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 |  جندت زريقة

سقط العراق ولم ينحن نخيله. كان ذلك عنوان لزاوية كتبتها في عام 2003 في جريدة 
الوحدة بعد الغزو، واآلن يخرج المحتل األمريكي تاركًا خلفه العار لمن جاؤوا به، ولكن كلفة 
الغزو فوق ما يتصوره عاقل 800 مليار دوالر يدفعه العراق من نفطه ومن صحة المواطن 
واستقراره، لصالح الغازي الذي خرج بعد أن نهب العراق، ودمر حضارته وتراثه، هذا أواًل، أما 
تاليًا فهناك خمسة ماليين من أبنائه خارج الطاقة البشرية منهم مليونان ونصف ضحية، 
وبالمحصلة  داخله،  ونازح  العراق  خارج  مهجر  بين  ماليين  وخمسة  ومشوه،  عليل  والباقي 
حوالي خمسة عشر مليون منكوب، ناهيك عن الخسائر المادية والثروات التاريخية التي 
منثورًا،  هباء  فأصبحت  وفخار،  عز  معالم  لتكون  بنائها  أجل  من  العراق سنين طويلة  دفع 
باإلضافة إلى األذى الروحي والنفسي والجسدي الذي أصاب العراقيين عبر طرق التعذيب 
واالعتداء المشين، لم يخل منها منزل أو عائلة، قتلت بابل وعمورية وشنق الفرات ودجلة، 
وقطعت الرؤوس الشامخات، وانتهكت الحرائر، ليبقى العراق بال رؤوس بال أمجاد بال تاريخ، 
يا ربي متى سينهض العراق ويصل إلى ما كان عليه؟! أظن أن ذلك يلزمه خمسون عامًا، 
ولكن... وأتساءل هل ستشفى أرواح الثكالى واليتامى من القروح ودموع جوارح الماجدات، 
ونخوة الرجال الذين اغتصب منهم المجد والدين والناموس؟! إذا كان من الممكن أن يشفى 
اإلنسان من اإليدز والسكر والصم والبكم ومن أشعة اليورانيوم المنضد الذي لوث األرض 
السرطانية،  اإلشعاعات  بهذه  سيتأثر  قرن  بعد  سيولد  الذي  واإلنسان  والمياه،  والشجر 
وبالتأكيد ال يستطيع أي إنسان في العالم أن يوصف حالة القلق والتمزق العقلي والعاطفي 
بصدى ترددات األوجاع التي ال تتحملها الجبال )واليوم نعيش كابوسًا منها( الذي قد يورث 
لألجيال القادمة، ويتحول إلى حكايا مليئة بالمنغصات لقرون طويلة، وما ستظهره األيام من 

المخبأ في تضاريس العراق، ألن القادم أعظم.                    
 أي فائدة جناها هؤالء العمالء بما فعلوه؟ لقد حلموا أن يموت العراق ليعيشوا , وهاهو 
المحتل يطرد من أرض الرافدين بهمة األوفياء والشهداء الذين كللوا جبهته بغار النصر، 
أنحني احترامًا لكم أيها المقاومون, أما المتعاونون مع االستعمار والمتآمرين معه فمصيرهم 
وهم  وعرضًا،  طواًل  األرض  جابوا  الذين  أولئك  باالحتقار،  التاريخ  والعار، وسيذكرهم  الخزي 
مع  التاريخ  مزبلة  إلى  فذهبوا  مصالحهم،  أجل  من  العراق  نخيل  شموخ  على  يسمسرون 
أسيادهم , كذلك فعل المتآمرون في ليبيا ومن سموا أنفسهم المجلس الوطني االنتقالي، 
اسم  تحت  جاءت  التي  الناتو  لقوات  الثمن  نفطهم  فكان  بالمناصب،  ليبيا  على  قايضوا 
الحظر الجوي، فدمرت البالد والعباد، 160 ألف ضحية، وضعفهم من الجرحى والمشوهين , 
وبعد كل ذلك تم استعمارهم من جديد بأقسى من االحتالل االيطالي، وكلفت الحرب 100 
مليار دوالر و 200 مليار لبناء ما دمر، سيدفعها الشعب من ممتلكاته لصالح الغرب وأمريكا 
حسب االتفاق المسبق، واألهم هو اغتيال البطل الذي رسمه المجاهد عمر المختار وإخوانه 
الخيانة  بداية  منذ  قام هؤالء  نعيشه؛, فهل  الذي  االنحطاط  يعزز  ذلك  البشر.  أذهان  في 
على  حفاظًا  واالمبريالية  الصهيونية  مواجهة  في  يقف  الذي  القومي  الخندق  لضرب  إال 
مقدسات وخيرات األمة؟!  فها هي فلسطين تستمر بالنزف منذ قرن) وال حياة لمن تنادي( 
من العرب الذي مات البطل في صدورهم على أيادي الفكر الصهيوني الذي يمثل الخندق 
المتقدم لسياسة االستعمار، ونحن هنا قي سورية كنا نصعق ونستغرب عندما نشاهد 
هؤالء العمالء العرب؛ منهم من وشى على البطل يحيى عياش، وصواًل إلى الشيخ ياسين في 
غزة، وهو من قاد الدبابات األمريكية إلى العراق، ونفسه من قاد الطائرات لضرب ليبيا حتى 
)وقعت الفاس بالراس(؛ إذًا هو نفسه من يقوم اليوم بقطع الرؤوس؛ وبقر بطون الحامالت 
من الحرائر، وتشويه األجساد وحرقها والقتل الغريزي، فيما يجري في بعض مناطق سورية 
الحبيبة بقيادة الوجوه نفسها والقلوب نفسها والعقول نفسها واألسلوب المتبع ذاته عبر 
تاريخهم األسود، ليسهل قضم سورية قلعة األمة العربية واإلسالمية، عندما لم يستطيعوا 
تحقيق مشروع إسرائيل من الفرات إلى النيل، فعكسوا المشروع بتمزيق األمة إلى دويالت، 
لتبقى إسرائيل في هذا الوسط هي األكبر واألقوى الستنزاف ما نملكه وتهميش تاريخنا، 
الجياع نلهث لنعيش أذالء. نعم ال تختلف  لتعيش االمبريالية على خيراتنا، ونحن نبقى 
فهم  اآلن؛  حتى  والسوري  والليبي  والعراقي  الفلسطيني  بالداخل  يمثلون  وما  المجالس 
جميعًا أدوات تنفيذ جرائم ال يفعلها إال من هم أبناء القتلة في دير ياسين 1948؛ الذين 
أما هؤالء فال تناسبهم أي  الفواحش, العدو معروف بصفاته؛  النساء وارتكبوا  بقروا بطون 
صفة مهما انحدرت؛ فماذا نسميهم بحق السماء؟! إنهم زمر ال تفرق بين الذكر واألنثى وال 
بين الخير والشر بهدف تدمير العروبة، وباألخص الشخصية السورية المتميزة لتحرير األمة 
من الروابط، لنصبح شعبًا بال تاريخ بال حضارة ممزقين تنهش األمراض بنا؛ لكن خسئ هؤالء 

الشياطين المتمردون على العروبة واإلسالم.                
خيراته  على  تربوا  فقد  الوطن؟!  ظهراني  بين  من  هؤالء  خرج  كيف  اليوم،  ونتساءل 
وتوظفوا في مؤسساته , والنتيجة يتآمرون عليه مع عدو أجنبي، وصهيوني. ولكي ال يتكرر 
المشهد وال نساهم في إظهار مثل هذه األمور في المستقبل، وعلى هامش انتخابات اإلدارة 
المحلية التي انتهت منذ حين، واالنتخابات األخرى القادمة نتمنى أن يكون االختيار وفق 
قيم وطنية بحتة، بحيث يكون الفائزون هم صفوة المستحقين؛ فال أنانية وال عصبيات وال 
عواطف؛ ألن الوطن لم يعد يتحمل مراهنات كهذه أثبتت فشلها عبر تاريخ األمة. فال بد من 
اعتماد مبدأ الوطن هو األهم، وليس القريب أو الصديق؛ والسؤال الذي تلزم اإلجابة عليه: ما 
هو الفرق بين الصهيوني والمتآمر في المجلس االنكشاري، وبين من ينتخب ليمثل الشعب 
إذا قام بتمثيل مصالحه فقط, هناك هو القاتل، وهنا هو األشد قتاًل، ولو اختلفت األسماء 
أال  إلى جانبه. ونتمنى  لمن نجح ويستحق، وسنقف  النهاية نقول مبارك  واألشكال، وفي 

نشاهد مستقباًل الحرامي يجلس في الصف األمامي.  

ال... للحرامي في الصف األمامي
 |  رم�ضان اإبراهيم

 | د. رحيم هادي ال�ضمخي/ العراق

على  ويقام  الكتاب،  معرض  يعقد  عام  كل 
ومؤتمرات  ــدوات  ن عربية  دولــة  كل  في  هامشه 
وشهادات وعروض فنية؛ بل وأغان وسيرك، وفي 
بعض األقطار العربية مثل العراق وسورية والمغرب 
والكويت ومصر وغيرها تعقد على هامش بعضها 

مهرجانات أيضًا.
وكأن  ذاته،  الكتاب  عن  يتحدث  أحد  ال  ولكن 
وفرض  وحصاره  منه  االقــتــراب  يتعمد  الجميع 
العزلة عليه، وال يفلت إال في معارض الكتاب فقط 
ثم يعود للحظيرة كل في بلده، على سبيل المثال 
عما  شيئًا  تعرف  ال  عربية  أقطار  هناك  مصر  في 
يصدر من الكتب إال في المعرض؛ فبمجرد انتهاء 
بكتب  للقارئ  عالقة  كل  تمامًا  تنتهي  المعرض 

الوطن العربي.
هذا الواقع يلمسه الجميع من المثقفين العرب 
ويعانون منه، وليست عزلة الكتاب العربي وحصاره 
أمرًا سياسيًا فقط، والشك أن هناك أقطارًا يهمها أن 
ترفض وصول بعض الكتب، غير أن األمر ال يقتصر 
الرأي  بحرية  المتعلق  السياسي  الجانب  على هذا 
والتعبير على أهميته؛ بل هو أيضًا أمر اقتصادي؛ 

فنحن  العربي؛  الكتاب  توزيع  تقليص  يتم  حيث 
واحدة،  لغة  وتتكلم  الماليين،  عشرات  تضم  أمة 
أن كل  للخزي، نظن  التوزيع تدعو  أرقام  ومع ذلك 
عربية  إقامة سوق  في  نبدأ  ال  لماذا  ممكن سهل، 
للكتاب في  للكتاب، وتكون منطقة حرة  مشتركة 

كل عاصمة ال تخضع للرقابة والجمارك؟
سيتيح هذا رواجًا هائاًل، فهو لن يكسر فقط 
العزلة بين الكتاب والباحثين فقط، بل يحقق هذا 
أرقام  تصل  أن  يمكن  حيث  ذهبية؛  فرصة  الحل 
إلى ما يجري  بالنسبة  إلى معدالت فلكية  التوزيع 
اآلن، والبد أن يؤدي هذا إلى أوضاع جديدة تمامًا 
والقارئ،  والكاتب  الكتاب  تنقد  العربي  للكتاب 
وبالتالي نتقدم خطوات واسعة على طريق الثقافة 
في  البعض  ويتفنن  طوياًل،  غابا  اللذين  والفكر 

وضع العراقيل والعوائق في طريقهما.
عربية  اقتصادية  سوق  إقامة  كانت  إذا  أخيرًا 
ذاك،  أو  الحد  هــذا  إلــى  محظورة  تبدو  مشتركة 
أننا  إال  السطور،  خارجية عن سياق هذه  وألسباب 

يمكن أن نبدأ بالكتاب؛ هل نحاول؟.

لماذا حصار الكتاب العربي

  إلى شرفاء العراق
هاقد تنفس الصبح يا أبتي

وزغردت شمس الصباح

المروج التي اشتاقت إلى خضرتها

رفعت رأسها وتطلعت إلى الربيع..!

ها هي  روائح األرض العطرة

تخرج من رحم التراب

تتعلق بأطراف النسيم

وتحكي عن رجال ما هزموا..!

العصافير قرب شاطئ دجلة

والنوارس على شط خليجها األبي

تعانق أم قصر وتسأل فلوجة المجد

عن أعشاشها التي هدمها الغزاة ..!

ها قد أتى الصبح يا أبتي

والمراكب العاشقات لشط الفرات

تجيء وتذهب حاملة مواكب الفرح

وها هي مياه دجلة تذرف خرير البطوالت..!

ما انهزمنا يا أبي 

وفي عروقنا صرخة

وعلى اللسان ابتهال وابتهاالت

والسواعد التي لّوحتها الشمس

 انتظارها..!
ّ

تشّد على السالح وال تمل

من الف عام وعام

يشهد التاريخ على مجدنا

تركع األقالم قرب أسرتنا

تأخذ من جراحاتنا مدادها

وتكتب على جدار الزمن الروايات..!

س الجرح يا أبتي
ّ
هاقد تنف

وأمي التي نضبت دموعها

تصنع من ألمها دموعًا أخرى

تسقي بها وجنات الرجال

لينبت الياسمين على تجاعيدها..!

» أم قصر« تبحث عن رصاصاتها

والغبار يتهادى على أسوارها

وفحيح الجالد وهو يزحف

تاركًا لها فرح العيد

غ..!
َ

وتاركًا لها مجدها الذي ال ُيمض

ها قد أتى الصبح يا أبتي

الخنازير تلملم أشالء عارها

والكالب التي تبحث عن أزقتها

والدروب .. كل الدروب مغلقة

ال تفتح ذراعيها إال للنور..!

ها قد توّردت جباهنا يا أبتي

والينابيع تصعد من عتمة األرض

وكلما أوشك األفق أن يزول

 نسيت عليه دمائي
ّ

صاح تل

انهضوا.. انهضوا

ولفوا الجداول على خصركم كالحبال

وقودوا البحار إلى داركم

واغزلوا من موجة على شط الفرات 

ثوبًا.. وهاتوا أياديكم إلى يدي

لنوقظ الكون ولتزهر المحبة

كي يولد العنفوان..!

هاهم يهربون يا أبتي

تاركين وحلهم وبقايا جنود

وها نحن نشّمر عن الصبح والضياء

هيا اضحكي يامروج

هيا افرحي يا جبال

هاهم يهربون.. هكذا يهربون..! 

هكذا يهربون ..!
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سلطة المثقف شيء، وسلطة الثقافة شيء آخر، 
والسلطة الثقافية شيء مختلف، وقد كنت تحدثت 
المعنى  في  فلنتحدث  والثاني،  األول  المعنى  في 

الثالث، ثم ما يليه.
وللتفريق بين سلطة الثقافة والسلطة الثقافية، 
الثقافة هي سلطة  أن سلطة  إلى  اإلشارة  بد من  ال 
آخر، هي  بمعنى  المفروض،  المناخ  معنوية، سلطة 
سلطة هيمنة، إنها السلطة على العقل، لكن السلطة 
بالمعنى  سلطة  أو  قمع  سلطة  تكون  قد  الثقافية 
هيكليتها  لها  اإلرادة  على  سلطة  فهي  المباشر؛ 
سيطرة.  سلطة  فهي  ومؤسساتها،  الهرمية 
وتتأسس مشروعيتها عند من يفرضونها على فكرة 
حماية المجتمع، والسلطة السياسية ال تحتاج إلى 
صوت العدل فقط؛ بل إلى صوت العقل أيضًا، مهما 
كانت مستضعفة. كما ال أعني بها ما يشبه السلطة 
أن  األكاديمية. على  السلطة  )الصحافة( وال  الرابعة 
أي مفهوم من مفاهيم السلطة ال يليق بالثقافة لما 

كسبه هذا المفهوم من مضمون سلبي.
وإذا كانت السيطرة تعني فرض الوجود بالقوة 
السلطة  هي  الهيمنة  فإن  المجّردة،  او  المباشرة 
على العقل وتعبيراته وتجلياته من دون مؤسسات 
استقر  ما  على  وتعتمد  بشرية،  قــوة  أو  مباشرة 
إلى  عليه  المهيَمن  يدفع  مما  العقل  في  ويستقر 
سلوك محدد دون غيره. ومتى حاولت أية ثقافة لها 
سلطة معنوية، فرض وجهة نظرها بقوة مؤسسات 
أو أشخاص لهم تأثير مادي أو معنوي، يكون هؤالء 
ثقافية،  غير  بأساليب  الجارية  الثقافية  السلطة 

عكس ما تعنيه السلطة األكاديمية مثاًل.
ومن األدوار التي تقوم بها بعض السلطات التي 
أن تسعى  والمثقفين، هي  الثقافة  تحاول تنميط 
عن  خارجة  أو  متحررة  ثقافة  يمتلك  من  إلفهام 
األطر المعممة أو التي تعّدها السلطات وطنية، بأن 
الثقافة التي يزعمون أنها ثقافة حرية وتحرر ما هي 
ومصدرها  بالوطن  ضارة  ثقافة  سوى  الحقيقة  في 
األعداء، بالتالي هي تقع في خدمة مشاريع معادية، 
وبين  والثقافة  المثقف  بين  العداء  بذلك  فتخلق 
ووطنه  المثقف  وبين  ببعض  بعضهم  المثقفين 

ممثاًل بالسلطة التي تشيع هذه المفاهيم.
األمن،  وقــوات  بالجيوش  فرض 

ُ
ت قد  السيطرة 

الهيمنة  أما  طريقها،  هو  هذا  األغلب  األعم  وفي 
وحضور  والفكري  النفسي  التأثير  قوة  فطريقها 
الثقافة القوي؛ حيث يشعر الناس أن البقاء خارجها 
او  المقبولة  وغير  الخطأ  المواقع  في  الوجود  يعني 
على  سلطانًا  الثقافة  لهذه  ان  بمعنى  المرفوضة. 
الناس، والسلطان يفوق السلطة؛ فالسلطة قسرية 
من الخارج؛ أما السلطان فقسر من الداخل والطبيعة؛ 
كأن نقول: فالن غلبه سلطان النوم مثاًل، أو ان للفن 

سلطانًا على النفوس.
لكنها  الهيمنة،  إلى  تسعى  الثقافية  السلطة 
السلطة  على  أي  الهيمنة؛  من  تتمكن  لم  إن  أيضًا 
من الداخل، فقد تلجأ إلى السيطرة، أي السطلة من 
يظهر  كما  والقاهرة  المباشرة  السلطة  أي  الخارج، 
لكن  واإلعالم.  المطبوعات  على  الرقابة  وسائل  في 
حين يتم التمكن من طغيان الفكرة أي الدخول في 
المباشرة  السلطة  إلى  الحاجة  فإن  األيديولوجية، 

يضعف أو يتراجع.
تاريخيًا عّبر اإلنسان عن وجوده بأشكال ال حصر 
ومناخ  وجــود،  عن  تعبير  هي  إنما  والثقافة  لها، 
النهاية  في  لكنها  وتزدهر،  تتألق  يجعلها  الحرية 
لكي يكون التعبير الثقافي رفيعًا، فهو غير مرهون 
بالحرية الخارجية، بل قد تخلقه المعاناة من الظلم 
والقهر أو تعسف السلطات او ضغوط المرض وغير 
ذلك. إننا قد نجد الكثير من اآلداب والفنون الرفيعة 
قد أبدعها المبدعون في ظل الدكتاتوريات العاتية 

أو في السجون والمعتقالت. فقد كانت أشعار ناظم 
حكمت التركي، تهز جدران السجن، الذي يقبع فيه 
وهو ينظمها، كما أن فكرًا رفيعًا أنتجه مفكر مثل 
غرامشي وهو في سجنه اإليطالي: »دفاتر السجن« 

وخالل مرضه أبدع سعد الله ونوس روائع أعماله.
لقد تنبهت القوى المتسلطة إلى خطورة الحرية 
من  مبكرة  مراحل  في  المتعسفة  سلطاتها  على 
على  الرأي  إمالء  وبدأ  المختلف،  قمع  فبدأ  التاريخ، 
المتقدمة من  المراحل  األفراد والمجتمع، وفي تلك 
المجتمعات  حيث  سهاًل؛  ذلك  يبدو  كان  التاريخ 
حوله  ومــن  والحاكم  بدائية،  والــوســائــل  ضيقة 
على  القادرون  وكان  رأي.  أو  حركة  بكل  يحيطون 
التعبير القوي عن قناعاتهم الممكنة االنتشار قلة 

يسهل ضبطهم.
المسموع  الــرأي  أصحاب  كان  أخــرى،  جهة  من 
تفرض  التي  المنظمومة  من  جزء  الغالب  في  هم 
بالشأن  باإلمساك  خاصة  المجتمع،  على  هيمنتها 
اإليماني وتوجيه العبادات واإلشراف على المعابد، 
أو ما نسميه بالسلطة الروحية مع أن توّجه اإلنسان 
إلى السماء لم يكن في بداياته إلنقاذ روحه الضالة؛ 

بل إلمالء معدته الفارغة، كما يقول فراس السواح.
إن السلطات التي يحوزها الحاكم، هي سلطات 
يغلب عليها الشأن الدنيوي المادي، لكنها ال تكون 
فاعلة ما لم تكن مترافقة بسلطات تمسك بالشأن 
فاعلية  وأكثرها  ذلك  إلى  السبل  وأقرب  المعنوي، 
هي الشؤون الروحية )العقائد(، لذلك نشأ التحالف 
المبكر عبر التاريخ بين السلطات الدينية والسلطات 
في  أزدشير  تعبير  أفضل  عنها  عبر  وقد  الدنيوية، 

وصيته البنه.
لقد كان سبيل الحكام إلحكام سيطرتهم على 
مجتمعاتهم هو ربطهم بمعتقد يقوده رجال دين، 
مون 

ّ
يتحك وكأنهم  بدوا  الذين  المعابد  كهنة  أو 

عليه  يغلب  مجتمع  في  السماء  وشــأن  بــاألقــدار 
الجهل، وتجّير سلطتهم اإلخضاعية لصالح الحكام 
عمليات  مقابل  السخية  الهبات  يمنحونهم  الذين 
اإلخضاع المعنوي للرعية، وهذه الفئة لم تتوار، ولم 
التاريخ؛  عبر  معينة  مرحلة  على  وجودها  يتوقف 
االجتماعية  المنظومة  أو  البنية  من  جزءًا  كانت  بل 
عقول  على  سلطة  وشكلت  الثقافية،  السياسية 
الناس وقناعاتهم، وتعدت سلطتها الشأن الديني 
حياة  لتوجيه  قوة  من  يحوزه  ما  مع  استغلته  الذي 

الناس الدنيوية او العامة.
الوحي  أديــان  أو  السماوية  األديـــان  بظهور 
النظم قد تم  اليهودية، كانت هذه  التي دشنتها 
المعابد  على  والمشرفون  الكهان  وكان  إرساؤها، 
على  سهل  ما  الدور،  واضحي  بالحكام  والمرتبطون 
هذه المنظومات الدينية الجديدة أن تبرز، وأن تعمل 
على الهيمنة تحت حجة العناية بالنصوص وضبط 
حراك المؤمنين بأن يكون سلوكهم متطابقًا مع ما 
جاءت به من تعليمات، وبدا ذلك عماًل رفيعًا يتسم 
بالجالل انطالقًا من العالقة المتصورة أو المتوهمة 
الرسل  وراثة  أو  الوحي،  ومصدر  الكهنة  هؤالء  بين 
في تبيان طرق الهدى، ومنع شذوذ التعبيرات عما 
األرثوذكسي  الفهم  عن  أو  النصوص،  تتضمنه 
أصحاب  بوصفهم  النصوص  لهذه  الدين  لرجال 

سلطة الفهم والتوجيه.
تزال  ال  التي  الدينية  الهيكلية  كانت  وربما 
األديان تحافظ عليها ويتربع على قمتها عدد غير 
عن  تعبير  خير  اجتماعيًا،  الشأن  صغير  وال  قليل 
السلطة على عقل اإلنسان وروحه وحريته  الداخلية 
والفتوى  الديني  التوجيه  يافطة  تحت  قناعاته،  أو 
إلى  لتتحول  لكن  والنصوص،  الــحــدود  وحــراســة 

السلطة الثقافية

تردد في أذهان كثير من الناس قديمًا وحديثًا أن ورثة المبدعين لم يختلفوا 
ـ قديمًا ـ على ميراث أّي منهم مهما كانت قيمة إبداعه، على حين يتمزقون شيعًا 
وأهواء وراء بقية اإلرث الذي يتركه... وكأن الورثة العاشقين للمبدعين واإلبداع قد 
زكم أنوفهم رائحة الحبر والورق؛ أو حجب اإلبداع شروده العجائبي عنهم مصداقًا 

لقول المتنبي:
أنام ملء جفوني عن  شواردها 

ويسهر الخلق َجّراها ويختصم   

والحق يقال: إن ميراث الشاعر لدى القدماء ميراث يعتز به من يكون من نصيبه، 
دون أن يتأفف أو يتذمر... فمن منا ال يذكر  قسمة الميراث اإلبداعي للشاعر بشامة 
بن الغدير حين وزع ماله كله بين ذويه، ولم يترك شيئًا منه البن أخته زهير بن 
التركة  ونعم  لك شعري...  تركت  فأجابه:  له؛  ترك  عّما  زهير  أبي سلمى؛ فتساءل 
والمتروك له، فما زال  شعر زهير ملء األفئدة والقلوب، وما زالت الحناجر تردد شعر 

حكيم شعراء الجاهلية ومعلقته الشهيرة إلى يوم القيامة.
وها نحن نرى تقاسم المبدعين شرقًا وغربًا إلبداع المتنبي؛ فهو أعظم من أن 
يقف المرء عنده تضمينًا وتقليدًا، وافتخارًا... فكل منهم يريد أن يلحق به ولكنه ال 

يبلغ مراده؛ وكأنه يريد تطبيق قول زهير:
يطلب شأو امرأين قدما حسنا

ناال الملوك وبذا هذه السوقا   

هو الجواد فإن يلحق بشأوهما
على تكاليفه فمثله لحقا   

أو يسبقاه على ما كان من مهل
فمثل ما قدما من صالح سبقا   

 
ُّ

تلف الندوب  فإن  البهجة  روائح  على  مصلوبين  الشعراء  من  كثير  كان  وإذا 
تركوه صار  فما  إبداع،  من  تركوه  بما  مغرمًا  ورثتهم  من  أحد  يعد  فلم  ميراثهم، 
عبئًا عليهم، يريدون التخلص منه اآلن قبل غٍد... بل إن السقوف والزوايا الميتة 
في البيت ـ التي أخذت تبتلع كثيرًا من إبداعاتهم أو  الكتب التي كونت موهبتهم 
وأصقلتها ـ قد ضاقت هي األخرى بإنتاجهم، ما جعل أولئك الورثة يحملونه إلى 

أرصفة الشوارع أو يرمون به إلى أول راغب له...
بمبنى  المحيطة  بالشوارع  أطوف  كنت  حين  اآلالم  من  انتابني  ما  أكثر  ولعل 
أو  الطريق  الملقاة على قارعة  للكتب  المؤذية  المناظر  رئاسة جامعة دمشق تلك 
منها...  بأجزاء  يتعثرون  المارة  من  عدد  كان  وقد  الجدران...  بعض  على  المعلقة 
بينما كانت رائحة الحبر والورق تتناهى إلى األنوف عطرًا شذيًا وهي توزع المعرفة 
يسترخصون  بالورثة  وإذا  يوم  ذات  مبدعوها  تصيدها  التي  البديعة  واألفكار 
قيمتها وعظمتها... لقد ارتقى المبدع والناقد والباحث في سماء الخلود، بعد أن 
تفيأ في ظالل الكلمة  الخالدة على حين أن جماهير القبور ـ من األحياء ـ يعيشون 
حالة من اليباب واليباس وينهشون بسمة الورق المجبول بعرق الكراهية والنفور 
ويتزاورون عن أفكارهم على أوحال النفاق واالرتزاق الذي يتقلُب  على زمن عضوض، 
عليها  َينطبق  ال  بمسوغات شتى  مبدعيهم  مع  يفعلونه  ما  وتراهم يسّوغون كل 

عقل وال منطق...
فعالم الثقافة واألدب والنقد... ـ اليوم ـ عالم مملوء باألحزان واآلالم يتجرعها 
كل من بقي لديه قليل من رهافة المشاعر؛ وروح االنتماء األصيل إلى إبداع اللغة 
إهمال  أن  علمًا  أدبية...   وأجناس  فنون  من  عنها  صدر  وما  وجمالياتها  العربية 
اإلبداع، أو المحافظة عليه لم يعد حكرًا على ورثة المبدعين بل تعداهم إلى أولئك  
الموهومين بأنهم يملكون نمطًا ما من الثقافة واإلبداع، ويرى فيهم غيرهم أنهم 
عالة عليهما، وأنهم أشبه بالطحالب التي تعيش على اآلخر؛ في وقت تسطحت فيه 
الجمالية  المادية  األشكال  جنون  وصار  المعطاء  للتراث  وتنكرت  كثيرًا،  المعرفة 
الفارغة من المحتوى سائدة في عصرنا... إن ما يحدث من ورثة المبدعين الكبار أبناء 
اع  الجمال في مادة السيلكون؛ 

ّ
ومّدعي إنتاج لإلبداع ال يختلفون عما يتفنن فيه صن

روها لتزييف الحقائق وخصائص الجمال الصحيحة...
ّ
إذ سخ

فهل نحن واعون ـ جميعًا ـ لما نفعل؟!! وهل نحن قادرون  على إعادة البهاء إلى 
اإلبداع  والمبدعين الحقيقيين وتكريمهم التكريم الالئق بهم بوصفهم ينتمون 

إلى عالم ورثة األنبياء؟! 

ميراث المبدعين 
وأرصفة الشوارع

االفتتاحية
 || د. ح�ضني جمعة

 |  ح�ضن ابراهيم اأحمد

البقية ......................ص23
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 |  جعدان جعدان

الفكر القومي العربي أمام 
خيارات االنتفاضة الشعبية

عنها   التي كشفت  المفارقات  من 
االنتفاضات العربية الجارية في الوطن 
العام 2011م  بداية هذ1  العربي منذ 
الشمولية واالستبدادية،  ضد األنظمة 
قادت حركة  التي  العربية  القومية  أن 
العربية  والنهضة  العربية  اليقظة 
القرن  نهاية  منذ  العربية  والحداثة 
العشرين،  القرن  وطوال  عشر  التاسع 
من  الوطني  التحرر  شعارات  ورفعت 
والنضال  والصهيونية،  االستعمار 
الدولة  وبناء  العربية،  الوحدة  لتحقيق 
العربية  الحديثة، الدولة الديمقراطية 
التي تقوم على مبادئ الحرية والعدالة 
والمساواة من دون تمييز على أساس 
طائفي أو إثني أو مذهبي، قد غابت عن 
هذا الحراك الشعبي كتيار وشعارات. 
وتمثلت بحضور خجول يكاد ال يذكر؛ 
إدانة  أم  ايديولوجية  بينونة  هو  هل 
الشباب،  أجــيــال  مــن  مرحلي  وتــخــٍل 
حملت  التي  األنظمة  تحولت  أن  بعد 
الماضي  القرن  نصف  خــالل  لــواءهــا 
إلى ملك عضوض وأنظمة استبدادية 
ومن  المناضلون،  عنها  تخلى  عائلية، 
حال  في  فهو  منهم  والئــه  على  ظل 
في  والريبة  والشكوك  الضياع  من 
حركات  تقدمت  حين  في  المستقبل. 
الصفوف وهيمنت  السياسي  اإلسالم 
بعد  للتغيير  الحركي  المشهد  على 
وتحوالت  وانقسامات،  معاناة  طــول 
لتجني ثمار انتفاضات الشباب العربي 
الديمقراطية  رائدة  جاعلة من نفسها 
التي  وهي  الحديثة.  المدنية  والدولة 
إنتاجًا  بوصفها  ضدها  ساجلت  طالما 
يالئم  ال  وصهيونيًا  استعماريًا  أوربيًا 
المسلمين،  تغريب  في  تزيد  ثقافتنا، 
باالستبدال  دينهم  عن  وإبعادهم 
الناس  بحكم  وشريعته  الله  حكم 
وأهوائهم. لقد قامت بعض فصائلها 
ذات  وفكرية  أيديولوجية  بمراجعات 
مغزى في العقود الثالثة األخيرة بعد 
وانقسامها  صفوفها  في  االنشقاقات 
إلى تيارات معتدلة ومتطرفة وسلفية. 
بين  تجمع  التي  الوسطية  ــرزت  ب و 
والفكر  الدينية،  اإلصالحية  األفكار 
تبنيها  وتعلن  الحديث،  السياسي 
وكان  المدنية.  الديمقراطية  للدول 
تكون  أن  حقًا  والمدهش  المفاجئ 
نتيجة االنتخابات العامة التي أجريت 
التي  الشبابية  االنتفاضات  نجاح  بعد 
وطنية  جماهيرية  انتفاضات  صارت 
الحركات  هذه  فوز  ومصر،  تونس  في 
تونس  اإلسالمية في  النهضة  )حركة 
حزب  وهــو  والعدالة،  الحرية  وحــزب 
المسلمين  اإلخـــوان  حركة  أسسته 
االنتخابي،  ذراعها  ليكون  مصر  في 
حزب  وهــو  النور  حــزب  بعدها  ــاء  وج
الحركة السلفية في مصر لتخوض به 
هذه  في  المقاعد  بأغلبية  االنتخابات( 
المجالس، بينما فاز في االنتخابات التي 
جرت في المغرب على أثر اإلصالحات 

العدالة  حــزب  الملك   أجــراهــا  التي 
وكان  إسالمي.  حــزب  وهــو  والتنمية 
اإلسالمية  الحركات  سيطرة  واضحًا 
وفي مقدمتها اإلخوان المسلمون على 
القول  يستدعي  وهذا  الليبية،  الثورة 
أي  الحركات اإلسالمية ستفوز في  إن 
انتخابات قادمة في أي قطر عربي فيما 
لو أجريت مثل هذه االنتخابات بصورة 

حرة وشفافة.
التي تولت قيادة  الشباب  حركات 
وتنظيمها  العربية  االنــتــفــاضــات 
والشمولية  االستبداد  دولة  إلسقاط 
القطرية وهي ال تملك الخبرة السياسية 
البرامج  وال  القيادية  المؤسسات  وال 
السياسية وال األيديولوجيات القومية 
والوطنية، تكون قد قامت بدور الرافعة 
الوطنية  الساحة  هيأت  التي  الثورية 
والقومية للقوى السياسية اإلسالمية، 
الهيكلي  الــفــراغ  استغلت  الــتــي 
والتنظيمي والمؤسساتي الذي عملت 
أنظمة االستبداد القطرية باسم الثورة 
االشتراكية  وباسم  العربية  القومية 
الشعبية  مضامينه  تــدمــيــر  عــلــى 
من  عممته  بما  واألخالقية،  والفكرية 
فساد وتحطيم منظومة القيم القومية 
والحقوق  العامة  الحريات  ومصادرة 
فأوسعت  العربي،  لإلنسان  األساسية 
الدينية  السلفية  للحركات  المجال 
لتكون الوحيدة القادرة على ملء الفراغ 
مستفيدة من تحالفاتها غير المعلنة مع 
الوسطية وبخاصة  الفئات االجتماعية 
االنفتاحية،  االقتصادية  الجماعات 
في  الجديدة  الليبرالية  التحوالت  ومن 
السياسات الدولية وبخاصة األمريكية 
برامجها  لتطرح  األوربيات،  وحليفاتها 
الديمقراطية  المدنية  الدولة  حــول 
إسالمية  دينية  بمرجعيات  المغلفة 
ديمقراطية  نحو  انتقال  كمرحلة 
لحزب  التركي  للنهج  اتباًعا  ملتبسة 

العدالة والتنمية بقيادة أردوغان.
بكل  العربية  القومية  الحركة 
تياراتها في حيرة من أمرها أسيرة هذا 
السلطوي  والتغول  الدوغمائي  اإلرث 
واالغتراب  ثوراتها،  إليه  تحولت  الذي 
أنظمة  ظــل  فــي  عليها  فــرض  الــذي 
منبرًا  وجعلتها  أفكارها  على  استولت 
لممارساتها  وتسويغًا  عوراتها  لستر 
مرحلة  في  أمة  منجزات  حطمت  التي 
دويــالت  وخلفتها  الوطني،  التحرر 
المستويات  جميع  على  مــهــزومــة 
واالقتصادية  والعسكرية  السياسية 
والثقافية واالجتماعية. فال هي قادرة 
وأفكارها  مسيرتها  عن  الدفاع  على 
حلمها،  كانت  التي  الــدولــة  لحماية 
وقمعها  الضطهادها  أداة  وصــارت 
في  هــي  وال  مناضليها،  وتصفية 
الشارع  الفاعلة في  المشاركة  مستوى 
ألسباب  الشباب،  هؤالء  يقوده  الذي 
مقدمتها  وفــي  وموضوعية،  ذاتية 
واالقتصادية  السياسية  النتائج 

المدمرة  واالجتماعية  والثقافية 
التي  القطرية،  العربية  للمجتمعات 
وأفكارها  أيديولوجيتها  جعلت 
النقد  مــعــيــار  فـــي  ــهــا  ــمــارســات وم
الموضوعي متهمة من قبل الكثيرين 
بأنها السبب فيما صارت إليه األوضاع 
العربية من تخلف واستبداد وهزائم. 
والليبراليين  الماركسيين  حال  وليس 
جميعهم  بــأحــســن،  والعلمانيين 
اللحاق  يحاولون  نفسه  الموقع  في 
شعاراتها  ترفع  التي  الشارع  بحركة 
عدالة-مساواة  –ديمقراطية-حرية- 
-وتنادي بإسقاط األنظمة االستبدادية 
السلمية  مــظــاهــراتــهــا  خـــالل  مــن 
وحراكها الشعبي المدني في مواجهة 
الهيئات  تتوسل  حين  في  العنف. 
تشكلت  التي  والمؤتمرات  والمجالس 
وانعقدت في الخارج لقيادة المعارضة 
االنتفاضة  باسم  والتحدث  السياسية 
وأشخاص  فئات  من  الشعبية  والثورة 
ومنظمات ليس لها عالقات تنظيمية 
أو سياسية مع الداخل، بضغوط الدول 
القديمة  المصالح  صاحبة  األجنبية 
والحديثة في الوطن العربي،  هي التي 
كانت السبب الرئيس فيما يعانيه من 
واحتالل  واستبداد  وتخلف  تجزئة 
العربية.  وتوسع صهيوني في األرض 
وتعلن برامجها الديمقراطية القطرية 
لتأسيس أنظمة ال هوية عربية لها وال 
أيديولوجيا  صياغة  بل  قوميًا،  انتماء 
تلفيقية تتفق مع ما يريده ذلك الخارج، 
ويتالءم مع مصالحه ومخططاته. هنا ال 
رفع  الغاية من  ما هي  السؤال:  بد من 
علم  ؟!!  الوحدة  علم  بدل  الجالء  علم 
الوحدة الذي يجمع بين دالالت الحرية 
مجسدًا  واالنتماء،  والــوحــدة  والجالء 
توافقت  التي  واآلمال  القومية  الرموز 
نهوضها  مرحلة  فــي  األمـــة  عليها 
الواحدة  دولتها  السترداد  الكفاحية 
للمكونات،  إرضاء  وتأسيسها، هل هو 
أم حماية لألقليات؟ أين العروبة وأين 
الوحدة؟ ِلَم هذا العبث بالرموز الرئيسة 
للوحدة  الحاجة  بأمس  وهــي  لألمة, 
الوطنية والقومية لمواجهة استحقاق 
الدولة  وبــنــاء  الديمقراطي  التحول 
مبادئ  وفق  الحديثة،  الديمقراطية 
والحقوق  والحرية،  والمساواة  العدالة 
ومواجهة  العربي،  لإلنسان  األساسية 
الصهيوني.   والـــعـــدوان  ــالل  ــت االح
المعايير الناظمة للممارسة السياسية 
التي  والغايات  والقيم  وااللتزامات 
الديمقراطية سوف  العملية  تفرضها 
أن  يجب  ــذي  ال الدستور  يتضمنها 
تأسيسية  جمعية  وتــقــره  تضعه 

منتخبة مباشرة من الشعب.   

