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المتخبطون
في بحر اللغة يغرق
ِّ
| فا�ضل �سفان

َ
َّ
لعل من ِّ
العربية نعمة اإلعراب،
اللغة
أهم مزايا
ِ
ُِ
ُ
ِّ
ُ
لمدلول الكلمة
ولهذا كان المتحدث ُالحصيف يحسب َ ْ ِ
يتحدث بالفصحى خشية اللح ِن الذي
حساباته عندما
ِ
َ
قد ِّ
يغي ُر ُمعنى العبارة إلى عكس ما أريد لها ،ومن هنا
ُ ْ َ
(عبد الملك بن مروان) عندما
تذك ُر قصة
ِ
الخليفة األموي ِ
قيل له:
َ
ُ
ُ
جوابه
الشيب يا أمير َالمؤمنين) فكان
(أسرع إليك
للسائل:
ْ ُ
َ
مخافة ْ
اللح ِن)
ارتقاء َالمنابر
رة
كث
(شيبتني
ِ
ٌ
ُ
قولهْ :
َ
يلقمني رجل
(ألن
ُويروى عن ابنه (مسلمة)
إلي من ْأن ُي َ
أحب َّ
بحجر ّ
سمعني لحنًا).
ٍ
ِّ
َّ
ُ
جماعة من القوم مستوىً
ومهما يكن األمر ،فإن لكل
ٍ
ُّ
ُ
قدراته
وكالم المرء يشف عن
اللغوية،
في توجيه العبارة
ِ
ِ
ُ
المعرفية ،والمهم في الكالم احترام البيان السليم
ُ
ِّ
ُ
القصد
وتوصيل معنى العبارة إلى المتلقي ،وبلوغ
ِ
بمدلول ٍّ
جلي ،ال يحتمل التأويل.
َّ
ْ
ألستاذ النحو العربي (سعيد األفغاني)
وأذكر موقفًاً
ِ
بجامعة دمشق في الستينيات من القرن المنصرم,
ُ
السنة الرابعة من قسم اللغة
ِ
وكنت يومها ُ طالبًا في ُ
العربية،يوم دع��ي طلبة القسم لالستماع إل��ى أحد
َّ
النحو وهو ِّ
القيم على مكتبة جامعة
المحاضرين في
الزيتونة ُفي تونس
وقد ق ِّدم المحاضر ًبكلمة مقتضبة ,أعدها األستاذ
ُ
سعيد األفغاني مكتوبة ،وهي ال تزيد عن سطرين قرأها
َ
ّ
َ
س و ح��رج ،خوفًا من اللحن في حضرة
توج ٍ
في ٍ
حذر و َّ ْ
َ
أعالم النحو آنذاك.
ضيفه ،على الرغم من كونه أحد
ِ
ِ
ْ
هذه الحادثة جعلتني أك ِب ُر أستاذي (األفغاني)
ُّ
وأجله فوق مكانته االعتبارية المشهود لها في النحو
العربي.
ُ
ألحد
دعاني إلى هذا الحديث ما جرى لي وأنا أشرح َ ِ
الطلبة معنى كلمة (وراء) التي قد ُ
يراد بها ما كان خلفك
َ َ
ُ
استشهدت بأمثلة من تراثنا األدبي ،ومن
أمامك ،وقد
أو
َ
المضحكة أن يرسل لي أحد زمالئي خبرًا،
المصادفات
َ َ
أصحح غلطي وأحترم المعاني (الخالدة)  -على
راجيًا أن

ُ
تليق ب��األدبّ ،
ِّ
مدعيًا أن «
عبارات ال
حد تعبيره  -في
ٍ
وأكتفي أن أقول للصديق
وراء «ال تكون لغير الخلف.
َ
(المعترض) بثقة العارفَّ :
َ
استتر
إن كلمة « وراء « تعني ما
ِ
َ
ٌ
سواء أكان خلفك أم َ
أمامك،
عنك كما يعرفها المعجم
ْ
َ
وعشرين موضعًا،
أربعة
وردت في القرآن الكريم في
وقد
ٍ
َْ
(األمام) ومعنى (الخلف) وخذ
تناوب مدلولها بين معنى
ِ
ً
ٌ
(وكان َ
وراء هم ملك يأخذ
مثال ما ورد َفي سورة الكهف
سفينة غ ْصبًا ()1
كل
ٍ
َ
فهي هنا تعني أمامهم ،و مثلها ما جاء في اآلية
ّ
الكريمة (من ورائه جهن ُم)()2
وقد ِّ
يصرح بكلمة (أمام) إذا لم يرد غيرها ،كما في
ُ
ُ
َ
اآلية الكريمة (بل يريد اإلنسان ليفجر أمامه) ()3
وتأتي بمعنى (الخلف) كما في اآلي��ة الكريمة
َّ
وراء حجاب) ()4
(فاسألوهن من ِ
وقد تأتي بمعنى سوى أو غير (فمن ابتغى َ
وراء ذلك
فأولئك هم العادون) ()5
ْ
(تأخر) كقولك للمتقدم:
وقد تأتي اسم فعل بمعنى
َ
(وراء ك).
ٌ
الغالب ظرف يراد به الزمان أو المكان طبقًا
وهي في ُ
لمعنى ما تضاف إليه.
َ
َ
ُ
يدرك ذلك ويريحنا من
فليت
الصديق المعترض ِ
َ
ّ
مصرف المعرفة!.
عاء ال رصيد له في
اد ٍ
ِ
يقول الفيلسوف الفرنسي «غاستون بشالر»( :إن
َ
ُّ
ُ
الشباب الدائم)،
التجد ُد الفكري أو
تحصيل العلم معناه
ْ َّ
ُ
تسمع
كما يقول َالشاعر»أدغار أالن بو» (ال تصدق كل ما
ُّ
ِّ
وصدق نصف ما ترى)؛ ُترى ّ
أي األمرين أشد بيانًا في
َّ
مخي ِلة الصديق؟ ليتني أعلم.
* * *
الهوامش -1 :سورة الكهف اآلية  –2 - 79سورة
إبراهيم اآلية 16
 – 3سورة القيامة اآلية  - 4 --- 5سورة
األحزاب اآلية 53
 – 5سورة ( المؤمنون) اآلية 7

أدب القصاصات

| ح�سن علي البطران /ال�سعودية

ُ
كثيرًا ما تكتب بعض المقطوعات األدبية واإلبداعية اآلن.
على قصاصات صغيرة ،هذه المقطوعات قد تكون بداية
إن الكتابة على القصاصات موضوع مهم نأمل أن
نص شعري أو سردي ,وعادة ما تكتب على عجالة ،حتى تتبناه مؤسساتنا األدبية والثقافية وجامعاتنا العلمية
ال تضيع الفكرة ،أو تتبخر وتذهب مع الرياح وتتالشى .كاتجاه جديد ضمن الحراك الثقافي واألدبي ،ويعمل على
وأعني هنا بالقصاصة جزءًا من ورقة أو (كرتون) ،أو جزءًا توثيقه بوصفه أدبًا يحمل مسمى (أدب القصاصات),
ً
من قطعة بالستيكية أو قماشية أو حتى قطعة خشبية ،ليكون أكثر شموال واعترافًا .فكثير من المبدعين تكون
أو مساحة صغيرة في ذاكرة جوال أو شاشة كمبيوتر بداية مشاريعهم قد كتبوها فوق قصاصات ورقية ،ثم
ُ
كتب عليها أو فيها مقطوعات أدبية وإبداعية.
جمعوها ونقحوها ،وظهرت بعد ذلك دواوين شعرية
والكتابة على القصاصة عادة ما يكون غير مخطط أو مجموعات قصصيــة أو مؤلفات تتضمن نصوصًا
لها؛ بل هي كتابة طارئة ووليدة لحظتها ،وربما تحتاج إلى مـفتوحة أو مقاالت صحفية ...أو غيرها .كل هذا أجده
إعادة صياغة وتنقيح في كثير من األحيان ،وهنالك من محفزًا لمشروع بحثي يناقش مفهومه وعوامله وأسبابه
المبدعين والكتاب من تكون كتاباتهم على القصاصات في دراسة موسعة ،تسلط الضوء عليه إيجابًا وسلبًا.
نوعًا من طقوس الكتابة أو مرحلة من مراحل الكتابة
لم يسبق لي أن ق��رأت أو سمعت عن أدب بهذا
عندهم ,وليس بالضرورة أن تكون الكتابة على القصاصات المسمى (أدب القصاصات) -وإن كان اطالعي قاصرًا.
إبداعية ذات نمط ونهج أو جنس محدد؛ بل ربما تحمل فأدب القصاصات -كما اقترحت أن ُيسمى -أدب يستحق
بداية أو نقاطًا لمشروع إبداعي أو كتابي كمقال صحفي أو الدراسة والتوثيق؛ فهو بذرة ألعمال إبداعية وأدبية
غيره ،ويمكن تشبيهها
بفرشة ألفكار رئيسة وجوهرية عديدة.
ٍ
ّ
أو بذرة وبداية سلمة .وتستخدم القصاصات الورقية في
نأمل أن يأتي اليوم الذي نجد فيه هذا األدب (أدب
ً
كثير من األعمال اإلبداعية الحرفية والمجسمات الفنية القصاصات) ينتشر ،ليكون مصطلحًا مستقال بذاته ,كما
على اختالف تنوعها وتباينها ،وهذا ليس موضوعنا انتشر غيره ،كأدب االنترنت والفيس بوك.

بستان هشام
| حممد رجب رجب
ً
يطرح المرء سؤاال ال يفتأ يكبر كل يومِ :أم ْن فائد ٍة يجنيها أولئك «المتمجلسون»
القابعون وراء الحدود على موائد أعداء األمة وفي قصورهم المتأللئة يأكلون
بذقونهم ،يستمرؤون جراحات الوطن وعذاباته :دماء تسيل ،أجساد تنتهب ..علماء
يغتالون؟!
ما دوافعهم في ارتمائهم بين أحضان جهابذة الشياطين ،مصاصي دماء
الشعوب ،قتلة األنبياء والمرسلين..؟
َ ْ
ْ
َ
ما أخالقية أولئك ووجدانية روحانيتهم تلك التي أخصت ضمائرهم ،فأشعلت
نار فتنتهم وأتون فتاويهم الضالة المضللة ،فكانوا (من خرج على الطاولة وفارق
الجماعة ّ
والبد أنهم يموتون ميتة جاهلية)..؟!
َ
ال يمتلك المرء إال أن يقف مشدوهًا أمام وحشية أولئك القتلة المتشدقين
بوطنية هم منها براء ،وبإنسانية هم في دمها االبتالء.
يا إلهي !..من أين جاء هؤالء وبكل هذا الشر ،بكل هذه الوحشية ،بكل هذا الدم
ّ
ندم تغسل وجوه جزاريهم أو
البارد القطبي؟! ال جفن يرف ..ال دمعة تذرف ..ال وخزة ٍ
توقف سواطير حقدهم ،ولربما ساعة َس َح ٍر أتوا على شواء بعض من ضحاياهم..؟
أما كان أجدر بهؤالء المثقبة أدمغتهم ،أال يخرجوا على تراب وطنهم وأمان
أمتهم ،فيبصرون ويستبصرون ما ّ
جره أسيادهم على من استيقنهم واستوثق
عهودهم ،فكان وقود مخططاتهم وطعام أالعيبهم ..وما تمزيق جسد العراق
وتكسير عظام ليبيا ببعيد..
ـ أقاموا (ربيعهم العربي) بمليارات وطائرات جالوزتهم..
ً
ـ اختطفوا ما دعوه بالثورات اختراقًا وبرمجة ،حتى العظم ،بأدمغة مخابراتهم.
ـ أطلقوا ذئاب أجندتهم الصهيونية تعيث رعبًا وفسادًا في أرض الكبرياء
العربي ـ سورية.
ّ
ـ فيما مشعوذونا أقاموا الحد علينا بسياط جيوبهم وجنون جشعهم.
أما وقد تبين الخيط األبيض من الخيط األسود من المؤامرة ،فال خيار أمام شعبنا
ً
ّ
ووالة أمورنا من قطع دابر الظالم بين ظهرانينا ،وعلى مبضع الجراح أال ينتظر طويال
فساد الجرح حتى ال يهلك البدن كله.
ّ
أعرابنا الضالون المضللون الوالغون في دماء السوريين إشباعًا لغرائزهم،
الرحمّ ،
واستزالمًا ألولياء نعمتهم ،هؤالء ما عادوا من لحمة الدم وال من عشيرة ّ
حد
الله بيننا وبينهم ،حتى يعودوا إلى رشدهم وجادة صوابهم ،فليس منا من غشنا؛
ّ
ّ
يتم أطفالنا ّ
وأيم نساءنا وذبح علماءنا واستنصر باألعداء
فكيف بمن قتلنا ومثل بنا،
علينا؟!
أعداؤنا ال يرون في العرب إال األع��راب ،وال في الوطن إال السماسرة ،وال في
المسؤولين إال بيادق الشطرنج..
َ
ستنزفون فوحدها مزابل التاريخ مقيلهم ..أما رأيتم (حسني) في
وحينما ُي
نقالته ،و(ابن علي) في مطاردته ،و(القذافي) و(صدام) في مصيرهما المحتوم..
وربما آخرون (عابدون راكعون) في قصورهم ينتظرون ..اللهم ال شماتة..؟
وحدها سوريا العصية بقائدها الجسور وشعبها الباسل الصامد الغيور ،تعرف
كيف تداوي جراحها وتقارع أعداءها وتخرج من أزمتها أصلب عودًا ،وأقوى عزيمة
وأشد تماسكًا وتعاضدًا وتحابًا..
وأنتم أيها المفسدون نافخو بطونكم وجيوبكم ،فال مناص من وقفة حساب
أمام عدالة شعبكم ال أمام ّ
ميت ضميركم.
تحايلتم فاكتنزتم ..تواطأتم فاغتنمتم ،فسحقًا لطوابير الذباب ،وتبًا ألظافر
الذئاب وعناكب الخراب.
أما بعد أيها القابضون على محبة شعبكم ،المدافعون عن شرف ترابكم ..النازفون
جزعًا على شموخ بلدكم وعزته ،فال خوف ..ال خوف على وطنكم ..بدأ ّ
عد المؤامرة
العكسي ..حلقاتها تتكسر ،أركانها تتهاوى ..فلولها مطاردة ،ثعابينها مرتعدة ..ال
ينفع اليوم تهويش إذاعات وال تضليل محطات وال عربدة فتاوى مستأجرة.
سيدة المقاومة ..سيفها ال يصدأ ..قرارها ال يركع ..حماة ديار ال ُيهزمون ..عمرها
التاريخ ..أرضها الحضارات ..تحت سمائها وحدها يتحلق الحوار ،وفوق أرضها
وحدها تتشابك األيدي النظيفة ،وحينما تصفو النوايا والقلوب ،فما أفسد الخالف
للود قضية ..حينها وحينها فقط ال عداوة وال خصام .ال بغضاء وال انتقام ..وطن
الجميع للجميع ..إنها الشآم ..إنها الوئام ..إنها وطن السالم ..وإنها بستان هشام.
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االفتتاحية

ربيع العرب وصعود ثقافة التمزيق..

|| د .ح�سني جمعة

| د .تركي �صقر

ليس كل ما يلمع ذهبًا ..وليس كل مانراه في
جنبات الوطن العربي هذه األيام ربيعًا ..فأكثره
ً
جاء حمال كاذبًا وعملة مزيفة تروج لطغيان ثقافة
تخدم مباشرة األجندة المرسومة والقاضية بتفجير
المنطقة فتنويًا وطائفيًا وعرقيًا وقبليًا..ليسهل
تفتيت المفتت وتجزئة المجزأ وتقسيم المقسم،
ولتمرير عملية النهب واإلخضاع من جديد وبأقصى
الحدود..على وقع شالالت الدم العربية النازفة ،إما
بصواريخ الناتو ،وإما بعصابات جندها أصحاب
الناتو ،وإما بفوضى خططت لها بدقة استخبارات
الناتو ،ليقتل األخ أخيه وليسفك الجار دم جاره..
نقول ،ليس كل مانراه ربيعًا تهب نسائمه على
العرب ..بل ما نراه اآلن هو تغيير إقليمي ودولي
وسياسي يتحرك بسرعة كاسحة على جبهة
عريضة ،ويحدث آثارًا تمزيقية عميقة ،ليس في
الجسد العربي فحسب ،وإنما بالعقل العربي أيضًا..
وعلى حد تعبير الصحفي والكاتب المصري الكبير
محمد حسنين هيكل ..إن ما نراه في هذه اللحظة
هو مشروع قومي يتهاوى ،وبقاياه تجري إزاحتها
اآلن ،ومشروعات أخرى تتسابق إلى الفراغ ،بعد أن
أضاع ذلك المشروع مكانه وزمانه ..وأضاف :أكاد
أرى خرائط كانت معلقة على الجدران ترفع اآلن
وتطوى ،ألن المشاهد اختلفت؛ فالمواقع العصية
تأدبت أو يجري تأديبها؛ والمواقع الضائعة
استعيدت أو أنها تستعاد اآلن ،وكل ذلك تمهيد
لفصل في شرق أوسط يعاد اآلن تخطيطه وترتيبه
وتأمينه ،حتى ال يفلت م��رة أخ���رى ،كما حدث
عندما راود العرب حلم مشروعهم القومي ،وتبدى
لسنوات كأن هذا المشروع القومي العربي هو
شكل المستقبل..فالخرائط الجديدة ال توزع إرث
الخالفة العثمانية ،وإنما توزع إرث المشروع القومي
العربي الذي تمكن من طرد االستعمار الغربي في
مرحلة سابقة ،وحاول أن يمأل الفراغ وعجز ..وإن دولة
الخالفة العثمانية لم تستطع أن تحمي أمالكها،
وهكذا جرى توزيع إرثها ،وإن المشروع العربي لم
يستطع أن يحمي نفسه ،وهكذا اليوم يتوزع ارثه..
لقد كانت سايكس بيكو األولى خطًا على خريطة،
يصل من (الكاف) إلى (الكاف) ..الكاف في عكا
والكاف في كركوك ويفصل الشمال ..هذه المرة
ليس هناك خط فاصل ،وإنما هناك مواقع متناثرة..
التقسيم في المرة األولى كان تقسيمًا جغرافيًا
وتوزيع أوطان ،ولكن التقسيم هذه المرة تقسيم
موارد ومواقع ،وبوضوح فإن ما يجري تقسيمه اآلن
ً
هو أوال النفط وفوائضه ..نفط وفوائض ليبيا بعد
نفط وفوائض العراق ..وجاء الدورلتقسيم الموقع
االستراتيجي لسورية وبالد الشام واستباحته..
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المرأة وصرخة الوجود

ونستطيع القول ان أخطر ما يتسلل من هذا
الربيع المغشوش صعود ثقافة التقسيم والتمزيق،
وتراجع ثقافة الوحدة واالنتماء وهبوطها ..ويريدون
من هذه الثقافة أن تنخر العقل العربي وتجعله
يطوي ثقافة األمة الواحدة والمصير المشترك..
لذلك نرى أنه كلما زحف هذا الربيع إلى منطقة
عربية جديدة ،هبت جنود األقالم المأجورة لكي
ّ
تنظر وتروج لثقافة التقسيم ،ألنها بنظرهم تجلب
الديمقراطية وترسخ حقوق اإلنسان ،وتفكك قيود
القومية والعروبة التي كبلت المواطن العربي،
وحدت من حريته وانطالقته!!..
وإذا كان التاريخ ال يعيد نفسه إال أن وقائعه
تتشابه في أغلب األحيان؛ فالغش الثقافي في
ً
تسمية الحركات الشعبية العربية وإعطائها بريقا
ً
ً
خاطفا ليس ً
جديدا ؛ فالثورة العربية الكبرى
أمرا
عام  1916التي أعطوا قيادتها للشريف حسين،
جاء من نظم بها القصائد العصماء ،وراح مثقفون
ومفكرون ينظرون لها على أنها الحلم العربي
الذي تحقق ..وانطلت على الكل آنذاك تسميتها
بالربيع العربي أيضًا ،على أساس دغدغة مشاعر
العربوعواطفهم الملتهبة نحو الوحدة والحرية
والتحرر ..ولكنهم تحت غطاء هذه المسمى الجميل،
زرعوا أشواك اخطر مؤامرة مركبة في تاريخ العرب
الحديث ،تضمنت خطة سايكس بيكو بتقسيم
المشرق العربي ،ووعد بلفور باغتصاب فلسطين
وتفتيت المغرب العربي وشمال إفريقيا.
وال أحسب أنني أتجاوز الواقع إذا قلت إن هذا
الذي أطلقوا عليه اليوم ربيع الثورات العربية ربما
يضع العرب ،إذا استمر تجويفه وحرفه ،أمام ما
هو أخطر من سايكس بيكو؛ ليس بإعادة تقسيم
الدول العربية ،وإنما بتفكيك المجتمعات العربية
داخل كل دولة أيضًا على أساس الدين والطائفة
والعرق والعشيرة والحي والشارع ،وقد يأتي دور
األحياء وال��زواري��ب وال��ح��ارات ،والتكلفة رأيناها
في العراق بإزهاق أرواح أكثر من مليون ونصف
عراقي ،وأكثر من ثالثة ماليين مهجر ومشرد،
وقبل ذلك وضعوا لبنان على المذبح؛ حيث تكبد
مئات اآلالف من القتلى والمهجرين؛ وماذا نتحدث
عن ليبياوالسودان ومصر وتونس واليمن وسورية
والبحرين؛ وطاحونة ال��دم ال تتوقف ،وستدور
على الجميع ،ول��ن تستثني أح��دًا ممن يظنون
أنفسهم بمنأى عنها في السعودية ودول الخليج
األخرى ..ونقول لمن يريد أن يغلف ويزين هذا زورًا
وبهتانًا بثقافة الربيع وأزهاره ،والحرية ومفاتنها،
والديمقراطية وسحرها ،لن تنطلي أكذوبتكم علينا
بعد اآلن..

ِّ
تمثل صرخة الوالدة ماهية الوجود واإلبداع على السواء عند اإلنسان؛ فحينما يصرخ
المولود في لحظة النور األولى فإنه يعبر عن إثبات ذاته ...ومن ثم فإن صراخ هذا
المولود ال يعني الذات الفردية على الرغم من أنه جواب لقرار صوتي سبقه من قبل أمه،
وإنما يعني وجود الذات اإلنسانية.
وإذا هدأ صراخها لزوال شدة ألم المخاض فإن صوته يعلو ّ
لهم استقبال الحياة؛
ثم يعود الصراخ مرة أخرى من ذويه عليه حين يدهمه الموت ويفارق األحباب .فصرخة
الوجود ـ بهذا المعنى ـ هي صرخة كونية ترمز إلى البقاء والفناء والسر الكوني األزلي.
وتعد المرأة في هذا الكون الكائن الرقيق الذي يثري الوجود بعناصر الخصوبة
المادية والمعنوية ،ويطور مكوناتها األصلية ...فالمرأة تصوغ حياة المجتمع ،وتؤسس
ثقافته وفق ما ترسمه؛ مجتمع يختلف عما كان عليه في عصر األمومة ،على الرغم
من تراجع دورها في بعض األزمنة واألمكنة ...ما يؤكد أنها ليست مجرد حاجة فطرية
فيزيولوجية ،وإنما هي حضور يبحر في العناصر اإلنسانية واالجتماعية الالمحدودة،
وبخاصة حين تعبر عن روح التمرد على كل ما يسمى بالعصر ال��ذك��وري ،وعصر
الحريم...
كذا كانت الجدة األولى عشتار التي شكلت المغزى الثري للثورة على جلجامش في
حالتي الفرح والحزن؛ والحياة والبقاء؛ والصراع والفناء ،وكذا هي حفيدتها في العصر
الحديث وفي كل عصر تحاول أن تثبت وجودها الحيوي...
أما المرأة المبدعة فهي محاربة بطبعها ،تناضل من أجل حياة أفضل على الدوام،
وتواجه مآسيها بدمعتها وصبرها ،ثم نسيانها ،وحين تعدد مآثر أعزائها وأحبائها
ممن مضوا ال يمكن أن تقع في حاالت االستالب والعجز ،أو القهر واإلحباط ،واليأس
والقلق .وإنما تتجاوز ذلك من خالل صرختها اإلنسانية الحيوية التي تتصف بها،
لتعود إلى دورها البناء والريادي.
فالمرأة المبدعة استطاعت أن تبحر ـ منذ القديم ـ في عوالم ال محدودة من صناعة
الحياة والكون والفكر ،وأتقنت السير على الجمر كما فعلته الخنساء وليلى األخيلية...
ولعل الولوج إلى عالم اإلبداع عند المرأة ّ
يقدم لنا مجموعة من الرؤى واإلشارات والمشاعر؛
وهو عالم يؤكد أن شروط اإلبداع هي هي عند الرجال والنساء؛ على حين تضعه المرأة
بين أيدينا بأسلوب ذاتي براق ،ينغمس بالواقع بمثل ما ينغمس بالمشاعر؛ ويتعلق
بالجزئيات والتفصيالت أكثر مما يتعلق بالكليات؛ ويثبت أن ثمة جزئيات ال يمكن أن
يراها إال هي.
ومهما يكن األمر في هذا الشأن أو ذاك فإبداع المرأة يسعى إلى مهمة تجسيد
العالقة بينها وبين المجتمع؛ وال سيما أن ثغرة كبرى حصلت في هذه العالقة على مدى
الزمن ...ويهدف إلى تحقيق ذاتها الفاعلة والرائدة؛ إذ ترى أنها تملك من الطاقات
والقدرات ما يفقده كثير من الرجال .وال شيء أدل عليه مما جاء في حوار للشاعرة
المرحومة (سنية صالح) زوجة المرحوم (محمد الماغوط) مع السيد غسان الشامي ،نشرته
مجلة فكر اللبنانية؛ في عددها الثالث والخمسين؛ حين قالت« :الجذر األول واألقوى
لقصائدي ضارب في ذاتي؛ ويرتوي من خصوصياتيُ ،وي َّربى في مناخي الشخصي
المفتوح على العالم ...يبدأ من ذاتي المتداخلة مع ذات ابنتي وزوجي وأمي وأختي
(خالدة) ثم تأتي ذات العالم».
ولذلك كانت المرأة المبدعة تصوغ تجربتها اإلنسانية بلغة شعرية معبرة عن ذلك
من خالل تعدد األساليب والصور واألخيلة ما يبهج حكاياتها وقصصها وقصائدها...
وكذلك كانت جدتها التي أبدعت األشعار والغناء والحداء ...وأحسنت القول والكتابة
فيه.
فالمبدعات قادرات على التوغل في الكلمة الجميلة الرشيقة ليس بوصفهن مخلوقًا
ً
جميال ورقيقًا مرهف المشاعر واألحاسيس؛ وإنما بوصفهن يمتلكن صفات قادرة على
التقاط ما ال يلتقطه كثير من الرجال والنساء على السواء.
ولما كانت المرأة واجدة للحياة؛ ومطورة لها ،وحارسة لقيم الخير فال يكن أن يكتمل
الحديث عن ذلك كله من دون اإلشارة إلى المرأة بوصفها أمًا وزوجة وحبيبة وأختًا ...
واألم ـ خاصة ـ تحمل مسؤولية كبرى في مراقبة األطفال ورعايتهم فعندها يكتمل
الحب اإلنساني الطاهر؛ وفيه تتجسد معاني الحنان والتسامح؛ والتفاني في البذل
والعطاء؛ واإليثار ...وفي صميم هذه المعاني تقع المعاني األخرى التي تبدو سلبية
عند اآلخرين مثل البكاء واألنين ،واليأس والرجاء ،والترقب واالنتظار ،والحيرة والغيرة...
وبمعنى آخر في المرأة يكتمل شرط الوجود العاطفي والمعرفي ،ويبلغ هذا االكتمال
ذروته عند األم؛ أما إذا كانت فاقدة لشروط األمومة واإلبداع فال عتبى عليها ،فالمرأة
وبخاصة األم هي المدرسة األولى للطفولة ،وال بد من إعدادها اإلعداد الحسن كقول
حافظ إبراهيم:
األم مدرسة إذا أعددتها
أعددت شعبًا طيب األعراق
لها.

فالطفل ورقة بيضاء ناصعة؛ وعجينة طرية تستطيع األم أن تشكلها كما ينبغي
ولهذا قيل :المرأة التي تهز السرير بيمينها يمكنها أن تهز العالم بيسارها
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أي نهج ثقافي تتبنى إسرائيل؟
| �أحمد �أبو �سلعوم املنا�صرة
ينتقل النقاش عن عالقة الدولة بالثقافة إلى
ً
«إسرائيل» ،بعد أن شغل مجتمعات ودوال أخرى،
ويثيره حاليًا أكاديمي إسرائيلي مختص ،يرى
أنه لم يكن هناك موقف واضح من الحكومات
اإلسرائيلية من الثقافة .ويؤكد أيالن بن عامي
أنه حان الوقت إليضاح ما يسميه ،االلتباس في
العالقة بين الطرفين ،خاصة أن «إسرائيل» لم
تناقش هذه القضية في الكنيست خالل 60
سنة من وجودها سوى 3مرات ،بينما لم تناقش
الحكومة الموضوع إال مرة واحدة فقط.
يزعم د.أيالن بن عامي ،المحاضر في الجامعة
اإلسرائيلية المفتوحة ،بأن ظاهرة تدخل الدولة
في الثقافة والفن ،تتعاظم في كل مكان ،وأنها
ليست ظاهرة جديدة ،ويمكن تتبع جذورها في
أثينا القديمة ،ولكن التدخل ،بهذا الشكل أو ذاك،
ظهر بشكل كبير منذ نحو  60عاما بعد انتهاء
الحرب العالمية الثانية .وإن كان بن عامي ال يتكلم
بوضوح عن اتهاماته للحكومات اإلسرائيلية
ً
المتعاقبة ،لكن كالمه يوحي بأنه ال يرى فصال
يذكر بين السياسة والثقافة ،فيما الظاهر والمعلن
أن األمرين مستقالن أحدهما عن اآلخر.
ي��رى ب��ن ع��ام��ي ب��أن ه��ن��اك ث�لاث��ة أشكال
للتدخل الحكومي في الثقافة ،األول عندما تدعم
الحكومات الفنون ،وترعاها وتشجعها ماديًا أو
معنويًا .أما شكل التدخل الحكومي الثاني فيظهر
بالمضايقة واإلزعاج بمنع الكتب أو العروض الفنية
وزج المثقفين في السجون وغيرها من درجات
إزعاج متفاوتة.
وتلجأ بعض الحكومات إلى ممارسة الشكل
الثالث الذي يطلق عليه بن عامي ،الالمباالة تجاه
ً
ويعد هذا الشكل ً
ّ
نوعا من التدخل قائال:
الثقافة،
«عندما ال يتدخلون في الثقافة والفنون ،يكونون
في ال��واق��ع يتدخلون ولكن بطريقتهم وهي
الالمباالة».
أنظمة وأهداف غير بريئة
ويقول بن عامي بأنه توجد على أرض الواقع،
ثالثة نماذج طبقتها الدول في عالقتها بالثقافة:
النموذج األول ،األوروب��ي الغربي ،وهو أقدم
النماذج ،وال يقتصر على أوروب���ا ،بل نجده في
اليابان أيضًا ،ويتلخص بأن يكون في الحكومة
وزارة للثقافة ،وعن طريقها تنقل األموال للمراكز
الثقافية والفنية؛ ألن الحكومات في هذا النموذج
ترى أن الثقافة مهمة لها ،وأنها جزء من رفاهية
السكان ال��ت��ي يجب توفيرها ل��ه��م ،وتنسق
الحكومة من خ�لال وزارة الثقافة بين البرامج
الثقافية والفنية ،وهذا ال ينفي وجود مدى معين
من اإلزعاج والمضايقة ولكنه منخفض جدًا ،وعادة
ما يكون الدعم المادي الحكومي في هذا النموذج،
مرتفعًا جدًا ،وجزء قليل من الدعم يأتي من القطاع
الخاص.
النموذج الثاني ،هو االنجلوساكسوني ،المتبع
في الواليات المتحدة األميركية وبريطانيا ،وكندا،
ودول العالم الناطقة باإلنجليزية.
وبرأي بن عامي ،فإن هذا النموذج أحدث من
األول ،وتطور في القسم الثاني من القرن العشرين،

