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أليس الحب  ...حياة ؟
| حممد غازي التدمري
لماذا يسعى اإلنسان المتعب في العالم المضطرب
باألحداث المفجعة والمواقف المادية ،والتصرفات
غير اإلنسانية وال�لا أخالقية التي تقتل في أعماقه
قيمه ومبادئه ،وتسحب من وجدانه أقانيمه الروحية,
ليمضي تائهًا راكضًا ،الهثًا ،وراء بارقة حب تأخذه من
يده ،تساعده على التغلب على ماديات الحياة ،وتجاوز
العقبات واالنتصار عليها ،من أجل أن يسمو بقيمه
وأخالقه فوق أدران المادة ،إنسانًا شفافًاُ ،محبًا ،قادرًا على
زراعة روح األمل وحب التفاؤل في فضاءات الحياة المثقلة
بالهم والتعب؟ لماذا على اإلنسان أن ُيمضي عمره في
حضن دافئ يستحم بين ضلوعه ،يغسل
دائم عن
بحث
ٍ
ٍ
ٍ
بمائه الطيب هموم الحياة ،وأدران األيام التي غيرت لون
اإلنسان ،وبدلت جلده ،وجردته من أخالقه النبيلة لصالح
ُ
المادة والغاية تبرر الوسيلة؟ لماذا هو بحاجة دائمة إلى
ذلك الحضن الدافئ الحنون ،حتى ُيعيده إلى نشأته
األولى ،إنسانًا نقيًا ال يشغله شيء عن عناق الوجود في
ُ
رحلة الحياة األبدية؟ لماذا يظل اإلنسان تواقًا إلى لمسة
حنان ،وهمسة حب تدفعه إلى أن يقف كلما تعثر،
ُ
وتحرك وجدانه كلما سكن ،وتوقظ ضميره إذا ما سها أو
نام ،حتى يغدو خفيف الظل والروح ،يعيش على جناح
ً
الكلمة الطيبة التي تقوده طواعية إلى بساتين الفرح،
دائم
بحث
وحقول السعادة الحقيقية؟ لماذا يعيش في ٍ
ٍ
مدنف يخاطب روحه ،ويهم بعواطفه الراقية
قلب
ٍ
عن ٍ
َ
في فضاءات العطف ،وأجواء البر ،ومساحات اإلحسان،
ُ
ول��ذاذات العيش المشترك النبيل ،ينقل الجميع إلى
فضاء الحلم ال��وردي ،بعد إن يدعم الواحد في الكل،
ويجمع الكل تحت سقف الوطن والوطنية .
ٌ
مادة ٌ
وروح ،مادة تأسره في سجن الذات،
إن اإلنسان
وتقيده بقيود المادة ،تشده إلى قاع المحيط ،تلفه
بهالمات المرض ،وإي��ح��اءات الكسل ،وتتركه وحيدًا
يتأرجح بين الحركة والسكون ،مشلول الفكر واإلرادة،
تلتهمه يوميات الحياة على موائد الخوف والتشاؤم،
فيمضي عمره مراوحًا في المكان ذاته ،ال دوافع إنسانية،
وال حوافز وجدانية ،وال تطلعات روحية ومن دون أية

| ح�سني هالل

فسحة بيضاء تساعده على مواصلة الحياة التي رمى
نفسه فيها ،ليهيم وحيدًا في مدارات التفسخ االنعزالي
يبحث عن سعادة مفقودة ،وبقايا حب ضاع منه في
سوق ماديات الحياة وروح نقية ،طاهرة ،صافية ،متحركة
ومحركة تدفع اإلنسان إلى القوة والخالص من أدران
ً
فضاء من األمل والحب
الحياة التي تمتد أمام عينيه
والتفاؤل ،فيوغل في مدارات أيامها ،وقد ملك من القوة
ما يساعده على احتمال متاعب الحياة ،ومن القدرة ما
يؤهله أن يتجاوز منغصاتها ويحتويها في شغاف قلبه
ً
أمال وحبًا يمتد ليسع العالم بخيره وشره ،بقبحه وجماله.
من هنا كانت همسة الحب الصادق ق��وة تدفع
وتحرك باتجاه النور؛ حيث السمو والرتقاء ،فما السر في
ذلك الكائن العجيب ....الذي يهبنا السعادة ويغسل
قلوبنا ،ويمسح عن عيوننا غشاوة األنا وغباشة الذات،
ويسير بنا في دروب الحياة ،ندق أبوابها بالحب الذي يرق
في وجداننا ويشف عن جماليات الكون ،ويكشف أدق
الحاالت التي تستأثر بالموجودات ،وتحولها إلي كتل
نورانية تهبنا الفرح واألمل والسعادة ،حتى تبدو الحياة
بعيوننا تسبح في بحيرات الخير والجمال .إنه الحب الذي
نحن بأمس الحاجة إليه اليوم .الحب الذي ُيعمر القلوب
ويهدي النفوس ،ويدفعنا إلى ضفاف الحب الكبير ،حب
الله والوطن واإلنسان على اختالف أطيافه وألوانه؛ فال
شيء ُيوحد األلوان ويجمع األطياف جميعها غير ذلك
الحب الذي هو جزء من العبادة التي ترشد النفوس إلى
مواطن الخير ،أصل النقاء ،ومصدر الغايات النبيلة .إنه
ُ
القوة الحقيقية التي تحول الضعف إلى قوة ،والفشل
إلى نجاح ،والشر إلى خير ،والفقر إلى غنى ،السيما أن في
ً
أعماق كل واحد منا روحًا عاشقة ،تدفعه إلى إبداع أرقى
المثل ،وأنبل المواقف التي تبقى رمزًا خالدًا على عظمة
اإلنسان ،وتعبيرًا جليًا على مدى طموحه في الحياة .
لذلك علينا أن نعيش الحب بكامل أبعاده اإلنسانية
والوجدانية والوطنية ...أليس الحب في النهاية...
حياة؟

همسة

أخواتي أخوتي ..صديقاتي أصدقائي ..زميالتي
ّ
زمالئي  ..عزيزاتي أعزائي األصغر سنًا ..لنعترف بداية،
ّ
نحن األكبر سنًا ،بمسؤوليتنا شبه الكاملة ،عن كل ما
ّ
لحق ويلحق بكم ،أنتم األصغر سنًا ،من إجحاف وتقصير
وضرر ،على مختلف المستويات ُ
والص ُعد.
ّ
ولنتفق على أن الفرق بيننا وبينكم ،ينحصر في
ّ
السن فقط .وهو نسبي أيضًا.
فنحن لسنا الكبار بالمطلق ،لكننا األكبر بالنسبة
ّ
إليكم واألصغر بالنسبة إلى َم ْن هم أكبر منا ..مثلما أنتم
لستم الصغار بالمطلق ،لكنكم األصغر بالنسبة إلينا
واألكبر بالنسبة إلى َم ْن هم أصغر منكم.
***
ولتسمحوا لي أن أهمس في آذانكم باقتراح صغير،
ّ
ّ
ّ
هو أن ال تأخذوا كل ما يصدر عنا ،نحن األكبر سنًا ،على
ّ
الج ّد .فكثيرًا ما تجود قرائح البعض منا بنظريات
محمل ِ
ومفاهيم تشبه إلى َح ٍّد بعيد ،سواد بدالتهم وصقالة
ّ
ً
ّ
فيقسمون األدب  ،مثال،
نظاراتهم وبؤس سحناتهم.
حسب جنس الكاتب ،إلى أدب نساء وأدب رجال..
ّ
أو يصنفون الكتابة حسب عمر القارئ ،إلى كتابة
لألطفال ،كتابة للمراهقين ،كتابة للشباب ،كتابة

للكبار.
***
ّ
كبير وضخم هو عدد الكتاب في بلدنا ،إلى درجة راح
معها ينافس عدد العاطلين عن العمل .لكن المبدعين
ّ
ّ
بين هؤالء الكتاب قالئل جدًا ،وأقل منهم َ ،م ْن أسعفهم
الرب والحظ والزمان ِم ْن أولئك المبدعين ،بالوصول إلى
القارئ؛ عن طريق كتاب أو صحيفة أو مجلةّ ،أما الذين
ّ
يفوزون باستحسان ّ
قرائنا األصغر سنًا ،فهم من الندرة
بحيث ُي ّ
عدون على أصابع اليد.
***
ّ
نستدر عطفكم أو
ختامًا .ما عرضنا ما عرضناه ،كي
ّ
نستنزف نقودكم ..ولم نقل ما قلناه ،لنروج لمجلة أو
ندعو لكاتب ،بل تصريحًا بواقع ملموس نريد تغييره،
وتلميحًا لتعاون ّ
فعال بينكم وبيننا نسعى إلحرازه،
وهدفًا لنتائج إيجابية ،لكم ،ولنا ،وبالتالي لبلدنا الغالي،
نطمح إلى تحقيقها.

إعالن تجاري شعرًا أم متاجرة بالشعر ؟
| د .خري الدين عبد الرحمن
من آخر صرعات اإلعالن شاشات تلفزيونية مثبتة على قمصان يرتديها رجال
ونساءّ ،
تروج لبضائع وسلع وخدمات متنوعة ،في مقابل أجر لمرتدي القمصان .اخترع
هذه القمصان المتلفزة آدم هوالندر ودشنها للمرة األولى في لوس أنجلس بكاليفورنيا
في أيار  ،2004وسرعان ما انتشرت في سائر الواليات االمريكية .كان هوالندر هذا في
الثالثين من عمره ،وهو يدير شركة تسويق كبرى في سان فرنسيسكو .وقد عشق
ّ
ً
الرجل منذ طفولته فك األجهزة اإللكترونية وتركيبها ،بحيث كان مؤهال إلبداع تمثل
في مزيد من محاصرة المستهلكين الكترونيًا في الشوارع والحدائق والطرقات وسائر
األماكن ،بعدما اقتحمت اإلعالنات بيوتهم عبر الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة؛
بحيث ّ
سد االبتكار الجديد المنافذ تمامًا أمام راغبي التحرر من سطوة اإلعالن! قبل
مرتدي القمصان المتلفزة ،تفتق العقل اإلعالني عن تحويل أجساد بشرية إلى وسائل
ّ
إعالنية متنقلة .ذكرني هذا االبتكار اإلعالني بصدمة قاسية تلقيتها باكتشاف ما كان
دافعًا لقول قصيدة أعجبتني يومًا ! فقد هيمن علي منذ طفولتي موقف مبدئي شديد
القسوة  -إلى حد ّ
عده أكثر أصدقائي مبالغًا فيه  -إزاء االنتهازية والنفاق والخداع..
تكرس هذا الموقف وكبر بحيث استعصى على نصائح بضرورة انتهاج المرونة
والتآلف نسبيًا مع ما طغى من أساليب تعامل في عصرناّ .
كلـما عدت إلى ما تبقى
لدي من وريقات كتبت عليها مختارات من قصائد أثناء دراستي ما قبل الجامعية،
أجد تعليقاتي على الهوامش تدين نفاق الشعراء للحكام الذي كان يستفزني بشدة،
إذ فهمت الشعر شعورًا صادقًا بصياغة جميلة ،ال وسيلة تكسب .صدمة أخرى أكبر
تلقيتها كلما اكتشفت حقيقة قصيدة خادعة بلغت من اإلتقان حدًا جعلني ّ
أصدق
ّ
قائلها! قصيدة مسكين الدارمي التي غناها صباح فخري مثال شديد القسوة عندي.
فقد كانت من أقرب الشعر إلى نفسي آنذاك؛ إذ عددتها نموذجًا للصدق في رواية
تجربة إنسانية المس صاحبها تخوم السقوط في الخطيئة بعد تنسكه .لذلك جاءت
ً
فجيعتي مؤلمة عندما قرأت عن خلفية تلك القصيدة التي زعمت أنها كانت عمال تجاريًا
بامتياز ،وبتحديد أدق ،كانت إعالنًا ذكيًا لتسويق سلعة كاسدة من خالل استدراج
للنسوة وتحويلهن قسرًا إلى زبائن بخداع عواطفهن والتالعب بها! تقول هذه الخلفية
أن تاجرًا عراقيًا كبيرًا جاء المدينة بكمية ضخمة من خمر متعددة األلوان تهافتت
ّ
إال ُ
الخـمر السود ،التي كانت أكثر عددًا
النسوة على شرائها ،حتى نفدت كل البضاعة
من سواها .شكا التاجر األمر إلى مسكين الدارمي الذي كان قد ترك قول الشعر وتفرغ
للتعبد والتنسك ،وكأنما حركت شكوى التاجر نقيضين متنافرين في نفس الدارمي:
ذكرى عشق قديم وطمع كامن بكسب مالي ،فسأل التاجر :كم تجعل لي إن احتلت لك
فبعت كل ما هو كاسد من بضاعتك؟
ليس مهمًا كم عرض عليه التاجر ،وإن زعمت الرواية أنه ترك األمر مفتوحًا يقرره
ً
الدارمي .وهكذا عاد الدارمي إلى قول الشعر متمثال حالة عشق شديد الوطأة ،طرفه
اآلخر مليحة تضع خمارًا أسود :
ماذا فعلت بناسـك متعبد
		
