غمامة
شراع
شر
ٍ
ّ
َ ْ ْ َ
راع
يا من وهبت إلى الش ِ
ً
حياة..
ُ
ُ
ما كانت األرض الوسيعة
ْ
مرقدًا
َ ّ
َ
موس
فاخترت مرآة الش
ِ
ً
ُهداة
النجوم متى ُول َ
َ
ُ
دت
لت
ِ
ع ِ

تيه ورحت تقول
إن كنت في ٍ
أين السبيل ونهجه المأمول ؟
في قاسيـــون منارة أزليــــة
فأعرج إليها فضوءها إكليل
هذي دمشق حضارة ال تنحني

هذي فلسطين الجريحة دونكم
في كل يوم صرخة وعويل
لم تفعلوا شيئًا لوقف نزيفها
يا ليت أن حيادكم مقبول

إال لخالقـها وذاك دليــل
عرش العروبة في الشآم جذوره
والقلب في فيحائها مجبول
والغوطتان من الجنان وفيهما
بردى يصفق والهواء عليل
والشعب ابن الشمس في تاريخه
ُ
ََ ُ
ألــق المداد وصهوة وصقيل
ْ
أقبلت
وإذا النوائب مثل سيل
ألفيته كالطـود وهي تسيــل

لكن أوكار الخيانة فيكم
ُ
فإذا يهوذا صاحب وخليل
وإذا دمشق هي العدوة عندكم
تتآمرون ؟ فعقلكم مخبول
فالشام بوصلة الهداية والرؤى
ٌ
من يعشو عنها فاسق ضليل
حطـــين قادمة يقـــود لواءها
بشار ابن األكرمين سليل

ٌ
شعب توحد فالشآم محجة
مهد العلوم وضادها التنزيل
ها أنت نبراس الريادة والعال
فــ ِـيك التقى التفسير والتأويل
ٌ
ٌ
حصين ليس ُيثلم صخره
حصن

من هضبة الجوالن يزحف جيشه
والقدس وجهته وفيها يصول
ٌ
وهناك في أرض النــبــوة والتقى
يتعانق القـــــرآن واإلنجيــــل

وصدى سهام المارقين هزيل
يتآمرون مع الفرنجة ويحهم
لم يبق فيهم عاقل بهلول
ياأيها األعراب يا أهل الخنا
ُ
إن تنسبوا فزعيمكم قابيل

فالمسجد االقصى ومهد مسيحنا
زهراء آل المصطفى وبتول
هذا هو الوعد اإللهــي الذي
البــد أن حدوثــه مفــعول

ْ
ورفرفت علياؤها
سكنًا
ً
ُي ُ
ضيء مهاة
ْ
وحلم َت أن تبقى
سحابًا ماطرًا
ّ
ُ َ
ُ
البحر الش ُّ
هي
ودماؤك
ً
دواة
َ
َ
ُ
األحالم
فعد ْت بك
ُت ُ
َ
سعدها
مرع
ُ
َ
المحيط
أمواج
لتقوم
ِ
ً
رواة
ٌ
ّ
ّ ّ َ
حتى إذا ظنوا بأنك راحل
َ
ُ
الغمام
نهض
ً
ّ
حيل رفاة
على الر ِ
َ ّ
خيل
مستلهمًا مجد الن ِ
ً
َ
خضراء
صبابة
ُ
ً
شتاء
الحنين
ترجمها
َ
ّ
بوح
فرجعت في
ِ
البرق الص ِ
ً
رسالة
ُ ّ َ
َّ
األبي
الرمل
تستقرئ
نداء
تمضي على َ
القلوب
سع ِف
ِ
ً
َ
حمراء
وصية

َ
دروبها
َ
ين
في الخافق ِ
خطا الرجال ً
فداء..
ِ
-- × -ُ
ليل  ،يا َ
العروبة
شجر
يا
ِ
صامتًا
َ
ّ
ُ َ
نجمك نائمًا شك ًاء
ما زال
ْ
فكم ارتحلنا
نحو أقدام ْ
بدت َ
مددًا
ٍ
ونحن ُ
نرودها خيالءً
ْ
ُ
األمواج
باءت بنا
تشكو عريها
فغدا الثرى للراحلين
ً
رداء
ْ
ً
قف لحظة
َ
الظالم وقد زها
ّإن
ُ ّ
ّ
الن ِّ
دي
وء
سيجود بالض ِ
ً
نقاء
ً
َ
قد أرجعوك إلى بالدك رحبة
ّ
العربي
في رملك
ُ ُ
بعث ً
ماء
ت
ّ ُ
ْ
البندقية
فلقد نعتك
ًّ
حرة
قي عزفها ُ
دمع المساء
أضاء
ّ
باح
وعلى الص ِ
ُ
صهيل مهرك قد دوى
َ
فوق البطاح ُي ّ
األرجاء
جم ُع
ِ
ْ
نم هانئًا
ُ
ّ
بيع
فاألرض حبلى بالر ِ
وبالشهور
ِ
ُ
وريحهم تنأى ً
هباء

الوجيب ً
ّ
ُ
إباء
قسمها
َّ
َ
الر َ
تلك ّ
يح
لتظل

ُ
الفؤاد
مرحى َلم ْن كان

ُ ْ
تبعث حلمها

مهاده

الجبين
عالي
ِ
ً
سماء
الوحول
على
ِ
ُ
وت ُ
ُ
المحيط
أمواج
عيد
ِ

ُوي ُ
الطوفان
قيم في
ِ
ألفًا باء..
--- × ---
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أبو سوم
|

جرج�س حوراين

عندما رحل عمي إلى األرجنتين ،قال لوالدي :حصتي من األرض
ً
ً
هي القطعة الشمالية .ال أريدها ،أعطني بدال منها ماال ،يساعدني
في الرحيل ،لقد ضاق صدري هنا ،كل األبواب مقفلة في طريقي.
وبالرغ���م من محاوالت والدي الكثيرة لتغيير رأيه في الس���فر،
إال أن عمي كان رأس���ه أقس���ى من الفوالذ ،وبالرغ���م من أن والدي
وافق على زواج عمي من ندوش (وال أعرف اسمها ،لكن عمي هكذا
يناديها)،إال أن ذلك لم ينفع.
لقد كان لعمي قصة عشق غريبة . . .فكل الناس هنا يتكلمون
عن عمي وتل���ك الفتاة التي ال يعرفون عنها أي ش���يء .كان عمي
يحبها أكثر من أبيه وأمه ،هكذا قال لوالدي عندما دخال في نقاش
ح���اد ّ
التم عليه أهل الح���ارة .وكثيرًا ما غاب عن البي���ت ً
أياما كان
ّ
يقضيها في أحضان ندوش .وكان يعد تلك األيام هي األجمل.
ً
معارضا لقصة الحب هذه ً
عادا أن عمي يتس���لى
كان وال���دي
كعادته ،ومن غير الالئق أن يخدع تلك الفتاة .فوالدي يحدثنا عن
مشاكل عمي منذ صغره ويتهمه بالالمباالة في حياته.
ُ
ُ
إصرار عمي
وصار عمي يعاند أكثر ،فكلما زاد رفض والدي ،زاد
على الزواج من فتاته.
وافق والدي على س���فر عمي .اس���تدان له المال الالزم من أبو
فارس صاحب الفرن اآلل���ي الوحيد في القرية .قال لنا :كان جدكم
ً
يملك فرنا ف���ي الضعية ،وكان رغيف الخبز ال���ذي يأتي من فرنه
هو األش���هى ،وكان الجمي���ع يقضون وقتًا ممتع���ًا وهم يراقبونه
وهو يرمي الرغيف في الهواء ثم يس���تقبله بيده اليمنى ،وعندما
يسألونه عن س���ر هذا الطعم المميز لرغيفه ،كان يقول لهم :أرفع
الرغيف في الهواء إلى أقصى ارتفاع حيث تستقبله أشعة الشمس
اآلتية من تلك الطاقة في السقف فتقبله ،وتعطيه جمالها ،وكان
كل منه���م يطلب منه أن يرفع رغيفه أكثر وأكثر .ثم جاء أبو فارس
ً
كثيرا في وجه تلك اآللة،
من المدينة ،وبنى فرنا آليًا ...ناضل جدكم
لكنه لم يصمد ً
كثيرا ،أغلق الفرن بعد س���تة أشهر ،ومات بعد ذلك
بش���هر . . .و اآلن وبعد أن كان جدكم يقدم المال لمن يحتاج دون
فائدة ودون سند ،صرنا نستدين من أبو فارس بالفائدة.
بعد أقل من شهر على سفره ،أرسل عمي لنا أنه تعرض للسرقة
في المطار؛ حيث هاجمه ثالثة من الزنوج مفتولي العضالت ،وكادوا
أن يقتلوه ،لكنه أعطاهم كل م���ا يملك ومضى بحاله .قال لنا :منذ
اللحظة األولى لوصولي إلى هنا عرفت ماذا ينتظرني.
لم يتحمل والدي متابعة الرس���الة .بك���ى ،وانطلق إلى فرن أبو
ً
ف���ارس يطلب منه ماال .لكنه رف���ض أن يعطيه ليرة واحدة قبل أن
يوفيه ما أخذه منه قبل ش���هر .وبعد وساطة خوري الضيعة الذي
أش���فق على عمي وصلى له كي يحفظه يسوع في غربته ،وافق أبو
ً
فارس على إعطاء والدي مبلغا من المال بفائدة أكبر من س���ابقتها.
ولقد أرس���له إلى عمي على العنوان المكتوب في الرسالة .في تلك
الليل���ة قال لنا والدي :أهون عل���ي أن أدخل القبر من أن أدخل ذلك
الفرن . . .يذكرني بجدكم.
كانت رس���ائل عمي ال تنقطع . . .فال يمضي ش���هر أو اثنان إال
ويرس���ل لنا رسالة يخبرنا فيها عن وضعه السيئ ،وكيف دحرجته
الحياة إلى الهاوية ،وفي نهاية كل رسالة كان ال ينسى أن يترجى
ً
والدي كي يرس���ل له مبلغا من المال يس���اعده على تجاوز المحنة.
ً
قليل من المال يا أخي يدفع عربتي قليال ،يقويني. . .
ولقد أرس���ل لنا م���رة يحدثنا عن الدفتر الذي يس���جل فيه ما
اس���تدانه من والدي .وأخبرنا أن ه���ذا الدفتر يضعه تحت مخدته،
ولطالما س���مع صوته يوقظه من النوم ويدع���وه إلى الجد والعمل
ليوف���ي ما عليه م���ن ديون .حتى أنه صار ي���رى الدفتر في أحالمه
أشبه بوحش ينقض عليه .لقد حرمه النوم  .ولن يرتاح حتى يمزق
هذا الدفتر اللعين ،وال يستطيع ما لم يسدد كل ديونه.
كان والدي يؤكد لعمي في كل رس���الة أن بين األخوة ال يوجد
دي���ن .فما عنده هو ألخي���ه .ودائمًا يرفع م���ن معنوياته ويدعوه
للتفاؤل ،فالحياة دوالب ،وس���اعة الفرج الب���د أن تأتي وإن تأخرت
بعض الش���يء ،ويذكره بما حدث ألبو مروان البيطار الذي خسر كل
شيء في تجارة الصوف ،وعاش أيامًا ،ليس في بيته كسرة خبز ،ثم