وحجم التدخل الحكومي والدعم للثقافة فيه أقل
بكثير من النموذج األول ،وال يتم بشكل مباشر،
ً
حيث ال وجود ل��وزارات الثقافة ،وبديال عن ذلك
يوجد جسم مكون من مهنيين يتلقون األموال
التي تخصصها الحكومة ،وهي قليلة وتتراوح بين
 %20 -15من ميزانيات الثقافة ،ويقرر المهنيون
وليس السياسيين إلى أين تذهب ،والفكرة هنا
هي إقصاء الثقافة عن السياسة.
ويشير بن عامي إلى الدعم الحكومي في هذا
النموذج رغم تدنيه ،وبدأ في أميركا حديثًا جدًا
في عام  ،1960ويقول إنه في هذا النموذج ،هو
المباالة الحكومة التي تقول للمثقفين والفنانين:
ً
إذا أردتم أمواال اذهبوا للسوق .وفي هذا النموذج
مساهمة القطاع الخاص عادة ما تكون كبيرة جدًا.
النموذج الثالث ،هو الشمولي ،الذي كان متبعًا
باألساس في المعسكر الشرقي السابق ،حيث
تكون الحكومة هي المنتج الثقافي الوحيد ،وتقوم
بدور المدير الرئيسي للحياة الثقافية ،ويكون
الفنانون موظفين في الدولة ،وفي هذا النموذج
توجد رقابة شديدة ،ومستوى الدعم المالي مرتفع
ً
جدًا ،أكثر من النموذجين السابقين ،ومثال كان
عرض باليه البلشوي يكلف المشاهد أقل من
ثمن رغيف خبز في االتحاد السوفييتي ،ولكن
أيضا مستوى المضايقة واإلزعاج مرتفع جدًا ،وال
توجد مباالة ،ومساهمة القطاع الخاص في الثقافة
معدومة.
يقول بن عامي ،إن السؤال حول ما إذا كان
يجب أن تتدخل الحكومة في الفن والثقافة لم
يطرح ذات يوم في «إسرائيل» ،ال قبل قيامها وال
بعده .ويعتقد بأن السبب في ذلك ،أن التدخل
الحكومي بدأ قبل أن تكون هناك حكومة ،وهذه
مفارقة ،ويعود ذلك إلى أن أسس النظام التربوي،
والثقافي ،واالقتصادي ،وجد قبل قيام «إسرائيل»،
حيث كانت هناك بنوك وصحف ،ومؤسسات
ثقافية .كما يقول بن عامي« :مؤسسو دولة
«إسرائيل» أغلبهم جاء من أوروبا الشرقية ،ولذلك
فإن مفاهيمهم في الثقافة والفن ،كانت متأثرة
إلى حد بعيد باألجواء في تلك البالد ،ولذا فإنهم
ع ّ��دوا الثقافة والفن أمرين بالغي األهمية ،وأن
الثقافة ليست هدفًا ،لكن وسيلة ،لتحقيق غايات
سياسية وإيديولوجية ،لذا بادروا قبل قيام الدولة
إلى إنشاء مؤسسات ثقافية».
كما يرى أنه بعد إقامة «إسرائيل» ،فإن عالقة
الحكومة بالثقافة هي خليط بين النماذج الثالثة
التي تحدث عنها سابقًا فمن جهة توجدوزارة
ثقافة مثل أوروب��ا الغربية ،تحول األم��وال إلى
مئات المؤسسات الثقافية ،ومساهمة الوزارة في
ميزانيات المسارح والمراكز الثقافية والمتاحف
وغيرها تصل إلى  %70 -50من ميزانياتها.
ووزارة الثقافة في «إس��رائ��ي��ل» ،هي وزارة
مشتركة مع التربية والتعليم ،وغالبية ميزانية
الوزارة تحول إلى قطاع التعليم ،وال يبقى للثقافة
سوى  %10من ميزانية الوزارة التي يطلق عليها
وزارة الثقافة والتربية والتعليم.
ويبدي بن عامي مالحظة على هذا الربط بين

ً
الثقافة والتعليم ،قائال« :إن هذا النوع من الربط
بدأ في إيطاليا الفاشية ،والهدف هو أن تلعب
الثقافة دورًا مركزيًا بين الشعب والحكومة».
ويفيد بن عامي ،بأن الميزانية التي تخصصها
«إس��رائ��ي��ل» للثقافة ه��ي  %0.2م��ن ميزانية
الدولة ،وهذا أقل من الحد األدن��ى الذي أوصت
به اليونسكو ،وه��و أن تخصص كل دول��ة على
األقل  %1من ميزانيتها لقطاع الثقافة والفنون.
وباإلضافة إلى وزارة الثقافة ،يوجد جسم مشابه
لما هو موجود في بريطانيا وأميركا ،ولكن في
«إسرائيل» له بعد سياسي ،كما يقول بن عامي،
يضيف« :كل شيء في «إسرائيل» سياسة ،وهذا
المجلس المختص بالثقافة والفنون ،يرأسه
وزي��ر الثقافة ،وه��و شخصية سياسية تمثل
الحكومة» .ويقول« :غالبية المؤسسات الثقافية
في «إسرائيل» تملكها الحكومة بشكل كامل أو
جزئي ،كالمتاحف والمسارح .وممثلو وزارة الثقافة
موجودون في إدارات هذه المؤسسات ،صحيح
أن وجودهم يبدو كمهنيين ،ولكن مهما صغر
دورهم ،فهم في النهاية مندوبون للحكومة».
في عام  ،1924أنشأ االنتداب البريطاني على
فلسطين ،جهازًا لمراقبة األف�لام والمطبوعات
والمسرح ،وغير ذلك ،ورثته «إسرائيل» ،وأقامت
هيئة للرقابة أسمتها (هيئة نقد األفالم) يعين
أفرادها وزير الداخلية ،وتضم مندوبين من وزارات
عدة مثل الخارجية والعمل.
ويقول بن عامي« :لم يكن لهذه الهيئة من
اسمها نصيب ،فهي لم تكن لنقد األفالم ،ولكن
لشطب كلي أو جزئي منها ،وتحديد ما يصلح منها
لهذا العمر أو ذاك ،وهكذا ،تم رفض عرض عشرات
األفالم ألسباب سياسية ،تتعلق بالمحرقة النازية،
أو المساس بالمشاعر الدينية ،مع أنه النعرف من
يحدد هذه المشاعر ،وما هو معنى المس بها ،وهل
ً
ً
مثالً ،
نوعا معينا من التدين األرثوذكسي،
تخص،
أو غيره ،لقد عملت ه��ذه الهيئة مثلما عملت
مثيالتها في االتحاد السوفييتي السابق».
وبقيت هيئة الرقابة حتى عام  ،1990ولكن

بحسب بن عامي ،ف��إن هناك اآلن من يتدخل
ليحدد بعض األم��ور مثل صالحية هذا الفيلم
لهذا العمر أو ذاك ،أو شطب بعض المقاطع من
األف�لام والمسرحيات .ويقول بن عامي «حتى
ً
نسبيا،
المحكمة العليا التي توصف بأنها ليبرالية
عندما كانت تعرض عليها قضايا تتعلق بالرفض
الرقابي ،ترفض التدخل وتقول هذا هو القانون».
ويشير بن عامي إلى جسم ثقافي آخر حكومي
لعب دورًا في «إسرائيل» يطلق عليه «الفن للشعب»،
أقيم عام  1951بهدف طرح القضايا الثقافية
والفنية للمهاجرين الجدد في المعسكرات التي
ً
تمهيدا الستيعابهم في المجتمع.
يوضعون فيها
ويقول« :هاجر ماليين اليهود من مختلف العالم
إلى «إسرائيل» ،ووضعوا في معسكرات ،وشاهدوا
العروض التي قدمها جهاز الفن للشعب ،وبرأيي
أن هذه الطريقة من تقديم العروض تشبه الرقابة،
فليس كل ما كان يعرض في تل أبيب عرض في
معسكرات ومخيمات االستيعاب .فالحكومة هي
التي كانت تقرر ما يعرض أو ال يعرض ،كان الهدف
هو أال يرى المهاجرون الجدد صورة «إسرائيل» غير
الجميلة».
يقول ب��ن ع��ام��ي ،إن م��وض��وع العالقة بين
الحكومة والثقافة في «إسرائيل» ،لم يطرح بشكل
جدي على بساط البحث في الدولة العبرية .ويشير
إلى أنه خالل نحو ً 60
عاما من عمر «إسرائيل» ،تمت
مناقشة الموضوع مرة واحدة في الحكومة وذلك
عام  ،1982وفي الكنيست التي تناقش كل شيء
في «إسرائيل» مهما كان تافهًا ،لم تتم مناقشة
الموضوع سوى ثالث م��رات فقط .ويضيف بن
عامي« :أكثر من هذا ،فإن الفنانين والمثقفين
لم يسمعوا صوتهم إال في حاالت فردية .وتوجد
في الكنيست جماعات ضغط (لوبي) عدة لقضايا
كثيرة ،إال الثقافة ،وكل هذا أوصلني إلى نتيجة،
أن موقف الدولة اإلسرائيلية تجاه الثقافة يحمل
أيضًا نوعًا من الالمباالة ،وهو نوع من التدخل ،وهو
أمر إشكالي ،وأنا أفضل حكومة تزعج وتضايق على
أن تكون ال مبالية» .وردًا على :كيف يرى موقف
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الحكومة اإلسرائيلية ،قبل سنوات ،الرافض
لتدريس قصائد لمحمود درويش في المدارس
مبال؟! قال بن
العبرية ،وهو بالتأكيد موقف
ٍ
عامي« :ال شك أن منع قصائد ،بغض النظر عن
مضمونها ،شيء مرفوض بالنسبة إلي ،لكن ال
شك بأنه يوجد موقف سياسي في هذه الحالة،
وأنا أرفضه».
ويرى بن عامي أنه «بشكل عام ،ال أعتقد أنه
على الحكومة أن تتدخل في الثقافة ،ألنني أرى
بأنه ليس على الحكومة أن تتدخل بالمضامين،
ً
ً
وأطالب بأن تقدم الحكومة أمواال أكثر ،وتدخال
أق��ل ،وت��دع��م الثقافة غير المهيمنة وغير
المسيطرة ،وهو ما أطرحه كنموذج رابع».
األقلية العربية في «إسرائيل» محك يفضح
هشاشتها الثقافية
عندما أنشئت «إسرائيل» عام  ،1948كان
ذلك بمثابة «إعالن استقالل» للحركة الصهيونية،
و»نكبة» للشعب الفلسطيني .وبينما حافظ
اليهود على مؤسساتهم الثقافية التي أقامتها
الحركة الصهيونية قبل إنشاء إسرائيل ،ف‘ن
المؤسسات الفلسطينية المشابهة لحقها ما لحق
بشعبها ،ومع ذلك بقيت بعض المنافذ الثقافية
النادرة ،مثل صحيفة «االتحاد» الشيوعية ،التي
كانت تصدر بالعربية قبل إسرائيل ،وبقيت
كذلك.
وفرضت دولة «إسرائيل» الحديثة الحكم
العسكري على ما أصبح يسمى األقلية العربية
فيها ،ووج��د أدب��اء ه��ذه األقلية في صحيفة
«االتحاد» ومنابر ثقافية أصدرها الحزب الشيوعي
الحقًا ،متنفسًا مثل مجلة «الجديد»؛ بل إن ما عرف
بشعراء المقاومة عرفوا من خالل هذه الصحافة؛
مثل محمود درويش الذي ترأس في فترة مجلة
«الجديد» وسميح القاسم ،وسالم جبران ،وتوفيق
زياد ،وبجانبهم ظهر إميل حبيبي كروائي بعد
أن رسخ اسمه كناشط سياسي وصحافي ،وإميل
توما كمؤرخ وصحافي وباحث وعلي عاشور،
وصليبا خميس ،وغيرهم.
ولم تكن ممارسة هؤالء لحقهم في التعبير
في منابر مرخصة قانونًا ،لتحول دون ممارسة
السلطات اإلسرائيلية عمليات قمع بحقهم،
فوجد كثيرون منهم أنفسهم في السجون،
وفرضت عليهم اإلقامة الجبرية ،ألسباب تتعلق
بإبداعهم ،مثل محمود دروي��ش ،ال��ذي جرب
االعتقال ،وقصائد توفيق زياد التي صودرت.
وواجه المثقفون القوميون ،الذين تحلقوا
حول «حركة األرض» التي أخرجت عن القانون،
وتعرض أعضاؤها لالعتقال واإلبعاد ،وكذلك
التروتسكيون ،والوطنيون ،ظ��روف��ا أصعب،
وعمليات استئصال حادة .وبسبب هذه الظروف،
اختار كثير من المثقفين الهجرة ،مثل محمود
درويش ،الذي أحيط خروجه في نهاية ستينيات
القرن الماضي بضجيج كبير ،والشاعر راشد
ً
حسين ،الذي توفي الحقا في نيويورك.
وفي عام  ،1967وبعد احتالل «إسرائيل» لما
تبقى من األراضي الفلسطينية ،تم إلغاء الحكم
العسكري على األقلية العربية في إسرائيل،
وفرض على الفلسطينيين في الضفة الغربية
وقطاع غزة.
ومن المفارقات أن االحتالل الجديد ،فتح
لألقلية العربية في إسرائيل ،نوافذ ثقافية على
أشقائهم الفلسطينيين ،بعد سنوات قاسية من
الحصار الثقافي ،وعبر أميل حبيبي بسخرية في

إحدى قصصه «سداسية األيام الستة» عن ذلك،
ً
عندما طرح تساؤال على لسان أحد أبطاله األطفال
ال��ذي ال يريد أن ي��زول االحتالل عن األراض��ي
الجديدة ،ألن ذلك يعني أنه لن يكون بإمكانه
االلتقاء بأبناء عمه في الضفة الغربية.
وفي سنوات االحتالل األولى ،دخلت مؤلفات
نجيب محفوظ ،وتوفيق الحكيم ،ويحيى حقي،
من الضفة وغزة إلى العرب في «إسرائيل» بعد
انقطاع ،ولكن ما لبث أن تغير كل ذل��ك ،بعد
نفاد الكتب ،وع��دم مد السوق بكتب جديدة،
بسبب منع سلطات االحتالل لها ،وإدراج غالبية
المؤلفين العرب على قائمة الممنوعين ،حتى
الذين عوقبوا في الوطن العربي بسبب موقفهم
من معاهدة السالم المصرية – اإلسرائيلية؛
فالرقيب اإلسرائيلي لم يكن ليسمح بدخول أي
كتاب ،حتى لو كان يتحدث عن الطبيخ ،إذا كان
ً
مطبوعًا في بيروت أو عمان أو بغداد مثال.
ولم يكن إلغاء الحكم العسكري عن األقلية
العربية في إسرائيل ،نهاية لمشاكلهم ،فبقيت
التضييقات على النشر ،وتمت مصادرة أعمال
عديدة ،ولجأ المثقفون إلى ثغرة قانونية ،إلصدار
أعمالهم؛ حيث يحق بموجب القانون لكل مواطن
إسرائيلي إصدار (نشرة لمرة واحدة) دون إذن
من السلطات .وهكذا صدرت كتب ومجالت عدة
كتب عليها (نشرة لمرة واحدة) لتفادي أي عقاب
قانوني.
وفي أحيان كثيرة صدرت أعداد من مجالت
معينة كل مرة باسم ،على أساس أن كل عدد
مستقل عن اآلخر بوصفه (نشرة لمرة واحدة) .ولم
يقبل المحتلون هذا «االحتيال» ،فقدم العديد
من مصدري نشرات المرة الواحدة إلى المحاكمة،
وتمت مصادرة أعدادها.
ومهد سقوط االتحاد السوفياتي السابق،
واألج��واء التي أعقبت اتفاق أوسلو عام ،1993
وان��ت��ش��ار االن��ت��رن��ت ،إل��ى ان��ف��راج ف��ي تعامل
المؤسسة اإلسرائيلية مع الثقافة العربية،
فتنوعت اإلص��دارات الصحافية ،ولم تعد ذات
طابع سياسي ،حتى أن شاعرًا تم تسويقه
طوال سنوات على أنه شاعر مقاومة ،مثل سميح
القاسم ،ترأس تحرير صحيفة منوعات أسبوعية
صدرت في الناصرة ،لم تكن السياسة من ضمن
أولوياتها ،وخصصت صفحات ومالحق لنشر
أخبار الفنانات وعارضات األزياء ونشر صورهن
بالمالبس الساخنة.
وقبل ذلك ،وفي نهاية الثمانينيات وفي
أوج االنتفاضة الفلسطينية ،تقرر «إسرائيل»
منح جائزتها الثقافية األول��ى إلميل حبيبي،
الذي تفاخر بأن ما كتبه كان تحديدًا للمؤسسة
اإلسرائيلية ليثبت الجذور العربية في هذه
البالد ،عن طريق األدب ،ويقبل حبيبي الجائزة،
ويصافح اسحق شامير ،رئيس وزراء «إسرائيل»
آنذاك ،ويتسلمها من يديه المخضبتين بدماء
أطفال االنتفاضة.
أما بعد ذلك ،فإن السياسة وال شيء غيرها،
تحدد عالقة «إسرائيل» بالثقافة العربية فيها،
والمثل األبرز على ذلك فيلم «الجنة اآلن» للعربي
اإلسرائيلي هاني أب��و اس��ع��د ،ال��ذي تنكرت
له «إسرائيل» وعدته ىوصاحبه في الصف
الفلسطيني المعادي.
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فضاء المخيلـة وثورة الواقع
| ح�سني يون�س عبدو
ثمة إشكالية فتحت باب التعددية على
فضاءات إرادة فاعلة في لعبة تيه المقدرة
المتولدة من تناقضات نابعة بدورها من صراع
األضداد داخل كل إرادة مزدوجة بادلت األخرى
محاربة أي شكل من أشكال االختالف في واقع
يسوده ضباب.
وهم االنتصار
يمكنني أن ّ
أميز بشيء من مفصل التكهن
بهذا الصدد أن إرادات القدرة منحت كل فريق
ممارسة االنتصار الوهمية في متاهـة لعبة
العنف متذرعة ت��ارة بدافع اإليمان  ،وتارة
بالال إيمان  .هنا يجلو لنا أن إرادات القدرة
التي قسمت حتى أنصار الفريق الواحد
ً
ً
ويسارا ومعتدال وولدت لديهم مشاعر
يمينًا
الالاحترام المتبادل بعنف أقل  .إن اإلرادة
تجلو كمصدر للرغبة للـ (يريد) التي تتوسل
قوة لتنال المراد .بناء على هذا اإلستقراء لكل
حالة الضبابية التي تهيمن على مفاصل الواقع
يمكنني مرة أخرى أن ّ
أميز أن هذه اإلرادات التي
ُيظهرها أصحابها على أنهم أبطال العصر ،
وهي بطبيعة الحال ناتجة من تراكمات دفينة
 ،هي إرادات امتلكت قوة تحقيقها ,وكذلك
تحققها بنسب توافق مقدار القوة الظاهرة
التي امتلكتها ,أو تسعى إل��ى امتالكها
حتى لوكان ذلك عن طريق شيء من الوهم ،
فتترجم بفعل خوف واع إلى رغبات مكبوتة ،
وهنا يجلو لي الخوف  ،كل الخوف ليس على
ما نملك من منجزات تاريخية وعلمية وأدبية
وفنية وما ننعم به من ث��ورة الملتي ميديا
فحسب  ،بل على جنس اإلنسان  ،بسبب هذه
الثورات المتقدمة التي أحالت اإلنسان إلى
الشعور األعمق بمدى نقصه  ،بسبب عجزه عن
ً
إمتالك هذه الثورة طوال وعرضًا .
هول المنجز التكنولوجي
إن اإلنسان الذي ينظر إلى روح البطولة
هنا لم يعد مسيطرًا حتى على هاتفه الخلوي
 ،وهنا تكمن المعضلة وفق تقديري أن أحدًا
ً
لم ّ
يقدم تحليال جادًا عن جدلية العالقة بين
اإلنسان  ،وما تم من منجزات هائلة .
في السماء حيث الله ذلك البديل المطلق
ع��ن ال��ق��وة المطلقة لتعويض ال��ح��رم��ان ،
فالمسامحة والمصالحة.
وف��ي األرض حيث الموت ويقين قبل
شعوري بحتميته ,وحياة تستمد ديمومتها
المؤقتة من دواف��ع تدفع بعضها البعض
بضغط صراعات البقاء هربًا من الغياب آملة
بمالذ أض��واء الحضور المقتصرة على فاعلي
فعل اإلنجاز.
إن فعل الهرب سعيًا إلى تحقيق األكثر
من الممكن مانحًا المبتغى ،يتطلب طاقة دائمة

التجدد وال شك بأنها طاقة الغرائز المتجددة
تلقائيًا والتي لم تكن ع��وارض ط��رأت على
الجسد في مرحلة من تاريخ تطوره ،بل كانت
أحد مكونات جبلته وبواعث االستمرارية في
َ
حياته  -سيكولوجيًا على األقل -لكن الشرعية
أغلبية للغرائز -وفقًا للواقع -تحظر عليها النفاذ
إلى الشعور المشبع في ظل تواجد شبه دائم
ّ
المزود بمنظومة أخالقية
للرقيب (األنا األعلى)
داخلية ،والحريص على تطبيق قوانين الواقع
خالقًا بذلك الكبت والذي ينتج بدوره فائضًا
ً
هائال من الطاقة .فائض الطاقات هذا تنعطف
به الغرائز المكبوتة بعيدة عن هدفها المركزي
بفعل النقل واإلبدال والتسامي واإلعالء؛ خوفًا
من اإلخصاء واإلقصاء ،أي إخفاق الغريزة في
الوصول إلى ساحة الشعور يحتم انعطاف
طاقتها ،األمر الذي يفترض تنكر الغريزة بزي
نشاط ما لتستطيع التعبير عن نفسها والنفاذ
إلى الشعور المحظور عليها.
السمو شطر الممكـن
إنها عمليةاللجوء لنقل الشهوة الفاضحة
وإبدالها برغبة مقبولة اجتماعيًا  -لوحة فنية
،أو صورة شعرية  -وما شابه .
دومًا يمكننا إدراك أن لألشياءماهياتها ،
ولإلنسان تكوينه النفسي كمحصلة لغرائزه
المكبوتة ،والتي تفرض عليه انتقاء المختار
ً
سلوكًا ونطقًا وأفعاال ( :لطالما عاش البشر
ك��أدوات تلهو بها األي��ادي الخفية ) حسب
نيتشه .لذا علينا التساؤل دومًا:
أي كبت
يتصرف بي؟.
أي كبت أخرجني :
فنانًا,
كاذبًا,
خيرًا,
مزورًا,
شاعرًا,
سياسيًا...,؟
أي كبت ّ
دون
هذه الكلمات؟
إن أي فعل نبديه أو كلمة ننطقها هي
محصلة لعراكنا الداخلي بين مقدرة االرتكاب
والالمقدرة ،بين إمكانية الحصول والالحصول...
محصلة الصراع بين (الـ) و (الال) تحدد موقعنا
وكذلك موقفنا وبصمتنا في مفاصل واقع
حياة فتحنا عيوننا بغتة عليها  ،ونسعى
كي نشارك بشكل فعلي في بنائها ونكون
جديرين ّ
وفعالين في لبناتها .
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عن الشعر الشامي
| حممد باقي حممد
ُيمكننا  -وعلى نحو أكيد  -الجزم ّ
بأن الشعر
ه��و الحلقة الوحيدة ف��ي السلسلة الثقافة
العربية التي لم ُيكتب عليها أن تنبت أو تقطع
ّ
الجاهلية وحتى اليوم،
في مختلف العصور ،منذ
ّ
في حين غابت جل حلقات هذه السلسلة في
العصر الحديث ،وذلك ّ
غب قطع حضاري واضح
بسبب أدوار االنحطاط فاالستعمار ،هذا كان حال
ً ْ
ّ
فن السير مثال ،إذ غابت سير سيف بن ذي يزن
والزير سالم وعنترة بن شداد وسيرة بني هالل
أو تغريبتهم ،وهذا حال المقامة ،لنفتقد  -من
ّ
ّ
ثم  -مقامات الهمذاني أو الحريري ،كما أنه
ّ
الفني في نماذجه الرفيعة،
ينطبق على النثر
تلك التي عرفناها في بيان الجاحظ وتبيينه أو
ّ
للتوحيدي أو في األدب
في اإلمتاع والمؤانسة
ُ ّ
الكبير واألدب الصغير البن المقفع ،كما ينطبق
على ّ
فن الخطابة و أدب الرحالت ،الذي قد نمثل
له بما تركه لنا ابن بطوطة ،من غير أن ننسى ّ
فن
ّ
التراسل ،الذي يشكل الوزير عبد الحميد الكاتب
أحد ّ
أهم ّ
تجلياته!
ّ
على هذا سيتضح ّمما ّ
تقد َم من سياق بأننا
ن��روم األدب دون السياقات الثقافية األخرى
ً
كالفلسفة مثال أو األيديولوجيا أو الميثولوجيا،
ْ
وعليه يمكننا اإلشارة إلى ّ
أن العرب إذ أفاقوا على
صرخات ّرواد النهضة في القرن التاسع عشر،
كانوا قد جلبوا من الغرب أجناس بديلة كالرواية
والقصة القصيرة والمسرحية!
ّ
وإذا بدت الوقفة بالمحطات التي مر بها الشعر
العربي في معرض ّ
ً
ّ
ابتداء ببشار بن برد
تطوره،
ً
ً
وانتهاء بآخر الشعراء العرب المعاصرين
مثال،
ّ
ّ
ليمر
العربي،
في ب�لاد الشام أو في المغرب
الدرب بنا بأبي العتاهية وأبي نواس وأبي تمام،
الم ّ
ّ
ُ
األندلسية ،فالشعر
تصوفة ..والموشحات
ً
ُ
المرسل الذي كتبه شعراء المهجر ،وصوال إلى
ً
وانتهاء بقصيدة النثر ،نقول
قصيدة التفعيلة،
ّ
إذا بدا ّ
تحري المحطات التي مرت بها القصيدة
العربية صعبًا ،إضافة إلى خروجه عن سياق
البحثّ ،
ّ
الشعري الحديث
فإن الوقوف بالمشهد
ّ
وضروري!
 بقصد الدراسة  -راهن وضاغطف���إذا أردن���ا االن��ت��ق��ال م��ن التعميم إلى
التخصيص ،ووقفنا بالشعر العربي الراهن في
ّ
ّ
والشامي منه خصوصًا ،لوجدناه قد تخلق
عمومه،
ّ
ّ
عبر أنماط ثالثة توسم بالتقدم ،فيما تأخر النقد
عن ُمواكبته أو غابّ ،
لكن القول بتقسيمه إلى
ّ
الشكالنية،
عمود وتفعيلة ونثر قد يوقعنا في فخ
و ُي ّ
ضيع سؤال الشعر ذاته بحسب الناقد الـ  :د.
ّ
خليل موسى ( ّ ،) 1ربما ألن قصيدة التفعيلة أو
ّ
ّ
تقليدية  -أكثر من
عمودية  -أي
النثر قد تكون
ّ
قصيدة الشطرين ذاتها ،كأن تتصدى لموضوعة
ً
ّ
تقليدية مثل الرثاء مثال ،وفي هذا السياق قد
ّ
ّ
نتذكر قصيدة النثر التي جاءت لتتخفف من
اإللقاء والخطابة وغير ذلك ،فإذا بها تغرق في
تلك السمات ،وال ّ
تقدم نماذج جيدة كتلك التي
ً
جاء عليها « أنسي الحاج « مثال! على هذا قد
ْ
نوافق الموسى إذ ينعطف جهات تشكيل آخر
ّ
ّ
ّ
وسردي،
ودرام��ي
غنائي
يقول بالتقسيم إلى

ذلك ّ
النص القديم كان ّ
أن ّ
نص النوع الواحد ،إن
ّ
ّ
الملحمي ،في حين
الغنائي أو
في التفعيلة أو
َ
ّ
َ
ُ
ّ
أن الشعر  -اليوم  -تجاوز هذه الحالة ،مؤسسًا
اللتقاء روافد عديدة داخل القصيدة الواحدة،
ولنجد  -من ّ
ثم  -تمازج العناصر مجتمعة حتى
ّ
لكأنها إنتاج العشرات من الشعراء « نزيه أبو
ً
عفش  -مثاال «!
صحيح ّ
ّ
تسجل للعراق في االنتقال
أن الريادة
من قصيدة العمود إلى قصيدة التفعيلة ،هذا إذا
ّ
بالثالثي الشهير بدر شاكر السياب
استشهدنا
وبلند الحيدري ونازك المالئكة ،وصحيح  -أيضًا -
ّ
بأننا إذا رسمنا قوسًا من بغداد إلى القاهرة مرورًا
بدمشق ،كان الناتج شعرًا في العراق ،وقصة
قصيرة في سورية ،ورواي��ة في مصر على رأي
الناقد إحسان عباس ،وال نعتقد ّ
بأن العالقة بين
البداوة والشعر ،أو المدنية والرواية ستغيب عن
المدققةّ ،
لكن هذا االنتقال ما كان ّ
العين ُ
ليتم
ّ
الريادي الذي لعبته بالد الشام من
من غير الدور
ّ
خالل الشعراء المهجريين « مدرسة أبولو ،جبران،
القروي على سبيل المثال ال الحصر « ،الذين
أطلقوا الشعر ُ
المرسل كخطوة على الطريق نحو
قصيدة التفعيلة!
ّ
ّ
واليوم قد يحق لنا أن نتذكر شعراء شديدي
ّ
الشامي على
الحضور في المشهد الشعري
مستوى قصيدة العمود كبدوي الجبل وعمر
ُ ّ
ّ
أبي ريشة ،بيد أننا سنذكر بأسماء لعبت دورًا
ّ
ُم ّ
تطور قصيدة التفعيلة ،فيتداعى
هما في
إلى البال شعراء األرض المحتلة وعلى رأسهم
الراحل الكبير محمود دروي��ش ،إلى جانب ثلة
من الشعراء كسميح القاسم ومعين بسيسو
ّ
ّ
وتوفيق زي��اد ،كما أننا سنتذكر شعراء كبار
كأدونيس ون��زار قباني وعلي الجندي وفايز
خضور وممدوح عدوان « سورية « وسعيد عقل
و خليل حاوي ومحمد علي شمس الدين وشوقي
بزيع وعباس بيضون « لبنان « وعرار « األردن «،
كان لهم باع في هذا الحضور ،وقد يستدعي
استعراض كهذا ُ -يمثل وال يحصر  -اإلشارة إلى
شعراء قصيدة النثر بدءًا بمحمد الماغوطّ ،
لنمر
بنزيه أبو عفش ومحمد عمران وسليم بركات و د.
حازم العظمة وممدوح سكاف « سورية « وأمجد
ناصر « األردن « وأنسي الحاج « لبنان « وغسان
زقطان « فلسطين «!
ّ
ُ
لقد ّ
أس��س التحول بما هو سمة مالزمة
ً
للحداثة الشعرية العربية ،سواء أكان ذلك على
ّ
المستوى الجمالي الفني أو األسلوبي أو الداللي،
ّ
ّ
ّربما ألنها أحلت التجربة محل التقاليد ،والحرية
ّ
ّ
والحيوية محل النمطية
محل األنظمة النافذة،
كما يرى الناقد الـ  :د.سعد الدين كليب ( ،) 2
ّ
الشعرية  -محكومة
وهذا ما جعلها  -أي الحداثة
ّ
ّ
المستمر لألنماط التعبيرية ،والمواقف
بالتجاوز
ُ
ّ
ّ
ّ
الفنية نحو فضاءات جمالية ال تحد ،لكنها  -على
ذلك ،وكأي حركة ّ
فنية  -احتكمت إلى نواظم
مرجعيات ،وقد يكون من ُ
ّ
المفيد
وأسس ،أي إلى
أن نتساءل  -في معرض التوضيح  -في ما إذا
كانت هذه الحداثة تحتكم إلى التجربة الجمالية

نزيه أبو عفش

الحية ،أم إلى ّ
ّ
النص الموروث شعرًا أو نقدًا!؟ فإذا
ّ
وقفنا بشيء من تلك التحوالت كما في بنية
ّ
ّ
الفنية على سبيل المثال ،لوجدنا بأنها
الصورة
ُ
في صيرورتها انتقلت من مفهوم المقاربة بين
العناصر إلى مفهوم ُ
المفارقة بينها!
لقد فرضت الحداثة نموذجها الجمالي
ّ
الشعري
عبر مراحل ثالث هيمنت على الخطاب
في بالد الشام على ّ
حد تعبير الـ  :د .كليب،
ُ ّ
ّ
ّ
وبالتمعن سيتكشف للعين المدققة اندياح
ْ
ّ
ّ
البطولي بداية
السياسي عليها؛ إذ هيمن
على هذا الخطاب تحت تأثير االستقالل عن
ُ
ّ
الغربي ،واألحالم الكبيرة في ُمجتمع
المستعمر
ّ
والحرية واالشتراكية ،وب��دا كنموذج
الوحدة
ّ
ّ
استثنائي ذي طبيعة أسطورية وثورية في
الوقت ذاتهّ ،
ّ
المتمرد المنتمي
يتبدى في الفرد
حينًا ،والالمنتمي في حين آخر ،كما في « مهيار
ّ
الدمشقي» لـ « أدونيس»ّ ،أما الثاني فتمثل في
العذابي ،الذي ّ
ّ
تبدى في أواخر الستينات
النموذج
ّ
والسبعينات ،أي في أعقاب االنكسارات الفكرية
ّ
ّ
والسياسية التي تعرضت لها المنطقة « هزيمة
ً
حزيران  -مثاال « ،ولهذا انشطر بين إدانة الواقع
ّ
والسوداوية الحادة
في جانب منه ،وإلى االنفعال
ّ
الذاتي في الجانب اآلخر ،كما عند
على الصعيد
« نزيه أبو عفش» أو « فايز خضور» ،فيما تجلى
ّ
ّ
الحيوي ،الذي طلق البطولة
الثالث في النموذج
ّ
ّ
االستثنائية ،أو التغيير الثوري الشامل ،ولم يعد
ّ
يتلذذ بعذاباته ،ويتحطم على صخرة رغباته
ّ
ليتسيد خطابه عقدي الثمانينات
المكبوتة،
والتسعينات ،وقد يكون « عبد القادر الحصني
« و « محمد فؤاد « و « علي كنعان « و « بندر
عبد الحميد « و» صقر عليشي « و « رياض
الصالح الحسين « أمثلة واضحة عنه ،على سبيل
التمثيل ال الحصر!
ُ
ّ
طبعا نحن لسنا معنيين بالجدل الدائر
ُ ّ
ّ
مشروعية قصيدة النثر ،وقد نذكر شعراء
حول
ّ
التفعيلة بأن التهم التي يكيلونها لشعراء
قصيدة النثر ،هي ذاتها التهم التي وسمهم
ّ
العمودية ،أو نستشهد
بها شعراء القصيدة
بمقولة بالغة الداللة كان التوحيدي قد جاء
عليها في ُ
المقابسة الستين من كتابه الشهير
ً
ّ
« ُ
المقابسات « ،وفيها يقول بأن « في النثر ظال