الرواية  شخصيات  وجود  ألغاز  حول  األسئلة  إثــارة  عن  عبارة  الرواية 
الواقعي.. هكذا  بوجودها  وليس  الروائي  تنبع من مخيلة  التي  بالحيثيات 
يخلق  لإلنسان كي  الوجودية  المضامين  إلى  الوصول  إلى  الروائي  يسعى 
منها أحداثًا ومواقع فنية مبدعة.. معبرًا بذلك عن الجوهر الحضاري لعصره؛ 
الواقع، والوجود ليس كل ما حدث؛ بل  الوجود وليس  فالرواية تستكشف 
فالوجود  محدودة..  الال  البشرية  اإلمكانيات  لتجربة  الحقيقي  الميدان  هو 
بما فيه الوجود البشري الباطني هو المضمون والموضوع األساسي للرواية 
التي هي بحث فني دؤوب عن اإلنسان. والبد من اإلشارة إلى أن التفكير في 
إطار الرواية يتخذ بطبيعته طابعًا استفهاميًا.. ألن الرواية األصلية تخالف 
أدلجة األفكار، ويتجنب الروائي عقائده اإليديولوجية الخاصة؛ ألنه يحاول 
لذا  الفني؛  والخيال  التأملية  الرؤية  إال  وما وسيلته  المجهول،  إلى  الوصول 
فإن تفكيره ال يسبق كتابة الرواية؛ بل ينبع منها. فمهمة الرواية هي إذن 
الكشف واالستكشاف... فالتفكير في إطار الرواية تفكير شاعري ذو رؤية 
تأملية.. يشحذ الحس الشاعري لدى المتلقي ويروي ظمأه الروحي.. والبد من 
التنويه أن الرواية كأي جنس فني آخر.. ال تقبل بالقوالب الجاهزة والقواعد 
التكثيف  على  تعول  اليوم  نرى  كما  والرواية  الكالسيكية؛  التقليدية 
التي  الموضوع، مراعية تعددية الصوت  المباشر في  واالقتضاب والدخول 
هي خصيصة شعرية أكثر من كونها تكنيكًا روائيًا.. ومعلوم أن ال انفصال 
بين العقل واألسطورة في األفكار المبنية على األسس الرمزية؛ بل يكمالن 
أحدهما اآلخر، ويتخذ كالهما طابع اآلخر إذا ما اقتضت الضرورة ولزم األمر. 
إن هذا النوع من التفكير ويؤنس بوحدتها في الجوهر واألصل.. وما هذا 
سوى تفكير روائي.. حيث يحول الروائي األفكار برؤى فنية إلى رواية.. أما 
المنطقية  والتعليالت  المقدمات  على  المعتمد  المنهجي  الجديد  الفكر 
والنتائج فيعطي األولوية للعقل على حساب األسطورة؛ إذ به يشرع تاريخ 
العصر الجديد، وتكون السيطرة فيه للعقل؛ حيث به تقاس األشياء، ويبتعد 
راية  رافعًا  الوجود..  ناسيًا  أو  متناسيًا  ذاته  عن  حتى  تدريجيًا  اإلنسان 
االستسالم للعلم والتطور التكنولوجي. وال نعني بذلك التقليل من أهمية 
تجاوز  ضرورة  على  التأكيد  نقصد  بل  االجتماعي؛  التطور  في  العلوم  دور 
النظرة العلمية البحتة خصوصًا في المجاالت والمناحي اإلبداعية؛ إذ مع غلبة 
التوجه العلمي على المجتمع البشري ينسحب التوجه األسطوري مستصحبًا 
معه الخيال والرؤى التأملية إلى األعماق اإلنسانية.. مرتبطًا مصيره بالرواية.. 
حيث تستكشف اإلمكانات واألبعاد المختلفة للوجود، محافظة على العالقة 
الرؤيوي  التاريخ  مجسدة  األسطورة،  وعقلنة  العقل  أسطرة  بين  الجدلية 
لإلنسان في الفن وبالفن.. أي أن الرواية كانت ولما تزل محاولة فنية بعيدة 
عن أي التزام سياسي أو إيديولوجي القتحام مجاهيل الوجود، واستثمار ما 
فيها من أبعاد رؤيوية مشحونة بالخيال في اتجاه الفن.. كثيرة هي الحاالت 
مخرج  ال  مسدود  طريق  إلى  الحديثة  الرواية  شخصيات  فيها  تصل  التي 
من  يحتجز  حيث  الحرية؛  إلى  المجتمع  افتقار  إلى  ذلك  ويعزى  منه،  لها 
دونها، وتنعدم فيه كل اإلمكانات البشرية.. إن فشل مثل هذه الشخصيات 
وانهيارها عالمة أكيدة على نشوء رؤى جديدة للتاريخ؛ حيث ينتهج معها 
الالمحدودة كي  البشرية  اإلمكانات  أمام  السبيل  يمهد  حرًا..  نهجًا جديدًا 
تمارس حريتها.. إن فشل هذه الشخصيات هو البداية لظهور شخصيات 
وتعكس  االجتماعي،  التطور  من  أخرى  مراحل  تواجه  وشخصيات  أخرى، 
الفشل والنصر اإلنسانيين لمرحلتها التاريخية. إن إمكانيات اإلنسان هي 
النصر،  بذرة  طياته  في  يحمل كل فشل  وانتصاره؛ حيث  فشله  إمكانيات 
وكل نصر يجرب في موقع جديد ومرحلة جديدة.. إذن التجريب هو سمة 
أخرى من سمات الرواية. والرواية في مطافها األخير هي إشارة استفهامية 
الوجودية  الظواهر  لمعرفة  تسعى  التي  ألبطالها،  الوجودية  األلغاز  حول 
واستكشافها، واضعة اإلنسان في مواجهة حقائق نسبية متضادة قاطعة 
الطريق أمامه للتفاخر والتظاهر؛ حيث تتحول الرواية إلى مختبر يحلل ويشرح 
فيه اإلنسان عاريًا ال حول له وال قوة على إخفاء ماهيته البشرية والدوافع 
األصلية ألفعاله وراء األحكام المسبقة... هكذا تنكشف األمور، وال يبقى في 
الخفاء شيء ولن يبقى أمام اإلنسان سوى أن يعرف نفسه ومحيطه، مجّددًا 

روحه، مجّربًا الحرية، مانحًا بالمحبة، وفي المحبة معنى لحياته.

وقفة ديناميكية أمام 
الرواية المعاصرة
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 السنة السادسة والعشرون

 |  د. فريد اأمع�ض�ضـو*

َمالِحـظ بصَدد المنهج 
في التجربة النقدية الُمْرتاضية

الملك  عبد  الدكتور  ممارسات   
ّ

جل تندرج 
بـ«تحليل  ُيعَرف  ما  إطار  في  النقدية  مرتاض 
أم  قديمًا  الخطاب  هذا  أكــان  ســواء  الخطاب«؛ 
أم  فصيحًا  نثريًا،  أم  شعريًا  معاصرًا،  أم  حديثًا 
شعبيًا، دنيويًا أم دينيًا. وهذا ما يؤكد شمولية 
أنواع  مختِلف  على  وانصبابها  الرجل،  نقود 
الدراسات بخالصة  النص. ويخرج متصفح هذه 
يزال –  وما  أن صاحبها كان –  أساسية مفاُدها 
بالمسألة  احتفل  وقد  بامتياز.  منهاجيًا  ناقدًا 
المنهجية احتفااًل بالغًا على امتداد أربعة عقود 
س هذا االحتفال  َنِتنا تلمُّ

ْ
من الزمن تقريبًا. وبُمك

من خالل المالحظات واألمور اآلتية:
دراساته  استهالل  على  الناقد  يحرص   *
وعن  بعامة،  المنهاجي  اإلشكال  عن  بحديٍث 
ذ به في كل 

ْ
الخيار المنهاجي الذي يتغّيى األخ

بأهمية  لوعيه  ذلك  يفعل  وهو  بخاصة.  دراسة 
األدبية  الدراسة  في  معًا  وخطورته  المنهاج 

الحديثة.
ال  أنه  الدارسين  بين  بها  مات 

َّ
المَسل من   *

وجود لمنهج كامل، مثالي، صالح ألْن ندرس به 
كل النصوص على اختالفها؛ بل إن المناهج تظل 
وفي  مزايا،  ذات  جماعية،  أو  فردية  اجتهادات، 
ل عليها مآخذ. ومن هنا، فإنه  َسجَّ

ُ
الوقت نفِسه ت

قادرون  بأّنا  نعتقد  أن  الساذجة  السذاجة  »من 
على تأسيس منهج ما، ثم نحمله إلى نص أدبي 
ذلك  ونجاح.  بكفاءة  إجراءاته،  بمقتضى  لنحلله 
ل لنا تحت شكل طَبق ال 

ُ
بأن كل نص أدبي يْمث

مًا، أو من بعيد؛ إذ حين  يشبه النص اآلخر إال توهُّ
نتعّمق القراءة، وُنطيل النظر فيه، سيتبّين لنا، 
 عن ذاك، وذاك عن 

ٌ
حتمًا، أن هذا النص مختلف

د كل نص  بـ«حْتمية تفرُّ ( ويقّر مرتاض  هذا.«) 
بمنهج قراءة خاّص به.«) ( وبتعبير آخر، فإن »كل 
 ...

ّ
نص أدبي يفرض على دارسه منهجه المستقل

فللنص القصصي منهج، وللنص الشعري منهج، 
فال سواء  جّرًا...  وهلم  منهج،  المسرحي  وللنص 
نص أدبي قواُمه الشخصيات والحوادث، ونص 
أدبي آخر قوامه التجريد والتأمل...«) ( والعتقاده 
بعدم وجود منهج كامل ال يأتيه النقص من بين 
ب  يديه وال من خلفه، فقد دعا إلى عدم التعصُّ
لمنهج على آخر قائاًل: »من األْمثل التزام الحيطة 
وعدم التعصب لمنهج على آخر، واختيار طريق 
د.«) (    

َ
ّما ُيول

َ
للبحث مفتوح... ألن المنهج الكامل ل

ف  تعرُّ شــأن  من  أن  إلــى  مرتاض  ويذهب 
يجعلنا  أن  ّمــا  دراســـٍة  في  المعتَمد  المنهج 
وعمقًا   ،

ً
وضآلة  

ً
جــودة نتائجها  طبيعة  نتوقع 

الجامعيون...  يرّدد  ما  أكثر  »ما  يقول:  وسطحًا... 
الغالب،  في  وسلفًا  يحدد،  الذي  هو  المنهج  أن 
من  إجــراء  أو  البحوث،  من  بحٍث  نتائج  طبيعة 
تحديد  بدون  إذ  حقًا؛  وارٌد  أْمٌر  وهو  اإلجــراءات؛ 

منهج، وبدون اصطناع الصرامة العلمية ما أْمكن 
الجهد  هذا  عن  ينشأ  ال  فإنه  المنهج،  هذا  في 
ربما  بل  ضئيلة؛  نتائج  إال  السْعي  في  المبذول 
تكون ُمخاِلفة ألصول العلم.«) ( وعلى الرغم من 
أهمية الصرامة المنهجية، فإن مرتاضًا يلّح على 
 تجعل 

ً
أاّل تكون صارمة إلى أبعد الحدود صرامة

القارئ خاضعًا إلجراءات المنهج الصارم خضوعًا 
وكأنه حقيقة مطلقة، وتفقده شخصيته  بالغًا، 
التي يلزم أن تحضر في نقوده. يقول: »إننا بدون 
أن  نستطيع  ال  الحقيقة،  في  الصارم،  المنهج 
د القاصر لِمثل 

ِّ
نقرأ؛ لكننا أيضًا بالخضوع المتبل

هذا المنهج، َنْستلب حريتنا منا، ونتقّيد بقيود 
تكّبلنا؛ فال نستطيع أيضًا أن نقرأ قراءتنا الخاصة 
بنا؛ أي إننا ال نستطيع أن نبدع في هذه القراءة 
إجراءات هذا  ع 

َ
ُمْسَتْنق في  بأنفسنا  َرَمْينا  طالما 

المنهج.«) ( 
تطورًا  لمرتاض  النقدي  المسار  شهد   *
ملحوظًا على المستوى المنهاجي. إذ بدأ الباحث 
فبنيويًا  تاريخيًا،  انطباعيًا  النقدية  ممارسته 
أنه  بمعنى  تفكيكيًا.  سيميائيًا  ثم  أسلوبيًا، 
»النقد  طور  أوالهما  منهجيتْين؛  بمرحلتين  مرَّ 
»النقد  وثانيتهما  قصيرة،  وهي  التقليدي«، 
النص.  على  الناقد  ركــز  وخاللها  الــَحــداثــي«، 
بين  الفْيصل  تحديد  في   

ٌ
أقــوال وللدارسين 

يجعلون  منهم  كثيرين  أن  على  المرحلتين، 
كتاب »النص األدبي: من أين؟ إلى أين؟« عالمة 
فارقة بين نقد تقليدي وآخر حداثي نّصي في 
غيُر  الصواب  ولكن  النقدية.  مرتاض  ممارسات 
النقد  إلى  األول  النقد  من  التحول  إن  إذ  ذلك؛ 
النص  ال  الشعبي  النص  عبر  فعليًا،  تم،  الثاني 
نستمْع إلى مرتاض، وهو يقول في 

ْ
الفصيح. فل

الحديث  المنهج  إلى  »انزلقُت  معه:  أْجِري  حواٍر 
من خالل تعاُملي مع النص الشعبي، فكان أول 
النص  مع  التعامل  في  به  قمُت  تْجريبي  عمل 
ثم  الجزائرية«...  الشعبية  »األمثال  كتابي  هو 
»األلغاز الشعبية الجزائرية«...«) ( وال ريب في أن 
هذا التحول كان مسبوقًا بإرهاصات تعود إلى ما 
ه من 

ّ
الثمانين، وهو ما قد نستشف قبل األعوام 

السوربون تحت  لت في  »لما تسجَّ قول مرتاض: 
مناص  ال  كان  ميكائيل  أندري  األستاذ  إشراف 
من تغيير جلدي، دون تغيير جوهري وُهويتي. 
الحاسمة  الفترة  وسبعين...  ست  سنة  فكانت 
في حياتي العلمية: بين التراث وجماله، وعمقه، 
بابية، 

َ
بما فيها من ض الحداثة  وأصالته،... وبين 

فيها  بما  ثم  المنهج،  وصرامة  الشكل،  وجمال 
ق المعرفي.«) (  

َ
خصوصًا من القل

* يسعى مرتاض، منذ أمٍد بعيد، إلى تجريب 
نصوص  قراءة  في  الحداثية  الغربية  المناهج 
في  تــؤدي،  ألنها  وجنسًا.  زمانًا  مختلفة  عربية 

نظره، حتمًا »إلى إنتاج معرفة؛ بل ربما إلى إنتاج 
ك... 

ِّ
ك

ُ
ف ما  أنقاض  للمعرفة، على  نظرية جديدة 

من بناء المعرفة القديمة«) (. وال يتعامل الناقد 
قها بجذاميرها  مع هذه المناهج تعاماًل آليًا، فيطبِّ
في قراءة النص العربي الذي يمتاز بخصوصيات 
وأنسب  أصلح  يراه  ما  منها  ينتقي  بل  معينة؛ 
النص، ويجتهد في تطويعها وتكييفها  لهذا 
انشغاله  إن  ثم  العربية.  الثقافية  الِبيئة  مع 
 
ّ
قط ُيْنِسه  لم  الغربية  الحداثة  بمناهج  الكبير 
االحتفال بما يزخر به التراث العربي من مقّومات 
نقدية ومعالم منهاجية. إذًا، فالتجربة النقدية 
وبين  التراثية  األصالة  بين  تــزاوج  المرتاضية 
متكامٍل.  نحو  على  المعاصرة  الغربية  الحداثة 
ولعلنا ال ُنجاِنف جاّدة الصواب إذا قلنا إن هذه 
من  عًا  ُمَمنَّ ناقدنا  يجعل  نقدي«  »لقاح  األصالة 
 على 

ً
ِسبه قدرة

ْ
وُيك الحداثية،  المناهج  تأثيرات 

وذوق  سليم،  بوعي  المناهج  هذه  مع  التعامل 
صميم.

األولى  مرتاض  دراسات  أن  القارئ  َحظ 
ْ
َيل  *

كانت تنقسم إلى جانب خاّص بدراسة الشكل، 
وآخر خاص بمعالجة الفكرة أو المضمون. وهذه 
الثنائية رانت على النقد العربي أْرداحًا متطاولة 
المعاصرين،  ناقدينا   

ُ
بعض ومــازال  الزمن،  من 

إن  قراءاتهم.  الشديد، يعتمدونها في  لألسف 
ومدلول،   

ّ
دال ومضمون،  صياغة  األدبي  النص 

ظاهر وباطن. وإن ارتباط أحدهما باآلخر كارتباط 
هامدة،  جثة  روٍح  بال  الجسُد  إِذ  بالروح؛  الجسد 
والروح بال جسٍد وْهم وَسراب. ومن هنا، نقول إن 
صلة الشكل بالمضمون عضوية ال تقبل االنفصال 
ِكَن مرتاض هذا األمَر، فأقلع عن 

َ
وال الفكاك. وقد ز

معالجة النص َوفق شكله ومضمونه، ُمستعيضًا 
الذي يتيح  الُمْستوياتي«  »اإلجراء  َدعاه  بما  عنه 
تكوين  ابتغاَء  ــاه،  زواي جميع  من  النص  قــراءة 
صورة شاملة عنه. وال يعني وقوف مرتاض عند 
كل مستوًى من مستويات النص، محلاًل ودارسًا، 
أن الرجل يعود، من حيث ال يشعر، إلى تقسيم 
النص كما كان يفعل النقاد التقليديون؛ بل إنه 
يْعِمد إلى ذلك لغاية منهاجيٍة فحسُب، ويروم، 
من ورائه، السيطرة على النص المعروض للقراءة، 
 )Un tout( ال يقبل التجزيء بأي 

ٌّ
ل

ُ
وإال فالنصُّ ك

حال من األحوال.
والممارسة  التنظير  بين  مرتاض  يــزاوج   *
 ما يبدأ بالعمل التنظيري، 

ً
في أغلب كتبه. وعادة

ر 
َّ
نظ ما  َيختبر  بذلك  وهو  بالتطبيقات.  لُيْرِدفه 

كثيرٍة،  أحاييَن  وفي  النصوص.  معالجة  في  له 
في  مزجًا  األْمَرين  بين  ج 

ْ
المز إلى  مرتاض  يجنح 

نطاق واحد. ويتفاوت حضور التنظير والتحليل 
له  بأن  ذلك  مرتاض؛  دراســات  في  عفًا 

َ
وض قوة 

كتبًا يهْيمن فيها التطبيق على التنظير، وأخرى 

يغلب عليها الَهّم التنظيري؛ بل إن له دراساٍت 

كما  وتفصياًل،  جملة  التنظير  ركاب  في  تسير 

هو الشأن بالنسبة إلى عمله الرائد حول نظرية 

الرواية الذي صدر ضمن سلسلة »عالم المعرفة« 

الكويتية.

* دعا مرتاض إلى التركيب المنهاجي نظريًا، 

قه عمليًا في كثير من دراساته. يقول: »إن  وطبَّ

في  اآلن  تشيع  أصبحت  المنهجية  التعددية 

بعض المدارس النقدية الغربية، ونرى أْن ال حرج 

هذه  في  تمضي  جديدٍة  بتجارَب  النهوض  في 

من  النقد  بها  ُمِني  التي  التخمة  بعد  السبيل 

جّراء ابتالعه المذهب تلَو المذهب، خصوصًا في 

هذا القرن ]أي القرن العشرين[«) (. ويرى الناقد 

َعْيُنه أن »تهجين أي منهج أمر ضروري لتنشيط 

أدواته، وتفعيل إجراءاته؛ كْيما يغتدي أقدَر على 

إلى  أن يتبادر  (. وال يجب  والتخصيب«)  العطاء 

القراءة  أو  المنهاجية  الهجانة  هذه  أن  أذهاننا 

»محفوفة  إنها  بل  يسيرة؛  مسألة  المتعددة 

ُمنِجزها  من  تتطلب  إذ  والــمــزالــق؛  بالمخاطر 

ــالع 
ّ
واالط  ،) العلوم«)  من  كثير  في  المشاركة 

والمناهج.  والنظريات  المفاهيم  من  زخٍم  على 

أن  إلى  المقام  هذا  في  اإلشــارة  من  مناص  وال 

 يقتضي 
ُ

التركيب المنهاجي غيُر التلفيق. فاألول

الجْمع بين منهجين أو أكثر للحصول على مزيج 

على  ابستمولوجي«  د  »توحُّ على  ُمْنَبٍن  منهاجي 

من 
ْ

حدِّ عبارة د. محمد مفتاح) (. وهو بذلك يض

قراءة النص قراءة شمولية دقيقة. على حين أن 

غير  والمفاهيم،  المناهج  من  محّصلة  التلفيق 

خاضعة لتصور مبدئي وال لنَسق موحد.

د.عبد الملك مرتاض
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ابن خلدون وفلسفة الحكم - قراءة معاصرة-

وحديثًا،  قديمًا  المعرفة  تاريخ  في  قالئل 
 
ٌ
وقليلة خلدون)1(  ابن  مكانة  بلغوا  الذين  أولئك 
بأّنها تأسيسية  ها 

ُ
التي يمكن وصف الكتب  هي 

وديوان  العبر  »كتاُب  كتابه:  هو  مثلما  ومفصلّية 
والبربر،  والعجم  العرب  أّيام  في  والخبر  المبتدأ 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر«)2( حتى 
ليجوز القول: إن هذا الكتاب هو حّد فاصل بين ما 
قبله وما بعده، ويصّح أْن ينظر إلى مراحل الثقافة 
التاريخية من خالل تحقيبها إلى ما قبله وما بعده، 
ويصّح أّن ينظر إلى مراحل الثقافة التاريخية من 
خالل تحقيبها إلى ما قبل ظهوره، عمل من نوعه 
وعندما  مكان،  وأّي  زماٍن  أّي  في  عقٍل  أّي  أنتجه 
يعطيه »توينبي« هذه القيمة، وهو المشهود له 
في عصرنا بين طليعة كبار المؤّرخين والباحثين 
ب المبالغة والتجني  في فلسفة التاريخ، فإّنه يتجنَّ
في وقٍت واحد، فاألولى أي المبالغة تجنبها عندما 
واحد،  وقــٍت  في  وابتعد  التوصيف،  في  ــق 

َّ
دق

في  ــق 
َّ
دق عندما  تجنبها  المبالغة  أي  فاألولى 

التوصيف، وابتعد عن اإلطالقية فقال: »إنه أعظم 
عمل من نوعه« أي في علم التاريخ وعلم االجتماع، 
س البارع في عصره لهذين  فابن خلدون هو المؤسِّ
التأسيس يعي  العلمين، وإن لم يكن في لحظة 
في  النحو  هذا  على  إليه  سُينظر  أنه  ر  يتصوَّ أو 
زماننا  إلى  وصواًل  زمانه  إلى  بالنسبة  المستقبل 
بعد ستة قرون على وفاته )1406م(. أما التجني 
فقد تجّنبه توينبي عندما لم ينظر إلى ابن خلدون 
الغربي  بالفكر   

ً
مقارنة تقيسه  استشراقية  نظرة 

التاريخ  وفلسفة  التاريخ  مجال  في  وحسب)3(. 
ـ  العربي  للمجتمع  كدارس  خصوصيته  فتلغي 
اإلسالمي، وكناقد تمكّن من استنتاج قواعد عاّمة 
عبر تحليله هذه الخصوصّية. وبناًء على ذلك فقد 
وال  العلمي)4(  ه 

ّ
حق خلدون  ابن  توينبي  أعطى 

نقول أنصفه، ألّن اإلنصاف ال يجوز في العلم، ثم 
.

ّ
ألنه قد يكون أحيانًا بغير حق

علمًا  لكونه  توينبي  موقف  إلى  أشرنا  لقد 
بنظرته  تمّيز  واإلنسانّية،  الغربّية  الثقافة  في 
الموضوعّية إلى ابن خلدون، فلم يحكم عليه من 
خالل مقارنته بمن خاض فيه ابن خلدون في تقاطع 
أنجزه  بما  بل  عشر؛  والرابع  عشر  الثالث  القرنين 
وفقًا لشروط عصره وظروفه آنذاك، فكان سّباقًا ذا 
ع برؤية واسعة 

ّ
ة، وإذا تطل

ّ
عقل نقدي شديد الدق

لعلم  المنهجي  المؤّسس  فاكتسب صفة  األفق، 
التاريخ وعلم االجتماع، والدارس المحقق لظاهرة 
االجتماعي،  بالحراك  وعالقتها  وأطوارها  الدولة 
والمستقصي  »العصبية«  لمسألة  والمستكشف 
عن دورها وأحوالها في نشوء الدولة وانحاللها)5(؛ 
ف والتقّدم 

َّ
بل إّنه كان دارسًا سّباقًا ألسباب التخل

المفارقات   من 
ّ

الحديثة، ولعل وفقًا لمصطلحاتنا 
لنا  تركه  فيما  نالحظها  أن  يجب  التي  المهّمة 
عصره  إّبان  درسها  التي  الظواهر  أّن  خلدون  ابن 
تزال سماتها  ال  اإلسالمي  ـ  العربي  المجتمع  في 
موجودة في أّيامنا الحاضرة؛ بحيث يمكن القول: 
إّن إرث ابن خلدون الفكرّي ـ االجتماعّي ـ التاريخّي 
وإن  واقعنا،  لتحليل  كأداة  صالحًا  منهجًا  زال  ما 
التي  للتحّوالت  أداة كافية وحدها، نظرًا  لم تكن 
تستلزم تجديد األدوات ولكن من دون الخروج عن 
الهوّية والخصوصّية وفقًا للمنهج الخلدوني، أّما 
ابن خلدون  أّن  المفارقة، فهو  اآلخر لهذه  الملمح 
رغم  وعلى  نحن،  أّما  النقدي.  بعقله  تجاوز عصره 
ابن  عصر  تتجاوز  فلم  بعده  سنة  ستمئة  مرور 
فلو  الحاضر،  عصرنا  إلى  ندخل  لم  مثلما  خلدون، 

افترضنا أّن ابن خلدون عاد اليوم ونظر في أحوال 
العرب والمسلمين، وأعاد تفّحص ما كان ينتقده 
القبائل  وقائع  في  يالحظه  كان  وما  زمانه،  في 
وتكوين  والسالطين  والسلطة  واألخبار  واألنساب 
الدولة والعصبّية، لكان قد أصيب بالذهول حتمًا، 
التطّور  فنسبة  بالخيبة،  عصره  في  أصيب  مثلما 
نسبة  أما  أبــدًا،  فيه  تذكر  ال  قد  حّد  إلى  ضئيلة 
من  الرعب  يثير  قد  حّد  إلى  فمخيفة  التشابه 
التطابق، وأحيانًا قد يثير الرعب من تراجع مفهوم 
الدولة في مجتمعنا الراهن عن مفهوم الدولة في 
القرن الرابع عشر، رغم ما كان فيه آنذاك من اجتماع 
فردّية،  وسلطانّية  ودينّية  قبلّية  عصبّية  على 
فالدولة اليوم عندنا مفارقة بـ »دولة« ابن خلدون 
التي درسها، هي أكثر غرقًا في العصبّيات، وأشّد 
مياًل للقمع والمصادرة, وأبعد ما تكون عن قوانين 
االجتماعي،  والحراك  والمدني  الطبيعّي  التطوّر 
ه الحظه ابن خلدون قبل أن يالحظه علماء 

ّ
وهذا كل

كما  ـ  عاد  فإذا  المعاصرون،  والتاريخ  االجتماع 
كتابه  مقدمة  في  سيعّدل  كان  لما  ـ  سابقًا  قلنا 
بالعّينات  ق 

ّ
تتعل األولى  مسألتين:  إاّل  نظن  كما 

العلماء  بمجادلة  ق 
ّ
تتعل والثانية  التطبيقة، 

المعاصرين فهو كالعالم لن يرضي إاّل أن يجادل 
منهجه  في  أّما  نقدّيًا،  ص  ويمحِّ ق 

ّ
ويدق ويقارن 

والمسلمين  العرب  أحوال  لدراسة  اعتمده  الذي 
ستة  قبل  سّجلها  التي  األساسّية  ومالحظاته 
قرون فقد ال يغير شيئًا، ولكْن قد يعّدل مستفيدًا 

من التطوّرات العلمّية المعاصرة.
العصبية«   « فكرته حول  ابن خلدون  بدأ  لقد 
المجتمعات  في  األصل  حول  سديدة  بمالحظة 
المدنية؛ حيث رأي أن البدو هم األصل في العمران 
كانت  العصبية«  وفكرة   « الحضر،  وليس  البشري 
األفراد  بين  ينشب  الذي  والصراع  التنازع  على 
ولد  أنه  الذي من شأنه  البدائية  المجتمعات  في 
ضرورة أن تتولد في تلك المجتمعات سلطة لفرد 
قوي يكون بمنزلة الوازع الذي يزع هذا عن ذاك، 

ويمنع المظالم.
الفرد ال يمكن أن تكون  وهذه السلطة لذلك 
األسر،  أقوى  أسرة هي  إلى  ينتمي  كان  إذا  إال  له 
يقول  وأشجعهم؛  الفتيان  أقوى  هم  وفتيانها 
بذلك ابن خلدون ما يلي: »وال يصدق دفاعهم إال 

إذا كانوا عصبية واحدة وأهل نسب واحد)6(«.
الفكرة كانت  فإن تلك  وإذا كان ذلك كذلك، 
وال تزال هي العنصر األساسي في ثولي الحكم، 
كان  الحديث سواء  بالمدلول  الحكم  نوع  كان  أيًا 

حكمًا ديمقراطيًا.
استبداديًا،  فرديًا  أو حكمًا  أو حكمًا دستوريًا 
أن  ــد  الب الحكم  ــى  إل الــوصــول  يشكر  مــن  فكل 
يرشحه حزُب، معين أو كتلة سياسية معينة، أو 
يستولى عليه بقوة عسكرية تسانده فتكون هي 

عصبيته.
مفهوم  إلــى  النظرة  هــذه  في  أننا  واعتقد 
االنتقاد  ذلك  على  رددنا  قد  الخلدونية  العصبية 
من  دارسية  قبل  من  إليه  يوجه  ما  كثيرًا  الــذي 
من  التقليل  حاولوا  الذين  العرب  أو  الغربيين 
على  يقتصر  محدود  إطار  في  ووضعها  شأنها، 
تفسير البيئة البدوية العربية، وقد عّبر عن ذلك 
االنتقاد طه حسين في عمله » حول فلسفة ابن 
صحيح  »هل  تساءل:  حينما  االجتماعية«  خلدون 
البدوية  القبيلة  عصبية  عن  نبحث  أن  يجب  أنه 
أخرى  عوامل  هناك  أليست  دولة؟  كل  أصل  في 
قامت  وهل  مملكة؟  أو  أمة  تكوين  في  تشترك 

المدن اليونانية على النحو الذي قامت عليه الدول 
العربية)7(«. 