فرجت معه بورقة يانصيب .وأبو عدنان الخياط الذي احترق مصنع
الخياطة لديه وكيف وبعد معاناة أكثر من ثالث سنوات ،جاء إليه
تاجر حلبي يعرض عليه أن يشاركه في مصنعه ،التاجر بماله وأبو
عدنان بمهارته وفنه في الخياطة.
ثم بعد أش���هر قليلة وصلتنا رس���الة جديدة م���ن عمي طلب
المساعدة من والدي لشراء بيت صغير يخلصه من األجرة المرتفعة
التي يدفعها في الفندق .قال لنا :أعمل في مزرعة للطيور الغريبة
التي لم أش���اهدها من قبل ،ولقد عرض علي صاحب المزرعة شراء
بي���ت صغير فيها مقابل مبلغ أدفعه ل���ه ً
فورا ،والباقي أدفعه على
شكل أقساط يخصمها من راتبي.
أعجب والدي بالفكرة ،وقال :ربما ب���دا يعقل هذا الولد .وانبرى
مرة أخرى يس���تدين من أبو فارس الذي قال له :لقد كثرت ديونك
يلي���ا
ي���ا .
إ
رد عليه والدي :من سيساعد أخي إذن؟
أعطاه المال وهو يقول له :وهل ذهب إلى هناك كي تس���اعده
أم ليساعدك؟
طلبت أمي من والدي أن يبيع األرض الش���مالية ويوفي الدين
ألبو فارس ،فلقد أرس���ل ً
مرارا يطلب .لكن والدي رفض الفكرة .قال
لها :ف���ي نهاية األمر الحنين إلى الوطن ال يقاوم ،لذلك س���يعود،
ومن المفرح أن يجد األرض التي تركها بانتظاره .لكن أمي قالت له:
ً
لقد أخذ الكثير من المال بدال منها.
ثم انقطعت أخبار عمي س���نة تقريبًا ،أرس���ل لن���ا بعدها أنه
تع���رض لحادث مؤلم ،تفتتت عين���ه اليمنى على أثره ،وأجريت له
ً
عميل���ة لزرع عين زجاجية بدال منها ،وهو يحتاج إلى مبلغ من المال
لدفع أجور العملية.
ً
جاء الخبر صاعقا على والدي .وبكت أمي كثيرًا ،وأشعلت شمعة
له في الكنيسة.
أياما صعبة ً
قضين���ا ً
ج���دا ،خاصة بعد أن رف���ض أبو فارس أن
يعطي والدي ليرة واحدة رغم كل الوساطة .األمر الذي اضطر والدي
لبيع الكرم ألبي ف���ارس ليوفي له الدين .وباع الفرن له أيضًا ،وهذا
ماكان يتمناه منذ وصوله إلى الضيعة .وطلب مني والدي أن أوصل
ثم���ن الفرن إلى عمي في األرجنتين وأطمئن على صحته ،وقال لي:
قل له لقد كس���رت ظهر أخيك .فلقد ّ
عد وال���دي بيع الفرن ضربة
كبيرة له.

كان سفري أشبه بالحلم ،فلم أكن أتوقع أن أسافر خارج هذه
الضيعة .لقد كان سفري إلى العاصمة ً
حلما ،ولكنني اآلن تحملني
الطائ���رة إلى البلد الذي طالما كنت أراق���ب فريقه في كاس العالم
وأشجعه .كانت الرحلة مثل المنام.
وصلت إلى العنوان المكتوب .وطوال الطريق كنت أفكر بعين
عمي الزجاجية .وبدفتره الذي يضعه تحت المخدة.
س���ألت الحارس الذي يقف مثل عمود م���ن الكهرباء عن عمي
الذي البد أنه يعمل داخل هذا القصر الجميل .وسرني أن الحارس
يتكلم العربية .قال لي بلهجته اللبنانية :تسأل عن البيك.
البيك! ال .أسأل عن غطاس العساف
 نع���م . . .الس���يد غط���اس هو صاحب ه���ذا القصر .ماذاتقرب له؟!.
 إن���ه عم���ي . . .جئ���ت لزيارته ،أطمئن عل���ى صحته بعدالحادث.
حادث! الناس ال يتمنون الخير ألحد .لقد كثر الحاسدون،
وكثرت اإلش���اعات بعد أن صار البيك من المرشحين للبرلمان .إنه
في الداخل يقوم برياضة الصباح.
دخلت القصر وأنا أش���عر أن قلبي يكاد يتس���رب من مسامات
ً
قدمي .كن���ت خائفا من المجه���ول الذي س���يواجهني .من هذه
المزحة التي يقولها هذا الرجل.
تفاج���أ عمي عندما رآني .بدا على وجه���ه أنه لم يفرح بلقائي.
قال لي غاضبًا :هل أرسلك والدك ليتأكد من صحة رسائلي ،والدك
ً
دائما يشك بأقوالي.
ً
لم أجبه .لم أعرف بماذا أجيب .كان يحمل في حضنه حيوانا لم
أره من قبل .قال لي :ال أظن أنك س���تفكر أن هذا القصر الذي أملكه
هو من المال الذي أرسله لي والدك . . .هذه العظمة إنما وراءها هذا
الحيوان الذي يجلس في حضني .إنه معلمي. .
لم احتمل ما أس���معه م���ن عمي .تركت القص���ر وصوت عمي
يالحقن���ي :قل لوال���دك أال يتصرف باألرض الش���مالية . . .أريد أال
ينسى أنها حصتي .في رأس���ي فكرة إنشاء مزرعة لتربية أبناء أبو
سوم فيها.
تركت القصر .دون أن أودع عمي .ولم أحمل من قصره أال صورة
ذلك الحيوان الذي قال عنه عمي أنه معلمه.
وصار شغلي الشاغل أن أعرف كل شيء عن هذا الحيوان الذي
ً
معلما له.
اتخذه عمي
( الحقًا عرفت أن هذا الحيوان يعيش في أمريكا وهو يتظاهر
بالموت عند اإلحس���اس بالخطر ،فيرتمي عل���ى أحد جانبيه ويغلق
عينيه ،ويترك لس���انه يتدلى من فمه فيظه���ر وكأنه مات ،حتى
يتيقن أن الخطر قد زال فيعود إلى الحياة.).
أشعر بالحزن الشديد ،وأس���أل نفسي كيف يمكن أن نعيش
الحياة مع أناس ّ
يعدون أن أبو س���وم معلمهم .كم س���تكون مملة،
وقاسية ،ومرعبة!
عندما س���ألني والدي عن عمي ،قلت له إن أموره بخير وصحته
تتحسن .فرحت أمي وشكرت يس���وع ألنه استجاب لصالتها .وأما
أخي الصغير فقد سألني عن عين عمي الزجاجية .قلت له ضاحكا:
ً
لقد ابتلعها أبو سوم ،وأعطاه بدال منها عينه.
ضحك الجميع ولم يسألني أحد عن أبي سوم.
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ن�صر حم�سن

دائمًا أجد نفس���ي مجبرًا على حملهّ ,
أتجول في شوارع المدينة النائمة,
أسنده أحيانًا على عمود كهرباء ,وأصعد ألطفئ المصباح المتأللئ الفاضح,
ّ
ّ
عملي يقتضي التخفي ,لئال يخاف الناس ,فأنا ال أخاف .الجدران المرتفعة
ّ
تغريني لرؤية ما وراءهاّ ,
أثبت الس���لم جي���دًا ,وأصعد ,أراقب أمكنة ال يراها
ُ
الكثيرون من أمثالي ,أسعد باكتشافاتي المليئة بالمفاجآت .أفاجئ كائنات
ّ
الليل ,أتعثر بها ,فتجفل ,تهرب قبل أن تصل قدمي إليها ,وتركلها.
ّ
أنا مصباح الشعالن ,ابن ّ
شرقي لمدينة ال تعترف بأحيائها الشرقية,
حي
أرغ���ب بمعاقبتها ,أخرج إلى الش���رفة ,أمس���ح أضواء المدينة ,أستكش���ف
أحياءها الهادئة ,أبنيتها الرخامية ,حاراتها وشوارعها وشرفاتها ,ثم أعود
إلى غرفتي ,أطفئ الضوء ,فتمتلئ بعتمة كثيفةّ ,
أتقدم بحذر صوب السرير,
ّ
ّ
ّ
عيني ,أحمل سلمي ,وأمضي.
أتكئ على وسادة قاسية ,أغمض
في الميدان الرئيس���ي يفاجئني عامل التنظيف���ات ,بل أنا أفاجئه ,فال
ش���يء وال أحد في هذا العالم يفاجئني ,ينظر ّ
إلي باندهاش ,يوقف عربته
ّ
مبحلقًا بي ,وقبل أن يتكلم ,أمس���حه عن الوجود ,ويبقى الميدان لي وحدي.
ّ
ّ ّ
تغير اتجاهها ,تطيعني ,تطفئ
أتلفت حولي ,أشير للس���يارات العابرة أن
ّ
ّ
ّ
الفرعية .أستطلع المكان ,الشرفات
أضواءها الكاشفة ,وتنس���ل بين األزقة
ّ
القريبة مضاءة بأضواء خفيفةّ ,
ملونة .س���تائرها الش���فافة الناعمة تتماوج
ّ
ّ
شبحية ,أبتسم بخبث ,أحمل سلمي وأمضي ,أسنده إلى الشرفة,
أمام أخيلة
وأصعد.
ّ
الرومانسية ,لم أكن أحتاج إلى سلم ,كان باستطاعتي
قديمًا .كنت شديد
ّ
ّ
ذراعي جناحين ,أطير بهما ,وأحط فوق الشرفات واألسطحة ,وأعالي
أن أجعل
الجدران ,أدخل الغرف بثقة ,ال شيء يخيفني ,فحين أشعر بأي خطر ,أرفرف,
وأطير عائدًا إلى مكان آخر.
ّ
واقعية ,فال يمكن لإلنس���ان أن يطير ,هكذا خلقه الله,
اآلن .صرت أكثر
ّ
مغضوب���ًا عليه ,أو ّ
ّ
عيني ,أصبحت العتمة أق���ل كثافة ,أضواء
مكرمًا .أفت���ح
الش���ارع تدخل الغرفة ,يصير المكان مساحة سوداء ,مرشوشة ّ
بذرات ضوء
خفي���ف ,أرغب بالنوم ,أحتاج إليهّ .
مض���ن ,مئات الصناديق أنزلتها
مر يوم
ٍ