قل للمليحة في الخمار األسود
قد كان َّ
حتى خطرت له بباب المسجد
		
شمر للصالة ثيــــابه
ال تقتليه بحق دين محمد
		
ّردي عليه صالته وصيامه
وكأنما فعلت هذه األبيات فعل السحر في نساء المدينة وفتياتها ،عندما وجدت
من غناها وراح الناس يتناقلونها ويترنمون بها .لم تكترثن بانزالق إلى دور شيطاني
يكرس ردة الدارمي عن نسكه وتحوله إلى صريع آخر للغواني ،واستسهلن التنافس
ٌ
على قلبه ما دامت الوسيلة سهلة  :وضع خمار أسود ! وهكذا سارعت كل منهن لشراء
ً
خمار أسود حالمة به سبيال إلى قلب الدارمي ،فباع التاجر كل ما قد كسد من بضاعته.
ولكي يكتمل بؤس المشهد الذي استحضرته رواية خلفية هذه القصيدة ،انتهت
قائلة :إن الدارمي قد عاد مجددًا إلى نسكه بعد نظمه تلك القصيدة على نحو أقرب إلى
إعالن تجاري خادع !
أقبل بالتأكيد احتمال عودة ناسك إلى قول شعر جميل بعد اعتزاله؛ بل وأقبل حتى
ارتداده إلى تخوم الخطيئة نتاجًا لتجربة حب حقيقي أوقعه في غواية امرأة ملكت
ّ
ّ
قلبه بجمالها أو بخفر كان رمزه خمارًا أسود؛ فكل ابن آدم خطاء ،وخلق اإلنسان ضعيفًا،
والله غفور رحيم ..لكن اكتشاف أن هذا الشعر الذي هزني وأطربني ،كما فعل بماليين
ّ
يصدق أن تلك القصيدة الرقيقة مجرد إعالن تجاري
الناس ،قد صدمني بقسوة .من
ّ
ذكي متقن لتصريف بضاعة كاسدة ..لعل هذا اإلعالن يبز أكثر إعالنات زماننا الخادعة
نجاحًا في اإليقاع بالنساء الالتي بتن أسهل ضحايا إعالنات متقنة لتصريف بضائع
كاسدة.
سقط الغاللة الجميلة اآلسرة عن تلك القصيدة ،لتهبط إلى مصاف ما تكاثر من
محبطات مبادئ وشعارات وأهداف وتعهدات والتزامات خادعة ،استقطبت تأييد
عشرات الماليين من الناس الذين آمنوا بها ووثقوا بأصحابها؛ بل ومنهم من مات دفاعًا
عنها أو سعيًا إلى تحقيقها ،ثم سرعان ما تبين أنهم كانوا ضحايا خديعة!
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اجراءات االحتالل في القدس المحتلة
غير قانونية وغير شرعية وباطلة
| د .غازي ح�سني
تحتل مدينة القدس مدينة االسراء والمعراج،
مكانة خاصة في عقول وقلوب وضمائر الشعب
العربي الفلسطيني وجميع ابناء امتنا العربية من
مسلمين ومسيحيين وجميع المسلمين في العالم.
ويعود اهتمام العرب والمسلمين فيها ألنها
المدينة التي أسسها العرب قبل ظهور اليهودية
والمسيحية واالس�لام ،وفتحها الخليفة عمر بن
الخطاب بعد ان حررها العرب المسلمون من الرومان،
وأصبحت منذ إسراء النبي محمد (صلعم) ومعراجه
إلى السموات العلى مدينة اإلسراء والمعراج.
قال الله تعالى في كتابه العزيز« :سبحان الذي
ً
أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد
األقصى الذي باركنا حوله« .وجعلها النبي محمد
(صلعم) قبلة المسلمين األول��ى وثالث الحرمين
الشريفين.
وجاء صالح الدين االيوبي وحررها من الفرنجة،
ً
واستشهد في سبيل تحررها أكثر من سبعين الفا
من المسلمين.
وتتمتع القدس بشطريها المحتلين بمكانة
محورية بالنسبة إل��ى الشعب واألم���ة وفصائل
المقاومة الفلسطينية ،التي تنظر إليها على أنها
جوهر قضية فلسطين والصراع العربي الصهيوني.
فالقدس قضية وطنية وقومية ودينية مقدسة
وعادلة ،لوجود مسرى رسول الله فيها والمسجد
األقصى ومسجد قبة الصخرة وكنيسة القيامة،
وبالتالي كانت القدس والتزال وستبقى رمز التضحية
والفداء لتحريرها من أبشع وأخطر أنواع االستعمار
االستيطاني العنصري في العالمـ وعودتها إلى
األمة العربية وأتباع الديانتين اإلسالم والمسيحية
والبشرية جمعاء.
استولت دولة االحتالل الصهيوني منذ احتالل
القدس الشرقية عام  1967على أكثر من  %85من
أراضيها.
ً
حكما
وأص��درت المحكمة االسرائيلية العليا
ّ
بعد سكان المدينة العربية المحتلة
يقضي
كمقيمين يمكن لسلطات االحتالل إبعادهم عن
مدينتهم ،ونزعت منذ اتفاق اإلذعان في اوسلو حق
ً
مقدسيا ،باإلضافة إلى 4575
المواطنة عن 5525
ً
مقدسيا في العام  2008وحده.
مر االستعمار االستيطاني اليهودي في القدس
الشرقية المحتلة بثالث مراحل:
األولى :تدمير أحياء عربية عدة ،بما فيها حي
المغاربة ،وعشرات اآلالف من المنازل والعقارات
العربية ،وبناء حي يهودي في قلب البلدة القديمة.
الثانية :توسيع األحياء القائمة شرق المدينة،
وضم أراض واسعة من القرى والبلدات القريبة ،منها
وبناء مستعمرات يهودية فيها.
والثالثة :بناء مستوطنات وبؤر استيطانية داخل
األحياء الفلسطينية التاريخية وداخ��ل المدينة
القديمة.
وتعمل ً
حاليا دولة االحتالل على تحويل أحياء باب
العامود والشيخ جراح وبلدة سلوان إلى مستعمرات
يهودية ،عن طريق مصادرة األراضي وهدم المنازل
العربية وترحيل سكانها ،وتهويد المعالم الدينية
العربية اإلسالمية والمسيحية ،وجرى إحاطة المسجد
ً
كنيسا ومنها كنيس الخراب
االقصى بأكثر من 60
الذي تم إنجازه في اذار  2010كخطوة أولى لبناء
الهيكل المزعوم على أنقاضه.
وتقوم بتشييد حدائق توراتية ،و»متحف
التسامح» على أنقاض المنازل الفلسطينية التي

دمرتها ،وعلى أنقاض مقبرة «مأمن الله» التاريخية
التي تضم رفات العديد من رجال الصحابة.
وأكملت عزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية
 ,وتعمل على تطبيق مخطط «القدس »2020الذي
سيحول المدينة العربية المحتلة إلى مدينة يهودية
توراتية عنصرية خالصة.
كانت مساحة القدس كلها عام  1948حوالي
20الف دونم ،وقامت دولة االحتالل بعد حرب 1967
التي أشعلتها بعمليات استعمار استيطاني جنوبي
لتوسيع حدود المدينة العربية المحتلة ،وبلغت عام
 1993حوالي  126دونم ،وهي أراض عربية صادرتها
دولة االحتالل من  28قرية عربية محيطة بالقدس،
وأقامت عليها أكبر المستعمرات اليهودية.
ووضعت مخطط مشروع القدس الكبرى ،بحيث
يضم كبريات المستعمرات ،ومنها مستعمرة
معاليه ادوميم شرق القدس ،ومستعمرة جفعات
زئيف غرب القدس ،ومجمع مستعمرات بنيامين من
الشمال ،ومجمع غيلو وغوش عتصيون من الجنوب،
ومستعمرة جبل أبو غنيم وباب العامود.
ويشطر ه��ذا المشروع االستعماري الضفة
الغربية إل��ى شطرين ،ويقضي على التواصل
الجغرافي ،وتحتوي األراضي العربية المصادرة على
معظم مصادر المياه في الضفة الغربية.
قرار مجلس األمن رقم  465في األول من آذار
عام  1980طالب «اسرائيل» بتفكيك المستوطنات
القائمة ،والتوقف عن بناء مستوطنات جديدة في
األراضي العربية المحتلة بما فيها القدس ،وجاء في
البند الخامس من القرار المذكور ما يلي:
( يقرر «مجلس األم��ن» أن كافة التدابير التي
اتخذتها «اس��رائ��ي��ل» لتغيير المعالم المادية
والتركيب البشري وهيكلية المؤسسات في االراضي
الفلسطينية وغيرها من األراضي العربية المحتلة
منذ عام  1967بما فيها القدس أو أي جزء منها
ليس له أي سند قانوني ،وأن سياسة «اسرائيل»
من سكانها المهاجرين في
وأعمالها لتوطين قسم ً
ً
فاضحا التفاقية جنيف
هذه االراضي ،تشكل خرقا
الرابعة ،كما تشكل عقبة جديدة أمام تحقيق سالم
عادل وشامل في الشرق األوسط).
ورد في البند السادس من القرار أن مجلس األمن
«يشجب بشدة ممارسات «اسرائيل» وتصميمها
على متابعة هذه السياسات والممارسات ،ويدعو
حكومة «اسرائيل» وشعبها إلى وقف هذه اإلجراءات
وتفكيك المستوطنات القائمة ،وبصورة خاصة
إلى التوقف بصورة فورية عن إنشاء المستوطنات
وبنائها والتخطيط لها في األراضي العربية المحتلة
منذ عام  1967بما فيها القدس «.
وأعلن مجلس األمن الدولي في 30حزيران عام
 1980في القرار  476بطالن اإلجراءات التي اتخذتها
«اسرائيل» لتغيير طابع القدس ،وج��اء في البند
ً
مجددا أن
الثالث من القرار أن مجلس األمن «يؤكد
اإلجراءات واألعمال التشريعية واإلدارية كافة التي
اتخذتها «اسرائيل» القوة المحتلة الرامية إلى تغيير
معالم مدينة القدس الشريف ووضعها ليس له اي
سند قانوني وتشكل خرقا التفاقية جنيف الرابعة»،
وجاء في البند الرابع من القرار  476أن مجلس األمن
« يؤكد أن اإلجراءات كافة التي غيرت معالم مدينة
القدس الشريف ووضعها الجغرافي والبشري
والتاريخي هي إجراءات ملغاة وباطلة ،ويجب إلغاؤها
ً
وفقا لقرارات مجلس األمن ذات العالقة «.
البقية ......................ص23