وباإلضافة إلى ما ذكرنا من وعلى ذلك االنتقاد 
إلى  ينظر  لم  الــذي  خلدون  ابــن  نص  خــالل  من 
أرادوا حصره  العصبية تلك النظرة الضيقة التي 
كانت  إذا  إنــه  القول:  الممكن  من  فإنه  فيها، 
والمجتمعات  والرومانية  اليونانية  المجتمعات 
العصبية،  تعرف  لم  اليوم  الراقية  الحديثة 
قد  كأنها  والقربى،  والنسب  الدم  رابطة  بمعنى 
عرفتها بمعنى » الوالء والحلف« أو بمعنى » الرق 
والمبدأ  الحزب  رابطة   « بمعنى  أو  واالصطناع« 

والعقيدة«.
وال يفوتنا هنا أن ننوه إلى أن فكرة العصبية 
قد اتخذت طريقها إلى أوروبا أيضًا عبر فالسفتها 
أمثال مكيافيللي ونيتشه، فأراد القوة التي ذهب 
ترادف  الدولة  أصل  بوصفها  مكيافيلي  إليها 
فكرة العصبية الخلدونية تمامًا، مع فارق مهم، هو 
لمصلحة مفكرنا ابن خلدون؛ حيث إنه لم يذهب 
مكيافيللي  ذهب  كما  السياسية  فلسفته  في 
ما  إذا  والخيانة  والقتل  العنف  إباحة  حد  إلــى 
اقتضتها مصلحة الحاكم؛ ألنه عّد أن تلك أعمال 
شريرة تعود على الحاكم وعلى الدولة ككل بأسوأ 
العواقب، ويرجع ذلك إلى أن فيلسوفنا لم يفصل 
بين األخالق والسياسة كما فعل مكيافيللي؛ بل 
أكد على ارتباطهما حينما ربط بين قوة العصبية 
وخيرية  أخالقها  قــوة  وبين  واستمراريتها؛ 
هو  إنما  والحسب  الشرف  إن   « قائاًل:  أصحابها 

بالخالل )8(« .
معنى  في  النظر  في  التعمق  حاولنا  وإذا 
اعّدها  يمكن  بحيث  خلدون  ابن  عند  العصبية 
أساسًا للحكم بمفهومه الحديث؛ فإننا اآلن نريد 
أن ندلل مع التأكيد على حقيقة مهمة أخرى هنا 
تمثلت في تطبيق هذه الفكرة الجديدة. لنرى إلى 
أي حد مجل ابن خلدون في استخدام فكرته تلك 

في فلسفته للحكم والتاريخ!؟
إن العصبية هي محور فلسفة الحكم عند ابن 
خلدون ألن » الرياسة ال تكون إال بالغلب والغلب 
في  فالبد  قدمناه،  كما  بالعصبية  يكون  إنما 
الرياسة على القوم، أن تكون من عصبية الرئيس 

لهم، أقروا باإلذعان واالتباع «)9(
المقرونة  القوة  مجرد  ليست  هنا  والعصبية 
العصبية  قوة  وإنما  العنف،  طريق  عن  بالتغلب 
تستمد من الترابط بين أفرادها- أيًا كان نوع هذه 
التي  الحميدة  األخالق  من  تستمد  كما  الروابط- 
يتمتع بها الرئيس ومن يشايعوه ويناصرونه في 

رياسته.
العصبية  على  خلدون  ابن  عند  الحكم  وقيام 
من  يالحظ  فلم  عنده،  الحكم  مفهوم  قيد  قد 
إنما  القوم  الرياسة على  الملكية؛ ألن »  أنواعه إال 
الغلب  له  تعين  واحد  منبت  في  متناقلة  تكون 
والرياسة البد وأن تكون موروثة عن  بالعصبية… 

مستحقها«)10(
ومحصورًا  الدولة  في  وراثيًا  الحكم  كان  ولما 
قوة  على  المحافظة  فإن  الغالبة،  العصبية  في 
يد  في  الحكم  على  المحافظة  يعني  العصبية 
أفرادها يتوارثونه جياًل بعد جيل. ومن هنا كان 
وإسقاط  العصبية  أطوار  في  النظر  الضروري  من 
قوة  من  الدولة  فقوة  الدولة؛  على  األطــوار  هذه 
قوانين  من  العصبية  على  يسري  وما  حكومتها، 

النمو والفناء يسري بالصورة نفسها على الدولة. 
أطوار  في  نظريته  بين  خلدون  ابن  ربط  ولذلك 

العصبية وبين نظريته عن عمر الدولة، وكلتاهما 
تقوم على رأي علمي يؤمن به إيمانًا راسخًا، وهو 
أن الكون والفناء هو طبيعة كل شيء، هو طبيعة 
عناصر  من  فيه  بما  المادية  العالم  مكونات  كل 
تسري  الطبيعة  وهذه  وإنسان،  ونباتات  ومعادن 
أيضًا على كل األحوال اإلنسانية »فالعلوم تنشىء 
من  والحسب  وأمثالها.  الصنائع  وكذا  تدرس  ثم 
العوارض التي تعرض لآلدميين، فهو كائن فاسد 
ال محالة. وليس يوجد ألحد من أهل الخليقة شرف 
ومعنى كل  إليه…  آدم  لدن  آبائه من  متصل في 
عليه،  سابق  فعدمه  وحسب  شرف  كل  أن  ذلك 

شأن كل محدث«)11( 
كل  شأن  شأنها  العصبية  فإن  ذلك  وعلى 
في  تفنى  ثم  مجدها  قمة  تبلغ  ثم  تكون،  شيء 
أطوار محددة يحددها ابن خلدون بحسه العلمي، 
ويكون متأثرًا بالقرآن وأحاديث الرسول )( بأربعة 
الحسب(  ) يقصد  إن نهايته  » ثم  حينما يقول: 
في أربعة آباء، وذلك أن باني المجد عالم بما عاناه 
التي هي أسباب  الخالل  في بنائه، ومحافظ على 
فقد  ألبيه،  مباشر  بعده  من  وابنه  وبقائه،  كونه 
سمع منه ذلك وأخذه عنه إال أنه مقصر في ذلك 
تقصير السامع بالشيء عن المعاني له، ثم إذا جاء 
الثالث كان حظه االقتفاء والتقليد خاصة، فقصر 
إذا  ثم  المجتهد،  عن  المقلد  تقصير  الثاني  عن 
جاء الرابع قصر عن طريقتهم جملة وأضاع الخالل 
الحافظة لبناء مجدهم واحتقرها، وتوهم أن ذلك 
أمر  وإنما هو  تكلف،  وال  بمعاناة  يكن  لم  البنيان 
انتسابهم،  بمجرد  النشأة  أول  منذ  لهم  وجب 
التجلة  من  يــرى  لما  بخالل  وال  بعصابة  وليس 
)االحترام والتعظيم( بين الناس، وال يعلم كيف 
كان حدوثها وال سببها، ويتوهم أنه النسب فقط 
فيربأ بنفسه عن أهل عصبيته… فينغصون عليه 

ويحتقرونه…«)12( 
للعصبية  ــعــة  األرب األطــــوار  ــذه  ه وليست 
النحو،  الحدوث على هذا  أو حتمية  أطوارًا جامدة 
حافظ  ما  إذا  يدومان  قد  والملك  العصبية  ألن 
وإذا  وتماسكهم،  قوتهم  على  العصبية  أهل 
محافظًا  وظل  أهله  عن  العصبية  زعيم  يتخل  لم 
عصبيته  جعلت  التي  الحميدة  الخصال  على 
المحال  من  الحال  دوام  ولكن ألن  وتحكم.  تسود 
في  األربعة  اشتراط   « يكون  البشرية،  األمور  في 
األحساب إنما هو في الغالب. وإال فقد يدثر البيت 
يتصل  وقد  وينهدم،  ويتالشى  األربعة  دون  من 

ابن خلدون

البقية ......................ص22
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الغريبة
الموروث االجتماعي ما بين السلبية وااليجابية

ليس باإلمكان عزل الصفة اإلبداعية ألي عمل أدبي ومنها العمل 
الهدف  أو  للبعد  العمل  ذلك  تبني  شرط  أو  ضــرورة  عن  الروائي، 
االجتماعي منه. يبدو ذلك جليًا  عند ممارسة النص المكتوب نقًدا 
البشري.....  السلوك  من  وأنماط  والقيم  األفكار  من  لجملة  وظيفيًا 
فتضافر كل من المهمتين قد يساهم بشكل أو بآخر في رفد األدب 

الروائي والرقي به إلى مصافي اإلبداع ومراتب الجمال.
السورية  العامة  الهيئة  عن  مؤخرًا  الصادرة  ـ  الغريبة  ـ  فرواية 
الموروث  لتحاكي  أتت  قد  الحسن  احمد  والقاص  للروائي  للكتاب، 
االجتماعي الفلسطيني بسلبياته وإيجابياته، وتوقفت عند محطات 
متعددة في تاريخ القضية الفلسطينية، فحاولت إلى حد ما أن تجسد 
التراجيديا الفلسطينية في الشتات إبان نكبة 1948 وما آلت إليه. 
فيه  الذي تعكس  بالقدر  المبكر  السياسي  الوعي  من  وتبلور حالة 

واقع من الصراع مع الذات كما هو صراع مع العدو الصهيوني... 
الشعب  حياة  في  منعطفًا  شكلت  زمنية  فترة  تناولت  كما 
 1965 عام  الفلسطينية  الثورة  انطالقة  بداية  وهي  الفلسطيني، 

ونكسة حزيران عام  1967.
الروائي اعتمد على عنصر التشويق في الرواية، ولعله أسلوب 
لتتبع  مستمر  تشوق  حالة  في  القارئ  يبقى  لكي  لديه  متعمد 
فصول الرواية وما انتهت إليه األحداث... كما أنه كثف من حضور 
مسرح  على  فاعاًل  دورًا  شخصية  كل  تؤدي  بحيث  الشخصيات. 
األحداث في الرواية... فالبطولة كانت لكل من سليم وزريفة والمختار 

وإن بدا دوره ثانويًا.
والوطني  والشهم  العصامي  الرجل  مثلت شخصية سليم دور 
أجلى  في  بدت  التي  الشهامة  تلك  الثوار.  صفوف  في  المنخرط 
صورها، حين التقى بزريفة صدفة في إحدى الجبال وهي هاربة من 
الموت الذي حكم به عليها زوجها وعدد من أهله لمجرد الظن بأنها 
ارتكبت فاحشة ال وجود وال أصل لها إال لكونها تأخرت عن منزلها، 
أشجار  إحدى  تحت  الغفوة  لتأخذها  الحمل   تعب  غلبها  حينما 
حقلهم، ولتعود إلى البيت تحت  جنح الظالم... وما كان من سليم إال 
أن يحميها ويضمها إلى رحلة هروبه من االعتقال بتهمة العمل في 
تنظيم سري، بعد أن وشى به مختار القرية فيستأجر لها غرفة في 

إحدى المخيمات من الضفة العربية عند امرأة عجوز.
 بينما نجد المختار صادق الشريف أكثر شخصيات الرواية إثارة 
قريته  أبناء  ضد  الدسائس  ويدس  المؤامرات  يحيك  فهو  وجداًل، 
ويمقتونه.  يكرهونه  حوله  ممن  التي جعلت  تلك  إرضاء ألسياده، 
الشخصية بشكل هزلي وسرد عنها بشيء من  الكاتب هذه  رسم 
إلى  طاغية  الرواية  في  الحوار  لغة  من  جعل  أنه  كما  السخرية...... 
درجة ما سواء في حوار الذات مع غيرها من الذوات األخرى أم في 
بإدخاله  ذلك  من  أبعد  إلى  يذهب  أنه  حتى  ذاتها.  مع  األنا  حوار 
الطيور في الحوار وضمن لغتها الخاصة. ففي الحوار الذي دار بين 
مصطفى وزريفة حول قصتها وسبب وجودها في مكان مقطوع من 
الجبال والسهول، يصور مشهد الطيور وهي تتقافز على األغصان 
هلعة بسبب قدوم مصطفى إلى نزازة المياه ليشرب منها فتحتج 
أتى  ولماذا  اإلنسان،  هذا  يريد  )ماذا  تقول  وكأنها  مغردة  الطيور 

ومنعنا من شرب الماء ( ص ـ 81.  
بالعودة إلى الجانب أو الوجهة الفنية للرواية، نجد أن الكاتب 
قد وظف في خدمة العملية السردية عناصر عدة قد أدخلها ضمن 
نسيجه الروائي للخروج ببناء روائي شبه متكامل... يبدو ذلك جليًا 
من خالل أدواته الكتابية التي اعتمد فيها على ثقافته، الممنهجة 
منها والشعبية، وكذلك وعيه وخبرته في كل من الحياة والكتابة. 
وإن بدا متأثرًا إلى حد ما ببعض الكتاب المميزين في التراث واألدب 
 
ّ
أيضا يتعلق  وما  مثاًل،  كنفاني  كغسان  الفلسطينية  والثقافة 

بأسلوب االقتباس المعمول به والمتعارف عليه في األدب، فيالحظ 

الرواية  من  متعددة  فصول  في  ذاته  االقتباس  إلى  الروائي  لجوء 
كنحو )ويمم شطر أو يممت شطر(. لكن ما يتالفى ذلك هو قدرته 
ـ عنوان  فالغريبة  الخاص.  وتعميم  العام  على تخصيص  العجيبة 
من  القريبة  القرى  أحدى  من  أتت  المرأة  حالة خاصة  ـ هي  الرواية 
القدس إلى قرية أخرى في الضفة الغربية لتتزوج بإحدى شباب تلك 
القرية، سبق وان اختارها أبو مصطفى زوجة البنه مصطفى على إثر 
استضافة  أبيها له في منزلهم بعد أن التقى به صدفة في المسجد 
األقصى أثناء صالة الجمعة، مبعدًا أبا مصطفى عن االشتباك الذي 
أن  فما  الناصر..  لعبد  تأييدهم  أثناء  والمصليين  الشرطة  بين  دار 
رآها أبو مصطفى وهي تقدم الشاي لهم، ليجعل الزيارة المقبلة هي 

بمثابة الجاهة من أجل المصاهرة ما بين العائلتين.
 ثم تضطر زريفة لتغترب مرة أخرى عن قرية زوجها، وليغترب 
أيضًا سكان تلك القرية وغيرها من القرى إثر حرب أو نكسة 1967 
ليضحي االغتراب حالة عامة وشاملة. )تائهة ضائعة مرة أخرى في 
بلد غريب عنها ومدينة كبيرة ال تعرف شيًا فيها، ال ناس وال أماكن وال 
طرقات أو شوارع وأحياء، تتقاذفها أمواج الرحيل من مكان إلى مكان 
وال تجد صدرًا حنونًا تبكي عليه. وحدها الدموع التي بقيت مألوفة 
ومحببة إليها تزورها كثيرًا تغسل مقلتيها وخديها، والذكرى دائما 
تهاجمها دون سابق إنذار، تداعب قلبها، وتمزج سعادتها بحزنها. 
وعندما تطردها ال تجد سوى المجهول يرتسم بغموضه وإبهامه في 
مخيلتها، تسوقها قدماها حيث ال تدري وبطنها المنفوخة تصفع 
قنوطها، من أجل من يقبع فيه هربت، ومن أجله قاومت واستعذبت 
الترحال رغم مرارته، وهو ما تبقى لها من أمل في هذه الحياة، غريبة 

ال تلوي على شيء.....( ص ـ 180 
وما من شك في أن الكاتب فّعل من السرد ليعلو فنيًا، وليتأتى 

ضمن نص رصين وحبكة محكمة 
عبر لغة أدبية جميلة ومأثرة، عاماًل على تحقيق نوع من االنسجام 
ما بين مختلف العناصر من الزمان والمكان وما مثلته الشخصيات 
وما أدته من أدوار، وفرده كذلك للهموم واآلالم واآلمال والتطلعات... 
من  عدة  ومواقف  مواضع  وفي  الروائي  أي  لجوئه  من  الرغم  على 
أن يقلل  والمحكية، دون  المحلية  أي  الشعبية  اللهجة  إلى  الرواية 
األدبي.  من جنسها  ينال  أو  للرواية  الفنية  القيمة  من  النهج  هذا 
فمثاًل يسرد ما تذكرته زريفة من أغان غنيت لها قريباتها في ليلة 

حنائها، فانفلت لسانها وأخذت تنشج بما يشبه النواح :
كنك غريبة وهيلي من الدمع كيلة     

من العيد للعيد ليطلوا عليك ليلة
كنك غريبة وهيلي من الدمع جرة     

من العيد للعيد ليطلوا عليك مرة

ثم عال صوتها والغصة في عباراتها :
يا أهل الغريبة طلوا ع غريبتكم       

وان كبت خيلكم شدوا عزيمتكم      ص ـ 22

مورثات  بين  ما  لتوازن  أتت  بخاتمة  يقفل  أن  إلى  ......ويتابع 
مجتمع شرقي  بإيجابياته وسلبياته، فمن اإليجابيات الكرامة وعزة 
وسواد  والعروبة  الوطن  وحب  والنخوة  والشهامة  والكرم  النفس 
األواصر وروابط القربى، كذلك إنصاف المجتمع للمرأة لجهة حقها 
في الميراث كما فعل أبو طحينة وأخوته... وأيضًا وجود من هو أهل 
للحكمة والخير كأبي مصطفى الذي أدى دور إيجابيًا بإنقاذه لزريفة 
زوجها  أمام  سدًا  بوقوفه  الهرب  من  وتمكينها  الموت  براثن  من 
المندفع لقتلها بالسكين، بعد أن أوغلت كل من أمه وأخته صدره 

حقدًا وغضًب....    
مما  معينة،  زمنية  فترة   في  لها  يتعرض  فهو  السلبيات  أما 

يعني أن تلك السلبيات لم تعد موجودة بمجملها في يومنا هذا، 
تعليمهن،  إتمام  في  يمتلكن حقهن  أصبحن  بالمجمل  فالفتيات 
ولم تعد  النظرة الدونية  إلى المرأة كما كانت سائدة من قبل بحيث 
أنها تقف مع الرجل على قدم المساواة من حيث الحقوق والواجبات، 
وإن كان هنالك استثناء فهو على مستوى ضيق جدأ، ولم تعد عادة 
الظن،  أو  الريبة  لمجرد  الشرقي  المجتمع  لدى  الذبح هذه متفشية 
وإن رافقه بعض الظروف المثيرة لاللتباس بحيث تتواجد حالة من 

الوعي االجتماعي، تقف حائاًل دون ذلك..... 
 فالسلبيات آنذاك، هي إذًا تلك التراجيديا التي اشتغل عليها 
بمثابة  تكون  أن  منها  هادفًا  عينيه،  نصب  وضعها  لما  المؤلف 

المأثرة التي تميز عمله الروائي هذا.....
فالمثل الشعبي يقول )من يحب ال يكره( لكن من كان يحب هنا، 
وهو مصطفى زوج زريفة كان ال يزال مصرًا على االنتقام غساًل لعاره. 

دون أن يعرف الحقيقة وما ساد من التباس.
كان ذلك عندما كان سكان المخيم متجمهرين لحضور احتفال  
بمناسبة الذكرى الثالثة النطالق الثورة الفلسطينية، تخلله عرض 
عسكري لقوات الفدائيين. وإذ بزريفة تتقدم من بين الجموع وهي 
تحمل طفلها بين يديها، لتستطلع صاحب الصوت الذي يتردد عبر 
المكبر والذي لم يكن غريبًا عنها، فدهشت حين رأت سليمًا يجلس 
ممثاًل  وحماسية..  موثبة  خطابية  بكلمات  ويلقي  المنصة  على 
بمثابة  كان  من  رأت  حينما  نفسها  تتمالك  فلم  الثورة،  قادة  احد 
أبيها وأخيها في غربتها، فلوحت له بيدها صارخة بأعلى صوتها 
: سليم. وما كان من سليم إال وأن فعل نفس الشيء متفاجأ برؤية 
سليم،  خلف  من  مسلح  يتقدم  توقع  وال  حسبان  غير  ومن  زريفة. 
ليصوب بندقيته باتجاه زريفة وليمطرها بزخة من الرصاص. ليعلو 
صوت سليم منددًا و شاجبًا من ألم الفجيعة   )لماذا أطلقت النار يا 

مصطفى(. ص ـ  207.
فبهذه الجملة ختم الروائي روايته.
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 السنة السادسة والعشرون

 |  ا�ضماعيل امللحم
الشاعر  صفات  شخصه  فــي  اجتمعت   
واألديب الساخر والسياسي الثائر والعاثر. صدق 
مع نفسه وأخلص ألفكاره. كرس حياته متنقاًل 
من قطر إلى آخر مناضاًل يندمج مع رفاق النضال 
بقلمه تارة، وبانخراطه تارة أخرى في العمليات 
إلى  على كفه من معركة  الحربية, واضعًا دمه 
معركة. فحق له أن يلقب بأمير السيف والقلم. 
باستقالل  مطالبًا  السرية  الحركات  في  انخرط 
العربية.  الوحدة  دولــة  وقيام  العربية  البالد 
الدولة  لتأسيس  تنطعت  دولة  أول  في  عمل 
الحاكم  نائب  الواحدة، وتسلم منصب  العربية 
خرج  لمليكها.  مستشارًا  ثم  فيها,  العسكري 
بلد  بين  متنقاًل  غــورو,  إنــذار  بعد  سورية  من 
مناصرًا،  العرب  قضايا  عن  مدافعًا  وآخر،  عربي 
لكل ثورة تنهض في هذا البلد أو ذاك. مفندًا 
العرب  بمستقبل  مؤامرات تمس  ما يحاك من 
المشروع  أقطارهم. محذرًا من  أي قطر من  في 
الصهيوني ومخاطره منذ وقت مبكر. وفي مجال 
األدب كتب النثر بأسلوب شائق ولغة فصحى 
سلسة, وفي الشعر أجاد بالقصائد كأحسن ما 
في  توظيفها  الشعراء, وأحسن  قرائح  أبدعته 
والتحررية،  الوحدوية  ومبادئه  أفكاره  خدمة 

وفي نصرة كل قضية عربية. 
 لخص المناضل والصحفي عجاج نويهض 

شخصية عادل أرسالن قائاًل: 

العربي,  اإلخــالص  كوكب  عــادل  األمير   «  
ومثال األلمعية الدبلوماسية النادرة«. 

أكرم  الفلسطيني  والمناضل  الكاتب  نعته 
زعيتر بالقول: 

ثــالــث أخــويــه, نسيب   » عـــادل أرســـالن 
األعلى,  المثل  نعده  فتيانًا  نشأنا  وشكيب, 

وندعوه أمير السيف والقلم«. 
الشاعر.  بالفارس  آخر,  مكان  في  ويلقبه   
الدين  خير  الوطنية  ورجل  الشاعر  به  ويعرف 

الزركلي في قاموس األعالم بأنه: 
» أمير مجاهد يلقب بأمير السيف والقلم, 
كان ألمعيًا كريم النفس أبيًا, له شعر جيد حلو 

المعاني رفيع األسلوب«. 
الباحث المجتهد محمد جابر سيرة   عرض 
الرجل في كل مراحل حياته في كتابه  )األمير 
ابتداء  والقلم(,  السيف  أمير  أرســالن/  عــادل 
يؤمه سراة  متنور،  بيت  الطفولة في  من سني 
القوم والعاملون في الشأن الفكري واالجتماعي 
وضعها  وقد  حياته.  نهاية  حتى  والسياسي 
في إطارها التاريخي, خاصة في مرحلة انخراطه 
في الثورة السورية الكبرى )1925 -1927(, وما 
بعدها , سيما في منفاه مع رجاالت الثورة في 
صحارى السعودية. وتابع مؤلف الكتاب سيرة 
الفرنسي  لالنتدابين  المناهضة  عادل  األمير 

سورية  حصول  وبعد  الجالء.  حتى  واالنكليزي 
السياسي  العمل  في  ساهم  استقاللها  على 
وتبوأ مناصب سياسية ودبلوماسية هامة, وكان 

دائمًا المناضل ضد األهداف الصهيونية. 
الكبرى  السورية  الثورة  ــوادث  ح شغلت 
الكاتب  فيها  تحدث  الكتاب،  من  الوافر  الحيز 
سواء  السيرة,  صاحب  أداها  التي  األدوار  عن 
من خالل مناصرته لها قبل أن تنطلق في تموز 
 .1925 أيلول  منذ  بها  التحاقه  في  أو   ,1925
بالثورة  التحاقه  منذ  أرسالن  عادل  كان  حيث 
في   ومشاركًا  الوقائع,  من  العديد  في  محاربًا 

قراراتها. 
ــداث, وفي  األح الباحث في سرد  أجــاد      
وكان  مصادرها.  ومقارنة  المعلومات  توثيق 
في عمله يتبع مخططًا واضحًا متسلساًل، ساعد 
القارئ على االرتقاء بمعلومات البحث إلى فهم 
شخصية صاحب السيرة وأدائه في مستويات 
عمله الوطني كافة, وقد استوعب البحث جوانب 
حياة هذا األمير الذي بذل سنوات عمره من أجل 
قضايا العرب عامة، ومن أجل استقالل سورية 
ووحدة أراضيها. وليس ذلك فحسب؛ بل إنه قد 
أنفق كل ما كان يملكه من أموال وعقارات في 
سبيل الكفاح ضد كل أعداء المبادئ التحررية. 
لم يتبق له عندما التحق بالرفيق األعلى شيئًا 
والنسب,  الحسب  وريث  الدنيا, وهو  متاع  من 
يؤسس  أن  دون  من  عمره  أمضى  قد  ــان  وك

لنفسه عائلة وظل عازبًا طوال حياته.  
 قسم الباحث الكتاب على تسعة عناوين, 
عنوان  من   

ً
أ بدء للمصادر,  وآخر  للصور  وملحق 

تبعه  األمير,  حياة  عن  الحديث  تحته  تناول 
األمير  عن  تحدثت  ثمانية  عناوين  بالتتالي 
الكتاب  صفحات  من  صفحة   93 شغل  الذي 
الذي نافت صفحاته الثالثمئة وستين صفحة. 
أما العنوان الثالث فأطلقه تحت مسمى األمير 
أقل  السياسية  سيرته  تكن  ولم  السياسي, 

إثارة من سيرته ثائرًا: 
 » احتلت السياسة مساحة واسعة من حياة 
واألحداث  الوقائع  يتابع  كان  أرســالن...  عادل 
الحياة  في  فعليًا  اشترك  مجرياتها...  ويراقب 
الجانب  إلــى  انحاز  المضطربة...  السياسية 
الوطني واتخذ العروبة شعارًا والقومية منهجًا, 
السرية,  التنظيمات  من  الكثير  في  واشترك 
وفي المجالس النيابية والوزارات, وفي كثير من 
الشخصية  صفاته  أما  الدبلوماسية«.  البعثات 

فقد جاء الكالم عنها تحت عناوين:
األمير اإلنسان, األمير العاثر, فراسته 

ورؤاه, وسخره ونقده: 
عاطفية  مشاعر  ذا  القلب,  رقيق  ــان  »ك  
اآلخرين,  بشعور  يشعر  فياضة...  إنسانية 
يحزن ألحزانهم, ويتألم آلالمهم... وأحيانًا كان 

وهو  حنوه  لفرط  المشاهد  بعض  في  يبكي 
كذلك  يكون  ال  وكيف  والقلم.  السيف  أمير 
مفعمًا  قلبًا  يحمل  الذي  المرهف  الشاعر  وهو 

بالمحبة والرأفة ورقة الشعور...«.
من  الكاتب  فينقل  طالعه،  سوء  عن  أما   

مذكرات صاحب السيرة, قوله: 
وطنه  في  غريبًا  نفسه  يرى  لحر  كيف   «  
ودياره وبين قومه ال لذنب اقترفه, وال لجريمة 
ارتكبها؛ بل ألنه ينادي بحق اإلنسان, ويطالب 
ممنوعًا  طوال  سنوات  أمضى  وطنه؟!«.  بحرية 
عليه دخول فلسطين وسورية واألردن... تتوافد 
في  منفيًا  سنوات  يمضي  األحــــزان...  عليه 
الصحراء يعاني مع رفاقه من الجوع والعطش, 
وهو  نسيب,  األكبر,  شقيقه  وفــاة  نبأ  يأتيه 
وعندما  مشردًا.  مهمومًا  عمره  فترات  أشد  في 
من  يلقى  ال  ولبنان  سورية  استقالل  يحصل 
حكام القطرين غير الجهل وال يرى فيهما غير 

الفساد. تناول ذلك في نثره ناقدًا وساخرًا. 
اإلبداعي  األدبي  الجانب  الكتاب  ويتناول   
من شخصية عادل أرسالن تحت عنواني: األمير 

الناثر واألمير الشاعر: 
يشكل  ما  والخواطر  المقاالت  من  كتب   «  
وهي  والفكرية...  األدبية  أعماله  من  كبيرًا  كمًا 
متنوعة في موضوعاتها وأغراضها.. واكب فيها 
السياسي  عقالنية  عن  معبرًا  عصره...  ثقافة 

وخيال األديب«. 
إبداع  في  السبق  قصب  فله  الشعر  أمــا   
أغراضًا عديدة  أنه كان مقاًل. طرق  رغم  األمير, 
والمديح  بالفخر  مرورًا  الحنين,  إلى  الغزل  من 

والهجاء والوصف والحكمة والسخر... 
 وصف الزركلي شعره بالجيد, حلو المعاني 
يفقد  فال  أحيانًا  يرتجل  كان  األسلوب,  ورفيع 
غمز  عندما  ارتجله  ما  هذا  من  جودته.  شعره 
بالنساء,  وغرامه  عادل  ولع  من  الجزائري  سليم 

فارتجل قائاًل: 

أتراك تمنعني الصبابة بعد ما        
أعددت قلبي للغرام وقالبي

مهاًل سليم ففي فروق كواعب    
ربي يريك عذاب حب الكاعب

من كل غانية يكاد حجلها         
 مقدودًا بسيف الحاجب

ّ
ينشق

ــل  األوائ أولــئــك  تناسي  مــن  الــرغــم  على   
الذين لم يبخلوا بشيء من أجل األجيال, التي 
العقوق  غير  معظمهم  يجد  ولــم  تبعتهم, 
والنسيان, فإن كتاب محمد جابر جاء على غير 
تلك القاعدة، يحيي ذكر واحد من رجال الكفاح 
الكاتب  انحياز  الكتاب معبرًا عن  واإلبداع, جاء 
لم  الهامة.  وإنجازاته  عادل  األمير  مبادئ  إلى 

وحيدًا  يكن  بحثه, ولم  في  جابر  محمد  يقصر 
في اإلعجاب بصاحب السيرة. وقد جاء في أحد 
أجزاء مذكرات أكرم الحوراني حديث عن عادل 
يبين  ما  فرنسية,  لسان صحافية  على  أرسالن 
الغنية  الشخصية  تلك  من جوانب  جانبًا هامًا 

بالمآثر, قالت:  
 » مضت ساعات والسيارة تنهب األرض في 
الظل 45 درجة...  الالهبة, الحرارة في  الصحراء 
يخال إليك أنك أمام فوهة الهبة تتمازج فيها 
يعترضنا  لم  الكيلومترات  مئات  المعادن... 
فجأة وسط  تبرز  الثوار  بمضارب  وإذا  مخلوق... 
تستطرد  السوداء...«  الحجارة  تتخللها  بقعة 
الصحافية وتصف األمير عادل بأن مظهره أقل 
عنجهية مما يبدو في صوره, يتكلم الفرنسية 

بطالقة, ويستقبل ببشاشة. سألته: 
من  كثير  من  أكثر  أوروبــي  إنك  أمير  يا   «  
اآلستانة  فــي  علومك  تلقيت  ــيــن...  ــي األورب
في  حياتك  وكانت  الحكمة..  ودار  وباريس 
في  منها  أكثر  وسياسية  اجتماعية  أوســاط 
أوساط الحرب, فكيف يمكنك العيش في هذه 

الصحراء وال تستسلم؟ 
أتريدين أن أترك هؤالء الذين تركوا   -

كل شيء وأبوا االستسالم؟« 
 وتزيد هذه الصحافية: 

أن  أدرك  جعلتني  الثوار  معاقل  زيــارة   «
أولئك البعيدين عن كل حياة فكرية, في قلب 
فرنسا  سياسة  مجرى  على   الصحراء, واقفون 
كأنهم في دمشق. فما هي تلك األعجوبة التي 
ال  دولة  سياسة  يتتبعون  أميين  أناسًا  تجعل 
تريد االعتراف بأن القضية السورية هي قضية 

عربية قبل كل شيء«      

 عادل أرسالن )1887 – 1954(
سيرة رجل في تاريخ وطن

عادل ارسالن
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 السنة السادسة والعشرون

 |   جوزيف نا�ضف

 |  د. عدنان رم�ضان

نبذة عن حياة ناظم حكمت وآثاره 
األدبية الشعرية والمسرحية

ولد ناظم حكمت في عام /1902/ بمدينة »سالونيك« 
بدأ  الوالة،  باشا من  ناظم  أرستقراطية. كان جده  من أسرة 
عام  أشعاره  أولى  ونشر  باكرًا،  الشعر  كتابة  في  نشاطه 
/1917/، ثم أتم دراسته الثانوية في مدينة استانبول عام 
العسكرية،  البحرية  بالمدرسة  التحق  ذلك  وبعد   ،/1919/
ولكنه بعد فترة فصل منها، وفي عام /1920/ التحق بجبهة 
إلى  القومي، استمر فيها وفي عام /1921/ سافر  النضال 
الشرقية، وضمن هذا  الشعوب  موسكو ودرس في معهد 
الروسي  بالشاعر  وخاصة  الروسي  بالشعر  تأثر  المعهد 
تركيا  إلى  عاد   /1924/ عام  وفي  كوفسكي/.  /مايا  المبدع 
بعد أن نالت استقاللها التام، وبعد انتصارها على اليونان، 
وفي العام نفسه أصبح عضوًا في الحزب الشيوعي التركي، 
وفي عام /1925/ رحل ورجع ثانية إلى روسيا بعد أن صدر 
اتهمته  فقد  عامًا؛  عشر  خمسة  لمدة  بالسجن  حكم  عليه 
األتراك  حــوادث  في  باشتراكه  آنــذاك  التركية  الحكومة 
المعروفة تاريخيًا، وظل في روسيا حتى عام /1928/؛ حيث 

رجع ثانية إلى تركيا.
االشتراكية  المجالت  من  العديد  تحرير  في  شــارك 
المنجل  و/مجلة  الشهرية/  المصور  /مجلة  منها  التركية 
والمطرقة، حيث نشر فيها أشعارًا وترجمات عن الفرنسية 
ألسلوبه  المالئم  الشعري  الشكل  وجد  وعندما  والروسية، 
الفني، نشر العديد من المجموعات الشعرية وكانت على 

الترتيب التالي:
ـ جوكندا وسيااو عام 1920

ـ الوصل عام 1930
ـ المدينة التي فقدت صوتها عام 1930

ـ صور عام 1935
ـ رسائل إلى ترانتا بابو عام 1935

وقد  مسرحيات،  ثالث  له  نشرت  الفترة  هذه  وخالل 
مثلت على مسرح بلدية استانبول.

المجتمع  أخالقيات  تكشف  كانت  المسرحية  وهذه 
اإلمبريالي وتفضحها وهي:

ـ الجمجمة عام 1932
ـ بيت ميت أو عائلة المرحوم عام 1932

ـ الرجل المنسي عام 1934
ففي مسرحية /بيت ميت أو عائلة مرحوم/ هناك كشف 

ألطماع البشر، ويتجلى ذلك من خالل الصراع على اإلرث.
لشخصية  تحليل  فهو  المنسي/  /الرجل  مسرحية  أما 
اإلنسان الذي ال يستطيع أن يتالءم مع الظروف المتقلبة، 
في  مشهورًا  كان  رجل  قصة  خالل  من  األحــداث  وتجري 

حياته ثم طواه النسيان، فأصبح خاماًل ومغمورًا.
والقيصرية  /الفاشية  كتاب  نشر   1936 عــام  في 
العام  وفي  األلمانية،  النازية  يهاجم  راح  حيث  األلمانية/؛ 
وفيها  مدريد/،  أبواب  /عند  بعنوان  قصيدة  كتب  نفسه 

دافع عن الثوار اإلسبان.
لقد كان ناظم حكمت وخالل هذه الفترة ينشر نتاجه 

باسم مستعار /أورخان سليم/؛ حيث يقول:
إياك أن تنسى
إذا كلت قدماك

وتهاوت، فإنني قبل كل إنسان أرجمك
إني أتحداك اليوم

من يجد عندك
سطرًا واحدًا

الواضح أنك بعتني
تبدأ المرحلة الثالثة من حياة ناظم بعد المرحلة الثانية؛ 
أي من عام 1937 وحتى عام 1950، وهي فترة قضاها في 
السجن، وتعدُّ هذه المرحلة من أفضل الفترات في تاريخه 
األدبي؛ حيث كان يقرأ الروايات البوليسية، ويعمل في رسم 
يستلهم  وكان  السجن،  باحة  في  أو  زنزانته  في  اللوحات 
تزوره من حين آلخر،  التي كانت  /بيراية خانم/  زوجته  من 
وكان يحترم زوجته كثيرًا ويحبها حبًا جمًا، ويبعث الرسائل 

األدب  في  الرسائل  أجمل  من  الرسائل  هذه  وتعد  إليها، 
التركي، لقد كانت تشف عن نفس غالية.