ابن المقفع

ّ
من النظم ،ولوال ذلك ما خف وال حال وال طاب
ّ
ّ
وال حال ،وفي النظم ظل من النثر ،ولوال ذلك ما
تميزت أشكاله ،وال عذبت موارده ومصادره ،وال
بحوره وطرائقه ،وال ائتلفت وصائله وعالئقه «،
ُ ّ
ّ
ذكرهم ّ
بأن إخراج قصيدة النثر من
لكننا سن
ّ
سي ّ
جنة الشعر ُ
مهمًا من المشهد
غيب جزءًا
ّ
ّ
العربي ،جزءًا يبلغ من العمر  -اليوم -
الشعري
ستين عامًا ّربما!
ّ
الشعرية ّ
ّأما اليوم فإن ُ
ّ
تتبدى
الممارسة
عن حساسية جديدة ،قد نستذكر من شعرائها
محمد عالء الدين عبد المولى وحسان جودي
وطالب ّ
هماش ورشا عمران وعبد النبي التالوي
ون��زار بريك هنيدي ومحمد وحيد علي ،وهي
ّ
ّ
ّ
ً
ُممارسة قد تتطلب اشتغاال نقديًا ُيفكك ُويحلل
ّ
ويستخلص ،ث ّ��م ُيصنف وي��ب ّ��وب ،بعيدًا عن
ّ
اإلطالقي البليد ،فهل
أحكام القيمة ذات الطابع
ّ
ّ
سيمتد العمر بناقد شديد األهمية كيوسف
اليوسف لهكذا إنجاز!؟ وهل سيقف اآلخرون -
ً
ّ
مهم
حنا عبود مثال ،الذي انتقل إلى اشتغال
على األسطورة والميثولوجيا  -بتجارب الحقة
ً
تبدأ بمنذر مصري مثال ،وال تنتهي بوفيق
سليطين وسعد الدين كليب وغسان حنا ومنير
محمد خلف وعبد الناصر حداد وأدي��ب حسن
محمد!؟ وهل سيضعون في اعتبارهم تجارب
شعراء شباب تأثروا بقصيدة الهايكو اليابانية،
ّ
ناهيك عن ُ
ّ
العربي،
الغربية أوالموروث
المؤثرات
ّ
ّ
الجاهلي منه واإلسالمي كعارف حمزة وعيسى
الشيخ حسن ومحمد المطرود!؟ وهل ُ
سيجيبون
ّ
عن سبب تخلف المرأة عن الرجل بعيدًا عن
ّ
الذكورية المهيمنة!؟
المنظومة
ّ
قد يكون المشهد الشعري في بالد الشام
غير ُمرض ،بيد ّأنه  -على نحو ما  -مريض ُ
ومعافى
ّ
بآن ،وإلزالة االلتباس ُيمكننا القول بأنه  -على
الشعري األكثر ً
ّ
ّ
وتميزًا في
ثراء
عالته  -المشهد
ّ
العربي ،وإذا كانت اإلحاطة بتفاصيله
الوطن
ّ
الباذخة عملية صعبة ،بسبب من ضيق الوقت
ّ
إال ّ
أن ما ّ
تقد َم ال ُيعفينا من ُ
ُ
المحاولة ،ما
المتاح،
اقتضى التنويه!
( ) 2 ،1مهرجان الشعر األول في
الحسكة  -دورة الشاعر نزيه أبو عفش 2009

 2012 /1/28م 5 -ربيع األول 1433هـ
السنة السادسة والعشرون

العدد «»1281

7

الثقافات الشعبية
| د� .أحمد حلواين
تمثل المسألة الثقافية حالة ّ
هامة وخطيرة في مجتمع عربي
ّ
ّ
واالنفصالية،
العسكرية
يكابد واقع الهزيمة الحضارية ونتائجها
ّ
األمر الذي يدعو نخبته وسواده األعظم إلى التشوف والعمل
عال إلى تخطي هذه الحالة ،كما تشير إلى
النضالي الدؤوب بطموح ٍ
ذلك مالمح األحداث األخيرة في غالبية األقطار العربية ،وأستطيع
ّ
الخصوصية ،تتضاعف راهنية المراجعة
القول إنه انطالقًا من هذه
الثقافية بقصد تأصيل الثقافة العربية ومراجعتها وتحليلها في
إطار تأريخ أفكارها وفعل كتابتها ،بوصفها اختصاصًا معرفيًا
عريقًا يمارس في المستويات الجامعية والبحثية واألكاديمية،
وهو ما فعلته جامعة فيالدلفيا األردنية في مؤتمرها السادس
ّ
ّ
عشر الذي ّ
خصصته للثقافات الشعبية؛ من حيث منهجية النظر
ّ
وماهية عواملها الفاعلة في تنشئتها وتطورها
إليها وتحوالتها
وعالقاتها المختلفة بحياة المجتمع ومدى فاعليتها ،مع تحديد
المستوى األدبي العام والثقافي لإلنسان العربي كقوة أصيلة،
أو هامشية.
ّ
ً
شكل مؤتمر الثقافات الشعبية مجاال واسعًا وهامًا لبحث
ّ
العربية ،وأهمية إعادة دراسته وتحليله
واقع الثقافة الشعبية
وعالقته بقيم المجتمع العربي وما
ش��اب��ه م��ن اخ��ت�لاط��ات بسبب حاالت
الضعف وال��غ��زو وال��ت��داخ��ل م��ع قيم
ّ
الشعوب األخرى المجاورة أو الغازية،
ّ
ّ
بتصورات وتوصيات تؤكد أهمية
خرج
دراس���ة ه��ذه الثقافات م��ن منطلق
نظريات التحليل الحديثة والمعاصرة،
ّ
اإليجابية
والعمل على توظيف قيمها
ف��ي مختلف ال��م��ج��االت االتصالية،
ّ
مقررات دراسية وأقسام
وتخصيص
تخصصية في الجامعات ومراكز البحث
لهذا الميدان.
عقد المؤتمر برعاية السيدة د.
ليلى شرف
ليلى شرف رئيس مجلس أمناء جامعة
فيالدلفيا ،وتحدث في جلسة االفتتاح
كل من رئيس الجامعة د .مروان كمال ،ورئيس اللجنة التحضيرية
للمؤتمر د .صالح أبو إصبع ود.أحمد حلواني باسم ضيوف المؤتمر،
ود .صالح جرار وزير الثقافة الذي ألقاها نيابة عنه الشاعر واألديب
حكمت نوايسه.
ّ
وتوزعت جلسات المؤتمر على مدى ثالثة أيام بمشاركة
أساتذة جامعيين وباحثين من المغرب والجزائر وتونس وليبيا
والسودان ّ
ومصر ّ
والسعودية واإلمارات وعمان وسورية والعراق
وفلسطين ولبنان واألردن.
وت��رأس جلساتها كل من د .زي��د حمزة واألس��ت��اذ سميح
المعايطة ود .أحمد حلواني ود .سالم ساري ود .نبيل الشريف ود.
يوسف بكار ود .عز الدين المناصرة ود .محمد عبد العال ،وكانت
عناوين الجلسات على النحو التالي:
مدخل مفاهيمي قدم فيه د .سعد الصويان من السعودية
(الشفاهي والكتابي في اللغة واألدب الشعبي العربي) ّبين
فيها أن اإلبداعات الشعبية هي نتاج ثقافات شفهية مهمة،
ّ
فهمها ونقدها وتقييمها تتطلب التعرف إلى طبيعة الذهنية
ّ
الشفهية ،والسمات التي ّ
األمية عن
تميز ثقافة المجتمعات
ثقافة المجتمعات الكتابية.
كما تحدث د .عبد اللطيف محفوظ من المغرب عن الحكاية

الشعبية وتحوالت المعنى والداللة
مبينًا الخلفيات المعقولة التي بإمكانها
تأويل ظاهرة تعدد الحكاية الواحدة
وتبدالت العوامل بالمعنى السيميائي
وممثلي النماذج العليا؛ سواء بالنظر
إلى الظاهرة في إطار المناطق المنتمية
للثقافة نفسها واللغة نفسها ،أو بالنظر
إليها في إطار كوني عام ،مع التركيز
على جنس الحكاية الخرافية بوصفها
األكثر جوهرية وأصالة.
الجلسة الثانية :انعقدت بعنوان
«مناهج تحليل الثقافات الشعبية
ومقاربتها» تحدث فيها كل من د.
صالح جرار
فوزية آل علي من اإلم��ارات ود .طيبي
غماري من الجزائر ود .حارث العبيدي
من العراق ود .شفيق النوباني من األردن.
واستعرضت األبحاث مهام الفضائيات المحلية أمام التدفق
اإلعالمي الهائل ،وانتربولوجيا االتصال
في القراءات الشعبية لرسائل الجسد
والتغيرات المقلقة ل��واق��ع الثقافة
الشعبية العراقية والنظرة الشعبية
إلى الهوية القومية من خالل السيرة
الشعبية متمثلة بسيرة األمير حمزة
البهلوان.
أما الجلسة الثالثة :فقدمت فيها
مواضيع تتعلق بمصادر الثقافات
الشعبية وأصولها ورواف��ده��ا؛ حيث
ّ
قدم د .محمد جودات من المغرب بحثًا
بعنوان «الواقع واألسطوري في الثقافة
الشعبية المغربية» ،ود .أحمد سمير
كامل من مصر عن أثر المورث الشعبي
النوبي في تأكيد الخصوصية الثقافية،
ود .عاشور سرقمه من الجزائر عن الثقافة الشعبية في الصحراء
الجزائرية ،ود .ريم موسى من السودان عن مظاهر تأثير الحضارة
ّ
ّ
العربية اإلسالمية على التراث الشعبي السوداني.
ود .عائشة ّ
الدرمكي من سلطنة عمان عن الخطاب األسطوري
لفن النيروز في التراث العماني.
الجلسة الرابعة :حملت عنوان «أثر
الثقافات الشعبية في المعتقدات
والعادات والتقاليد» ،وش��ارك فيها
كل من د .سهى بعيون من لبنان عن
العادات والتقاليد المصاحبة لفريضة
الحج عند اللبنانيين ،ود .عبد الحكيم
خليل من مصر عن التسامح الصوفي
وقبول اآلخ��ر ،ود .منذر الحايك من
سورية عن تجليات التراث الشعبي
في أعياد بالد الشام ،ود .زهيرة قروي
وليلى جباري من الجزائر عن الوشم
في الموروث الشعبي وتجلياته في
الخطاب المؤنث.
د.مروان كمال
الجلسة الخامسة :حملت تجليات

الثقافة الشعبية في األدب ،بدأها د.
فائق مصطفى من العراق بموضوع عن
خيال الظل ودوره المسرحي؛ وتلته
أماني العاقل من سورية ببحث عن
التحوالت االبستمولوجية لتجليات
الثقافة الشعبية في الخطاب الروائي.
ثم تحدث د .نادر قاسم من فلسطين
عن تجليات األغنية والحكاية الشعبية
في شعر وليد سيف.
وحكمت النوايسة من األردن عن
خطة جمع التراث الشعبي وتدوينه في
تجربة وزارة الثقافة األردنية.
الجلسة السادسة :حملت عنوان
«ال��ح��ك��اي��ات الشعبية ف��ي ثقافات
الشعوب» ،افتتحها د .إبراهيم أبو
هشهش من فلسطين ببحثه عن جحا العربي وجحا األلماني،
تبعه د .أمين عودة من األردن ببحث عن الغرائبي والعجائبي بين
ابن عربي وحكايات ألف ليلة وليلة.
كما قدم د .أحمد سيف الدين من سورية بحثًا عن الحكاية
الشعبية السورية.
ود .محمود عبد الواحد من العراق عن الثقافة الشعبية للحياة
اليابانية المعاصرة .وربيعة ريحان من المغرب عن المحكي
الشعبي في القصة المغربية.
أما األغاني واألشعار الشعبية فكانت عنوان الجلسة السابعة،
حيث قدم د .سليمان زيدان من ليبيا بحثًا عن القصيدة الشعبية
في ليبيا كفن وثقافة وتاريخ.
ود .معتصم عديله م��ن فلسطين ع��ن ال��زج��ل الشعبي
الفلسطيني ،ود .عبد الخالق عيسى وبنان صالح الدين من
فلسطين أيضًا عن تجليات الثقافة العربية القديمة في األغنية
والبكائية الشعبية الفلسطينية وتوظيف األغنية الشعبية في
الشعر الفلسطيني المعاصر.
الجلسة الثامنة واألخيرة :كانت بعنوان« :الثقافة الشعبية
والفنون» التصميم والعمارة.
تميزت هذه الجلسة بالفنون الشعبية التطبيقية؛ حيث قدم
أغلب أبحاثها أكاديميون مصريون ،وكان البحث األول للدكتور:
أيمن ف��اروق عن عناصر الفن الشعبي في تصميم واجهات
العمارة الحديثة.
كما قدمت د .رقية الشناوي ود.
ميرفت الحديدي ود .جنان سمير من
مصر أيضًا بحثًا بعنوان «صياغة معاصرة
للرموز الشعبية العربية في مجال الرسم
اإللكتروني».
د .حسن نعيرات من فلسطين ود.
محسن عالم من األردن قدما بحثين عن
الحرف اليدوية التراثية الفلسطينية
والتفاعل واالندماج بين المورث الثقافي
البدائي وفن الجرافيك المعاصر.
أما د .مها إبراهيم ود .سحر احمد من
مصر فقدمتا بحثين عن التراكمية في
البقية ......................ص22
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الشاعر فؤاد رفقه في حياته وشعره( 1930- )1ـ 2011
| عي�سى فتوح
ولد الشاعر الدكتور فؤاد رفقه عام  1930في
«الكفرون» ـ إحدى قرى صافيتا ـ وتلقى دراسته
االبتدائية في المدرسة اإلنجيلية فيها ،ثم هاجر
إلى لبنان حيث نال شهادة الدراسة الثانوية من
مدرسة الصبيان األميركية في طرابلس عام ،1949
كما نال شهادة البكالوريوس في الفلسفة من
الجامعة األمريكية في بيروت عام  1953وبعدها
شهادة الماجستير.
عمل خ�لال دراس��ت��ه في التدريس الثانوي
سنوات عدة حتى حصل عام  1961على منحة
دراسية من الحكومة األلمانية لدراسة الفلسفة
في جامعة «توبنغن»؛ وفي عام  1965نال شهادة
الدكتوراه في الفلسفة وكان موضوع أطروحته
«نظرية مارتن هايدغر في الشعر والفن» بإشراف
الفيلسوف األلماني «أوثو فريد ديتس بولنو».
عاد إلى لبنان عام  1966والتحق بكلية بيروت
الجامعية لتدريس الفلسفة الغربية؛ حيث تسلم
مراكز إدارية رفيعة ،لكنه لم يلبث أن استقال منها
ليعكف على قراءة كتب الفلسفة والفكر ،وينضم
إل��ى جماعة مجلة «شعر» التي أسسها الشاعر
«يوسف الخال» ( 1916ـ  )1987عام  ،1957وقد
أتاحت له هذه المجلة التعرف إلى كبار شعراء
الحداثة في الوطن العربي والغرب ،واستفزت
طاقته الشعرية إلى أبعد الحدود فنشر فيها
الكثير من قصائده.
يعترف الشاعر فؤاد رفقه بأنه كان منذ بداية
حياته انطوائيًا ،وف��ي حنين دائ��م إل��ى العزلة،
وبسبب هذه النزعة فإنه كان يحب أن يقضي
وقته في البراري عند الينابيع ،وبين األحراج قريبًا
من األشياء ،ويقول« :كم كنت أشعر أن في األشياء
عيونًا داخلية ترافقني وتحكي لي أسرارها ...كنت
من أول الطريق محبًا للعزلة والحرية ،وهذه المحبة
جعلتني أكره التقليد والقوانين ومعها المدرسة،
وفي المدرسة لم أكن من الالمعين ،والمادة الوحيدة
التي كنت أحبها هي اإلنشاء واللغة العربية (أعالم
األدب العربي المعاصر ج 1ص .)656
بدأ الشاعر فؤاد رفقه كتابة الشعر في سن
مبكرة ،حين كان في العاشرة من عمره ،وأصدر

واحة
الغرام
لرشا
الخضراء

ديوانه األول «في دروب المغيب» عام  1955الذي
قدم له صديقه وزميله نديم ُن َع َ
يمة ،وحاول أن
يلتمس له األعذار عن بعض الهفوات التي وقع
فيها ،وعن االضطراب وعدم االستقرار في نظرته
ً
إلى الحياة وال��وج��ود ...وأض��اف قائال« :إن نفس
الشاعر تبشر بالخصب ،وفي نبرات صوتها سخاء
الوعد ،وفي رنة قوافيها ّ
تحرق إلى الوفاء ،ويقيني
أن وعدًا صادقًا بموسم يفيض بالخير والبركة خير
من موسم شحيح وقد أصبح على البيادر» .القصائد
الكالسيكية اإلحدى والعشرين التي ضمها ديوان
«ف��ي دروب المغيب» تكاد تكون م��رآة صافية
عكست نفسية الشاعر وه��و في ط��ور الشباب،
تطوقه اإلحباطات من كل جانب ،ويلفه اليأس
والقنوط فحياته وذكرى حياته سراب في سراب:
ألملم أمسي وأطوي الشباب
قنوطًا وأهوي بغيم الضباب
وأغرق حسي بليل الشراب
بليل وجوم رهيب العذاب
حياتي وذكرى حياتي سراب
لكن يبدو أن فؤاد تنكر لهذا الديوان الصغير
ـ كما تنكر قبله يوسف الخال لديوانيه «سلماي»
و«الحرية» ـ ّ
وعد ديوان «سلماي» من عبث الشباب
ً
شكال ومضمونًا ،فلم يذكره في جملة مؤلفاته التي
«خربة الصوفي»،
أثبتها في نهاية ديوانه األخير ِ
علمًا أنه أصدر بعده تسعة دواوين هي« :مرساة على
الخليج» « ، 1961حنين العتبة» « ، 1965العشب
الذي يموت» « ، 1970عالمات الزمن األخير» 1975
« ،أنهار برية» « ، 1982يوميات حطاب» ، 1988
«سلة الشيخ دروي��ش» « ، 1990ج��رة السامري»
« ، 1995خربة الصوفي»  ، 1998ولم يكتف في
دواوينه المذكورة بالتخلي عن أبحر الخيل والقافية
الواحدة التي التزمها في ديوانه األول ،بل تخلى
أيضًا عن التفعيلة لصالح قصيدة النثر التي رفعت
لواءها مجلة «شعر» ،فانجرف وراءها ركب جرار من
شعراء العربية الطالعين الذين استسهلوا هذا
الشعر الطليق من كل قيد ،ألنه ال يتطلب الكد
والبحث عن القافية العصية أحيانًا ،واكتفى هؤالء
الشعراء بما أسموه الموسيقا الداخلية ،واألفكار

فؤاد رفقة

المهومة والمعاني الغامضة التي يعجز أصحابها
عن فهمها وإدراك المقصود منها ،شعر فؤاد رفقه
مثقل بالرؤى الفلسفية ،واألفكار الغائمة ،والصور
الضبابية غير الواضحة .فهو ال يسلمك مفاتيحه إال
بعد ألي وجهد ،وأكثر من قراءة؛ وقد سيطرت عليه
الفلسفة التي تعمق في دراستها .وصارت جزءًا ال
يتجزأ من تفكيره.
م��ف��ردات��ه ينقلها ف��ي الغالب م��ن طبيعة
«الكفرون» من «خربة الصوفي» التي تقع شرقي
الضيعة؛ تلك الخربة التي كان يقضي بعض أوقاته
فيها ـ كما يقول ـ ثم ابتعد عنها في مسارب
األرض ،ليعود إليها أخيرًا ،يعيشها داخليًا تحت
نجومها ،وعلى حجارتها المتآكلة ،يرسم شتات
العمر .يقول في قصيدته «خربة الصوفي»:
في بداية األيام
َّ
أحب الشعر فاعتزل
أربعين عامًا في «خربة الصوفي»
صلى وصام
ورتل األناشيد
تخمر ،توهجت عيناه
صار شاعرًا  ،نسي الشعر....
إذا ك��ان الشعر ،انعكاسًا لما يضطرب في
نفس الشاعر ويختلج في ضميره فشعر فؤاد رفقه
انعكاس لنزوعه إلى الطبيعة ومحاولته الهروب

صدر حديثًا عن دار – دورا أورب��وس للطباعة والنشر
ُ
يذكر أن الشاعرة الخضراء  ..حصلت على جائزة اإلبداع
والتوزيع  ،لألديبة الشاعرة رشا الخضراء ديونًا شعريًا بعنوان
(واحة الغرام)  ،وهوالديوان الثالث بعد (همسات – ونرجسية األدبي من إمارة الشارقة عام 2011م.
الحب) .
لكم هذه القصيدة ....:
واخترنا
مبنية
قصيدة
وأربعين/
/واحد
على
الديوان
ويحتوي
ُ
ُّ
أقحوان الشرود
على شعر التفعيلة  ،والديوان يقع في  /140/صفحة من
ّ ُ َ
هيأت لك
القطع المتوسط ُ ،يبحر مضمون هذه القصائد حول مغامرات
َّ
ُ
مدني وكل شوارعي
األحبة  ،وواقع الحب  ،ومفهومه المختلف من شخص آلخر .
َّ
روحي وكل مشاعري
وأكدت الشاعرة قائلة  (:شعور اإلنسان ) هو هاجسي ،
ما أجملك ...
وقضيتي..
ْ
اإلنسان ُ ُ
ما أجملك ياعاشقي ما أجملك
المعذب بحب من أحب  ،واإلنسان الباحث عن
ٍّ ّ
َ
َ
لقلبي
احمل هواك
حب مكل ٍل باألمان واالحترام ...
ُ
َ
خطاي
وانث ْر رؤاك على
َ ْ
ُّ
وانتظرني ألحملك
الشاعرة:أهب قلمي ليتحدث عن تجارب
وأض��اف��ت
ما أجملك...
المحبين ومأساتهم في حال تعرضهم لفشل في حياتهم
ألتوج من خالل هذه التجارب كلمة ُص ْ
بحر َ
ّ
ٌ
هو شوقي
يغت لتكون....
َ َ
ْ
ٌ
مطر هي كفيك فوق أصابعي
اإلنسان الصغير بحجمه إلى حد الروعة .....والكبير بقلبه
ْ
إلى ْ
فاصعد معي ...
حد األمل
َ
ُ
ْ
والعظيم بمشاعره إلى ْ
نفوان ربيعك
من ًع
حد النرجسية ...
ِ
َ
ْ
قحوان شرودك
من أ ْ ِ
إصعد معي ...
وأكدت الشاعرة أن الديوان يؤكد على أن – الشيء الوحيد
َ ُ َ
كي أحضنك ...
المحب هو عشقه الصادق
الذي يظل مسيطرًا على حيا ِة
ِ
ْ
ما أجملك ياعاشقي
للحبيب  ،وأن اإلنسان بحالوة مشاعره ال بقسوتها  ،وركيز
ْ
ما أجملك...
تلك العالقة الوثيقة بين الوجدان والفكر.

من قيود الحياة المعقدة في المدينة ،ليحيا
مع البسطاء والكادحين الذين يقنعون بالقليل
والفتات ،ويعيشون مع ذلك في منتهى السعادة
وراحة البال؛ يقول في قصيدة «صياد»:
في خليج ضيق
مدى عمره يلقي الشباك
ال سمكة وال عشبة في القاع
ال صدفة
ومع هذا يأوي
إلى كوخه كل مغيب
يدوزن الربابة ...
يقول إميل معلوف« :م��ن ع��رف ف��ؤاد رفقه
وعايشه عن قرب أدرك سبب تعلق هذا الشاعر
بفلسفة هايدغر ،التي تجسم «الهم» الذي يعيشه
وتفسر عالقة الكائن بالموت وال��زم��ن» .ويقول
قيصر عفيف« :في قصائد فؤاد رفقه توتر الثبات
والحركة ، ،الفصول والزمان ،األرض والمواسم،
الحياة والموت ،وفيها معاناة اإلنسان الذي يعي
أنه مصلوب بين ثبات الوجود وحركته».
ـ توفي الشاعر فؤاد رفقة في بيروت في
()1
 2011/5/13ونقل جثمانه إلى الكفرون ـ بناء على
وصيته ـ ليدفن فيها.
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قراءة في ديوان ( قصائد آيلة للقنوط ) !..للشاعر علي جمعة الكعود

دراسة تحليلية
| حممد الزينو ال�سلوم
ديوان (قصائد آيلة للقنوط)*للشاعر(علي جمعة الكعود)
يطرح قضايا الهم الخاص والعام معًا من خالل لغة شعرية
بديعة ،وإيقاعات أقرب ما تكون إلى الحزن ،وكثيرًا ما يستخدم
االنزياحات اللغوية في شعره؛ بدءًا من العناوين إلصداراته أو
لقصائده(كما في عنوان هذا الديوان (قصائد آيلة للقنوط)
ً
والقنوط هنا بدال عن السقوط كما نعلم ،وقد بدأ الديوان بكلمة
لألسرة السريانية األزخينية ،بقلم(:عبد المسيح قرياقس)!..
ّ
قسم القصائد إلى :أجراس الحب – ال تتركني بعد اآلن –
مدينة عشق – يوميات مواطن عربي – العودة إلى آزخ – أمير
الموتى – صرخة عربية)وكل قسم يتضمن عددًا من القصائد.
في أجراس الحب:تتضمن  /17/قصيدة عمودية وتفعيلة،غزلها الشاعر ما بين عامي (ّ ،)1997 – 1993
وقدم لها الدكتور
أحمد جاسم الحسين) ،وأختار قصيدة واحدة ال على التعيين
لدراستها (كما في كل قسم) ،والقصائد ما بين العمودي
والتفعيلة.
في قصيدة(الموت عشقًا):
ّ
ّ
العتي وخفقة القلب الحزين/إني أكاد أموت
(يا طلة الوجع
ّ
ّ
بالياسمين/ثم اغزلي لي
عشقًا/فاحفري قبري بفأس ُعطرت
ّ
شرشفًا/من شعرك المسحور يا أخت الجمال وكفنيني) انتهت
القصيدة!..
يتكرر مثل هذا الصوت الحزين في قصائده ،وهو القائل:
ّ
ّ
صمت ّ
وإن تكلمت
		
فإن الصمت يقتلني
(إذا
فاألحزان تلهمني)
ّ
نعود إلى القصيدة ،فنجد الشاعر ّ
يعد أن الوجع يطل عليه،
والحزن يخفق في قلبه ،فيكاد يموت عشقًا (الموت عشقًا )!..
ّ
ويسأل من يحب أن تحفر قبره بفأس ُعطرت بالياسمين( ،صورة
بديعة).
ّ
ويطلب أن تغزل له شرشفًا من شعرها المسحور ،ويلقبها
ّ
بأخت الجمال ،وأخيرًا ينهي القصيدة بقول :وكفنيني!..
تكثيف في لغة تكاد تكون خاصة بالشاعر الذي يموت
ّ
عشقًا ،وبمثل هذا البوح الحزين والصادق والمعطر بالياسمين
تتصف أغلب قصائد الشاعر في هذا القسم.
في (ال تتركني بعد اآلن) :ويتضمن( )15قصيدة ،غزلت مابين (ّ )1996 – 1994
قدم لها بأسطر الشاعر(حسين حموي)!..
في قصيدة (انهيار):ُ
تنتحب
(على شرفات أحزاني نجوم الليل...
ٌ
أبـــدًا
		
صاحب
ومالي
			
فصحبي كلهم ...كذبوا
ٌ
		
أسباب
ولألحزان....
			
وحـزني مـالـه سـبب
ّ
ٌ
		
صـور
فــكـل مـعـالمي
			
ّ
وكل عـواطفي خشـب
ونالحظ في أبيات القصيدة األربعة الباقية أن شموس الحب
غاربة تحتجب وراء األفق ،وخمره يكاد ينسكب ،وحياته كلها ملل،
ّ
وأكوابه محطمة ،وعيشه كله تعب ،وفي آخر بيت يرى الشاعر الله
(هكذا يقول) ،ومثله كان ينتحب (هنا يخرج من الخاص إلى العام
ليشير بإشارة خفية إلى أن مثله أمثال في المجتمع!..
ولو قرأنا عناوين القصائد لتبين لنا مدى غرق الشاعر في بحرأحزانه مثل( :البكاء بصمت – انتحار السالم – أحزان ّ
ملونة..الخ)
ولكن هذا ال يعني أن ليس للشاعر قصائد أخرى فيها ما فيها
من الخروج من هذه الحالة مثل قصائد(:همستان – أغنيتان –
نهداك – نشيد لعرس الحبيبة..الخ).
في مدينة عشق :وقد غزلها عام  2003تتضمن( )15قصيدة،ّ
قدم لها الصحفي(أحمد اليساوي)!..
ُ
ٌ
ُ -في قصيدة (أحزان شهريار)( :وحيد هو الليل مثلي وحيد/
أبعثر فيه همومي/...يبعثرني/ثم يصحبني نحو ّ
هم ٍ جديد/

ْ
همي/فيصفعني ُّ
أعاتب ّ
حديد).
الهم/يصفعني/بيد ٍ من
نالحظ الشاعر هنا يعتمد القافية(وحيد  -جديد  -حديد)
برغم قصرها ،فهو اتكأ على القافية كعادة أكثر الشعراء!..
في يوميات مواطن عربي)2005 (:مّ ،يقدم لها الشاعر أحمد
تيناوي!..
/14/ق��ص��ي��دة ()12م��ن��ه��ا م��ن شعر التفعيلة ،وتحت
عنوان(قصائد قصيرة جدًا) نجد /11/قصيدة .وبعدها قصيدتان
من الشعر العمودي (نعوة – العودة إلى آزخ).
وأختار قصيدة(:يوميات مواطن عربي) عنوان هذا القسم:
ْ
أرت��اح؟/
(متى أرت��اح من وجع ٍ يسافر عبر ذاكرتي؟/متى
ّ
همومي كلها ُنص ْ
ْ
األفراح/متى تحنو على
بت/وقلبي ال محل له من
ِ
ٌ
ممنوع/وتكتبني
األرض/تنسى أنني في الصرف
لغتي لغات
ِ
ْ
األلواح.)!..
على
يطرح الشاعر في قصيدته أسئلته الحيرى ..يسأل عن
الراحة ..بعدها يستخدم انزياحًا لغويًا مصدره من النحو والصرف
في لغتنا العربية (جملة ممنوع من الصرف) كما رأينا..
ّ
وتعد مثل هذه القصائد خفيفة الظل ،وفيها ما فيها من
ّ
شحنات يفرغها الشاعر بطريقته متى وكيف يشاء!..
في(قصائد قصيرة جدًا) نجد الشاعر ّ
يجرب كما في (ق.ق.ج)،
وأكتفي بمثال من هذه القصائد:
ْ
بالنابل /صار البلبل كلبًا  /وكالب الصيد
(اختلط الحابل
ِ
ّ
ّ
ْ
ّ
بالبل )!..وهي قصائد مكثفة جدًا ،وتتضمن بعض المسلمات
ّ
ويجرب،
القديمة (اختلط الحابل بالنابل) والشاعر هنا يجتهد
وال بأس بمثل هذه التجريب ،فقد ُيعطي البعض منها أكله مع
الزمن!..
أمير الموتى( :قصيدة أفردها الشاعر في قسم خاص)2005مّ .
ق��دم لها الناقد (ري��اض طبرة) في دراس��ة تجاوزت
الصفحتين في الديوان (وبالمناسبة فإن جميع التقديمات
نشرت في صحف سورية محددة) لم أجد حاجة لذكرها :وهي
قصيدة تذكرنا بحزن الخنساء على أبنائها وإخوتها وفيها تقول:
(ولوال كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي).
وفي القصيدتين من األسى والحزن ما تحترق له القلوب
وتكوى به األكباد ..لكنهما من حيث الفنية فاألمر مختلف!..
وأشير إلى أن كل من يقرأ قصيدة (أمير الموتى) قد ال يجد
مناصًا من البكاء أو الحزن الشديد على األقل ،ولكنها من حيث
الفنية فقد وجدتها من أضعف قصائد الشاعر في الديوان ،وقد
جاءت بلغة عادية وبسيطة ،لكن في داخلها براكين وألسنة لهب،
ّ
التقيد بالفنية
وبمثل هذه المناسبات قد ال يستطيع الشاعر
واالشتغال عليها ،وخاصة وأن الحزن يطغى ويطغى!..
ْ
سلمان قل لي و ّربك ما قيمة العيش بعدك؟
ّ
ْ
وحــال بـيـني وبينك
		
الـمـوت حل سريعـًا
ْ
ٌ
أميــر حتى بداخـل نعشـك
إلى أن يقول :ســلمان أنت
رمز الشباب ستبقى ويحفظ الـدهـر ..ذكرك.
وأخيرًا نأتي إلى صرخة عربية :وهي قصيدة كتبت في عام2005م :وهي خاصة في القدس وهي/40/بيتًا .في مطلعها
يقول:
هي القدس ٌ
جرح ما ألغواره ُ
			
سبر
ٌ
ومــد من األحزان في إثره ُ
جزر
ُ
توالى على ّ
			
مـر العصــور غـزاتها
ّ
خطب وال راعها أمـرُ
ٌ
فما هـزها
إلى أن يقول في نهاية القصيدة:
		
قاطعـات شـعارهـا
وظلــــي سـيوفًا
ٍ
البتر واألعـراب عادتهـــــا ُ
هو ُ
البتر
فمن ُح ْسن ِما أبدعت ِتشدو قصائدي
ومن طيب ما ّ
ُ
الفخر!..
قدمت ِفليعظـم ِ
والقصيدة رائعة بالشكل والمضمون معًا ،وأجمل بها من