3

االفتتاحية
|| د .ح�سني جمعة

من يحكم من؟
ـ إن ما يشهده عالمنا ـ اليوم ـ من تغييرات وأحداث مأساوية كبرى يؤدي
إلى قلق إنساني عظيم؛ ويثبت أن الحكمة غدت مجرد أمنية بعيدة المنال؛ ألن
قوة الحق قد ندر وجودها؛ على مستوى األفراد والشعوب واألمم والدول الكبرى
والصغرى؛ فالمبدأ الذي طفق يشيع بين ظهرانينا هو استعمال حق القوة المادية
للسيطرة على اآلخر ،بدل قوة الحق ..وصارت المصالح والمنافع هي التي تقود
ً
الدول وتسيرها؛ فضال عن بعض المخططات االستراتيجية على مختلف االتجاهات.
فالروح السيادية ألي دولة صغرى بدأت ترسف في أغالل القهر والظلم؛ واالستبداد
واالستغالل؛ واإللغاء واإلقصاء ..ولم تعد قادرة على رفع ربقة الذل والصغار عن
كاهلها؛ أي إن الدولة القوية ـ كما هو عليه حال الواليات المتحدة األمريكية ـ
سيطرت على العالم ومقدراته البشرية وأخذت تجره إلى أماكن قصية من العنف
والقتل والفساد واإلفساد...
وكذا يقال في كل أشكال القوة المسيطرة سواء كانت في وسائل اإلنتاج ،أم في
احتكاره ألن وقوع مثل هذه األشكال ال تنتج إال عالقات قاهرة وجبارة؛ وتحالفات
مريضة وقسرية؛ وفوضى عابثة ومفارقات بشعة..
وهنا يتساءل المرء :إلى أي مدى يستمد نظام العالم الجديد وظائفه السياسية
واالقتصادية من الحكمة والعدالة والحرية والديمقراطية بعد أن سيطرت عليه
دولة واحدة واصطنعت لنفسها منذ أواخر القرن العشرين أدوات وأتباعًا من الدول
واألفراد؛ وحددت لكل دولة ما الذي ينبغي عليها أن تفعله؟ إننا حين نفتش عن
الحاكم الفعلي للنظام العالمي الجديد الذي تزعم اإلدارة األمريكية أنها تقوده
نجد إجابة حائرة ،أو معماة ...فهناك من يقول :إن اللوبي الصهيوني هو الحاكم
الحقيقي ألمريكا ،أي إن الكيان الصهيوني هو الذي يحكم أمريكا ،علمًا أن هناك من
يقول :إن الكيان ليس إال قلعة متقدمة ألمريكا ،ولذا نتساءل :من يحكم من؟!! وأيًا
ما يكن األمر فإننا نرى أن النظام العالمي الجديد لم يعد يستمد حكمه من الحكمة
التي ارتبطت بالذات اإللهية تارة وبالعدل واإلنصاف تارة أخرى ،وبكليهما تارات
وتارات ..فالحكم مشتق من تلك الحكمة وهو ابنها الذي يؤدي إلى إحقاق الحق
والخير والجمال؛ ويبتعد عن مفاهيم الهيمنة والسيطرة التي تؤدي إلى استعباد
البالد والعباد ..وهو أبعد ما يكون عن الدوائر األمريكية والغربية وقياداتها..
وكلنا يعرف أن الخالق الذي يملك السموات واألرض يتفضل على اإلنسان بالحرية
ً
والكرامة ،ويجعله مسؤوال عما يتخذه من قرارات في إطار ما يسمى الحقوق والواجبات
وكذلك حددت الشرائع السماوية حق الدول الصغيرة في األمن واالستقرار والحرية
والسيادة والتصرف في شؤونها الداخلية من دون أي تدخل خارجي ،مهما كانت
األسباب والذرائع ..إن أي دولة قوية ال تؤدي قوتها إلى األمن واالستقرار واالطمئنان
والسعادة في العالم إنما هي قوة باطلة باسم الشرائع والمبادئ والقيم ..ونحن
في هذا المقام ال نبحث عن الدولة الفاضلة ،وال عن حكومة النبالء التي تقضي
ً
قضاء مبرمًا على كل أشكال الظلم والقهر والجهل واالستبداد والفساد ..بل نبحث
عن الدولة التي تتصف بالشخصية الحضارية االجتماعية الخلقية القانونية التي
تستجيب لمتطلبات التغيير والتطوير واحترام سيادة من هو دونها من دون أن
تعتدي على غيرها.
ُ
ونرى أن أي دولة مالكة لهذه القوة تعتقد أنها لن تغلب ،وكأنها نسيت حال
األمثلة الكبرى في التاريخ من عصر جلجامش وفرعون إلى اإلسكندر األكبر ،ومن
دولة الروم والفرس إلى الدول االستعمارية الحديثة ..وكل قادتها اعتقدوا ـ في
ذواتهم ـ بأنهم يحكمون السموات واألرض ..فما َّ
صح اعتقادهم وزال حكمهم ألنهم
ابتعدوا عن قوة الحق؛ والحكمة الراشدة ..فالقوة الغاشمة إذا ضغطت بإغراءاتها
على القوي تحكمت بهَ ،
وه َوت به إلى القاع ...لهذا البد لكل دولة قوية أن تبحث
عما يؤكد الروح المتجددة في حياة األفراد واألمم؛ وتحدث التوازن بين المسؤولية
والحكمة ،والعدالة واالنضباط؛ والتقدم واالرتقاء من دون أن تنزع من اآلخرين
إنسانيتهم أيًا كانت قدرتها وسلطاتها ،وسواء كانت سلطتها أبوية أم اجتماعية
أم سياسية أم دينية أم إدارية أم اقتصادية ..فالحكم الصالح يستمد من الحكمة
بناء عالقته الموضوعية الكريمة من صفاتها المشبعة بالرحمة ،والمنضبطة بقيم
اإلنسانية الخيرة والتعاليم السامية ،والبعيدة عن التضليل واالنحراف والتشويه
واألقنعة الزائفة ..وبناء على ذلك كله يتجدد السؤال الوجودي :من يحكم العالم؟!!
إنه السؤال الذي يتردد على األفواه كثيرًا في كل زمان ومكان أهي قوى الحق أم
حق القوة بكل أنماطها؟!.
وأرى أنه ال أحد يحكم أحدًا إال بنسبة محددة؛ والزمن ـ دائمًا ـ يفرض سلطته على
الجميع متذكرين ما يتردد على ألسنة الناس :الطفل يحكم المرأة ،والمرأة تحكم
الرجل؛ والرجل يحكم العالم؛ والدائرة مستمرة.
ونرى أن الحكم ـ بمعناه الدقيق الدال على الهيمنة والسيطرة ـ حكم نسبي
في الزمان والمكان والمجتمعات ،والطبيعة وكأي قوة عظمى قابلة للضعف ثم
االندثار ..حتى إن أقوى الحيوانات ينال الزمن منه ،وكل هو الحال مع االمبراطوريات
البشرية التي تداولت شؤون السياسة والسيطرة منذ القديم ..ويبقى َح ْصر حكم
العالم باألفكار ّ
الخيرة التي تنفع البشرية على الدوام؛ فهي التي تخترق الزمان
ْ
َ
والمكان والبيئات وتعيش إلى ما ال نهاية .وتنتهي مقولة :من يحكم من؟!.
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أمريكا وإسرائيل والمستقبل
| د.يو�سف جاد احلق

ّ
هومروع ما يجري في العالم اليوم من فظائع
كم
وانتهاكات تطال اإلنسان ،جسدًا وروحًا وكيانًا،
مهددة حقوقه الطبيعية في ملكية أرضه وتقرير
مصيره في وطنه وحريته في رأيه ومعتقده إلى حد
حرمانه من أن يحيا حياة طبيعية على كل صعيد.
يقع هذا كله لإلنسان المعاصر بسبب من هيمنة
القطب األوحد - ،حتى وقت قريب -المعتمد على
منطق القوة وسطوة الغطرسة والجبروت ،يفرض
ما يشاء على من يشاء ،وكأنه سيد العالم بال منازع.
ومما هو أدهى وأمر أن هذا القطب يزعم متبجحًا أنه
إنما يصنع ذلك من أجل (الديمقراطية) و(حقوق
اإلنسان) ،وهو أول المنتهكين لها عمليًا في سائر
أرجاء المعمورة ،وحتى في أمريكا نفسها.
ال يقل عن هذا ترويعًا أن اإلنسان المعاصر
ال يجد له نصيرًا يقيه شرور هذه القوة الغاشمة؛
حيث يسود الصمت المطبق ،والتغاضي التام عن
أفظع الممارسات اإلجرامية ،حتى لكأنها تحدث
على ظهر كوكب آخر .هذه الحالة غير المسبوقة
في التاريخ هي الخطر الحقيقي على مستقبل
البشرية في قادم األيام ،والذي لن يكون العرب
والمسلمون وحدهم ضحاياه ،فما من أحد سوف
يكون بمنجاة من عواقبه.
غني عن القول أنه لم يعد خافيًا – برغم كل
المساحيق التجميلية والتمويهات اللفظية
والمصطلحات الخادعة – أن العرب والمسلمين
ُ
هم المستهدفون ،بعد أن استبدلوا باالتحاد
السوفياتي .ولقد نجح الصهاينة بالتواطؤ مع من
سموا أنفسهم بالمحافظين الجدد ،أمثال أليوت
إبرامز وديك تشيني وبول ولفتز وريتشارد بيرل
وبرنارد لويس ،وصموئيل هنتغتون ،وآخرين ،بأن
جعلوا من هذا التوجه إيديولوجيا تقوم عليها
استراتيجية بعيدة المدى ،لحرب على العرب
والمسلمين خاصة في حقول االقتصاد والثقافة،
إلى جانب الحروب العسكرية العدوانية  .ولقد
أنجزوا الجزء األول من مخططهم الشيطاني في
أفغانستان والعراق وفلسطين حتى اآلن – وإن هم
لم ينجحوا تمامًا في أي منها ،إال أنهم لم يتوقفوا

عن ممارسة العدوان وحبك المؤامرات ،كما هو جار
اآلن من تمهيد وإعداد محموم ،توطئة لعدوان على
سوريا وإيران ولبنان ،إن هم نجحوا في الخروج من
ورطاتهم في العراق وأفغانستان ،وأماكن أخرى.
وهل كانت محض مصادفة أيضًا أال تقع المجازر
المروعة في أوروبا إال حيث تواجد المسلمون من
البلقان!..؟
ال تعدم أمريكا وصهاينة البيت األبيض القدرة
على اختالق الذرائع والمسوغات ،التي يثبت في
كل م��رة أنها مجرد اف��ت��راءات باطلة وأكاذيب
مكشوفة ،تكفلت بترويجها صناعة إعالمية
متقنة لتضليل الرأي العام األمريكي والعالمي .ألم
يتمكنوا ،وبأعجوبة مدهشة ،من صرف أنظار العالم
عن فظائعهم وفضائحهم في سجن (أبو غريب)
وأخيه في (غوانتانامو) على سبيل المثال ال الحصر
...؟! لقد كان حريًا بوقائعهما كشف حقيقة اإلدارة
األمريكية والكيان الصهيوني ،بوصفهما أعدى
أعداء البشرية ،ناهيك عما جرى وما انفك جاريًا في
فلسطين ،من دير ياسين إلى جنين وغزة ،وقانا
في لبنان ،وما يقع من مجازر يومية للبشر ،وتدمير
للبيئة في غزة ،وتخريب لمصادر العيش من زراعة

ً
وصناعة وتجارة فيها ،بحيث أصبح الدمار شامال
وعامًا؛ بل هاهم يوغلون في إجرامهم فينذرون
ويتوعدون بحجب ما يسمونه (الدعم المالي) عن
الشعب الفلسطيني عقابًا له على ارتكابه جريمة
( الديمقراطية) التي سبق أن طالبوه بها؛ بل
اشترطوها عليه في االنتخابات التي جرت هناك
منذ سنوات.
ألم يتمكنوا أيضًا من التعمية على جرائم
تدنيس المصاحف ،ودم��غ العرب والمسلمين
ً
ْ
ّ
اإلرهاب؛ حيث تن ِس ُب إليهم إعماال لم
كافة بصفة
ً
يقوموا بها ،وأقواال لم يقولوها؟! .وها هي اليوم
تقف إلى جانب من عملوا ،ويعملون كل يوم،
على إهانة صورة الرسول محمد عليه السالم في
الدنمرك وهولندا وغيرها ،بذريعة أن ذلك ما هو
إال (حرية تعبير)  .وحرية التعبير هذه ال تنطبق
على من يتفوه بكلمة في مسألة (الهولوكست) –
ً
وهي ليست دينًا منزال؛ فتهمة معاداة السامية
وما يترتب عليها من عواقب تقف له بالمرصاد –
وليس ببعيد عنا ما وقع للعلماء روجيه جارودي،
وديفيد ايرفنج ،وجورج جالوي وغيرهم.
وق��د ال تخلو م��ن فائدة ق��راءة كتاب (جاك