من الش���احناتّ ,رتبتها متالصقة قرب الحائط .أنا مصباح الش���عالنّ ,
سيد
ّ
ّ
ّ
معلمي .دائمًا ّ
عت ّ
يعير زمالئي العتالين ,ويقيسهم
الي الس���وق ,باعتراف
ّ
بي ,ينظرون ّ
إلي بحس���د ,أو بغيرة ,وأحيانًا بش���فقة ,يس���رون إلى المعلم,
ّ
يوشوش���ونه مس���وغين تقصيرهم ونش���اطي ,بهذه الحدبة القوية ,كتلة
ّ
عظمية محاطة بنس���يج س���ميك من العضالت ,وضعه���ا الله خلف كتفي
ٌ
األيم���ن ,ألصقه���ا بي منذ أتيت ه���ذه الدنيا .أس���ند الصناديق واألكياس
فوقها ,تساعدني كثيرًا ,أتباهى بها أمام إشفاق اآلخرين ,تساعدني أيضًا
ّ
ً
س���لمي الثقيل حين ّ
أتجول ليال؛ بل هي الس���بب الذي قادني إلى
في حمل
ّ
ّ
ّ
السلم .قلت لكم إنني صرت واقعيًا حين تخليت عن الطيران ,وهذا كالم غير
دقيق؛ بل غير صحيح ,فما أجمل أن يطير المرء ,كنت أش���عر بسعادة ٌ غامرة,
لكن ه���ذه الحدبة تجعل طيراني غير متوازن ,أبدو حين أطير كطائر أصيب
أحد جناحيه ,دائمًا أميل إلى اليمين ,فتحس���بني الخفافيش طائرًا حقيقيًا
مصابًا ,فتنهال ّ
علي بشراس���ة ,وقد أس���قط خلف جدار ,أو تحت شرفة ,فال
أس���تطيع النهوض ,لذلك عدلت عن الطيران ,حزينًا كن���ت ,وما أزال حزينًا
ّ
ّ
عيني ثانية ,تطير الرغبة في النوم ,ويطير
حين أتذكر أيام األجنحة .أغمض
النعاس ,وتستيقظ رغبات أخرى.
ّ
أترك الس���لم مستندًا إلى الشرفة ,وأقفز ,النافذة مفتوحة ,أزيح الستارة
ّ
ّ
بهدوءّ ,
أتأمل ألبسة النوم الش���فافة لنساء شبه عاريات .األجساد تغط في
ّ
النوم ,والس���يقان العارية تنس���ل من تحت األغطية الخفيفة ,وتلمع تحت
أضواء ّ
ملونة ,وقد تتش���ابك مع أفخاذ خشنة ,أشعر بعداء ,ورغبة في القتل,
ّ
أعودإلى الس���لم ألحمله إلى ش���رفة أخرى,التخفي وراءهاس���وى النس���اء.
ّ
أحدق في فضاء غرفتي ,أكره ّ
ذرات الضوء التي تكشف لي أشيائي في
الغرف���ة ,فتعيدني إلى الواقع من حلم كنت في���ه مفعمًا بالرغبات .ال أطيق
العودة ,أحب البقاء فوق الش���رفة ,هناك تنحسر األغطية أكثر عن األجساد
ّ
ّ
ل���دي ,تتوتر األعصاب,
األنثوي���ة ,تجتاحني رغبة قاه���رة .يرتفع الضغط
أسند حدبتي إلى الحائط ,وأشرع بخلع مالبسي ,يصلني بوق سيارة مسرعة
بتواصل مزعج ,ث���م يغيب مبتعدًا ,يتلوه نب���اح كالب راكضة ,وتموء هررة
ً
ّ
ّ
ألتكوم
بالهم,
تتصارع .حركات أكرهها حين تعيدني من الش���وارع مثقال
ّ
هنا ,في هذه الغرفة البائسة .ينكسر الحلم ,ويتكشف الصباح عن شاحنات
مألى بصناديق الفاكهة وأكياس الخضار ,يدخل السوق بما فيه إلى الغرفة
ّ
ّ
يتحول إلى
المعتمة ,تبتعد الش���رفات ,ويغيب الس���لم بدرجاته المتينة,
حبل ,أرقص عليه كبهلوان ,أقفز إلى فوق ,ألمح بنظرة خاطفة خيال امرأة ,ثم
ّ
أسقط إلى الحبل ,ألقفز من جديد ,دون أن تتوضح معالم امرأة حقيقية.
ن���م يا مصباح .اقترب الفجر ,أال تريد أن تنام؟ الصناديق تنتظر زنديك
اطو ذاك
وحدبتك ,تعبت كثيرًا في مشوارك الليلي هذا ,أرح نفسك يا رجلِ ,
ّ
السلمّ ,
خبئه في درج الطاولة ,أو تحت الفراش ,اجمع حبالك يا بهلوان لليلة
القادمة .في مشوارك القادم ,عليك أن ّ
تغير المكان ,ابحث عن حارة نساؤها
ّ
أجم���ل ,حارة خالية من الرجال ,ومن الس���يارات ,ومن عاملي التنظيفات .لم
ّ
توفق هذا المساء ,ظهور عامل التنظيفات فأل سوء .ابحث عن مكان آخر يا
ّ
مصباح الش���عالن ,فكر ,ال ّبد أن تجد حارة أفضل ,نساؤها أجمل ,والوصول
إلى شرفاتها أسهل ,أو عد إلى رومانسيتك القديمة ,اركب جناحيك ,وانس
أم���ر الحدبة .ارحل إلى مدينة أخرى ,هن���اك الكثير من المدن ,فلماذا ّ
تقيد
ّ
الشرقية؟
خيالك بمدينة تكره أحياءها
ّ
التناس���لية أول األعضاء التي تنام في جس���م ابن
يقولون إن األعضاء
ّ
ّ
آدم .أكثر من ش���خص قال ذلك ,أمور تحيرني ,تجعلني أشك في تكويني
البش���ري ,أو أن من قال تلك المعلومة غير صادق ,لماذا يختلف األمر معي؟
ّ
لماذا ال أنام كما ينام ّ
بقية خلق الله؟ الناس ينامون مستلقين ,وأنام متكئًا
على حائط تفصلني عنه حدبة لعينة.
يا الله ....ما أجمل أن ينام المرء مستلقيًا!!!
مع قدوم الفجر كانت عيناي تهمدان ,تتقارب الرموش بإنهاك ,وتغيب
ّ
ّ
س���أزورهن في الليلة
عيني على ش���رفات ,ونس���اء
المدن جميعها ,أغمض
ّ
القادمة ,لن أعود إلى الطيران ,س���أبقى أحمل الس���لم الثقيل كل مساء ,لن
ّ
أحوله إلى حبل ,ولن أكون بهلوانًا ,أخاف السقوط ,أخشى على حدبتي ,مبعث
ّ
ً
فخ���ري بين زمالئي العتالين ,لن أترك مج���اال لخفافيش الليل أن تتبعني,
ّ
ّ
ّ
ّ
السلم هو الحل الوحيد لرجل ّ
وتنقض ّ
واقعيًا ,حتى في
أحب أن يكون
علي,
خياالته ,وفي لياليه القائظة راح يرسم مدنًا جديدة ,وشرفات بألوان يحبها,
ً
ّ
ونساء دون مالبس.
يتجرأ أكثر ,فيرسم نوافذ دون ستائر,
وقد

|

رجب كامل عثمان

ُق ْم يا نزار َ
فأنت ٌّ
حي بيننا
ُ ُ
األلى متنا َ
ُ
ضميرنا
ومات
نحن
ُ
َ
كفـ ْ
َ
حولك ّ
نت
األشالء
ق ْم وانظر
بالياسمين ِ فهل َ
رأيت َ
َ
وفاء نا؟!
ِ
ُ
نحن األلى بعنا قصائدنا التي
دماء ّ
والد ُ
َن َز َف ْت ً
ماء دماؤنا
ّ
َ
كنا «لم ْ
َّ
نكن»
الوفي ونحن
كنت
ّ
ُّ
ً
إال ظالال نستظل بظلنا
َ ُ
عيه ُّ
المديح ّ
َ
تجددًا
ن ِرث
وند ِ
َ
ّ
َ
حسب ِمزاجنا
األوزان
ونجدد
ُ
َ
ْ
واكتب ما ترى
اليوم
ق ْم يا نزار
الخوف في أعماقنا
واكس ْر جدار
ِ
ِ
َ
يوم ّربما
ِ
فإن التقينا ذات ٍ
َ
َ
األحزان فيما بيننا
نتقاس ُم
ُ
دمشق ُّ
تئن من أوجاعها
هذي
يئن ْ
مين ُّ
والياس ُ
َ
لكن ما انحنى
َ
رحمن َ
ُ
أنت المرتجى
أدعوك يا
ْ
الطف بنا يا ُّ
رب واحفظ شامنا
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الخالسي The Mulatto
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ت�أليف :راميوند كوبليان