علي جمعة الكعود

قصيدة.؟! وأجمل به من شاعر.؟!
وفي الختام يمكن القول :كان الشاعر محلقًا ومتألقًا فيّ
ّ
والملون بألوانه القزحية من فرح وحزن ،وقد تجلى
شعره المتنوع
ذلك – كما رأينا – في قصيدة (أمير الموتى) التي يبكي فيها
شعرًا على أخيه (سلمان) ..وهو يعيش كشاعر وكموظف الهم
ّ
الخاص والعام معًا ،يتجلى ذلك من خالل أكثر قصائد الديوان.
وأختم بمقطع من قصيدة بعنوان( :عدت أخيرًا) يخاطب فيها
بيروت:
ْ
ّ
ّ
(..يا بيروت/يا طلة عشق ٍ بدوي ٍ/يتملى خارطة الخوف/كان
ُ
ُ
ورحلت/صار الحزن
حملت حقيبة أحالمي
الحزن صغيرًا جدًا حين
ُ
ُ
كبيرًا/أيقظ شوقي من غفوته/فطويت جراح القلب وعدت).
-------------------------------------------------------( )1الشاعر :علي جمعة الكعود :مواليد القامشلي –
سينان 1972م/يعمل موظفًا/ينشر في الدوريات المحلية
والعربية/حاز على جوائز عدة (جائزة اإلمام الخميني
التقديرية لعام  – 2004جائزة ّ
الزباء األولى في الشعر عام
 – 2005جائزة سليمان العيسى الثانية في الشعر عام2008
 جائزة سفنكس الدولية عام ّ -2010كرم من قبل األسرة
السريانية األزخينية – عضو اتحاد الكتاب والصحفيين
الفلسطينيين).
 دواوينه المنشورة ) :قصائد آيلة للقنوط – أجراس الحب– ال تتركني بعد اآلن – مدينة عشق – يوميات مواطن عربي
ُ
– أمير الموتى – آزخ وقصائد أخرى) .ترجمت قصائده إلى
الفارسية والسريانية واإلنكليزية والسلوفاكية .
( )2ديوان قصائد آيلة للقنوط :من القطع الوسط – يتألف
من /220/صفحة – يتضمن العديد من القصائد العمودية
والتفعيلة والقصائد القصيرة جدًا (كما أسماها الشاعر) –
منشورات األسرة السريانية األزخينية في القامشلي
عام ./2007
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عصفورية (خطيب بدلة) ليست للمجانين
| عدنان كزارة
ال يختلف اثنان حول مكانة األديب (خطيب
بدلة) في مضمار السرد الحكائي ،والمقالة
ّ
االنتقادية الساخرة ،ولعله أحد كتاب األدب
الساخر المتميزين على الصعيد العربي ،ذلك
األدب الذي حمل لواءه ،على الصعيد المحلي،
اب��ن مدينته (إدل��ب) األدي��ب الكبير (حسيب
كيالي) ،وسار على نهجه عدد من كتاب المدينة
وضواحيها.
في مجموعته القصصية الجديدة (عصفورية)
الصادرة عن دار نون  4للنشر والطباعة والتوزيع
عام ُ 2011يعنى األديب الساخر (خطيب بدلة)
ّ
المتحيز
بالمحليات ،ويستقي مادته من الواقع
مكانًا وزمانًا ،ال من واقع افتراضي أو حلمي أو
ّ
راهني الطابع ،وتأثيره
إيديولوجي؛ أي :إن أدبه
ّ
يبلغ الذروة عند من يعايشونه ،ويتوجه إليهم
بالخطاب .وهذا ال يعني أنه يفقد نكهته إذا
ّ
ّ
ُ
خواصه للعلة
الطعام
تقادم عهده كما يفقد
نفسها ،ذلك أن موضوعه هو اإلنسان بأفكاره
وسلوكه ،بآماله وآالم��ه ،بنجاحاته وإخفاقاته،
بمواقفه مما يجري حوله ،ويتفاعل معه ،مصوغًا
بأسلوب ساخر ،خفيف الظل؛ ليكون ّ
أشد علوقًا
بالنفس ،وأكثر قابلية ُ للهضم .لهذا يخترق
هذا اللون من األدب إذا أحكمت صنعته حاجزي
المكان والزمان ،ويستعيد شبابه كلما ّ
تكررت
ّ
فمست
المواقف اإلنسانية من حيث الجوهر،
الحاجة إليه برؤيته النافذة ،وقدرته على خلق
حالة التجاوز والتسامي لدى القارئ؛ حيث ال حول
له وال طول في تغيير ما هو كائن ،وما سيكون
بعلم الله.
وقصص المجموعة تقسم إل��ى قسمين:
حكايات م��ن خ��ارج العصفورية ،وحكايات
ميدانية من داخل العصفورية ،ومع أن حكايات
ّ
مستمدة من الواقع ،غير أن الطابع
كال القسمين
المأساوي يرتقي إلى درجات أعلى في حكايات
القسم الثاني .وهذه القسمة المقصودة والفنية
ِّ
بآن معًا تصنف القصص في وعي القارىء إلى
ّ
ارتاب
قصص الذع��ة ،وأخ��رى أش��د لذعًا ،ف��إذا
ّ
ً
الرقيب ،وهو مرتاب فعال ،بأن بعضها تجاوز الخط
ّ
األحمر ،كانت ّ
حجة الكاتب المتقنع بالراوي ّأن
ُ
ُ
حكايات مجانين؛ وهل يؤخذ كالم المجانين
هذه
ّ
على محمل الجد وقد ُسقطت عنهم ُ التكاليف؟
ي��ض��اف إل��ى ه��ذه الحجة تسمية القصص
بالحكايات التي ال ُيعرف مصدرها بالتحديد
طرفة مجهولة النسب ،على
حكاية أو
كشأن أي
ٍ
ٍ
عكس القصة التي لها (ماركتها) المسجلة باسم
صاحبها .وفي اعتقادي أن ما يدفع (خطيب بدلة)
إلى إط�لاق اسم الحكاية على قصصه الفني؛
أن عنصر الحكي هو األبرز فيها ،ويجعلها على
صلة وثيقة بالتراث الشعبي والقصصي ،وهو
ال��ذي يمنح الكاتب ّ
تميزًا على صعيد إعادة
الروح إلى هذا العنصر بعد أن كدنا نفقده في
كثير من القصص المعاصر .وقبل الشروع في
تناول حكايات المجموعة نقديًا  ،أشير إلى أمر
ذي أهمية وهو ّ
تخير الكاتب الدقيق لعناوين
الحكايات بما يجعل منها عتبات نصية لها
موقعها في عملية التخلق الفني ،ودوره��ا في
اإلضاءة الساطعة لمضمونها .وحين يعود القارئ
إليها بعد قراءته األولى للقصص يتهيأ للضحك
بملء فيه؛ إذ يقف على المفارقة الذكية بين
بنيتها االستعارية ومضمون القصص نفسها.
ويدخل في هذا االعتبار انتقاء األسماء واأللقاب
والكنى ،فال تجد اسمًا أو لقبًا أو كنية إال موظفًا
لإلضحاك ،مثل (أبو ّ
نبيرة) و(البوزنك) و(الجرموز)

َ َ
و(أب���و ال��ط��ش��ن��ة) ،ناطقًا بخصوصية البيئة،
وموروثها الفكري واالجتماعي .وكذلك توظيف
األنساق اللغوية؛ أي :العبارات المكتملة في
هيئة مثل شعبي ،أو جملة عامية تضفي نكهة
ّ
خاصة على الحكاية ،وتستفز الذاكرة الجمعية
للتأثير في نفسية القارئ بما تختزنه في أعماق
ّ
الالشعور .وه��ذا ال يغض من قيمة األسلوب
ّ
األعم على المستوى
القصصي الذي يحافظ في
ّ
الفصيح للغة ،ويفسح المجال لأللفاظ العامية
كالتزام
في الحوار ،واألنساق اللغوية فحسب
ٍ
شائبة .تدهشك وأنت
أصيل بالواقعية ال تشوبه
ُ
ّ
المتميزة
تستقرئ فنيات القصص قدرة الكاتب
على رسم الشخصيات بكامل أبعادها الجسدية،
والنفسية ،واالجتماعية ،حتى لتخال أنك أمام
شخصيات من لحم ودم ،ال شخصيات ورقية،
وهي في الغالب ليست نمطية ،وال نموذجية
في تمثيلها لقيم أحادية صافية االنتماء إما
إل��ى األبيض وإم��ا إل��ى األس��ود؛ بل شخصيات
إنسانية يتصارع فيها الخير والشر ،وتضطرب
بالعواطف المتصالحة والمتنازعة على ّ
حد سواء،
ّ
األمر الذي يؤكد واقعيتها ،وإن اتسمت صفاتها
ببعض المبالغات أحيانًا ،وهذا ما نلمسه في بناء
شخصية (البوزنك) في القصة التي تحمل االسم
نفسه ،وشخصية (عبد المجيد غطاء الجب) في
قصة (مزراب من ذهب) على سبيل المثال .وعلى
صعيد البنية السردية ،أو الحبكة فإن بعض
ّ
القصص ذات بنية تقليدية مطردة زمنيًا على
ّ
لمرويه
نحو تقتضيه الحكاية ،ووجود راو مفارق

يروي األحداث متسلسلة حتى تصل نهاياتها
المنطقية ،وبعضها اآلخر جاء مغايرًا للشكل
التقليدي على صعيد المبنى ،في صورة مذكرات
كقصة (م��ن م��ذك��رات انقالبي ق��دي��م) و(من
مذكرات َحكم رياضي درجة ثالثة) ،أو في صورة
مقابالت كقصة (لقاء مع المجنون أبي طرفة)
و(حوار مع المجنون أبي عبدو الفهلوي) و(لقاء
ً
مع المجنون الرياضي) فضال عن توظيف تقنية
ً
االسترجاع خاصة في أكثر من قصة كـ (البوزنك)
و(مزراب من ذهب) و(من مذكرات انقالبي قديم)،
ّ
لمرويه
واالنتقال من تقنية ال��راوي المفارق
(التقنية األصيلة في الحكاية العربية) إلى تقنية
الراوي المتماهي مع بطله كما في قصة (اليوم
العالمي للمياه) ،أو المشارك لبطله كما في معظم
حكايات القسم الثاني من المجموعة الموسومة
بـ (حكايات ميدانية من داخل العصفورية) .أما
بالنسبة إلى طول الحكايات فقد كانت غالبيتها
ُ
قصيرة كأنها طرائف تروى في مجالس سمر،
َ
وت ّ
ميز بعضها بالطول كقصتي (البوزنك)
و(مزراب من ذهب) اللتين حفلتا بمشاهد مثيرة
للضحك ،غنية بالنقد السياسي واالجتماعي
ّ
ُْ
المت َعوي الشائق
المبطن ،حافظت على الطابع
فيهما رغم طولهما.
وبالعودة إلى حكايات المجموعة بقسميها،
نرى أن فضاءات حكايات القسم األول كانت
أوسع بطبيعة الحال ،وأكثر ّ
تنوعًا؛ ألنها حكايات
من خ��ارج العصفورية ،فقد كان مسرحها في
(مذكرات انقالبي قديم) سوريا ولبنان وأوربا،

وفي (صفر في اإلنشاء) إحدى مدارسنا الريفية،
وفي (مزراب من ذهب) مدنًا سورية عدة ،وفي
(بكاء عند األهرامات) أرض مصر العربية ،حتى
مالعب ك��رة القدم المحلية حظيت بقصتين
إحداهما من خ��ارج العصفورية (من مذكرات
حكم رياضي درج��ة ثالثة) واألخ��رى من داخل
العصفورية (لقاء مع المجنون الرياضي) ،وفي
الواقع لم يكن الهدف من هذا التنوع في األمكنة
إضفاء قيمة معرفية على الحكايات ،بقدر ما كان
استثمارًا ناجحًا لهذه األمكنة في رسم مشاهد
ّ
تضج باإلضحاك والسخرية بطريقة المفارقة بين
طبيعتها وما يسود فيها من أعراف ،وقوانين،
ومواضعات (السفارات– المدارس -المالعب)،
وبين ما جرى فيها من مواقف غريبة تفضح
ّ
التخلف ،والفساد ،والعصبية ،واالنتهازية،
والجهل ،والغباء السياسي.
وعلى الرغم من محدودية المكان (داخل
العصفورية) كمسرح لحكايات القسم الثاني من
قصص المجموعة ،فإن الكاتب تحايل عليه ،وفتح
ّ
في جدرانه كوى أطل منها على مهازل الصحافة
مرة :قصة (لقاء مع المجنون أبي طرفة) ،وعلى
مباذل البيروقراطية مرة أخرى :قصة (السائق
ّ
والمعلم) ،وسلط الضوء على الممارسات القمعية،
والديموقراطية الزائفة مرة ثالثة :قصة (اعتصام
ً
سلمي في العصفورية) ،مستهال كل حكاية
ّ
تصرح باسم المؤلف الذي
بعتبة نصية فرعية
ّ
كان من قبل متقنعًا بالراوي وهي عبارة“ :كتب
خطيب بدلة من داخل العصفورية”َ ،
كمن أعلن
ّ
يتحدث إليهم،
انتماءه إلى المجانين صراحة ،وراح
ويحاورهم؛ ألن عندهم إنسانية أكثر من غيرهم،
على ّ
حد تعبير حارس العصفورية (أبي إبراهيم
ّ
الكدانة) .إن قصص مجموعة (العصفورية)
ليست حكايات بالمعنى الدقيق للمصطلح؛
ّ
بل هي قصص فنية بما توفر لها من عناصر
البنية السردية المتنوعة ،واللغة القصصية غير
ّ
َ
الممسرحة ،واختالف
المتكلفة ،والمشهدية
م��روي��ه ،وه��ي سمات ّ
ّ
خاصة
موقع ال��راوي من
بالقصة الفنية .وإذا غلب الطابع الفكاهي على
ّ
وتميزت بخفة الدم ،فقد كانت عامرة
القصص،
ّ
ّ
بالنقد السياسي واالجتماعي ،معنية ببث رسائل
إلى وعي القارئ تجعل عينيه تنفران بالدمع،
وهو غارق في الضحك .ولم تكن جميع القصص
ّ
ممثلة لهذه المالمح ،محافظة على مستوى فني
واحد ،فقد كان بعضها– في رأيي– ّ
مجرد نكتة
كقصة (بكاء عند األهرامات) ،أو حكاية شعبية
متداولة في بيئتها كقصة (قط بريوي في القن)،
أو مباشرة في داللتها كقصة (معقولة نتفق)،
أو ّ
مشوشة الداللة على فكرتها كقصة (حوار مع
المجنون أبي عبدو الفهلوي) ،وهذا أمر طبيعي
مالزم لعملية االجتهاد في األدب ،والفن ،وسائر
مجاالت اإلبداع البشري.
وأخيرًا ..حسب األديب المبدع (خطيب بدلة)
َ
أن��ه في (عصفوريته) أمتعنا ،وأبقى عيوننا
مفتوحة حتى نهاية العرض.
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كتاب « الديباج» ألبي عبيدة ( 209هـ)
| د .عادل الفريجات
أبو عبيدة معمر بن المثنى علم كبير ينسب بالوالء إلى تيم
قريش .وهو مولود في بالد فارس من أصل أعجمي يهودي .وكان
شعوبيا ألف كتاب مثالب العرب .ومن كتبه األخرى .كتاب النقائض
وكتاب مجاز القرآن .وكتاب أيام العرب وكتاب العققة والبررة.
وكان أبو عبيدة ذا لثغة وحاد اللسان ،فانفض عنه الناس،
حتى إنه لما توفي لم يمش في جنازته أحد.
نشأ في البصرة وارتحل إلى بغداد وتلقى العلم على أيدي
مجموعة من علماء عصره؛ مثل يونس بن حبيب وأبو عمرو بن العالء
وأدهم العبدي وإسماعيل البصري وأيمن بن لبطة وبشار بن برد
وجهم السليطي ورؤبة بن العجاج والهيثم بن عدي.
ومن تالميذه أبو عبيد القاسم بن سالم وأبو عثمان المازني
وعمر بن شبة وأبو حاتم السجستاني .واسحق الموصلي والخليفة
هارون الرشيد.
وأكثر أبو عبيدة في التصنيف ،حتى إن صاحب الوفيات قال
إن تصانيفه تقارب المئتي مصنف ..وذكر منها عبد السالم هارون
الكثير في مقدمته لكتاب العققة والبررة ،وألف حوله محمد بن خالد
الفاضل رسالة ماجستير.
ً
أما كتابه هذا الذي نقف عنده «الديباج» فقد أخرجه محققا
الدكتوران عبدالله بن سليمان الجربوع وعبد الرحمن بن سليمان
العثيمين .ونشراه في مكتبة الخانجي بالقاهرة ام1411هـ 1991/
م
ً
وكان هذا المخطوط ال يحمل عنوانا وال اسم مؤلف؛ فهو إذن
من الكتب القديمة التي عدا عليها الزمان وعبث بها النساخ ..وحاله
هذه تشبه حال الكتاب الذي أخرجناه في العام  2005وهو «الدعوات
والفصول»وكان قد عبث بعنوانه أحدهم ،فسماه «تحفة الظرفا
ً
وفاكهة اللطـفا «.وزاد على ذلك غلطا حين عزا تأليفه للثعالبي.
والحق أنه ـ بعدالتدقيق ـ للواحدي ( 468هـ) ليس للثعالبي.
ومقدمتي للكتاب توضح ذلك بجالء .وحال مخطوط الديباج تشبه
حال مخطوطات أخرى مثل المنازل والديار الذي خلص المستشرق
الروسي (كراتشكوفسكي) الى اسم مؤلفه وهو أسامة بن منقذ،
من خالل درسه لمقدمة المخطوط التي تشير إلى زلزال وقع في
زمن أسامة ودمر ديار ذويه في قلعة شيزر .وقد عاش أسامة ما
بين (1095ـ  1188م) وحال مخطوط كتابنا أيضا تشبه ،إلى حد ما،
مخطوط الشكوى والعتاب المنسوب للثعالبي ،في حين هو جزء من
كتاب ربيع األبرار للزمخشري ،كما بينت بقوة محققته الهام المفتي
ً
التي أخرجته محققا في الكويت في العام  .2000ومثل أولئك عزي
مخطوط «منتخب في محاسن أشعار العرب « للثعالبي .فجاء الدكتور
الباحث المصري عادل سليمان جمال وفحصه ومحصه ،وانتهى أنه
ليس للثعالبي؛ بل لمؤلف مجهول من القرن الرابع الهجري .وقد نشر
الدكتور المذكور كتابه في القاهرة عام.1993.
وكتاب « الديباج « هذا عزي ألبي عبيدة في العديد من
المصادر مثل الفهرست البن النديم وفهرست ابن خير االشبيلي
وأنباه الرواة للقفطي ومعجم األدباء لياقوت الحموي ووفيات األعيان
البن خلكان.
وتسمية الكتاب ليست من اختيار أبي عبيدة؛ بل من اختيار
الناس له كما يقول المرزباني (نور القبس ص  .)109وحذا حذوه في
تسمية الكتاب آخرون مثل أبي عثمان بن بكر المازني وعيسى بن
مهران .وسبقه إلى ذلك هشام بن محمد بن السائب الكلبي .واسم
كتاب هذا األخير الديباج في أخبار الشعراء حسبما يذكر ياقوت
الحموي في معجم األدباء (.)2781/6
والديباج يعني لغة نوعًا من الثياب وجاء في لسان العرب « :
الدبج  :النقش والتزيين فارسي معرب ،والديباج ضرب من الثياب
مشتق من ذلك بالكسر والفتح «وزاد ابن منظور :وهي الثياب
المتخذة من االبريسم.
وقام الكتاب على كسر األنساق التي عرض لها المؤلف على
ً
العدد ثالثة ،فكان بهذا مخالفا لنهج محمد بن سالم الجمحي

( 231ه�����ـ) ف����ي كسر
أنساقه على العدد أربعة
ف��ي كتابه :طبقات فحول
الشعراء .ولنهج أبي هفان
المهزمي( 257هـ) في كتابه
« األربعة في أخبار الشعراء
ً
نصوصا منه
« ال��ذي نشر
األستاذ هالل ناجي في أحد
أعداد مجلة المورد العراقية.
(مج /8ع  .)3وممن حذا حذو
أبي هفان محمد بن داود بن
الجراح والوزير المهلبي ،وأبو
أحمد العسكري ،وك��ان قد
ً
جميعا األخفش بن
سبقهم
مسعدة المتوفى سنة (215
هـ)
ون��ق��ت��رب أك��ث��ر من
محتوى كتابنا هذا «الديباج»
ً
لنرى أمثلة مما ساقه أبو عبيدة ،فهو يقول مثال « اتفقوا على أن
أشعر الشعراء في الجاهلية امرؤ القيس بن حجر الكندي والنابغة
زياد بن معاوية الذبياني وزهير بن أبي سلمى المري» ثم يمضي
فيفصل في أسباب تقدم هؤالء الثالثة؛ فامرؤ القيس هو الذي فتح
لهم الشعر؛ فاستوقف وبكى في الديار وذكر ما فيها ...وهو أول من
شبه الخيل بالعصا واللقوة والسباع والطير .أما النابغة فهو أوضحهم
ً
ً
ً
وحشوا وأجودهم مقاطع وأحسنهم مطالع
كالما وأقلهم منطقا
ولشعره ديباجة .وأما زهير فهو أمدح القوم وأشدهم أسر شعر،
ً
والمقلون عند أبي عبيدة ثالثة أيضا هم المسيب بن علس وهو
خال األعشى ،والمتلمس وحصين بن الحمام المري .وأشعر الشعراء
واحدة ثالثة هم  :طرفة بن العبد والحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم.
ونظيرهم في اإلسالم سويد بن أبي كاهل اليشكري .وأشعر شعراء
اإلسالم عنده ثالثة هم :األخطل وجرير والفرزدق .وفرسان العرب
ثالثة هم  :عنترة بن شداد وعمرو بن معدي كرب وعامر بن الطفيل.
وأيام العرب ثالثة هي :يوم جبلة ويوم الكالب الثاني ويوم ذي قار.
ولكن أبا عبيدة لم يلتزم بالعدد (ثالثة) في أنساقه كلها،
ً
فنراه عند عنوان «جماجم العرب « يذكر ً
أربعا ال ثالثا ،وهي :كالب
وتميم وبكر ومذحج .وبالمقارنة مع ما جاء في «المحبر» البن حبيب
نرى الجماجم عنده :كلب بن وبرة من قضاعة .وطيء بن أدد ،وحنظلة
بن مالك من تميم وعامر بن صعصعة من هوازن (المحبر .)234
وتحت عنوان حلماء العرب يذكر سبعة ال ثالثة ،وهم قيس بن
عاصم المنقري واألحنف بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وأسماء
بن خارجة الفزاري وعامر بن شراحيل الشعبي وسوار بن عبدالله
العنبري (الديباج ص 116ـ .)117
مالحظات :
وعلى الرغم من الجهد الجيد الذي بذله المحققان في إخراج
هذا الكتاب للناس ،فإن عملهما شابه بعض الهنات التي نقف
عندها هنا ،وهي:
1ـ (ص  )85جاء في بيت لبشر بن أبي خازم:
وأفلت حاجب تحت العوالي
على شفاء تلمع في السراب
والصواب (شقاء) بالقاف ال بالفاء
 2ـ (ص  )108قال بيهس « :يا حبذا التراث لوال الذلة» والصواب
الترات بالتاء ال بالثاء.وهو من الوتر وهو الظلم في الذحل.
3ـ(ص  )111جاء في الرجز :
ما للجمل مشيها وئيدًا
ً
ً
حديدا
أجندال يحملن أم
ً
شديدا
أم صرفانا بارًا

ً
ً
قعودا
أم الرجال قبضا
وضبط (الرجال) بضم الالم فيها والصواب فتحها
4ـ(ص :)115ذكر من حكماء العرب :ذا اإلصبع العدواني وعامر
بن الظرب وجمة الدوسي.والصواب عمرو بن حممة الدوسي وليس
(جمة) وانظر في ذلك(المحبر ص  ،)137وهو ممن كانوا يتعممون
في مكة مخافة النساء على أنفسهم من جمالهم ـ كما يذكر ابن
حبيب في (المحبر ص .)232
ً
تميما كلها إال األضبط بن قرع
5ـ (ص  « : )128قال ولم يقدر
«والصواب (لم يقد) والراء زائدة واألضبط هو من زعماء سعد في
سوق عكاظ وولي الموسم والقضاء ،وهو أول من سار بجناحين وقلب
وميمنة وميسرة( .انظر بحثنا حوله في كتابنا الشعراء الجاهليون
األوائل ،ص ص251ـ.)263
6ـ (ص  )188ذكر اسم محقق كتاب أمثال العرب على أنه
حسين عباس .والصواب :إحسان عباس
7ـ ( 0ص  )189وقع المحققان في وهم كبير حين ذكرا في
مسرد المصادر أن ديوان جرير قد حققه محمد كامل الصيرفي،
ونشره بوصفه ً
عددا من مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة.
عام  .1970والحق أن ما نشره محمد كامل الصيرفي في تلك المجلة
هو ديوان المتلمس الضبعي ودي��وان عمرو بن قميئة.ولم ينشر
ديوان جرير بن الخطفى في تلك المجلة أبدًا ..وسبب هذا الوهم
ً
جريرا هو اسم المتلمس الضبعي .ولكن شهرة الشاعر كانت
هو أن
بالمتلمس وليس بجرير .وهو في ذلك مثله مثل النابغة الذبياني
وال��ح��ادرة والمثقب العبدي وآخرين كثيرين عرفوا بألقابهم ال
بأسمائهم الحقيقية .وبسبب ذلك ذكر ديوان المتلمس مرتين مرة
على أنه ديوان جرير ،ومرة على أنه ديوان المتلمس.
بيد أن هذا الكتاب قدم للباحثين فوائد أخرى ،وذلك حين ضم
ً
أبياتا من الشعر ال توجد في دواوين أصحابها المطبوعة.
فهناك ثالثة أبيات ألوس بن حجر (تحقيق محمد يوس نجم)ال
توجد في ديوانه ،وهي في حاتم الطائي .وهناك اضطراب في البيت
الثاني منها لم ينبه عليه المحققان.
وثمة بيتان لمالك بن نويرة لم يردا في شعره وشعر أخيه اللذين
نشرتهما ابتسام مرهون الصفار في بغداد سنة .1968
وفي الكتاب ستة أبيات لم ترد في شعر مروان بن أبي حفصة
القرشي.
وثمة سبعة أبيات لعدي بن زيد العبادي لم ترد في ديوانه الذي
أخرجه محمد عبد الجبار المعيبد ببغداد سنة .1965
وهكذا نرى أن نشر أي كتاب تراثي ال بد من أن يقدم منفعة
للباحثين مهما اعتراه من هنات قد يقع فيها كثير من العاملين
في التراث.
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حوار مع األديب والمستعرب البلغاري الكبير
كرياك تسونيف
�أجرى احلوار :د .نزار بني املرجة
يعيدنا الحوار مع عميد المستعربين في
بلغاريا األدي��ب والمستشرق والديبلوماسي
السابق الدكتور كرياك تسونيف ،إلى تلك
الحقبة ال��ت��ي ش��ه��دت ع�لاق��ة متميزة بين
جمهورية بلغاريا ،وسورية بإرثها التاريخي
واإلنساني العظيم ،فبلغاريا كما هو معروف
بالد الورد (وقد كان لها الفضل في الحفاظ على
وردتنا «الوردة الدمشقية» ،بعد أن استأثر بها
الغزاة الصليبيون وأخذوها إلى أوروبا ،وتالشى
وجودها في بالدنا إلى درجة الغياب تمامًا لقرون
من الزمن ،إلى أن أعادها لنا األصدقاء البلغار في
ستينيات القرن الماضي وفي طقس احتفالي
يشبه نقل الشعلة األولمبية ..حيث عادت
«ال��وردة الدمشقية» إلى أمها دمشق لتنبت
وتنتشر في بالدنا من جديد )..وبلغاريا تمثل
في الواقع (كما يقول األديب الضيف) أصل
القارة األوروبية تاريخيًا بكل ما تعنيه الكلمة..
والالفت في الحوار مع األديب البلغاري الضيف
إتقانه اللغة العربية ،والالفت أكثر هو مناسبة
زيارته للقطر ،وهي توقيع كتابه الصادر مؤخرًا
في دمشق باللغتين العربية والبلغارية ،وهو
رواية بعنوان «ال أرض لهم على أرض غيرهم..
في سبيلها كأنها أرضهم» ،يتحدث من خاللها
الكاتب عن الثورة السورية الكبرى والمناضل
العربي ال��س��وري الكبير المعروف إبراهيم
هنانو ..وعن مشاركة فصيل بلغاري مؤلف من
 17شخصًا أتوا مع الفرنسيين ،ثم انقلبوا ضد
الفرنسيين ،وانضموا إلى الثوار واستشهدوا
في منطقة (جوبة برغال) في محافظة الالذقية،
وه��ذا هو سبب تسمية المنطقة ،وتتحدث
الرواية عن الثورة السورية الكبرى بطريقة
فنية تبين مدى محبة الكاتب لشعب سورية،
حيث يقدم البيئة السورية بمعالمها وعاداتها
منسجمًا م��ع شخصيات ال��رواي��ة وبنائها
النفسي ،وكأنه عايش البيئة النضالية وتحرك
مع أبطالها ،وذلك من خالل تحريك الشخصيات
بأسمائها العربية ،وتكشف الرواية أن تقنيات
السرد لدى الكاتب قريبة من أنماط السرد عند
األدباء العرب ،مما يوحي باطالعه الواسع على
األعمال الروائية العربية ،وقد ساعده ذلك في
إنجاز العمل اإلبداعي بأسلوب يتصاعد دراميًا
مع توالي أحداث الرواية.
واألح���داث التي تتمحور عليها الرواية
استمدت مادتها اإلبداعية من بيئة شمال غرب
سورية ،وتشير إلى أن الكاتب ملم بشكل واسع
بما قام به المناضل إبراهيم ،هنانو فانعكست
هذه األح��داث على شخصيات تلك المرحلة
النضالية؛ وعلى ع��ادات ظهرت في الرواية
يتميز بها أهل المنطقة بالفعل.
ومن بين األحداث الهامة التي توقف عندها
الكاتب في ال��رواي��ة حقيقة وج��ود مجموعة
من الجنود البلغار الذين كانوا يعملون مع
الفرنسيين ،ثم اشتعلت في نفوسهم الحمية

والعاطفة اإلنسانية ،فتركوا جيش االستعمار
الفرنسي ،والتحقوا بثورة هنانو ،واستشهدوا
في سبيل إحقاق الحق ،وكانت سابقة يشهد
لها التاريخ ،وتسجلها صفحات تلك الرواية
المتميزة..
ويظهر في العمل ال��روائ��ي ال��ذي قدمه
كرياك تسونيف أن الشخصيات كاملة البنية،
وت��درك الحالة االجتماعية والسياسية في
البيئة.
وتتميز الرواية بأن كاتبها بلغاري ،حاول
رصد حقيقة الشعب السورية بمحبة عارمة
وواضحة في كل صفحة منها..
وقد ألف الرواية بلغته األم ،ومن ثم نقلها
إلى اللغة العربية التي يتقنها؛ إذ حافظ على
جماليات اللغة وسحرها في غالب األحيان،
وهذا له سببان؛ األول محبة الكاتب للشعب
السوري ،والثاني رغبته بأن يكون جزءًا من هذا
النسيج األدبي في البالد العربية ،وقد أشرف
على تدقيقها وطباعتها في دمشق الدكتور
محمد الشمالي.
وبمناسبة زيارته التحاد الكتاب العرب
يوم الخميس 2011/12/15م ،وبعد لقائه مع
الدكتور حسين جمعة رئيس االتحاد وعدد من
أعضاء المكتب التنفيذي ،كان لنا معه الحوار
التالي:
ً
س :1بداية ،حبذا لو نأخذ فكرة عن تاريخ
العالقات العربية البلغارية عمومًا ،والسورية
البلغارية بشكل خاص من وجهة نظركم؟

أيام االحتالل العثماني في كل من سجن عدرا
وقلعة الحصن ،وقدموا شهاداتهم عن كرم
الشعب السوري وتعاطفه معهم بغض النظر
عن أصولهم أو دينهم ،..وعلى الصعيد األدبي
والثقافي فإن المركز الثقافي البلغاري في
ّ
سورية نشر ما يقارب الثمانين عنوانًا لكتاب
بلغار ،لكن األوض��اع تغيرت كثيرًا اليوم بعد
انهيار االتحاد السوفييتي ،والسيما أن بلغاريا
كانت دبلوماسيًا بمثابة الجسر الحقيقي بين
البلدان العربية واالتحاد السوفييتي ،وخاصة
في األم��ور السياسية الحساسة والعالقات
الفكرية والثقافية..