وفي عام 1940 نظم ملحمة /حرب االستقالل/، ونشرت 
وهي  الكبير،  شاعرنا  وفاة  بعد   1965 عام  الملحمة  هذه 
يستمد  كان  لقد  الشعرية...  ناظم حكمت  روائع  من  تعّد 
القصائد المطولة من أخبار رفاقه في السجن وذكرياتهم؛ 
ألنه كان يعتقد ويؤمن أيضًا بأن الشعب هو األساس في 

اللغة والشعر؛ فهو يقول:
»إن فنان الشعب يجب أن يفهمه الشعب، لذلك يجب 

أن يكون فنانًا حقيقيًا«.
في عام 1948 كتب أعمااًل مسرحية/حكاية حب أو فر 
هاد وشيرين/ ترجمة إكمال الدين إحسان أوغلو، والمسرحية 

مأخوذة من أسطورة قديمة شرقية.
الصديق/  /يوسف  قصة  حول  مسرحية  أيضًا  وكتب 
ولم تترجم بعد، ثم كتب مسرحية /األبله/ و/الملك األعمى/ 
الكتاب  اتحاد  عن  صــادرة  وهي  ناشف،  جوزيف  ترجمة 
العرب في دمشق عام 2011، وللعلم فإن مسرحية فرهاد 
افتتاحها  وحضر   1963 عام  موسكو  في  مثلث  وشيرين 
الشاعر الكبير عبد الوهاب البياتي، كما أن المسرحية حولت 

إلى فيلم سينمائي بالعنوان نفسه.
واألبله مسرحية اجتماعية تحكي قصة محام شريف، 
ــدروب  ال في  يسير  أن  يقرر  زوجته  لضغوطات  نتيجة 
الطريق  إلى  العودة  فيقرر  يصحو  ولكن ضميره  الشائكة، 
أؤمن  »أنــا  قائاًل:  المظلومين  عن  بالدفاع  ويبدأ  القديم، 
بالهة  أكثر  أعود  أن  قررت  لقد  الطيبين،  الناس  بالناس، 

بأربعة أضعاف من موظف أبله«.
أما مسرحية الملك األعمى، فهي قصة خيالية تحكي 
أن  العرافون  نصحه  وقد  بالعمى،  أصيب  طاغية  ملك  عن 
يمسح عينيه بحفنة من تراب لم يطأ بأقدام حصانه، ويدب 
الحفنة،  الصغير يحضر  الكبيرين، ولكن  الطمع في ولديه 
ويشفى األب، ويريد العودة إلى الحرب؛ إال أن االبن الصغير 
يا  للحرب  عدوًا  جعلتني  حصانك  آثار  »إن  قائاًل:  يمنعه 
أبي، وسمعت كيف يلعنك الناس.. لن تحارب يا أبي.. لن 

تحارب«.
في عام /1950/ تم إخالء سبيله، وغادر استانبول خفية 
وأقام فيها مدة طويلة، وخالل  إلى روسيا،  بلغاريا ثم  إلى 

هذه المدة تجول في عواصم العالم.
لقد كانت حياة ناظم حكمت في المنفى قاسية عليه، 
فقد عاش في الغربة؛ حيث لم يكن يرى أحدًا من أقربائه، 

ترجم إلى الروسية.
ُ
نشر وت

ُ
لذلك كانت مؤلفاته ت

لقد كتب روايته /الرومانسيون/ وهي من آخر مؤلفاته، 
تدور  الرواية  وهذه  الروائي،  التأليف  في  قدرته  وأثبت 
حوادثها بين تركيا وروسيا، وضمنها نجد السيرة الذاتية 

لحياته.
ينلها  لم  ولكنه  نوبل،  لجائزة  ُرشح   /1962/ عام  في 
اشترك  العام نفسه  وفي  أنها كانت من استحقاقه،  رغم 
في مؤتمر الكتاب اآلسيويين واإلفريقيين، وكان له نشاط 
ملحوظ، وصرح خالل المؤتمر أنه يأمل في ترجمة مؤلفاته 

إلى العربية.
في عام /1963/، توفي ناظم حكمت وفاضت روحه التي 

أحبت الناس، وأغنت وجدانهم، حيث يقول دائمًا:
ليس لدي جواد مسرج بالفضة وأركبه

ال إيراد لي من هنا وهناك
ال مال وال عقار

ليس عندي سوى جفنة عسل
جفنة أشد حمرة من النار

المصادر:
أورخان كمال ثالث سنوات ونصف مع ناظم حكمت

ناظم حكمت في معجم األدب المعاصر
إكمال الدين إحسان أوغلو »مسرحية فرهاد وشيرين«

األدبيين  والميراث  اإلبداع  عن  الحديث 
من  هي  )الناقد(،  الشاعر  ورثهما  اللذين 
مكونات األرض ذاتها  تلك التي من نتاجها 
المادية،المتشربة  الشاعر  جسد  ذرات 
بالشاعرية الكونية الموروثة والممجدة، التي 
حسب رأيه نزلت عليه ال لألسرار المتموجة 
هبات،حيث  هــبــات  تأتيه  كــانــت  الــتــي 
بثرواتها  السحرية  اللغة  آنها  اكتشف 
والروحية،  والثقافية  الجمالية  الدالالت  من 
النمو  عناصر  العصر  هذا  في  لها  فتهيأت 
واالرتقاء بطريقته،أي أنه كان الشاعر الفالح 
الذي امتطى صهوة الشعر ليدخل الحداثة 
بمحراث عصري وربما عصري جدًا، بعد أن كان 
السلف مستغرقين في القضايا الشخصية 
والقروية أو القبلية، أصبح الهم أبعد وأجسم، 
فكان الهم  اإلنساني هو الغاية في نهاية 
الشعراء  من  المبدعين  وككل  المطاف، 
بعيدة  آفاق  بجده  له  انفتحت  الحديثين، 
العصري  االستكشاف  متعة  فيها  مارس 
المدهش، حيث األمر هنا عائد إلى استنطاق 
باطن النص بمجهوالته الشعرية ) الفكروية( 
والمعرفية البعيدتين. فأصبح النص هوية 
ا مستباحًا لقارئ تعلم االرتقاء 

ً
المؤلف وملك

المطروحة  بأفكاره  اإلبداعي  النص  لمناوشة 
تداني  حداثوية،  مقاربة  تتطلب  ــأدوات  ب
القراءة  وإتقان  العصري  اإلبداعي  التبدل 
الحروف  للغة  األخرى  الظالل  واستكشاف 
المبتدعة، ولهذا لجأ ناقدنا بل شاعرنا محي 
الدين للتعريف بمواصفات نصوص الشاعر 
القائمة على التنوع والتوازن والمشابهة بين 
الصور وغير ذلك، حيث يستنبط قواًل أن كل 
بحسبانه،  تكن  لم  عوالم  إلى  أدخله  ذلك 
بنداءات  ذكــره  النصوص  هذه  مجمل  وأن 
قال  الذي  حمزاتوف  برسول  متمثال  القلب 
الزيت  خوابي  من  فعب  القلب،  نداء  سألبي 
النصوص  ميراث  اقتحم  أن  إلى  المعتق، 
المسكرة  الخمرة  شابهت  التي  الحديثة 
التي أدخلته إلى عوالم أنضج وأرحب، ووضع 
نقاطه العالمة وعبَّ من خمر خوابي شعراء 
أجداد مثل أبي نواس واألعشى، وصواًل لعرار 
الشعر  إن  مفادها:  زبدة  ليعطينا  وجبران، 

سيبقى سيد الوقت في كل األزمنة.
على تخوم الصعلكة عرار نموذجًا:

)النص االصالحي واستنطاق الموروث(:
المدخل كان جمياًل لوال كلمة »الشحيحة«؛ 
»ستتجاوز  القصيدة  أن  الكاتب  أعلن  حيث 
الشحيحة...........«.هكذا  التضاريس  كل 
بجرة قلم ياصديقي بدت لك كل التضاريس 
مهاًل  ــرحــب،  ال العالم  هــذا  فــي  شحيحة 
بأن  بعضًا  لبعضنا  نهمس  تعال  صديقي 
وإال  شحيحة،  تكون  قد  التضاريس  بعض 
الكائنات؟  أجمل  تربتها  من  ستنبت  كيف 
لكل  والجمال  اإلبداع  آفاق  وكيف ستتفتح 
الشاعر  مهام  عن  قلته  ما  لكن  المخلوقات، 
لتنكشف  وعطائه  بإبداعه  الجدار  وثقبه 
بما  الكون  وعظمة  المستحيل  حجب  له 
تسافر  ألنك  الروعة،  شديد  أمر  فهذا  فيه، 

ذاتك  في  محمول  بوطن  األمكنة  هذه  إلى 
»القصيدة  أسميته  بما  شاعر  كل  وذات 
بعدها  الكاتب  هم  ليكون  الـــذوق«.  وطــن 
كيف  القارئ،ترى  أي  المتلقي  الطرف  هو 

سيكون معياره للحكم والتذوق؟
الشاعر  شــروط  الشروط،إنما  وتتحدد 
وإنما  عادي  لقارئ  ليست  هي  الدين  محي 
شيء  وهذا  حصيف،  وربما  محترف  لقارئ 
نادر الحدوث، أي أن المسألة باتت تتجه إلى 

قارئ نخبوي، وهذا أكثر ندرة.
في  ـــل  أدخ ــن  ل أنـــي  ــول  ــق ال يهمني 
النص  فأنا سأتذوق  المسبق:  الغش  عملية 
عن  شيئًا  أقــرأ  لم  أني  بمعلومة  المكتوب 
>عرار< إنما أحببت أن أقرأ شيئًا ألرى النص 
الدهشة  حقول  باقتحام  سيغريني  الذي 
التي رسمها الشاعر، وربما وضع فيها طعمًا 
سائغًا لي وللقراء لمحاولة التعرف إليه. فعند 
الكالم  وبدء  الصعلكة  تخوم  على  الوقوف 
مفردة  من  جاءت  التي  الكلمة  اشتقاق  عن 
األصفر  اللون  ذي  الناعم  البهار  أي  »عرارة« 
النرجس  وهو  رائحة طيبة؛  منه  تفوح  الذي 
البري، وهو لقب لشاعر اسمه مصطفى وهبي 
لذا  عصرنا،  ابن  حداثوي  شاعر  أنه  التل،أي 
يبادر الكاتب لرش بهار يغري ذائقتنا بمزيد 
مميزة  نقدية  وجبة  تناول  على  اإلقدام  من 
قوامها شاعر صعلوك عصري لم يملك المال، 
ظاهرة  عن  واالبتعاد  بالمروءة  يتحلى  لكنه 
التغريب، يحمل إرهاصات الفكر االشتراكي 
القبلي في حياتنا المعاصرة؛ ويلبس لباسها 
البطولة  التي عمادها  المتطورة  بمفاهيمها 
والثورة ضد الحرمان والفساد، لهذا صدحت 
حنجرته بكره المناصب والعطايا والمال وكل 
الوظائف المذلة،وأخلص لمبادئ الصعاليك 
الناقد  عنها  عبر  التي  والعدالة  الحرية  في 
لن  لكنها  تنام  قد  بأنها  ذهبية  بمقولة 

تموت.
بسلطة  يندد  بطاًل   ــرار  ع لنا  بــدا  لــذا 
بنصوصه  وإقـــدام  بتحد  القساة  الــســادة 
اقتحام  على  ومثابرة  المتمردة،  الثائرة 
متدرعًا  والنثر،  الشعر  مجالي  في  المجهول 
بقوة ثقافة  ضاربة في منهج الصعلكة الذي 
الحداثوية بتكيف دون  الحلة  إلباسه  حاول 

دخول مزالق االنحراف.
محي  بصعلوك  اإلعجاب  مسيرة  بعد 
له  أن  نكتشف  كتابه،  شغل  الدين،الذي 
ديوانًا واحدًا اسمه »عشيات وادي اليباس« 
أن  ويبدو  أحلى،  وال  شهادة  فيه  يشهد 
النسغ الروحي للديوان قد استمد جذوره من 
الخمرة التي طاب له معاقرتها مقتديًا بجده 
التخوم  الختراق  إياها  ممتطيًا  نواس،  أبي 
السماوي  والهوى  واإلفــصــاح  ــداع  اإلب نحو 
المتزمتين،  حفيظة  ــار  أث مما  ـــي,  واألرض
لكنها كانت سبيله لوسم أفكار البد لها من 
في  الناقد  إبداع  نكتشف  وهنا  النهوض، 
ولكل  نواس  أبي  إلمامه  عرار  لوفاء  كشفه 

المعوزين والبسطاء. 

راهب حمي الدين حممد
)اآلتي من الجهات الدافئة(

ميراث النص المثقف
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 السنة السادسة والعشرون

 |  عمر احلمود

بعد قراءة المجموعة القصصية الموسومة  |  عبا�س علي مو�ضى
للقاص  المتوسط(  األســود  )البحر   : بعنوان 
الفرقد  دار  في  والمطبوعة  العلوش،  إبراهيم 
2010 لفت انتباهنا توفر معظم سمات القص 

الواقعي فيها في المضمون والشكل.
أو  مثاليًا  عالمًا  ليس  القصص  فعالم  ـ 
فاضاًل، إنه عالٌم قاٍس بحاضٍر متقلٍب مضطرٍب 
فيه  االستقرار  مجهول،  غامٍض  ومستقبٍل 
غريب الوجه واليد واللسان كما يقول المتنبي، 

عالٌم يقترب من عالم اليوم كثيرًا.
تسلط  عن  ناجٌم  واالضطراب  ب 

ّ
التقل هذا 

والظلم  واالعتقال  ــرأي  ال فمصادرة  اإلنسان، 
 

ٌ
أفعال هــي  والــتــرويــض،  والقمع  والــوشــايــة 

الضعفاء  النهار ضد   
ّ
يمارسها اإلنسان في عز

والمسحوقين من أبناء جنسه. 
الحظوا اإلقصاء والتهميش في قصة شارع 
: )ال يستشيرون أحدًا، وال  البطل  عباس، يقول 
أو  يخصه،  شيء  على  إنسان  موافقة  يطلبون 
ويغيرون  وينفذون،  يقررون،  فهم  اليخصه، 
مال،  من  يصرفون  بما  ألحــٍد  دخل  وال  هكذا، 

فالشوارع وأسماؤها لهم(. ص 120.
واالعتقال المفجع في قصة من يذكر تلك 
يومية صارمة،  رقابة  الحي تحت  )صار   : األيام 
يعودوا  لم  الذين  األوالد  من  يرجع  الذي  وصار 
في  يرجع  الحي  أبناء  نظر  في  ســوى  أوالدًا، 

صندوق، فتدفنه الدورية بنفسها( ص 89.
لم يسلم  التي  الكاذبة  والوشايات  والظلم 
قصة  ففي  ودود،  أوقريٌب  لــدود  خصٌم  منها 

المخبر المثال الصارخ عليها :
أبناء  من  ثالثة  بقتل  تسبب  إنــه  ــال  )ق  

عمومته بوشايٍة عابثٍة منه( ص 25.
والنغفل عن التلوينات المحلية التي توحي 
بواقعية القصص؛ فهناك ضفة الفرات  والفالة 
والغبار، والمدى الصحراوي والبلدة النائية على 
والبوسطات  البادية  ــاة  ورع البادية،  ــراف  أط
العلف  وســيــارات  والماعز  الغنم  وشاحنات 
الداشرة،  والحمير  والكالب  الترابية  والساحات 
ومحمود  صالح  مثل  محليًا  الدارجة  واألسماء 

وعباس وعيسى.
العاديين،  الناس  من  القصص  وأبطال  ـ 
في  أشباههم  نــرى  أو  أمثالهم  نعايش 
أبطااًل  ليسوا  فهم  الفقيرة،  الشعبية  البيئات 
استثنائيين، يتمتعون بقوًى خارقة، أو أنصاف 

آلهة مقدسين أو محاطين بهالٍة أسطورية.
ــقــاع  ــوك الـــنـــاس فـــي ال ــل يــســلــكــون س
ينجحون  ويــفــرحــون،  يحزنون  االجتماعي، 
وعواطف  صغيرة  أحالمًا  ويملكون  ويخفقون، 
حاجات،  وتذلهم   ، مصالح  تسيرهم  جّياشة، 
الطالب  فمنهم  ــزوات،  ون لرغباٍت  ويخضعون 
ومنهم المتقاعد والطبيب والعاطل عن العمل 
والمطارد  السلطة  ورجل  والموظف  والسائق 

والضعيف والقوي.
 تجري معهم أحداث عادية مألوفة، يحدث 
مثلها في واقع المجتمعات المتخلفة، وال نجد 
صنعتها  وغرائبية  عجائبية  أو  شاذة  أحداثًا 
خصيب؛   

ٌ
خيال نسجها  أو  مغالية،  ذهنية 

فنجد حدثًا كتغيير اسم شارع في قصة شارع 

انتهاك  على  تجّرأ  رجــٍل  عن  والبحث  عباس، 
حرمة المحرم في قصة البحث، ومرض طفل في 
قصة األرخبيل، واعتقال فتًى في قصة الرعيل 

الثالث.
مثلما  حين،  بعد  ولــو  للخير،  االنتصار  ـ 
في  كما  الواقع   في  الكبرى  الشريحة  تعتقد 
يقتل  فالشر  المخبر،  وقصة  الــصــداع  قصة 
صاحبه، فيدور في معظم القصص صراٌع بين 
ويسعى  الخير،  تمثل  وقوًى  الشر  تمثل  قوًى 
بة ذلك الصراع إلى تحقيق قيم 

َ
األبطال في حل

نبيلة توفر العدل والحرية، وإن شاب سعيهم 
هشاشة وسطحية.

الترهقه  بــأســلــوٍب  القصص  معالجة  ـ 
فالهدف  األدبية،  والتزيينات  التحسيناُت 
فكرة  إيصال  بل  اللغوية  البراعة  إظهار  ليس 
إلى  ٍد اليحتاج 

ّ
واقٍع معق ونقل صورة من صور 

تعقيٍد آخر.
وجود  القصص  بعض  على  يؤخذ  ولكن   
إبعاده  في  وتسهم  النص،  التخدم  إطــاالت 
عن اللغة المكثفة الموحية، ففي قصة البحث 
يصف الصغار وصفًا بإمكانه االستغناء عن جزٍء 
عادة  الظيرة  فترة  يستغلون  )والصغار   : منه 
الصارمة،  األهل  رقابة  خارج  والصخب  باللعب 
متحررين من األوامر والنواهي والسخرة : اذهب 

إلى بيت فالن. قل لفالن الفالني.
 ناولني هذا الغرض أو ذاك( ص 8.

كلمة  عند  يقف  أن  الكاتب  يستطيع 
السخرة، وال يضرب أمثلة عليها.

ـ غلبة الزمن األفقي في القصص؛ أي الزمن 
أو  القصير  الزمن  على  اليعتمد  فهو  الممتد، 
القصة  بزمن  تسمى  التي  الخاطفة  اللحظة 
بعض  فــي  الــزمــن  نجد  المثالي،  القصيرة 
وطيلة  البحث(،  )قصة  أشهر  ثالثة  القصص 
وسنوات  الرياضيات(،  ــداء  أع )قصة  الشتاء 
الكاتب  استخدم  وإن  الثالث(،  الرعيل  )قصة 
طوياًل  زمنًا  يستحضر  فإنه  االسترجاع،  تقنية 
يمتد إلى عهد الطفولة األولى، وقد يشير هذا 
االمتداد إلى الزمن المهدور وعدم اإلحساس به 
الذي سرى في األحياء والجماد : )حتى القطارات 
بالزمن(  إحساسها  وتفقد  كالسالحف،  تمشي 

ص 105.
الذي هو  الزمن  قيمة  تدني  إلى  أو يشير   
تدٍن لقيمة اإلنسان في الواقع المتخلف، فمامن 

لحظة تمر إال وتميت معها جزءًا من عمره.
لكن هذا االمتداد يخلق رتابة في السرد في 

بعض القصص.
القصص؛  في  المفتوحة  األماكن  غلبة  ـ   
في  الصحراء  فهناك  الواسعة،  األماكن  أي 
)شارع  قصة  في  والشارع  )األرخبيل(،  قصة 
العريضة  وشوارعها  وحاراتها  والبلدة  عباس( 
وضفة  والباحة  )البحث(  قصة   في  ومقاهيها 
والدوار  الرياضيات(   )أعــداء  قصة  في  النهر 
الواسع المتنوع في قصة )المفلس(، ربما تكون 
عن  وتعويضًا  متنفسًا  الواسعة  األماكن  هذه 
هذه  ولكن  القصص،  ألبطال  المالزم  الضيق 
الكاتب  تغري  الرحبة   بفضاءاٍتها  األماكن  
بالتفاصيل عنها، وتجعل نفَسه طوياًل، فتطول 

القصة.   
أبطاله،   حركة  بتفاصيل  الكاتب  معرفة  ـ 
فقّيد حريتهم، وإن خفف من وطأة ذلك التقييد 
يساعد  وهو  المتكلم،  بضمير  القصص  مجيء 
على الولوج إلى بواطن األبطال وسبر أعماقهم 
وتحليل ماتراكم في أغوارهم، فيمنحهم إقناعًا 
أكبر، ففي تلك األغوار يكمن األلم النفسي الذي 
الكاتب  ولكن  والتحول،  الرفض  بذور  يحضن 
الخارجي  بالوصف  واهتم  الجانب،  هذا  ترك 
في معظم القصص، ففي قصة اللقاح ظهرت 
أثر  أما  المحنية،  كالرقاب  الخارجية  الصفات 
اللقاح في دواخل النفوس فقد مر عليه الكاتب 

مرورًا عابرًا خجواًل.
 ـ تعرية الواقع من فضائله، وندرة النواحي 
األمل  وميض  وضياع  القصص   في  المشرقة 
في األفق  إلى حٍد يرى فيه المرء أن القصص 
األسود،  اللون  هو  واحٍد  لوٍن  من  ألواٌن مشتقة 

كما يصرخ عنوان المجموعة !.
فأظهرت أوضاعًا مزرية في الواقع، وجعلته 
فيه  القهر  ظغوطات  تطبق  مأساويًا،  واقعًا 
لمصلحٍة  تلبية  واالها  وإن  اإلنسان،  عنق  على 
ففي قصة  الُمِلمات،  عند  له  شخصية التشفع 
الرعيل الثالث : )لم يترك األستاذ عيدو جهة، 
وقّبل  القصائد،  حفظ  ابنه،  عن  يسألها  ولم 
األحذية من أجل أن ينال نظرة واحدة من وجه 
ابنه، فلم يفلح حتى في معرفة مكان اعتقاله( 

ص 81. 
 وفي قصة شارع عباس : )آلة البيروقراطية 

تستنزف كل شيء بنهٍم وقسوة( ص 85.
)يعود   : األيــام  تلك  يذكر  من  قصة  وفي 
المعتقل في صندوق، فتدفنه الدورية بنفسها، 
حراسة  عليها  وتبقي  قبره،  على  خيمة  وتبني 
الجثة( ص  تحلل  بعد  واليرحلون  أشهر،  لعدة 

 .89
القصص  حافظت  الفنية  الناحية  ومــن 
الحكاية  وطابع  للقصة  التقليدي  الشكل  على 
والحبكة المتماسكة وتنوع األفكار مع البساطة 
والوضوح واالبتعاد عن الحيل األدبية ومغامرات 
التجريب في الشكل، وهذا ليس عيبًا، فالقصة 
الناجحة تفرض نفسها إن كانت كالسيكية أو 

كانت حداثية.
زت على لغة قصصية فصحى مبّسطة 

ّ
ورك

بجزالٍة  تتدثر  أو  لغوية،  بأناقٍة  التتوشح 
معجمية، فنجحت في حمل مواضيعها.

شخصيات  بين  شخصياتها  وتفاوتت 
متطورة نامية كما في قصة المخبر؛ فشخصية 
تخلت  فقد  مــتــطــورة،  شخصية  األمــن  رجــل 
خمر  جلسة  في  وباحت  المعتاد،  حذرها  عن 
متطورة  غير  وشخصيات  صدرها،  بمكنونات 
ففي  بيضاء(،  أو  )ســوداء  النمطية  إلى  تميل 
قصة البحث ظل رجل األمن على وتيرٍة  واحدة 
من أول القصة إلى نهايتها : )سأعود إليك ذات 

يوم، والبد أن نجده مهما طال الزمن( ص 15.
العلوش فيها  إنها قصٌص شّيقة، كشف 
النقاب عن خفايا وزوايا معتمة، وصورها بروية، 
وأدانها بجرأة، وتعاطف مع شخصياتها الناقمة 

على الظلم، وانحاز إلى قيمها. 

سمات الواقعية في قصص
 )البحر األسود المتوسط(

تتمنى  تكبر«  أن  تتمنى  »زينب  قصة  في 
ملي 

ُ
ت وهي  بسرعة،  تكُبر  أن  الصغيرة  زينب 

أمنيتها الجميلة على أمها، فتربت على رأسها، 
أولى  تقف  أن  بعد  تتوقف  ما  سرعان  ولكن 
المدرسة  وهي  أال  وجهها؛  في  الواجب  عقبات 
التي هي بداية سلسلة الواجب، فتكتشف عبء 

الحقيبة والكتب، وتتمنى لو تعود صغيرة.
عالم  إلى  الولوج  نستطيع  القصة  من هذه 
للمؤلفة  والبنات«  لــألوالد  وحكايات  »قصص 
 حكايٍة وقصٍة 

ّ
 كل

ُ
القاصة »كنينة دياب«؛ حيث

الحنين  نــواة  تحتوي  المجموعة  قصص  من 
بجماله،  الساحر  العالم  ذلــك  الطفولة؛  إلــى 
وهنا يمكننا أن نقع على ذلك السحر الواقعي 
الجميل، فالقصص ال تعتمد عجائبية »أليس« 
وال فانتازية »هاري بوتر« وال عالم »البوكيمونات« 
و»االنيميشن«، إنها حكايات وقصص الصندوق 
تخبئ  كانت  الذي  ذاته  وهو  لجداتنا،  الخشبي 
وحكايا  قصص  فهي  األثيرة،  أشياءها  فيه 
الجميل  الخيال  أجنحة  طياتها  في   

ُ
تحمل

الهادئ الذي يرافقنا في المنزل، فكالبنا تحكي، 
 

ُ
تنبض َعبًا 

ُ
ل يداعبون  وأطفالنا  تحاور،  وقططنا 

 .
ً
حياة

في  الحاصل  الصدع  رأِب  إلى  هناك سعٌي 
عالمان،  يتقاسمه  فهنا  لدينا،  الطفل  مخيلة 
عالٌم تسيطر عليه ثقافة اآلخر/ الغربيـ  الغريب، 
وثقافة المكان الُمعاش، ثقافة الواقع، فقططنا 
تحاورنا لكنها ال تأخذنا لنغزو كواكب اآلخرين، 
 الفوز الوحيد هو 

ُ
ة GTL حيث

َ
َتل

َ
وال تجعل مّنا ق

بمقدار ارتفاع نسبة الدم المسفوك. 
االتصاالت  موجة  وبحكم  الطفل  مخيلة  إّن 
ال  التي  اآلخــر  أفكار  نهب  أصبحت  الهائلة 
يعرف  يعُد  لم  بْوَسه، 

ُ
ل نتقمص  أن  نستطيع 

نحن  بعيد،  وماهو  ا،  منَّ قريُب  ماهو  بين  الفرق 
ـ  بل  ساندي  ـ  )جورجي  أحالم   

ُ
نعيش  

ُ
نــزال ال 

 
َّ

كل نعرف  وال  البحري(،  السندباد  ـ  الدين  عالء 
القصص  تحافظ  االفتراضية،  ــان  األوط هــذه 
الهادر  عن  وتبتعد  المتهادي،  الخيال  على 
للكواكب األخرى  الغزو  منه، والذي يرّوج لفكرة 
 داخل 

َ
عبر زرع أعداء في العالم الخارجي، فلنبق

 تصبح هنا ساعية بريد في قصة 
ُ
الكرة، فالقطة

صديقته  من  يزعل  و»بوبي«  البريد«،  »موزعة 
عبتها بالحّب وخّصته بالنسيان، 

ُ
ألنها خّصت ل

والقطة والكلب يتصادقان، وعلى الجانب اآلخر 
نرى  أطفااًل حقيقيين هم أبناء مدننا وضيعنا، 
يلعبون في غرفنا الصغيرة، ويحلمون أن يكبروا 

دومًا. 
ومتهادية  كــاألمــومــة،  هــادئــة  قصص 
كالحنين، تنبعث منها رائحة األكدينيا، والبطيخ 

البلدي، الليمون، والسنابل.
 فينا الحنين 

ُ
قصص بنكهة الفراولة، تبعث

ذكرى  في  قراءتها  إلى  نحتاج  الطفولة،  إلى 
 عام، لنعلم أننا خسرنا طفولتنا أكثر، 

ّ
ميالدنا كل

لنحلم بها كومضات زرقاء.

قصص بنكهة 
الفراولة

»ُكّلنا يحلم أن 
يعود طفاًل«



11 العدد »1282« 2/4/ 2012 م  -  12ربيع األول 1433هـ
 السنة السادسة والعشرون

 |   �ضماح حكواتي

النص الغائب في شعر محمود نقشو

ديوان »ليلة انشق القمر« أنموذجًا

يفتح ديوان »ليلة انشق القمر« 2004  للشاعر محمود نقشو، 

العنوان  منذ  تشي  معجزة،  مقدسة  رحاب  على  الملونة  نوافذه 

بالتناص مع الموروث الديني، الذي تجلى سمة فنية من سمات 

فيه  نقشو  محمود  الشاعر  يستلهم  إذ  الشعري؛  المنجز  هذا 

معجزة انشقاق القمر التي جرت على يد  المصطفى، فقد أراد آل 

قريش من الرسول األمين آية تدل على صدق نبوته، فأشار إلى 

فانفلق نصفين كل منهما على جبل،  المباركتين،  بيديه  القمر 

وفيه نزل قوله تعالى: »: »اقتربت الساعة وانشق القمر* وإن يروا 

آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر* وكذبوا واتبعوا أهواءهم, وكل 

أمر مستقر*« .

المعجزة بمدلوالت مدهشة   امتالء هذه  الشاعر  لقد استعار 

لينشد قصائده، مما يشعل جذوة العالقة الحميمة بين القارئ 

والنص عندما يقنع أنه قديم العهد به، غير أن هذا األفق سرعان 

ما يصطدم التدفق الشعري في سياق النص، بمحموالت أخرى ال 

يجمع بينها وبين« ليلة انشقاق القمر« إال بعض من مهابة ذاك 

اليوم، ودالئل صدق أيضًا.

 تنوعت سبل المؤثرات الدينية في هذا الديوان، مرتكزة على 

استلهام معرفي ووجداني لصور وموضوعات من  القرآن الكريم 

والحديث الشريف، والقصص الديني، وأخيرًا الموروث الشعبي 

الصوفي، وهو استلهام رمزي غالبًا، يستعين بمحموالته المقدسة 

أو الجمالية ، مانحًا النص الشعري غيضًا من فيضه األليف.

رمز  المضمار استلهامه  المعبرة في هذا  النماذج  أبرز  ولعل 

األذان، الذي حظي باهتمام مميز في هذا الديوان في أكثر من 

موضع، بداللته على بداية  األشياء الجميلة كلها:

»منذ أن أذن حادي الوقت في األحالم/ واختار خيوله/ بعضنا 

»أذن«  إن إضافة كلمة   . الحلم على مرمى نهار أخضر...«  أنهكه 

إلى النص جعل الصورة موارة بإشراق األحالم، لذا يجب النهوض 

للقائها أنقياء، نقاء االستجابة ألذان الصالة.

»المعراج«  رمز  استلهام  على  ينسحب  نفسه  األمــر  ولعل 

التسمية جذوة داللية جليلة  استلهامًا دالليًا، يستمد من هذه 

في القصيدة نفسها، فيقول:«هو وقت لمسته الريح سرًا../ وطواه 

الله فينا قبل أن نخفي فلوله/سمه المعراج إن شئت،/ وسم الحب 

بالحسنى من األسماء، / لو رمت وصوله« .

اختزال  االستلهام  هــذا  خــالل  من  الشاعر  استطاع  لقد 

آخر  محتوى  يقدم  واحد  نص  خالل  من  معًا،  آن  في  تجربتين 

القارئ  ذهن  يحث  عندما  فلكها،  في  ويدور  المقدسة،  للحادثة 

الحادثة من دون اإلفصاح عنها، جاعاًل من  على استحضار هذه 

هذا  فيستحيل  فيه،  التسامي  تعكس  الطهر،  من  مرآة  الحب 

الحب صوفيًا علويًا؛ إذ يكون جديرًا بأسماء الله الحسنى. عندما 

يعيد  ال  شعري،  سياق  في  الديني  النص  نقشو  الشاعر  يقدم 

تشكيله لفظيًا؛ بل دالليًا وجماليًا، تشكياًل ينسجم مع الموقف 

الشعري الفني، فهو يستلهم حادثة رمي النبي يوسف في الجب، 

نوائب  عن  الحديث  إطار  في  المقدسة،  رموزها  بأحد  استعانة 

»الرامح«:  قصيدة  في  فيقول  عنها،  العين  إغماض  يستطيع  ال 

»سئمت من الترداد بأني لم أشهد شيئًا ../ فأنا األعمى مذ ألقى 

اإلخوة يوسف في جب المشهد/ تأخر جند السيد باإلطالق على 

األعداء...«  

لم تكن قصة النبي يوسف القصة الوحيدة التي عني الشاعر 

خالل  من  أيضًا،  موسى  النبي  قصة  استلهم  فقد  باستلهامها، 

موسى  قبل  من  وطئه  الذي  الوادي  طوى،  المقدس  الوادي  رمز 

عليه السالم خالعًا نعليه، وذلك في قصيدته »من كآبات الورق«: 

الراؤون من تلويح يمناهم طوال السير لألبطال../واألبطال  تعب 

طول  ردها  مسير  أجراس  والوقت  الطوى،/  وادي  في  مهزومون 

المسير..« .

مرارة  عن  تعبر  نقيضة،  محاكاة  إال  االستلهام  هذا  يكن  لم 

الهزيمة، فالوادي الذي شهد انتصار نبوة موسى عليه السالم، 

من  به  الله  أحاطه  مما  الرغم  على  األبطال،  هؤالء  هزيمة  شهد 

قدسية جعلته يأمر كليمه بخلع نعليه في قوله: »فاخلع نعليك 

إنك بالوادي المقّدس طوى« .

القرآني،  النص  استلهام  جانب  إلى  الشاعر  أضــاف  وقد 

السيما  الكريم،  القرآن  ذكرها  التي  الدينية  األماكن  استلهام 

»جبل  بمثل  لهم،  جليلة  دينية  حوادث  شهدت  التي  األماكن 

ربين  بين  وكأنا  يقول:  إذ  الزاوية«؛  »رجوم  قصيدته  في  الطور« 

عبرنا جبل الطور وما عدنا من الغّي«. 

حيث  الطور؛  جبل  على  موسى  موقف  يستلهم  فالشاعر 

انبعث النور للمرة األولى، لكنه يصل موقفه في استلهام موسى 

عليه السالم الباحث عن الله، بموقفه من البحث عن المأل األعلى، 

إلى  يرقى  األعلى  بالمأل  باتصاله  أحيانًا  الصوفي  أن  السيما 

مصاف األنبياء، مما ينقله من عصر الجاهلية الصوفية، إلى عصر 

المعرفة، والسقيا وانكشاف الرؤيا، وهاهو يقول: »والماء ترتيل 

تفتيحه  في  الصعب  السؤال  إيقاع  الكوني../  المشتهى  بباب 

الرؤيا،/ ووصل العالم األعلى بدنيا ثانية...« . 

مثل  دينية  شخصيات  نقشو  محمود  الشاعر  استحضار  إن 

لم يكن بدافع  السالم،  يوسف، وموسى، ومحمد، وأيوب عليهم 

تعبر  فنية  وسيلة  لبعث  محاولة  هو  إنما  الثقافي،  االستعراض 

لتلك  موضوعيًا  ومعاداًل  رمزًا  منها  فيجعل  الخاصة،  رؤيته  عن 

الرؤى، ومن ثم فإن غايته من استلهام هذه الشخصيات »خلق 

رمز فني يستوعب تجربة الشاعر المعاصر ومواقفه من القضايا 

التي يطرحها في قصائده« .

الديني  النص  مهابة  نصه  منح  في  الشاعر  اجتهد  وقد 

ومضاءه، عندما استلهم بعض ألفاظ القرآن الكريم بسياق فني 

مشابه دالليًا، كمثل تأثره بالتأييد اإللهي للمصطفى في دعوته 

وأنتم  والتحزنوا  تهنوا  »فال  بقوله:  قريش  أذية  على  الصبر  إلى 

األعلون«؛ حيث يقول: »قال ال تنأوا كثيرًا في القراءات ألن السير ال 

يؤمن في السلم../ وخلوا بين جفن وانتظار فسحة القول قصيرة/ 

أنتم األعلون واألرض قريرة.«  

النص  هــذا  تاريخ  القرآني  النص  مع  التناص  يختزل  لم 

المقدس  االنفعال  من  الشعري شحنة  للنص  قدم  بل  فحسب؛ 

المستمد من قدسية األثر القرآني، فقد فتح نافذة مشرقة على 

معانيه الكريمة وطاقاته اإليحائية العالية، مختزاًل تجربة جليلة 

بكلمات قليلة تسهل عليه اختراق قلوب المتلقين، نظرًا لمهابة 

الحضور القرآني في الوجدان الجمعي، فهو  يستلهم سورة مريم 

قال  التي  النخيل،  جذع  هز  حادثة  السيما  موضع،  ذي  غير  في 

فيها تعالى: »وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبًا جنيًا« 

؛ حيث يقول نقشو في 

الذي  »كأني  قصيدته 

بجذع  هــز  »و  كــنــت«: 

يتساقط  فلم  النخيل/ 

وعد  ـ  الــروح  أرق  على  ـ 

قلياًل  قلياًل  ــب/  ــرط ال

نحو  الــروايــة  وتمضي 

ابتداء األعاصير ...« .

هـــذا  أن  يــــبــــدو 

استلهام  االستلهام 

تضاد؛ إذ إن شاعرنا هز 

يتساقط  فلم  النخيل، 

بــه من  وعــدت  مــا  منه 

قبل مريم العذراء..

آياته  الكريم،ال  القرآن  ألفاظ  بعض  الشاعر  يستلهم  وقد 

كاملة، استلهامًا يحث القارئ على استحضار اآلية كلها، كما في 

مستلهمًا  مسد«   الشقي  وحبل  توارت،/  المعّنى  »فخيل  قوله: 

قوله تعالى »وامرأته حمالة الحطب* في جيدها حبل من مسد« . 

إرادته في  القرآن الكريم لم يسلب الشاعر  بألفاظ  التأثر  إن 

إنتاج النص، ألن ذلك قد يكون أبعد صورة من صور اإلبداع، فالسر 

وهي  فالكلمة  االنعتاق،  على  وقدرتها  الكلمة  طاقة  في  يكمن 

موروث رشيق الحركة من نص آلخر، لها القدرة على الحركة كذلك 

بين المدلوالت بحيث إنها تقبل تغيير هويتها ووجهتها بحسب 

ما هي فيه من السياق، والسياق مجهود إبداعي يصدر عن المبدع 

نفسه، ومن ثم فإن« استغالل هذه النصوص وتوظيفها توظيفًا 

جديدًا من شأنه أن يخدم النص اإلبداعي الحاضر« .

التضمينات  من  فسيفسائية  لوحة  نقشو  محمود  قدم  لقد 

واالقتباسات في لبوس فني تناصي جديد، فأزال الحدود مع النص 

الغائب؛ إذ أخذ منه وأعطاه في آن معًا ، ليتجلى النص الشعري 

والوجدانين  المعرفي  مخزونه  في  تعمد  شاعر،  صدر  من  فيضًا 

الكريم  القرآن  متنوعة، شكل  نصوص  ألق  من  فيه،  يتدفق  بما 

لم  مصادرها.   من  أساسيًا  مصدرًا  الشريف  النبوي  والحديث 

الفني  نماذج من تجليها  اختيار  التي تم  التناص  أشكال  تكن 

في قصائد الشاعر محمود نقشو، تمثاًل سلبيًا للنص القرآني أو 

القصص الديني ورموزه، ألن هذا التفاعل ـ بأبسط أشكاله ـ مع 

بومضات  أشبه  والالوعي  الوعي  بين  والماثلة  الغائبة  النصوص 

كي  الحرية  عنان  لها  مطلقًا  الشاعر  يخترعها  جمالية  وإشارات 

تكون قادرة على النمو والتوالد، أما مجموع هذه النصوص فهو 

في  المخزونة  المتنوعة  الثقافات  من  كبير  مخزون  إلى  إشــارة 

الذاكرة ، تخرج إلى السطح متداخلة في نسيج النص الشعري، 

مبتعدة عن كونها مجرد ملصقات على جسده، تعيق توصيله .

الشعرية  مجموعاته  في  نقشو  محمود  الشاعر  نجح  لقد 

بألق  فياض  شعري  منجز  تقديم  في  سنوات،  منذ  المتالحقة 

تواصله مع الثقافات العربية والعالمية، مانحا الثقافات الدينية 

بطوابعها المعرفية والوجدانية فضاء الئقا في كتاباته، يثريها 

ويزيدها بهاء. 

محمود نقشو
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والقصة   الرواية   تكتب   إماراتية،  كاتبة     
لغة  وآداب  تربية  بكالوريوس  والمسرحية، 
ليسانس   العين،  ـ  اإلمــارات  جامعة  ـ  انكليزية 
حقوق جامعة بيروت العربية، عضو اتحاد الكتاب 
وأدباء  كتاب   اتحاد   عضو   العرب،   واألدبــاء  
أنثى.3ـ  اغتيال  عذاب.2ـ  لها:1ـ  صدر  اإلمــارات، 
طريق إلى  الحياة.4ـ هجير.5ـ رجولة غير معلنة، 
ـ  وشياطين  مالئكة  ـ   6 قصصية.  مجموعات 

رواية. 7 ـ البديل ـ مسرحية.
تكتبين القصة والرواية والمسرحية واألعمال  
جائزة،  عشرة  اثنتي  على  حصلت  الــدرامــيــة، 
ماذا يعني لك كل هذا،  وهل  أنت راضية عما 

حققته؟
  * كتابة القصة والرواية والمسرحية والدراما، 
أن  جميعها تعني حياتي ومفرداتها, ويمكنك 
تتأكد بأنني أعيش ألكتب، وهي الحقيقة  التي 
لم تتبدل طوال حياتي ولن تتبدل أبدًا, والجوائز 
لما  التقدير  عليها هي شهادات  التي حصلت  
أعمله، وتحقق لي  شيئًا من الرضا  عن نفسي، 
لكنها ال تصنع الرضا الذي  يجعلني  أتوقف  عن  
التفكير  في الكتابة واالستمرار بخوض عالمها.