شاهين) األمريكي الذي يصور الكثير من الوقائع
الغريبة المشوهة للعرب والمسلمين ،والمعنون
بـ( العرب السيئون الحقيقيونReal Bad Arabs،
) .والكتاب يندد بالممارسات األمريكية ،ووسائل
إعالمها المغرضة والمتحيزة التي تكيل بألف
مكيال ،ال مكيالين اثنين حسب التوصيف الدارج
حتى اآلن.
وأمريكا تبدواليوم ألي مراقب وكأن ال همّ
يشغلها ،وال عمل لقادتها وم��ن معهم من
المحرضين الصهاينة سوى العرب والمسلمين،
دون سائر العالمين  !...وفي هذه اآلونة المشرق
العربي ،وعلى رأسه سوريا العربية .
إن هذا الصمت العالمي السائد على ما يجري
ً
لهو– كما أسلفنا -الخطر الحقيقي القادم ،آجال أو
ً
عاجال ،على نطاق العالم بأسره .إن الغلو االسرائيلي
– األمريكي في استخدام القوة والمال ،وممارسة
الضغوط الهائلة المغرضة والمتحيزة دائمًا،
استهتارًا بالعواقب واالحتماالت قد تجاوزت
حدود قدرتهم على التحكم في نتائجها ،وهي
من ثم سوف تفضي – حسب المنطق البيولوجي
والسيكولوجي والتاريخي  -إلى انفجار ال يبقي
وال يذر ،وربما إلى حرب عالمية تهدم المعبد فوق
رؤوس الجميع ،إال من رحم الله ،وبنو إسرائيل ومن
شايعهم سوف يكونون أول الخاسرين جزاء وفاقًا
لما جنوا على البشرية من ويالت على ّمر العصور .
وأمامنا مثاالن ،أحدهما قديم في التاريخ،
ّ
وثانيهما معاصر قريب .األول ما حل بالذين سعوا
– من يهود -لدى الحاكم الروماني إلى صلب سيدنا
عيسى عليه السالم ،فتشتتوا في األرض شيعًا
وأفرادًا ،والثاني سقوط االتحاد السوفياتي الذي
كان يضاهي – وربما فاق – أمريكا قوة واقتدارًا.
وإذا كانت المقدمات ال بد آتية بنتائج من
نوعها ،فما نشهده اليوم ليس إال المقدمة لما
سيحل بهؤالء المتغطرسين في قادم األيام.
َّ
ولرب قائل يقول :إنها أمنية ليس إال..
هي كذلك ولكنها أيضًا حقيقة مؤكدة ال ريب
فيها .
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دينامية البنية وحراك السرد في رواية حيدر حيدر
| د .ر�ضوان القم�ضاين
حيدر حيدر واحد من أبرز أعالم الرواية العربية
السورية .أسهم في مسيرة تطور الرواية العربية
السورية ،وواكب تطور هذه الرواية مثلما واكب أحالم
وانتكاساته،
ارتقاءاته
الوطن وهمومه وأحزانه،
ِ
ِ
وتطلعاته ،شكلت رواياته األولى انطالقة
صراعاته
ِ
ِ
جديدة للرواية العربية بعد هزيمة حزيران ،1967
وحين كتب ّ
نصه الخاص استلهم أشكاله بنياته
باحثًا عن خصوصيته التي تزيل إخراجات المنافقة،
آنية معاصر ٍة،
وتقيم عالقتها مع التراث في قراء ٍة ٍ
من دون أن تلبس مالءة أيديولوجية بيضاء أو حمراء
أو خضراء ..أو سوداء .واتسم سرده بتقنيات روائية،
رواية إلى
جعلته في حراك دائم ال ديني يتجدد من
ٍ
أخرى ،وهذه الدينامية أو الحراك في بنيات السرد
سمة أساسية من سمات الرواية المعاصرة؛ إذ إنها
ُ
سريع التحول مقارنة باألجناس األدبية
جنس أدبي
األخرى التي واكبتها :الشعر والقصة والمسرحية.
وه��و جنس ي��ك��اد يستعصي على التوصيف
الحدي أو التصنيف وفقًا لمعايير مضمونية أو
فنية أيضًا ،مهما
أيديولوجية أو بنيويةُ ،وربما
ٍ
تعددت أشكال ُ
البنى السردية فيها ،لتكون رواية
َ
واحد أو رواية
َح َد ٍث أو رواية شخصية؛ رواية
صوت ٍ
ٍ
تتعدد فيها األصوات ،رواية مكان أو رواية زمان،
رواية تحليلية ..اجتماعية أو نفسية أو أيديولوجية،
رمزية أو وجودية أو رواية الالوعي ..الرواية جنس
يرفض مقوالت التصنيف والتجنيس ،ألنه جنس
ارتبط بحبل سري مع مقوالت الحرية والديمقراطية
َ
مارت
والعلمانية ،وهو ارتباط ال ينفصم ،يحدده
روبير بقوله« :ال ديموقراطية من دون رواية ،وال رواية
من دون ديمقراطية» .إنها ّ
نص يرفض التأطير،
ويتحدد وفقًا لثنائية رومان ياكبسون :أدب/ال أدب،
ويحتار مع ثنائية روالن بارت :نص /ال نص ،على
الرغم من أن مقولة النص هي المقولة القادرة على
كتابة ألدب ال
خلخلة التصنيفات القديمة ،ألن كل
ٍ
تنتج إال نصًا يدفع بنا نحو تراسل الفنون وتداخل
أجناس الكتابة .إن ديمقراطية الرواية المتمثلة
في دينامية بنيتها وح��راك سردهاَ ،
دفعت بها
إلى اجتياز الحدود المؤطرة لألجناس األدبية ،أي
بنوع ،وال
من الكتابة النوعية ،إلى كتابة ال تتقيد ٍ
يتحدد هويتها على أنها رواية إال بوجود ما سماه
روم��ان ياكبسون أيضًا «السمة المهيمنة»؛ اي
السمة الطاغية التي تجعل من هذه الكتابة نصًا
وينسبها إلى الرواية دون غيرها .وهذا ما تجلى في
روايات حيدر حيدر من نصوصه الروائية األولى:
الفهد والزمن الموحش ..إلى نصه األخير :وهجرة
السنونو .إنها ـ كلها ـ نصوص تستعصي حتى
التأطير والتصنيف ،لكنها في المآل األخير ،وفقًا
لمقولة السمة المهيمنة ،نصوص روايته.
ً
لنتابع هذه الدينامية والحراك السردي متابعة
سريعة في نصوص حيدر الروائية .بنية السرد
الروائي في رواية الفهد بنية تقوم على مفهوم
النموذج؛ أي إنها وفقًا لمقوالت المصنفين رواية
تيبولوجية ،فـ (بو علي شاهين نموذج  TYPEلكن
حراكه السردي يخرجه عن التصنيف البتولوجي؛
فهو نموذج من الواقع ،بنية سرده وحراكه يمزجان
الواقع باألسطورة ليجعال من النص ملحمة .والحراك
ال��س��ردي أيضًا يخرج النص م��ن تأطيره ضمن
الواقعية ،أوالنص األيدلوجي ،أوالحكاية األسطورية؛
ألنه ظل يتمثل مقولة الحرية التي تعلن الحرب
على نظام قائم ليفضح الخيانة والقمع ويتحول إلى
مأثرة ..هل هي أسطورة؟ لنضع النص ضمن األداء
األسطوريُ ،فهو نص يقوم على الحلم ،ولنقل الحلم
بالثورة التي أجهضت ،لكنه حلم تجسد في نموذج
من لحم ودم ،له شرف التمرد ليصنع مأثرة البطولة..
إنه نص روائي تدفعنا بنيته في حراكها السردي

إلى أن نضعه خارج األطر التي تسمه بأنه واقعي
أو رومانسي أو أسطوري أو أيديولوجي ،أو ثوري أو
سياسي ...إنه نص روائي دينامي.
إذا كانت رواي���ة الفهد ف��ي ح��راك سردها
الحكائي قربتنا من الحكاية األسطورة أو الحكاية
الواقعية ،أو مقولة البطل اإليجابي في الواقعية
االشتراكية ،أو مقولة النمذجة ـ البتولوجيا ـ فكل
هذه الـ (أو) ات تؤكد دينامية الرواية ،وقد تأكدت
رواي��ة أخ��رى هي (الزمن المتوحش) ..الزمن
في
ٍ
بحراك سردي آخر ،كأنه يبدأ
الموحش رواية تنمذج
ٍ
من الشعر« :هاهم قادمون من الجبال والسهول،
زحفًا ..ل��واء فرحهم معقود ،وأن��ا حاديهم» ثم
ينداح حراك السرد عند الراوي ليتحدث عبر تداعي
الذكريات ثم الحلم في تغذية سرد يسعى إلى
واع لتجارب الشخصيات التي تستعصي على
رصد ٍ
التحنيط والنمذجة بدءًا من واقعها ،واقع التسكع
والضياع الذي يعيشونه بين التنظير األيديولوجي
الثوري والخمر والنساء .إنها بنية سردية تعتمد
تقديم مدركات الشخصيات وأفكارها كما هي في
شكلها الواقعي العشوائي ،وهي تقنية سردية
اعتبار
تكشف عن المعاني واإلحساسات من دون
ٍ
للسباق المنطقي أو التمايز بين مستويات الواقع
سرد يقوم على عملية اختيار
المختلفة ،إنها تقنية ٍ
مبدئية واعية تنتقي ما يتفق مع بنية الرواية
رؤية أو حلم أو مالحق أو
حدث أو ٍ
ومقتضياتها من ٍ
مرات ..إنها تقنية/ال تقنية ترصد تيار الوعي عند
ٍ
الشخصيات ،يتقاطع منها الصحو /المحو ،االرتطام
بالواقع/الضياع ،الحلم /وانكساره ،إنها دينامية في
بنية الرواية تجعلها قادرة على تقديم مدركات
الشخصية وأفكارها في المقام األول ،وتتراجع فيها
حبكة وعقدة
كل تأطيرات الرواية التقليدية من
ٍ
وسارد
وراو
مؤلف
وبطل ،وكذلك توزيع السرد بني
ٍ
ٍ
وشخصية ..إنها دينامية روائية تعتمد التداعيات
في رصد الرؤيا والحلم ليتداخل فيها صوت المؤلف
مع صوت الراوي ،وصوت السارد وصوت الشخصية..
ملتزمة ـ وفقًا
هل نجعل منها رواية واقعية ،أو
ٍ
لمفهوم االلتزام في سبعينيات القرن الماضي
ـ نفسية تقوم على تداعيات أو ننسبها إلى تيار
الوعي ونلحقها بجيمس جويس أو غيره ..إنها
رواية تستعصي في ديناميتها على كل ذلك ..إنها
رؤية تطرح كل القضايا والهموم والتجارب ،دفعة
واح��دة ،يختلط فيها البعد االجتماعي والنفسي
والسياسي واإليديولوجي ،يختلط فيها الجنس
والثورة والنضال والخيانة ..والثقافة والجهل ..إنها
حال الوطن وأهله وتجريد لكل ما يعوق خروجهم
من الزمن الميت ،الزمن األع��م��ى ..زم��ن الكالب
والسفلة ،زمن المقصلة ..تقدم ذلك كله من خالل
شخصيات /نماذج ليست تبولوجية من مثل المرأة
والمقهورة أمنية ،وسامر الشاعر ،ووائل المثقف
بصوت
الجالد ،ومسرور المناضل ..فهل هؤالء كلهم
ًٍ
واحد هو صوت الراوي ،أو المؤلف ،أو السارد ..إن كال
ٍ
شخصية واحد ٍة ،فعند
منهم تتعدد أصواته في
ٍ
وائل األسدي يتعدد الصوت ،صوت المثقف ،ثم
صوت الجالد ،عن صوت ُ
الم َّدجن ،وعند راني تتعدد
راكض
األصوات ،بين صوت كاتب روائي ،وصوت
ٍ
وراء الجنس يرى أن التحرر يبدأ ِمنه ..وهكذا ،لكن
تقنية التعددية الصوتية تصبح السمة المهيمنة
في «وليمة ألعشاب البحر».
في «وليمة ألعشاب البحر» تتداخل أصوات
الشخصية عبر تقنية تقوم على أسلوب تيار الوعي
وأسلوب البوليفوني ،حسب المفهوم الباختيني..
إنها دينامية بنية سردية تمزج صوت الشخصية
بصوت الراوي ،وتتداخل أصوات الشخصية الواحدة
لتبرز العطب الداخلي في تجاربها ـ ما بين تجربتها