س  :2دكتور كرياك لك جهود متميزة
في ترجمة األدب العربي إلى لغتكم ،ما هي
جـ :1العالقات بدأت منذ أمد طويل يعود أهم الكتب العربية التي قمت بترجمتها إلى
إلى أيام األمويين ثم العباسيين ،وكان من البلغارية؟
المحطات الهامة في تاريخ تلك العالقات
إرس��ال الملك البلغاري (سينيوم) لوفدين؛
جـ  :2لقد صدر لي حتى اليوم  21كتابًا ،وفي
األول إلى القيروان والثاني إلى بغداد ،وذلك حقل الترجمة كانت أهم ترجماتي العربية إلى
للتحالف مع العرب ضد ال��روم ،أما ّ بالنسبة البلغارية كتاب «ألف ليلة وليلة» واستغرق مني
للعالقات السورية ـ البلغارية فأنا أعد نفسي هذا العمل  12سنة ،وستصدر طبعته الثالثة
مؤرخًا حيًا للعالقات بين سورية وبلغارية بعد قريبًا ،كما قمت بترجمة «يوميات نائب في
الحرب العالمية ًالثانية ،والسيما أنني عشت األرياف» للمصري توفيق الحكيم ،كما ترجمت
في سورية طويال ،وذلك منذ مباشرتي
لعملي رواية «الالز» المشهورة للجزائري الطاهر وطار..
ً
الدبلوماسي في دمشق عام  1967باذال كل
جهد في سبيل تطوير التواصل بين البلدين
س :3حبذا لو تعطونا فكرة لقرائنا عن
على الصعد كافة ،وخاصة منها السياسية اتحاد الكتاب في بلغاريا ونشاطاته؟
والثقافية ،وهنا أشير إلى مجموعة من األمثلة
عن العالقات القديمة المختزنة ضمن الموروث
جـ  :3لدينا في بلغاريا ات��ح��ادات كانت
الشعبي للبلدين ،مثل وجود عبارات في كلمات تعتمد على الدولة في تمويلها إبان الحقبة
األغاني التي تقول في بعضها( ..وأخذ السيف االشتراكية مثل اتحادات :الكتاب ـ المترجمين
الدمشقي) وأيضًا زي��ت ال��وردة الدمشقية ،ـ الصحفيين ،ولكن بعد عام  ،1989أصبحت
والذي يسمى في مناطق معينة ضمن بلغاريا تعتمد على اشتراكات أعضائها فقط ،مما أدى
بزيت الوردة الشامية ،مما يؤكد عمق العالقات إلى تقليص إمكانياتها ونشاطاتها ،وبالنسبة
التاريخية ،وفي كتابي الذي صدر في دمشق إل��ى اتحاد الكتاب في بلغاريا ،فهو يعمل
قبل أيام بنسختين عربية وبلغارية ،أستعيد بإشراف مكتب تنفيذي يضم  /9/أعضاء (بمن
ذكريات بعض الثوار البلغار الذين سجنوا فيهم رئيس االتحاد ونائبه) وهناك مجلس

لالتحاد يضم  /61/عضوًا ،وعدد أعضاء االتحاد
حاليًا في عموم بلغاريا بحدود  /1200/كاتب
وأديب ،وال يقوم اتحادنا لألسف بنشر الكتب؛
حيث يقوم المؤلف بنشر كتابه على نفقته
الخاصة ،..والطباعة عمومًا بحدود  /500/نسخة
للكتاب ،ويصدر في بلغاريا ما بين  30ـ 40
كتابًا أدبيًا موزعة بين الشعر والقصة والرواية
والمسرحية..
ولدينا في بلغاريا اليوم قرابة  /100/دار
نشر خاصة ،..وتصدر عندنا في اتحاد الكتاب
صحيفة اسمها «كلمة اليوم» ،وهي أسبوعية
وسياسية وأدب��ي��ة ،وفيها صفحتان لألدب
المترجم عن لغات العالم إلى اللغة البلغارية،
كما تصدر عندنا مجلة اسمها «الشعلة» وهي
أدب��ي��ة شهرية ب��دأت مسيرتها باالهتمام
ب��األدب��اء الشباب وأصبحت اليوم للجميع،..
وهناك تعاون بين اتحادنا واتحاد المترجمين
الذي يصدر مجلة فصلية اسمها «المجلة»،..
وأقول بألم أنه بعد انتهاء الحكم االشتراكي
في بلغاريا ،تدهورت أحوال اتحاد الكتاب في
بلدنا ،وتراجعت خدماته ألعضائه أو تالشت،
إلى درجة أننا نقوم حاليًا بجمع تبرعات وطلب
مساعدات مادية لمعالجة رئيس االتحاد ،كونه
يعاني من حالة مرضية صعبة.
س :4كيف وجدتم سورية بعد غيابكم
الطويل عنها؟
جـ :4ضمن ذكرياتي الجميلة في دمشق
والدة ابنتي الوحيدة فيها ،دمشق مدينة
عريقة يعشقها كل من عرفها ،وأشعر باألسف
ل�لآالم والمحنة التي تمر بها سورية اليوم،
وفي اعتقادي فإن من األسباب الرئيسية لما
نراه من أحداث في سورية التدخل الخارجي
والحملة اإلعالمية المغرضة التي تحاول تشويه
الحقائق.
إن ما حدث في عدد من األقطار العربية
ليس ث���ورات ،بل هي تحركات وصدامات،
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بعضها يحمل خلفيات
مطلبية مشروعة وبعضه
اآلخر خلفيته مشبوهة،
إذ إن ال��ث��ورة تغير كل
شيء من أصله ،ولم يكن
ممكنًا على سبيل المثال
االنتصار في ليبيا على
معمر القذافي لوال حلف
الناتو وانتهاكه لقرارات
مجلس األمن ،وقد جاءت
ال��ق��وات م��ن ث�لاث دول
اس��ت��ع��م��رت ليبيا في
ال��م��اض��ي دول عربية
ع��دة لها عالقة بتنفيذ
مخطط كبير ليس بريئًا،
واعتقد أن الغرب شعر
أنه ارتكب خطأ في هذا
التدخل ،واآلن يحاول
في هجومه على سورية
أن يستفيد من الجامعة
العربية لتحقيق األغراض
ال���ع���دوان���ي���ة نفسها
بأسلوب مختلف..
ول�لأس��ف فأكثرية
ال���دول العربية موالية
للغرب؛ فالعالم بمجمله
يسير خلف القطب األوح��د وال��ق��وة األوح��د
وهي الواليات المتحدة األمريكية ،إن التدخل
العسكري المباشر من الدول الغربية مستحيل،
والتدخل العربي مغامرة ،خاصة وأن الشعب
ال��س��وري يعرف كيف يدافع عن استقالله
وحريته ،ألنه شعب ذو كبرياء ،لقد عشت في
سورية بين عامي  1967و  1971وكنت آنذاك
ملحقًا ثقافيًا في السفارة البلغارية ،ومنذ ذلك
الوقت أصبحت سورية حبي األول ،أنا أعرف
هذا الشعب جيدًا ،وهو شعب مخلص ووفي
وما يفكر به يقوله ،وعندما وصلت إلى دمشق
شاهدت مدينة تعيش حياة طبيعية وأناسًا
يمشون في الشوارع بكل حرية وبال مضايقات،
وقد شاهدت بعض الصور الوحشية لما تقوم
به الجماعات المسلحة ،وه��ذه التصرفات ال
أفهمها ،ونتيجة التضليل اإلعالمي هناك
تصورات خاطئة ،وبعد عودتي سأحاول االتصال
المباشر بالساسة البلغار ،وأنقل لهم الحقيقة،
كما أنني سأحاول في القنوات التلفزيونية
وفي اللقاءات الصحفية أن أقول لهم :إن كل
ما نسمعه ونقرؤه في بلغاريا هو ثمرة للدعاية
المعادية لسورية والمعادية للعالقات البلغارية
السورية التقليدية ويجب أن يعرفوا الحقيقة،
وسأنقل لهم ما يجري في حدود ما أراه.
إن الشعب البلغاري مواقفه إيجابية كليًا
مع سورية ،والسوريون قريبون لقلوب البلغار،
وأنا أعرف أكثر من  1000عائلة سورية بلغارية
مختلطة وه��ذه العالقات اإلنسانية ممتازة
وقوية ،وهي ممتدة منذ اشتراك شبان بلغار
في الثورة السورية أيام االحتالل الفرنسي
وحتى اليوم.
وأنا أنتقد الكثير ممن يسمون أنفسهم
بالمعارضة السورية في ال��خ��ارج ،ألنهم ال
يملكون أي برنامج سياسي منطقي وواضح.
س :5بما أنك تحدثت عن الوضع الحالي
في سورية ،ما رأيك وأنت المتابع للشؤون
العربية بما يسمى ((الربيع العربي))؟
ج��ـ :5بعد سقوط بن علي ومبارك ،وبعد
انهيار نظام القذافي بتدخل عسكري أجنبي
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من إيحاءات حديقة الحيوان
حممد ابراهيم العبداهلل

حاسم وأساليب دعائية إعالمية ،رأينا كما رأى
الجميع كيف بدأت في طرابلس أعمال النهب
والقتل بال عقاب تلك التي على ما يبدو يعتقد
بعض ((المتمردين)) عبرها أنهم يعبرون عن
الديمقراطية كما يدعون ،ومع ذلك فإن وقت
المظاهرات الشبابية الصادقة العفوية في
تونس والقاهرة وصنعاء والمدن المختلفة
في ليبيا وسورية قد مضى ،وأتى دور القوى
العظمى لتدير ما بدى أنه احتجاجات شعبية
عادلة ،واالختباء وراء ظهور الشباب إلظهارهم
أمام العالم الخارجي ،والشعارات التي صرنا
نراها اليوم أصبحت تشير وبوضوح إلى هذه
القوى التي تقف وراء تلك االحتجاجات،
وحقيقة أهدافها الخفية عن البعض.
فليبيا التي ستنزف ربما سنوات عدة بعد
القضاء نهائيًا على دولة كانت مزدهرة سابقًا،
ستتحول ربما إلى ما يشبه العراق المنكوب،
واآلن التركيز اإلع�لام��ي موجه على سورية
والدفع باتجاه إسقاط النظام؛ ولكن لماذا؟
وببساطة يمكن العثور على اإلجابة من خالل
جوانب عدة أولها أن سورية هي الدولة العربية
أراض محتلة من قبل
الوحيدة المؤثرة التي لها
ٍ
إسرائيل – هضبة الجوالن – وهنا يبرز الطابع
المبدئي المعروف للمواقف السورية في
األزمة الشرق األوسطية ،وأي خلل أو إضعاف
ً
إلغاء تدريجيًا
للنظام في سياق ما يجري يعني
للمطالب السورية العادلة ،وهذا يتماشى تمامًا
مع ما تريده السياسة الصهيونية.
وسورية التي اتهم نظامها م��رارًا وظلمًا
بدعم اإلرهاب الدولي ،كانت الدولة األولى في
العالم التي دعا رئيسها الراحل حافظ األسد
في العام  1984أمام المجتمع الدولي لتحديد
تعريف أو صيغة قانونية معترف بها دوليًا
لمفهوم اإلره��اب ،ال أن يخضع هذا المفهوم
الجتهاد ذاتي من قبل هذا الزعيم أو ذاك لدولة
عظمى ،تماشيًا مع مصالحها.
ولكني على ثقة من أن سورية ستخرج
منتصرة في النهاية طال الزمن أو قصر؛ ألنها
تمتلك عوامل قوة داخلية وإقليمية ودولية.

ق��رأت ف��ي ال��ع��دد  108م��ن جريدة
ً
شرفات مقاال جميال وممتعًا لمعالي وزير
الثقافة الدكتور رياض عصمت بعنوان «
إيحاءات حديقة الحيوان « ،يقول الكاتب:
أذكر أن أحد أساتذتي أيام الشباب في
معهد الدراما في لندن ،حين كنت أدرس
في مطلع الثمانينات كمعلم محترف لفن
التمثيل ،لفت نظرنا إل��ى ض��رورة ارتياد
حديقة الحيوان لمراقبة مختلف الحيوانات،
والتعلم منها أنماط السلوك ،من أجل
إضفائها على الشخصيات التي سنلعبها
وكنت قد قرأت رواية في اآلونة األخيرة
للكاتبة البريطانية دوريس ليسنغ بعنوان
«الصدع» ،وأنا بصدد ترجمتها اآلن ،تتحدث
الرواية في جزء منها عن إيحاءات حديقة
الحيوانات وم��ا تحمله بعض األساطير
القديمة من حب وكراهية لبعض الحيوانات،
لكن تتناول الكاتبة هذه اإلي��ح��اءات من
زاوية مختلفة ،وإن تقاطعت معها بشكل أو
بآخر .فالرواية تتناول إنسان ما قبل التاريخ،
وعالقته بالغابة حينما سكن على أطرافها،
واقتحم فرجاتها في وقت الح��ق وكانت
تهاجمه الحيوانات المفترسة ،وظل طعامًا
شهيًا لها لعصور طويلة .تتساءل الكاتبة
على لسان السارد الروماني العجوز الذي
عثر على أجزاء من السجالت القديمة التي
تدون لمرحلة ما قبل التاريخ ،حينما كان
ينقل التاريخ شفاهة من الكبار إلى الصغار،
يتساءل :لماذا يحمل اإلنسان اليوم مواقف
متباينة من بعض الحيوانات التي عرفها،
ولماذا يألف بعضها ويكره بعضها اآلخر؟
فهناك حيوانات ألفها اإلنسان وأحبها
وال تزال مضرب مثل لديه في تضحيتها
ووفائها وجمالها؛ فالظبيات – كما تتحدث
الرواية  -كانت المخلص والمنقذ إلنسان
ما قبل التاريخ؛ الذي فقد كثيرًا من األطفال
في الغابة ،وجاءت هذه الظبيات بفطرتها
وغريزتها الطيبة لترضع األطفال وتنقذ
حياتهم ،وتتساءل الكاتبة :لماذا ظل النسر
على الدوام رمزًا لإلباء والعزة والقوة؟ لقد
حمل النسر الكثير من األطفال المشوهين
الذين قذفت بهم أمهاتهم على الشاطئ،
وجاءت النسور وحملتهم إلى قمم الجبال،
حيث تأتي الظبيات إلى هناك وتطعمهم،
وبالمقابل ،يتساءل السارد :لماذا نستمتع
اليوم باأللعاب التي نشاهدها في حلبة
الصراع؟ وهل من يشاهد حلبات الصراع
لديه ض��رب من ض��روب الهمجية ،حينما
نصرخ والدم يتدفق من فم األسد أو النمر –
أو أي حيوان بري تزخر به حلباتنا ،أال يوجد
ربما شيء آخر هناك؟ تتساءل الكاتبة»:منذ
متى يعيش جنسنا في الغابات جنبًا إلى
جنب مع النمور ،والخنازير ،والذئاب وقطيع
الكالب ،التي كان يقع فيها في كل لحظة
ضحية لهم؟ في كل خطوة خطاها اإلنسان
ف��ي الغابة ك��ان يلمح بعض الوحوش

المفترسة ،واألعداء المخيفين .وكم مات من
أسالفنا وكانوا طعامًا ألعدائهم من الوحوش
البرية؟ تتساءل الكاتبة « :هل نسينا كل
هذا؟ نسيناه ربما ألنه كان مخيفًا ،وبهذه
الطريقة ،أعتقد أننا نقوم بأشياء سيئة جدًا
اليوم .فالسرحانة (أنثى الذئب) التي قامت
بتربية قدماء الرومان ،هذه المخلوقة الكريمة
والمعطاءة – ألم نختلقها لنعوض فيها
عن التاريخ الطويل الذي كانت فيه الذئاب
تهاجمنا وتؤذينا؟ « فقط النسور  -كما
تعتقد الكاتبة  -تحمل فكرة مغايرة عندنا،
تتجاوز حدود إعجابنا بكبريائها وجمالها،
فالنسور تأخذ الصغار من قطعان البشر
ً
طعاما لهم .النسور قد تختطف
وتصبح
ً
طفال ،هذا ما سمعناه في األجزاء الموحشة
من امبراطوريتنا (االمبراطورية الرومانية).
واسترضاء النسور التي تنتمي إلى جوبيتر•،
هو شيء احترازي ،وصراخنا حينما يسقط
األسد ميتًا في حلبة الصراع ،أليس تعويضًا
عن الزمن الغابر حينما كانت األسود والقطط
الكبيرة تقدمنا طعامًا ألشبالها؟
وتعلق الكاتبة على ه��ذا المشهد
الدموي « :نجلس في حلباتنا في صفوف آمنة
نأكل ونشرب ،نرقب الوحوش الكاسرة وهي
تالقي حتفها ،لكن في وقت ما كانت تعني
لنا الموت .نحن أناس أعزاء ،نحن الرومان،
ً
ليس سهال أن نعترف بضعفنا أو قابليتنا
للوقوع في الخطأ ،لكن ربما صراخنا وهتافنا
ُيقر بهذا كله .نحن آمنون في مقاعدنا
والحيوانات التي جيء بها من أفريقيا ومن
الصحراء الشرقية هي اليوم تحت رحمتنا.
فال يمكن ألي منهم أن يهرب من قفصه أو
من محيط الحلبة ،كل منهم سيلقى حتفه
ونحن نشاهده .والقليل من يفكر بأننا في
يوم ما سنكون تحت رحمتهم « .وتتساءل
الكاتبة التي تعتز برومانيتها :هل نسينا
تلك العصور الطويلة حينما كانت بعض
الكواسر تقفز في أي لحظة من بين األعشاب
أو تسقط علينا من غصن شجرة؟ فصراخنا
في الحلبة ما هو إال صوت الثأر .أعتقد هكذا،
حينما أضع نفسي في مكان هؤالء الناس
القدامى ،الذين نسميهم متوحشين ،وهم
من جنسنا ،وهم أسالفنا – وهم نحن .وقد
قاتل محاربونا القدماء وحدهم في أشرس
األماكن من امبراطوريتنا ،ولهم أن يتخيلوا
م��ا أح��س ب��ه أسالفنا وه��م ي��دك��ون تلك
الغابات القديمة.
تريد الكاتبة أن تقول في روايتها التي
تأخذ منها هذه األفكار الجزء اليسير ،بأن
إجالل بعض الحيوانات وازدراء بعضها اآلخر
مرتبط إلى حد كبير بالعالقة التاريخية التي
تربط جنسنا البشري بمجتمع الغابة في
مرحلة ما قبل التاريخ ،فهل سيأتي اليوم
الذي تسترد فيه هذه الكواسر هيبتها في
هذا الكون ،وتصبح قادرة على أن تجعل من
لحومنا وجبة شهية لها؟
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الصندوق األسود
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صعود
|

هيثم علي

َ ُ
تمضي ...ويتبعك القرنفل
ُ
والس ُ
ّ
العابقات...
فوح
َ
تدركك ّ
روب ّ
الد ُ
الصاعده
وليس
ُ
ّ َ
تعلو ...يزملك البياض
ّ
كأنما ...ما كنت من طين جبلتَ
ٍ
َ ّ
الن ُ
جوم
وحين تتبعك
رتل ...فرادى
تسير في ٍ
ُ
ُّ
كل واحد ٍة تسابقواحده
ُ
األمام
خطوتين إلى
البنفسج
يمشي
ِ
ِ
ُ ّ
َ
ُ
عمان جرحك
وتستعير شقائق الن ِ
ً
ُ
األلوان إجالال أمام األحمر القاني
تنحني
ُ
َ
وتقبل نحو جرحك ساجده
الس َ
للموت أن يرخي ّ
تائر
َ
ّ
َ
للنوافذ ْأن َّ
أصابع األمل ّ
الصغيرة
تمد
ِ
ِ
َ
َ
مطر
برق ومن ٍ
كي تزيح الوقت عن عينين من ٍ
ّ
َ
ّّ
ً
قرمذيا
مس شاال
وتغزل من
ِ
خيوط الش ِ
في الليالي البارده
َ
ّ
للكف أن ترمي حجارتها الصغيرة
ّ
مت ّ
ات
مر ٍ
في سكون الص ِ

تطلع في المرآة شابكا أصابعه أمام فمه،
ً
ً
ساندا ذقنه بإبهاميه ،ثم أط��رق مغمضا
ً
غائصا في أعماقه »..نهبوا ماليينهم
عينيه،
من جيوبنا ،وال يتوانون عن تفتيشنا عند أول
ظل من ظالل الشك اآلثم! وكأننا مجرد دمى
ُ
خلقت إلشباع غرائزهم! »..ـ منذ ساعات وهو
يتلقى ،متكورًا ،سياط الذكرى المؤلمة..
« ـ السالم عليكم!
ً
َ
ً
متطلعا يمينا
حمحمت
لم يجب أح��د.
ً
وشماال وإلى األمام ،فلم تر أحدًا.
ـ ألو ..ألو ،أين أنتم؟
ما من مجيب« .مخزن ضخم كهذا ال يمكن
أن ُيترك بال أحد!» .تلكأت قليال في الخروج،
ّ
عل أحدًا يقبل عليك ،وخرجت بعد هنيهة..
ً
الق��اك التاجر مهروال من جهة الشارع
المقابلة ،عيناه تزوغان وتهروالن أكثر من
رجليه.
ـ هذا األجير ،عندي ،قليل األمانة ..تختفي
األشياء ..ـ قال ذلك وعيناه تكادان تثقبان
كيسك األسود.
ْ
ْ
وانظر :في كيسي خبز عادي
ـ تفضل
وأنت ال تبيع سوى الخبز السياحي ـ قاطعته
ً
فاتحا الكيس أمام ناظريه.
ـ معاذ الله! أنا أقصد ..العامل ..أال تريد
شراء شيء؟
َ
ـ ال! ـ أجبت بنزق ومضيت.
« هذا دأب السارق ـ في إطار القانون ـ أبدًا
يبحث عن مالليم قد َ
ُتسرق منه! «
تطلع إلى المرآة ،ت��راءى له خياله يغمز
باليمنى ثم باليسرى.
َ
ـ ما لك؟ بدأت ،كعادتك ،بفتح الصندوق!
ٌ
ـ ولم ال أفتح الصندوق؟ كل يفتح صندوقه
حين يشاء .صندوق اإلنسان قد يدمر حامله!
لعل هذا ما يميزه عن صندوق الطائرة! الذي

يسجل ،فحسب.
ـ المشكلة أن��ك حين تبدأ بالنكش ال
تعرف متى تنتهي! أية حادثة ستأخذ،
لديك ،الرقم 2/؟ حادثة سرقة األوالد ـ رفاقك
ً
ـ للبطيخ؟! ..إذ أبيت المشاركة رافضا فكرة
السرقة ،ومع ذلك عاقبك المزارع بتجريدك
من حذائك ً
ظلما ،على الرغم من تأكيدك له
أنك لم تدخل أرضه ..يومها انتظرت برودة
ً
الغروب لتعود ً
قاطعا خمسة
حافيا إلى بيتك
من الكيلومترات!
ـ أال تستدعي هذه الحادثة األلم؟!
ٌ
ـ ص��ن��دوق ال يحوي إال ال��س��واد جدير
بالكسر!! دأبك النكش والنبش في بقاياك
السود..
ُ
ـ أال يدعى الصندوق األسود؟
ـ أنصحك باإلكثار من شراب الورد..
ـ ومن قال لك إن صندوقي يقتصر على
السواد؟ أستطيع أن أنبش لك نجوى فؤاد
حيث تتلوى ،تجود وتجيد!!
ـ تقول « نجوى فؤاد «! هكذا؟!
ـ ما لها نجوى فؤاد! لعلك ال ترى في الرقص
الشرقي فنًا؟ أما زلت متحجرًا كمومياء؟
ـ كفاك! أغلق صندوقك ،هيا ،كفاك! قبل
أن تنكش بكائيتك رقم ثالثة وأربعة ،إلى ما
ال نهاية!!..
ـ حسن! سأغلق صندوقي ..تبًا للصناديق
كلها ،بكل ألوانها وأشكالها ،سأقذف بها إلى
حيث تنام النجوم والخفافيش والصراطين!! ـ
دق على رأسه بسبابته .عبس أوال ،ثم قهقه
بصمت ..خرج س��ادرًا ،مستسلما لفوضوية
رجليه..

وتنتظر ّ
َ
الصدى
ّ
تشاء من ّ
ُ
الدوائر
لها أن توز َع ما

في المياه ّ
الراكده
ّ
الجل َ
نار
لك أن تكون
َ ّ
َ
عمان
وأن تكون شقائق الن ِ
الكرامة موقده
أو نارًا على طور
ِ
َ ّ
َ
اريخ
قد كنت تغسل وجنة الت ِ
القرون
من صدأ
ِ
ّ
ّ
ومن عفونة كل فكر يستبيح الض َ
وء
ٍ
َ
ّ
متجدده
أو يلغي الجمال بزهر ٍة
َ
ُ
سأكتب فوق قبرك؟
ماذا
َ
ُ
ُّ
جرح سوف يستبق الكتابة
أي ٍ
زغردات
وهي تنزف
ٍ
ّ
في جبين الشاهده
ً
ّ
يا ّأيها الغادي كأنك لم تزل زيتونة
سيضيء ٌ
زيت منذ ّ
مد الله للغادي يده
ُ
وستكتب األيام كان مسافرًا كقصيد ٍة
ّ
ليلة ّ
قمري ٍة ...متدثرًا بدعائها
في ٍ
أكرم بها من والده
ّ
ُ
متحدٌ
ُ
عينيه –
والحلم في
لكنه- ...
ِ
زرقة ّ
أزلي ٍة
بأوسع ٍ
ّ
ْ
ُ
المفارق...
نهشت أغانيه الذئاب على
ِ
ُ ّ
والكالب الشارده
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من
تجليات
الشوق

نه ْ
دمشق ..
دت
ـئذ َت َّ
ُ
وداع ٍ
َ
|

|
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ُ
َّ
ْ
ف���ي مقهى «الكمال» بدمش���ق كنا على موعد
وات األيامى
وكسرنا مثل شه ِ
إذ ُيباريها ٌ
معه لسهرة الوداع.
نواح في شخير النائمينا*.
َّ
لكن وداع «عين الفيجة» قبلنا أخره ,فأتى قبل
وانتشينا..
موعد إقالع الطائرة بساعة.
وانتشينا ..إذ بنجوانا غشينا
لو مشينا ..سوف نمشي في السماءْ
لم يجل���س ,ولم يتكلم ,ولم يس���تطع الكتابة
ْ
َّ
َ
غط ْت َّ
َّ
األف ُق في المساءْ.
خديه قبل أن يصل
حتى ..كان يهمي دموعًا
قد تبدى
ْ
وبقيت كذلك إلى أن غادرنا.
إلينا,
وانتظرنا ..واستشطنا في رؤانا
َّ ْ
ُ
في تلك الليلة كتبت:
في التأمل..
َّ ْ
في التسلل ..في سوانا
َ َّ َ ٌّ َ
َّ
الدفء كنا..
بانتظار
سؤال شالنا ..إذ حطنا رد شدا..
كم
ِ
ٍ
ِ
َ
ّ
ُ
َّ
َ
ْ
ْ
َّ
ِلم نغني العدل لـما ُ
والمدى..
قلب قاضينا تحجر؟!
َّ
أمنياتَّ ..
مواويل الهدى
نايات المنافي في
ات
اآلمال
ثم في
الش���عر نهذو
بفرط
ِل ْم ِ
ِ
شاربًا بح ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُن َ
َ
فسكرنا..
شع ْر؟
ثم ُن ْ
وسكرنا..
الفدا
هجر ..قد يواسينا ِ
َ
ْ
وكسرنا خمرة الروح بماء الوجد فينا
ِلم لظانا..
ُ
َ َّ
وسكرنا..
ِل ْم ت َمطى الحرف نارًا في شفانا؟!
ُ
وسكرنا..
ِلم هوانا ..حين يصلينا هوانا؟!
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َ
َ
َ
اليوم فينا إن تفانينا غدا؟
من سيدري
من إذا ُك ّن ُاه كانَ
من عسانا..
ما رجانا..
ُ
ما ضحانا..
ْ
ُ
انهالت علينا..
مليون «ما»
«ما» ..و»ما»..
ُ
َّ
واستقر ْت في خطانا.
ك ُ
دت أنسى ِل ْم أتينا ..إذ أتاناَّ ..
كالصدى..
ِ
َ
ً
خصرهُ
َ
ً
باب مقهى قد شغلنا
داخال من ِ
ُ
ُ
والقهقهات  ..الهمهمات الـ حاوطتنا..
ُ
ْ
نيخت في ُعالها..
قد أ
إذ أتاها..
َّ
ُ
خديه المسجى..
سفح
سافحًا في
ِ
ِ
أدمعًا..
َّ
شعرًا تهجى
ُ
وقعها ٌّ
حد كأنصال ُ
المدى.
ِ
ُق ُ
لتُ :ا ْ
كتب
لم يجبني..
ْ
َ
لم يقل شيئًا ..وقد باح كالمًا
شاخصات..
عيون
من
ٍ
ٍ
ُ
الندا.
عات كأصوات ِ
موجها ٍ
يديه
َويراعي ..في
ِ
ال ُيراعي..
ُ َْ ََ
َّ
طبعها..
أن حزنًا يلج ُم األن َملة الـ ِمن ِ
ُ
بسط القوافي..
في الفيافي..
شمس المبتدا.
مثل
ِ
َّ
ذا الصدى..
ُ
َّ
فيه تمرا..
ُحزننا ِ
ُ
الدمع في خديه يحكينا
حين َم َّر..
فال يجري ُسدى.
َ
النيل للعاصي..
وتعانقنا عناق
ِ
عناقًاُ ..ك ُ
نه ُه في الروح قاصي
في نواحي َب َر َدى
ُ َّ
ث َّم ولى..
ُ
الحزن فيه
يتالهى
يعتريه..
ِ
البعد
هموم
ما تداهى من
ِ
ِ
ِّ
َُ
يج الخد حيرانًا..
يبدو بتو ِ
َّ
قطر الندى
كما ِ
وتوارى..
َ َّ
السارق األحباب منا
في الغياب
ِ
ُ
البرد فينا..
ورجيع ِ
ُ
وقلنا :ما َّ
الصدى؟
إن تساءلنا
َّ
َّ
صادُ :هو دا) ( ..
رد ٍ
ُه َّو دا..

|

حممد خالد رم�ضان

وقتك من ماء أيها األزرق
ْ
ْ
اقترب من أغنية التفاح
اقترب،
على بعد ّ
موليـا أنت
على بعد اصبع من وجد
يتربص سيفك
أرى التفاح يتدفق
أرى األزرق يتدفق
أراني أتدفق.
عند غناء ثانية الوصل
يغيب المتدفق
وقتك من ماء
هنا ترسل جلنار إيماءة
كم شجرة تجيء؟
وقتك من ياسمين
على بعد موال بردى أنت
أيها األزرق تنثر وقتك
تناجيني ،أناجيك
على بعد حرف أنت
دع مقامك
ّْ
تنزل
غيابك يطول
أيها األزرق
وقتك من عتبات تنتظر.
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القصيدة
س ْف ُر
ِ
ِ
|

�أميمة �إبراهيم

ّ
كلما َم َّسني
ُ ََ
طيف قل ٍق
ُ ّ
أصلي
َ
الوجع
تهرب من
حتى ال
ِ
ُ
القصيدة.
***
أنتظرُ
ُ
ُ َ
أن تباغتني القصيدة
ُ
كتمل القوافي
بح ُم
ِ
بص ٍ
ُ
المقلتان
فتنسكب
ِ
َ
حنين
وهج
ٍ
َ
ّ
ُ
ون
بنفسجًا مترف الل ِ
ّ ً
بالفرح
باغ ُت
مواال ُي ِ
ِ
َ
حزنه القديم.
***
َ
إذا استفاق ِت
ُ
الحكايات
َ
َ ْ
نومها
وغادرت كهف ِ
ُ
َ
األغنيات
رقص ْت جذلى
ُ
والغزاالت
ركضًا َ
زرع ْت بواديها
َ
ُ
ِّ
نفتتح القصيدة
حكاية
فبأي
ٍ
ِّ
المواويل
وبأي
ُ ِ
ُ
تنهمر األوف والعتابا
***
من عباء ِة الحلم
ِ ُ
ً
ُ
تخرج القصيدة
ليال
ُ
الجراح
تسكب في
ِ
َ
حروفها
ُّ
الحزن
وتلم َآه
ِ
ً
ّ ً
مواال وأغنية
ُ ّ َ
تجدل الليل
َ
ضفائر
ُّ
َ َّ
وء
تقبل
ثغر الض ِ
ُّ
القبلة األولى.
بعطر
تستحم
ِ
ِ
***
ً
الحلم
موغال في
ِ

المعتقل اآلخر
|

مسرفًا في القصيد ِة
َ
األحالم وشاحًا
ترتدي
َ
والغيم دثارًا.
***
َ
َ
ْ
كلماتك
اعجن صلصال
ِ
ً
ْ
واخلق قصيدة
ُ
َّ
باح
تليق بالص ِ
يغفو
َ
في ُمقلتيك.
***
ُأنثى من الودِّ
ٌ
ٌ
ورجل شغوف
حنون
ُ
تبتدئ القصيدة
هكذا ِ
ُ
وت َ
ُ
الكروم.
عتص ُر
***
َ
وبوح
بوح ٍ
مابين ٍ
َ
ٌ
للفرح
ميناء
ثمة
ِ
ُ
أغنية
وألف
ٍ
ُ
فضاء القصيدة.
تنداح في
ِ
***
حين
ُ َ
ُ
فاجئك
ي ِ
ُ
المطر
َ
ّ َ َّ
فر
وأنت تطوي أزقة الس ِ
َ
ُ
والبحر َ
قاب قوسين منك
ْ
َ
الموج
هدير
عانق
ِ
ُ َ
في أضل ِعك
ْ
واستسلم
لدفء في القصيدة.
ٍ
***
َأنمتَ
َ
َ
ونام ْت قوافيك
ُ
الحلم
أم هو
ُ
َ
األفكار
يدغدغ باطن
ِ
ُ
َ ُ َ
فتضحك لك القصيدة؟!.