   ـ القصة القصيرة في اإلمارات وفي العالم  
كاملة  هي  هل  اليوم،  ترينها  كيف   العربي،  

األوصاف، أم ينقصها أشياء وأشياء؟
  * القصة القصيرة لم تكتمل أوصافها ذات 
يوم، ولن تكتمل، فهي إن وصلت إلى حد المثالية 
أي  ما يحدث مع  الكمال، سوف تنتهي, هذا  أو 
الفاخر   البناء   حتى   العالم،  في  يكتمل  شيء 
واألجمل ال بد أن يتحول إلى مجرد بناء بعد انجازه، 
وسيبدأ صاحبه في النظر إليه على أنه لم يكن ما 
يطمح إليه ويرغب فيه, والقصة  القصيرة،  أجمل 
ما فيها أنها تتغير، وتتنقل برشاقة بين مدارس 
أحكام  وتظل  كتابتها،  في  وأساليب  وفنون 
فنياتها مثل المركز الذي  يقيدها إليه، لكنه  ال 

يحرمها من التمتع باالنطالق والحرية الكاملة,
   ـ كيف تنظرين إلى النتاج األدبي النسائي 
اإلماراتية  المرأة  أين وصلت  والى   اإلمارات،  في 

المبدعة؟
  * النتاج األدبي النسائي في اإلمارات جيد 
ومتنوع، لكنه بشكل عام مقصر، وال يزال أقل مما 
قضايا  هي  يعالجها  التي  القضايا  حتى  يجب، 
تتخطى  وال  المجتمعات،  نساء  أغلب  تعيشها 
على  قادرة  المرأة  العادية.  المجتمعية  القضايا 
هناك  لكن  وشــعــور،  حكاية  من  بأكثر  البوح 
ال  أو  الكتابة،  عن  محجمة  تجعلها  كثيرة  أشياء 
تمنحها تلك االنطالقة التي ترغب فيها, المرأة 
في اإلمارات ال تحتاج إلى القصة لكي تطلق من 
خاللها صوتها، ألن لديها أكثر من ميزة تعيشها؛ 
أهم  وحققت  المناصب،  أعلى  إلى  وصلت  فقد 
االنجازات بدعم من القيادة والحكومة، وال يخفى 
األدبية تكون عبارة عن  الكتابات  أكثر  أن  عليك 
الرجل  وحتى  المرأة  عليها  تطلق  حرية  شرفات 

أجنحة البحث عن مفتاح يكسر القيد.
القصة  على  ــرأت  ط تــطــورات  مــن  ـ هــل     
من  الماضية  العشر  السنوات  خالل  اإلماراتية 

حيث  ومن  للكتابة  جديدة  طريقة  ابتكار  حيث 
التناول وأسلوب المعالجة؟

اإلماراتية تطورات  القصة  على  تطرأ  لم   *   
القصة  بان  أالحظ  ولكنني  ملموسة كما تعتقد، 
بشكل عام، لم تتطور كما نتخيل في العالم كله، 
ربما؛ ألن القصة يجب أن ال تتطور إلى حد يخفي 
معالمها أو يغير شكلها الذي نعرفها به, صحيح 
القصيرة جًدا،  القصة  أن هناك محاوالت لكتابة 
تلك التي ال تتجاوز بضعة سطور، ولكن تبقى هذه 
المحاوالت غير معممة أو ال تستقطب الكثيرين، 
أو لنقل ال يكتبها إال القادرون بالفعل على مزج 
كلمات السطرين بحكاية طويلة، ألن القصة لها 
تجعل  تصاعدية  قراءة  وهي  بها،  خاصة  متعة 
ال  ثم  وإيــاه،  ويصعد  الحدث  مع  يعيش  القارئ 
التي  القمة  يراه من خلف  ما  أن يكتشف  يلبث 

وصل إليها.
وهل  القصيرة،  القصة  تفهمين  كيف  ـ 

شرطها الوحيد موهبة القاص؟
القصيرة  القصة  كتابة  في  شرط  أهم   *   
وغيرها من اآلداب وحتى في الفنون هو الموهبة. 
عمل  هناك  فليس  موهبة  هناك  تكن  لم  لو 
إبداعي, وتلي هذا الشرط األساسي بقية الشروط 
أساس،  الموهبة  تقل,لكن  أو  تزيد  التي  األخرى 
وتمكن القاص من  معالجة  الحكاية  بين ضلعي 

قصة قصيرة يضمن موهبته,
   ـ المكان، هل  هو حاجة  ضرورية  للروائي 
بعزلة   وإنما   جغرافية،   بعزلة  ليس   المكان  ـ 
الشخوص  يتأمل   ويستعيد   ـ  حتى   روحية 
ضخها  ثم  ومن  وتركيبها،  وتحليلها  واألحداث 

على الورق؟
منه  يصنع  مكان  إلــى  الــروائــي  يحتاج   *   
أحداثه، ويعيش فيه مع شخصياته؛ ولكن ليس 
من الضروري أن يكون منعزاًل عن الحياة؛ فالروائي 
أحياًنا يكتب قصته وهو جالس في مقهى، ليس 
ما  كل  ويسجل  وورقة،  قلًما  يحمل  أن  بالضرورة 
يمر به أو  يرسم  كل  شخصية يلتقيها أو يراها، 
أحايين  وفي  يراه  ما  ومخيلته  رأسه  يكتب  بل 
بال دون تدخل من  بالفكرة  المكان  يأتي  كثيرة، 
الكاتب، فتراها تضع نفسها بين يديه وتجعله 
األحداث  لتفاصيل  ا 

ً
جاهز بالكتابة،  يبدأ  حينما 

وكل ما رآه، وبدأ ينقله على الورق.
الرواية وجماليتها هما حلقة الوصل  ـ فنية 
أو  نجاح  والمتلقي، وعليها يتوقف  الروائي  بين 
فشل تلك العالقة.. ماذا على الروائي أن يفعل، 
تلك  داخــل  الــتــوازن  تحقيق  في  ينجح  حتى  
العالقة، ويجعل القارئ يعيش اللحظات الحلوة 
إلى  خياله  مع  ويمضي  عينيه،  يغمض  والمرة، 

آفاق بعيدة؟
تشد  التي  هي  الــروائــي  لغة  أواًل،  *اللغة 
حب  قصة  روايــة  في  بالرواية.  وتعلقه  القارئ 
منيف  الرحمن  عبد  ينفتح  لم  مثاًل،  مجوسية 
على كثير من الشخصيات، وكان الحدث واحًدا، 
والتفاصيل الصغيرة التي صنعت الحكاية كانت 
تدور من وجهة نظر البطل، لكن قدرة عبد الرحمن 
جميلة،  وانسيابية  بسهولة  الرواية  على  منيف 

تجعل القارئ مشدوًدا لمعرفة النهاية. الكلمات 
وكيفية  الفكرة  ووضــوح  الــعــبــارات،  وصياغة 
هي  واألوصـــاف،  واأللــفــاظ  بالحوارات  التالعب 
الرواية  مع  القارئ يعيش  تجعل  التي  التوليفة 
عالًما من الخيال، وربما مخيلة القارئ تصنع في 

التقاط الفكرة قصة أجمل مما كتبها الروائي.
   ـ هل الرواية في الوقت الراهن قادرة على 
قد  التي  القراءة  على  المثابر  بالقارئ   االحتفاظ 

تمتد أيامًا؟
ال  الناس  بــأن  صحيًحا  وليس  بالطبع،   *   
يقرؤون، يكفي أن تضع بين أيديهم رواية فيها 
قصة مشوقة بأسلوب ذكي ولغة جميلة ومعبرة، 
ستجدهم يقرؤونها؛ بل ويتابعون قراءتها حتى 
وفي  وأسابيع,  أياًما  استغرقتهم  ولو  النهاية، 
تفكير  بحكايتها  الرواية  تسرق  كثيرة  أحيان 
القارئ وعقله إلى درجة تجعله يحكي عنها أينما 
النهاية  إلى  يصل  كي  معه  ويحملها  بل  حل؛ 
أنها  لو  وحينما ينتهي منها يبدو كمن يتمنى 
في  االستمرار  يمكنه  كان  لو  أو  أطــول،  كانت 

قراءتها سنوات!

   ـ حدثينا عن تاريخ المسرح في اإلمارات، 
حتى  اإلماراتية  المسرحية  الحركة  قدمت  وماذا 

اآلن؟
  * المسرح قديم في اإلمارات، وكان له رواده 
بين  عالية  مكانة  ذا  المسرح  ومــازال  وعشاقه، 
اإلمارات  وفي  التاريخ.  من  جزء  ألنه  اإلماراتيين؛ 
خصوًصا  قدمت  التي  المسرحيات  من  كثير 
يدعم  الذي  المسرحية،  الشارقة  أيام  خالل  من 
المسرح بشكل هائل، ويتابع تواجده، ويؤكد على 
المسرحيات  تبرزإحدى  وقد  به،  االهتمام  ضرورة 
عن سواها  خالل فترات، لكننا ال نزال بحاجة إلى 
الكثير من االشتغال على المسرح والمسرحيين، 
الذي  المستوى  إلى  وصوله  إلى  نطمئن  لكي 

نطمح إليه.
   ـ أين موقع المسرح اإلماراتي على خارطة 

المسرح الخليجي؟
بين  جيد  وضــع  له  اإلمــاراتــي  المسرح   *   
المسارح  الخليجية, كانت الكويت هي المتفردة 
المسرح  في  تفردت  لكنها  المسرح،  مجال  في 
التجاري ولم تقدم أعمااًل يمكن القول عنها إنها 
اليوم،  حتى  العالمية  المسارح  أعمال  تضاهي 
واالهتمام  الممثلين فيها  الرغم من كفاءة  على 
فالمسرحيات  اإلمارات  في  أما  بالمسرح.  الواسع 
التي تقدم هنا أغلبها تميل نحو التراث والمسرح 
يعتز  اإلماراتي  مفرداته.  وتغوص في  الشعبي، 
كثيًرا بوطنه ويفخر بنتاجه وتراثه، وهو ما يجعل 
يعيشها  التي  القضية  بهذه  يهتم  المسرح 
بهويته  والفخر  الوطن  حب  وهي  إماراتي،  كل 

الوطنية.
   ـ ما مدى تأثير بيئة اإلمارات عليك ككاتبة 

وأديبة؟
التي  المسرحيات  من  العديد  كتبت   *   
تتناول القضايا الشعبية التي تحكي عن المرأة 
النوخذة«  »بنات  في فترة سابقة، مثل مسرحية 

و«مساء للموت«، وكذلك القصص القصيرة التي 
تعالج أكثر من قضية مجتمعية إماراتية, والبيئة 
واضح  بشكل  العربية  األصالة  تحمل  اإلماراتية 
ومساعد  ومحب  كريم وشهم  فاإلماراتي  ومميز؛ 
ومسالمة  محبة  أجدني  قصصي  وفي  لآلخرين, 

وكريمة مع الشخصيات ومع المواقف.
األجناس  عن  العرب  القراء  تراجع  ما سبب  ـ 
األدبية، هل يعود ذلك إلى غالء الكتاب، أم إلى 
تدني مستوى التعليم بين أبناء الشعب العربي، 
أم ألن القارئ ال يجد في القصة والرواية تعبيًرا 

عن همومه ومشاكله وقضاياه؟
  * جميعها أسباب جيدة وصحيحة لتسويغ 
المجتمع  في  فقط  متواجدة  ليست  عامة  حالة 
الغرب  في  كثيًرا  عنها  نسمع  ال  ولكننا  العربي، 
ألسباب عدة, الفاجعة التي سمعنا بها مؤخًرا عن 
نسبة  األمية  في العالم العربي تعيدنا إلى الوراء 
القول  من  حتى  نخجل  وتجعلنا  السنين،  آالف 
بأننا نتطور تكنولوجًيا، بينما هناك أمية منتشرة 
بيننا، والروايات التي تكتب اليوم، أصبح أغلبها 
ال  وقضايا  طرح قصص  من خالل  اإلثارة  يتعمد 
تشكل ظاهرة في المجتمع؛ بل ربما تكون قصة 
الخطأ  هو  وهذا  فقط.  لكاتبها  تنتمي  منفردة 
يلتقطون  حينما  الكتاب  أغلب  فيه  يقع  الذي 
الكتابة, الناس في  نادرة ويعززونها في  ظواهر 
المجتمعات يرغبون في قراءة مشكالتهم، وكل 
والرواية  أكبر قضية،  نفسه صاحب  يعّد  منهم 
واألحاسيس  المشاعر  هذه  معالجة  في  تسهم 
مرضاهم,  مع  النفسيون  األطــبــاء  يفعل  كما 
مطروحة  وقضية  واضحة  بلغة  الكتابة  فإن  لذا 
ومعالجتها ببراعة تعيد القراء للكتب، وتضعهم 

أمام صفحاته بال دون تردد.
أم  الكاتبة،  تكتب،باسمة  التي  مــن  ـ     
التي  هي  عواطفها  أم  وتأمالتها،  أحاسيسها 

تملي عليها؟
  * كل هؤالء يشاركونني الكتابة، إضافة إلى 
المرأة التي تدفعني إلى النظر إلى بقية النساء 

وإشراك قضاياهن في كتاباتي,
تعدينه  ــذي   ال ــي  األدب الجنس  هو  ما  ـ     

    حاورها: ب�ضام الطعان

النتاج األدبي النسائي في اإلمارات جيد ومتنوع
باسمة بونس: المرأة قادرة على البوح بأكثر من حكاية وشعور

باسمة بونس
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األهم  بالنسبة إليك، هل هو القصة أم الرواية أم 
المسرحية؟

على  ـــدة  واح أفــضــل  وال  مهمة  جميعها   *
األخرى، فكل جنس أدبي له حاجته، القصة أحتاج 
تطويل،  إلى  تحتاج  ال  فكرة  نقل  أود  حينما  إليها 
المسرحية،  أما  طويلة؛  حكاية  لتفاصيل  والرواية 
فهي المضمون مع لغة تتناسب بين النص وبين 
الجمهور الذي سوف  يسمعها  ويتلقاها مباشرة.

القصة  كتابة  في  محدد  أسلوب  لك  هل  ـ 
والرواية تشتغلين عليه؟

أعّد  ألنني  التقييد،  هــذا  ــارس  أم ال  كــال،   *   
على  واالشتغال  الحرية،  من  نوعًا  أو  حرية  الكتابة 
من  يزيد  قد  محدد،  أسلوب  أو  نمط  على  أو  شكل 
يزيد من  لكنه ال  به،  الناس  العمل ومعرفة  شهرة 

قوته ومضمونه، وهو ما أتلهف للوصول إليه,
  ـ  ما هي  اللغة  التي  تفضلينها  عند  الكتابة  
القصصية والروائية، وهل تجعلين من اللغة بطاًل 

في أعمالك؟
تتالءم  التي  الحوار  ولغة  الفصيحة  العربية   *
أو  الرواية  في  موقعها  بحسب  شخصية  كل  مع 
المسرحية, وكتبت مسرحية »مساء للموت« بالعربية 
الفصيحة واللهجة الشعبية؛ بحيث جعلت األبطال 
المرافق  الكورس  يردد  بينما  بالشعبي،  يتحاورون 
أفضل  لكنني  الفصيحة.  بالعربية  كلماته  لهما 
اللغة العربية الفصيحة، ألنني أؤمن بأن اللغة هي 
تلتفت  أن  دائًما  وأحب  إلي،  بالنسبة  دائًما  البطلة 
بأعمالي نحو لغتي أكثر من أي شيء آخر  اإلشادة 

فيها.
ــي  ــروائ وال القصصي  للنص  كمنتجة  ـ     

والمسرحي، هل لك غنى عن فعالية النقد؟
األدبية؛  األعمال  مع  يتواصل  النقد  ليت   *   
فنحن جميًعا ال نستغني عنه، والبد من القول بأن 
العمل األدبي الذي ال يحظى بنقد يقف موقفين: 
نقده، ألنه  ال يمكن  مثاليًا  عماًل  أن يكون  إما  فهو 
والمواصفات  والفنيات  الشروط  جميع  استكمل 
ولن  يحدث،  ولم  غير صحيح،  وهذا  لبنائه،  الالزمة 
ا إلى درجة أن 

ً
ا سيئ

ً
يحدث أبًدا؛ أو يكون عماًل رديئ

النقاد أنفسهم ال يستشعرون وجوده، وال يفكرون 
بإضاعة أوقاتهم في انتقاده أو التعبير عنه! وهو 
ما يجعلنا نكرر بأن النقد حاجة ماسة ومطلوبة ومن 
دونه هناك معاناة حقيقية في قياس درجة تأثير 

المشهد الثقافي وتأثره بأية تطورات حاصلة!
   ـ برأيك هل النقد يسير خلف النص األدبي، 

أم النص األدبي  يسير خلف النقد؟
  * تختلف الحاالت باختالف النصوص، فالنقد 
الذي يكتب عقب إنجاز النص يسير خلفه، والنقد 
الذي يأتي لكاتب لم ينشر نصه  بعد، يمكنه أن 
الذي وصله، وفي  النقد  يجعله يسير بنصه خلف 
التحليل  هو  النقد  يكون  أن  يجب  الحالتين  كلتا 
الواضح للعمل األدبي ومحاولة دعمه وتبين الهنات 
الكاتب  لتحطيم  محاولة  مجرد  ال  فيها،  وقع  التي 
أو تقريعه، ألنه كتب نًصا ال يوافق عليه رأي أحد 

النقاد.
   ـ عند الشروع بالكتابة، هل تفكرين  بالقارئ  
ويرسم معك  مخيلتك  في  يظل   الناقد، هل   أو  

وجهة القلم وخارطة العمل األدبي؟
  * ال أفكر بشيء أو بأحد؛ بل إنني ال أفكر حتى 
التي  والكيفية  الفكرة،  بدأت فيها  التي  بالكيفية 
الكتابة،  في  أسترسل  ألني  عليها؛  تنتهي  سوف 
لكن بعد االنتهاء منها، أعيد القراءة التي في كثير 
أحيان  وفي  جديدة،  لكتابة  تعيدني  األحيان  من 

أخرى تجعلني أمر عليها بمقص التشذيب فقط.
هو  األدب  أم  األدب،  اخترت  أنت  هل  أخيرًا  ـ 

الذي اختارك ولماذا؟
ا في هذا المجال، وال أعتقد أنه 

ً
  * لم أختر شيئ

يمكن  وال  صعب،  ألنه  اختياره،  إنسان  ألي  يمكن 
ألي أحد الدخول فيه واالستمرار، إن لم يكن قد ولج 

أبوابه من مداخله الصحيحة.

يعد كتاب »دراسات في التراث الثقافي 
»الزيتونة  الصادر عن مركز  القدس«،  لمدينة 
مؤخرًا،  بيروت  في  واالستشارات«  للدراسات 
المتخصصة،  العلمية  الكتب  أهــم  مــن 
المقدسة  المدينة  تراث  أهمية  أبرزت  التي 
التاريخي والحضاري. وهو يدلل على الحضور 
العربي  السياسي  التاريخ  للقدس في  الكبير 
ــة  األم ــخ  ــاري ت فــي  وأهميتها  واإلســـالمـــي 
العربي  الوجود  حقائق  ويبرز  وحضارتها، 
بإبطال  القدس،  في  والمسيحي  واإلسالمي 
دعاوى  وإسقاط  اليهودي  الوجود  ــاءات  ادع
ــار  اآلث نظر  وجهة  مــن  اليهودية  الــقــدس 
تاريخية  روايـــة  مقدمًا  الــتــاريــخ،  وحقائق 
القدس تفند  وحضارية وسياسية كاملة عن 

في تضاعيفها االدعاءات الصهيونية.
نحو  إعداده  استغرق  الذي  الكتاب،  يقع 
)637 صفحة  في  المتواصل،  الجهد  من  عام 
ط الضوء على 

ّ
من القطع المتوسط(، وهو يسل

مدينة القدس الشريف بهويتها المعمارية، 
وأوقافها وممتلكاتها اإلسالمية والمسيحية، 
والدور  التعليمية،  ومؤسساتها  ومكتباتها 

الحضاري لعدد من أبرز علمائها، وموقعها في 
الموسوعات العالمية، ويدرس دور العثمانيين في الحفاظ على التراث 
الثقافي للمدينة، وموقف المعاهدات والقرارات الدولية من هذا التراث.

التي  والدراسات  األبحاث  من  متكاملة  منظومة  الكتاب  يقدم  كما 
بالقدس  والمهتمين  الباحثين  لجميع  مهمًا  مرجعًا  ل 

ّ
تشك أن  يمكن 

وتراثها، وإضافة نوعية لمكتبات الجامعات ومؤسسات الدراسات وطلبة 
العلم.

استغرق  الذي  المتخصص،  العلمي  الموسوعي  العمل  هذا  وُيعّد 
إعداده نحو عام من الجهد المتواصل، أحد أبرز إصدارات مركز الزيتونة، 
وقد حرره رئيس المركز الدكتور محسن صالح، وشارك في إعداده نخبة 
بالتراث  والمهتمين  المتخصصين  والخبراء  األساتذة  أبرز  من  متميزة 
ود.  الكريم،  عبد  وإبراهيم  جابر،  أبو  إبراهيم  د.  هم:  للقدس،  الثقافي 
بديع العابد، ود. رياض ياسين، ود. سامي الصالحات، ود. سالمة الهرفي 
البلوي، ود. عبد الجبار سعيد، وعبد الله كنعان، وفادي شامية، ود. محمد 
ومحمود  صالحية،  عيسى  محمد  ود.  عمارة،  محمد  ود.  العدلوني،  أكرم 
عواد، ود. ناجح بكيرات، الذين قدموا أبحاثًا تراثية وتاريخية ومعمارية 
وشرعية وتعليمية وقانونية، تثري الجوانب العلمية المختلفة المتعلقة 

بالمدينة.
مضامين تحليلية علمية

يتناول الكتاب 13 فصاًل موضوعيًا، شارك في تحرير كل فصل كاتب 
المحاور منها  العديد من  إلى  الكتاب  ، تطرق فيها  أو كّتاب عدة  واحد 
الهندسية  الهوية  على  الضوء  وتسليط  القدس،  على  الصراع  تاريخية 
وتفنيد  الثالثة،  باألديان  وعالقاتها  المقدسة،  المدينة  في  والمعمارية 
مقدسية  ألعالم  نماذج  تناول  تم  كما  بشأنها.  الصهيونية  االدعــاءات 
ترقية  في  أسهمت  واالنتدابية  والعثمانية  المملوكية  للحقب  تعود 

الفكر اإلنساني وإعطاء دور ثقافي وحضاري للمدينة.
مفاهيم  تصحيح  على  الباحث  اهتمام  تركز  الثالث  الفصل  وفي 
الثقافي  ــدور  ال على  الحفاظ  في  العثماني  بالدور  تتعلق  تاريخية 

والحضاري للقدس.
بينما ركز الفصل الرابع على إعادة قراءة ملف واقع مؤسسات الوقف 
في القدس قبل احتالل المدينة وبعده، ودور األوقاف في تثبيت هوية 

المدينة ونموذج التعايش الحضاري فيها.
في  المسيحية  واألوقاف  الممتلكات  عن  الخامس  الفصل  ويكشف 

المدينة وما تتعرض له من اعتداءات.
تقرير  والمسيحي  اإلسالمي  الوقف  مؤسسات  عن  الحديث  ويتبع 
العربية  والمكتبات  التعليمية  المؤسسات  واقــع  عن  مفصل  بحثي 

واإلسالمية واألجنبية فيها.
ويتلو هذا الفصل تقرير وصفي يركز على أدوار بعض هذه المؤسسات 

وإمكانياتها في خدمة المشروع التعليمي والثقافي في القدس.
وفي الفصل الثامن يتحول البحث إلى قضايا الصراع على المستوى 
الثقافي، وأسس الفكرة الصهيونية وفلسفتها في احتواء المكان ونفي 

الصبغة العربية اإلسالمية عنها، وتطبيقات ذلك على األرض.

توصيف  إلــى  التاسع  الفصل  ويتحول 
في  الثقافي  القدس  تراث  مع  التعامل  واقع 
والروافع  الدولية،  ــرارات  ــق وال المعاهدات 
القانونية التي يمكن استخدامها في حماية 
وجهة  من  القدس  لمدينة  الثقافي  التراث 

نظر دولية.
العاشر  الفصل  في  الحديث  يستمر  ثم 
على  الثقافي  الصراع  من  مختلف  نوع  عن 
الموسوعات  استخدام  خــالل  من  المدينة، 
العلمية اليهودية واألجنبية ذات االمتدادات 
للتراث  القدس  انتماء  تأكيد  في  األكاديمية 
اليهودي، وأثر ذلك في التطبيقات السياسية 
والدينية على العقلية الغربية، وهذا الفصل 
إثارته  بالباحثين  يجدر  للغاية  وهام  خطير 

على الصعد العلمية كافة. 
إلى  نعود  عشر  الــحــادي  الفصل  وفــي 
تفصيل آخر عن الجمعيات التي تعنى بحفظ 
التراث المقدسي من التزوير اإلسرائيلي ودور 
االنتفاع  تعميم  وإمكانية  الجمعيات  هذه 

بها.
قلة  لنا  تظهر  عشر  الثاني  الفصل  وفي 
الثقافية  بالبيبلوغرافيا  اهتمت  التي  الكتب 
لمدينة القدس وأهمية االستدراك على ذلك، وضرورة تأهيل متخصصين 
في هذا الجانب لكتابة رواية تاريخية حضارية للقدس خالية من العبث 

والتزوير.
ويشتمل الفصل األخير، وهو الفصل الثالث عشر، على ثالثة مباحث 
للقدس،  الثقافي  التراث  على  للحفاظ  العملية  األبعاد  ركزت على  هامة 
فتناول المبحث األول المستوى الرسمي الفلسطيني والعربي واإلسالمي 
في هذا الجهد واإلطار السياسي العام الذي تعمل عليه هذه الجهات، 

ومدى هذا الدور.
بالعلماء  الممثل  العلمي  المستوى  الثاني  المبحث  ويتناول 
الثقافي  التراث  لها  التي يتعرض  المخاطر  مواجهة  واألكاديميين في 
المقدسي، فيما يتناول المبحث األخير أدوار مؤسسات المجتمع المدني 
في المجال الثقافي، وواقعها مع قراءة تطبيقية لتجربة مؤسسة القدس 

الدولية في حماية التراث الحضاري والثقافي لمدينة القدس.
استبدال روح المكان..

الصهيوني  االحتالل  تحت  المدينة  له  تتعرض  ما  الكتاب  يوضح 
لحماية  المأمولة  لألدوار  يعرض  كما  تهويد،  إجراءات  ومن  معاناة  من 
العلماء  ومن  واإلسالمي،  العربي  العالمين  من  للقدس  الثقافي  التراث 

واألكاديميين ومن مؤسسات المجتمع المدني.
ويشير الكتاب إلى إدراك الحكومات الصهيونية المتعاقبة ألهمية 
والعبث  العرب، وتغيير هوية األرض،  للسكان  الثقافية  المعالم  طمس 
في  آخر،  تراث  لصالح  وتزييفها  الفلسطينية  والقرى  المدن  بشخصية 
وأصالته  المكان  روح  الستبدال  التهويدي  مشروعها  حلقات  استكمال 
اقترفت  الصهيوني  االحتالل  سلطات  أن  موضحًا  أخرى،  هوية  لصالح 
والدينية  والتاريخية  الثقافية  الممتلكات  بحق  الجرائم  من  العديد 
للقدس، مخترقة بذلك الحماية الخاصة المكرسة لهذه األماكن بموجب 

األحكام واالتفاقات الدولية، في اعتداءات تعّد جرائم حرب.
عمليات  فيها  بما  القدس،  إزاء  االحتالل  إجراءات  أن  الكتاب  ويذكر 
ومحاوالت  واإلسالمية،  العربية  المعالم  لها  تتعرض  التي  التدمير 
الطمس والتهويد لألسماء العربية المقدسية، وانتهاج سياسة مبرمجة 
إنما  القدس،  في  مغرضة  بحفريات  والقيام  األقصى،  المسجد  إزاء 
ولكن  لها.  يهودي  تاريخ  وتشكيل  المدينة  هوية  تشويه  إلى  تهدف 
شهادات العديد من العلماء الصهاينة أنفسهم تثبت سقوط المزاعم 
العريق  اإلسالمي  العربي  الوجود  حقائق  إثبات  عن  فضاًل  الصهيونية، 

للقدس وصمودها الذي يتحدى التهويد، بانتظار تحريرها من األسر.

-الكتاب: دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس
-المحرر: د. محسن محمد صالح
-المشاركون: مجموعة من الباحثين
-عدد الصفحات: 637
الناشر: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات, بيروت
-الطبعة: األولى/ 2010

دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس
عمل موسوعي يقدم رواية تاريخية وحضارية عن المدينة المقدسة ويفند االدعاءات الصهيونية

   عر�س: اأو�س داوود يعقوب
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 |   نور�س قدور |    طلعت �ضقريق

  أغنياتي 
ُ

 األحالم ِ أجمل
ُ
َك زهرة ـّ قالْت ألن

 عيْد 
ُ

ألف
قالْت ألنَك يا حبيبي كنَت أيامي 

 
ً
ـّها وجعلتني امرأة  كل

َ
الجميلة

تحّس بأنها أحلى النساِء 
فعيُد ميالد سعيْد 

 الدنيا 
ُ
ـّد الشعراِء عيدَك فرحة يا سي

 شئَت وكْن حبيبي 
َ

فخذني كيف
يا حبيبي

 عيد ميالد ٍ سعيْد 
ـّك يا حبيبي ما أريُد وما تريْد  عيد ألن

 األعياد عيدك يا حبيبي 
َ

يا أجمل
عيُد ميالٍد سعيْد 

قالْت فأزهر في دمي 
تفاُح أغنية الصباح ِ 

فقلُت شكرًا عيُد ميالدي 
وينفتُح النشيد على النشيْد 
 ميالٌد جديْد 

َ
شكرًا ألّن األرض

شكرًا ألن الورَد في عرس الوريْد 
شكرًا ألّن جميَع أنهار الوجوِد 

تفجرْت وأتْت تزغرُد حلمها 
في أجمل األلحان في عيد وعيْد 
شكرًا فمصُر اآلن ميالٌد سعيْد 

شكرًا فتونُس تزدهي في أبهى عيْد 
عيدي هنا عيٌد سعيْد 

شكرًا وأهلي يدفعون مهور أعياٍد تزيْد 
 نوٌر وناْر 

ٌ
 شبٍر نهضة

ّ
في كل

 زاويٍة عطاء يرتدي حلو الثماْر 
ّ

في كل
وطني الكبيُر يمّد للدنيا زغاريَد النهاْر

هو عيد ميالدي السعيْد 
 األعياِد في عيٍد وعيْد 

ُ
هو أجمل

 أخي 
ْ

فانهض
 أخي

ْ
واحمل

 الرجوع إلى الدياْر 
َ

أمل
ْت فلسطيُن النداَء على النداِء  ـّ دق

وأعلنْت أّن الوطْن 

قد صاَر في الوعد القريْب 
 .. أو خطوتان ِ 

ٌ
هي خطوة
مَن الزمْن 

 
ً
 حيفا قبلة

ّ
وتطل

كالورد يقطفها الحبيْب 
هو عيد ميالدي فشكرًا 

حينما حيفا تشكل في دمي 
هذا الحنيَن إلى اللقاِء

تشّدني حتى يديها أنطوي  
وأذوُب في حلمي وأفراحي أغيْب 

هو عيُد ميالٍد سعيْد 
هو عيد ميالد ٍ وعيْد 

 الدنيا 
َ
 وردة

ُ
ل ـّ وطٌن يشك

 النشيْد 
َ

ويصنُع فجَرُه العربّي موصول
وطٌن يمّد ضلوعُه ودماءُه والروَح 

للفجر الجديْد 
هو عيُد ميالٍد سعيْد 

شكرًا ألن العيد ألبسني المطْر 
 الوجوِه 

ّ
شكرًا ألّن النوَر في كل
يشّع .. تحضنُه الصوْر 

شكرًا ألن العيَد... عيدي 
قد جاَء في وقِت النهوض ِ 

وزغرداِت الصبِح في عرِس الشجْر 
هو عيد ميالدي فشكرًا 

شكرًا ألّن الشمس أحلى 
شكرًا ألن الوقت أحلى 
شكرًا ألن العمر أحلى 

شكرًا .. وشكرًا 
هو عيُد ميالٍد ..وعيْد 

شكرًا ألني قد رأيُت اليوَم 
في وطني الكبير جميَع أحالمي 
 دروبها بنهاِر أفراح ٍ تزيْد

ُ
تصوغ

شكرًا فيا حيفا افتحي باب الرجوِع 
لعيد ميالد جديْد 
عيد ميالٍد سعيْد 

قصيدتانهو عيد ميالدي .. فشكرًا

فتنــة الـــروح

أحلى القصائِد ياسمين
إّني أحّبِك من سنين   

بالشام كان لقاؤنا
بالروِض روِض العاشقين   

 الروِح التي 
َ
يا فتنة

بقيت إلّي هي المعين   

عودي إلى الشام التي
فيها ترين الزائرين   

ي بها رغم النوى إنِّ
باٍق كما تتصورين   

ً
إّني كتبُت قصيدة

أحلى القصائِد ياسمين   

نا
ُ
ذابت بها قبالت

ت على شفة الحنين
َّ
جف   

ُبَرت بها أحالُمنا
َ
ك

وغدت حقيقُتها تبين   

تلَك الدياُر ديارنا
فيها ولدنا آمنين   

تشريُن ِسْر .. نحو العال
لتعيَد مجَد الغابرين   

فسماؤنا قد أمطرْت 
تروي قلوَب الظامئين   

ْت بشائُر فرحٍة
ّ
هل

تعلو وجوَه القادمين   

 
ً
ِبِسْت حلًى مزدانة

َ
ل

ت عيوَن الناظرين سرَّ   

حنوُّ األرض 

أيا بدَر العال هالَّ تبالي

 السحاِب
َ

ببرق ٍ قد عال فوق   

 كان سحبًا من دخاٍن
ٌ

بريق

 آماِل اغترابي
َّ

ُد كل يبدِّ   

ل لوُن أرٍض كان فيها تبدَّ

ت أذرعًا ملَء التراِب ومدَّ   

 من شراٍب
ُ

ولي فيها مناهل

 من ذاَك الشراِب
ُ

يطيب النهل  

فكم أشعلُت ما قد كان دفئًا

 عن سراِب
ُ

 يبحث
َّ

لقلٍب ظل  

 كان ذكراُه بأمٍس 
ٌ

رحيل

وأمسى ذكرُه نجوى اكتئابي  

فيا لله كم طّولَت عمرًا

وكم قصّرَت عمرًا في حساِب  

ى  سأكتب عنِك أشعارًا تغنَّ

 في كتاِب
ُ
قرأ

ُ
قصائَد سوف ت  
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 |   �ضوزان ابراهيم

 |   حممود اأ�ضد

رسم بالماء

 الكناِر ،
ُ

ف
ْ
لدمِعِك َعز

ولوُن الحروِف استيقظْت

من رهاِن الخديعه...
وإّني أقصُّ جناحيَّ

 اندالِع الحريقه...
َ

قبل

لدمعِك بحُر النوارِس ،

تنظُر من ثقب تلك السماء

ومن ثمَّ تقرأ حزَن البنفسِج فينا.

** ** **

 ليٍل
ُ

عِرِك شالل
َ

لش

 قلٍب
َ

يساِهُر أشواق

 عن رْدهٍة في الفراغ ِ
ُ

ش يفتِّ

 قبل انشغاِل
َ

يشاِطُرِك الخوف

النهاِر بعطِر البطالِة ،

 قمَح البقاِء
ُ

فالعمُر يرِسل

 طفاًل
َ

وشعُرك مازال

بغير إزار...

** ** **

قرأُت الوجوَم على دمعٍة

لم تنْم...
َ
دعْوُت الوجوَه المشيرة

صوَب البهاِء ،

تشيُر العيوُن إليِك
 عصيٌّ

ٌ
وأنِت سؤال

...
ْ

وأنِت الجواُب المحال

تضيئيَن صمَت األنوثِة ،

 اجتماِع السحاْب
َ

 قبل
ُ

توِمض

وها أنِت أسكْنِت خوفي ،

وأيقظِت في الليِل

يار...
َ
 خ

َ
ألف

أللِف مسار...

** ** **

، 
ٌ

وأنِت صباٌح خجول

 بعَد خريٍف
َ

 الرساِئل
ُّ

يبث

حزيٍن هزيِل المواسْم...

ِك ،
َ
ْرِت خوف

َّ
ولألمِس سط

ُد يأتي إليِك
َ
فالغ

 المشاعِر
َ

رسواًل رقيق

عذبًا كقطَرِة غيٍث

...
ْ

شفيف

أراِك تضيئيَن روَحِك

يرتدُّ عنِك الضياع.

أشياء 
تخّصها

ي
ّ
الجليُد ماٌء خاشٌع يصل

ماٌء رأى الالنهاية
ف قلبه.

ّ
فتوق

الجليُد ماٌء 
ُدعَي إلى حفلة الثلج التنكرية

 ***
الجليُد ماٌء في المنفى

الجليُد أوثاُن الماء.
***

ال يكفي أن يكون الماُء
أباَك

لتكون
ابنه

  ***
فقَد الماُء وعيه

 ثلجًا هامدًا
َ
فسقط
  ***

الطوفان األكبر
انتقاٌم

أم
 محاولة بدء؟

 ***
اللؤلؤ مومياوات الماء
في متحف األصداف

  ***
الجفاف

احتكاُر الله للماء
ليرفَع تسعيرته

في سوق الصالة.
 ***
الماُء

دُم
الغيم
النقّي.

 ***
السدوُد معتقالٌت جماعية

ألتباع الماء.
 ***

ٌ
 مبتكرة

ٌ
الصنبوُر وسيلة

لتعذيب 
الماء.
 ***

الزبُد
 الشاطئ اليومي

ُ
خبز

:
ُ

تقول الرمال
لو أنه يخفف الملح قلياًل

في عجين الماء.
 ****

المطُر الغزيُر
بريد السماء

العاجل.
 ***

 غجٍر
ُ

المطُر قبائل
 الرحال أّنى شاءت

ُّ
تحط

لتبدأ كرنفال الموسيقا.
 ***

المياُه المنسربة خارج السدود
مهاجرون غير شرعيين!