ّ
دل نباح الكالب في الخارج على دخوله عبر
ُ
دخلت غرفة
البوابة الحديدية الفخمة .عندما
الطعام ،كان جالسًا هناك أمام حاجز البار آخذًا رأسه
المستدير بكلتا يديه ومدمدمًا بغضب:
َ
ـ ابن زنا ،ال َ
تنس أنك إنسان أسود .ال تنس ،ال
َ
تنس أبدًا...
ُ
دلفت إل��ى خلف حاجز البار دون أن أرب��ت،
كعادتي ،على كتفه .عندما رأيت وجهه اتضح لي
ُ
أسرعت بجدية عامل
أن أمرًا ما فظيعًا حصل له.
ّ
بصب قدحين من الشراب وناولته صامتًا
بار ماهر
ّ
أحدهما .عب في جوفه دفعة واحدة كل ما احتواه
ّ
عيني وانفجر غاضبًا:
القدح .ثم نظر مباشرة في
ـ لماذا أنتم البيض شريرون هكذا؟
لم أكن قادرًا على اإلجابة على سؤاله المعقد
الذي نشأ من خلفية تعقيد وضعه .كان خالسيًا.
كان عليه أن يعرف الجواب ...فقد حمل َ
دم كال
متساو .واجهتني مثل هذه األسئلة
بقدر
والديه
ٍ
ٍ
آالف المرات ولم أجد جوابًا عليها.
استمر يكرر بإلحاح لنفسه« :ابن زنا ،ال تنس أنك
إنسان أسود ،ال تنس أبدًا »...إلى أن أعياه االنفعال
ْ
لحقت به منذ أيامه األولى في سرير
وهمد صوته.
الطفولة وصمة «ابن زنا» ،وما زالت تسفع كيانه على
مدى أربعين عامًا.
ال داعي ألن يتكلم هذا الرجل الدامع العينين
كي تفهم ما حدث لهُ .
كربه بذاته يحكي .صليبه
ّ
الثقيل شاهد على العار الذي سببه صالبوه.
جمعتني وإياه على مدى سنوات عديدة صداقة
ْ
تجاوزت سويعات لقائنا في البار .كانت
متبادلة
وراثته الجزئية للون األبيض ودراسته في بريطانيا
بوابته إلى المجتمع األوروب��ي ،حيث ّ
عد هنا ندًا
لسواه ،وحصل الحقًا بموجب ذلك على وظيفة مدير
في شركة انكليزيةّ .
عده زمالؤه األوروبيون صنوًا
لهم ،وعمل هو ،من جانبه ،كل ما بوسعه للمحافظة
ّ
على هذا المقام .تذكر جيدًا حياته المدرسية في
بلده التي ّميزتها التفرقة العنصرية .آنذاك احتقره
السود بوصفه أبيض ،في حين لم ُيعره البيض ـ
وكانوا قلة قليلة ـ أدنى اهتمام .فكان غريبًا تمامًا
وسط هؤالء وأولئك.
تركه والده األبيض منذ زمن بعيد وعانى الظلم
صغيرًا .حتى أنه ّ
قرر في حين ما الهرب إلى عمق
الغابات العذراء بعيدًا عن الحضارة اإلنسانية .كان
عاره بوصفه خالسيًا وابنًا ألب مجهول أفظع من ألمه
الناجم عن كونه أسود السحنة ،حتى في ظل النظام
ّ
الكولونيالي .فكر في االنحياز إلى طرف واكتساب
ّ
الشرعية وسطه .وهكذا فضل اللون األبيض ،لون
غالبية سكان هذا الكون .ازدرى دومًا علماء االجتماع
واإلنسانيات الذين رسمت تعاليمهم مستقبل
العالم كفسيفساء أحادية اللون.
ْ
ّ
جذبته بريطانيا العظمى .توجه إلى عاصمة
االمبراطورية للتعلم والتثقف واكتساب لهجة
االنكليز وسلوكهم .دفعه التلهف لالختالط بالناس

|

البيض ،وهو ُ
بعد فتى قليل الخبرة ،إلى االنخراط في
أوساط المثليين الجنسيين المشبوهين .لم يشعر
هنا بأية تفرقة عرقية أو جنسيةّ .
شوه هذا الوسط
الجديد تصوراته غير الناضجة وحرفها عن مسارها
ُ
الخاص في اتجاهات شتى .إقامته سنوات طويلة
تحت سماوات حاجبة ألشعة الشمس جعلت بشرته
مائلة إلى البياض .خبا لونه تدريجيًا في سياق
سنوات طويلة قضاها تحت سماوات مكفهرة.
تالشى شعاع الشمس االفريقية في قلبه وعينيه.
بدأ ينظر إلى العالم وناسه من زاوية بعيدة صغيرة
بعينين زجاجيتين.
الحقًا ذات يوم مشمس من شهر نيسان قفل
عائدًا إلى الشواطئ االفريقية عشية حصول بالده
على استقاللها الوطني .هنا وجد نفسه غير قادر
على تنسم العبير الطري الحلو للحرية المكتسبة
حديثًا.

أث��ارت اشمئزازه المدينة ببيوتها الصغيرة
وطرقها القذرة ،وق��رف من رائحة عرق مواطنيه
المتدافعين في الزحام شبه عراة .للحظة ساورته
نفسه وقبل فتح حقيبة سفره العودة من حيث أتى
واضعًا منديله على أنفه.
لكن ثمة في المدينة زوايا جميلة أيضًا ،وال سيما
ُ
في أحياء الطبقة الراقية .استقبل هنري في هذا
الوسط المترف المتميز باختالط الجنسين بترحاب
كبير .تكلم االنكليزية بلهجة االنكليز أنفسهم مع
ْ
أعجبت الجميع،
مبالغة في إمالة فمه أثناء النطق
في حين ّ
عد ْت حركاته أنثوية الطابع دليل أناقة
وكياسة.
كان له حضور في كل اللقاءات والمناسبات
االجتماعية .اعتاد أيضًا ـ ككل السود اآلخرين
المتعلمين في أوروبا ـ ازدراء أخوته السود والحط
من قدرهم أمام الغرباء .وجد بفعله هذا طريقة

ترجمة� :شوكت يو�سف
بارعة إلخفاء النصف اآلخر من هويته.
نعمَ ،
ولم ال؟ فحتى معظم الوطنيين المتطرفين
من ذوي البشرة السوداء مستعدون للتخلي عن
لونهم ل��و ك��ان ذل��ك ممكنًا ،كما تخلع األفعى
جلدها.
كان منصبه مديرًا لشركة مكافأة له على إخالصه
للنظام الكولونيالي ،كما على كفاءته الشخصية.
ّ
قدمه زمالؤه للقادمين الجدد بوصفه «واحدًا منهم»،
وفي ذلك بعض النفاق طبعًا .خدم أسياده البيض
بإخالص على حساب الحقوق اإلنسانية ألخوته
السود.
مع مرور الزمن ضعف اندماجه ،فحاول الحصول
على قطعة من الكعكة الكولونيالية.
مع اقترابه من سن األربعين قام بمحاوالت عدة
غير ناجحة لالقتران زواجًا بامرأة انكليزية .لكن نظرًا
لعدم قدرته على التغلب على ال مباالته إزاء الجنس
اللطيف لم تتحقق نزوته.
ً
كانت بدأت قبال مرحلة الرفض المؤلم التي
تتسم حياة رجل م ْثلي الجنس ّ
تقدم به العمر.
ِ
ّ
بعدئذ حل خالف بينه وبين زميله األبيض.
واآلن ها هو جالس قبالتي ...يضرب بكلتا
قبضتيه المنضدة أمامه ،فيتراقص قدحا الشراب
من ّ
جراء ذلك ،مكررًا الكلمات ذاتها التي قذفه بها
زميله األبيض« :ابن زنا ،ال َ
تنس أنك إنسان أسود ،ال
َ
تنس ،ال تنس أبدًا».
ُ
ـ لن أنسى ،لن أنسى ما دمت حيًا .لن أنسى أبدًا.
ّ
ُ
نسيت سيكون ّ
ثمة دومًا من يذكرني .أنا
وإذا ما
َ
جبان ،جبان ن ِتن...
فعل الكحول فعله .ه��دأت ثورته وتطامن
تدريجيًا .تذكر واح��دة من ف��ورات غضبي سابقًا
ّ
كأرمني عانى من التمييز العنصري ...خف ألمه
وعاد األمان إلى روحه .قال وهو ّ
يهم بالمغادرة:
ُ
اع��ت��دت ّ
ع��د أف��ك��ارك متطرفة ج��دًا .لكني
ـ
ُ
ّ
أحسست اليوم بكل كياني أن حب المرء لشعبه
سام ونبيل حقًا .سبيل عودتي إلى شعبي
شعور ٍ
ّ
سيكون صعبًا وشائكًا .لكني صممت .لن أنسى
لوني الحقيقي.
استقال من عمله في الشركة االنكليزية .ابتاع
بمدخراته قوارب صيد سمك .قصد شواطئ مسقط
رأسه المغمورة بالشمس مشمرًا عن ذراعية .نشر
شبكة صيده مع الصيادين اآلخرين واختلط عرقه
ّ
بعرقهمّ .
تغير مظهره .تكثف لونه .تغلغلت
أشعة الشمس في مسامات جلده األسود ونشرت
دفئها بداخله .توهجت النار في قلبه كحمم البركان
وانعكس وهجها في عينيه.
غدًا هنري االبن الشرعي لشعبه.
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ملحمة سورية ..والعرب
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معروف �إبراهيم نا�صر

حبيبتي هي سوريا ووجداني
		

عرضي وروحي وأفراحي وأحزاني

كروعة الصبح تسبي العقل طلعتها
ِ
كأنها جنة من صنع جنان

		