خليل النابل�سي

ٌ
كثيرة هي األبواب التي طرقها الصباح بيديه
َّ
الناعمتين المفعمتين بالندى وأريج البرتقال،
ٌ
وكثيرة هي األيدي التي فتحت ،وقدمت له كوبًا
َّ
من الشاي أو فنجانًا من القهوة السمراء إال بابها،
تأو إلى سريرها ،ومازالت
على الرغم من أنها لم ِ
تنتظره.
قال لها :سأحضر عندما ي��ؤوب القمر إلى
مخدعه ،وتهاجر النجوم إلى مداراتها ،لذا لم
تنم ،كانت ومازالت تنتظره منذ خمسة عشر عامًا
بشغف األم الولهى .لم تره خالل هذه السنوات
ٌ
العجاف ،فهو معتقل في أقصى جنوب فلسطين
في سجن النقب الصحراوي.
ِّ
الرسائل المتباعدة الشحيحة كشح األمطار
في الصحارى العربية هي الوسيلة الوحيدة
للتالقي ،فتخمد جذوة الحزن والشوق والخوف
ولو لفترة وجيزة.
أخفت عليه نبأ موت أبيه الذي توفي بسبب
الضرب اإلجرامي والتعذيب الفاشي الذي تلقاه
على أيدي الجنود الصهاينة.
قيادة المقاومة في نابلس أخبرتها ّ
بأن
الصهاينة سيفرجون عن مجموعة من الثوار
المعتقلين ،ومنهم خالد أحمد عبيد ،وسيصلون
إلى المدينة عند الصباح.
شآبيب الفرح تسري في جسدها ،أرخت يدها
التي كانت تحاصر خدها منذ منتصف الليل،
فكت الحصار ،وشرع الصمت المدجج بالخوف
ٌ
صمت متهم
ُيطبق نواجذه على المكان والزمان،
بكل األسئلة والكالم.
وكلما مر الزمن تتسارع دقات قلبها ،أتراه
يعرف أمه بعد هذا الفراق الصعب المرير؟!!
ً
فارقها في ش��رخ صباه ،أضحى اآلن رج�لا بال
شك!!!
خرجت إل��ى الساحة الكبيرة ق��رب السوق
الكبير .مئات الرجال والنساء واألطفال غرقوا
بالفرح المشوب بالقلق والترقب .وف��ي هذا
الخضم البشري الذي غصت به الساحة ،كنت
تسمع ال��دع��وات واالب��ت��ه��االت ،وت��رى األكف
الضارعة إلى الله ،الناس خاشعون وكأنهم في
عبادة ومناجاة.
الفجر الندي بدأ ينفث رذاذه الرخي على
أجنحة األفق ليوقظ بقايا الليل الذي ما زالت
بوسن دافئ حميم.
عيناه مغرورقتين
ٍ
أزاح الكرى ،وب��دأ يغسل جسده بالضياء
وهمس األعشاب.
من بعيد تراءت للحشود أضواء سيارة ،ساد
المكان ٌ
هرج ومرج .بدأت دقات القلوب تتسارع
شيئًا فشيئًا ،كإبرة مقياس السرعة في عربة
واد سحيق .تزاحم الناس ،وصلت
تنحدر إلى ٍ
ال��س ّ��ي��ارة ،كانت سيارة اإلس��ع��اف والطوارئ،
تراجع الناس ،ليساكنوا القلق واللهفة واالنتظار
العسير من جديد.
مع إشراقة الشمس كانت الحافلة الكبيرة
ً
ُ ُّ
تقل مجموعة من المعتقلين ،تصارخ الناس،
وانطلقت الزغاريد من أفواه النسوة الالتي ارتقبن
ً
طويال.
تجمع ذوو األس����رى والمعتقلين حول
األبطال العائدين ينثرون األزاهير ،الفرح يلف
ّ
المجموعات التي تشكلت حول كل واحد منهم.
شرعت فاطمة الجيوسي تبحث بكل لهفة،

وتدور حول المجموعات وتسأل :أين ابني خالد؟
أين خالد العبيد؟ أجاب بعض الفتية الصغار:
ابحثي عنه يا خالة!!
ً
ً
تتكاثر دموعها وتتساقط ساخنة صامتة،
وت��دور بين المجموعات حيرى ،لهفى ،وتدور
وت��دور ،وتأتي اإلجابة قاسية تصفعها بقوة.
وتصرخ :يا ناس أين ابني خالد؟ تصاعد النشيج
ً
عويال .تجمعت بعض النسوة حولها .طفرت
ً
الدموع وتناثرت على الوجوه الكليلة مواساة ألم
خالد.
تقدم أحدهم :لن يأتي خالد العبيد اليوم،
ٌ
لديه محاكمة بعد غ ٍ��د ،وسيفرج عنه ،ويعود
سالمًا إليك إن شاء الله ،فجأة ارتعش جسدها في
نوبة نحيب عاصفة ،فدموعها دائمًا قيد االنهمار
كغيمة مثقلة بالمطر تبحث
تنتظر الهطول،
ٍ
عن رقعة أرض عطشى لترويها .بدأت األرض
تميد بها ،كانت تشعر بأن األرض تمشي وتدور
بأقدام مزدوجة؛ بل تمشي بأذرع كاالخطبوط في
كل االتجاهات.
كعاصفة هوجاء
تعالى الضجيج في داخلها
ٍ
شرسة تتطاول وتشرئب ،ثم تدور وتدور ،وكاد
العويل يختنق في حنجرتها ،ويخرج على شكل
كمحاوالت
دفقات مبتور ٍة تتناثر في اآلف��اق
ٍ
ٍ
ّ
الهثة تحاول أن تشبث بعضها ببعض ،ليخرج
ً
بحزن يتفجر بين
البكاء العميق العتيق مغسوال
ٍ
اآلونة واألخرى.
صعدت فاطمة إلى الحافلة وهي تصرخ:
خالد!! أين أنت يا ولدي؟ بحثت بين المقاعد،
لكنها ع��ادت وال��ي��أس يقتلها حتى أخمص
قدميها ،وعيناها مفعمتان بالخيبة واألسى،
ٌ
خالجها ٌ
أل��م ممض اعتصر صدرها ككابوس
مرعب ثقيل.
دارت في كل االتجاهات ،تاهت في كل
الطرقات ،قادتها إح��دى النسوة إلى منزلها،
وعاودها الحزن واأللم لينفطر قلبها وتنسكب
العبرات من جديد ،حاصرها األرق ،بعد منتصف
ٌ
الليل أخذتها سنة من النوم ،وناوشتها األحالم
وها هو ٌ
خالد يعود إليها ،يتعانقان ودموع الفرح
تزغرد من مآقيهما .عندما سمعت صوته العذب
الدافئ اعتراها الذهول واالن��ده��اش ،وخفق
ذبيح ،وفاض الحنين فمأل سواقي
كطائر
قلبها
ٍ
ٍ
ِّ
وجداول قلب األم المتعطش.
ً
استيقظت من حلمها فزعة ،صرخت :أين
أنت يا خالد؟؟ وعاودها الحزن واأللم من جديد.
ً
انتظرت فاطمة الجيوسي عودة ابنها طويال،
انتظرت وترقبت ملت الصبر واالنتظار ،ولم يعد.
وم��ازال��ت الريح ُّ
تجر سحابة ثكلى وآهات
ً
ونايات تبوح
مثقلة بالقلق والتوتر وأنين الفراق،
ٍ
خالد تقرع أبواب
بالحزن واألل��م والدموع ،وأم
ٍ
الرجاء وتنتظر عودته!!
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دم يجر البحيرة
ٌ
|

مو�سى حوامدة/الأردن

ٌ
دم يجر البحيرة نحو تاريخها العبثي
مسحة حزن تظلل وجه الجبال

يطلع السجناء من خوفهم

ارفق للمالك سيرة الراحل البعيد

يكبر األطفال في أغاني جداتهم

ينتمي الزهر لدم الفريسة

تخضر السماء احتفاء بعودة النوارس

كما يتسلق الطريق ظهر الهضبة

وكما يمتد البحر في جسد الرمل

أتسلق ظهر المغفرة
لست ً
نادما على وجع قايين

يمتد حزني في قطن البالد
يرجف العمى عند عين الجبل

إنني ممتن للخديعة

يغشى النور بياض الخراب

ممتن للشهوة
بين الشمس وحربة المقتول
غارق في الرحمة
ولدي بستان من خرافات
أجمع القصب ألسقي عصافير الحكاية
انتهت لعبة الغجر
لم يصعدوا درب السماء
توقفوا عند حزن الدالية
أبوا إال أن ينعموا بهزيمة الضحية
سأجمع ضحايا الخريف
أروي لهم سيرة الورد المهزوم
أروي لبنات آوى نشيد العتمة
ضجر الغربان
تنهيدة الكهوف النائمة في النسيان

ممتن آلدم وزوجته
ممتن للحديد المصهور
ممتن للقتلة
رفعوا سقف المعجزة
وشموا الظهيرة بألوان قزح.
وأنا أدب في التراب
كما تدب العلة في األفول
أسقط أستار الله على فجائعه
يمضي الكمان ً
حرا من أعذاره
يسترخي النهر عند ساعد الوجع
أكتب للشهداء وصفة العودة لالخضرار
باسمائهم يذهب العطار لحفار القبور
وباسمهم
يبعث الخليفة فرسانه للصيد
وباسمهم تغسل السماء يديها

للجنود العائدين من ميدان السجود
ُ
نثرت رجفة المغيب

النــهار
الرقص ..على
َّ
ِ
شرفة َّ
|

ً
محمال بألوان العيد

ممتن للوقيعة

العدد «»1281

أديم وجهي صوب من ال يرى كرامة
األغصان

بسطت ندى الدم الطازج

احذر الرأفة من شفقة الحليب

كتبت على جدار القسوة

ال بد من ليل طويل طويل

يجيء النهار

لتكتمل المسرة.
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�إيا�س اخلطيب

ٌ
ُ
ُ
ونباح أبناء آوى
ع��واء الذئاب
ليلة عاصفة,
ْ
َ
ٌ
أخ��ذت
وس��م��اء
المكان صخبًا وره��ب��ة,
ي��م�لأان
ُ َّ
َ
ٌ
َّ
أســـلـحـتـهـا الشــتوية ,مطر غزير..
تستخدم كل
ِ
ٌ
ُّ
ٌ
ُ
َ
ساحات
رعد يهز أرج��اء المعمورة ..برق يضيء
ِ
َ
وشوارعها التي ما عادت تفتحُ
َّ
الشــاغرة,
البلد ِة
أفواه َ
َ
القارصة البرودة إال
األج��واء
هذه
في
ا
ه
ِ
ِ
وحيوانات ِّ
ِّ
الشــتاء التي أخذت
ـباع
للكالب
ِ
ُ ِ
والضـ ِ
ُ
َّ
َّ
تجول وتصول في األزقـ ِـة والحواري والزواريب,
ُ
ً
َ
ُ
ُ
تزيد
األمطار
وتنهش األرصفة جيئة وذهابًا..
ُّ
وأسالك
��األرض ,واألعمد ِة,
بالتشب ِث ب
من ولعها
ِ
ِ
والفوانيس المضيئة المتراقصة في هذا
الكهرباء
ِ
ِ
األغصان راحتْ
ُ
ِّ
َّ
الجو المشحون بردًا ..أو ربــما رعبًا..
َ
َ
ُ
تتكس ُـر تحت وطأ ِة غضب َّ
َّ
تســبـقــهـا
الطــبيعة,
ِ
ُ َّ
ْ
َ
أخذت تجرحُ
الهواء ,وتتطايرُ
ـجر التي
أوراق الش
ً
ِ ً
ُّ ُ
في ِّ
معركة مع ِّ
السيول
الرياح الهوجاء,
معلنة
الجو
ِ
ُُ
ُ
ُ
يجلس
مسيرها ..ومسعود
تشاهد ُه في
تجرف ما
ِ
َ
طاولت ِه ,ممتشقًا َ
َ
أوراقـ ُـه ,مغلقًا
قلم ُه ,فارشًا
خلف
ِ
ُ
ُ
َ
غرفتـ ُـه
تتنفس منها
نافذتـ ُـه الوحيدة التي
َ
صرير الباب يزدادُ
ُ
ِّ
موجوداتها,
المبعثرة رغم قلـ ِـة
ِ
ِ
ً
ُ
ُ
بزجاج
المطر الهاطلة بغزارة ترتطم
وقطرات
جرأة
ِ
ُِ
ُ ُّ َ
َ
خول َّ
لكنــها تفشل وتعلن
تلك النافذة ,تحاول الد
ً
وشالالت
إفالسها عندما تتالشى مشكلة أنهرًا
ٍ
ُ
ُس َ
َّ
تنزلق إلى َّ
االســمنـتـيـة,
حافـ ِـة النافذة
رعان ما
األرض ملجئها األخير..
ُثـ َّـم إلى
ِ
ُ
ِّ
أنياب ِه شيئًا
يكشـ ُـر عن
الليلة
جنون هذ ِه
ِ
ِ
ُ
تتغير ,إلى أن بدأ يسمعُ
فشيئًا ,وجلسة مسعود لم َّ
َ
َ
تلك َّ
ـقرات على نافذته ,ويلحظ ذاك الخيال
النـ ِ
َ
ُ
ُ
قطرات المطر ,فهذ ِه
األسود الذي بزغ توًا ,لم تكن
َ
ُ
صوت َّ
َ
ْ
بقدر ما
عد
يرهب ُه
صوتـ َـها ,ولم
ِألف
الر ِ
ِ
َّ
أفزعتـ ُـه هذ ِه َّ
ْ
والشــبح الذي
ـرقات المتتالية,
الطـ ِ
َّ َ َ
َ
قدميه مذعورًا,
تسمر خلف النافذة ,نهض على
ِ
ُ
َ
الذئاب
قلب ِه تكاثفت ,والسيما عندما َس ِم َع
ضربات ِ
تزيد من عوائها في الخارجَ ,
ُ
ُ
يكثر من
وابن آوى
ِ
ـباح ِه َّ
الرهيب..
ُنـ ِ
ُّ
ُ
َّ
بكفــة ,وما يجري
ـ كـل ما يجري في الخارج
َ
ِّ
خلف نافذتي اآلن وف��ي ه��ذا الجو العصيب..
قطـ ُ
أنـ ُـهم َّ
عقـ ُـل َّ
بكفـ ٍـة أخرىُ ,أي َ
َّ
ـاع
المشحون..
َ
ُ
ُ
طرقَّ ,
نشاطهم في هذا الفصل
كثرون من
ِ
إنــهم ي ِ
البارد ,لكن بالتأكيد َ
ليس في هذا اليوم الماطر,
ُ
ُّ
ُّ
ـباح كالب..
وأي
رياح ُ ونـ ِ
مطر ..بل أي ٍ
َ
رقات على النافذة وبدا اإلصرارُ
تزايد ِت الطـَّ
ً
ُ
ُ
ُّ
َّ
األسود ال
جليــًا ولو عنوة ,والخيال
خول
على الد ِ
ُّ
ُ
ُ
ُ
فاألمطار
واضحًا تمامًا,
يتزحزح ,لم يكن كـل
ٍ
شيء ِ
ُ َ ِّ ُ ُّ َ
َ َ
ُ
ُ
الخيال
الصورة وتــشــتت رؤية ذلك
تـغــيـب
ِ
َّ
بــدقـــة..
َ
أفعلـ ُـه؟! سآتي بالمدية
ـ ما الذي بوسعي أن
ُ
َّ
ال��ح��ادة ,ربما ســـتـنـفـع ِـني في ه��ذ ِه الليلة
ُ
ُ
المعتمة ,سأكون حاضرًا لهذه المعركة مهما
ـطـ ُ
أنـ ُـهم ُقـ َّ
ـقـ ُـل َّ
كلـ َـف األمرُ ,أي ْع َ
َّ
ـاع طرق ..وفي
سيستغلـ َ
ُّ
ـون هذ ِه
هذا اليوم؟!! يا إلهي ,وهل
فـريســتـهـم ..قهقهَ
َ
لالنقضاض على
األج��واء
ِ
ٌ ِ
ْ
َ
بالكاد ظهرت على
بخوف ,وابتسامة صفراوية
ِ
َّ ْ
ُ ُ
ِّ
البرد أو
شفتيه,
وتحركت شفاهه المتيبسـة من ِ
من أشياء أخرى بصعوبة كي ُتــخرج ما َّ
تفو َه ِبه من
ٍ
َ
كلمات عندما قالْ :
األمن حتى في منازلنا..
أفقدنا

َ
أقص ُد في ُغـ َـرف ِــنـا..
ِ
َ
ٌ
ْ
نقرات عادت لتظهر
أزاحت ابتسامت ُـه تلك
األمطار ُ
من جديد ِّ
ُ
تزيد
أخذت
بجد َّيـ ٍـة أكبر ,بينما
ِ
ُ
َ
َّ
ـلــما َ
هيجانها ك َّ
الجميع
وكأن
زاد ِت النقرات,
من
ِ
قد نوى أن يتكالب على مسعود هذ ِه اللحظات,
ُ
َّ ْ
ِّ
َّ
ياح في الخارج,
استمرت معركة ُ ِ
أوراق ُالشــجر والر ْ ُِ
ُّ
تبتلع ما لم تبتلعه من قبل,
��ذت
الســيول ِ
وأخ ِ
ُ
َ َ
ِّ
َّ
َ
حاله ,تأهــب جيــدًا ,أمسك
ومسعود ال يزال على ِ
َ
بقوة ,ظهرتْ
وضغط عليها َّ
بيده ُ
اليمنى
المدية ِ
َّ
ُ
حياته,
شـــرايـيـنــه بوضوح للمر ِة األول��ى في
ِ
ستعدًا لخوض المعركةَّ ,
ِّ
َّ
َ
لكن
مكانـ ُـه ُم
تســم َـر
ِ
ً
استمر ْت عاجزة عن ُّ
َّ
َّ
الدخول إلى ُمعسكر
ـرقات
الطـ ِ
ِ
ُ ً
مسعودَ ,
بالخيال يتزحزح تارة باتجا ِه
شعر مسعود
ً
َّ ُ ِ ُ
ً
َ
عقل
اليمين وتارة شماال ,وكأنــه يحاول تشتيت ُ ِ
َّ
مغناطيسيًا ,ولم تهدأ محاوالت
وتنويم ِه
مسعود
ِ
َ ِّ
ُّ
َّ
َّ
نفسه..
ـقـر والطـ
عب في ِ
ـرق لبث الر ِ
النـ ِ
ِ
النـ َ
مع ُن َّ
ـظر
بقي مسعود متماسكًا ..رصينًاُ ,ي ِ
بما سيجري ُر ْغـ َـم ُصعوبة الموقف ,فالشالالتُ
ِ
ُ
ُ
ـبــش ال ُّ
تزيد من َغـ َ
المعركة
وأص��وات
��ورة,
��ص
ِ
ِ
َّ ُ
األمر األسوأ..
الخارجية تــفضي إلى ِ
َ
َ
سأباد ُر وليحصل ما سيحصل ..قال ذلك في
ـ
ِ
َ
ُ
َّ
َ
علنًا الهجوم ,قبل أن
نفسه ,واقترب من النــافذ ِة م ِ
ِ
َّ َ
َ
ِّ
يتراجع معاودًا وضعيــة الدفاع..
ُ ُ
ـ ُر َّبــما كانوا ُكثرًاُ ,ثـ َّـم ِّ
إنـي ال أملك سوى هذا
ولــئ ْ
ْ
ْ
ِّ
خسرت
خســر ُتـ ُـه ,فقد
ـن
الح األبيضِ َ ,
السـ ِ
ُ َّ
كل شيء ..حياتي..
َ
َ
َ
ُ
َ
واقشعر بدن ُـه عندما لفظ كلمة
ارت��ج��ف
(حياتي) ,هل ُيعقل أن َ
أفقدها هذ ِه الليلة ,هذ ِه
َّ ُ
َ
أشعر فيها َّ
ُ
بأن لي ك َيانًا ,ووجودًا
المرة األولى التي
الدنياُ ,ك ْنـ ُ
أشع ُر َّ
ـت ُ
َ
في هذه ُّ
ُ
الكهرباء
عامود
بأن
ِ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
أفضل منـي ,لكنــي اقتنعت اآلن بأنــي أفضل
ِّ
ْ
انتابتـ ُـه
منه ,بل ُر َّبــما أفضل من كل أعمدة الحي..
ُ
نشوة سعادة غامرة ,لم ُي ِّ
صدق ما يحصل ,وما
ٍ
َ
ُ
يشعر ِبه اآلن( ..حياتي) ..آ ٍه ما أجمل هذ ِه الكلمة,
وما أكبر سعادتي في هذ ِه اللحظات ,أخذ َّ
يتلم ُس
َ
وأتنفــس ,مرَّ
َّ
جسد ُه ..نعم أنا موجود ,وأعيش
ذقـنـه َّ
الطــويلة ..آ ٍه منذ متى لم أشعر
بيد ِه على
ِ
َ
ُ
ِّ
فصاعدًا بعد أن
اآلن
ِ
بوجودها ,سـأسـرحها من ِ
ـقــتْ
القمالت النـتـنـة التي َع ِـل َ
َّ
أتخلـ َـص من هذ ِه
ِ
ُ
َ
َّ
َّ
يتلم ْسه من قبلِّ ..
إنـي
يتلم ُس ما لم
بها ,عاد
ً
َ
ُ
أمتلك حياة لم أشعر بها سابقًا ..قال ذلك وأخذ
ِ
َ
َّ َ
يقفز َفـر َحًاَ ,
َ
وض ِع َها ,شــغــل
م
إلى
المدية
أعاد
ِ
ِ
ً
ِّ
المذياع وأخذ ُ
َّ
هـســتـيـريـة لم يفك ْر
يرقص رقصة
جر ِد التفكير برقصها يومًا ما ,أو لم ُ
ولو ُلم َّ
يجرؤ
َ َّ َ
ُ ُ
َّ
على ذلك ,نسي النــافذة وما يحدث خارجًا ,مر ِت
ً
َّ ُ
ُ
َّ
استمر
يشعر خاللها بشيء,
الدقائق سريعة ,لم
ُّ
َ
على َ
الفجر يـشــق
حالـ ِـت ِـه هذه إلى أن َلـ َـم َـح
ُّ
شعر ُ
السـ َ
بعيد البعيدَ ,
َّ
بهد ٍوء يلف
ـماء قادمًا من
ِ
َ
َ
َّ
ـت
الســماء عن الهطول,
توقفت
المكان,
ســكنـ ِ
ِ
ُ
توضـ ْ
ِّ
َّ
األشجار على األرض,
أوراق
ـعت
الرياح,
َ ِ
ُ
قات وذلك َّ
اختفاء َّ
الشــبح األسود,
واألهم هو
الطـ َـر ِ
َ
َّ
َ
بحذر من النــافذة,
نـشــوتـه ,اقترب
استفاق من
ِ
ٍ
ً
قر َر َ
َّ
لكنـ ُـه َّ
فتحها في ِّ
قليالَّ ,
النــهاية ,وإذ
ترد َد
ٌ
بعينيه ُ
ُ
معجون
بلل بالمطر,
تقع على
ِ
عصفور م ٍ
ٍ
لكنـ ُ
َّ
َّ
قيد الحياة !!
على
يزل
ـا
لم
ـه
بالعواصف..
ِ
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جمال جنيد

خرجت الش���مس من خدرها ،لكن عبد الجليل السياس���ي
ـ لست جارية!
العتيق لم يخرج من فراشه ذي الرائحة العفنة ،دخلت زوجته
أفاق من شروده على الصبية قبالته ،حيث جلست اآلن إلى
التي تزن مائة وخمسين كيلو غراما ،وقد أنجبت له عشرة أوالد،
جانبه ،وفي فمها سيجارة....
أكبرهم أغبى من أصغرهم ،وقفت عند الباب ،فسدت ضوء النهار
ـ معك نار!...
الذي كان قد تسلل إلى الغرفة.
ـ النار تأكلني من الداخل ...ال أدخن!...
ـ انهض يا عبد الجليل ...أصبحت الشمس تغلي فوق البيت!
ضحكت الصبية ضحكة متهتكة  ,استمرأ عبد الجليل الحديث
تململ عبد الجليل ونظر إليها بعينين نصف مغمضتين:
معها..,
ـ لماذا أتصبح بك كل يوم؟!
ـ من أنت؟!..
ـ اشتغلت بالسياسة...
ـ امرأة مثل كل النساء!.
وبدأت تقهقه ...ويهتز جسمها كله ،مثل (كومبريسة) مزعجة،
ـ ال ..لست ككل النساء!.
حين رفع عبد الجليل الغطاء عنه ،ابتعدت زوجته عن الباب ،فدخلت
ـ ماذا تريد أن تقول؟.
فجأة حزمة ضوء أغلق عينيه على أثرها.
ـ لماذا تبيعين نفسك؟ ..الحرة تموت وال تأكل بثدييها!..
جلس على مائدة اإلفطار ،تخيل أنه يصافح عبد الناص���ر أي���ام
ـ باعوا ما هو أغلى من الثديين ..أتنكر؟!..
الوحدة ويشد على يده ،بينما عبد الناصر ينظر إليه بابتسامته
ـ أنت فيلسوفة!..
المعهودة ،ويسمع همس عبد الناصر:
ـ التجارب تعلم االنسان فلسفة الحياة!..
ـ ستكون أمتنا أمة قوية مجيدة بفضلكم!
ـ أنت واعية ..لم فعلت هذا بنفسك؟!..
تخرجه زوجته من أحالمه وهي تضع نصف رغيف في فمها:
انهمرت دموعها بصمت  ,ثم قالت:
ـ عبد الجليل ...ماذا ستفعل اليوم؟!
ـ باعوا ارض أبي وهو ينظر بعينيه  ,انفجر قهرا..
ـ كالعادة ....أذهب إلى السوق ...ثم إلى المقهى ...ثم أتفرج
تشرد أخوتي في المدن وعملوا بأعمال ال تسد جوعهم  ,بقيت
ً
على أخبار الجزيرة وأنام قليال ثم أشرب الشاي ،ثم أخرج إلى
وحدي  ,ال أرض وال أهل ..لم يبق لي غير جسدي..
المقهى مرة ثانية ثم أعود ألراك أمامي...
مسحت دموعها وابتسمت لعبد الجليل:
قالت ببرود:
ـ هل تريد قضاء وقت ممتع مقابل وجبة غداء؟..
ـ أعرف ذلك!
قال بحسرة:
َّ
بدا عبد الجليل غاضبًا ،وصعد من لهجته:
ـ لم يعد أي شيء ممتع في هذه األيام ..ولكن ..وجبة الغداء
ـ إذا كنت تعرفين روتين حياتي فلم تسألينني؟!
سأدعوك إليها ..تفضلي!..
وببرود أكثر تقول:
صرخت في وجهه:
ـ لكي نتسلى ...رأيتك شاردًا فـ....
ـ ال أريد ألحد أن يتصدق علي!...
قاطعها:
ثم نهضت مغادرة المكان ،لحق بها ،أوقفها تحت شجرة سرو
كلمة!....
ـ وال
عالية.
ونهض عن الطعام ،وفتح المذياع:
ـ يا ابنتي ...من قال إنني لم أقض معك وقتًا ممتعًا؟! يكفي
ـ الجنود األمريكان يحتفلون بعيد الميالد على شواطئ دجلة،
أنني استمتعت بحديثك!...
واسرائيل تقصف غزة بقنابل فوسفورية محرمة دوليًا..
نظرت إليه متفحصة بؤبؤ عينه:
ً
ً
أغلق المذياع بعصبية ،حاول أن يخرج من فمه سيال من
ـ هل ما زلت رجال؟!
ً
الشتائم لكنه تراجع أخيرًا ،خبط رأسه في الجدار ،وخرج من الغرفة،
استغرب كالمها قائال:
أمام نظرات زوجته المندهشة التي امتأل فمها بالطعام...
ـ وهل أبدو لك امرأة؟!!
في المقهى طقطقت أحجار الطاولة ،بعصبية بينه وبين
ـ أقصد...
صديق عمره فوزي.
غضب منها وصرخ:
قال فوزي بحماسة:
ـ أنا رجل ..نعم ...أنا رجل غصبا عنك ..هيا اذهبي إلى الجحيم..
ـ تسترجي تغلبني هالمرة!
وتركها ،لحقت به...
ـ نحنا مغلوبين على كل حال ...العب!...
ـ أنا آسفة!...
يعود عبد الجليل بعين خياله إلى أيلول ( ،)1970حين خرجت
لم يجبها ،أكملت:
جموع ال تعد وال تحصى بعد وفاة عبد الناصر...
ـ أال تريد أن تدعوني إلى وجبة غداء...؟
نظر إلى الشارع ،لم ير أحدًا....
ابتعد عنها ،دون أن يتكلم بكلمة واحدة ،نظرت إليه الصبية
نظر إليه فوزي نظرة متراخية:
الحسناء نظرة حزينة ،وهو يبتعد ،ثم انفجرت بضحك هستيري...
ـ العب....دورك.
اغتسل عبد الجليل بعد قيلولة بعد الظهر ،سقطت دموعه
تمتم وهو يدور في الشوارع االستهالكية دون هدف:
وحيدًا وضاعت مع الماء وتمتم لنفسه:
ـ كلنا لنا أدوار...
ـ لماذا أعيش؟ ..لماذا...؟
ً
ثم قادته قدماه إلى حديقة عامة ،حيث رمى عبد الجليل
وفجأة سمع صراخًا وعويال ،مع هرج ومرج ميز صوت امرأته
بجسده المنهك على المقعد ،مقابل صبية جميلة ،تجلس وحيدة
باكية:
شاردة نظر إليها ،كانت تحضر االجتماعات الدورية في الشركة
ـ أحمد ...أحمد ...ماذا قرصك؟
التي كان يعمل فيها...
لف نفسه بالمنشفة ،وجد ابنه الصغير أحمد ممددًا على
سألها يومًا:
األرض فاقدًا الوعي ،سأل من دون وعي:
ـ ألف شاب يتمنى أن يضعك في قصر ويغلق عليك!
ـ ماذا جرى؟
أجابته:
تقدمت منه ابنته عربية وهي تلهث من الخوف:

ـ رأيت حية كبيرة يا أبي ،كبيرة وثخينة ،رأيتها بعيني ..دخلت
في ذلك الثقب.
صرخ فيهم:
ـ اخرجوا جميعًا..
حملت زوجته أحمد ،وخرجوا جميعًا ،بقي وحده في الغرفة
الطينية ،قبض على عصا طويلة ،وأدخلها في الثقب ...خرجت حية
ثخينة ،رأسها كرأس طفل ،كانت عيناها تلمعان وهي تنظر إلى
عبد الجليل ،مأله الخوف وهي تحدق به وكاد يفقد الوعي مثل
ابنه ،لكنه سمع صوتًا..
ـ اخرج من هذا البيت يا عبد الجليل ..بيتك لم يعد لك!..
ً
نظر حوله مذهوال ،فوجد حيات تسعى على الجدران الطينية،
واألرضية االسمنتية ،وعلى السقف الخشبي...
تراجع عبد الجليل خوفًا ،رمى العصا ،ثم خرج وأغلق الباب...
لمت أسرة عبد الجليل حاجاتها األساسية ،وتركت البيت
الطيني الذي سكنته طوال حياتها...
وقف عبد الجليل ونظر إلى صورتي أبيه وجده بحزن ،سقطت
دموعه بعيدًا عن اآلخرين..
اقتربت منه زوجته التي ال تكاد تحمل وزنها الثقيل:
ـ إلى أين يا عبد الجليل؟
صرخ فيها:
ـ إلى الجحيم!...
استأجر غرفة صغيرة ضمته هو وعائلته الكبيرة ،من شخص
في مقتبل العمر ،لم يبرح ينظر إليه جليًا...
سأله عبد الجليل باندهاش:
ـ لماذا تنظر إلي هل تعرفني؟!
ـ رأيت صورتك في الجرائد الصفراء العتيقة.
ـ أنت تهتم بالسياسة؟!
ـ كنت كذلك لكن أبي صافي منعني ..قال لي «اللي بيتجوز
أمي بصير عمي« ...وهددني بالطرد من البيت..
اقترب عبد الجليل من الشاب مندهشًا:
ـ أنت ابن صافي الذي كان يبيع أسماكًا فاسدة!
ـ هل تعرفه؟!
ـ كان زميل دراسة ..كان أبوك يخاف من خياله ،لم يخرج قط
في مظاهرة ..أين صارت أراضيه اآلن؟
ـ ترك بيع األسماك ،وهاجر إلى أمريكا ..إنه اآلن من رجال
األعمال هناك ،وهذه البنايات في الشارع له ....اشتراها ليؤجرها..
تمتم عبد الجليل:
ـ يبدو أن خضرة الدوالر أسكرته..
قال الشاب:
ـ مرة ...قال لي عنك ..إنك تحمل السلم بالعرض...
قال عبد الجليل بإحباط:
ـ لم يعد هناك سلم لنصعد عليه!...
ابتعد ابن صافي ،نظر عبد الجليل إلى بنايات صافي ،وابتسم
ابتسامة ال معنى لها ،ودخل الغرفة المكتظة بأفراد أسرته ،لكي
ينسى همومه أمام الشاشة الصغيرة..
ماجت األفكار في رأسه ،حين انتهى إرسال الشاشة الصغيرة،
بعد حفلة سوبر ستار رائعة ،أظهرت أجسادًا عارية ،وصبايا كأنهن
من الجنة ،وأضواء ألهبت الخيال..
انتفض عبد الجليل ،حين نام الجميع في ساعة متأخرة من
الليل ،لبس أجمل ما عنده من ثياب على مهل ،تأنق ،وكأنه ذاهب
إلى حفلة وداع حافلة..
خرج إلى الشارع الطويل المظلم ،حيث تصطف بنايات صافي
على جانبيه ..مشى في منتصف الشارع ،وغاب في عمقه ،لم يبق
من عبد الجليل،سوى أصوات خطوات تبتعد ما لبثت أن اختفت......
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ٌ
وشفاه...
كوز
ٌ
ْ
وأنين