 ***
ُر
ُ
الُجز

كلماُت الماء القاسية
في وجه الريح.

 ***
البخاُر
رماُد
الماء.

 ****
خاُت الرعدية

ّ
الز

ٌ
موجز

ألهم وآخِر
أنباء الماء.

 ****
 
ٌ
ألّن النوافذ عورة

يسّدها العرُب
بطيِن السماء.

 ***
ال يمكُنَك

أن تشطَر الماء. 
***

 على أطراف الطرقات
ُ
الِبرُك المتناثرة

مضارُب بدو الماء.
 ***

المرايا
ر.

ّ
ماٌء مقط

 ***
الصحراُء

سماٌء
كتيمة المعابر.

 ***
الماُء حبٌّ
وما الحبُّ

إال ...
ماء.
***

أراد أن يغفو قلياًل
( على الصف عّينني البحر

ً
)عّريفة

ألسجل أسماء الموجات المشاغبة

مهداة اإىل ال�ضاعر اأحمد ح�ضن حممد
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 السنة السادسة والعشرون

 |    اإبراهيم عواد خلف

دموٌع.. من عيون الخشب 

الفصل األول: في مقام الحال والتوحد
بفصام  مصاب   بأنه  النفساني  الطبيب  صارحه  أن  منذ       
التي  أبيه   بني  من  الناجية  غير  الفرقة  من  أنه  وعرف  الشخصية، 
بالمئة  أربعين  نسبة  أن  وعلم كذلك  مختلفة،  نفسية  أمراضًا  تشكو 
من العرب يحتاجون إلى عالج نفسي مستعجل، ونسبة ستين بالمئة 
منهم...، قرر وحيد أن يقتات على الخبز والماء وتلك العقاقير داكنة 
تأثيراتها  ومن  عليها  يطلقون  »الشيزوفرينا« كما  تعالج  التي  اللون 

الدوائية: االنتحار!
سمع بالمثل األجنبي القائل:

)ال يمكن أن تكون جميع األبواب مغلقة، أنت الذي تدق – يا سيء 
الحظ – على الجدران( فعرف من فوره أنه سيئ الحظ الذي عناه المثل، 
أنه يعمل نجارًا منذ  بالرغم من  والجدران  األبواب  بين   

ُ
أّنه ال يمّيز أو 

عشرة أعواٍم خلت من عمره.. وبالرغم من أنه يقّدس الخشب كما معبود 
وثني..

فتح باب المنشرة صباحًا، أدرك أنَّ األبواب التي صنعها في األيام 
الفائتة بمقاساتها وأحجامها وأنواعها المختلفة، ستغلق في وجوه 
الكثيرين ممن هم بأمس الحاجة إلى دخولها، كما أقفلت في وجهه 
بسالٍم  ليدخلنها  والحسناوات  للغواني  تلقائيًا  وستفتح  عدة  مرات 

آمنات!
ووداعة،  بأمان  محله  جدار  على  المتكئ  الباب  تحطيم  في  فكر 
 
ً
واحدة ابتلع  الزرقاء،  سترته  جيب  من  المهدئة  الحبوب  ظرف  أخرج 
وروائح  المنشور  الخشب  بغبار  مفعمًا  عميقًا  نفسًا  شحذ  ماء،  دون 
بركن  الضاوية  الخيزران  كراسي  في  ق  حدَّ والبلوط،  والحور  الصنوبر 
المحل المظلم، كانت مطلية بدهان اللكر الخشبي، وسرعان ما قفزت 
إلى ذهنه المعادلة التي تربط بين الكراسي واألبواب المغلقة، فثمة 
من  أنها  وعدا   ! الخشب  من  مصنوعة  أنها  عدا  بينها  وطيدة  عالقة 

وسائل الكبت والقهر..! 
ُه في بالد التجرد، ثم  تخايل شجر البلوط األخضر وهو يخلُع لحاَء

ر إلى بالدنا هراواٍت وأبوابًا موصدة و... ُيصدَّ
جلس على آخر كرسي صنعه وانتهى الفّراش من تنجيده، رفع 
الخارجي،  العالم  عن  أذنيه  فريد، صمَّ  بكبرياء  قدم، شعر  على  قدمًا 
الزائدة  الجرعة  الطبيب حذره من  أنَّ  بالرغم من  أخرى،  ر في حبة  ـّ فك
الثانية الداكنة قرطًا، شعر بأنه رجل آخر، لم  فاالنتحـ..، تناول الحبة 
يعد يسمع الطرق من حوله نوبة من البكاء المر عصفت به، انفجرت 
أردافه وحوله،  الخشب تحت  المكبوتة، وألول مرة سمع صراخ  عبرته 
األبواب  الكراسي، الخيزرانات، الشبابيك، المكاتب، كلها تئّن وتصرخ 

بنشيج محموم!
وألّول مّرة كذلك شاهد عيون الخشب على األبواب الموصدة تدمع؛ 
 النظر حين ترى ما يخجل! ثم 

ّ
إذ ترى إياب الخائبين دونها، وتغض

 الكراسي إلى األقبية المظلمة..
ُّ

ـُزف تتألم حين ت
أو  المدرسة  في  لتالميذ  مقعدًا  صنع  فكلما  العاثر،  حظه  لعن 
لعشاق يتسكعون في حديقة تحّول - بطريقة غامضة - إلى كرسيٍّ 

لالعتراف، أو لكشف الكذب، والجميع هنا الشكَّ كاذبون !!
اآلن فقط  أدرك مضارَّ الجرعة الثانية من عقاره الدوائي!

خارج  أحداقها  اشرأبت  ــواب،  األب في  الخشبّية  العيون  ..كبرت 
المحيط الخشبي، لعنته، شتمته..، انفجرت عليه، أرغت وأزبدت غبارًا 
أطرافه تتخشب وحرارته  بأّن  ودوائر غير منتظمة في وجهه، أحسَّ 
ترتفع وجلده يثخن ويتقّرن شيئًا فشيئًا، حتى استحال إلى مايشبه 
واألمــــل،  واأللم  اللمس  حاسة  فقدت  التي  السميكة  القرفة  قشور 

واحتفظت فقط برائحة الشجر ونكهته !!
 به وتوحدا معًا، خاف أن » تنشره » اآللة الغبية 

ّ
التحم بالخشب، حل

أن  حاول  غضبه،  انفجر  تابوت..،  أو  كرسيٍّ  إلى  تحّوله  قربه،  الجاثمة 
ينتزع جسده ويجهضه من هذا القالب الجامد الذي يغلفه، توالد من 
 عضو فيه..، أخرج مشرطه ومزق 

ِّ
فّوهة التنور والعرق يتصبب من كل

أغطية الكراسي المصنوعة حديثًا، تناول الفأس ذا القبضة الحديدية، 
حطم أقفال األبواب  هوى باللسان الحديدي على العيون الشاخصة 
من  أقوى  فأسه   من  أقوى  كانت  تحطيمها،  يستطع  ولم  الغاضبة، 

قبضته، أقوى منه..
أسدل باب المشغل لألبد، واستدار آيبًا يجرجر قدميه كعكازين 
ح بفأسه قاصدًا باب منزله  فأبي  مهترئين أكلهما سوس الخشب، يلوِّ

ال يقدر إال على أمي !!

با الفصل التالي: في مقام الصِّ
   كان الطريق إلى منزلك يشبه صراطًا حرجًا، أشجار الحور والصنوبر 

المتسامقة » تباوُع » بأعناقها الطويلة إلى قدسّية السماء، والفأس 
التي مازالت تتلّبس يدك صار لها أصابع وقبضة قوية تمسك كفك 
وكأنها تحاول أن تثأر من الخشب عن جريرة ارتكبت في بدء الخليقة، 
كانت األشجار المتراصفة على جنبات الطريق ترافقك في هرولتك، 
أحشائك   في  المتصاعد  الصدى  رجع  مع  تئّن  اليابسة  بر 

ُ
الك وثمار 

تراقبك بالعيون والعقد..؛ 
عبر  انحدرت  بليدة،  هالمية  دموع  الخشبية  العيون  من  طفرت 
السواقي المتوازية وتجمدت في محاجرها مخلفة حزنًا أزليًا ال يمحى 

!!
أثارت فيك دموع الخشب المتصّمغة أحزانًا وغصصًا وألوانًا شتى 

من العذاب..
ما أصعب أن تتجّمد دمعة على خدها، تتصّمغ، تتحّجر.. تصبُح 

 بعمر الكون، لكنها ال تمحى أو تجف !
ً
مستحاثة

في هذه اللحظة تخايلَت باب منزلك وهو يتحّول إلى قطع ال تشبه 
للنار..، لكنك رحت تحادث نفسك في محاولة  بعضها و ال تصلح إال 

للهرب من تلك الفكرة: 
المتصّمغة   الدموع  هذه  سأطفيء  واألقفال،  الحواجز  سأحطم 
 به غيومًا بيضاء على دفاتر الرسم 

ُ
سأعصر صمغها الصنوبريَّ وألصق

أنينه شوقًا لكالم  إلى األبد، لم يعد  أنيَن الخشب  ألوالدي، سأخرُس 
مقاٍم  من  أنينًا  كان  بالصليب..   المعمد  يسوع  جسد  ورائحة  النبي 

 من لظى !
ٍّ

مختلف ال يسمعه إال من صفعته الحياة بأكف
تتعالى أنفاُسك، لم تعد قادرًا حتى على اللهاث، توقفت قدماك 
رغمًا عنك لتستريح، توقفت حواسك برهة للتنفس، ورئتاك لتنفضا 
المسامير  وصــدأ  الخشب  ونشارة  الطلع  وغبار  األيــام  غبار  عنهما 
المتأكسدة وبقية بهاٍرٍ من عطر » خديجة » حين كانت تفك ظفائرها 

على كتفيك خلسة عن العالم..
حتى بقية خديجة يا وحيد ؟..

صدرك الذي احتفظ بأريجها شهيقًا مكبوتًا لعشرة أعوام خلت 
من عمرك..هل عجز عن حمل األمانة لساعات فقط !؟ 

 جسدها قبل أن تستحمَّ 
َ
وما أحوجك اليوم لتتنّسم أريجها، رائحة

رفيف  والنشوة،  والياسمين  بالبخور  الممّسك  عرقها  والريح،  بالمطر 
صدرها، رضابها المعسول....

طريٍق  حافة  على  الدافئة  الصور  تلك   
َّ

كل ذاكرتك  تقّيأْت  هل 
أحمق ال يقودك إال للبيت  ؟!

لم يبق لديك إذًا ما تستعين به على الموت..، لذلك تحاول إنطاق 
الخشب، تستصرخ بقية روحه، تتوسل الذَماءة المتيّبسة في نسغه، 
دونما  تعمل  فالتر  غدتا  اللتين  رئتيك  لتنقية  قويًا  زفيرًا  تطلق 

توقف.. 

روا األرض ويعبدوه، وخلقك لتمتصَّ  خلق اللُه الجنَّ واألنس ليعمِّ
للموت  أهاًل  للسياحة  وتصبح  الوطن، فيصبح صالحًا  غبار   

َّ
بهما كل

بترابك وبنشارة خشبك !!
اآلن فقط أدركت سرَّ هذا العجاج في مدينتك والصحو في سواها، 
ولماذا يموُت سكانها بسرعٍة وبصمٍت ووداعة، هكذا وبال مقدمات.. ؟!

 في مقام الصالحين: دوام الحال..
ٌ

فصل
 ال تعرف كيف وصلت إلى بيتك، ومتى وكيف قطعت الطريق 
تعرف  ولم  بطنك   على  زحفًا  أو  عدوًا  أو  مشيًا  كأمعائك،  المتعرجة 
الظالم، وهل كانت شمُس آب عمودّية فوق رأسك،   

ّ
كذلك متى حل

ذات  عنك  تزاوُر  كانت  أم  لترتاح   الساخن  الزفت  على  تجلس  وأنت 
اليمين وذات الشمال؟!

لم تكن تستظل بشيء حسبما تذكر، ولذلك أحسست أّن دماغك 
يغلي داخل الحجرة العظمية الضيقة  !..

أعضاءك  يغلف  كما  حولك  من  الكائنات  يغلف  الداكن  الظالم 
المخدرة..

شعوٌر  لبيتك،  الخشبي  الباب  أمام  الهث  متحّيٍر  كطفٍل  وقفت 
المسَت  معبد  في  وكبوذيٍّ  داخلك،  في  نبق  والتقديس  بالهيبة 
تقرأ  كنت  أمّيًا،  تكن  لم  لكنك  تأملته،  قرآنًا   

ُ
يتأمل وكأميٍّ  الخشب، 

وتكتب و تعرف، أعني عرفت وعرفَت وعرفت ُمذ فقدت عقلك بقرص 
الدواء الثالث » وال يصلح لحضرتي العارف » ! 

والعقد  الخشب  عيون  إال  بعمق  نائمًا  بدا  حولك  ما   
ّ

كل لذلك 
المتربصة على الباب، صاحية ال تنام أو تغفل، ودموعها الصمغية ال 

تجف، والدوائر المتوازية شكلت حولها هاالٍت بعمر الزمن !
وأنها  بوقاحة: ال يهم..  أو  أنها تتكلم وتخاطب بصراحة  أدركت 
تختلف كثيرًا عن عينيك الساهمتين؛ أنت المصاب »بشمرة المهاد« 
منذ اليوم األّول الذي لفظك فيه رحم أمك المعتم، هل نسيت شمرة 
المهاد ؟ هل نسيت أنهم قيدوك بقطعة قماش وحبل يربط يديك 

وقدميك وأحيانًا فمك إذا ما حاولت التململ قلياًل في مهادك ؟!
مقّيٌد أنت منذ والدتك، مكبوٌت عن الكالم، والُعقد النفسّية التي 
تعاني منها – كعقد الخشب – ال عالج لها، بل عقدت لسانك عن الكالم 
والصراخ..، وفصمت » الشيزوفرينيا » شخصيتك إلى اثنتين، إحداهنَّ 
وادعة مسالمة صامتة » حمارّية » تأكل وتعمل كحماٍر مخصيٍّ ماتت 

نطاف الشبق في خصيتيه !
واألخرى مقيدة في داخلك، تصرخ دون أن يسمعها أحد غيرك 
ترفس أحشاءك بغضب، تحاول االنفالت من عقالها والتمرد عليك، 

تحاول كسر تابوت األضالع الضيق والخروج من بين الترائب !!
كفى سخرية أيتها العقد المعقدة المريضة المجنونة ابنة الكلـ.... 
 حبة الدواء الثالثة بثقة 

ُ
لم تتّم شتيمتك، ألنك كنت لحظتها تقرط

وبعصبية، وأنت تكتشف أنَّ أكبر العقد في باب منزلك تساويك في 
العمر، اثنتان وثالثون دائرة صغيرة متماسة ومبتعدة، تتسق حول 

العين الخشبية الساخرة الساحرة الساهرة..
العين  وهذه  الشقاء،  مواليد  في  مجايليك  من  إذًا  الباب  هذا 
التي ترصد حركاتك وخطاياك  رقيٌب  الثالثة  المتربصة هي عينك 

عتيد..
ـَتل الرقيُب يومًا خديجة العذراء - من أجل الشرف - وسيقتصُّ   ق
العتيُد منك هذا المساء، ستبتلعك العيون الساهرة  تهوي بك في 

جفٍر ُمصمت، ثم تطوي أجفانها عليك وتنام ! 
أّيها النّجار العاشق الحالم والمحاصر بالسخام والخيبات..!

األذكار  وخذلته  المحروف،  و  الحرف  خذله  الذي  الصوفيُّ  أيها 
والذكريات.. واستوى لديه الكشف والحجاب !

دوائر العقد الخشبية دارت عليك، تحاول خنقك كلما تماّست مع 
 حول رقبتك، 

ّ
الثالثين تلتف التي تجاوزت  أعوامك  بعضها، ها هي 

رأسك  إلى  الدوائر  الكهربائي من  الماس  تلسعك بسياطها..، صعد 
وأعصابك..

 فجأة اختلط  حديد الفأس المسنون المبرود بالخشب ونبت فيه.. 
والجيران  الداخل  في  وأطفالك  زوجتك  بصراخ  الباب  صراخ  واختلط 
وصوت  المطّهرة،  الطاهرة  خديجة  وصوت  ورائك،  من   « وى  السِّ  « و 

المطارق وأزيز » نسلة المنشار » ونغم غير متسق على طبٍل أرعن.. 
 األبواب المجاورة..

َّ
- اتصلوا بالشرطة لقد حطم كل

- بل اطلبوا سيارة إسعاف، جّن الرجل، دم
- أمسكوه..اربطوه.. قيدوه.... مهدو...

- وحيد حبيبي،.. وحيد 
- بابا بابا.. ماما 

ويو.. ويو..ويو..ويو..
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)1(
وجُه البراءِة وجُهها،

 األلواِن تعطيَك اليقيْن.
ُ
ونقاوة

ـُها، سحُر الشروِق جبين
لــبٌّ   

ٌ
تأّصـل العيوِن  عسِل  في  والنوُر 

سكيْن.
وهي المحاذيُر التي تركْت مشاهَدها

ُعلى الجسِد القريْن.
وهي البساطة

 على العريْن.
َ

كالحمامِة إْن تبيض
ها،

ُ
عمُر الطفولِة عيش

فحُو النداوِة في حياِء الوجِه،
يطفو فوق بارقِة الجبيْن.

في الهمِس تختصُر الغناَء،
 السنيْن.

َ
وفي الطلوِع تذيُب ذاكرة

 الحكايِة،
ُ

في الحسِّ تكتمل
يغني  ــوِب  ــمــســل ال ـــاآلخـــِر  ب ــهــا  حــسُّ

البائسيْن.
 

َ
فصول يزكي  النوى  نــاُي  صوِتها  في 

، الحبِّ
 تداعُب يائسيْن.

ً
أغنية

 في الحضوِر،
ُ

وهي التكامل
ِد والظنوْن. ـّ وفي الغياِب وفي التأك

 المحّبِة من يديها،
ُ

رعش
والغطاُء لبرِدَك الشعريِّ

يرويه نضوٌج من ينابيع الحنيْن.
 األحالِم واإليحاِء،

ُ
هي لحظة

مبدعة ُالجنوْن.
)2(

 كالنوِر أوسع ُمن ضحى،
ٌ
وفسيحة

 كاللؤلؤ المدفوِن في األعماِق،
ٌ
وعميقة

أبعُد من مدارِكنا،
.

ْ
 من خيال

ُ
 وأجمل

 للروِح،
ٌ
وقريبة

.
ْ

 أقرُب بالبعيِد من الوصال
 األوتاِر في قيثارٍة شردْت،

ُ
هي نغمة

تعانق ُعندليَب الغصِن،
.

ْ
ُه دوَن اعتقال ـَ  في الفضاِء شجون

ُ
يعزف

، والسنونو،
ُ
 الحجِل البديعة

ُ
هي رقصة

ــِف  ــســوال  ال
ُ
ــرة ـّ ــاُت الــمــعــفــ ــاي ــك ــح وال

.
ْ

والخصال

نا األولى، هي أمُّ
.

ْ
 البوِح والماُء الزالل

ُ
ونطق

 األطفاِل، 
ُ
هي ضحكة

.
ْ

في عيِد الربيِع هي الجمال
أحبيبتي؟!

.
ْ

نا المبتوَر من كتِب السؤال ـَ يا صوت
صــدوِر  على  المقيُم  الــمــواويــِل  وجــُع 

العاشقيَن،
 التكويِن،

ُ
وليلة

ـّقة الثمالِة،  كمْن معت
ُ
نشوتـه النبيذ

.
ْ

 الغرقاِن في بحر ِالزوال
ُ
سكرة

أصغيرتي؟!
 في حوافي الحلِم،

َ
مازلُت أركض

،
ُ

أتعبني الوصول
.

ْ
 اإلحساَس تسليُم المحال

َ
وأّرق

حاولُت صلَب السرِّ في عقِل الخموِل،
 من أرِق السطوِر دٌم،

َ
فسال

.
ْ

وذاَب الصوُت في صخِب الجدال
)3(

من أنت ِ يا وجَه البراءِة؟!
 المثيْر.

َ
يا تراَب الجسِم، والعمق

 المذهوِل باألمل ِالكبيْر.
َ
يا رعشة

 شعَرها في مدفِن الفقراِء،
ُ
ط

ّ
أّمي تمش

وللرماِد  ــلــدخــاِن  ل  
ٌ

انــشــقــاق  
ُ
والـــرئـــة

وللسعيْر.
 المستحيِل،

َ
يا حلمنا المغلوب فوق
وتحَت أنقاِض الكسيْر.

آمنُت فيَك،
 تصالَح الشيطاُن من نفسي،

تزّوج َشهرياُر خصوبتي،
والزرُع أنجَب خافقي،

 الهوامِش كاألسيْر.
ِّ
أصبحُت في زخ

ِه الوثنيِّ نامْت رغبتي، ـّ في ظل
بالعيش ِأكواُم األخيْر.

نا األولى،  يا أمُّ
وآخُرنا المصاُب بنزلِة التكتيِم،

،
ٌ
 شواهِد التاريِخ واقفة

ُّ
كل

وصوُت األرِض 
والتاريخ ُصاَر المستجيْر.

وجه ُالمآسي وجُهها،
 ما المصيْر.

ُ
والحلُم يجهل

قصص قصيرةوطن البراءة

إلى عالــم
الخشبي  الكرسّي  ذلك  على  مساًء  جلست 
إلى األسفل، وعينين يغيب عنهما  برأس محنّي 
النظر حينًا ويعود حينًا آخر، فيما تنهمر دموعي 
 لوحة فنية تسرد قصة حياتي 

ً
على األرض مشكلة

المؤلمة التي آلت إلى السقوط من فرط الصدمات 
وصخب األجواء  التي الزمت طفولتي وشبابي .              
 
ً
متسارعة الــدمــوع  لتذرفا  عيناَي  وتــعــود 
 كي تخفف من آالمي، عساها تمأل كأس 

ً
متسابقة

بأحد ويهتم  أهتم  أن  أحببت  لطالما  حياتي حبًا. 
مع  يوم  كل  أتدافع  ويمتلكني،  أمتلكه  بي،  أحٌد 
ذاكرتي المتثاقلة التي ما عدت قادرًا على حملها 
والمشي بها خطوة واحدة أتشوق للَعْدِو سريعًا، 
إلى التراب، إلى األعشاب والحجارة، تحت الشمس 
أتغذى  منهما،  وأشبع  بهما  أستحم  والمطر، 
راودني  الذي  الدائري  شمسي  وقرص  بسمائي 
في أحالمي بعد ما اشتقت إليه، فقد أضحى ليلي 
نهارًا ونهاري لياًل؛ وأكثر من ذلك، فقد اقتحمني 
الليل وتغلغل في وجداني إلى أن أخذ أوامره من 

قدري.                                 
وبعد أن جفت دموعي، وقفت وبيدي حقيبتي 
الكبيرة، اتجهت نحو بابي.. فتحته.. خرجت  منه.. 
ملقيًا نظراتي األخيرة إلى الداخل مغلقًا الباب إلى 

عالم جديد.  

قبل الوقت
لقد  فمي،  في  اللقمة  ومازالت  أمي  وّدعــت 
تأخرت عن المحاضرة فخرجت مسرعًا إلى الجامعة. 
بجانب  أجلس  أن  أحــب  محاضرة  كل  في  وكما 

 ما يقوله المحاضر.
ّ

حبيبتي ألستوعب كل
وبعد انتهائه، خرجنا معًا ومشينا في طريق 
خطوطًا  راسمين  المستقبل  عن  نتحدث  طويل 
اثنان  أننا  اكتشفنا  القادمة،  لحياتنا  عريضة 
لقا أحدهما لآلخر كآدم وحواء، لم نشعر بطول 

ُ
خ

الطريق فوجدنا أنفسنا أمام بيتها، دخلُت معها 
لنا  وبارك  فوافق  جرأة  بكل  أبيها  من  وخطبتها 
أمي  ر 

ّ
ألبش مسرعًا  البيت  إلى  ركضت  فرحتنا، 

بالخبر السار، أسرعت متناواًل مفاتيح البيت فتحت 
الفطور  تتناول  جالسة  بأمي  وإذ  ودخلت...  الباب 
عن  متأخرًا  اللقمة  أمضغ  زلت  وما  بجانبها...  وأنا 
الجامعة .                                                     

محظوظـة
أنـا محظوظة، ألني تعلمت الرقص وأحسنته؛ 
أجدت الغـناء والعزف على آلة العود . وقد حدث 
ما كنت أتوقعه؛ اشتراني أحد األمراء بسعٍر مغٍر؛ 
ـّاسي جزيل اإلكرام. ال أنكر أنني جارية؛  وأكرم نخ
الرضا؛ فواجبي  ملؤها  أني عشت حياة هنيئة  إال 
متى  أرقــص  لمطالبه،  واإلذعـــان  مــوالي  تسلية 
المساء،  في  مالبسي  أخلع  أراد،  متى  أعزف  شاء، 
لقد اعتدت على ذلك، كما آلت إلي األمور أن أفرح 
لفرحه أحزن لحزنه، أكون مآله عند الغضب، واليد 
عليه  التي تسهر  والعين  وتلبسه،  التي تطعمه 
وتربي أوالده كما أراد أن يكونوا، صورة له وخاتمًا 

في يده.
كأبيهم  ونعيم  رغد  في  يعيشوا  أن  حرصت 
واحد  كل  وابتاع  رجااًل  أصبحوا  األوالد  كبر  وأنــا... 
ثبات  وعاشوا في  كأمهم....،  مميزة  جارية  منهم 

ونبات...

الراية
المنزل،  باب  فتحُت  األعياد  عيد  يوم  في    
ورجااًل،  نساًء  وصغارًا،  كبارًا  الناس  كل  فوجدت 

وهم  بها،  يلوحون  فرحين،  راياتهم  حاملين 
ثياب  ارتديت  الفرح.  شعـارات  يرددون  سائرون 
العيد وخرجت ألجد نفسي الوحيد من دون راية، 
عدت إلى الداخل، فأعطاني والدي رايته، فخرجت 
بها ملوحًا بفرح عارم، وبينما أنا ألوح، تذكرت أنها 
األرض  على  فجلست  أبي،  راية  بل  رايتي  ليست 
له   وسألني، شكوت  ـــّر        صديقي،  م حزينًا، 
معه،  التي  تلك  وأعطاني  رايتي،  أخذ  مشكلتي، 
فرحُت كثيرًا ودخلت بين الناس أشاركهم الغـناء 
ملّوحًا بالراية إلى األعلى، وبينما كنت أنظر إليها 
رايتي.. فحزنت،  أنها ليست  من األسفل، وجدت 
سألتني..  بجانبي،  تمّر   عجوز  الحظتني  وبكيت، 
رايتها،  وأعطتني  رايتي،  ْت 

َ
فأخذ لها،  شكوت 

فِرحُت  اليوم،  هذا  مثل  في  حزني  على  وأّنبتني 
لكالمها، وانتفضـُت قافزًا ورفعُت الراية إلى العال، 
تداعب  أنها  الرايات، شعرت  كل  من  أعلى  غدت 
 ليست 

ً
الغيوم، وفجأة استدركت أنني أحمل راية

رغمًا  رأسي  وخفضُت  حزنُت  منها،  ولسُت  مني 
عني والراية في يدي، لم أرد أن أبكي أو أن يراني 
أحد حزينًا في عيد األعياد.                                                      

أعطيته  صغير،  ولد  علّي  أقبل  دقائق  وبعد 
الراية فأصبحت عنده اثنتان، قفز فرحًا بين الناس 
حتى توارى عن ناظرّي، ومشيت من دون راية فرحًا 

بما أنا عليه إلى أن أصنع راية أو أقنع بأخرى.

القميـص الـوردي
النظر  وغاب  الوقت  انتهى  الكالم..  انتهى 
من  كلمة  من  فما  أقوله؛  ما  لدي  يعد  لم  إليها، 
على  وكررتها  قلتها  إال  والغزل  الحب  كلمات 
وتجّملُت  والنثر  الشعر  لها  كتبت  مسامعها، 
الجمال،  وغــاب  المشاعر  نفدت  أن  إلى  ألجلها، 
ما  كل  واستنفدُت  الصدى،  نهاية  حتى  غنيت 
لتلبسه  لها  لها، فاستحال كياني قميصًا  عندي 
القاتل،  الفراغ  يملؤه  والفتنة  باالستقامة  مفعمًا 
غياهب  في  فتلقيني  مني  تسأم  ذي  هي  وها 
خزانة مالبسها، وتذهب بعيدًا فيما كانت الوحدة 

تلتهم فراغي بشراهة.
لكن.. سرعان ما حضر من يكسر رقادي، وها 
وثاقي،  عقدة  وحلت  خزانتي  فتحت  خــرى 

ُ
أ هي 

ارتدتني فرحًا وخَرجت لتفاخر بي أمام اآلخرين ...

تربيتـي
ر  دِّ

ُ
أحب تربية الحيوانات، هذه هوايتي فإْن ق

إلى  الفيل  من  العالم  حيوانات  كل  أربي  أن  لي 
الصوص فلن أقّصر. عندي بعض الدواجن والحمام 
وأربيها  بها  أعتني  كبير،  أسود  وكلب  واألرانــب 
أفضل تربيـة، من الطعام إلى النظافة حتى النوم. 
دجاجاتي  إحدى  قفزت  جميل  يوٍم  صباِح  وفي 
صيحات  بإصدار  وبدأت  جارنا،  دار  إلى  القّن  من 
عالية، والقفز هنا وهناك، فاستيقظ وبدأ يصرخ 
غاضبًا بصوت عاٍل، خرجُت منـزعجًا وشتمته وبدأنا 
المبارزة بالصياح؛ أنا وهو    والدجـاجة، فاستيقظ 
الجيران وشاركونا ذلك الحفل، وشيئًا فشيئًا كنا 
سنبدأ بإلقاء الزجاجات الحارقة على بعضنا بعضًا، 
إلى أن نبح كلبي بصوت عاٍل، فهدأ الجميع وعدنا 
الدجاجة  حتى  ومحبة،  وروّية  بهدوء  منازلنا  إلى 
 أن ال تختلق 

ً
مت عقلها وعادت إلى القّن مقّررة

ّ
حك

المشكالت مرة أخرى.
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البرغل  حبات  نــحــوهــا...  انحنى 
تستصرخه تستنجد به: 

ال  أرجــوك...  األرض  عن  - ارفعني 
تدعني أسحق باألقدام... بيني وبينك 

رحلة عشق ال تنسى. 
يومه  سحابة  أمضى  ــه  أن تذكر 
قطع  عن  القمامة  حاويات  في  يبحث 
بثمنها  واشترى  باعها  بالستيكية 
بعض البرغل؛ فاألفواه في المنزل على 
موعد مع عودته والبطون خاوية بانتظار 

من يمنع عصافيرها من الزقزقة.
عادت الحبات تصرخ به: 

يشبع  من  تجد  لن  تهدرني...  - ال 
جوعك غيري... فأنا التي رافقتك دهورًا 
صحبتك...  أمل  ولم  الزمتك  ودهــورا... 
على  تعاهدنا  التكوين  بــدء  منذ 
معدتك  دفء  أعشق  فأنا  الصداقة... 
وحنان أمعائك... فأنا على تخوم قلبك. 
لم  كيف  عاتبته  أرجــوك.  تدعني...  ال 
يتمسك بالكيس الذي كان بين يديه، 
لجزيئاته  سامحًا  ينفرط  تركه  وكيف 

بالتفكك. 
عاود جمع الحبات الملقاة على أرض 
الشارع.. رفع حبة.. ارتعشت بين يديه؛ 
شعرت بتدفق الدم في عروقها وبنبضه 

المحبوس داخل جدران أحالمه.
تطلق  حــولــه  مـــن  ـــســـيـــارات  ال
مزاميرها...وما يزال منكبًا فوق حباته.. 
إلى  يضمها  يعانقها...  يلتقطها... 
به؛  يــصــرخــون  الجميع  ــه...  أحــضــان
بعضهم يطلب منه االبتعاد عن طريق 
لقمة  بانتظار  أفواه  فخلفه  السيارات 
محياهم  على  ارتسمت  وآخــرون  خبز.. 
بين  غارق  رجل  على  الضحك  تباشير 
حبات برغل وبين مزامير سيارات تعلو 
»كرنفالي«.  عرس  في  وكأنها  وتعلو 
اختفى كل شيء من ذاكرته، ولم يبق 
تعشش  أفواه  مع  البرغل  حبات  سوى 
وفي  أفكاره  أغصان  وعلى  روحــه  في 
وأقصاه  أصابه  جوعه.. صمم  سراديب 
حبات  الــالشــعــور؛  ــى  إل بعيدًا  بعيدًا 
يبعثرونها  والناس  به  تلتصق  البرغل 

بأقدامهم المتسارعة...
فضولي تقدم متسائاًل: 

- هل حبات البرغل هذه من ذهب؟ 

تزيد  لعلها  منها  بعضًا  أعطوني  إذًا 
ثروتي... 

قال هذا وانطلق ساخرًا وهو يلطم 
كفًا بكف على عقول الناس.

رجل راعه المشهد فنطق متألمًا:
تضع  كــيــف  ــاءة!!  ــدن ــل ــال ي  -
نفسك في خطر من أجل بضع حبات من 
أولى  أوالدك  رجل.  يا  انهض  البرغل... 
ألهذه  إليك...  بحاجة  إنهم  بحياتك 

الدرجة أنت خسيس؟ يا لطيف!!... 
ــن يطمع  م ــون  ــك ال ــي  ف ــوجــد  أي
بالتقاط حبيبات برغل من الطريق... يا 

للوضاعة! 
الناس...  عقول  الطمع  أعمى  لقد 
يا للعجب اذهب يا رجل واشتر غيرها 

فالسوق حافل بجميع أنواع الحبوب...
ال تنزل من قدر نفسك يا صاحبي 
استبدالها...  يمكنك  بــذور  أجــل  من 
الحبات  هــذه  ــرك  وات رجــل  يا  انهض 

للطيور تقتات بها واكسب أجرًا بها.
بدمعة ذرفتها عينه السليمة لفظ 
حروفه المسحوقة بأنات آالم السنين.. 
القلوب  شغاف  قطعت  حــزن  وبنبرة 

أشار بيده المشلولة: 
لو كان في القلب رمق، وعلى   -
المرق،  ببعض  مملوء  طبق  المائدة 
طعامي  تشاركني  الطيور  لتركت 
ربما  بل  الحبات...  بتلك  ولسامحتها 
على  أبــديــة  ضيفة  لتكون  دعوتها 
مائدتي ولجعلت لها نصيبًا مما أملك، 
وألقمت لها مزرعة تصول وتجول فيها 

على هواها.... لكن... 
حملته  كلمته،  يكمل  أن  وقبل 
على  فهبط  به  حلقت  مسرعة؛  سيارة 
أن  بعد  الــبــال،  مرتاح  ــر  اآلخ الجانب 
توقفت شرايينه عن الخفقان وسكنت 
دقات قلبه في غياهب الفناء، وارتحلت 
حفرة  سراديب  إلــى  أوردتــه  نبضات 
فعزفت  الخلود،  طريق  في  مــزروعــة 
روحه آيات الوداع... عندها ذرفت دموع 
غسلت روحه اليائسة، فحلقت، وحلقت 

وال تزال تبحث عن سكة الرجوع  

سكة الرجوع
 |  حممد الإبراهيم

مواسم الصيف

أواخر الصيف يا أمي.. أأنتظر؟!..

وبات شوقي لهيبًا كيف أصطبُر؟!..   