في الحزب الشيوعي العراقي ،وتجربتها مع الثورة
��رد روائ��ي يتعدد فيه
الجزائرية ،إنها تقنية س ٍ
صوت الشخصية عبر تداعياتها واستدعاءات
للحظات ،يحضر فيها الماضي الدامي لشخصيتي
مهدي جواد ومهيار الباهلي ،ليختلط صوت ذاك
الماضي مع صوت ينتجه حاضر مضطرب معقد،
لكنه حاضر يذكر دائمًا بحرب األه��وار ويدخل
أص��وات الشخصية في ح��وار بين ج��راح الماضي
وحاضر مفتوح على حرب أهلية ،وسلطة دموية،
ٍ
ثم بين حياة في األهوار يتجسد فيها طبيعة ِبكر
بحر في المشهد الجزائري،
غير مأهولة ،في مقابل ٍ
ثم يتعدد صوت الرؤيا ليقدم انبثاق زعيم مستبد،
متوحش مختلط الدماء
لوياثان حيواني
مع انبثاق
ٍ
ٍ
ُ َّ
والنوع .مع تعدد صوت فلة بو عناب ،بين صوت
مشاركة في حرب التحرير وص��وت أنثى يبحث
رجل ُيشبع شبقها وشوقها وحنينها
كينونتها عن ٍ
ويمنحها بعض الطمأنينة في زمن الذئاب .إنها
تعددية صوتية تقوم على حراك سردي تختلط
فيه األصوات باصطناع األساطير وتعظيم الصور
البطولية مع أصوات يحضر فيها الوصف لفضاء
ممتد شاسع يغسل النفس من أحزانها وآالمها..
فهل يمكن تأطير مثل هذه الدينامية في البنية
َ
إط��ار أو تصنيف ..ليس لنا إال أن
الروائية وف��ق
ٍ
ً
َن َ
ضعها في إطار ينطلق من أنها رواية تشكل نقلة
ً
نوعية في تطور بنية الرواية السورية ،أو مفصال
أساسيًا في تشكلها لحظة صدورها في مطلع
ثمانينيات القرن الماضي ،وهو مفصل أساسه تلك
الدينامية في البنية الروائية مع ما يقتضيه من
حراك سردي ،لن يتوقف ليصبح إطارًا أو نموذجًا ،بل
سيتابع تحوالته السردية في مرايا النار.
تتمثل دينامية البنية في مرايا النار في أنها ال
تلتزم بزمن معين بل تقفز من زمن هذه الشخصية
إل��ى زم��ن تلك ،وت��ت��راوح بين داخ��ل الشخصية
وخ��ارج المكان الروائي وت��ردد بين ق��راءة باطنية
للشخصيات ونكهة الضباب الداكن ،مستندة
سرد يبدأ من الحكاية مع خيمة كراكوز،
إلى
ِ
حراك ٍ
ُ
َ
ُ
َ
ليكون الراوي مراقبًا للحدث يسرده ويصفه ليصبح
ً
ُ
صوته شخصية روائية تتعدد أصواتها وتنصهر
حكاية ليست حكاية دميانة أنثى البحر
في سرد
ٍ
الشرقية ،وليست حكاية الحرب اللبنانية ،وليست
حكاية ناجي العبد الله ،إنها تعدد أصوات الحكاية
وتقاطعها وتداخلها على مرايا النار .وكما قامت
مرايا النار على تعدد أصوات الحكاية قامت «شموس
أصوات تغوص في األساطير المعيشة،
الغجر» على
ٍ
قد تمتد إلى الماضي ،لكن بؤرتها هو الواقع الراهن،
فهي أصوات «تخرج من دم العائلة ودم اآللهة ودم
السلطة الجائرة ليؤكد أصحابها من جديد تحت
شموس الغجر ..إنها بنية تكشف الواقع حين
تقدمه في صياغة جديدة في تصورات ال يعوزها
اليقين ،وهي تصورات مسكونة بالتشاؤم وكأنه
يقين اليأس لوال والدة «راوية» على يدي غجرية في
ً
الحقل تحت ُالشمس ليكون صوتها تحويال للوعي؛
والوعي ،إن أ ْحس َن تحويله ّ
يحول الواقع ويمحي
ِ
الحدود الفاصلة بين الحلم والحقيقة ،وينتزع
النفس من شرانق الموروث والمفروض والمطلوب
ليكون األمل مضوء جديد حين تهبط الظلمات من
ِّ
فج عميق.
كل ٍ
لنعد فنقول :إن الرواية هي الجنس األدبي
س��ري ُ��ع التحول ،ال��راف��ض لمقوالت التصنيف،
ودينامية البنية السردية وحراكها يجعل من
ً
السيرة الذاتية رواية بامتياز ،ويسمح للرواية أن
تطغى عليها الفلسفة ،أو الشعور أو الحدث أو..
الشكل المفتوح؛ فالشكل المفتوح
لتكون رواية
ِ
ً
شرطه ديمقراطي ،ال تقوم رواي��ة من غير هذا

حيدر حيدر
الشرط ،وهو شرط يبعد النص الروائي المفتوح عن
النص الروائي الكالسيكي ،وما دفعنا إلى مثل هذه
العودة هو نص (مراثي األيام) ،فإذا كنا نتحدث عن
نص روائي مفتوح شرطه ـ كي يكون رواية ـ وجود
سمة مهيمنة فيه ،والسمة المهيمنة في (مراثي
األيام) هي وحدة الموضوع ،ووحدة الموضوع تقوم
على مقولتين متالزمتين :الموت والسلطة ،فهما
زمن سلطوي،
مترابطتان يتأملهما حيدر حيدر في ٍ
ومآل يندد بهع تنديدًا ال مزيد
لينظر إلى بداية
ٍ
ماض ما هو بالماضي ،وعائدًا إلى
عليه ،ذاهبًا إلى
ٍ
حاضر ال زمن له ،مستعرضًا تاريخًا قديمًا حديثًا في
ٍ
تنويع للنص المفتوح ،يفتح الزمن الراكد على أزمنة
ِ
بحراك للسرد
متجانسة تشبهه ،مستعينًا
بعيدة
ٍ
ٍ
ً
هجاء للسلطة وسخرية من التاريخ الذي
يجعله

تنتسب إليه ،إنه حراك يخلط األزمنة المستبدة،
ويجعل الحيوان أرقى من اإلنسان ،حين يتوقف
ُ
عند محطات في هذا الحراك قوامها القتل والغدر
زمن راهن ليكون
واالغتيال في امتداداتها إلى ٍ
«تاريخ السلطة العربية في الماضي والحاضر ،لم
ٌ
فواحد،
يتغير فيه سوى الشكل والظهر ،أما الجوهر
ٌ
سرمدي ،لكنه متأصل بنيويًا وسالليًا،
ويبدو ِش ْب َه
ٍ
وجينيًا في التكوين السلطوي ونظرية الحكم ،إنه
النص المفتوح الذي يجعل الرواية ال رواية ،بمعنى
أنها مختلفة تنماز جذريًا عن طبيعة المألوف ،فيها
غنائية عالية ،وفيها عناصر درامية ،فيها واقعية،
وفيها رومانسية ،فيها فكر وفيها فلسفة وفيها
ٌ
ٌ
راهن في الماضي والحاضر،
تاريخ ..وفيها حدث
راهن حكاه اإلمام ابو جعفر الطبري ويرويه غيالن
تحوالت سردية
الدمشقي ،إنها دينامية تعتمد
ٍ
تجعل التقنية الروائية قادرة على جعل الذاتي
ً
موضوعيًا ،وجعل الخاص عامًا وبالعكس ،تقنية
َ
تجعل الشخصي في (اغتيال الغسق) عامًا ،وتجعل
السرد الروائي وجدانًا مفعمًا بالستر ،ويصبح الكلب
أنقى من بني البشر ،ويجعل تخلي التركيس أسطورة
حصين البحر ،ويدفع بوهيب الساهر ،المعلم،
الضابط إلى أن يصبح مقامرًا ينتهي زمنه باالنتحار.
إنه النص المفتوح ،ديناميته تقوم على التجريب،
وطابعه التجريبي ُمالزم له مهما اعتمد من تقنيات
سردية تذكرنا بنصوص روائية أخرى كثيرةْ ،
لكن
ِ
يبقى لمراثي األيام صوتها الروائي الخاص الذي
يميزها ضمن ما اتسمت به رواي��ات حيدر حيدر
من دينامية في البنية وحراك في السرد ،ليكون
نصه المفتوح نصًا روائيًا يحاور ويضيف ،يصف
ويحكي ،تتمثل فيه الذات اإلنسانية الحرة التي
َ
ّ
وراء ها شيئًا فشيئًا َ
تخل ُف َ
الكليات المغلقة
زمن
ِ
ُ
َ
لتدخل َ
زمن الخصوصيات المفتوحة.
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التأثر الحسي وعالقته بالتعلم
| عبد العزيز اخل�ضراء
يؤمن التربويون والباحثون في
علم النفس التربوي ،أن معظم الناس
يفضلون طريقة معينة على أخرى
في استقبال المعلومات والمؤثرات،
وتحليلها ،والتعامل معها.
ومن هذا المنطلق ظهر الكثير من
النظريات والنماذج التربوية والنفسية
التي أث��رت في الفترة األخيرة على
عملية التعليم ،من مناهج وأساليب
تعليمية ،وك��ذل��ك ف��ي التدريب
والتعامل مع األف��راد ضمن الفريق
الواحد .ومن هذه النظريات نموذج
م��اي��رز وبريجز  1942م لتصنيف
الشخصيات ومميزات كل نوع منها،
ون��م��وذج «دي��س��ك ال���ذي بني على
دراسات «ويليام مولتون مارستون»
 1928لتصنيف النماذج السلوكية
المختلفة بين الناس ،وجاء نموذج
«هاورد جاردنز» للذكاءات المتعددة
التي تم التعريف به في عام 1982م،
ليبين أن هناك أنواعًا متعددة من
الذكاءات ،وأن الناس مختلفون في
أنواع الذكاءات التي يتمتعون بها،
وكان تحديًا لقياس الذكاء المعرفي
المعروف بـ  IQ Testال��ذي انكب
تركيز الباحثين والتربويين عليه في
القرن الماضي.
وم��ن ضمن ث��ورة النظريات في
مجال تصنيف الشخصيات والنماذج
النفسية والسلوكية والذكائية ،جاء
ن��م��وذج «ط��رق التعلم Learning
 »Stylesفي السبعينيات من القرن
ال��م��اض��ي ،ليبين االخ��ت�لاف��ات بين
األف���راد في الطرق التي تؤثر على
إدراك��ه��م للمعطيات والمعلومات؛
ح��ي��ث يصنف ه���ذا ال��ن��م��وذج كل
طريقة تعلم ويميزها عن غيرها؛
فلكل شخص طريقة مفضلة بها،
وبها يحصل على نسبة أعلى من
التركيز وتحليل المعلومة وحفظها
أو تعلمها؛ حيث يختلف كل إنسان
عن اآلخر بطريقة تجاوبه مع األمور
والمؤثرات والشخصيات ،وذلك تبعًا
لطباعة وطريقة تفكيره ونظرته لألمور،
وتأثره الحسي المختلف .وبالتعرف
إلى طرق التعلم الخاصة بكل شخص،
ف��إن ذل��ك يمكنه م��ن ات��ب��اع الطرق
المناسبة له لتطوير معرفته وأدائه.
وكما أن هناك أشخاصًا مختلفون
بالطباع واألفكار ،فهم أيضًا مختلفون
في استجاباتهم للمؤثرات الحسية
المختلفة .وه��ذا النموذج مهم أن
يتعرف عليه ك��ل ش��خ��ص ،حتى
يحدد الطرق المختصرة التي تساعده
على تعلم الجديد ،كما أنها مفيدة
للمعلمين والعاملين في مجال وضع
المناهج التربوية والتدريبية؛ حيث
يفترض من أي وسيلة أو أسلوب
تعليمي أن يراعي جميع «طرق التعلم
المختلفة» ،حتى يضمن استيعاب
المتلقي للمعلومات المطروحة.