راياتها فوق هامات الجبال علت

وأثبتت أننا أبناء عدنان

أصالة ُ
العرب في التاريخ يعرفها

قاص ومن دان
من في البسيطة من
ٍ

		
ِّ
في كل خافقة أهلي وعائلتي
		

ِّ
غربي وهران
من الخليج إلى
***

ُ
حالي وحال بني قومي وعائلتي
		

صاح إن بالد العرب في خطر
يا ِ
ثعبان
قد جاءها السم من وكر
		
ِ
ُ
َّ
جفت ينابيع أرضي بعد أن خ ِلقت

		

بينابيع وغدران
مليئة
ٍ

بالقدس في غزة الثكلى وجوالن

الغريب َ
ُ
كروم التين في بلدي
أفنى
في ِّ
اللد والرملة البيضا وبيسان
		

َّ
نقب
ودنس األرض من حيفا إلى ٍ
وقدس أقداسنا حيطت بجدران
		
صرصر نكدٌ
أتى من الغرب ريحٌ
ٌ
ِ
ٍّ
ٍّ
يكوي بقر وحر مثل بركان
		
َّ
وكشر الغرب عن أنيابه كلبًا
		

وراح يأكل أجسادًا كديدان

في مصر َّ
جر المآسي وانبرى حنقًا
		

وصار يضرب في أعماق أوطاني

غزوا ّ
وجروا جيوشًا واستباحوا دمًا
			

		
		

وغلغل السقم في جسمي وأضناني

من العراق إلى مصر فلبنان

إرهابهم قد أتى يفري بمديته
َ
وصار يذبح من يلقى كخرفان
		
جاؤوا بغدر ٍّ
وشر بئس ما فعلوا
ٍ

***

كم من شهيد سقى الوطن
عفو وغفران
من دمه وأنعم الله من ٍ

		
ُويرزقون ٍّ
ببر ال حدود له

بروح ثم ريحان
ينعمون ٍ

***
ُ ً
إني ألسمع أصواتًا أتت أكال

		

غدر وعدوان
قد جاء يزحف في ٍ

		

إنس ومن جان
عدوة الخلق من
ٍ

ٌ
وقبة عانقت ديرًا بسمعان
		
َ
ً
لسان حال امرئ من كان؟ ال جدال

والطائفية ٌ
سقم ال دواء له

والمذهبية إن حلت قتلنا بها
وال صالحًا وال نصرًا يدومان

		
َّإن الصليب تآخى مع هاللكم

		

نحن بنو آدم من قبل هامان

وفي العراق فقد حطت رواحلها
َّ
أنظر بما حل في أحياء بغدان
		
وكلهم بحمى ٍّ
رب ورحمن
		
ّ
في ظلها سيغيب العز مبتعدًا
وال تفاضل بين الناس كلهم
فالطائفية والتطوير ّ
ضدان
		
ما جاء في ِّ
إنجيل وقرآن
نص
		
ٍ
والطائفية في البلدان دملة
يد
إال بتقوى وإيمان وفعل ٍ
خوف وندمان
		
فاستأصلوها بال ٍ
خير وإحسان
في
تعامل
ومن
		
ٍ
ألنها إن نمت تغدو مسرطنة
ً
وأعظم الناس عند الله منزلة
فيصبح الجسم ّ
طرًا كله فان
ٍّ
أتقاهم جاء في نص وبرهان
		
ٌ
غريب في حضارتنا
هذا سلوك
***
صناعة الغرب قد باءت بخسران
رشد للورى أبدًا
كونوا أئمة ٍ
ّ
عدونا من يغزيها وينشدها
َّ
بحار أو كمرجان
		
كدر ٍة في ٍ
وموقف العرب أبكاني وأشجاني
كونوا جميعًا على األعداء في بلدي
درب ٌ
وللحقيقة ٌ
واحد أبدًا
ِّ
َ
صدق وإيمان
ووحدوا العزم في
		
ٍ
صدق العقيدة واإليمان ال ثاني
		
كونوا إذا داهم األعداء مسكنكم
فتوحات لقادتنا
هال نسيتم
ٍ
يدًا تدك حصون اإلنس والجان
		
فاتح كان من أحفاد عدنان
		
كم ٍ
ّ
تذكروا عمرًا فالعدل منهجه
حطت بأندلس الحمرا ركائبهم
بكر وعثمان
شعت فتوحاتهم حتى خراسان 		
تمثلوا بأبي ٍ
		
ّ
بعلم ثم يتبعه
كذا علي
ٍ
***
عهد الصحابة كان الناصع القاني
		
نقب
وصرخة األهل من يافا إلى ٍ
ٌ
خنوع في نفوسكمُ
إذا استمر
إلى الخليل إلى األقصى فعمان
		
َّ
ْ
وإن فررتم فإن القدس قدسان
		
إلى دمشق إلى حمص إلى حلب
ُ
بينهم
واحد ال فرق
والناس
ٍ

شيطان
هجس
فعل لهم من
		
ِ
ِ
وكل ٍ
		
ال الحق ال الصدق ال اإلخالص شيمتهم
وال َ
يعلو بمصر وفي السودان يتبعه
بمكيال وميزان
تواصو
		
ٍ
ٌ
هيهات أن َيئدوا النور التي سطعت
صوت من المغرب المحبوب يلقاني
		
		

		

في جنة الشام من ٍّ
قس ورهبان

إلى أهالينا في ٍّ
سر وإعالن

أنواره من زمان فوق أوطاني

معارك الحرب فيها كل إنسان

عرب فيكم وعربان 		
لومي على ٍ
***

داء التفرق والشتتيت أرهقنا

		

حال العروبة أشجاني وأبكاني

		
ِّ
ُ
ما للزهور بدار العز قد ذبلت

إن التفتت في البنيان أهلكني
أقول قولي وأشكيكم لخالقكم

من غوطة الشام للشهبا لمعدان
		
َّ
هي التي نشرت في الكون عزتها

		

َ
ألم
مما نعاني ذرفت الدمع من ٍ
ّ
وقرحت من دموع الحزن أجفاني

صداه يعلو بمقديشو وقد طحنت

تعود للشرق تلقى الصوت مرتفعًا
ّ
مدويًا فوق صنعاء لبغدان
		

***
جبل
ركن ومن
سهل إلى ٍ
ٍ
من كل ٍ
ٌ
صوت ّ
يدوي من األصقاع ناداني
		
ُ
الع ْر ُب يا إخوتي قد َّ
خصهم ٌ
نسب
		

فهم إذا نسبوا من نسل قحطان
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في وداع ياسمينة دمشق /تتمة
أحد ،فبواباتها السبع عنوان عراقتها وشموخها ،دمشق هي التي اإلقناع واتخاذ القرار المناسب في وقته ..بقلبها الكبير أحبت الحبايب..
تواجه ما تواجه اليوم من افتراء وظلم ستنتصر بإرادة الشعب الوطن ،وباهتمام شديد تطلعت إلى تحقيق أهدافها القومية،
لم أكن أتصور أن أقف هذا الموقف ،لكن األيام وضعتني
ووحدته في وجه المؤامرة الكبرى.
هاجسها خدمة الوطن.
في هذا المكان؛ هي الحياة تسير بنا ،لكنها تستمر ،يعز علي
وقالت الدكتورة ماجدة قطيط رئيسة االتحاد النسائي
ويسجل د .نزار بني المرجة ،السبق لألديبة الراحلة في ويؤلمني فقدها جدًا ،لكن هذه حال الدنيا ،أمي باقية ككل أديب
إن األديبة الراحلة نذرت نفسها لتربية األجيال الصالحة في تأسيس منظمات شعبية عدة ،وكانت األم التي آمنت بالكلمة يبقى بآثاره األديبة ،وبكتاباته وما أعطت إلى قرائه وإلى وطنه،
مدارس العاصمة ،ولديها أجيال من خيرة أبناء الوطن وبناته ممن النزيهة ،فنذرت لها نفسها واليراع لتجسيد الحقيقة ،ورأت وهي التي حملت هم الوطن وهم القضية الفلسطينية التي لم
أعطتهم وقتها وفكرها وخبرتها ..ودعت إلى تأسيس منظمة فيها دربًا لتجسيد أحالمنا الكبيرة والصغيرة ،وظلت مؤمنة تغب عن أعمالها األديبة في الرواية وسواها..
تلم شمل نساء الوطن كما أسست لإلعالم النسوي وزينت مجلة بالكلمات إكسيرًا يمكن أن يغير الزمن حتى آخر أيامها..
أما روايتها «الدوامة» التي اختيرت بين أفضل مئة كتاب
ً
ً
المرأة العربية بحروفها التي تشع صدقًا وجماال ووطنية..
ويصرخ الشاعر بديع صقور باسمها :قمر ..قليال ..بعد قليل ..عربي في القرن العشرين والتي ترجمت إلى الفرنسية ،فهي
ومن شهادات األصدقاء نقتطف كلمات للسيدة غادة بين هبوب نسمة تتبرعم وطيف سحابة ترف روحًا محملة بعطر تختزل كل هذه المراحل ،وكل هموم األوطان.
أتمنى أن تظل ذكراها حية بيننا ،وأال تغيب ،وأن تعاد
الجابي التي تقول :لقد لمست صديقتي الوفية عمق وطنيتها ،الذكريات ،نقف على مفترق من حيرة األبد ،وال شيء سوى همسة
طباعة أعمالها األدبية ،كي تكون في متناول أي قارئ اآلن وفيما
وصدق مشاعرها ،وشدة حرصها على تقديم خدماتها ،وجرأتها وداع وباقة من سالح ،ال شيء سوى ..سالم يا قمر..
أم��ا األدي��ب��ة لينا كيالني فتقول في مناجاة وداع ست بعد..
في قول الحق ،وعدم قبولها بأنصاف الحلول وقدرتها على