ّ
بسكانه
عالم يضيق
|

�سهيل ال�ش َّعار

الصباح ماطر..
ً
والسماء ترتدي غيومًا رمادية ,فضفاضة
وواسعة ,ينتابني شعور بالمتعة ,واالرتياح برؤية هذا
المشهد وأنا أشرب “المتة” ,في حين تأخذ مثانتي
باالنتفاخ واالمتالء..
غرفتي صغيرة ,نصفها كتب ومجالت
مستعملة ,والنصف اآلخر يشغله سرير عسكري قديم,
مقشور الدهان ,وتحته كرتونه امتألت بأدوات مطبخية
قديمة.
أهبط الدرج...
الهواء رطب ,مشبع بالبرودةوالمطر ..ويبدو أن
ّ
العاصفة سوف تقوى وتشتد هذه الليلة.
دورة المياه مشغولة في أغلب األوقات ,الشك
أن أحد الجيران بداخلها اآلن ,فأنا أسكن مع مجموعة من
الناس داخل بناء ّ
مكون من طابقين ,وال يحتوي إال على
حمام واحد.
ُ
ّ
أقرع الباب الحديدي الذي غزاه الصدأ منذ سنين.
ُ
اعتدت عليه:
أسمع صوتًا
مين؟
َّ
ُ
عفوًا عمي أبو بافل ..مطول؟
شو قلت؟
ال أجيب ,أعود إلى غرفتي ريثما ينتهي جاري من
مهمته.
وجاري أبو بافل ,رجل عصبي المزاج ,حزين ,طويل
كقصبة ,لكنه ممتلئ ,أفكاره ثورية ,أحيانًا تظنه مجنونًا,
ً
في رأسه خصلة أو ثالث خصالت من الشعر األبيض بقيت
صامدة حتى اآلن ولم تسقط.
كان يقول عنها :إنها حصيلة ما بقي لديه من هذا
العمر ,ومن هذه الدنيا.
عمره تجاوز السبعين ,متشائم ,قلق ,وال يستيقظ إال
وفي رأسه خواطر متشابكة وأفكار معقدة ,يقضي النهار
ّ
ّ
بطوله في محاولة حلها وفكها عن بعضها بعضًا.
وفي كثير من األحيان كان يقترح أن يكون هذا العالم
دورة مياه ,ذلك أفضل بكثير من أن يكون مسرحًا للقتال
والتدمير ,وتشريد األبرياء وتصفية الحسابات ,وإسقاط
القنابل الذرية على البشر والشجر.
ّ
ّ
يتحرك شيء ما في بطنيُ ,يذكرني ويقطع
شرودي..
أهبط الدرج مرة أخرى ...أقرع الباب الحديدي
بلطف:
ّ
عمي أبو بافل ..من فضلك  .مطول؟
هذه المرة يسمعني؛ إذ ُّ
يرد ويطمئنني:
“أل عمي  ..عشر دقائق بالكثير”.
في المدينة هناك دورة مياه واحدة ومتعددة
ّ
تفي بالغرض ,وهي عامة ,أي ال تضطر لدفع عشر ليرات
لتستريح مما تحمله من أوساخ زائدة ,باألمس ُ
عدت إليها
مرتين..وفي المرتين كانت مشغولة ,لكن انتظاري لم يدم
سوى دقائق حتى جاء دوري فدخلت.
أفكر أحيانًا أن من سمات الحضارات وتقدمها,
االهتمام بتصريف أوساخها وقذاراتها ..إنما تفكيري
في هذه المرة لم يطل كثيرًا ,إذ إن إحساسي باالمتالء بدأ
ّ
يضايقني ,ويكبر ويتضخم ويزداد..
أعود ألهبط الدرج ,وفي هذه المرة أقرع الباب
ّ
بقوة :عمي أبو يافل ..بشرفك ,مطول ,يعني بصراحة..
يقطع كالمي ويقول:
“قلتلك عشر دقائقّ ..
ولو! بعرفك بطل”
ُّ
ّ
ويتفرع منها دقائق أخرى
تمتد الدقائق وتطول..
ثقيلة,صامته ومملة...
ّ
فك ُ
رت:
لو أذهب إلى دورة مياه الجيران ,أليس أفضل من
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عبا�س حريوقة

ُ
ُ ُ
فيرعشها
يجوب بوح ِك أوراقي ِ

ُ
ُ
والطين
الماء
فيسجد
القلب بين ِ
ِ

ُ ُ
الش َ
كر للباري ُويخبره
ويرسل

نبضى َ
َ
والحين
بين الحين
حال
ِ
عن ِ
* *

*
ُ
ُ
ُ
واألزهار ...ليلكها
القصائد
أنت
ِ

َ ُ
راش لهذا النورّ ...
ضميني
أنا الف
ِ

التيه َّ
ضيعني
طرقات
أنا على
ِ
ِ

َ ّ
ُ
اآلن دليني
هذا الدليل ..تعالي

ُ
الروح أسكرهم
جميع من في ثنايا
ِ
ُ
ّ
هذي الدوالي لنا حن ْت عرائشها
*
ُ
ُ
ُ
يؤنسها
الريح
صفير
القفار
كما
ِ

ُ
الراحات َي ْبكيني
الحمام على
هجع
ِ
ِ
َّ
ُّ
هاء فاسقيني
تؤم
ينبوعك الش ِ
ِ
*

*

ُ
اك ُيهديني
فكوز
خمرتنا ّإي ِ
ِ

ُ
ُ
أنت الوحيدة من طافت حمائمها
ِ

ُّ
ِّ
حولي ...تهلل للرحمن هنيني

ُ
ّ ُ
عمرتها قببًا
أنت الوحيدة من
ِ

َ ُ َ
سين
جيم وفي
ِ
ألدخل العمر في ٍ

َ َّ َّ َ
ْ
ُأل َ
احترقت
الجبة
شهد الخلق أن

هذا االنتظار األليم الذي يبدو أنه سيطول؟
لكنهم ماذا سيقولون عني؟!
سيضحكون ّ
علي وسوف ترمقني جارتنا أم رضا
وتقول:
يا حسرتي على “زلم هاليوم  ,زلم من بسكوت
وفلين”
وربما ستسألني بشيء من العتب وعلى مسمع
ابنتها الصبية:
“ يا سندي ,كيف بدك بكرة تتزوج؟!
أطرد الفكرة من رأسي فورًا ..وكي أخفف من ألم
أتخيل بأنني ّ
انتظاري ,وثقل حسرتي ّ
أبول في تلك الدورة,
ّ
دورة المياه التي يقترحها تفكيري الحزين ,لكن تخيلي لم
ينجح؛ إذ يعود إحساسي أنني ممتلئ..
ممتلئ وعلىوشك االنفالت..
أهبط راكضًا نحو الحمام..
عمي أبو بافل ”:دخيلك ,مطول؟ صار ّبدي انفجر”..
َ
الي ُر ّد..
أعود ألرفع صوتي وأنا أضرب الباب بقبضتي:
“عمي أبو بافل ..والله صارلك أكثر من نصف ساعة,
شو الشغلة كيميا؟ أو والدة؟!”
ال يرد...
كما أنني لم أعد أسمع صوته فيما بعد في فناء
الدار ,أو أراه يدخل دورة المياه باصقًا في كل مرة على عالم
ّ
ّ
ويستعدلالنفجار في أية لحظة..
قذر شرع يضيق بسكانه
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ِّ
َ
ين
يوم التجلي _
النور _ ِ
بالع ِ
ِ
بنون ِ

َّ
َ
ّ
َ
يوم التجلي َسلتني كل أعضائي
*

ّ ُ
ُ
كورتها بيدي
البيادر مذ
تلك

َ
ُ
العناوين
همس ِك لي أولى
فكان
ِ
*
*

َ
ُ
زهو على شفتي
وتسكب الضوء في ٍ
َ
ّ
تذرو شفاهي كما الفال ُح حنطتها
ُّ
ّ ُ ُ َ ُ
قمر
يساقط الرطب النوري من ٍ

َّ
شرفات الله وزعني
أنا على
ِ

َ َّ
اللوز ...أسكرني
فضاء كه ِ
ان زهر ِ

ِّ
ُ
ُ
البساتين
فيزهر اللوز في كل
ِ
َ ُ
ُ
الماليين
النهد آالف
وترشف
ِ
الكوانين
الغريرات
فوق الشفاه
ِ
ِ

ُ
ّ َ
بل
فأقتفي لهفتي الشهاء في ق ٍ
*

ُ
بالقيظ  ...يرويني
أنين نشوتها
ِ

َ
الرضيع  ..أناغي أن تزيديني
مثل
ِ
*

*
ٌ
ً
ٌ
للحساسين
فضاء
وكاس..
نهد
ِ
ِّ
الغمام فهذي الناي غنيني
عرس
ِ
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مختارات من شعر بوريس باسترناك
|

ترجمها وقدم لها  :د .ثائر زين الدين

ولد بوريس باسترناك عام  1890في مدينة
ألب فنان تشكيلي يعمل أستاذًا في
موسكو ٍ
معهد للتصوير والنحت والعمارة ،وكانت أمه
روزاليا كوفمان عازفة بيانو ومدرسة موسيقا،
«فنشأ باسترناك في أسرة متنوعة الفنون ،كانت
تستقبل الشعراء الرمزيين وكبار كتاب روسيا،
مثل :ليف تولستوي ،وأنطون تشيخوف ،وأشهر
الموسيقيين مثل :سكريابين ،تشايكوفسكي،
وقد أشار باسترناك إلى أن جو المنزل هذا أنشأ
لديه حساسية مفرطة تجاه العالم الخارجي ،وكان
أساسًا في تكوينه الفني.
عام  1958فازت رواية «دكتور جيفاكو» لألديب
الروسي – السوفيتي بوريس ليونيدوفيتش
باسترناك بجائزة نوبل ل�ل�آداب ،وك��ان��ت قد
طبعت للمرة األولى في إيطاليا عام »،1957ألن
الكاتب سوروكوف المسؤول عن قطاع األدب،أو
قوميسار األدب كما يقولون ،لم يأذن بنشرها
في موسكو،ثم تجاوز هذا اإلجراء فحاول الضغط
على الناشر اإليطالي فلترنييلي في مدينة
ميالن،وهو أيضًا عضو في الحزب الشيوعي ،حتى
ال يقوم بنشر(دكتور جيفاكو) ،وقارن صاحبها علنًا
بالكاتب المارق بلنياك الذي صفاه ستالين»( ) وقد
َ
ّ
شخصيًا
منع من السفر الستالمها ،ألن خروشوف
لم يأذن له ،فاضطر للتنازل عنهاَ ،
ومع ذلك فقد
فصل فيما بعد من اتحاد الكتاب السوفييت،
أعماله اإلبداعية ،وترجماته التي
ثم منع إصدار
ِ
ُ
ً
كانت تشكل دخال يعيش منه .خالل ذلك مألت
شهرة باسترناك العالم كروائي حر ،ومتميز ،ولم
ينتبه الكثيرون؛ بل لم يعلموا أن الرجل بدأ شاعرًا
موهوبًا قبل أن يكتب الرواية.
ّأثر ُ
األب الفنان في موهبة االبن فكانت لوحات
ُ
باسترناك االبن األدبية تنبض بالحياة ،وترصد
الظواهر لتستعرضها وتنتقدها وتستشرفها
في نواحيها المختلفة « .
َ
ولعل تأثير األم من ناحية أخرى جعله مغرمًا
بالموسيقا ،التي سيستثمرها في شعره ،حتى
بشكل عام ،فقد قال:
أنه كان يرى الحياة موسيقا
ٍ
«الحياة هي الموسيقا ...والموسيقا هي
األصل الذي يقبل بعد ذلك كل صورة ،وكل شكل؛
من مأساة إلى ملهاة إلى ماليين الظالل والدرجات
التي تتفاوت وتتباين بين هذين الطرفين»3
وق��د ك��رس باسترناك بالفعل حوالي ست
س��ن��وات م��ن عمره ل��دراس��ة الموسيقا ،وتوقع
الكثيرون من المحيطين به أن ينبغ في هذا
المجال ،لكنه كان دائمًا يخشى نقص مهاراته
َ
التقنية؛ فدخل قسم الفلسفة في جامعة موسكو
عام  1909 /وتخرج فيه أواخر عام  ،1912 /وسافر
ً
إلى ماربورغ رغبة منه في متابعة دراسته العليا،
لكنه تخلى عـن ذلك ألجل الشعر ،وكانت مواهبه
في هذا المجال قد بدأت بالظهور عام 1909 /
بتأثير نخبة من الشعراء ،منهم راينر ماريا ريلكه

الذي كان قد زار منزل الشاعر وهو طفل ألكثر
من م��رة ،وألكسندر بلوك ،وس��ت��ؤدي كتابات
هذين الشاعرين فيما بعد دورًا كبيرًا في إبداع
باسترناك.
ب��دأ باسترناك شاعرًا رومنسيًا انطباعيًا،
وتأثر بالشعراء الرمزيين ،وعاش الحراك النشط
الذي عرفته الساحة الثقافية الروسية ،والسيما
ظهور مجموعة من المدارس الشعرية الجديدة؛
كالمستقبلية التي ظهرت عام1912عندما
صدر بيانها موقعًا من قبل الشعراء :بورليوك،
كروتشنيخ ،كليبنكوف وانضم إليهم فالديمير
ماياكوفسكي ،الذي تزعم بحق هذه المدرسة،
ومدرسة «أدباء الذروة» وفي طليعتهم نيكوالي
ّ
غوميليف وآنا أخماتوفا ،ومدرسة «اإلماجيين» ،أو
َ
اصطلح على تسميتها «الشعراء التشكيليين»،
ما
أصل فالحي هو
وعلى رأسها شاعر رقيق عذب من ٍ
سيرغي يسينن .ولعل باسترناك قد أدرك بفطرته
السليمة «أن كل مدرسة من هذه المدارس ،وإن لم
تملك وحدها الحل الحقيقي لمشكلة الشعر،فإن
لديها شيئًا إيجابيًا ال َ
مناص من االستفادة منه
لخلق الشعر الجديد.فأخذ عن المستقبليين
دعوتهم لتجديد اللغة و البيان.وأخذ عن أدباء
الذروة حرصهم على التكنيك أو الجانب الفني
في صناعة الشعر.و أخذ عن الشعراء التشكيليين
ّ
الشعرية.وتبلورت في نفسه
اهتمامهم بالصورة
ً
كل هذه المبادئ مجتمعة؛فخرج منها بمركب

سحري جعل منه ش��اع��رًا م��ن أصفى الشعراء
وأقواهم في تاريخ األدب الروسي»()4
نشر باسترناك قبل (دكتورجيفاكو) مجموعات
ُ
وعطاء هي:
شعرية مهمة
ٌ
توأم في الغمام –  -/ 1914فوق العوائق/1917
أم��واج  -/ 1920 -أختي الحياة –  -/ 1922عام
 /1926 – 1905المالزم شميدت -/ 1927 -المرض
السامي –  / 1928الوالدة الثانية – . 1932
وترجم باسترناك عديدًا من األعمال اإلبداعية
المختلفة إلى الروسية منها مسرحيات شكسبير
( )1949في مجلدين ،ومجموعات لشعراء من
جورجيا.
كما كتب القصة القصيرة والرواية والسيرة
الذاتية.
لم يكن باسترناك متحمسًا للثورة إال في
َ
سيطر عليه يومذاك حلم التغير
بداياتها ،حين
والعدالة االجتماعية ،لكن الممارسات التي عانى
منها بعد الثورة وفي المرحلة الستالينية جعلته
يتخذ موقفًا آخر ،لكنه مع ذلك لم يغادر روسيا
كما فعل الكثير من المثقفين واألدب��اء ،واختار
مع بعض المبدعين أمثال آنا أخماتوفا ،وأوسيب
ماندلشتام وغيرهما البقاء في البالد.
خــــريف
ّ َ
ُ
سمحت أن يتفرق أهل بيتي
لقد
َ ّ
َ
كل أولئك القريبين مني أمسوا

زمن بعيد في الشتات
منذ ُ ٍ
ّ
األبدية
والوحدة
ُ
َ
تمأل القلب والطبيعة.
معك في هذا الكوخ،
وهأنذا ِ
َ
قفر ،ال ناس فيها.
في ٍ
غابةُ ٍ
ُ
والدروب – كما في األغنية –
والممرات
ّ
أوشكت األدغال أن تغطيها.
اآلن ترنو إلينا وحيدين وبإشفاق
ّ
ُ
جذوع األشجار التي تشكل جدران الكوخ
ُ َ
ّ
الخشبية
ونحن ال ن ِع ُد بتجاوز هذه الحواجز
ُ
سنموت معًا عالنية.
بل
َ
ُ
نجلس الساعة الواحدة ،أنا مع الكتاب
ٌّ
منكبة على التطريز ،حتى الثالثة.
وأنت
ِ
ّ ُ
َ
نميز
الفجر ال
وعند
ّ ِ
َ
ُ
تبادل القبالت.
عن
فنا
كيف توق
ِ
ً
مازلت باهرة وال مبالية
ّأيتها األوراق ،يا من
ِ
خشخشي وتساقطي
َ
فنجان مرار ِة البارحة
واحملي
كآبة اليوم.
إلى ِ
ُّ
ويا أيها التعلق ،أيها الهوى ،أيتها الروعة
صخب أيلول!
انتثروا في
ِ
وضيعوا جميعًا في حفيف الخريف!
ّ
تجمدوا أو ّ
تكسروا.
َ
عنك مالبسك،
وأنت
أيضًا تقذفين ِ
ِ ُ
ُ
كما يقذف الحرج أوراقه
َ
طوق عناقي
عندما ًتسقطين في ِ
ّ
ّ
المطرزة!
الحريرية
مئزرك ذا الحواف
مرتدية
ِ
ُ
أنت – ثمرة خطو ٍة قاتلة وعطاؤها؛
ِ
ُ ٌ
ُ
غث
عندما المعيشة مرض م ٍ
وجذور الجمال – بسالة وشجاعة
وهذا ما ُّ
يشد واحدنا إلى اآلخر.
لقــــاء

ّ
َ
يغطي ُ
الثلج الطرق
ُ
َ
يمأل حواف السطوح
أهم بالخروج ّ
ُّ
ِألمر َن قدمي:
َ َ
بك تقفين خلف الباب.
فإذا ِ
ً
معطف خريفي
وحيدة في
ٍ
دون ّ
جزمة واقية
قبعة ،دون
ٍ
َ
تغالبين انفعالك
َ
وتمضغين َ
الثلج الرطب.
ُ
َُ
ُ
ُ
الخشبي
والسور
األشجار
تغيب
َ
في البعيد داخل الضباب
ً
َ
وتقفين وحيدة عند الزاوية
تحت الثلج المتساقط.
ُ
ُ
ينساب من شالك
الماء
على طول ّ
يك حتى الحواف
كم ِ
ُ
وقطرات الندى
َ
ُ
عرك
تلتمع في ش ِ
ُ
خصالت ِه
فتضيء
ِ
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الشقراءَ :
وجه ِك
وقامتك
وشالك
ِ
ِ
معطفك!
وحتى
ِ
ُ
ٌ
أهدابك
الثلج رطب على
ِ
عينيك كآبة
وفي
ِ
هيئتك كلها
إن
ِ
ٌ
مصو غة من ماد ٍة واحدة!
حفروك
لكأنهم
ِ
أخدود في قلبي
شكل
على
ٍ
ِ
حديدية
ٍ
بسكين
ٍ
مغموسة بالكحل.
ٍ
ْ
فيه بسالم.
فسكنت ِ
وإلى األبد تلك المالمح
ْ
عادت
وبسبب ذلك ما
ّ
قسوة الحياة تضرني في شيء
وبسبب ذلك زاغت
ِ ُ
هذ ِه الليلة في الثلج ِ
ُ
استطعت أن
وما
َ
أرفع الحدود فيما بيننا
ُ
ْ
ومن أين أتينا
لكن من نحن ِ
َ
َ
عندما ال يبقى من كل تلك السنوات
ّ
التقوالت ,
إال
وعندما نذهب من هذ ِه الحياة؟!
فــراق
ُ
ينظر الرجل
العتبة
من
ِ
إلى البيت فال يعرفه!
لقد كان رحيلها كالهجيج
فآثار َ
الدمار في كل مكان
الفوضى ّ
تخي ُم على الغرف كلها.
وما كان َل ُه أن ّ
يقدر حجم الخراب
ّ
فالدموع غطت عينيه
ُ
والصداع بدأ يعصف برأسه
ُ
ٌ
ضجيج ما يمأل أذنيه منذ الصباح.
ُ
لم أم يقظة؟
هل هو في ُّح ٍ
ولماذا تتسلل إلى دماغه
كل تلك األفكار عن البحر؟
ُ
يصبح من غير الممكن
وحين
رؤي��ة ضوء الله بسبب الندى المتثلج على
النافذة
ُ
ُ
يتضاعف انغالق دائرة األسى عليه
وتصبح َ
بسطح البحر المقفر.
أشبه
ِ
لقد كانت غالية كثيرًا
ملمح من مالمحها ,
بكل
ِ
ٍ ٌ
كما هي قريبة إلى قلب البحر
ُ
اضطراب
��اف ِ��ه التي يرسمها
خطوط ض��ف ِ
األمواج
َ َُْ
ُ
النباتات
ومثلما تغرق جذوع
ِ
بفعل العاصفة ،غاصت
روح ِه
إلى أعماق ِ
مالم ُحها وتقاسيمها.
ِ
أزمان
في
المحنة،
سنوات
في
ِ
البقاء المستحيل
ِ
َ ُ
موجة القدر قد رمتها
كانت
إليه من األعماق.
ُ
لقد حملتها الموجة واجتازت بها
عقبات ال تعد ،ومخاطر ال تحصى
ٍ
وقذفتها
قريبًا منه!
وها هو ذا رحيلها اآلن،
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ّ
اإلجباري؛ ُر ّبما!
رحيلها
ُُ
ُ
سيأكل الفراق كليهما
ْ ُ
ويس َحق األسى عظامهما.
ُ
ُ
وينظر الرجل من حوله:
في لحظة ذهابها
قلبت أدراج الكومودينا
رأسًا على عقب.
َّ
وبقي يدور ساهمًا إلى أن حل الظالم
َ
األدراج
يض ُع في
ِ
َ
َّ
المرمية
الثياب
مزق
ِ
ِ
َ
ونماذج الخياطة.
ٌ
فإذا وخزت يده إبرة
َُْ
ثوب غير مكتمل
لم تنز ْع من
ًٍ
ّ
تجلت َ
أمامه فجأة
ْ
ُ
بصمت!
ينتحب
فراح
1953
ُ
جائزة نوبل
ُ ْ َ
ُ
كوحش أط ِبق عليه
هلكت،
لقد
ٍ
ُ
ٌ
مكان ما – إرادة ،ضوء
بشر -في
ٍ
ُ
ضجيج من يطاردونني،
وخلفي
َ
معبر لي خارج هذه المصيدة!
وما من
ٍ
ُّ
ٌ
ْ
غابة ُمع ِتمه وضفة بحيرة،
ُ
نهار؛
وجذع ُ شجر ِة شوح ٍ م ٍ
الجهات كلها
الطريق مقطوعة من
ِ
فليكن إذًا ما يكون؛ ّ
سيان عندي.
ُ
ما الذي ارتكبته أنا من فظاعات؟
ٌ
ٌ
شرير؟!
هل أنا قاتل؛
ُّ
ُ
ُ
جعلت العالم كله
َما فعلته :أنني
يبكي جمال أرضي
ومع ذلك وأنا اآلن على حافة القبر،
أومن أن زمنًا ما سيأتي
ُ
فيه ُ
روح الخير
تطرد ِ
الش ِر والدناءة
قوى ِ
1959

األسبوع األخير
ّ
عتمة الليل ّ
مخيمة.
لم تزل
ّ
و ما زال مبكرًا للنجوم التي ال تحصى
أن تنتثر في فضاء الكون
ً
مضيئة كأنها شعلة النهار،
ولو كان بمقدور األرض ؛ لنامت
أيام الفصح كلها
تهدهدها تراتيل المزامير .
ِ
ّ
عتمة الليل ّ
مخيمة.
لم تزل
جرح تعاني ُ
وثمة َ ٌ
ّ
منه الدنيا،
فالساحة اضطجعت كاألبدية
من الركن إلى الزاوية،
ّ
وستمر آالف السنوات
قبل أن يشرق الفجر والدفء عليها .
ما زالت األرض عارية ً تمامًا
شيء
وال يعنيها في
ٍ
أن تقرع األجراس في الليل
ً
وأن تردد التراتيل راضية مع المغنيين
وبدأ ًمن خميس الغسل
حتى سبت عيد الفصح.
َ
كانت المياه تلتهم الضفاف
ّ
وتشكل ّ
الدوامات.

والغابة كانت عارية مكشوفة
بينما وقفت أشجار الصنوبر
ّ
خالل أسبوع اآلالم كله،
ً
ّ
محتشدة كصف ٍ من المصلين .
أما في المدينة ،في ذلك
ً
ّ
الضيق فقد كانت األشجار عارية
الفضاء
متراصة ً كما في يوم الحشر
تنظر من خالل السور الكنسي.
كان الذعر يغشى نظراتها،
وكان سبب قلقها مفهومًا .
ّ
الحدائق تتخطى أسوارها،
و يهتز ُ
نظام األرض:
إنهم يدفنون إلهًا
ُويرى ٌ
ّ
القيصرية
ضوء عند البوابات
ٌ
ٌ
وغطاء أسود ،وصف من الشموع
ووجوه باكية –
ٌ
ٌ
وفجأة ً يظهر موكب ديني قادم ٌ
يخرج من الساحة
ّ
البوابة
شجرتي البتوال عند
وعلى
ِ
أن تفسحا الطريق.
الفناء
جاب الموكب ِ
محاذيًا للرصيف
ً
حامال معه من الشارع إلى الرواق
َ
الربيع ،وأحاديثه،
ً
وهواء له طعم القربان ِ
وغازات الربيع الكربونية
كان آذار يوزع الثلج َ
على الناس المتجمعين في مدخل الكنيسة .
َ
كشخص خ َر َج يحمل صندوقًا
ٍ
ّ
فتحه ومضى يوزع محتوياته حتى آخر خيط!
ويستمر الغناء حتى مطلع الفجر
ُ
واالنتحاب على أش ِّده،
ويتناهى خافتًا من الداخل ِ
فسحة خالية ٍ تحت المصباح
إلى
ٍ
ّ
ترتيل المزامير أو األناشيد الرسولية.
وع��ن��د منتصف الليل تصمت الكائنات
والخالئق
وقد تناهى إلى سمعها همس الربيع ؛
ً
ّ
يتحسن الطقس قليال
أنه ما أن
الموت
حتى يمكن االنتصار على
ِ
ّ
بقوة القيــــــــــامة!
معجـــزة
من بيت عانا مضى نحو القدس
ّ
تتملكه – وب��ص��ورة مسبقة – المشاعر
الحزينة.
كانت الشجيرات الشائكة تلتهب فوق
المنحدر
ٌ
وثمة َ دخان يبدو ثابتًا فوق سقف كوخ،
كان الهواء ساخنًا ،والقصب ال يهتز.
وكان سكون البحر الميت ِ غامرًا .
مضى محزونًا ،يحاور البحر الحزينَ
ُ
غيمات صغيرة ً
تثير خطواته
ٍ
ّ
فوق الطريق المغبرة ،كان يقصد ديرًا
في المدينة ،للقاء تالمذته.
َ
وغاص في أفكاره،
ُ
كانت األرض ساعتها تفوح برائحة الشيح.
َ
ّ
وق��ف وس��ط ّ
البرية ،وق��د صمت كل
وحيدًا
شيء
ّ
ّ
حراك ،منسية!
والبرية تستلقي دون
ٍ

21

ُ
األشياء والمخلوقات امتزجت :القيظ والبيداء
والعظاءات والينابيع والسواقي .
ُ
غير بعيد ٍة شمخت شجرة تين،
كانت بال ثمر تمامًاّ ،
أغصان وأوراق
مجرد
ٍ
ٍ
منك؟
قال لها المسيح  :ما الفائدة ِ
ُ
بجمودك هذا؟
تقدمينه لي
فرح
ِ
أي ٍ
ٌ
وأنت عقيمة ؛
إنني عطشان وجائعِ ،
كنت جلمودًا من
ولقائي بك كئيب كما لو ِ
الغرانيت
ُ
فيك!
نفع
وال
سيئة
م
أنت
كم
أوه ؛
ِ
ِ
ّ
فلتظلي هكذا إلى األبد .
ُّ
اللعنة في عروق الشجرة
وسرت هزة
ِ
ُ
ُ
وميض البرق ِ في ّ
ماص ِة الصواعق
كما يفعل
و ّ
ترمدت الشجرة ُ حتى آخرها .
ُ
ُ
واألغصان والجذور
ولو ملكت األوراق
ً
ّ
الحرية
والجذوع ُ دقيقة من
ّ
لكان لها أن تتدخل بقوانين الطبيعة؛
لكن المعجزة تبقى معجزة ،والمعجزة هي
الرب
.فعندما نكون في حالة اضطراب
َ
التشتت والبلبلة
عندما نكون وسط
ِ
َ
تدركنا سريعًا وعلى حين غ ّرة .
األيام الرديئة
َ
عندما دخل أورشليم
في األسبوع األخير
ُ َ َّ
هدروا في استقباله:أوصنا
ّ
َ
وركض الناس خلفه يلوحون باألغصان
ّ
ُ
وتجهمًا
تزداد رعبًا
األيام كانت
ُ
تالمس القلوب .
والمحبة ال
الحواجب تعبس باحتقار،
وهاهي ذي الخاتمة ،النهاية .
ناءت السماوات بثقلها الرصاصي
ّ
كله على الساحات .
ّ
دليل
الفريسيون عن
وبحث
ٍ
ّ
ُ
وهم يتملقونه كالثعالب
ّ
وأسلمته قوى الهيكل الظالمية
للرعاع كي ُيحاكمونه،
فلعنوه بالحماسة نفسها
التي كانوا قد هتفوا له فيها .
جموع الناس في الميدان المجاور
استرقت النظر عبر ّ
البوابة،
تزاحموا في انتظار الحل
الخلف واألمام .
وتدافعوا إلى
ِ
ّ
وتسربت الوشوشات من الجوار
وانطلقت الشائعات من كل الجهات .
ِ
فتراءت ُله طفولته
وهروبه إلى مصر ،كما في الحلم .
تذكر الجرف الشاهق
في الصحراء ،وذلك المنحدر
ُ
الشيطان
حيث أغواه
ممالك الدنيا .
بامتالك
ِ
ِ
تذكر مأدبة العرس في قانا،
ومعجزة َ الوليمة العجيبة،
البحر الذي مشى على صفحته نحو القارب،
ُ
يسير على اليابسة .
في الضباب ،كما لو أنه
ّ
تذكر تجمع الفقراء ،في الحظيرة .
والنزول إلى القبو مع الشمعة
حيث انطفأت من الخوف
ُ َ
عندما قام الرجل وقد بعث من الموت .
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تشي غيفارا ,قارئًا وكاتبًا
ترجمة �سالم عيد عن Miradas al Sur

|

كتب أرنستو غيفارا «آليغريا دي بيو» ,القصة
التي يفتتح بها كتابه ذكريات الحرب الثورية:
«مستلقيًا ,أطلقت رصاصة نحو الجبل ُمتبعًا
دافع الجريح الغامض نفسه .وعلى الفور رحت
ّ
أفكر في أفضل طريقة للموت في تلك اللحظة
ّ
ّ
التي بدا فيها كل شيء ضائعًا .وتذكرت قصة
ّ
يستعد البطل ,المتكئ
قديمة لجاك لندن؛ حيث
على جذع شجرة ,لينهي حياته نهاية كريمة؛ إذ
علم ّأنه محكوم بالموت ّ
تجمدًا في مناطق أالسكا
ّ
المتجمدة».
في تلك اللحظة غير المؤكدة بين الحياة
والموت ,ال يلتجئ تشي إلى ّ
أي من أشكال الله
ّ
ّ
التي ال تحصى؛ إنه يتذكر فقط قصة ،وإن كان ال
ّ
ّ
يتذكر (أو على األقل ال يقول) ,عنوان تلك القصة,
ّ ّ
ّ
ويدل كل شيء على أنها «إشعال نار» ,تلك القصة
المؤلمة التي يصف جاك لندن فيها موت بطله:
ّ
«تعثر وهوى على وجهه على الثلج .كانت تلك
آخر ّ
مرة شعر فيها بالذعر .وحين استعاد أنفاسه
ّ
وتمالك نفسه ,راح يفكر بأن يلقى الموت بكرامة
( )...إن كان يجب أن يموت بردًا ,فليفعل ذلك
بشيء من االحتشام .مع هذا السالم الوليد وصلت
ّ
أولى أعراض الرقاد العميق .وفكر :يا لها من فكرة
جيدة ,الموت في أثناء النوم! كما لو أعطي ّ
مخدرًا.
ّ
يظن الناس .كان ّ
ثمة
لم يكن البرد رهيبًا كما
أشكال أسوأ للموت».
في عام  ,1966ظهرت حكاية خوليو كورتازار
«اجتماع» التي تبدأ بهذه الكلمات« :ما كان لشيء
ّ
أن يسير سيرًا أسوأ ,لكننا لم نكن على األقل في
القارب اللعين ,بين ّ
تقيؤ وضربات البحر وقطع
البسكويت الرطبة ,بين رشاشات ولعاب ,أشياء
ّ
مقززة ,نواسي أنفسنا حين نستطيع بالقليل من
ّ
التبغ الذي بقي جافًا» .تذكر حكاية «اجتماع» بما
يرويه غيفارا في «آليغريا دي بيو» .ومن المثير