فيما يلي «طرق التعلم» التي تؤثر
على قدرات األف��راد في االستيعاب،
واإلدراك والتذكر.
1ـ التعلم المرئي:
وتفضل هذه الشخصية استخدام
الرسومات والصور والرموز والمؤثرات
البصرية واأللوان والخرائط كوسائل،
تساعدهم على التعلم وتنظيم
المعلومات والتعامل والتواصل مع
اآلخرين.
والمتعلم لديه القدرة على فهم
األشياء المرئية واستيعابها أكثر من
غيره ،ويحتاج إلى خلق صور عقلية
محسوسة ،فهو يتمتع بحس بصري
جيد يمكنه من معرفة االتجاهات
بسهولة ،وي��ب��رع ف��ي التعامل مع
الفراغ .ومن المهارات التي يتميز
بها هذا النوع من المتعلمين ،القدرة
على القراءة ،والكتابة ،وفهم الصور
والخرائط والجداول ،والرسم ،وتركيب
وبناء األشياء ،وتصميم النماذج ،وحل
األلغاز المرئية ،والقدرة على تحديد
االتجاهات والمواقع.
يهوى :التصميم ،الرسم ،التخيل
والتصور .يحب الفنون ،التصوير،
التشكيل ،مراقبة السينما واألفالم.
ألعاب الطفل :المكعبات ،ليجو،
أف�ل�ام ال��ك��رت��ون ،ش��رائ��ح مصورة،
متاهات ،ألغاز ،بازل تركيب الصور،
كتب مصورة ،رحالت للمتاحف الفنية،
رحالت بيئية.
والمهن والوظائف المستقبلية:
الهندسة ،الفنون المعمارية ،الرسم
والتشكيل والتصوير ،التصميم
الداخلي ،الهندسة البحرية أو هندسة
ال��ط��ي��ران ،اخ��ت��راع األش��ي��اء ،أعمال
الميكانيكا.
2ـ التعلم السمعي:
ت��ت��م��ي��ز ه�����ذه ال��ش��خ��ص��ي��ة
بالقدرة العالية على أداء األصوات
والموسيقى والتفاعل معها ،وينصب
اه��ت��م��ام المتعلم على األص���وات
المحيطة بجميع أن��واع��ه��ا ،تلفت
ن��ظ��ره األل��ح��ان واألغ��ان��ي والسجع،
واألن���م���اط الموسيقية .سيجيب
المتعلم للموسيقى إما بتقديرها
أو انتقادها .المهارات :الغناء ،عزف
اآلالت الموسيقية ،التعرف إلى أنماط
ُّ
اإليقاعات ،تأليف الموسيقى ،تذكر
النغمات فهم التراكيب واأللحان
الغنائية ،إصدار األصوات (الهمهمة
ـ الصفير ـ الطنين ،نقر األي��دي مع
األرجل) تمييز األصوات.
يهوى :الغناء ،الصفير ،الهمهمة،
تقليد أص��وات األشياء واألشخاص،
رح��ل�ات ل��ل��ح��ف�لات الموسيقية،
تأليف الشعر ،الكتابة الفنية ،لعب
موسيقى.
ألعاب الطفل :األلعاب التي تصدر
األصوات أو الموسيقى ،أغاني األطفال،

األفالم الغنائية ،آالت موسيقية.
والمهن والوظائف المستقبلية:
مطربون ،مدرسو موسيقى ،عازفو آالت
موسيقية ،مؤلف األلحان واألغاني،
مغنون.
3ـ التعلم الحركي أو الجسدي:
تتأثر هذه الشخصيات بالمثيرات
الحسية واللمسية ،وتفضل استخدام
لغة الجسد واليدين وحاسة اللمس،
وتتمتع بالقدرة على التحكم بحركة
الجسد والتعامل بمهارة مع األشياء
المحيطة بها ،والقدرة على التعبير
عن النفس عن طريق الحركة ،امتالك
القدرة على التوازن والتوافق بين
العين وال��ي��د .يحب لمس األشياء
واستكشافها ،ويتميز بأداء التمارين
الرياضية بإتقان ،التمثيل ،تقليد
الحركات الجسدية ،التوافق الجسدي،
التعبير عن المشاعر بأداء الحركات
الجسدية (اإلي��م��اء ـ لغة ال��وج��ه ـ
اللمس).
يهوى :ال��رق��ص ،ال��ج��ري ،القفز،
والرياضة بمختلف أشكالها ،يحب
البناء ،اللمس ،اإليماءات ،التمثيل.
ألعاب الطفل :الدراما والتمثيل،
ال��ح��رك��ة ،ب��ن��اء المجسمات ،يحب
الرياضات وألعابًا بدنية وحركية،
األنشطة اليدوية والمهنية.
والمهن والوظائف المستقبلية:
مدربون أو العبون رياضيون ،أبطال
ألعاب القوى ،ممثلون ،رجال إطفاء.
وي��م��ك��ن ل�لأه��ل وال��م��ع��ل��م في
المدرسة التعرف إلى الطريقة المثلى
التي يتعلم بها الطفل ،وبالتالي ترفع
من إدراكه وأدائه من خالل المالحظة
ودراسة األمور التي يفضل التعامل
بها ،ويتأثر حسيًا بصورة أكبر معها
من غيرها ،ويكون ذلك من خالل:
ـ م�لاح��ظ��ة س��ل��وك ال��ط��ف��ل في
التعامل مع المعلم وم��ع أصدقائه
داخل الصف وفي وقت الفراغ.
ـ متابعة مالحظات المعلم عن
تفاعل الطفل ،واالستفسار عنه في
اجتماعات أولياء األمور حول ما يميز
الطفل..
ـ متابعة أوراق المدرسة وأعمال
الطفل وسجل تطوره.
ـ م��ن النقاش م��ع األط��ف��ال عن
أنفسهم وم�لاح��ظ��ة ق��درت��ه��م في
التعبير عن ذاتهم.
ـ األلعاب والميول التي يفضلها
الطفل.
ـ النشاطات التي يستمتع الطفل
بها في المدرسة.
ـ أسئلة واستفسارات الطفل
ت��ش��رح الكثير ع��ن طريقة تأثره
بمحيطه وما يلفت نظره من األمور.

«التأصيل» وما أدراك ما «التأصيل»

في الثقافة العربية الحديثة
| د .عبد النبي ا�صطيف
نزعة التأصيل (أو لنقل الميل إلى ّ
تلمس أصل  originفي الثقافة األم لكل
ما هو ُم َ
حدث  neoوجديد  newوحديث  )modernنزعة طبيعية ،وواسعة
َّ
متفهم تمامًا؛ ألن على هذه
االنتشار ،ورواجها في الثقافة العربية الحديثة
الثقافة ،بوصفها ثقافة قومية ،أن تسعى إلى تأكيد حضورها في المشهد
َّ
المهددة من جانب الثقافات الوافدة،
الثقافي المعاصر ،تعزيزًا لهويتها
وبخاصة الغربية منها.
والغالب على عمل بعض دعاة التأصيل (والسيما المفتونون بالتراث العربي
افتتانًا يكاد يصرفهم عن كل ما عداه) ،لجوؤهم إلى المعاجم العربية القديمة
وبخاصة (لسان العرب ،وتاج العروس ،والقاموس المحيط ،وغيرها) بحثًا في
جذور اللغة العربية الثنائية أو الثالثية أو الرباعية عن أصل لنظرية ،theory
أو فكرة ،ideaأو مقولة ،categoryأو مصطلح ،idiomأو مفهوم ،concept
واالنطالق منه في تحديد داللة هذه النظرية ،أو تلك الفكرة ،أو المقولة ،أو
المصطلج ،أو المفهوم ،ومن ّ
ثم الزعم بأن أصولها موجودة في الثقافة العربية
القديمة ،واإليحاء ،ربما بشكل غير مباشر ،بأنه ال تثريب على العرب المعاصرين
ّ ّ
خل قديم ّ
يقدم بآنية جديدة.
إذا ما استعملوها في حياتهم ،فهي مجرد
وقد تبدو ممارسة كهذه ،للوهلة األولى ،ممارسة منسجمة داخيًا ،منطقية،
َ
ّ
مسوغة بأي معيار من المعايير .ولكن الحقيقة أن
ومعقولة ،ومن ثم فهي
مساءلة جادة لهذه الممارسة تظهر بوضوح أن هذا الضرب من الممارسة يجانب
واقع هذا الشكل من التثاقف أو المثاقفة  acculturationبين الثقافة العربية
الحديثة وبين الثقافات الغربية الوافدة.
ذلك أن هذه النظريات ،واألفكار ،والمقوالت ،والمفاهيم ،والمصطلحات ،قد
وفدت علينا من ثقافات «اآلخر» /الغربي والشرقي ،وهي بالتأكيد جزء ال يتجزأ من
هذه الثقافات ،ولذلك فإن التعامل مع نظيراتها في الثقافة العربية الحديثة،
ً
تقتضي منا أن ننظر بداية إلى دالالتها في تلك الثقافات :كيف نشأت ،وكيف
تطورت ،وكيف اتخذت شكلها األخير الذي انتقل إلى ثقافتنا.
ُ
ومعنى هذا أن مقولة «االغتراب»  alienationعلى سبيل المثال ال تلتمس
جذورها في مادة «غرب» في المعاجم العربية القديمة؛ بل ينظر إلى دالالتها
المعجمية واالصطالحية والفكرية في المعاجم والمراجع الغربية ،و»التفكيك»
 deconstructionكذلك ال تلتمس أصوله في لسان العرب ،أو القاموس
المحيط ،أو أساس البالغة أو غيرها ،بل يبحث عنها في المعاجم الفرنسية
اللغوية واالصطالحية؛ وال ُينظر إلى دالالته في المعاجم العربية؛ بل في المراجع
الفلسفية الفرنسية ،وال سيما كتب جاك ديريدا .وكذا الشأن في أي نظرية أو
فكرة ،أو مفهوم ،أو مصطلح وافد.
ِّ
وليس على المرء أن يذكر في هذا المقام بسوء الفهم الذي اكتنف فهم
العديد من العرب المعاصرين للعديد من اآلراء واألفكار والنظريات والمصطلحات،
بسبب عدم التماس دالالتها في مراجعها الغربية ،وإهمال النظر إلى ِّ
محدداتها
المختلفة في الغرب.
وألن هذه النظريات والفلسفات واألفكار والمفاهيم والمصطلحات قد
جاءتنا من ثقافات «اآلخر» وتقاليده الفكرية واألدبية والنقدية ،فإن علينا أن
ندرس ُس ُبل انتقالها إلى الثقافة العربية الحديثة؛ سواء أكان ذلك بشكل
مباشر أم غير مباشر ،وعلينا بعد ذلك أن ندرس ما طرأ عليها من ّ
تحوالت في
رحلتها هذه إلى هذه الثقافة ،خاصة وأن هذه التحوالت مرتبطة على نحو وثيق
بالحاجات العربية التي أملت على المجتمعات العربية التفاعل معها على نحو أو
آخر .وال ننسى في نهاية المطاف أننا نتعامل مع فهم العرب لها ،وتوظيفهم
لمختلف جوانبها في ّ
تدبر نتاجهم الثقافي والفكري واألدبي والنقدي .ذلك
أن الترجمة -وهي القناة األكثر أهمية في عملية التثاقف بين األمم والشعوب
َ
– هي عملية قراءة ،وفهم لنصوص اآلخر ،ومن ثم اإلفصاح عن هذا الفهم
َّ
والتعبير عنه باللغة الهدف ،ومعنى هذا أن النص المترجم في ُحلته الجديدة
ليس غير تجسيد لهذا الفهم ،بصرف النظر عن مدى دقته وصحته وكفاءة من
قام بترجمته.
والحقيقة أن ما يطرأ على هذه النظريات والفلسفات واألفكار والمفاهيم
والمصطلحات ضروري من أجل تسهيل عملية توطينها في الثقافة العربية
ُ
الحديثة ،حتى تمارس دورها الحيوي في حفز الكثير من التطورات التي تطال
مختلف جوانب هذه الثقافة ،ومن المؤسف حقًا أننا غالبًا ما نغفل عن هذا الدور
ّ
الذي ُي ّ
عد بحق جزءًا من سنة التفاعل بين األمم والشعوب ،التي تتعارف؛ أي
َ
َّ
يعرف بعضها بعضها اآلخر ،وتتبين من ثم حكمة االختالف والتنوع اللذين
يكمنان وراء العبقرية البشرية.
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هذا الملف:
إذا كان المسرح يعني التمثل والتواصل والمشاركة والقرب
والحضور والتعود واأللفة والتفاعل ،فإنه يعني االعتراف باآلخر فكرًا
وممارسة ،من خالل الحوار الداخلي في العمل ،واالهتمام الخارجي
ّ
بوجود النظارة الذين ينتمون إلى شرائح متعددة في المسرح،
واإلصغاء إلى ردود أفعالهم المباشرة والالحقة ،وانتظارًا لألفكار
واألفعال ،واحتفاء بها دراسة ونقدًا ،بما تتضمنه من إيجابيات
وسلبيات ،تحتمل بدورها المناقشة والحوار حول صوابيتها أو
بطالنها!
وإذا كان المسرح شزرات من الحياة ،أو توقًا إليها ،أو محاولة
لرصدها وإدانة القاتم فيها ،ورفع الظلم عمن ولدتهم أمهاتهم
أحرارًا؛ فإن المسرح في سورية يحتاج أيضًا إلى من يرفع الظالمة
عنه؛ فليس الواقع المسرحي القائم هو المرتجى ،وليس ما يعرض
بمختلف عروضه ومشاهده ومسمياته ومنابره وإيقاعاته ..هو
الممكن ،وكفى المبدعين والمثقفين و»القائمين عليها» تعب
ّ
وشر السؤال المادي
المبادرات الخالقة وعناء المحاوالت الجادة،
والمعنوي ،وشرور التدخالت والضغوطات والمحبطات ..ولعل ما
يزيد من فرادة المسرح وأعبائه تعدد العناصر المشاركة في إنجازه؛
ابتداء بكاتب النص ،وانتهاء بمن يغلق الباب ،أو يسدل الستار بعد
انتهاء العرض ،مرورًا بالمخرج والممثلين والكوادر األخرى جميعها،