مواسم الصيف هذا الصيف قد نضجت

قبل األوان.. وآن الكرُم ُيعتصر   

قولي لفيروز هذا الصيف موعدنا

جنوب لبنان حيث الماء والشجر   

ي الصوت من شجٍن
ّ
هاِت )الخوابي( وفك

طال احتباٌس وآن الصمت ينكسر   

هذا الجنوب.. وتيهي فوق ما حرقوا

سينبت القمح في كفّيك والمطر   

* * * 

حبيبتي.. كبرياٌء.. هاهنا فدعي

قلبي الكسير ببعض الكبر يعتمر   

ضعي ذراعك عن خصري وعن وجعي

وساعديني بكبر األرز تزر   

تدرين كم أنهكتنا العاقرات وكم

ت ُمنانا بنو األشباح والنذر
ّ
شل   

وكم توّهم ذلي أنها اندثرت

تلك األمومة والبيداء واألثر   

ى أفقت على عينيك ضاحكة حتَّ

أيقنُت ما انقرضْت بكٌر وال مضر   

أيقنت مازال في نبضي وفي رئتي

أحلى األغاني لمن يحلو به الّسمر   

وهل حراٌم إذا غّنيت يا وطني

لمجد َمْن بهواه اليوم نّدثر؟.   
ٌ

األمُس ولى ولي من حاضري أمل

أْولى بصوتي إذا اخضّرت له الصور   

 بارئه
ّ

وفي الجنوب اخضراٌر جل

من فرحة الضوء في عين بها بصر   

ما غّرد الطير في أفيائه أبدًا

إال وأخصب في ترتيله الّسحر   

يحني بهامته
ْ
فليسجد الشعر ول

لمن تنام على أهدابه السور   

* * *

يا أخت هارون ما مات النخيل وال

 التراب وها.. قد أينع الثمر
ّ

جف   

ي إليك بجذع الّتيه وانتصبي
ّ
هز

فوق الروابي هنا تّساقط الدرر   

منذا يفاخرني؟!.. لبنان لي نسٌب

والعز لي حسٌب والمجد والظفر   

والحق مقولتي والغاب صومعتي

والصحو بوصلتي إن شاقني سفر   

والنار أغنيتي والنور أمنيتي

والريح أشرعتي والحب لي قدر   

إذا هدأُت سكون الوحي قافلتي

وإن غضبت.. فبحٌر فوقه سقر   

أنا الجنوب وأرضي فوق ما سمعوا

فيها مالئكة.. أنوارهم بشر   

فليهنأ الورد في أحضان رابيٍة

صلوا عليها صالة الصبح وانتشروا   
ٌ

 في عزمهم بطل
ٌ

في صدرهم مصحف

في عينهم وطٌن يصحو ويذكر   

 جّن حاقدهم
َ
فال ُيِضْرِك جناة

ما غاب في الجبِّ إال من له حفروا   

رْعك سعيٌر في مواقدهم
ُ
وال ت

لن تحرق النار إال من بها كفروا   

* * *

فليخسأ الليل أن تغشى عباءته

أرض الجنوب وفيها يسهر القمر   

* * *

ما كنُت أحسُب والحمى تزاحمني

 حِذر
ٌ

أنفاَس صدري بأني تائق   

حتى مشيت إلى أهواِك مشتماًل

أشواق قلٍب إلى لقياِك يستعر   

وماء عينَك في حّماَي يطفئها

وماء عيني على حّماَك ينهمر   

 أجنحتي
َ

 الشواطئ تهوي خفق
ّ

كل

وراودتني عليها في المدى جزر   

وما طربت لها يومًا بخافقٍة

وال استمالت قصيدي عندها الّصرر   

إاّلك أنت يغار القلب من حدقي

لما أراك وأطوي عندك السفر   

إاّلك وحدك يا لبنان بي شجٌن

من الجنوب إذا ما همَّ أنفجر   
ٌ

وفي الدوالي على الشطآن لي خصل

ومن كرومك يا لبنان أعتصر   

تغفو على مقلي أهداب أغنيتي

تعتادها شفتي لثمًا فتزدهر   

* * *

يا ذا الجنوب.. ويا لبنان معذرة

عن كل ضعٍف بذاتي جئُت أعتذر   

نامت بعينيك عيني حين آلمها

أن المخارز أهدابي.. وما وزروا   

فكم تعاوت ذئاٌب حولها ولكم

تآمر الروم واألعراب والخزر   

لئن رأيت الذي أعمى بصائرنا

البَد يأتي كما تختاره القدر   
ٌ

ما دمت حيًا بإذن الله لي أمل

ألقاَك في القدس واألقصى ونعتمر   

 معركٍة
ِّ

من كان في روعه في كل

بالنصر ذا ثقٍة البّد ينتصر   

لقد فعلَت الذي عن فعله عجزْت

جيوشنا كلها والقادة الكثر   

أنت الحياة ومعناها إذا نضجت

ه الضجر
ّ
وما عداك فموٌت مل   
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 |   مهّند علي �ضّقور 

وقفٌة مع أبي تّمام على أعتاِب دمشق
» ولو رمى بَك غير اهلِل لم تصِب«

يا سيَف دولتنا 
 |   د. �ضالح ابراهيم

دموع الورد

ترددُت في قطفها. واكتفيت بشّم عطرها الساحر,  وتأّمل لونها القاني, 
سمعت  وأمشي،  بعينّي  لها  ألّوح  أن  وقبل  األيام.  مع  المتجددة  وبراءتها 

صوتًا عذبًا رقيقًا يقول:
نحن معشر الورد نهدي عطرنا لعشاقنا.  -

حي.  َعْرتني انتباهك يوم كنُت برعمًا صغيرًا. وانتظرَت لحظة تفتُّ
َ
أ  -

وال  معك  خذني  شبابي!  ذروة  في  وأنــا  وتتركني,  تذهب  أن  تريد  واآلن 
تتردد.

كدُت أقول لها: إن إرادة خفّية حالت بيني وبين قطفك. لكّنني اكتفيُت 
ّمك.

ُ
بالقول: ال أريدك أن تبتعدي عن أ

ابتسمت وقالت:
معك  أخذتني  إن  عينيها!  أمام  أذبل  أن  تريدني  أّمي  إّن  لك  قال  من 

ستتباهى أّمي أمام أعشاب الحديقة وأشجارها, وستقول:
ابنتي وجدت محّبًا لها, وستمضي معه أّيامًا سعيدة.

بعد  التقيتها  كصديقة  قّبلتها  جديد.  من  شممتها  قطفتها.  بتأّن 
غياب طويل. وفجأة قفزت من بين أصابعي, وكأّنها على موعد مع فّك أسرها. 
واختارت  صوره.  بأبهى  الركض  يجيدان  بقدمين  منزلي  باتجاه  وركضت 
 لحظات حتى 

ّ
إال لنفسها في منزلي مكانًا مضاًء بأشعة الشمس. وما هي 

سمعُت صوتها يقول:
لع عن قرب 

ّ
يا لفرحتي! تحقق حلمي في دخول منازل البشر. سأط  -

منازل  داخل  ما يجري  معرفة  رغبة جامحة في  لدّي  إّن  البيوت.  أسرار  على 
تفاخر بقدرتها على حماية سكانها من حّر وقر. وتأمين راحة وأمان لهم. 
د من صّحة ما سمعته ذات يوم عن براعة البيوت 

ّ
اآلن أصبح بمقدوري التأك

في كتم أسرار البشر. وعن حفاوتها بزّوارها وضيوفها.
استوقفني حديثها وتساءلت:

األسرار عالٌم قائٌم بذاته. منها من كشفته األيام, ومنها من اختلط مع 
ل إلى العالم اآلخر. ما حاجة الوردة الجورّية إلى معرفة أسرار  تراب األرض وُرحِّ

كها تلك الرغبة؟
ّ
البشر؟ ولماذا تتمل

و حّيرني ما رأيته من دموع رقراقة. وتساءلت:
أدموع حزن أرى في عينيها أم دموع فرح؟ ما أصعب التمييز بين دموع 

حزن الوردة وفرحها!
و خشيت أن أكون قد سببت لها ألمًا بفعل قطفها.

و وجدت نفسي مدفوعًا للقول:
أليس بكاٍف لك مداعبة الهواء اللطيف العليل تحت قبة السماء   -
الزرقاء، واالستحمام بأشعة شمس دافئة نهارًا, والسهر مع نجوم ساطعة 
وقمر منير لياًل. بعيدًا عن منازل البشر، وما تختزنه من أسرار. وما يدور فيها 

من مشاكل. وما تتستر عليه من هموم وأمراض وعيوب؟!
الرحيل.  في  برغبتها  الوردة  أشعرتني صديقتي  ساعة  من  أقل  خالل 
حدث هذا فور سماعها حديث جّدتي مريم وهي تتمتم بصوت بالكاد كان 

يسمع وتكتب في دفتر مذكراتها اليومّية:
الحياة دموع مرئية وغير مرئية، أكثرها حزٌن وأقلها فرح.

كبيرة.  خسارتنا  يجب.  كما  عليها  نحافظ  ولم  ها. 
ّ
حق المحّبة  ُنعِط  لم 

ى عن سالحه وهو على 
ّ
وإذا لم نتدارك األمر سيصبح حالنا كحال مقاتل تخل

أبواب معركة حاسمة.
ترحل.   

ّ
أال ترجيتها  الــوردة.  صديقتي  عيني  في  أنظر  مطّواًل  وقفُت 

كفكفة  في  ال  أفلح  لم  لكنني  الكالم.  أحلى  أسمعتها  قّبلتها،  شممتها, 
دموعها, وال في إقناعها بالعدول عن قرارها.

أسرعُت الخطا باتجاه أّمها الشجرة. وقلت لها:
دموعًا  ذرفْت  عليه.  ضيفة  ت 

ّ
حل أن  بعد  منزلي.  ابنتك  غادرت   -

غزيرة. وذبلت بسرعة فائقة. بعد أن سمعت بعضًا من آراء جّدتي. آراء كّنا 
نراها في الماضي غريبة وغير معقولة.

تركت ابنتك رسالة كتبتها بخط يدها. أستميحك عذرًا أن أقرأها على 
مسامعك:

الكون مليء بالجمال. ومن سعادة الورد أّنه جزء من هذا الجمال.  -
ُيفّرطون بها يومًا بعد  التي  المحّبة  إلى  ما يكونون  أحوج  البشر   -
ونكد  ومشاكلهم  أمراضهم  من  الكثير  في  مباشر  سبب  وضياعها  يوم, 

عيشهم, وقسوة قلوبهم, وبطء تطّورهم.
لب 

ُ
ط وإن  فراقها!  أصعب  وما  حضنها!  أدفأ  وما  األّم!  أقدس  ما   -

السماح يومًا من كائن ما تأتي األّم في المقدمة!

ِة الُهدِب
ّ
ِمْن خفقِة القلِب أم ِمْن رف

هِب؟
ّ

َك تّياهًا على الش
ُ
 طيف

ُ
يختال   

فٍق
ُ
 الفجُر رّيانًا على أ

ُ
  وُيشِرق

 على أنداِئِه خطبي
ُ

فتستفيض   

 هرمت
ٌ
  كّبْر عليها فهذي أّمة

لوالَك أنَت وفتُك  الّصارِم  العضِب   

  لوالَك أنَت لماَد الكوُن وانخسفت

 الَعطِب
ُ
ْت َساعة

ّ
فينا الجهاُت ودق   

  لوالَك أنَت لما كّنا ِسوى ِرمٍم

ِب
ُ
ث

ُ
نا الّريُح تذرونا على الك

ّ
تسف   

ُه
َ
نَت جذوت

ُ
 ك

ٌ
  لوالَك أنَت وجيش

لَسامنا الغدُر ألوانًا ِمَن الّنوِب   

***  

رأيُتَك الّنصَر في دنيا هزاِئمنا

أعواُمَك العشُر آيات لُمرتِقِب   

 حرٍف تبّدى ِمن ِخطابكم
ّ

  في كل

 الِفكَر ِمْن جهٍل وِمْن ريِب
ُ
ما ُينقذ   

 معناُه ليصِرفُه
ُ

  تأّول البعض

عما تروُم به ِمْن هدي ُمضطرِب   

رافتهم
ُ
لوُه ببعٍض ِمْن خ

ّ
  وعل

وأشبعوُه  تفاسيرًا  بال  أدِب   

  ُمستسِلموُن ونهُج الغدِر ديدنهم

مستعِربوَن  وهذا  أعجُب  الَعَجِب   

 إخفاًء لعورِتهم
َ

  قد أسرجوا الليل

« الحطِب
ُ
وزّينتها لهم » حّمالة   

مِس ُيزِعجهم
ّ

 نوُر الش
ُ

  هم الخفافيش

ليقصدوا العتَم في ملهى » أبي لهِب«   

ِمنا
َ
  شّر المهازِل أن يسمو بعال

َمْن راَح ُيشهُر أسيافًا ِمَن الخشِب!   

***  

 الُعرِب ُملكهُم
ُ
ممالَك النفط:ِ نفط

 بالهرِب!
َ
ال ُملك طاٍغ أراَد الفوز   

  على دمشق تآمرتم ويفضحكم

 الغدِر والكذِب
ُ

في سوحها اليوم بعض   

 إرهابًا لمن رفضوا
َ

  أبحتم القتل

إجراَم نهجكُم المقدوِد من غضِب   

 إرضاًء لساقطٍة
َ

سق
ُ
  أشرعتم الف

كمن ُيشّرع شهَر الصوِم في رجِب   

  على الخالعِة أدمنتم وطاَب لكم

أن يوأَد الخير إكرامًا لمغتصِب   

  ممالَك الّنفِط : ضّجي واغتلي حنقًا

 من القصِب
ٌ

 أبواق
َ

رِهَب الليث
ُ
لن ت   

***  

يا ثابَت العزِم أنَت اليوم فارسُه

كال ورّبك لم نذعْن ولم نهِب   

  جّددَت فينا رساالت األلى كتبوا

 بالُهدِب
َ

»هيهات مّنا« وصانوا األرض   

  وما استذلوا وال ناموا على ضيٍم

وكيف يرقُد ظمآٌن على َسغِب؟   

  وكنَت فينا كما »عيسى« بدعوتِه

 بالتوضيِح بالعَتِب
َ

تقابل العنف   

  ثعالُب الّرمِل غالوا في عداوِتهم

اَم بالويالت باللهِب
ّ

وأمطروا الش   

 وباعوا القدَس َعن عمٍد
َ

  خانوا الِعراق

وأشعلوا الّناَر في ِسيناء والّنقِب   

 وحدتنا
ّ

  تكالَب الغرُب يبغي شق

باسِم الّتحّرِر  أديانًا ِبال َرَهِب!   

 أسماًء وبغيتُه
ُ

  وراَح ُيطِلق

َصلُب الِكراِم على األعواِد والّنُصِب   

***  

 نهضِتنا
َ
يا بشَر أّمتنا يا رمز

 دولتنا المذخوِر للَعرِب
َ

ياسيف   

« َعْن أبصارنا جسدًا
ُ
  إن غاَب »حافظ

 الُعرِب لم يِغِب
ُ

مائر ليث
ّ

َعِن الض   

  ساءلُت شعري! لماذا أنَت ُمضطرٌب

 حرفِك ال ينهض بما يجِب؟
ُ

ما بال   

 قافية األمجاِد ُمرهقة
ُ

  ما بال

تأتّج غيظًا وتغلي دوَنَما َسبِب ؟   

عُر ُمحتِدمًا
ّ

ام! صاَح الش
ّ

ذني إلى الش
ُ
  خ

ذني إليها ففيها ُمنتهى أربي
ُ
خ   

 يحرسها
ُ

 فيها الليث
ُ
  فيها العروبة

 الّنَسِب
َ

 أجلت زاِئف
ُ
فيها األصالة   

  يلقاَك فيها »أبا تّمام« ُمنتشيًا

ِمْن خمرِة اللِه ال ِمْن خمرِة الِعَنِب   
ً
 المجَد أنغامًا وقافية

ُ
  ُيساجل

هِب
ّ
عَر أطواقًا ِمَن الذ

ّ
ويسكُب الش   
ً
 ملحمة

َ
  ويشرئّب ليشدو الليث

 أنباًء ِمَن الكتِب«
ُ

 أصدق
ُ

» السيف   

 ليلقي سّر حكمتِه
ُ

  ويستفيض

» ولو رمى بَك غير اللِه لم تصِب«   

 قائدها
ُ

 ولوال الليث
ُ

  لوال دمشق

َرِب
ُ
لعانِت الضاُد أدهارًا ِمَن الك   

***  

 ما ال الدهُر يحملُه
َ

يا َمْن تحّمل

وما استكاَن ألمِر الحاقِد الجرِب     

ام ترصدها
ّ

اُم أنَت وأنَت الش
ّ

فالش

ِب
َ
ل
َ
ائريَن  وهذا موسُم  الغ

ّ
للث   

ٌ
 ونازلة

ٌ
ام أبواق

ّ
رِكَع الش

ُ
  لن ت

 األدهاِر والحقِب
ُ
اُم سّيدة

ّ
فالش   



2/4/ 2012 م  -  12ربيع األول 1433هـالعدد »1282«20
 السنة السادسة والعشرون

 |  فتون احل�ضن |  ح�ضن عبد احلميد ح�ضني

 واإلبا   
ُ
 والّرجولة

ُ
وطني البطولة

فــولة أو أبـــا
ّ
ّمــًا للط

ُ
ال زال أ

هـــا!   
ِّ
ل
ُ
وطن الّتعايش للمذاهب ك

با
ّ
سّيان من رفــَع األذاَن وصل

لقي في اللظى فتشعشعـت    
ُ
كالماس أ

أنــواُره شمسًا وأشـرق كــوكــبا

نـا    
ُّ
ل
ُ
ُحّييَت يــا وطــن الكــرامة ك

يـوم الفدا نسمو ونسطُع أشـُهبـا

إبليُس أخرَج حزَبه بعـمائـــٍم !!   

ـر َمذهـبـــا!
َّ
 وكـف

ّ
ال مذهـٌب إال

م إن هذى    ــيخ الُمعمَّ
ّ

ال ديــَن للش

بـا! ميم وخرَّ
ّ
بالقتل والفعـل الذ

ودعا إلى هتك المحارم حاقـــدًا   

سلبــا!
ُ
هـدَّ وت

ُ
وإلى المنازل كــي ت

دسـه!   
ُ
نسي الجهاَد لنفسـه! ولق

ـهاَم عـلى الُحماة وصّوبــا! ورمـى السِّ

ٍد وكــتاُبه؟!    هل هـــذا ديُن ُمحمَّ

وما كنت إالَّ بالسفاهة معجبا

رّوجَت ُمنكَرك القبيَح ُمحّجبـــًا    

بكالم خير الُمرَسلين لتنِصبا!

 بمسجٍد    
َّ

من أنَت حّتى تستخف

أو ِمنبـٍر لألتقيـــاء تَنـّصبـــا؟!

ٍة!      ذو ِخسَّ
ٌ

عـاة منـافـق شرُّ الدُّ

 وُيعِطبا
َّ

يانة كي ُيضل لبس الدِّ

قــًا!     فتراه ما بين)العوام(ُمصدَّ

با
َّ
عب الفقيه ُمكذ

ّ
لكن لدى الش

غـمَر النبـيُّ العـالميـن بـرحمـٍة    

ه أو يثربـا  عـن ِبرِّ
ً
ــة

َّ
 مك

ْ
سـل

إسـالُمنا نشَر الّسالمة والّنـدى   

بـا!
ّ
ق العـظيم وهذ

ُ
ل
ُ
وهدى إلى الخ

ضـًا؟    فعالَم تجأُر بالخطاب ُمحرِّ

 عاويًا مستذئبـا!
ُ
راوة

ّ
ولَم الض

ساءت وجـوُه الّناعـقين بفـتنٍة!   

يطاُن حّتى َيغــِلبــا
ّ

أغـرى بها الش

 بالخنى!   
َ
 واألمانة

َ
يـانة باعوا الدِّ

بــا! والـماِل والعـيِش الّرفيـِه ُمذهَّ

ال كالمحّبة جامٌع بين الـــورى!   

بـا! نادى بها عيسى وأحمُد أدَّ

معبوُدنا ربُّ الوجود وخيُرنــا  

فع الفضيل وأطنبـا من جاد بالنَّ

ــهـيد فـإّنــــه   
ّ

ال تـبـِك يـــاأمَّ الش

من َروح رحمن الّسماء تقّربا

مع خير خلق الله فــي جّنــاتـــه   

 المؤمنـين تجلببـا
ّ
وبثوب عـز

 للجاني األثيم فـروُحـه   
ُ

والويـــل

لقى بأعماق الجحيم لتـلهبـــا
ُ
ت

هــا   
ُ
! إذ بَدت أشراط

ُ
دَنت القيامة

من عدل جّبار الّسما ال مهربا

نــا     الُمبين وربُّ
ِّ

يا نــــاصَر الحق

 ويعُربـا!
َ

خصٌم لمن عادى الّرسول

عب الغضنفر ِسْر بنا   
َّ

د الش يا سيِّ

 ثعـــلبًا أو أرنبـا!
ُ

سدًا لنسحق
ُ
أ

أو ِطْر بنا نحو الّسـماء! فـــإّننا   

 ِمصعدًا أو َمركبا!
َ
هادة

ّ
نهوى الش

سقط القنـاُع عن الخــداع فهـل تــرى؟    

في )الجمع!( إال أرقمـًا أو عقربــا!

دعنا من األعراب يكفي شـعـُبنا  

ها والمغـِربـا!
َ
 شرق

ُ
جيشًا ُيزلزل

دوا    أنصاُر أحمد والمسيح توحَّ

في وجه من تبَع اليهود ومرحبـا!

 بأسرهــم!   
َ
غاة

ُّ
 لنا أنَّ الط

ٌ
رف

َ
ش

 حّتى ُنضربـا!
َ

سـاقوا لنا األوباش

دًا!    ــــرَنه متوعِّ
َ
فرعوُن أخرَج ق

ورقى على أرهاطه وترّببــا!!

والموُت موعُدهم إذا ما أقدموا   

وا أّننا لن َنغـضبـا!! ُحمقًا وظنُّ

   
ً
 ومنـــارة

ً
وطنـي ستبقى قـلـعة

بى!   لألكرمين وشامخًا فوق الرُّ

وطنـي!!

صباُح الخير

عطر الشام

فوح النبض.. سوريا

أيا أماًل يبشرني بميعاد

وأسرح في خمائله

وأجمع من نداه الروح والذكرى

دمي ينساب في بردى

وفي العاصي

ر التنهيد
ّ
وغيمي قط

في سمواته.. أسفا

صباح الخير.. يا وطني

وأشالئي ممزقة

على جنبيك أبذرها

سماء الروح مترعة

بآبائي.. وأبنائي

أودعها.. وأحضنها

أعانقها بأزهاري

وأبكيها بأوتاري

صباح الخير

يا ولدي

ويا قلًبا بي انكسرا

ويا جرًحا

يهيم الحلم في نزف يعانقه

صباح الخير للزهر

الذي بترت أصابعه

وللجمر 

الذي غصت حرائقه

ولألم 

التي دفنت مواجعها بحرقتها

صباح الخير.. يا نيسان

يا ولدي

ويا طفاًل غدا وطنا

سًا
َ
ويا َنف

تقطع في المدى وَهنا

ويا حلمًا

تسربل بالهوى العذرّي

أغفى بين آهاتي

أيا ولداه

أندى الصبح في وطني

كفى نومًا

تعال إلّي ملتبسًا

بعطر الفجر من سحبي

 من نومك الدامي
ْ

أفق

تنشق فجرك الزهرّي

واحضن وعدك القمرّي

في أعراس نيساِن

أيا ولداه

هذا الصبح

باآلهات أحرقني

وبالتنهيد

والعبرات أنداني 

احضن وعدك القمرّي
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ً
أنا هنا ثانية

ْ
الواحدة والنصف بعد منتصف الليل

ظًا بجرأة 
ّ
متيق

ْ
ق

ّ
 متدف

ُ
العقل

والجسْد ليَس متَعبًا تمامًا

أفكارْي جريئة ومتنّوعة 

لكني أستطيُع االنغماْس

ل 
ّ

في خيالي المفض

 العالْم(
َ
 ممتْع وأستطيُع حماية

ٌ
)إنَي مخلوق

 عقلي
ُ

والذي يجعل
 

 أسرْع
ُ

يعمل

؟؟
ْ

َدِر الليل
َ
 هذا في خ

ُ
 يحصل

َ
كيف

...
ّ

َحل
ُ
 ت

ُ
المشاكل

المكالمات الهاتفية ال تيأْس....

خترْع....
ُ
االختراعاُت ت

 من مهّماِت الغْد
ْ
وقائمة

ْ
انتقاالت مفاجئة حماسّية داخل العقل

ر إلى يوٍم من 
ّ
 المفك

ُ
تكّبل

نهائْي
ّ

النشاِط الواسِع الال

ليَس باألمِر الّسيئ

ر بِه المرْء
ّ
الذي يمكن أن يفك

لكْن أعلُم من التجربة 

تنا ..
ّ
 تشعُر قط

َ
كيف

 ذيلها..
ُ

عندما تالحق

ْه
َ
وال تستطيُع إمساك

ْ
ذيلْي رّبما بال عمل

ْ
لكْن لديِه القدرة

على أْن يجعلنْي أدوُر في دوائْر

..
ْ
ورّبما الليلة

يل
ّ
 الل

َ
ظًا طوال

ّ
سأكوُن متيق

إذا فعلُتها..

 سأحتِمل؟؟؟
َ

كيف

الواحدة والنصف 
بعد منتصف الليل

 |  ق�ضيدة  لل�ضاعرة الربيطانية لي�ضلي ت�ضامربز

 |  ترجمة : �ضروق حمود

 |   ترجمة: جوزفني كوزاك

- السالم عليكم.
- وعليكم.

إلى  للوصول  الكثير  أبقي  لي،  قل   -
»كاماغوان«؟!.

- بلى، بقي الكثير.
أليس  بعيدًا،  ليس  ولكنه  حسن،   -

كذلك؟
- كال، ليس بعيدًا.

- أال تستطيع تقدير المسافة؟
- ال يا سيدي ال أستطيع.

- ولكن الطريق جيدة، أليس كذلك؟
- بلى، إنها جيدة.

- ولكن الحفر بها كثيرة.
- كثيرة، أجل بها الكثير من الحفر.

منا عن شيء آخر، يبدو لي أنه 
ّ
- وإذا تكل

ال يوجد مكان لتناول طعام هنا.
- كال، ال يوجد مكان لتناول الطعام.

- وال حتى مقهى صغير؛ حيث يتسنى 
للمرء شراب ما!

- يوجد مقهى، كيف ال؟
الخفيفة،  المأكوالت  - ويحتوي بعض 

أليس كذلك؟
- أجل يحتوي مأكوالت خفيفة، كيف 

ال؟ ما ال يحتويه هو الشراب.
- إذن كيف تدعوه مقهى؟

- هوه، ألنه مقهى هو.
- أهو قريب من هنا؟
- قريب، جدًا قريب.

أرى شيئًا  - ولكنه ليس قريبًا، ألني ال 
من هنا.

- كال ليس قريبًا بل بعيدًا بعيدًا جدًا.
أسرع،  أن  علّي  جزياًل...  شكرًا  حسن   -

يبدو أنها ستمطر.
- يبدو...

- يبدو أن »ساحوب« مطر غزير آت.
- إهم، أي ساحوب مطر غزير آت؟

قريب  عن  تكون سحابة صيف  - وقد 
تقشع.

صغيرة  األمــد،  قصيرة  سحابة  أجل   -
صغيرة.

- حسن إلى اللقاء.
- مع السالمة.

أخريين  جملتين  الــحــوار  ازداد  لو   -
النفجر المسافر باكيًا.

»غوابينو«  حكمة  انتصرت  أخرى  مّرة 
على حذق المّدعي ساكن العاصمة.

الغريب في فنزويال حاليًا أّن من يملك 
م »كغوابينو السهوب« ليس 

ّ
موهبة التكل

»األنديز« بكل معنى  بل جبليًا من  سهبيًا 
في  سهبية  دم  قطرة  أيــة  دون  الكلمة، 
عروقه، وهو الرئيس كارلوس أندريه بيريز، 
ويستحق عن جدارة اسم »غوابينو فنزويال 
الخبير  صعوبة  أية  دون  يفوق  إذ  األكبر«؛ 

ن الناجح في هذا الفّن الصعب.
ّ
المتمك

ليخبرنا القارئ إن وجد فارقًا كبيرًا بين 
الصحفية  والجوالت  السابقة  المحادثة 

الرئاسية.
سيادة  الخير  صــبــاح  الصحفي:   -
تأكيد  حول  رأيكم  معرفة  أوّد  الرئيس، 
بأن  واالقتصاديين  السياسيين  المحللين 

األزمة الحالية في فنزويال ليست مفصلية 
بل هيكلية.

بيريز:  أنــدريــه  كــارلــوس  الرئيس   -
حقيقة ومراعاة ألسلوب تفكيري الواقعي 
أستطيع القول بأن األزمة ليست عرضية وال 
أساسية؛ بل على العكس وبصفتي رئيسًا 
للبالد تراني مجبرًا على االعتراف بأن األزمة 
أعمق  كونها  عن  عدا  هيكلية،  بمجملها 

أزمة مّرت بها البالد.
- الصحفي: حسبما تعرفون سيادتكم 
الفنزويليين  من  الغالبة  األغلبية  فــإن 
تساهل  نتيجة  مدقعًا  فــقــرًا  تعيش 
النقد  شروط صندوق  وقبولها  حكومتهم 
الدولي القاسية، وهذا هو العامل الحقيقي 
رة. أتوافقون حضرتكم على 

ّ
لكتلتكم الموق

وجهة النظر هذه؟
- الرئيس: طبعًا أوافق، لطالما قلت إن 
نزلت  أبدية  لعنة  الدولي  النقدي  البنك 
العالم  على  ذلك  من  وأكثر  فنزويال،  على 
يحمل  ال  الروح  عديم  البنيان  هذا  الثالث. 
أقل اعتبار للكائن البشري ومنطق وجوده 

الوحيد هو القضاء على شعوبنا.
- الصحفي: إذن لماذا تطيعون أوامره 
ة هذه 

ّ
تطبيق خط وتتبنون  أعمى،  بشكل 

مما  أكثر  وتعطونها  القاسية  الهيئة 
تسأل؟

- الرئيس: ألن الهيئة وإن كانت تقتل 
إمكانية  أنها  غير  جوعًا،  فنزويال  شعب 
خالل  المطلوب.  والتطور  الوحيدة  التقّدم 
وقت قصير سترون نتائج هذه السياسات 

المّتخذة لدعم االقتصاد الوطني.
أننا  الحقيقة  ولــكــن  الــصــحــفــي:   -
أقول  ما  جوعًا، صحيح  نموت  الفنزويليين 

أم ال؟
 – أنهم  الواضح  من  طبعًا،  - الرئيس: 
ذلك  على  عالوة  جوعًا.  نموت  إننا   – عفوًا 
أعتقد بأن البالد لم تمّر أبدًا بمرحلة كهذه. 
أوافق بأننا ال نستطيع االستمرار هكذا وأنا 
إن  كهذا.  وضع  ضد  صوته  يرفع  من  أّول 

شعبًا موحدًا ال يغلب أبدًا.
من  الــرئــيــس،  ســيــادة  الصحفي:   -

العسير أن ننكر أن الوضع سيء..
- الرئيس: سيء جدًا.

- الصحفي: على أية حال – دعني أنهي 
ليست  فإنها  البانوراما،  كل  من  بالرغم   –
القطاعات  بعض  تصورها  كما  ســوداء 
الديمقراطية  الــمــعــارضــة  أو  المخربة 

والوطنية.
- الرئيس: هكذا تمامًا، تسير البالد في 
ال  بأنه  التأكيد  على  وأجرؤ  التقّدم،  طريق 
الشعب  من  أسعد  القارة  هذه  في  شعب 

الفنزويلي.
بأن  توافقون  سيادتكم  الصحفي:   -
الخطر  يشكل  البترول  أسعار  انخفاض 
وبعد  قبل  الفنزويلي  لالقتصاد  األكبر 

نهاية هذا القرن.
أسعار  هبوط  إن  طبعًا،  الرئيس:   -
بكل  لفنزويال.  حقيقية  مأساة  البترول 
ولكننا  التام،  الخراب  إلــى  نسير  تأكيد 
التعليمات  الخراب  هذا  من  نستخلص 
في  ازدهارًا  أكثر  الوطن  إلى  تحولنا  التي 
العالم األول، ألنه ولعلمكم أننا تقريبًا على 

وجه التقريب ننتمي للعالم األّول.
هناك  الرئيس،  سيادة  الصحفي:   -
من يقول بأن الفساد في حكومتكم أكثر 
منه في الحكومات السابقة. ما رأيكم بهذا 

الشأن؟
إن  تمامًا.  لموافق  ــي  إن الــرئــيــس:   -
الفساد يخيم بكل معانيه على مؤسسات 
ال  الحكومة.  من  بدءًا  الفنزويلي  المجتمع 
يدرك اإلنسان كيف لبلد خرب كهذا تجاوز 

سرطان الفساد.
الثابت  القرار  يوجد  ولكن  - الصحفي: 

لخالص البلد وتصحيح الوضع.
- الرئيس: من الطبيعي أن يوجد القرار 
التنفيذ.  قيد  إنه  بل  وحسب؛  هذا  وليس 
المحيط  مــن  كليًا  الفساد  اختفى  لقد 
الفنزويلي، سوى ما بقي منه في مجالين أو 
ثالث ستقضي عليها قريبًا أسلحة األخالق 

الشعبية.
- الصحفي: شكرًا جزياًل وإلى اللقاء.

- الرئيس: سالمات.

عن مقال للفنزويلي: آنيبال نازوا

هكذا يكون الكالم
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 السنة السادسة والعشرون

أمرها إلى الخامس أو السادس إال أنه في انحطاط وذهاب، واعتبار 
األربعة من قبل األجيال األربعة: بان ومباشر له، ومقلد، وهادم، وهو 

أقل ما يمكن «)13(.
وبالطبع فإن ما يصدق على رابطة الدم والنسب يصدق بالقدر 
نفسه على أي نوع من أنواع العصبية؛ سواء كانت بالمعنى القديم 

أو الحديث.
للعصبية وبين ما يسميه  بين تلك األطوار  فابن خلدون يربط 
عمر الدولة؛ حيث يرى أن الدولة لها أعمار طبيعية كما لألشخاص 
عمر  هو  والجيل  أجيال،  ثالثة  أعمار  تعدو  ال  الغالب  في  »والدولة 
انتهاء  هو  الذي  أربعين،  فيكون  الوسط،  العمر  من  واحد  شخص 

النمو والنشوء إلى غايته«)14(
وهو يستشهد هنا باآلية الكريمة » إذا بلغ أشده وبلغ أربعين 

سنة« ) سورة األحقاف – آية 15(.
وإذا كان عمر الدولة ال يعدو ثالثة أجيال، وكان عمر كل جيل 
أربعين سنة، فإن عمر الدولة ككل ال يعدو مائة وعشرين سنة، وهو 
ال يعّد أن هذا العمر تقريبي، ألنه يعتقد أن ذلك هو األجل المحتوم 
» فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون« ) سورة النمل، 

آية 16(.
أبناء  أن   « حيث  العلمية؛  تحليالته  خالل  من  ذلك  يؤكد  وهو 
وتوحشها)*(  وخشونتها  البداوة  خلق  على  يزالون  ال  األول  الجيل 
من شظف العيش والبسالة… واالشتراك في المجد، فال تزال بذلك 
سورة العصبية محفوظة فيهم فحدسهم مرهف وجانبهم مرهوب، 
والناس لهم مغلوبون«؛ أما الجيل الثاني فدوره في الدولة هو تحويلها 
من » البداوة إلى الحضارة ومن الشظف إلى الترف والخصب، ومن 
االشتراك في المجد إلى انفراد الواحد به وكسل الباقين عن السعى 
فيه، ومن عز االستطالة إلى ذل االستكانة، فتنكسر سورة العصبية 

بعض الشيء وتؤنس فيهم المهانة والخضوع« .
بفنائها،  ينذر  حال  فهو  الثالث  الجيل  في  الدولة  حال  أما 
لم  كأن  والخشونة  البداوة  عهد  »ينسون  الجيل  هذا  في  ألنهم 
يكن، ويفقدون خالل العز والعصبية بما هم فيه من ملكة القهر، 
ويبلغ فيهم الترف غايته… فيصيرون عيااًل على الدولة …وتسقط 
الله  يأذن  حتى  والمدافعة…  الحماية  وينسون  بالجملة  العصبية 

بانقراضها فتذهب الدولة بما حملت «)16(.
ما يسميه  لنا  تأكيد نظريته، فيقدم  ابن خلدون في  ويستمر 
»أطوار الدولة«، وهي نظرية ال تخرج عن نظريته في »عمر الدولة«، 
فكل ما هنالك من فارق هو أنه يرى أن هذه السنوات التي تمر على 
تغيرات  من  يعتريها  ما  تحليل  يمكن  أجيال،  ثالثة  خالل  الدولة 
والتبشير  الهرم  حال  في  عنها  واالرتقاء  النشأة  حال  في  تختلف 
خمسة  إلى  تقسيمها  يمكن  المتعاقبة  التغيرات  وهذه  بالفناء. 
أطوار كل منها يمثل حالة من حاالت الدولة، » فالدولة تنتقل – إذًا 
القائمون بها في  أطوار مختلفة وحاالت متجددة ويكتسب  – في 
كل طور خلقًا من أحوال ذلك الطور ال يكون مثله في الطور اآلخر… 

وحاالت الدولة على األغلب ال تعدو خمسة  أطوار«.
ويحسن ابن خلدون أحكام تحليالته العميقة ونظريته الخصبة، 
الدولة  في  تسري  التي  الفناء  عوامل  تحليل  عند  كثيرًا  بالتوقف 
ولنالحظ  وتمدينها،  حضارتها  مظاهر  مختلف  في  فشيئًا  شيئًا 
كيف استطاع أن يحصر أسباب تدهور هذه المظاهر حصرًا جامعًا، 
اتساع  عن  ناشئة  أو  كانت  اقتصادية  المادية،  العوامل  فيبين 
الدولة، والعوامل التي تنشأ عن طبيعة البشر المجبولة على الصراع 
والتنازع واألنانية، والعوامل األخالقية التي تبدل أخالق أهل الدولة 
الفساد  حال  إلى  والصالح  الخيرية  حال  من  الحاكمة  والعصبية 

واالنغماس في ألوان الترف واللذات .
وهو يبدأ تعديد أسباب التدهور من النظر في الهيئة الحاكمة، 
استطاعت  التي  القوية  العصبية  حول  قراره  وأن  سبق،  ما  فيؤكد 
التغلب على العصبيات األخرى ومزجها في عصبيتها، فتؤلف بين 
تلك العصبيات وتصيرها عصبية واحدة شاملة، ولكن الفساد يبدأ 
حينما تبدأ تلك العصبية األولى في االنفراد بالحكم دون أن تتيح 
الدولة،  أمور  في  والمساهمة  للمشاركة  األخرى  للعصبيات  فرصة 
وذلك لما جبلت عليه الطبيعة الحيوانية في البشر من الكبر واألنفة، 
وباإلضافة إلى ذلك، يبدأ الحاكم من تلك العصبية األولى محاولته هو 
لالنفراد بالحكم دون عصبيته، وينفرد به ما استطاع حتى ال يترك 
ألحد منهم ناقة وال جماًل، فينفرد بذلك المجد بكليته، ويدفعهم 
عن مساهمته. وقد يتم ذلك لألول من ملوك الدولة، وقد ال يتم إال 
أمر  أنه  إال  وقوتها،  العصبيات  ممانعة  قدر  على  الثالث  أو  للثاني 
البد منه في الدول«)17( أما العامل الثاني، فهو فقدان األمة قوتها 
وانغماس أهلها في الترف والعودة إلى تقليد األسالف الذين أخذوا 