والهوية المفقودة في شعر محمد الفيتوري /تتمة
الموضوع األفريقي ُ

ُّ
الفيتوري ال يقل عنه في معاداته للرجل األبيض
ّ
لإلنسانية ،وخصوصًا السود؛ إذ قال
المعادي
ّ
َ
فجر
في قصيدة تحمل
اسم المغن ّي« :يا شاهد َ ِ
الشعب األسود /يا َ
أحزان
أروع من غنى للعالم/
ِ
ِ
َ
ُّ
الزنجي
الفقراء /ومغنيها
شاعر أمريكا
العالم /يا
ِ
َ
ُِ
تراب مبانيها».
الضائع منا تحت َِّ
وثمة أسماء للثوار والقادة أمثال نكروما
َّ
ولومبا وعبد الناصر وعرابي وابن بيال وغيرهم،
ّ
فهي نماذج ّ
األفريقية التي أنقذت
حية للبطولة
الوجود األفريقي من الضياع.
يكتف هذا الشاعر بذكر الرموز التاريخية؛
ولم
ِ
بل أشاد بالرياضيين الذين أحرزوا بطوالت نالوا
بها ميداليات ذهبية أبرزت وجه أفريقيا مثل
(ويلما رودولف) الملقبة بالغزالة السوداء ،وقد
ّ
أولمبية في الجري ،وهي ـ بذلك ـ
أصبحت بطلة
ّ
تعوض عن الشلل الذي أصابها ،ولكن التعويض
يمكن أن يحدث على صعيد الخيال مثلما يفعل
الفيتوري في عالم الشعر ،فهو إلى جانب سواده
ودمامته فقير .هذه النقائص والعلل أحدثت
شرخًا عميقًا في عالمه الداخلي ،فانعكست
على حياته وشعره ،فإذا هو غريب غربة موحشة
قوامها الحزن والكآبة والضياع والقلق واليأس
والشقاء ،ومظاهر تكشف عن الحس المأساوي
ُّ
يستبد بهذا الشاعر ،وليس غريبًا أن يجعل
الذي
من الحزن عنوانًا لديوان أسماه (أحزان أفريقيا)،
وفي المقابل كان الفيتوري حالمًا بالغد والفجر
والنور واألماني والصباح والغناء والميالد وكذا

العيد والحصاد ،وثمة كلمات أخرى تعبر عن
نظرته التفاؤلية بالمستقبل الواعد تتكرر في
صيغة أفعال مضارعة دالة على االستمرارية
ٌ ْ
ٌ
ٌ
دميم
ودميم
«فقير أجل...
واالستقبال ،فيقول:
حالم وفي قلبه يقظاتُ
ٌ
الغيوم» ،ولكنه أبدًا
بلون
ِِ
ِ
ّ
ٌ
النجومٌ ِ :
فوجه كأني به /ولكنه تكثف
«فقير
ِ
ثم التحم وأنف َّ
تحدر ثم ارتمى /فإنه ّ
كقبرة
ٌ
َ ٌَ
ّ
لم تنم /ومن تحته شفة ضخمة /بدائية قلما
تبتسم /وقامته لصقت بالتراب /وإن هزئت
روحه بالقمم».
ُ
لم يكن الفيتوري مولعًا باأللوان والظالل؛ بل
كان يهجس باألسود واألبيض ،ألنهما يمثالن
بؤرة الشاعر وجواهر الصراع؛ حيث يتكرر األسود
ّ
أكثر من أربعين َّ
مرة ،ما عدا كلمة الزنجي التي
ّ
ّ
تجسد هذا اللون ،والتي تكررت عشرين مرة،
إضافة إلى كلمات أخرى قريبة من اللون نفسه
مثل الظالم والديجور والحالك والقائم والعبد
والسراديب المعتمة ،أما اللون األبيض فيتوافر
ذكره أكثر من عشرين َم َّ��رة إلى جانب كلمات
توحي بالبياض كالثلج والصبح والسيد.
ومعنى ذلك أن معركة األبيض واألسود
ومعها مأساة ِّ
ال��رق والعنصرية ،قد ُح ِسمت
لمصلحة الثاني /األسود ،مع أن المعطيات األولى
تشي بذلك في رؤية الفيتوري ،وموقفه ،حيث
ُ
المعادلة بين اللونين رياضية« :وكان األبيض
َ
َ
ُ
َ
وكان األبيض نصف بشر».
نصف إله/
ويمكننا أن نستبين حال الشاعر من خالل

لغته الشعرية ،أنه حالم جدًا إلى ٍّ
حد تجاوز معه
تراكيب (الشعب األس��ود) ،و(األميرة السوداء)
ّ
الزنجية) و(البطل األسود) و(المدينة
و(الحسناء
ال��س��وداء) وحتى رؤي��ة الطوفان األس��ود الذي
يجتاح العالم ،وال يتوقف حتى يرفرف خفاقًا
في سماء الكون.
أم��ا م��وض��وع ال��ث��ورة فهو وث��ي��ق الصلة
ّ
تجسده الكلمات
بالموضوع األفريقي الرئيسي،
ّ
الدالة كالنضال والدم والسجن والحرب والشهيد
والفرسان والسيوف والمدافع مقابل الطغاة
ّ
واالستعمار ،والسوط ،والجالد ،والغزاة والباغي
والبطش والقيد.
ومن الثورة تتفرع مواضيع ثانوية كالمقاومة
والموت والضحايا والجنازة والمقبرة والجثة
والكفن ،إذ يتكئ الشاعر على الحقل الداللي وهو
يشيع شهداء الثورة في موكب فني رائع ،ومنها
موضوع الحقد الذي يبرزه هذا الحقل كالنقمة
والنار والبركان والعاصفة والعداوة واالحتقار،
وهي مفردات تهيمن ،بوجه خاص ،على ديوانه
(أغاني أفريقيا).
وجدير ذكره أن هذا الموضوع متبادل بين
الذات األفريقية واآلخر االستعماري ،وقد يرجع
انحيازه الشديد لألسود إلى تأثره البالغ بذلك
اإلحساس العميق بالظلم الذي عاناه اإلنسان
األسود على ِّ
مر العصور ،والذي ترسب في نفس
الفيتوري حتى مأل نفسه ووجدانه ،وجعله يثور
من منطلق مقابلة اإلساءة بمثلها والقتل بالقتل،

ثقافة الحوار /تتمة
 3ـ تنقية المناهج والبيئة التعليمية من اإلرث التعصبي الغرائز الجماهيرية ،فتقوم بشحنها ضد اآلخر ،وتستضيف رموزًا
متطرفة ،أو ّ
مسوغة وتجعلهم نجومًا.
والتمييزي.
 11ـ تدريس مقرري ((ثقافة االختالف)) و((ثقافة الحوار)) ضمن
 4ـ معالجة التشريعات الوطنية بتخليصها من سوء التمييز
االجتماعي (التمييز ضد المرأة في مسألة نقل جنسيتها لزوجها التعليم العام.
 12ـ التوسع في سياسة إنشاء المراكز الحوارية.
وأوالدها).
 13ـ تدريس ((تاريخ األديان المقارن)) في كليات الشريعة
 5ـ التركيز على القواسم الثقافية والدينية المشتركة ،وذلك
طبقًا للقاعدة ((تتعاون فيما اتفقنا عليه؛ ونعذر بعضنا فيما والعلوم اإلنسانية وفق منهجيات حديثة.
 14ـ تفكيك ثقافة البطل الزعيم فهي أيضًا تقتل ثقافة
اختلفنا عليه)).
 6ـ اإلقالع عن عادة لوم اآلخر ،وتفعيل ثقافة نقد الذات ،وثقافة الحوار.
 15ـ إشاعة تربية الفرح والبهجة ومحبة الناس في نفوس
االعتذار.
أوالدنا باالنفتاح على الثقافات ،ألن مؤسساتنا التربوية والتعليمية
 7ـ تعزيز قيم المواطنة رابطًا أعلى فوق كل الروابط.
 8ـ إصدار تشريعات تجهيز مقاضاة دعاة الكراهية والتحريض؛ تفتقر إلى الرغبة في تأصيل ثقافة الحوار بين الناشئين ،وذلك
ّ
بفعل سياسة القمع التي يمارسها اآلباء على األبناء ،والمجتمع على
والمسوغ للعنف شريكا المنفذ.
فالمحرض
 9ـ إبعاد دعاة الكراهية عن منابر الخطابة والتوجيه والتعليم ،بناه ،فتنشأ بذلك عقدة التردد وعدم الثقة.
وبهذه النقطة الرئيسة يمكن أن نقول إننا نستطيع الوصول
وتجريم استخدام منابر بيوت الله في غير أهدافها المشروعة.
 10ـ ترشيد السياسية اإلعالمية للفضائيات التي تنساق وراء إلى أرضية صلبة قادرة على تأسيس ثقافة حوار ،وبالتالي تمنهج

فليس هنا مجال للصفح والغفران واألخوة بعد
هذا العذاب كله ،وبعد ذلك االحتقار كله ،الذي
ما زال��ت أسواطه تجلد جسد اإلنسان األسود
وتؤجج نار الحقد والضغينة واالقتصاص ولكي
ُْ َ
ً
قليال ُّ
يمد يدًا بيضاء وأخرى
نن ِضف الفيتوري
َّ
عوسجيًا،
تحمل وردة ،ال يتمناها أن تنقلب شوكًا
ّ
َ
ْ
ولكنه يحذر من ذلك ،فيقول« :واضمم يديك
َ
ُ
َ
تناسيت ضحاياه /وأنا
كالسكين /كيف
بصدري
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
أعشاب لواله /أنا لواله ٌ
ُ
ودخان /إني أخفض
طين
ُ َّ
الرأس العالي عارًا /يا إخواني /إني أحمل كل
هذا
ِ
عصري /يا إخواني! /كنت أراهم يمشونَ
خطيئة
ِ
َ
ماليين إلى الموت /يحتضرون لدى كل مسيح/
ُ
يجرون جموعًا خلف الريح /وأنا أغمض عيني/
ِّ
ُ
يطهرني الغفران
أكسر سيفي ...أطرق /لو كان
لبكيت».
وإذا كان الفيتوري رسامًا بالكلمات ،فإنه
يختلف عن الشعراء جميعًا باكتفائه بلونين
دون سائر األلوان ،هما األسود واألبيض كأنهما
ورقة هذا الشاعر وقلمه.
وعلى الرغم من مأساته ،فإنه يبقى شاعرًا
ّ
ّ
يشيد مع رفاقه في المحنة والمصير
إنسانيًا،
ص��رح المحبة وال��س�لام ،وي��زرع الحقول ورودًا
ً
وزنابق ،جاعال من القارة السمراء موضوعًا يرى
من خالله أزمته الحادة وتداعياتها ،وناسجًا
من كلماته لغة تفيض باإلحساس الشفيف
والوجدان الصافي.