ً
وصوال إلى الجمهور المهتم ،كل حسب ّ
حيزه المتاح وقدرته على
تفعيله وخبرته وإمكانياته..
وبدهي أن هذا كله يحتاج إلى عمل جماعي ّ
جدي لتحقيق
االنسجام الذي ّ
يؤمن النجاح ،ولعلها المشكلة الكبرى في أي عمل
لدينا ،وال سيما العمل الثقافي؛ أي العمل بروح األسرة الواحدة؛ إنه
ّ
والهم الثقافي ،والروح
مطلوب وممكن بتوافر الهاجس اإلبداعي،
المسرحية التي تعطي بال حساب..
وليست أهمية النص المسرحي مثار جدال؛ فهو األساس الذي
يحمل المبنى بعناصره األخرى جميعها .وإذا كان األساس هشًا ،فال
منقذ وال مجير ،مهما تألألت الزينات ،واستشرت الدعايات واإلعالنات،
وتأنقت المناظر واأللوان ..وهذا ال يقلل من أهمية العناصر األخرى
التي تميز المسرح ،ولكنه يحفز على االهتمام بكتابة النصوص
وحسن اختيارها.
وتظهر هنا مشكلة أخرى قائمة بحدة ،تتمثل بإهمال النصوص
المسرحية العربية ،والبحث عن نصوص أجنبية ،مع يقيننا بأهمية
الكثير منها وغناه وامتداد صداه ،لكن الكثير منها أيضًا يشكو في
عرضه لدينا من عدم انسجامه بيئة وأسماء ومفاهيم ومشكالت ،مما
يلزم بذل الكثير من الجهد لجعله مقنعًا ،إذا ما تحقق هذا اإلقناع
وفي أي درجة!

ّ
وغني عن القول إن لوحة النص المسرحي ال تأخذ أبعادها
الحقيقية ،وال تكتمل مالمحها إال بتجسيدها مخرجة عبر مسرح
وممثلين ومشاهدين .ومن الطبيعي أن يقلل هذا اإلحجام عن اعتماد
النصوص العربية من حماسة المؤلفين الجادين ،الذين يترفعون عن
جعل اهتمامهم منصبًا على ردود األفعال اآلنية من ضحك مجاني
وانفعاالت غرائزية! وهذا ليس تسويغًا لكتابة مسرحية صارمة
أو عابسة غير مقنعة ،وليس كل ما ال ُيتبنى للتمثيل قاصرًا ،ومن
العبث أن ننتظر من اآلخرين أن ّ
يردوا الحيف عن النص المسرحي
ومبدعيه؛ بل هي مسؤولية الكتاب أنفسهم ،ومؤسساتهم ،من دون
أن يعفي هذا المعنيين اآلخرين في مختلف المجاالت والمواقع من
المسؤولية؛ قراء ودارسين ونقادًا وإعالميين..
من هنا يأتي هذا الملف محاولة لرصد متعدد الزوايا للمسرح
في سورية في مطلع األلفية الجديدة ،قد يفيد في إعطاء فكرة
أشمل ،ورسم مشهد أوسع ،بما تضمنه من دراسات وقراءات وعروض
وأقوال وأفكار ومالحظات ..لها فائدة وجدوى؛ مع قناعتنا بأن هذا
–على أهميته -ال يكفي ،وال بد من ملفات أخرى ومالحق وربما أعداد
خاصة ،فتكون األحياز أكبر ،والقراءات والعروض والمتابعات أكثر..
والفائدة والجدوى.

األسبوع األدبي

كالم في المسرح و جلجامش يبحث عن جائزة
| حمدي مو�صللي
الحديث عن الجوائز يقودنا لاَّإلى
الحديث عن اإلب��داع الحقيقي الخ ق
النابع عن علم ومعرفة وموهبة صنعها
الرب وكساها العبد ،والسؤال المؤرق
ال��ذي يطرح نفسه علينا دائ��م��ًا ..من
ذاك الذي يمتلك
هو المبدع الحقيقي َّ
تلك الخصال ليصعد سلم المجد ؟ هنا
تقودنا الذاكرة إلى عوالم اإلبداع ورموزه
عبر رحلة زمنية مما حفظته الذاكرة
في خالياها المعرفية ،وما حفظه لنا
ال��ت��راث في وعائه الكبير من عوالم
اإلبداع ورموزه.ففي الشعر العربي وعبر
تاريخه الطويل ،لم يبق من رموزه إال
قلة خالدون فيه مخلصون له ،أعطوه
جزالة المفردات وصور الجمال وإيقاع
الموسيقا ،فوهبهم الشهرة ومنحهم
الخلود ،فالبقاء لألقوى واألمير ،وتلك
نظرية البقاء .نتذكر أصحاب المعلقات
وأش��ع��ار الصعاليك وص��در اإلس�لام
واألموي والعباسي واألندلسي وحتى
زمننا الحاضر ،ونتذكر أيضًا عمالقة
الفلسفة وال��ط��ب وال��ف��ل��ك والغناء
والقصة والرواية والمسرح ،وأن��ا هنا
بصدد الحديث عن المسرح بشكل
عام أمثال/مارون النقاش – أبي خليل
القباني – يعقوب صنوع -محمد تيمور
– ج��ورج أبيض – آل عكاشة – أحمد
شوقي – عزيز أباظة  -يوسف وهبي –
عبد الرحمن الشرقاوي – نعمان عاشور
– الفريد فرج – سعدالله ونوس – علي
عقلة عرسان – قاسم العاني – ممدوح
عدوان – عبد الفتاح قلعجي – قاسم
محمد – وقائمة األس��م��اء تطول في
سماء مبدعي المسرح ،ثم ماذا فعلنا
لكل ه��ؤالء وعلى مختلف العصور؟
بالتأكيد لم نفعل لهم أي شيء!!/
قديمًا ك��ان ق��دم��اء اإلغ��ري��ق أول
من ابتدع فكرة الجوائز ،بل ومنحوها
ألصحابها المبدعين الحقيقيين.
لقد فعل ذلك اليونانيون وجعلوها
ّ
سنة حسنة ،فأشادوا نصبًا تذكارية
ألجساد محاربيهم األف��ذاذ ،وأنصاف

نصب أخرى تمثل أدباءهم وفنانيهم
وعباقرتهم.
«م��ع أول خيط من خيوط الفجر
ن��ه��ض ص��اح��ب��ي م��ن ن��وم��ه م��ذع��ورًا
يصرخ! ..ثم نادى على صناع المدينة
ً
قائال :هيه ..أيها الصناع المهرة ..أنت
أنت
أيها
النحاس وأنت أيها النقاشِ ..
ّ
أيتها النساجة ..أنتم جميعًا ..اصنعوا
ً
ّ
وخلي تمثاال يليق بمكانته،
لصديقي
واجعلوا ص��دره من ال�ل�ازورد وجسمه
من ذه���ب »...ه��ذا ما فعله كلكامش
بخصوص صديقه ومرافقه أنكيدو
في الصراع والبحث عن فكرة الخلود ـ
جميل أن يقر المرء بفضل ذوي الفضل
والعطاء ،وهذا أقل من الواجب ..ال ألن
اآلخرين ينتظرون هذا القرار ..أبدًا!..
ألنهم بفطرتهم معطاؤون ..مثلهم
مثل الضياء الذي ينشر نوره حيثما حل
وأينما وجد.
•بهذه الحماسة كان قدماء اإلغريق
العظماء منهم المبدعين
يكرمون
ُّ
الحقيقيين ،وأقل ما يفعلون لهم هو
تكريمهم ومنحهم هذه الجوائز التي
ستبقى شاهدة على تلك اإلبداعات
التي قدموها للبشرية.
•وال��ج��ائ��زة بحد ذاتها هي أداة
ُ
معنوية ،ت��ق َّ��د ُم لصاحبها الحقيقي
المنتج الفعال في أي مجال من مجاالت
اإلب����داع ف��ي ال��ف��ن واألدب والعلم

والمعرفة؛ أي في جميع المجاالت التي
تسهم في تقديم المنفعة والخدمة
لإلنسانية.
•الجائزة كأداة تحفز المبدع على
العطاء والتألق المستمر ،وه��ي في
الوقت ذاته سالح ذو حدين إذا استغلها
المبدع الحقيقي في االستمرار في
تطوير ملكاته ،أخ��ذت به نحو الرتب
العليا ،وأبقت على مكانته الرفيعة ،أو
أنه اكتفى بهاّ ،
واعدها الحد أو الذروة
األخيرة لما أنجزه ،وأصبحت الجائزة
مثل  //بيضة الديك  //كما حصل لفيلم
سوري قديم عشنا على أمجاده سنوات
ً
دائما نبحث عن
وسنوات ،حتى كنا
مهرجان أو مسابقة في أي مكان على
سطح الكرة األرضية للمشاركة من أجل

جائزة ،حتى رفضته تلك المهرجانات
ّ
َّ
وملت منه .حينها تذكر مخرج الفيلم
ً
نفسه ،وعرف الحقيقة فضحك طويال،
وفكر في صنع فيلم آخر فأبدع ،ولكن
ّ
هذه ّ
المرة حذر من تكرار المشاركة ،وإال
لن يضحك مرة أخرى.
ً
أخيرا أنا مع الجوائز في منحها في
أي مسابقة أو مهرجان إبداعي ..قصة..
رواية ..مسرح ..علوم ..إلخ ،وأتمنى على
مهرجان دمشق المسرحي القادم األخذ
بذلك من أجل المنافسة الشريفة ،ومن
أج��ل اكتشاف المواهب الحقيقية،
والتخلص من الزبد ،فال مكان إال للمبدع
الحقيقي ال��ذي يقدم إسهاماته من
أجل السمو والرقي ،والتطور والبحث عن
المكانة الالئقة ،وأعتقد أن وزارة الثقافة