الحكم عنهم، فيفقدون عنصر جدتهم وقوتهم، » وذلك أن األمة 
إذا تغلبت وملكت ما بأيدي أهل الملك قبلها، كثر ِنعمتها، فتكثر 
عوائدهم ويتجاوزون ضرورات العيش وخشونته إلى نوافله ورقته 
وأحوالهم،  عوائدهم  في  قبلهم  من  اتباع  إلى  ويذهبون  وزينته 
وتصير لتلك النوافل عوائد ضرورية في تحصيلها وينزعون مع ذلك 
إلى رقة األحوال في المطاعم والمالبس والفرش واآلنية ويتفاخرون 
ولبس  الطيب  أكل  في  األمم  من  غيرهم  فيه  ويفاخرون  ذلك  في 
األنيق… إلى أن يبلغوا من ذلك الغاية التي على الدولة أن تبلغها 

بحسب قوتها وعوائد من قبلها«) 18(.
أما العامل الثالث فهو ركون األمة إلى الدعة والسكون باصطالح 
ابن خلدون، وهو عامل يرتبط بالعاملين السابقين؛ حيث يكون نتيجة 
بالمطالبة،  إال  الملك  لها  األمة ال يحصل  أن  » وذلك  لهما،  طبيعية 
والمطالبة غايتها الغلبة والملك، وإذا حصلت الغاية انقضى السعى 
إليها، فإذا حصل الملك أقصروا عن المتاعب التي كانوا يتكلفونها 
تحصيل  إلى  ورجعوا  والدعة  والسكون  الراحة  وآثــروا  طلبه،  في 
الرياض  المياه ويغرسون  الملك… فيبنون القصور ويجرون  ثمرات 
ويستمتعون بأحوال الدنيا ويؤثرون الراحة على المتاعب… ويألفون 
ذلك ويورثونه من بعدهم من أجيالهم وال يزال ذلك يتزايد فيهم 

إلى أن يأذن الله بأمره وهو خير الحاكمين«)19(.
عن  ينشأ  الــذي  االقتصادي  العامل  فهو  الرابع،  العامل  أما 
كثر  فإذا   « بناء،  إعادة  وال  فيه،  تجديد  ال  الذي  الساكن  االقتصاد 
الدولة وصار عطاؤهم مقصرًا عن حاجاتهم ونفقاتهم  الترف في 
احتاج صاحب الدولة الذي هو السلطان إلى الزيادة في أعطياتهم 
حتى يسد خللهم ويزيح عللهم والجباية مقدارها معلوم وال تزيد وال 
تنقص، وإن زادت بما يستحدث من المكوس فيصير مقدارها بعد 
الزيادة محدودًا«. وال شك أن النتيجة المنطقية المترتبة على تلك 
الحالة االقتصادية الراكدة هي أن يحاول السلطان اتخاذ إجراءات 
تمكنه من التقليل من نفقات الدولة، » فينقص عدد الحامية… إلى 
أن يعود العسكر إلى أقل األعداد، فتضعف الحماية لذلك وتسقط 
قوة الدولة ويتجاسر عليها من يجاورها من الدول… ويأذن الله فيها 

بالفناء الذي كتبه على خليقته«)20(
واستفحالها  الرئيسية  األربعة  العوامل  هذه  سريان  ويؤدي 
في الدولة بالطبع إلى النتيجة المحتومة التي يلخصها ابن خلدون 
بقوله: »إنه إذا استحكمت طبيعة الملك من االنفراد بالمجد وحصول 

الترف والدعة أقبلت الدولة على الهرم«)21(.
وضعنا  مع  أنه  واعتقد  يرتفع«.  ال  بالدولة  نزل  إذا  و»الهرم 
ومحدودية  المساحة،  ومحدودية  البيئة،  محدودية  االعتبار  في 
المالحظات والوقائع، وتلك قد تكون عيوبًا شابت نظرة ابن خلدون 
الفلسفية الشاملة للتاريخ، فإن هذه العيوب تتضاءل إذا ما دققنا 
نحصر  أن  دون  فيلسوفنا،  لنظرية  العامة  النظرية  األطر  في  النظر 
أنفسنا في تلك األمثلة الواقعية التي قدمها ليؤكد صحة نظريته، 
فتلك األمثلة قد يتكافأ فيها مالحظتنا لعوامل القوة مع مالحظتنا 
لعوامل الضعف، فما نراه فلسفيًا عامل ضعف، قد يراه رجال العلم 

الوضعي عامل قوة، والعكس.
ولذلك، فال نغالى حينما نقرر أن نظرية ابن خلدون في تفسير 
فلسفية شاملة  نظرية  انهيارها، هي  وعوامل  الدولة  نشأة  عوامل 
تصلح لتفسير الحضارات، فذلك المعيار الذي وضعه للتفسير هو 
معيار شامل يصلح تطبيقه على أي دولة أو حضارة كانت، وفي أي 
عصر كانت، فنظرية ابن خلدون في عمر الدولة تماثل نظرية اشبنجلر 
تولد  الحضارة  أن  يرى  فاألخير  الحضارة،  عمر  في  )1880-1936م( 
وتنمو في تربة بيئة يمكن تحديدها تحديدًا دقيقًا، وأن الحضارة 
وشيخوختها،  ونضوجها  وشبابها  طفولتها  لها  حي  كائن  ككل 
وأن  الباطنية،  إمكاناتها  جميع  روحها  تحقق  عندما  تموت  وأنها 
في  روحها  إمكانات  وتستنزف  األمور  هذه  تحقق  عندما  الحضارة 
تجسيد هذه اإلنجازات تتخشب وتتحول إلى مدينة، وأخيرًا تتجاوز 

المدينة إلى االنحالل والفناء)22( .
ولقد لخص ابن خلدون تلك النظرية لشبنجلر في جملة واحدة 
يقول فيها: » إن المدينة هي نهاية العمران وخروجه إلى الفساد 
تقابل  اشبنجلر  عند  فالمدينة  الخير«.  عن  والبعد  الشر  ونهاية 
المدنية، وهي عند كليهما، تعني االنتقال من حال الحضارة بكل ما 
تعنيه من حيوية أخالقية واقتصادية وسياسية وعلمية إلى الجمود 
عند مظاهر معينة للترف والفساد واالنحالل الخلقي واالقتصادي. 
وقد تنبأ اشبنجلر بناء على ذلك بانهيار الحضارة الغربية بالنظر إلى 
بما يتمثل  إلى دور شيخوختها  أنها قد تحولت من حضارة فتية 
الغربية  المدنية  أصبحت  فقد  الجامدة،  المدينة  مظاهر  من  فيها 
اإلنسان  ألن  أبنائها،  نفوس  في  والقلق  االضطراب  تشيع  مدينة 

فيها أصبح ال يؤمن إال بالتفسير السببي وال يفهم التجربة الحية 
الالحسية، كما فقد كل مميزات الدم والقومية والشعور بالتقاليد 
وهو لذلك عقيم، وعقمه يدل على أنه يمم شطر الموت، فهو قد فقد 

الرغبة في الحياة .
وهذا فيلسوف غربي آخر، هو البرت اشفيتسر يقدم التصوير 
عام  في  فيكتب  واشبنجلر،  خلدون  ابن  عند  وجدناه  الذي  نفسه 
1923 في كتابه » فلسفة الحضارة« يقول: » إن الحضارة تنشأ حينما 
ويكرسون  التقدم  بلوغ  على  صادقًا  واضحًا  عزمًا  الناس  يستهلم 
األخالق  وفي  العالم.  وخدمة  الحياة  لخدمة  لذلك،  تبعًا  أنفسهم، 
حدود  فنتجاوز  العمل،  هذا  مثل  إلى  القوي  الدافع  نجد  وحدها 
وجودنا. إن شيئًا ذا قيمة لن يتحقق في هذه الدنيا إال بالحماسة 

والتضحية بالنفس« )23(.
القوة والحماسة لدى من يريدون  فهو يربط كابن خلدون بين 
بناء حضارة قوية وبين األخالق الحميدة التي يجب أن يتمتعوا بها، 
وهو كابن خلدون يرى في االنحالل األخالقي مظهرًا قويًا من مظاهر 

انحالل الحضارة.)24( 
وبعد، فهذا جانب واحد من عناصر فلسفة ابن خلدون السياسية 
والتاريخية، ورغم أن عنصر»العصبية« هو نقطة االرتكاز، وهو أحد 
الوحيد،  العنصر  ليس  أنه  إال  فلسفته،  في  األساسية  العناصر 
ففلسفة ابن خلدون فلسفة خصبة زاخرة، إذ تمتلئ »المقدمة« بكنوز 
ابن  العربية لم تتوقف عند  الفلسفة اإلسالمية  أن  فلسفية تؤكد 
رشد، بل نستطيع القول: إنه توقف عنده تيار تبعيتها للفلسفة 
الميتافيزيقية  المباحث  مجال  في  وانحصارها  الغربية،  اليونانية 
استقاللها  عصر  خلدون  ابن  مع  ــدأت  وب المختلفة،  والمنطقية 
ونواصل  الحقيقة  هذه  نعي  أن  لنا  آن  فهل  وجدتها…  وأصالتها 
وعمق  بأصالة  العالمي  الفكر  تيار  إلى  باإلضافة  خلدون  ابن  طريق 

كما فعل؟!!
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22ـ  اشبيلغنر: تدهور الحضارة الغربية، ترجمة أحمد الشيباني، 
منشورات مكتبة الحياة بيروت، بدون تاريخ.

الرحمن  عبد  ترجمة  الحضارة،  فلسفة  اشفيتسر:  البيرت  ـ   23
بدوي، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة ص5 ـ 6.

24 ـ المرجع السابق ص20 ـ 33.

ابن خلدون وفلسفة الحكم - قراءة معاصرة-   /تتمة
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المراسالت:
 الجمهورية العربية السورية - دمشق -ص 

.ب)3230( - هاتف 6117240-6117241 
-فاكس 6117244- جميع المراسالت باسم 

رئيس التحرير. هاتف االشتراكات 6117242

ثمن العدد داخل القطر 15ل.س - في الوطن 
العربي: 0.5 $ خارج الوطن العربي1$ أو ما يعادله. 

تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد 
الكتاب العرب 500 ل س - لألفــــــراد1000ل.س 

-وزارات ومؤسسات1217ل.س - في الوطن 
العربي:لألفراد300 ل.س أو30 $ - للوزارات 

والمؤسسات 4000ل.س أو40$-خارج 
الوطن العربي:لألفراد 6000ل.س أو $120 - 

 
ً
للمؤسسات7000ل.س أو140$ والقيمة تسدد مقدما

بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب -دمشق 
ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

اآلراء واألفكار التي 
تنشرها الصحيفة تعبر 
عن وجهات نظر أصحابها

E-mail : aru@tarassul.sy
www.awu-dam.org

يراعى أن تكون المادة:
ـ غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة. 

قة مع مراعاة 
ّ
ـ منضدة ومراجعة ومدق

وعالمات  ــزوم،  ــل ال حين  التشكيل 
الترقيم.

 /800/ المرسلة  المادة  تتجاوز  ال  ـ 

ثمانمئة كلمة. 
ـ يرفق مع المادة )C.D( أو ترسل عبر 

البريد اإللكتروني.
ـ يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا 

لزم األمر.
ـ ال يرسل الكاتب أكثر من مادتين. 

للنشر في األسبوع األدبي

السلطة الثقافية   /تتمة
للثقافة  سياجات حول العقل وقمع للحريات؛ حيث ال يبقى شيء 
إذا فقدت حرية العقل وحق التعبير. وهذه المؤسسات التوجيهية 
المرتبطة باألديان من جهة وبالسلطات السياسية من جهة أخرى، 
ربما كانت األشكال الرقابية المؤسسة للسلطة الثقافية ومهماتها 

في الوصاية على وجدان الناس.
في التاريخ نرى السلطة الثقافية؛ أي سلطة احتكار فهم النص 
أثرهم كعامل ضغط كبير  الذين ظهر  القراء  وتدبيره تتمثل في 
على علي بن أبي طالب لقبول التحكيم مع معاوية في صفين، ومن 
م في دين الله كما عّبروا، وأصبح فهم النص 

ّ
ثم خرجوا عليه ألنه حك

عندما  الخوارج  فعل  في  ذلك  بدا  وقد  السياسي،  باالتجاه  مرهونًا 
انشقوا على جيش علي، وقد شكل فهمهم للنص او بعض آياته 
سلطة حاكمة على سلوك الناس؛ بل على قبول السلطة الحاكمة أو 

رفضها، وبقوة السيف.
كان هذا  في مرحلة مبكرة من تاريخ اإلسالم، ما جعل السلطات 
تجّرد العامة من القدرة على الفهم والحديث في النصوص، ليصبح 
السلطات  ركاب  في  السائرة  الثقافية  السلطات  مهمات  من  ذلك 
والدعاة،  واإلمامة  والقضاء  اإلفتاء  هيئات  وقوامها  السياسية، 
والتحرر  ت 

ّ
التفل حاول  من  مصير  وكان  بالدولة،  يرتبطون  وهؤالء 

مصيرًا سيئًا.
وبالتقدم قلياًل مع هذا التوجه نجد أن فهم رجال كالشافعي 
الحديث كنص  بإرساء قناعاته في تأصيل األصول، وقبول  للدين 
مع  التعاطي  على  حاكمة  سلطة  شكل  قد  للقرآن،  مرافق  أو  مواٍز 
الشأن الديني ومع النصوص، وبدا الخارج على ترسيمات الشافعي 
وغيره من أصحاب المذاهب، أو من أراد فهم الدين ونصوصه من 
منظور آخر، كأنه خارج على الدين، وهذا ما يعطي هذا الفهم وهذه 
الترسيمات المحروسة سلطويًا، سلطة على ثقافة الناس ووعيهم.

تحمد  ال  ما  إلى  أوصل  النصوص  مع  التعاطي  احتكار  أن  على 
عقباه، فقد أحرقت كتب المفكرين األحرار من قبل السلطات ومن 
الثقافة واليقين، على  التفتيش على  العامة، ونشأت محاكم  قبل 
غرار تلك التي ظهرت في أوربا القرون الوسطى بحجة حماية اإليمان 
تنشأ  أن  غريبًا  ليس  باستحضاره  أو  المناخ،  هذا  وفي  والعقائد. 
المودودي،  األعلى  أبو  الباكستاني  صاغها  كما  الحاكمية  عقيدة 
وورثها عنه سيد قطب، وأدخلها حيز التداول في الثقافة العربية 

اإلسالمية بإشراف المتشددين من رجال الدين.
البحور  عبر  الشعر  موازين  ضبط  أعطاه  الــذي  نفسه  بالقدر 
المعروفة، أو إعالن ما سمي بعمود الشعر الذي يضع ضوابط، من 
خرج عليها أصبح موضعًا النتقاص مكانته األدبية، كسالح في يد 
النقاد والمتذوقين، يعد من المؤشرات على سلطة تفرض نفسها 
على الشعر والشعراء بغير سيف وال رمح، وتصبح وصية على الذوق 
والمشاعر، ويمثل هذه السلطة النقاد أو رعاة الذوق الفني واألدبي. 
وهذا هو المناخ الذي أوجد انساقًا ثقافية كان لها دور السلطة على 
هذه الجوانب من الحياة، من خرج عليها كان حظه اللوم واإلهمال، 

امي.
ّ
كما يرى عبد الله الغذ

ومن الجدير بالذكر أن التماهي بين السلطة الثقافية والسلطة 
خلق  محنة  في  أجلى صوره  في  بدا  قد  االجتماعية،  أو  السياسية 
وخالل  المأمون،  العباسي:  الخليفة  عهد  آواخر  بدأت  التي  القرآن 
أشهر  في  للمعتزلة  هؤالء  انتصر  حيث  والواثق؛  المعتصم  عهد 
قضية ثقافية فكرية خالفية عبر تاريخ اإلسالم كفكر، ثم انقالب 
األمر وانتصار السلطة لرأي خصوم المعتزلة، وفي الرأس من ذلك 
وحتى  المتوكل  عهد  منذ  الحديث،  مدرسة  زعيم  حنبل  بن  أحمد 
ما  العقل،  وتحجيم  النصوص  لتحكيم  االنتصار  تم  حيث  اليوم؛ 
وزيادة سطوتها واستبعاد  النصوص  لتوالد  المجال واسعًا  أفسح 
العقل. وهنا تتبدى محنته، وأهم مظاهرها هيمنة السياسة على 

الثقافة، وغلبه النقل على العقل.
ب ويتطلب 

ّ
إن تكريس سلطة النصوص، خاصة الحديث، تطل

مؤسسة ال يقر بها اإلسالم رسميًا، تشرف على حسن فهم النصوص 
والمقاييس  المساطر  بيدهم  لها،  نواطير  إلى  وتتحول  وإدارتها، 
أو  الجنة  إلى  بالناس  والذاهبة  الرفض  او  الرضى  بأحكام  المتبوعة 
السلطة  بسيف  بل  ونقائه؛  اإليمان  بقوة  ليس  المرة  وهذه  النار، 
مع  به،  معترف  غير  إسالمي  إكليروس  قوة  تدعمها  التي  الزمنية 
قوة وجوده وتعبيره وسطوة دوره. وتتداخل السلطتان وتتوحدان، 
وكأن أزدشير هو الذي يحرك المسائل بوصيته. وإذا صح أن ينفي 
نفيه  يصح  فال  نظريًا،  اإلســالم  في  اإلكليروس  وجود  المسلمون 
في  حتى  يوم  كل  تتأكد  حضوره  وشواهد  ذلك  يمكن  وال  عمليًا، 
زمننا هذا؛ حيث يشكل رجال الدين أوصياء، ال على النصوص فقط؛ 
بل على حياة الناس في أدق تفاصيلها، من طعام وشراب ولباس 
وحراك ثقافي وسياسي واقتصادي، وحتى فراش الزوجية او دخول 

الحمام مثاًل.
هذه السلطة الثقافية التي نشأت في كنف األديان والسياسة، 
عن  التنوير   

َ
ــُعــف

َ
وض قوتها،  على  التأثير  ــام  األي تستطع  لم 

مواجهتها، وتقدم الزمن وتطورت البشرية ودخلت عصور الحداثة، 
عصور الديمقراطية وحرية االعتقاد والرأي والتعبير، كما تنص على 
أن تسقط هذه  لكن دون  الدول،  الدولية ودساتير  المواثيق  ذلك 
السلطة العضوض عن الثقافة؛ بل أصبح يتم التالعب على شكل 
حيث  التكنولوجية،  وتقدم  العصر  مع  تتناسب  بحيث  الضوابط 
بدأ التفلت يتسرب من شقوق الرعاية عمليًا، من دون التنازل عن 
التسلط من أيديولوجيات إيمانية دينية،  السطوة نظريًا، وانتقل 

ليصبح سالح أيديولوجيات إيمانية دنيوية أيضًا.
خاصة  منهم  والمثقفون  الناس  يــزال  ال  أخــرى  جهة  ومــن 
يخضعون لسلطات الضبط الثقافي، وهي سلطات لها هيكلياتها 
أن يوجد مثقف نقدي في بالد   

ّ
بالقوانين، وقل المدّعمة  ونظمها 

السلطات، كل ذلك  لم يعان من ضغوط ومصادرات هذه  العروبة 
األوطان  وحــدة  وعلى  الناس  عقول  على  الخوف  شعارات  تحت 
وال  الشعارات،  هذه  تحت  الموبقات  ارتكبت  حيث  وتماسكها، 
يزال الفكر والثقافة، جيدها ورديئها، صالحها وفاسدها، نظيفها 
السلطة، كي تتوافق مع مقاييس هذه  وقذرها، تحت رحمة هذه 

الهيئات ومصالح األنظمة القامعة. فوزارات الثقافة ووزارات اإلعالم 
والهيئات الحزبية، وما يتبع لها من مؤسسات ذات جبروت ورهبوت، 
الناس  على ضمائر  اإلشراف  حق  نفسها  تعطي  أو  موكلة،  كلها، 
وعقولهم وعلى نتاج مخيالتهم وعواطفهم، فتلغي ما تريد وتبقى 
ان  واإلبداع، في حين ال يصح  والوجدان  العقل  ما تريد، والضحية 
يخضع شيء من ذلك إال لسلطان العقل والحرية، ولتسقط مقصات 
الرقيب وحواجزه المانعة التي شكلت تلك السلطة القامعة التي لم 
تتغير مهماتها وأهدافها عبر التاريخ، وهي صناعة الفرد الخانع 
الذليل والمبرمج ألداء روبوتي. وأول من يعرف كل هذا، المثقفون 
النقديون من خالل تجاربهم مع الرقابات. وإذا كانت هذه السلطات 
موكول إليها مهمات تحددها األنظمة، وتديرها األنظمة، وتخضع 
لأليديولوجيات السائدة؛ حيث تستمد المقاييس والمعايير منها 
بوصفها الخطوط والحدود الفكرية النهائية للمجتمعات المؤدلجة، 
ضوابط  تخليق  عن  تتوان  لم  السلطات  وهذه  األنظمة  هذه  فإن 
ذاتية فردية وجماعية تشكل سلطات ضابطة وناظمة وقامعة؛ فقد 
أصبح في داخل كل مثقف سلطة رقابة كاملة تأمره بعدم تجاوز 
ما يجلب له المتاعب، حرصًا على سالمته وسالمة نصه الذي يكتب 
أو عمله الفني الذي يبدع. أما السلطة الجماعية فتتحدد بتجمعات 
والفنانيين..(  والصحفيين  الكتاب  واتحادات  )روابط  المثقفين 
ومظهر  المبدعين.  إبداع  على  رقابة  بدورها تشكل سلطات  وهذه 
يتسلح  لإلبداع،  قامعًا  أو  رقيبًا  المبدع  يكون  أن  ذلك  في  الكارثة 
اجتماعية  أو  سياسية  سلطة  من  أي  الخارج؛  من  تأتيه  بضوابط 
هي  وأهدافها،  غاياتها  في  النوعية،  التجمعات  هذه  دينية.  أو 
تجمعات يجب أن تسهم في دعم اإلبداع من خالل العمل الجماعي 
وضماناته وحماياته، ويبدأ ذلك برفع الضغوط عنه لتأمين الحرية 
في  كما  فرديًا  اإلبداع  كان  مداه، سواء  إبداعه  يبلغ  كي  له  الالزمة 
الكتابة والرسم والنحت، أو جماعيًا كما في األعمال التمثيلية. فال 
 تحت سلطات ضاغطة على الرقاب من أي نوع كانت.

ًَ
إبداع حقيقيا

فإن  جماعي،  جهد  او  ذاتي  تدفق  هو  المبدع  إبداع  كان  وإذا 
وأذواق  الناس  زادًا يسهم في تنمية عقول  أن يكون  مآاًل، هو  له 
الوصايات  كانت  وإذا  واالجتماعية.  النفسية  وبناهم  وإراداتهم 
تهدف إلى ضبط هذا التأثير من خالل التمكن من إيصال الجرعة 
المطلوبة للناس، فهنا تكمن الخطورة ويكمن االختيار، واالختيار هو 
اختيار تمكين المواطن المتلقي من أن يكون تابعًا مترادفًا ببغاوي 
المنطق روبوتي الحركة، أو أن يكون معتدًا بحريته وكرامته. وعلى 
واجتماعيًا،  نفسيًا  وبنائهم  وطرائق تصنيعهم  المتلقين  شاكلة 
تكون األوطان، فإما أن تكون حرة عزيزة ومنيعة، أو تكون مبهرجة 
من الخارج خاوية من الداخل. وال عجب فالسلطة الثقافية هي من 
يحدد ذلك عبر نفي نفسها وترك الحرية إلرادة المبدع. ولن أكون 
في حالة استغراب إذا جاءت األوطان هشة حين يكون لسلطاتها 

الثقافية سلطان بالمعنى التقليدي!!

حدد فرع دير الزور التحاد الكتاب العرب نشاطاته للشهر الجاري على النحو اآلتي:
السبت 2012/2/4 محاضرة يلقيها فاضل السفان بعنوان وشهد شاهد في مقر الفرع .

السبت 2012/2/11 أصبوحة أدبية يلقيها كل من أمية العبيد ـ ناظم علوش ـ محمد عبد الحدو قصة وشعر في مقر الفرع.
السبت 2012/2/18 محاضرة يلقيها زبير سلطان بعنوان الربيع العربي وآفاق المستقبل في مقر الفرع.

السبت 2012/2/25 أصبوحة أدبية يلقيها كل من شذا برغوث ـ سميرة بدران ـ تميم صائب قصة وشعر في مقر الفرع.
على أن تقام جميع النشاطات في مقر الفرع الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا. والدعوة عامة

نشاط فرع دير 
الزور في فرع اتحاد 

الكتاب العرب 
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ليست الوطنية »نزوة« عابرة، أو »عارضًا« صحيًا، وليست قواًل من على منبر، أو 
أو  للفساد،  طارئة  رؤية  وليست  »مناسبة«،  في  المشاركة  عن  عزوفًا  أو  »مشاركة« 
أو  الخدود  ولطمًا على  ونواحًا  وندبًا  األطالل،  وليست وقوفًا على  عليه،  آنية  حملة 

الصدور أو العقول!
وليست استغالاًل لظرف أو حالة، أو انتهازًا لفرصة أو فجوة، أو عبورًا مباغتًا أو 

متخفيًا.. 
وليست الوطنية بثورًا على الوجه، أو نتوءًا ناشزًا، أو وشمًا تركه جّوال مجهول!

والوطنية ليست وشاية أو نميمة أو إخبارًا برسم الجهات المعنية!
وهي ليست نبوءة أو تنجيمًا أو تبصيرًا أو تكهنًا أو تخمينًا؛

وليست حلمًا أو أمنية أو رغبة؛
وليست »خبطة« إعالمية، أو شطارة أو مغافلة!

ًا أو شيئًا نافاًل؛
ّ
وال تجاوزًا للحقائق، أو قفزًا فوق الوقائع، أو أمرًا منبت
الوطنية ليست تبّرمًا وال قنوطًا وال رهانًا أو انتظارًا؛

حًا لموقع ال يتناسب معاإلمكانية أو الكفاءة، وال ترشيحًا 
ّ

الوطنية ليست ترش
لمن هو غير مناسب!

الوطنية ليست تطرفًا أو اعتدااًل؛
لـ«المؤلفة  أعطية  أو  عليها«،  لـ«القائمين  ثمنًا  أو  ابتذااًل،  أو  مساومة  وليست 

قلوبهم«!
الوطنية ليست تركة ثقيلة ُيتهّرب من القيام بأعبائها، وال مشروعًا ُيبحث في 

جدواه!
وليست هبة لمن ال يستحق، وال »ثروة« يختلف على تقاسمها، وال إرثًا يتقاتل 

 بامتالكه!
ّ

من أجل الحق
الوطنية ليست مديحًا مغاليًا، وال تسفيهًا مبالغًا فيه!

الوطنية ليست ال فتة أو شعارًا!
الوطنية ليست امتيازًا في المصالح الشخصية، ال مباهاة بحظوة، وال تفويضًا 

أو تطويبًا،أو إطالق اليد واللسان؛
الوطنية ليست »دعوة« إلى مؤتمر أو احتفال، وال تنظيرًا، أو صراخًا، وال حماسة 

مباغتة؛
الوطنية ليست مجاملة وال محاباة وال مماألة أو صرف نظر؛

وليست تسويفًا أو تأجياًل أو وعودًا خلبية!
والمناخات  الطقوس  حسب  متحّورة  أو  متغّيرة  أرديــة  ليست  الوطنية 

والمناسبات، وليست مواقف متبّدلة حسب الظروف والضغوط؛
الوطنية ال يمكن أن تكون قتاًل أو تمثياًل أو هتكًا لألعراض، أو تكفيرًا وأحكامًا 

حسب االنتماءات واآلراء واألفكار والمعتقدات..
وليست سكوتًا على الغلط؛ ناهيك عن الخطف والتخريب والتنكيل..

الفاعلين،  على  وتعمية  للمشاهد،  وتمويهًا  الفوضى،  عن  تغاضيًا  وليست 
وتخفيفًا من وقع األذية والشرور، وتقزيمًا للقضايا األساسية، وتمييعًا للمواقف، 

وتحاياًل وتشاغاًل وتغافاًل وتهربًا..
الوطنية ليست »سطوة« على إنجازات اآلخرين،وسرقة لبطوالتهم، وتعّديًا على 

مشاعرهم، وتجارة بدمائهم وأوقاتهم وعواطفهم..
باعًا وال انهزامًا أو استسالمًا؛

ّ
الوطنية ليست تسويقًا وال ارتهانًا وال ات

الوطنية ليست ترّصدًا وال ترّبصًا أو تصّيدًا..
الوطنية ال يمكن أن تكون حقدًا أو احتقانًا أو انتقامًا أو شماتة؛

الوطنية ليست فصلية أو ظرفية أو موسمية؛
الوطنية ليست خيارًا أو وجهة نظر؛ 

الوطنية ال تقاس بمعايير، وليست ذات منسوب يرتفع أو ينخفض، وال تقّوم 
بالزمان  متعلقة  وليست  والبعد،  القرب  مؤشر  وال  والخسارة،  الربح  ميزان  حسب 

والمكان والوقت والحضور والمناسبة؛
والرصيد  والجوهر  األّس  وهي  القضايا،  به  تقّوم  الذي  المعيار  هي  الوطنية 

السرمدي؛ 
الوطنية إيمان باألرض واإلنسان، قيم وأخالق وتاريخ، طاقة وحيوية وإشراق، 

ل وإيجابية وإرهاصات ومبادرات..
ّ
أمل وسعي وتمث

الوطنية اقتناع ومشاركة وجدية وفعالية..
والحصة  والمكسب  الموقع  حسب  تتفاوت  ال  دائمة،  مسؤولية  الوطنية 

والمنصة!
الوطنية كامنة وظاهرة ومعلنة، سلوكًا وأداء، إخالصًا ووفاء وصفاء ونقاء؛

ة أو حسبان؛
ّ
الوطنية أمان وائتمان، تضحية وعطاء بال من

والوطنية ليست مقامرة أو مغامرة أو رهانًا، وال مساررة أو كتمانًا؛ وال توساًل أو 
استجداء؛ وال تعاليًا أو اصطفاء؛ 

والسيادة  والعرض  األرض  عن  الذود  في  وبسالة  وارتقاء؛  بساطة وسمّو  إنها 
والكرامة.. وفداء؛

المعالم،  غابت  لو  وحضور حتى  العمر،  انتهى  لو  تتوقف حتى  ال  حياة  إنها 
وخلود بال تصنيم أو اّدعاء أو استدعاء..

الوطنية استعداد دائم للقيام بالواجب، وريادة في البذل ورهافة وألفة ووّد 
وتراحم..

وانطباعات وجدانية، وتنّبهات معرفية  واعية،  قراءة  تبّصر ومصير،  الوطنية 
ورؤى متقدمة؛ مبادئ وخالصات، هوية وإرادة وانتصار؛

الوطنية إنسانية المنطلق والمعنى والغاية!
***

في الوطنية..
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- وزارة  للكتاب  السورية  العامة  الهيئة  عن 
لألطفال  مسرحية  مجموعة  صدرت   – الثقافة 
والكاتب  والــبــاحــث  الــشــاعــر  ـــب  األدي تأليف 
جي،  قلعه  الفتاح  عبد  ــســوري  ال المسرحي 
والكتاب في مائة وستين صفحة، ويحتوي على 

ثالث مسرحيات:
األنغام«  جزيرة  في  بعنوان«سندباد  األولى 
في  العربي  التراث  تستوحي  مسرحية  وهي 
الجمال  وأن  التعاون،  على  تحض  جديدة  قصة 

هو جمال النفس والسلوك ال جمال الصورة.
والثانية بعنوان »ميشو ومارد الغابة« وهي 
مستوحاة من ملحمة جلجامش السومرية، وتؤكد 
الحاكم  بطولة  وأن  الحقيقية،  الصداقة  على 

وخلوده ال تكون إال في خدمة شعبه.
والثالثة بعنوان »الشجرة المسحورة« وتدعو 
والحفاظ  الحسن  والسلوك  واالجتهاد  الجد  إلى 

على البيئة.
نفذ رسوم الكتاب الفنانة رزان عّبود.

للكاتب  واألربعون  الواحد  الكتاب  هو  هذا 
فروع  مختلف  في  قلعه جي  الفتاح  عبد  الحلبي 
والرواية  والشعر  كالمسرح  واألدب  المعرفة 
والملحمة والبحث وعلم الجمال وقصص األطفال 

وتراجم األعالم.
 )45( المنشورة  مسرحياته  عدد  بلغ  وقد 
مسرحية، عرض أغلبها على خشبات المسارح في 

سورية والوطن العربي.
وأبحاثه  مؤلفاته  من  بعدد  وقد خص حلب 
القديمة  حلب  معجم  التالية:  الكتب  ومنها 
والحديثة، ياقوتة حلب النسيمي، أمير الموشحات 
العالمة  اإلبــري،  أحمد  الموسيقار  البطش،  عمر 
من  وحكايات  حلبي  عرس  األسدي،  الدين  خير 
التواشيح  السهروردي.  الوقت  برلك، سيد  سفر 

واألغاني الدينية في حلب.
المهرجانات  من  العديد  في  شــارك  كما 
باحثًا  والعربية  السورية  واألدبية  المسرحية 

ما.
ِّ
وناقدًا ومحك

ونوس  كامل  غسان  األديــب  اختار  لماذا 
لروايته »المآب« أحد عشر فصاًل؟! هل هي الرغبة 
في أن يكون الشكل في هذه الرواية جديدًا هو 

اآلخر..
عن  الرواية  سلسلة  ضمن  صــادرة  الرواية 
أجوائها:  2011؛ومـــن  العرب  الكتاب  اتحاد 
كثير أو قليل، ال معنى لهذا، لم يكن له معنى؛ 
العمر  من  تبقى  ما  أو  الحياة  في  قليل  فالكثير 
عدادها،  في  احتسابه  إمكانية  في  يشك  الذي 
أحــد؟!  بــك  يحس  ال  حيث  الحياة  معنى  فما 
كل  مع  ذكرى  في ضفة ستغدو  كثير  والقليل 
ما تضمنته وما شغلته وانشغلت به من مشاعر 
اإلحساس  وخيبات.  ووقائع  ــداث  وأح وأحــالم 
ثم  كثيرًا  وقت طويل، ضغط  منذ  تغير  بالزمن 
تمدد وتثاقل حتى كاد يتالشى؛ لم يكن مريحًا 
يومًا حتى حين صادر عدد األيام والليالي شغاًل 
أو انشغااًل كان الشعور بالفقد والخسران يراود 

والمجالس،  المضاجع  وتعلق  واألفكار  اللحظات 
ها هو اإلحساس يتضاعف اآلن إزاء ما تبقى من 
فسحة أو مجاز ال يمكن أن يستهلكه ممددًا في 
غمامة  بهتت  حين  إليه  عدت  بعدما  صندوق، 

دخان العاصمة.
وضاعت خلف الجبال التي انسربنا في أحد 
بالغريزة  والمكتشف  بخبرة،  المشغول  معابرها 

قبل أن ترسمه المخيلة واللوحات.
تؤمنها  أن  الغريزة  تستطيع  كثيرة  أشياء 
أو  مالمحها  قــراءة  استطعنا  لو  إليها  تشير  أو 

المحافظة على إمكانية عملها.
أكثر  تكون  أن  يمكن  كــان  كثيرة  أشياء 

نجاحًا لو لم نعمل فيها غاياتنا ونوازعنا.
الرواية في 207 صفحات من القطع الكبير.

والكتاب  للكاتب،  الرابعة  الــروايــة  وهــي 
العشرون في إصداراته التي شملت أيضًا القصة 

والشعر والـ كتابات..

سندباد في جزيرة األنغام

»المآب« 

حفل استقبال وتكريم للمتقاعدين وتوزيع جوائز مسابقة 
األسبوع األدبي في المسرح للعام 2011

الكتاب  اتحاد  لتأسيس  واألربعين  الثالثة  بالذكرى  احتفاًء 
العرب يقيم المكتب التنفيذي لالتحاد حفاًل تكريميًا للمتقاعدين 
عن عامي 2001 و2002 وذلك في الثانية عشرة ظهر يوم السبت 

11 شباط في قاعة المحاضرات بمبنى االتحاد في المزة.
وصندوق  العرب  الكتاب  اتحاد  كلمات  الحفل  في  وتلقى 
األسبوع  بمسابقة  الفائزين  وكلمة  المتقاعدين  وكلمة  التقاعد 

األدبي في المسرح.
وسوف يحتفى بتكريم كل من السادة والسيدات

متقاعدو عام 2001
بدر الدين عرودكي أحمد فرحان الناصر  

حسان الكاتب وليد عارف الحجار 
نزار عيون السود نصر الدين البحرة 

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 2011 وهما األديبان: إسماعيل خلف خلف وعبد 

الكريم أديب بدرخان.
الدكتور  قال  الذكرى  بهذه  األدبــي  لألسبوع  تصريح  وفي 

حسين جمعة رئيس االتحاد:
إذا كان الوطن يمر بأزمة تلفح الوجوه بمرارتها فإن مثل هذا 
الحكمة  إلعادة  العقول  تضيء  شمعة  يشعل  أن  يريد  االحتفال 
الخالقة  بحضارته  المكنوز  الوطن  هذا  جمال  واستشراف  إليها 

وقيمه األصيلة.
أولئك  أسماء  األذهان  إلى  يعيد  االتحاد  تأسيس  ذكرى  إن 
الوطنية والقومية هدفًا  الثقافة  الذين وضعوا  الكبار  المؤسسين 
الوقت  في  بها  واالرتقاء  وتعميمها  تحقيقها  إلى  يسعون  لهم 
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 
الزاهية واألدب  العربية  للثقافة  عصارة جهدهم وذوب انفسهم 

السامي.
الجوائز  من  المزيد  لنقدم  لنا  حافزًا  الذكرى  هذه  وستظل 

والمسابقات وكلمة وفاء ألولئك المبدعين المميزين.

في االحتفال بالذكرى الثالثة واألربعين 
لتأسيس اتحاد الكتاب العرب