ّ
ومسوغاته وأسسه ومسلماته وبديهياته
حوارًا ناجحًا بمفهومه
وأسلوبه ومحدداته وأهدافه ،وكل ذلك مرتهن بإيجاد ما يسمى
بثقافة الحوار؛ فهي القاعدة والمنطلق.
المراجع:
 1ـ ابن منظور ـ لسان العرب ـ مركز التراث ـ األردن  1999ـ ص
219
 2ـ أنس الغبيسي ـ تقنيات التواصل في السيرة النبوية ـ النبأ
ـ المغرب ص 4
 3ـ د .شوقي أب��و خليل /هاني مبارك ـ اإلس�لام والتفاهم
والتعايش بين الشعوب ـ دار الفكر ـ دمشق  ،1996ص 22
 4ـ محمد علي الشيخ ـ قيم الحوار والتعايش بين الشعوب ـ
دمشق  2004ـ ص 17
 5ـ د .علي عقلة عرسان ـ الثقافة العربية والتحديات المعاصرة
ـ مجلة المعلم العربي ـ ع 2ـ  2004ـ ص 137
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تثنية العقود وجمعها والنسبة إليها
|

د .منى �إليا�س

كل من العقود العددية مفرد يمكن تثنيته وجمعه ،فكما نقول:
مئتين ومئات وألفين وألوفًا وماليين نقول أيضًا :عشرتين وعشرات،
عشرينين ،وعشرينات وتسعينين وتسعينات وهذا ما فعله المعاصرون
ً
في ترجمة الكلمات األجنبية فقالوا مثال في السنوات :عشرينات،
ستينات ،سبعينات ..الخ وهم ال يريدون أن يجمعوا هذه العقود؛ بل
ً
السنوات التسع التي تلي كل عقد؛ فإذا قالوا مثال« :الخمسينات» فهم
يريدون السنوات من الحادية والخمسين حتى التاسعة الخمسين ،وهو
ما يقابل «العقد السادس» .وإذا نسبنا إلى أحد العقود العددية زدنا ياء
ً
النسب هكذا :عشري وعشريني وثالثيني وتسعيني .فنقول مثال :إننا
اليوم نسير في الحساب على النظام العشري ،وكان الكلدانيون قبل
أربع آالف سنة يسيرون على النظام الستيني ،ومن بقاياه في حضارتنا
حساب الساعة ستين دقيقة والدقيقة ستين ثانية ،وكان الفراعنة في
تقويمهم الشمسي يسيرون في حساب الشهور على النظام الثالثيني،
أي يجعلون كل شهر يومًا ،ويضيفون إلى شهور السنة االثني عشر
خمسة أيام ،ويجعلونها ستة كل أربع سنوات ،هي أيام النيء (أي التأخير).
وهذا التقويم يسمى «القبطي» وعلى وفقه يحدد أهل الريف في مصر
مواسمهم الزراعية حتى اآلن.
وقد جمع بعض علمائنا بين النسبة إلى العقود ،ثم جمعها منسوبة،

فقيل :العشرينات والعشرينيات.
كما ننسب إلى العقود من عشرين إلى تسعين فنبقيها على أصلها،
ألنها ـ كما قلنا ـ مفردات وليست جموعًا ،فمن الخطأ النسبة إليها بعد
حذف الواو والنون ،أو الياء والنون .ونحن ننسب إليها أو نجمعها ـ كما
هي ـ وال نذكرها بالواو والنون فال نقول :عشرونات وتسعونات؛ بل نلزمها
الياء والنون فنقول« :عشرينات ،ثالثينات ..سبعينات» ونقول :عشريني
وأربعيني وسبعيني ،ونقول« :عشرينيات وخمسينيات.»..
بعض العرب ومنهم قبائل أسد وتميم وعامر يلزمون جمع المذكر
السالم وملحقاته الياء قبل النون باطراد مثل الكلمات :سكين ،مسكين،
تنين ،يقطين ويعربونها بالحركات الظاهرة على النون :الضمة رفعًا،
والفتحة نصبًا ،والكسرة جرًا .ومن شواهد ذلك قول جرير يمدح قومًا
ويهجو إخوتهم:
عرفنا جعفرًا وبني أبيه
وأنكرنا زعانف آخرين
		
ومن شواهد ملحقات جمع المذكر السالم التي أعربت بالحركات
الظاهرة على النون كلمة «سنين» في قول جرير المرأة عنفته في تصابيه
من قصيدة هجاء الفرزدق:
رأت مر السنين أخذن مني

كما أخذ السرار من الهالل
		
وال يقال :إن إع��راب سنين بالحركات الظاهرة على النون هنا من
الضرورات الشعرية إذ وردت كذلك في حديث نبوي« :اللهم اجعل عليهم
سنينًا كسنين يوسف» .وفي لسان العرب« :بعض العرب يقول :هذه
سنين ورأيت سنينًا ،فيعرب النون» وفيه أيضًا و«منهم من يقول :سنين
على كل حال في النصب والرفع والجر ويجعل اإلعراب على النون» .ومن
اطراد هذه الظاهرة في العقود العددية كلمة «األربعين» في قول سحيم
بن وثيل الرياحي (شاعر حبشي بليغ في العصر األموي) يمدح نفسه في
مواجهة خصومه:
وماذا مبتغي الشعر مني
وقد جاوزت حد األربعين
		
أخو خمسين ،مجتمع وأشدى
وتجذبني مداواة الشؤون
		
والشاعر يريد هنا أنه بعد تمام األربعين دخل في الخمسين ،أو عشرة
العقد الخامس .وهذا يعني أن استعمال المحدثين لكلمة األربعينات
للداللة على سنوات العقد الخامس صحيح.

ذات البدع للشيخ أبو شجة بن محمد بن بابانا
يحاول الشيخ أبو شجة الشاعر الموريتاني في ديوان ذات البدع
أن يزاوج بين األسس الشعرية الثالثة كما يراها عبد الملك مرتاض
وأساسها األول العمودية الشعرية العربية وهي التي نطلقها أيضًا على
الشعر الجديد ،وأساسها الثاني هو مثول اللغة الشعرية بكل طقوسها
وجمالها وجاللها وأناقتها ورقتها وجزالتها ومحاكمتها وجدة داللتها
وانزياحها واألساس اآلخر هو المسألة المضمونية.
مجموعة ذات البدع صادرة ضمن سلسلة الشعر عن اتحاد الكتاب
العرب في  226ومن أجوائها:

تعزية

ُ
المغرب بالضحى
أال أيها النخل
آل ومضهن كليل
		
جواهر ٍ
حنانيك هل إال أليك تولهت
بنا من ثعالت الشباب سبيل
		
حنانيك ما أبهى رؤانا وال أرى
سوانا برقراق السراب يزول
		
حنانيك كم أوحشت من روح نفسنا
ُ
ديارًا بما تنأى وأنت خليل
		

تعزية

نتائج انتخابات جمعيات االتحاد
عقدت جمعيات اتحاد الكتاب العرب اجتماعاتها األولى في عام  2012والتي جرت العادة أن تكون

يتقدم الدكتور حسين جمعة

يتقدم الدكتور حسين جمعة

رئ��ي��س ات��ح��اد ال��ك��ت��اب العرب

رئ��ي��س ات��ح��اد ال��ك��ت��اب العرب

والتزكية ،وأسفرت االجتماعات عن النتائج التالية:

وأعضاء المكتب التنفيذي وأسرة

وأعضاء المكتب التنفيذي وأسرة

األسبوع األدبي بأحر التعازي من

األس��ب��وع األدب���ي بأحر التعازي

الزميل عبد العزيز الدروبي بوفاة

م��ن الزميل بديع صقور بوفاة

انتخابية الختيار مقرر للجمعية واألمناء لسرها ،إضافة إلى اختيار من يرشحه الزمالء للسفر وللجان القراءة
							
اليوم

		
المقرر

أمين السر

			
السبت  2012/1/7اجتماع جمعية الترجمة

نبيل أبو صعب

عبود كاسوحة

		
علي ديبة

أيمن الحسن

زوجته ،راجين المولى عز وجل أن

والدته ،راجين المولى عز وجل أن

			
االثنين  2012/1/9اجتماع جمعية النقد األدبي

غسان غنيم

جمال عبود

			
الثالثاء 2012/1/10اجتماع جمعية المسرح

مصطفى صمودي نصر يوسف

يتغمدها بواسع رحمته.

يتغمدها بواسع رحمته.

			
األربعاء 2012/1/11اجتماع جمعية أدب األطفال

صبحي سعيد

أسعد الديري

		
السبت  2012/1/14اجتماع جمعية البحوث والدراسات

زبير سلطان

عبد الله أبو راشد

األحد 2012/1/15اجتماع جمعية الشعر			

محمد الفهد

محمود حامد

إنا لله وإنا إليه راجعون

المراسالت:
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف 6117240-6117241
فاكس  -6117244جميع المراسالت باسمرئيس التحرير .هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

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.