لالنتباه اإلشارة للطريقة التي يتمفصل بها هذا
ّ ُ
األدبية :تستحضر
النوع من شبكة العنكبوت
حكاية لجاك لندن في حكاية ألرنستو غيفارا،
وسيكون هذا النص األخير ب��دوره السبب في
كتابة حكاية من حكايات خوليو كورتازار .يرتبط
األدب ارتباطًا وثيقًا بحياة غيفارا.
في سييرا مايسترا وفي واحد من أوائل أعمال
حرب العصابات ,سيواجه معضلة عنيفة :ألسباب
ّ
حاسمة تتعلق بالوزن ،سيكون عليه أن يختار
بين تحميل صندوق رصاص وصندوق أدوية .فال
ّ
يتردد ,يترك صندوق األدوية على قارعة الطريق
ويضع صندوق الرصاص في حقيبته .يختار
ّ
ً
أن يكون جنديًا بدال من أن يكون طبيبًا .لكنه ال
ّ
يتخلى عن وضعه ككاتب .الكتب أشياء ثقيلة
ّ
أيضًا ,بعضها بمحتواه؛ والكل بوعائه .لكنه,
ّ
ومنذ األيام األولى في سيرا مايسترا حتى األخيرة
في كيبرادا ديل يورو ,لن ينفصل عنها أبدًا :في
واحدة من الصور الملتقطة في بوليفيا نراه يقرأ,
جاثمًا على فرع شجرة .ويروي ريجيس ديبراي,
ّ
الشاهد على تلك األيام ,كيف أنه «جعل لنفسه
مكتبة صغيرةّ ,
مخبأة في كهف إلى جانب مخازن
المؤن وجهاز اإلرسال».
كانت الكتب لتشي غيفارا أشياء ذات ضرورة
أولية .وحين وقع في  8تشرين ّ
ّ
األول  1967في
قوات المرتزقة ,كان في ظروف ّ
أيدي ّ
مروعة :كان
ّ
ً
يرتدي أسماال ,حافي القدمين ,لكنه كان يحمل
دفتر مذكراته عن الحملة مربوطًا إلى حزامه ,إلى
جانب الذخائر القليلة .كان ضروريًا أن يكتب,
ّ
ّ
أن يبني قصة .وساعة اختيار مرشد ومعلم فإنه
يختار شاعرًا كبيرًا .في  28كانون الثاني ,1960
بعد أيام قليلة على انتصار الثورة ,كتب« :كان
مارتي ّ
موجه ثورتنا المباشر ,الرجل ال��ذي كان
يجب اللجوء دوم��ًا إل��ى كلمته إلعطاء تفسير

ّ
كنا نعيشهاّ ،
ألن
صحيح للظواهر التاريخية التي
ّ
خوسيه مارتي أكثر بكثير من كوبي :إنه أمريكي؛
ّ
ينتمي إلى بلدان ّ
قارتنا العشرين كلها .يكفينا
فخرًا أن نحيي كلمات خوسيه مارتي في وطنه,
في المكان الذي ولد فيه» .وسيكون مرشد الثورة
الكوبية مرشده الخاص .كان يمكن لهذه الجمل
التي تعود لمارتي ,أن تخرج من شفتي غيفارا:
ّ
«إن الذين يقاتلون يدفعهم الطموح إلى استعباد
شعوب أخرى ,للحصول على مزيد من السيطرة,
ً
ليأخذوا من شعب آخر أراضيه ,ليسوا أبطاال؛ بل
هم مجرمون».
في المقدمة لكتاب ذكريات الحرب الثورية,
يستشهد روبرتو فرنانديز ريتامار بخوسيه
ً
مارتي« :أليس ّ
اختزاال؟ ّ
ثمة الكثير
فن الكتابة
ّ
مما يجدر قوله ,ما يجب قوله بأقل عدد ممكن من
ّ
الكلمات؛ مع ذلك ,فلتحمل كل كلمة جناحًا ولونًا».
ويعرف أرنستو غيفارا كيف يعطي كتابته جناحًا
ّ
ّ
«القوات محطمة
ولونًا .ونقرأ في الكتاب المذكور:
ّ
ّ
ومتورمة
متضورة جوعًا ,األقدام دامية
معنويًا,
ّ
بحيث ال تدخل فيما بقي لها من أحذية .إنها
على وشك االنهيار .فقط في أعماق مداراتها يبدو
ضوء ضعيف صغير يلمع وسط االنكسار».
يرى فيديل كاسترو ّأن قصص حرب تشي ال
ّ
ُيعلى عليها .ويؤكد فرنانديز ريتامار ذلك فيقول:
ّ ّ
«لحسن حظنا أنه ليس فقط واحدًا من أكثر وجوه
المأثرة التي بدأت حينها إبهارًا؛ بل هو مؤرخها
أيضًا ( )...في ذكريات الحرب الثورية ليست
االعتبارات الفكرية وحدها هي التي ّ
تحرك تشي
لكتابتها – لكتابتها ,من ناحية أخرى ,بنثره الرائع
والجاف والمحكي .-فالفنان أيضًا من يكتبها».
ّ
كتب مارتي في عام « :1895أعيش كل يوم
خطر أن أبذل حياتي في سبيل بلدي وواجبي»,
ومات في  19أيار وهو يناضل من أجل ّ
حرية كوبا,

غيفارا

في معركة بوكا دي دوس ريوس .وكان عمره 42
عامًا فقط.
وكتب تشي في رسالته األخيرة إلى فيديل
كاسترو« :سأحمل إلى ساحات المعركة الجديدة
اإليمان الذي ّ
علمتني ّإياه ,روح شعبي الثورية,
شعور الوفاء ألقدس الواجبات :محاربة االمبريالية
حيثما تكون» ,وفي  9تشرين ّ
األول من عام 1967
ُ
قتل في بوليفيا .وكان عمره  39عامًا فقط.
وقبل عقدين من الزمن تقريبًا على ذلك ,في
رسالة كتبها إلى أرنستو ساباتو ,اعترف غيفارا,
ّ
الذي لم يكن قد صار تشي بعد ,بأنه قرأ (واحدنا
ّ
ً
والكون) قائال «في ذلك الوقت كنت أعتقد أنه أن
يكون المرء كاتبًا هو أعلى لقب يمكن أن نطمح
ّ
إليه» .لعله كان يجهل في تلك األيام ّأن ذاك
ّ
اللقب األعلى ُ
سيضاف عن جدارة إلى كل األلقاب
األخرى التي سيحصل عليها في نهاية المطاف.

الثقافات الشعبية /تتمة
الفن الشعبي وتأثيرها في المنزل النوبي ،وعن جماليات المثلث
كوحدة زخرفية في الثقافة الشعبية وتصميمات المنسوجات
المعاصرة.
ّ
شكل المؤتمر بأبحاثه ومحاوره الشاملة ومناقشاته وعروضه
ً
التطبيقية مجاال واسعًا الستعادة دراس��ة موضوع الثقافة
الشعبية من معطيات حديثة ومتطورة.
وقد خلصت نتائج المؤتمر وتوصياته إلى نماذج جديدة
دعت إلى أهمية استعادة دراسة الثقافة الشعبية ومكوناتها
وخصوصياتها في الهوية الوطنية ،وض��رورة افتتاح أقسام
أكاديمية للتخصص في دراستها سواء على صعيد المرحلة
الجامعية األولى أو الدراسات العالية .وتأسيس موقع الكتروني
وشبكة معلومات تضم نماذج من الثقافات والفنون الشعبية.
كما دعت التوصيات إلى وضع معجم علمي شامل لمفردات
الثقافة الشعبية العربية ومصطلحاتها األساسية.

والجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للمؤتمر دعت البروفسور
«جون ستوري» من جامعة سندر الند في لندن إللقاء محاضرة
بعنوان «التفكير في الثقافة الشعبية بطريقة نقدية» ،وقد
ّ
قدمها في الجلسة الختامية بحضور رئيس الجامعة وأساتذتها
والباحثين المشاركين في المؤتمر ،عرض فيها للتعريفات
المختلفة لمصطلح الثقافة الشعبية ()Populor Culture
وتنقالتها من الثقافة الشعبية وثقافة النخبة والثقافة
الفولكلورية وثقافة العوام االستهالكية .والثقافة الدونية
ً
والثقافة الحقيقية التي أعطى مثاال لها في مسرحيات شكسبير
التي بدأت كثقافة شعبية ثم تحولت فأصبحت ثقافة حقيقية.
أما المفهوم الخامس للثقافة الشعبية كما قدمه «ستوري»
فهي ثقافة البناء الحضاري ،ثم عرض للمفهوم السادس واألخير
في ظل الحضارة البريطانية كمفهوم مرتبط بمفهوم «الهيمنة»
.Heje Mony

فبين أن الثقافة الشعبية في هذا اإلطار تتحول إلى حلبة
للنقاش والصراع بين المجموعات المسيطرة والمجموعات
المعتمدة عليها؛ أي بين قوى الجذب والممانعة مما ينتج عنه
مفهوم جديد للثقافة الشعبية يدمج بين كونها ثقافة ناتجة
من األسفل كما هي من األعلى وثقافة أصيلة ،كما هي ثقافة
استهالكية ،هي صوت العامة كما هي صوت الخاصة.
وقد بين الباحث أهمية دراسة هذه المفاهيم جميعها وأخذها
باالعتبار عند دراسة المصطلح ومكونات الثقافة الشعبية.
مرة أخرى تؤكد المؤتمرات العربية التي تجمع بين الباحثين
واألساتذة األكاديميين من الجامعات ومراكز البحث العلمي في
مختلف األقطار العربية أهميتها في تأكيد وحدة الثقافة العربية
ومكوناتها اإلبداعية والحضارية .األمر الذي يؤكد أهمية دعم
هذه المؤتمرات وتشجيع عقدها بمختلف وسائل الدعم والرعاية
من قبل المنظمات والجهات العربية ذات العالقة.
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وداعًا أيها الراحل
جنوى ح�سن

ً
رحلت بطيئًا مثقال بالجراح ،مفعمًا بالدماء
الطاهرة ،ومعجونًا بآثام جسام ،ومغمسًا باأللم
واألحزان ..رحلت تحمل في قامتك أحداقًا كانت
ترنو ألمانك ..وأدمغة ،وهامات يعجز القلم عن
وصفها.
لماذا ه��ذا السخط في أيامك على بني
البشر؟ فهل اختطفت غضبك من أي��ام يوم
القيامة؟ وغمست أيامك جميعها بنار جهنم،
حتى وصلتنا حارقة كاوية وتحمل هذا الوابل
من الدمار ،والقتل ،والتشريد والتمثيل بأبناء
البشر من العرب والمسلمين؟.
استهللت يومك األول بتونس الخضراء،
ُه ّدمت حضارتها التي بنيت خالل قرن من
الزمان .أنرت طريق الشباب ،ثم ما لبث الطريق
أن تالطمت فيه األجساد والحناجر ،واألحداق
تبحث عن مأمن وأمان للعام القادم ..تفتش عن
المنارات لتستظل بظل قامة مألى باإلنسانية
ب��ال��ح��ب ب��ال��ن��ض��ال م��ن أج���ل ش��ع��ب تونس
الخضراء.
في مصر أيها ال��راح��ل .أشعلت القلوب
لينعم اآلخرون بالدفء واألمان ..ثم ما لبث الرماد
أن تطاير في الهواء ،وتعرى الشعب ونام في
الساحات ،يفترشون األرض يلتحفون السماء
طلبًا للحياة الكريمة واالستقرار؛ حيث ال ربان
يقود راية األمان..
وه��ا هي الفوضى ..والضياع ،والتشرد،
واألضغان تتربع فوق المباني وبين ثنايا الحارات.
ّ
فجروا أنابيب الغاز مرارًا ليقطعوا الطريق على
األعداء .ولكن هيهات هيهات ..تعرت الفوضى
في الشوارع من دون خجل من األحياء ،واألحقاد
تحقن بالمبيدات وتنفجر لتقتل أبناء الحياة،
أخوتهم في األرض ،في المآكل ،في الماء ،وفي

الكنائس بيوت الله ..واألرض تبتلع الجثث
وتمتص الدمار واألح��زان ..والشعب يتطاحن
حرصًا منه على السيادة والبقاء.
وأياد
لن تطفأ النار طالما هناك أفواه تنفخ
ٍ
مدنسة باآلثام ،تأصلت في نفوسهم الجريمة،
وباتوا يرتعون بالشعوب العربية كما يشاؤون..
لماذا أيها الراحل؟ ألن هناك من يفرش لهم
البساط ليتسللوا كاألفاعي خلسه إل��ى أمة
اإلس�لام ،يبخون السم في ال��زاد وف��ي أقنية
العباد وشرايينهم ..لمن سلمت راية البالد؟
وهل حرقت معك وفوق بساطك كل الدمار الذي
حل بأبناء الشعوب...؟
لم يبق مكان إال هشمته أيامك النارية في
معظم ال��دول العربية ..أسرجت حقدك على
ليبيا ،فحولتها إلى خراب إلى مقابر جماعية.
تعاضد فيك أبناء العرب مع أعداء الله فدكوا
البالد ،وحصدوا األرواح ،وعجنوا بالبشر التراب..
أبادوا الحب في قلوب العباد ،ونشروا الفوضى
وعم الدمار والكراهية واالغتياالت..
بعد ذلك تركوها تئن بالجراح نهبًا للوحوش
الضارية ومصاصي الدماء دول الغرب وأمريكا
اإلسرائيلية ..ليتقاسموا ما تبقى من جسد ليبيا
والبترول واألموال ،وباقي الشعب فليذهب في
مهب الريح.
ناهيك عن ما حل باليمن الشقيق ،هذا
الشعب الفقير ،لقد قسموا اليمن قسمين،
وأشعلوا بينهم النار ،وتركوهم يقتلون بعضهم
بعضًا بأيديهم ..ضربوا الرئيس وعالجوه ،أعادوه
ثم أقالوه ،وهم بذلك يلهون باليمن كالدمية
في يد طفل شقي ..ثم تركوا الشعب البسيط
مرتعًا للدمار والتشرد وزيادة الفقر والضياع..
لكنهم أخطؤوا أيها الراحل االختيار ،إذ دسوا

محاضرة علوم البالغة
للدكتور عبد الكريم محمد حسين

أيامك الملتهبة في أرض األصفياء ،أرض النقاء
واألمن واألمان ،أرض الحضارة وتمازج األديان..
ألم يدروا بأن دمشق أقدم مدينة مأهولة في
العالم؟ هل نسي األوغاد تاريخ دمشق وعراقة
شعبها ،والحضارات التي تعاقبت على أرضها،
ولم تزل شامخة حتى يومنا هذا؟!
رحلت ،ومعظم أثرياء العرب واإلسالم كفيفو
البصر مثقوبو اآلذان ..فباتوا حيارى ال يرون
وال يسمعون ،لكن أيديهم ال تزال ملتصقة
بأجسادهم العرجاء ..فسلموها للطغاة ،ألعداء
الله واإلس�لام ..وهؤالء سحبوهم إلى الهالك،
هالك الدنيا والدين وي��وم الحساب ..فباتوا
يضربون خبط عشواء ،بيدهم قطعوا األعناق،
بلسانهم ذبحوا أبناء أمتهم العربية تحت لواء
الديمقراطية والحرية البكماء..
لماذا أصغيت لهؤالء العميان .فهل رأيت
أعمى يقود أقمارًا..؟! وهل سمعت أطرش يدعو
ً
إلى الصالح؟! ليتك أيها الراحل قلت كلمة فصال
فيما فعله العميان من أرض الشام ..حتى آخر
يوم من أيامك التي ودعناها بصمت األموات،
وتفجر ال��دم من مآقينا مع ال��دم��وع ،وقلوبنا
الملتاعة أين تكدس األحزان؟!
ألم تسمع صراخ قلوب األمهات الثكالى ،ألم
تر دموع اليتامى األبرياء؟!..
ألم تبكك أجساد البشر ،وقد عجنت بالتراب
والدم حتى ضاعت معالمها عن أعين الشيطان،
فكيف بأخيه اإلن��س��ان؟ ف��ي آخ��ر ح��وادث
التفجيرات في دمشق ،وما حجم الخراب الدمار
الذي حل بالمكان؟!
أين عدالة السماء من هؤالء الخونة الذين
يسعون بكل الطرق الدنيئة ..بالنار ،بالغدر،
بالتلفيق .والتكذيب ،بالفبركة والتحويل ،لهدم

إسماعيل كاداريه شاعرًا روائيًا من ألبانيا
صدر حديثًا عن الهيئة العامة السورية للكتاب دراسة جديدة
عن الكاتب األلباني المعاصر «اسماعيل كاداريه »Ismail Kadare
أديب إنساني ،تجاوز أدبه الطابع المحلي والقومي المتخصص
لوطنه إلى آفاق أرحب ،يجد فيه المثقف جوانب من حياته وحياة
بلده «ألبانيا» فالمشكالت المتعلقة بالتحرير الوطني التي طرحها
تشبه التحرير الوطني في العالم ،وأن نضال الجماهير طلبًا للحرية
هو في جوهره واحد...
فالكاتب «إسماعيل كاداريه» هو أبرع من رسم مأساة شعبه
األلباني في مواجهة االستبداد واالستعمار ...بابتسامة تفطر مرارة،
وتستدر الدمع من ثنايا التهكم ،وهو قادر على أن ُيقيم مفارقات
عجيبة ال تخطر في البال بين وجهي الحياة اإلنسانية المتقابلين:
األلم واألمل معتمدًا جدلية األضداد التي يجمعها ببراعة في موقف
واحد.
يقع الكتاب في  134صفحة من القطع الكبير .وهو من تأليف
األستاذ الكبير عبد اللطيف األرناؤوط

يمثل كتاب «محاضرة» علوم البالغة ـ نحو معجم كتب البالغة»
للدكتور عبد الكريم محمد حسين مجهود سنوات طوال عكف فيها
المؤلف على مكتبة البالغة العربية قراءة فاصطفى منها أكثر من
خمسمائة كتاب ،فيها الدراسة الرصينة ،ومنها الرسالة الجامعية،
ومنها الكتاب التعليمي ،ومنها المقال القصير أو المحكم.
وجعل بغيته خدمة الباحثين والدارسين والطلبة المبتدئين
فذكر وراقة الكتاب المدروس وأومأ إلى محتواه ووقف على رؤية
مؤلفة أو منهجه ناقدًا ،وجعل كتب المتقدمين مرتبة وفق وفيات
المؤلفين وأثبت كتب المعاصرين مرتبة على تواريخ طبعاتها
ومنهجه مرسوم في مقدمته فكان مصباحًا للسالكين.
الكتاب ضمن منشورات اتحاد الكتاب العرب سلسلة الدراسات
للعام الماضي ،وهو في  325صفحة من القطع الكبير.

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

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.

ومكانتها الجغرافية.
حضارة سورية وثقافتها ّ
وتاريخها العريق المشرف ولحمة شعبها
ال��ن��ادرة؟! يريدون تقويض اإليمان والصبر
والتقوى في نفوس السوريين لبث المذابح
الطائفية والمذهبية.
ك��ل ذل��ك ينفذه العميان الطرشان من
أصحاب العقول الجوفاء ،إلرضاء رغبات أمريكا
وإسرائيل وحلفائهم األنذال ..وطلبًا للكرسي
والجاه والمال ..ال عليك أيها الراحل؛ قد أكون
أثقلت عليك بما ّ
حملتك إياه ..فأنا غير متناسية
القدر الذي يمتحن أبناء سورية المؤمنين بالذين
عاهدوا الله واألرض والقائد بشار للدفاع عن
كل حبة تراب من أرض سورية الصامدة ..أرض
اإليمان والمؤمنين ومدفن األولياء الصالحين
ُ
وهؤالء وأحفادهم دروع ال تنال ،وبروج ال تطال..
وستبقى األرض السورية أرض الشرفاء األوفياء
أصحاب المبادئ والرجال الشجعان النجباء..
تحت راية قائد فذ ..ذي نظرة ثاقبة ،وعزيمة
رائدة ،وصالبة فريدة ،وفكر ثوري ال ُيضاهى..
لقد أذهل عقول األعداء وأضاع رشدهم محبة
الشعب السوري لقيادته الحكيمة وأثار حنقهم
وبعثر صبرهم تلك اللحمة القوية في الشعب
السوري التي أفشلت مخططهم العدائي اإلجرامي
العالمي .رغم كل ما رصده العميان من مليارات
ال���دوالرات ،وساهم الجيران بإدخال األسلحة
والمسلحين إلى أرض اليقين لهدم قلب العروبة
النابض بالحب والتآخي والعروبة واإلسالم ،ولكن
أيها الراحل من كان معه الله فال يخشى من
هؤالء الصعاليك المهووسين بالحياة ،الذين ال
آخرة لهم إال النار والدمار ،وسينقلب السحر على
الساحر بإذن الله..

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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بيان اتحاد الكتاب العرب حول قرار الجامعة
اطلع اتحاد الكتاب العرب على قرار
جامعة الدول العربية المعلن بتاريخ األحد
2012/1/22م ورأى فيه خروجًا على كل ما
جاء في تقرير بعثة المراقبين المشكلة
من قبل الجامعة نفسها ،كما رأى فيه
خرقًا فاضحًا لميثاق الجامعة العربية وال
سيما المادة الثامنة منه ...فقد أصرت
الجامعة على تبني الرؤية المسبقة لبعض
أعضائها والقاضية باستهداف سورية
قيادة وشعبًا ،وبخاصة حين صممت على
ت��دوي��ل أزم��ة س��وري��ة ووضعها بيد من
يهدف إلى النيل من سيادتها وأمنها
واستقرارها.
وفي صميم ما حمله ق��رار الجامعة
من مساس ص��ارخ بالسيادة السورية،
بدا واضحًا ـ كذلك ـ أن مصلحة الشعب
السوري لم تكن ملحوظة في هذا القرار،
إذ كيف تكون االستعانة بالخارج األجنبي

الطامع بالسيطرة على المنطقة مطلبًا
عربيًا أو سوريًا؟ وكيف يكون استحضار
الدور الدولي إنجازًا في مصلحة الشعب
السوري؟؟!!
ً
كان مؤمال من الجامعة أن تظل على
مسافة واحدة من األح��داث ،ال سيما بعد
أن وضع بين يديها التقرير كي تقدم ما
هو مناسب للوصول إلى الحل المنشود
الذي يحفظ الوطن السوري لجميع أبنائه،
وهو الحل الوطني الذي يقوم على الحوار
واالعتراف باآلخر وحقه في االختالف لبناء
مجتمع تعددي ديمقراطي.
إن طلب التدخل الخارجي في الشأن
السوري ُمدان بكل األحوال ولن يسهم بأي
حل لألزمة بل سيزيدها تعقيدًا ،ويعرض
وحدة الشعب السوري للخطر ،وهذا ما لم
يلحظه قرار الجامعة.
ومن هنا فإن اتحاد الكتاب العرب

الذي استنكر وأدان كل تدخل خارجي،
يرى في قرار الجامعة العربية إدانة لها من
جديد ،فقد كان عليها القيام بدور إيجابي
يحافظ على سورية بوصفها مؤسسة
إقليمية ،تسهم في مواجهة األخطار
المحدقة بجميع الدول األعضاء ،ولكنها
خيبت ظن كل مثقف عربي بهذا الدور
الذي اضطلعت به.
ويؤكد اتحادنا أن حل األزم��ة يجب
أن يظل وطنيًا سوريًا بامتياز ،وفي إطار
الخطوات اإلصالحية التي جرت وتجري
لتوفير األرضية المناسبة له ،ويدين أي
حل يخرج عن هذا التصور.
ويتوجه إلى كل مثقف وأديب لكي
يتحمل مسؤوليته الوطنية والقومية
بوصفه يمثل ضمير األمة والحامل األمين
لهويتها وعروبتها.
اتحاد الكتاب العرب

في االحتفال بالذكرى الثالثة واألربعين
لتأسيس اتحاد الكتاب العرب
حفل استقبال وتكريم للمتقاعدين وتوزيع جوائز مسابقة
األسبوع األدبي في المسرح للعام 2011
ً
احتفاء بالذكرى الثالثة واألربعين لتأسيس اتحاد الكتاب
ً
العرب يقيم المكتب التنفيذي لالتحاد حفال تكريميًا للمتقاعدين
عن عامي  2001و 2002وذلك في الثانية عشرة ظهر يوم السبت
 11شباط في قاعة المحاضرات بمبنى االتحاد في المزة.
وتلقى في الحفل كلمات اتحاد الكتاب العرب وصندوق
التقاعد وكلمة المتقاعدين وكلمة الفائزين بمسابقة األسبوع
األدبي في المسرح.
وسوف يحتفى بتكريم كل من السادة والسيدات
متقاعدو عام 2001
بدر الدين عرودكي
أحمد فرحان الناصر
وليد عارف الحجار حسان الكاتب
نصر الدين البحرة نزار عيون السود
متقاعدو عام 2002
أمينة بيطار
		
شوقي بغدادي
محمد طارق الشريف
		
فراس السواح
الحكم دروزة
		
منير ناصيف
زكريا شريقي
		
خيرية قاسمية
صالحة سنقر

كما سيتم توزيع جائزتي الفائزين بمسابقة األسبوع األدبي
في المسرح للعام  2011وهما األديبان :إسماعيل خلف خلف وعبد
الكريم أديب بدرخان.
وفي تصريح لألسبوع األدب��ي بهذه الذكرى قال الدكتور
حسين جمعة رئيس االتحاد:
إذا كان الوطن يمر بأزمة تلفح الوجوه بمرارتها فإن مثل هذا
االحتفال يريد أن يشعل شمعة تضيء العقول إلعادة الحكمة
إليها واستشراف جمال هذا الوطن المكنوز بحضارته الخالقة
وقيمه األصيلة.
إن ذكرى تأسيس االتحاد يعيد إلى األذهان أسماء أولئك
المؤسسين الكبار الذين وضعوا الثقافة الوطنية والقومية هدفًا
لهم يسعون إلى تحقيقها وتعميمها واالرتقاء بها في الوقت
الذي يسعون فيه إلى بناء مجتمع عربي نهضوي متحرر من الوهم
والجهل واالنتماءات الضيقة والوالءات المنحرفة.
ومن هنا يأتي احتفالنا هذا العام بالمتقاعدين الذين قدموا
عصارة جهدهم وذوب انفسهم للثقافة العربية الزاهية واألدب
السامي.
وستظل هذه الذكرى حافزًا لنا لنقدم المزيد من الجوائز
والمسابقات وكلمة وفاء ألولئك المبدعين المميزين.

بديع صقور في السماء إلى سانتياغو
في السماء إلى سانتياغو
اآلن ..ال شيء
اآلن ..أشرعة بيضاء
وزرقة بال حدود
اآلن أغتسل بالمطر
أعانق الطيور
لو تعود ذات يوم
بهذه الكلمات الرقيقة يبدأ الشاعر بديع
صقور مشواره اإلبداعي الجديد «في السماء
إلى سانتياغو» حيث تنتهي األرض ،وفي هذا
المشوار عشرات العناوين الفرعية والرئيسة
والتي تبدأ من أن تشيلي اسم آت من لغة
الشعب األصلي «إيمارا» ومعناه حيث تنتهي
األرض وه��ي ب�لاد طوالنية الشكل تمتد من
الشمال إلى الجنوب ما بين الصحراء والثلوج.

خمسة وعشرون حنينًا وكلما رفعت يقول
الشاعر أشرعة الرحيل مزقتها الرياح.
خمسة وعشرون غيابًا يمتد من سانتياغو
إلى بيت عيالن (قرية الشاعر) راح��ة النفس
أبدية الحضور وخلسة تخط بريشة روحك ما
كان يمكن أن تخطه قبل خمسة وعشرين عامًا.
وفي مشواره «إيزابيال» ابتسامة على وجه
ال��ب��راري تختزل ضحكات البحيرات بالرقص
وارتشاف البيسكو الممزوج مع الليمون .وإيزابيال
شغوفة بالرقص وشغوفة بالصهيل.
عندما تقترب من موقدة صدرك
تشب النار في أرجاء بيتك
وما عليك إال االنصياع لالشتعال
النصوص في  270صفحة صادرة عن دار
أنانا للطباعة والنشر

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

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

مدير التحرير :حنــان درويــــــــ�ش

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

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

هيئة التحرير:

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

غ�سان كامل ونو�س

لي�س �آخراً

مؤشرات «ثقافية»!
بعد أيام من دخول قوات االحتالل األمريكي بغداد ،بدأت سرقة منظمة
للكنوز الثمينة في المتاحف العراقية؛ وفي ذروة األحداث االحتجاجية في
القاهرة ،تمت مداهمة المتحف الوطني ،والسطو على بعض موجوداته
ّ
القيمة ،وتخريب تماثيل أخرى ،وقبل أسابيع أحرقت أضخم مكتبة تاريخية
في قلب القاهرة ،تلك التي تضم نحو مئتي ألف كتاب! ويضاف هذا إلى ما
ّ
تردد من دعوات للنيل من مؤلفات نجيب محفوظ بحجة تأثيراتها اإللحادية،
وهذه محاولة الغتيال إرثه األدبي ،بعد محاولة اغتيال األديب الراحل في
حياته.
َ
وفي سورية لم ينس «طالب اإلصالح السلميون» أن يقوموا بإحراق المركز
الثقافي في بصرى ،ولمن ال يعرفه ،فهو جزء من اآلثار الحضارية في تلك
المدينة التاريخية ،مكانًا ومقامًا ورمزًا ومعنى ..وبالمناسبة فقد كنا هناك
أواخر العام 2010م ،لتوزيع جوائز المركز الثقافية لعدد من الموهوبين من
أبناء سورية!
كما ّ
تنبه «الثوار» إلى أهمية متحف الفسيفساء األشهر في معرة النعمان،
وما يحتويه من لوحات ن��ادرة ،منها نحو ألفي متر مربع من الفسيفساء
المعروضة بأبعاد متنوعة ،وأشكال بديعة ،وإبداعات فريدة ،ما جعل ذلك
المتحف األول للفسيفساء في العالم؛ ّ
فتم الهجوم عليه ،لكن الكرام من
ّ
المعري ،حموه بأفئدتهم وعيونهم وأجسادهم .وللمناسبة
المواطنين في بلد
أيضًا ،فقد تشرفنا بزيارة متحف المعرة ،ومتحف إدلب الغني بالكنوز األخرى،
وال سيما رقيمات أهم مكتبة اكتشفت في «إيبال» التي تمت زيارتها أيضًا،
ً
في شهر تشرين األول من عام 2010م استكماال لفعاليات مهرجان المعري
العاشر مع مجموعة من المثقفين العرب!
وال يخرج عن هذا السياق االعتداء على نحو  1000مدرسة في سورية،
ً
ُ
وتعطيل الدراسة في عدد من المناطق؛ كما يزيد اإلجرام كارثية اغتيال
العلماء والمميزين ،الذي ابتدأ منذ األيام األولى في حمص باستهداف أصغر
مخترع في العالم! بعد ذلك تتالت عمليات القتل المنظم لرموز علمية في
الجامعات ،وأصحاب شهادات واختصاصات مهمة مدنية وعسكرية ،في
بيوتهم أو أماكن عملهم .وهذا يذكرنا بما كان من اغتياالت مشابهة تمت في
أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي في سورية ،ومالحقة
ً
العلماء العراقيين األفذاذ قتال أو تهجيرًا في أثناء االحتالل األمريكي ،الذي
انتهى كابوسه األسود منذ أسابع قليلة .كما تتشابه أعمال القتل والتنكيل
والتمثيل والتفجير إلرهاب المواطنين ،وإثارة الفتن المذهبية والطائفية،
وتقويض أركان الدولة ومؤسساتها؛ فالجهة نفسها ،كما قال بثقة أحد
مراقبي جامعة الدول العربية من العراق الشقيق ،في لقاء وفد الجامعة مع
المثقفين واألدباء في طرطوس منذ أيام.
ّ
إن مثل هذه السياسات ليست غريبة على الفئات التي تتبنى الفكر
الظالمي ،الكافر بالتاريخ اإلنساني المضيئ ،والمعادي للحاضر ومشاعله
ّ
الوضاءة ،المبشر بمستقبل شاحب ومصير أسود؛ وليس ذلك غريبًا عن الجهات
ّ
التي تدعمها في الداخل والخارج ،والشرق والغرب؛ تلك التي يتغنى الكثير
ّ
منها بالتنوير والتحضر ،لكن الغريب أن يمر كل ذلك من دون أية إدانة لمثل
هذه األعمال ،أو حتى اإلشارة إليها ،من دعاة المدنية والحرية والديمقراطية،
ولعل ذلك يندرج في حسابات القائلين بأنهم ال يريدون أن ينخرطوا في
«معارك جانبية»! ،حتى لو أدى ذلك إلى رفض االعتراف بالعصابات المسلحة
التي تعيث إجرامًا في مناطق مختلفة؛ حتى أن المثقفين يبدو أنهم ال
يتأثرون باستهداف الرموز الثقافية وموائل التعليم المادية وروادها
ً
المضحين ،وال «يحتجون» على افتقاد المميزين علمًا وتحصيال وتدريبًا ،وال
يشعلون الشموع على التعددية ،وال يتخوفون من أحكام الحدود السوداء،
وال «يتحركون» لوقف هذه الخسارات األخالقية والحضارية واإلنسانية؛ أم أن
ذلك يأتي أيضًا في أرصدة «اآلخرين» وحساباتهم أيضًا؟! وربما كان لبعضهم
رؤية مختلفة للحضارة واإلنسانية ،تتمثل بأنه على الناس أن ال يفكروا إال
باتجاه واحد ،وأن ال تكون لهم قناعات أخرى أو عبادات أو طقوس؛ كما أنه كثير
على المرأة أن ترى بعينين اثنتين؛ فعين واحدة تكفي! ولو قدروا ّ
لقدروا على
العباد –وليس من قبيل البخل والتقتير -أن يتنفسوا من منخر واحد!
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