األحد 2012/1/8

		
اجتماع جمعية القصة والرواية

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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قريبًا من القلب

غ�سان كامل ونو�س

فإنهم سيستمتعون بصور ملتقطة من
لم يكن ينظر إلى األرض
ّ
الطبيعة وخبايا النفس بعين فنان يدع
حين فكر أن السطوح ملساء
الخيال يتعامل معها بحرية كما في هذا
وهو ينظر إلى السماء الصافية
المقطع:
فتعثر عند أول خطوة.
الوقت ينسكب بال ميازيب
بهذا االستهالل األن��م��وذج تمتد
وال خرير
كتابات غسان كامل ون��وس المعنونة
والخضرة تنداح بال حفيف
«قريبًا من القلب» وهي الرابعة ضمن
والولع يشب بال دخان
سلسلة الصادرة عن دار شرق وغرب ـ دار
والشجر يتعالى بال ضجيج
الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع ،التي
فما أجمل البوح عندما يكون تويجات
رأت أن هذا السفر من كتابات ونوس البد
ً
أن يثير جدال حول الجنس األدبي الذي وردة جورية تنثرها عاشقة ترى حظها
ينتمي إليه ..وسيجد القارئ نفسه أمام في الكلمة األخيرة ،ومثل نغمات تتعالى
عمل ال يبحث عن انتماء إلى شكل ويتمرد وتتهادى في سيمفونية الحياة ومثل
على التعريف إال أن يكون كتابة تسعى سحابات تمطر وتنقشع عن قوس قزح.
ج���اءت ك��ت��اب��ات ون���وس ف��ي 205
إلى أن تجد لها مكانًا قريبًا من القلب.
وإذا لم يتفق القراء على التصنيف صفحات.

أضعف اإليمان

طالب عمران
وبيوض األفاعي
ضمن سلسلة القصة التي يصدرها اتحاد الكتاب العرب صدر
لألديب الدكتور طالب عمران مجموعة قصصية من قصص الخيال
القلمي بعنوان «بيوض األفاعي» مع ذلك يبدو موضوعها الرئيس
االتجار باألعضاء البشرية وهي قصة غريبة تقف خلفها مجموعة من
شبكات الجزعة المنظمة في العالم وبدعم من القوة العظمى في العالم
التي تكرس مخابرها وأبحاثها في الهندسة الوراثية لتطعيم األعضاء
واستنساخها تهدف إخراج جيل مأفون أحمق ربما يكون له دور شديد
التأثير في السنوات المقبلة دور في خدمة المصالح واالستغالل
واستعباد الشعوب المستضعفة في كوكب وصلت غالبية سكانه إلى
الحدود الدنيا من حق الحياة.
المجموعة في  224صفحة وتضم سبع قصص هي على التوالي:
داخل النهر العظيم ـ في دائرة الموز ـ دوامات القلب ـ دائرة الخوف
ـ طيور الموت ـ المدينة المفقودة ـ بيوض األفاعي ـ صناديق األعضاء
البديلة.

مونو دراما ..حكايات تعرفونها
ضمن سلسلة المسرح للعام الماضي صدر لتمام العواني عن اتحاد
الكتاب العرب «مونو دراما ـ حكايات تعرفونها والنصوص األربعة هي
خالصة تجربة الكاتب المسرحية خالل ثالثين عامًا في فن التمثيل
والتي سعى جاهدًا من خاللها إلى إبراز المونو دراما على أنها ليست
فقط الصوت الواحد وإنما هي فن الفرجة واإلمتاع حاول من خاللها
تسليط الضوء على اإلنسان المهمش المأزوم الذي يعيش حالة حصار
ّ
علنا نتكاتف جميعًا ألن يصبح هذا الجنس األدبي منتشرًا في مسارحنا
كافة».
النصوص في  107صفحات وبعد المقدمة هي على التوالي:
مساء في بيت عارف ـ التكريم ـ المخترع ـ المحارب واألعمال التي
ً
قدمها المؤلف ممثال على المسرح.

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

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

مدير التحرير :حنــان درويــــــــ�ش

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

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

لي�س �آخراً

هيئة التحرير:

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

أستميحك العذر؛ وال عذر!
ها أنا تحت رحمة إحساساتك المباركة ،وفي ظل مشاعرك الفياضة ،وفي ثنايا خفقك
األثير ،ونبضك الحميم ..أعترف بأنني لم أكن على قدر الحادثة ،ولم أصل إلى عتباتك
القدسية ،أيها الصامد الصابر الفاقد الفقيد!
فهل يكفي أن أحس باألسى على أوقاتك البائسة ،وأحزانك الراعفة ،فيما أمارس
ّ
ّ
وأصم مساماتي
عيني
فعل الصمت القارس؟! هل يكفي أن آسف أو أنكمش ،وقد أغمض
عن مشاهد امتهان الجسد وانتهاك الروح؟! هل يجوز أن نتجاهل الوقائع ،ونقفز فوق
األحداث ،ونتجاوز مآسي الناسّ ،
ونغير الموضوعّ ..
بأي حجة أو علة؟!
أين أذهب من عذاب الضمير الذي ّ
يلح ،حين أرى أخوة لي ،مواطنين في أي ركن من
سورية العزيزةس ،يهانون ُويظلمون بال سبب أو جرم؟!
ّ
لست قاضيًا؛ لكن للحق أدلة وشواهد؛ فهذا جاري ،وذاك قريبي ،واآلخر زميلي في
الدراسة أو العمل أو المهنة ..ولهؤالء أهل ومعارف وأصحاب سواي ،أعرفهم أو يعرفونني؛
ولسواهم أناس عزيزون وأحباب ..وهم مواطنون أيضًا ،ولهم عواطفهم وآمانيهم ..قد ال
أعرفهم ،ولكنني أعرف أن ً
الهم واحد ،واألمل واحد ،والدعاء ..هل يكفي؟! حتى لو دعوت
معهم ،لهم ،لي ،هل هذا أضعف اإليمان؟! وهل يكفي؟!
لم أقم بما يجبّ ،
علي أن أعترف؛ لم يطلب مني أحد ذلك؟! ال عالقة لي بما يجري
مباشرة؟! ال أحد يسمع مني أو يأخذ برأيي؟! ربما ..ولكن؛ أنا مواطن في هذا البلدّ ،
علي
واجب تجاه الوطن وأبنائه ،وتصيبني ،وقد تصل ّ
إلي سوءات المجرمين؛ لست في برج
عاجي ،وال في قصر منيف ،وال في محمية طبيعية أو بشرية!
ّ
لم يكن لي دور في ما كان ،لم أشارك في ما حدث ،لم أنحز إلى أي طرف ،لم أدل على
أحد ،ولم أدافع عن أحد؛ لهذا لست في وارد الخوض في المشروع أو الموضوع ،حتى لو
كان حديثًا ،حتى لو كان إصغاء! ولكن أين أهرب من األصداء ،والتبعات؟! هل أستطيع
أن أواري نظري عن الشاشات المحلية واإلقليمية ،أقلب المحطات التي ترتفع فيها آهات
النادبين ،وتتعالى أصوات الفاقدين ،وتتهاوى نداءات الملهوفين؛ أنفر من األخبار
ّ
ّ
توثق ،أو ّ
والمصنعة ،والمقابالت ُ
تسوق،
المرضية والمستفزة ،والتحليالت التي
الواقعية
ّ
أو تلفق..
ولكن ،ألست في حاجة إلى مواد للعيش ،الستمرار العيش؟! ألست في حاجة إلى
انتقال ،أنا أو أي من أفراد أسرتي؟! ألست أحتاج إلى سمير أو جليس أو أنيس؟! وإالم
أستطيع أن أصمد وحيدًا؟!
أليس في محاولتي الهروب أو التهرب جهد وتعب وإرهاق؟!
أليس في مغالبة األفكار ،والمناورة مع النفس والرغبات ،والتحايل على الوقت ،قدر
كبير من الخوف المكتوم؟!
ّ
الخوف شعور إنساني ،تحسه ،بت تحسه ،وأنت بعيد عن كل شيء ،كنت تظن ذلك،
فكيف الحال بمن يقف في حاجز يحمي العابرين ،أو يتأهب ليعبر حاجزًا يمكن أن يكون
ّ
مزيفًا ،أو يترقب أي هجوم في بيته أو مؤسسته أو مدرسته ،أو يتوقع أي طلقة أو قذيفة..
من أي جهة أو مكان؟!
كيف تمر الثواني ،الدقائق ،الساعات ،الليالي والنهارات ،على من يحضن اطفاله ،أو
يشغلهم ،أو يهدئ من روعهم وأسئلتهم وحاجاتهم وقلة نومهم؟!
ُ
كيف يعيش من يخشى االختطاف؟! من اختطف وينتظر التنكيل والتعذيب ،أو ما
هو أقسى ،إذا كان من انتظار؟!
كيف يحس العابر في طرق غير آمنة ،وفي أوقات متفرقة؟! وهل يضمن غنيمة
اإلياب في الرحلة التالية؟!
لماذا يغامر بنفسه وحياته ومصيره ،هذا أو ذاك؟! ألنه مضطر ،وألن الحياة تستمرّ،
وألنه بذلك يضغط على أعداء الحياة ،يتحداهم ،يعيش متعة الفعل ،ويشحن طاقة
ً
الحيوية ،ويحس بقيمة اإلنجاز :أنه بقي على قيد الحياة أطول فترة ممكنة ،وظل فاعال
ومتحركًا رغم أنف المعتدين المتربصين الجبناء؛ لقد حاصر حصارهم ،وأبطل ادعاءاتهم،
وقلل من سطوتهمّ ،
وبدد هيمنتهمم على المنافذ واألنفاس ،حتى إن استمرت أيامًا في
هذا الحي أو ذاك الطريق ،أو تلك المنطقة!
ّ
حتى إن حصل له مكروه ،فقد نال عز الشهادة وكرامة القضاء بال انهزام أو
استسالم!
خوفه إنساني ،وخوفي جبان؛ خطوه مواجهة وانزوائي نكوص ،صمته ضجيج
وسكوتي موات ،كيانه ُّ
تقدم وقامتي انحدار ،مصيره مبارك وقدري سقوط ،صداه ضياء
وسيرتي انطفاء!
ترى ماذا أنتظر؟! ولماذا ال أقوم بشيء ما؟! من أجل أحد ما ،من أجلي!! فإالم أدع
المكارم ،وأقعد طاعمًا كاسيا؟!
لم يفت األوان ..لماذا ال أتقدم بمبادرة ،أية مبادرة ،تخفف ،قد تخفف من بلوى
أحد؟!
ً
أليس هذا االعتراف دليال على أن حياء ما يزال ،وإحساسًا ،وشعورًا ..وما تزال حياة؟!
***
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