هي ال��وزارة المعنية في الكشف عن
المبدع واإلبداع في مجاالت تخصصها.
•الصور بالترتيب من اليمين إلى
اليسار :
•مارون النقاش  /الرائد المسرحي/
• عمر البطش  /موسيقي /
•محمد القصبجي  /موسيقي /
•محمد عبد الوهاب  /موسيقي
ومغن /
ٍ
مغن وممثل
/
الحمولي
�دو
�
�ب
�
•ع
ٍ
اشترك مع أبو خليل القباني في العديد
من مسرحياته /
•الشيخ علي الدرويش  /موسيقي/
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ّ
التلقي المعاصر للمسرح في سورية
| د .فايز الداية
ُ ْ َ
إعالنات للمسرح سوف تنشر،
صحيح أن
ٍ
ّ
ٌ
وسيذهب جمهور يشاهد وتتعدد انطباعاته،
ّ
ٌ ّ
عدد منا ينظر إلى النصف أو الربع أو
وسيظل
ّ
المسرحية ،ونلتقي؛
 ..المآلن من كأس الحالة
ّ
ٌ
فبعض يكتفي بالكلمات التي تتوزع الماضي
ً
َ
محاولة استمداد السحر لتتراكم وتسافر إلى
ِ
ّ
يتحرك وبيده
آخر
وبعض
يضيء!!
مستقبل
َ
ٌ
شيء يراه ّ
مغيرًا ّالركود ،ومرافقًا خفقة طائر مع
ّ
ّ
قشة ستبني عشًا يتسع لميالد متجدد ،ولكن
ّ
كله ال يعني ّ
أن لدينا مسرحًا أو عيشًا في
هذا
نسيج خيوط المسرح وألوانه!
َ
مع سيزيف أم ز َب ُ ِد البحر؟!!
ّ
يتساءل بعضهم عن الحاالت المسرحية
في سورية عبر القرن ونصف القرن منذ أعمال
ّ
أبي خليل القباني 1865ومارون النقاش1848
ّ
وتتردد الصور بين حركة سيزيفية ال تعرف
،
َ
ّ
َ
االكتمال ،وإنما تعود إلى مبتدأ لها ،وبين زب ٍد
ّ
يغطي األف��ق لكنه ينصرم سريعًا بعد هذا
ّ
ّ
ّ
التصور،
االندياح! ال شك ثمة َم ْن ال يسلم بهذا
ّ
ويقول أال ترون إلى ما كتب في صحف ومجالت
قديمة وما نشر من نصوص ولو كانت قليلة،
وما يروى من عروض؟! وسوف نوجز الحوار الذي
ّ
موسعة،
سيأخذ موقعه المديد في دراس��ة
فنقول :أين هي المسارح التي فيها شروط
للعرض المسرحي قبل دار األوبرا بدمشق؟ و من
المسرحي الذي ّ
ّ
قدم نتاجًا متتابعًا
هو الكاتب
ُع ِرض على خشبات ودخل حياة الناس والساحة
ّ
الثقافية ف��ي س��وري��ة وال��وط��ن العربي قبل
ّ ّ
ستينيات القرن العشرين مع سعد الله ونوس
ووليد إخالصي وري��اض عصمت وفرحان بلبل
ّ
ّ
ّ
ومحمد ّأبو
وعبد الفتاح قلعجي ومصطفى الحالج
ّ
معتوق؟ ولئن ذكرت أسماء فسنرى أنها مؤطرة
بحيز خاصّ ،
ّ
إن خليل هنداوي في حلب كان
صاحب ّ
نص أدبي أكثر منه رجل مسرح ،وكذلك
ّ
في الطرف اآلخر عبد الوهاب أبو السعود في
دمشق الذي احتواه العمل في عروض للنوادي
ّ
يشكل الحالة األدبية ّ
لنصه
وللمدارس ،ولم
الدرامي ولم ينشره ،ورغم أن هناك من يشير
ّ ّ
ّ
تاريخيًا في حمص
إلى مراد السباعي ،لكنه ظل
ّ
حتى أظهرته الدراسات حديثًا.
ّ
حديثنا عن التلقي المسرحي المعاصر اليوم
ّ
التحتية
في سورية يقترن بأمرين؛ هما :البنية
ّ
التصور الذي يحمله
والتقنيات من جهة ،وذاك
ّ
يتوسطون أماكن تحمل
من يكتبون اليوم ،ومن
ّ
مسرحيات حينًا بعد حين(!!) من جهة
إعالنات
ّ
ّ
ّ
أخرى ،وأما المتلقون الذين يشكلون الجمهور
فهم فئتان :األولى فيها الشباب منذ اليفاعة
حتى العشرينيات من أعمارهم ،والفئة األخرى
ّ
تضم من تجاوزوا الثالثين ،ويكاد يستوي الجميع
ّ
ً
ْ
ُ
َم ْن تلقى التعليم لمراحل َ
ومن كان زاده قليال أو
ُ
لم تتح له األيام فرصة في مدارس ،ألننا في زمن
ّ
ّ
وسلبياتها.
بإيجابياتها
الميديا وظاللها
كيف نجتذب ناسنا في المدن واألرياف
ّ
مسرحيًا يعيشون مع المسرح،
ليكونوا جمهورًا
وينتعش بهم عندما تغدو كلماته والحركة
ّ
ّ
تتقدم وتتفتح؟!
فيه فاعلة في دنيا معاصرة
هل ندخل في سباق ومنافسة مع تقنيات
االت��ص��ال وال��ص��ورة وحضورهما اليومي في
حياتنا؟ فالمشاهدون يرون التلفزة والحواسيب
واالتصاالت المستمرة ،والصورة لم تعد صغيرة
فقط؛ بل شاشاتها تمأل الجدران في البيوت
والساحات والمقاهي وهي ّ
ملونة ،وبدهي أنها

ّ
ترسل الموسيقا متدفقة بال حدود ،وتنبض مع
اللحظة الراهنة للحفالت والحوارات؟ يبدو أن
خطواتنا لن تلحق بالسباق إن لم ّ
نغير أساليب
العمل والنشاط ،إننا إذا غادرنا دار األوبرا فلن
نصادف مسرحًا ّ
يقدم المشهدية والتقنيات
ّ
يحب متابعو المصطلحات:
الحديثة ،أو كما
«السينوغرافيا»،ويتسع للفرق الكبيرة ولألداء
الموسيقي العالي ،ونظرة سريعة في دمشق
تكشف ما تسمى مسارح ،وه��ي في األغلب
ّ
جراحية مكلفة
دور سينما خضعت لعمليات
بال نتائج ّ
ّ
سارة ،ومثالها «الحمراء» ،أو مدرسية
ّ
أو تذكارية كمسرح القباني ،ال��ذي نحمل له
ّ
م��ودة تبعًا الس��م ال��رائ��د العظيم أب��ي خليل
ّ
ّ
القباني ،ولكنه ال يشفي العطش المزمن!! وقد
َ
ّ
ّ
والوحيد ُمحورًا عن قبو عمارة
كان الموقع األول
ّ
ّ
ّ
يخصص من
ع��ادي��ة ،1960ولم يخطط لبناء
ّ
األساس للمسرح ،ونفتش في المدينة الثانية
مسرحيًا؛ بل ّ
ّ
ثمة موقع
حلب ،فال نجد فيها بناء
ّ
محول عن دار سينما «مسرح نقابة الفنانين»،
الذي سرعان ما أصابه الهرم وأغلق لإلصالح،
وآخر ّ
عدلت فيه قاعة محاضرات صغيرة لتغدو
ّ
«مسرح دار الكتب الوطنية» ،وعندما شيدت
مديرية الثقافة مطلع األلفية الثالثة مع مسرح
ّ
متوسط رأينا األخطاء الهندسية الغريبة؛ ألن
المهندسين يجهلون شروط البناء المسرحي
في الصوت والرؤية ،وعمق الخشبة والحركة
الجمهور
من خالل الكواليس ،و حركة دخول
ُ
ْ
ون��داءات عملية
جهود
وج��رت بعد
وخروجه،
ٍ
ٍ
ترقيع ،وكان األغرب زرع موقع داخل قلعة حلب
في الهواء الطلق ليس فيه شرط واحد مقبول
لمسرح ،وأول ما يضيع هو الصوت في مهب
الريح على ذاك االرتفاع المكشوف!! إضافة إلى
النشاز في بنائه االسمنتي في إهاب القلعة
الشامخة والمتلفعة بأزمنة الحضارة منذ ما يزيد
ّ
على الستة آالف عام!! ّ
لجمعيات
وثمة مواقع
تستخدم لالحتفاالت العامة والموسيقا والغناء،
وهي محدودة اإلمكانات ،وتتفاوت األمكنة في
بمبان
المدن األخرى ،وهي في الغالب ملحقة
ٍ
للمراكز الثقافية.
ّ
المتحمسون قائلين :إن سحر
سيندفع
ّ
ّ
الشكلية ،وإنما
المسرح ليس في تلك البهارج
ّ
ّ
الحي ،وذلك
يشع من اللقاء الحميم والحضور
ّ
عندما تتقارب الوجوه ،وتتموج المواقف من
المشهد ال��ذي يؤديه الممثلون إلى العيون
تشخص من امتداد حيث الجمهورّ ،
إن األنفاس
ٍ
تحبس والكلمة تتعاظم مع إيماءة أو مفاجأة
تجمع األض��داد ،ولكن ال ّبد أن نعترف أن هذا
ّ
ّ ّ
كله إنما يكون لمن يظلهم مجتمع يعرف وعيًا
ّ
مسرحيًا منذ الطفولة ،وفي المدارس قراءة و
ّ
مشاهدة ،و في ع��روض متنوعة األل��وان تتاح
على تفاوت في اإلمكاناتَ ،
وم ْن يوضع في هذا
ٌ
المصاف لدينا قليل (بعض من أهل الفن أو
ّ
وتعهدها بالمتابعة في
من عرف ثقافة فنية
أسفاره ،وتلقف العروض يضفي عليها من رغبته
ّ
ّ
المتدفقة) ،أما اآلخرون فلن نرى فيهم إال هامشًا
عروض عابرة في حياته ،و
صغيرًا عرف بعض َ
ٌ
شيء منها يفسد صورة المسرح الحقيقي عندما
ً
يكون ما شاهده عمال تجاريًا أقرب إلى التهريج،
وأنا أدعو إلى دراسة موضوعية عبر استبيانات
ّ
متنوعة لنعرف من رأى عرضًا أو أكثر ومن يتابع
ّ
العروض بشكل متواتر وخاصة مع جيل الشباب،
ّ
ثم ّ
ّ
وهذا ّ
التلقي ،ومن ّ
نوجه
تصورًا لواقع
يقدم
تخطيطنا لبناء جديد للتلقي المسرحي ،وما

ُ
عرفته من شرائح لخريجي أقسام اللغة العربية
واألجنبية في جامعة حلب (و هذا نموذج تنطبق
نتائجه تقريبًا على الجامعات األخرى) ّ
قدم صورة
مفاجئة ّ
ممن يفترض أنهم أقرب إلى األدب
المسرحي العربي والعالمي؛ فغالبيتهم لم يروا
ّأية مسرحية تمثل!! وعندما طلبت منهم حضور
عرض في أثناء الفصل الدراسي ،ح��اول عدد
ّ
ّ
إيجابية،
منهم التملص ،وعاد آخرون بانطباعات
وأضيف هامشًا آخر ،وهو أن قراءتهم للمسرح ال
تزيد على بعض النصوص المقررة والمحدودة ،
وال يعرفون الصفحات الثقافية وال ملحق الدراما
الذي كان يصحب صحيفة تشرين ،ولو كان ما
ّ
يقدم إلى األطفال في سنوات ماضية فيه شيء
ً
من تأسيس المسرح ،لرأينا أجياال تقبل على
ّ
المشاهدة والمتابعة ،وتشكل جمهورًا تزدهر
معه الحركة الفنية والمسرحية ،لكن الواقع ال
ينبئ بهذا؟!
ال ّبد أن نقارن حالة ضعف المسرح في
سباقه مع التلفزة وفضائها وعالم الصورة
الجديد ،وما كان من المواجهة مع السينما منذ
منتصف أربعينيات القرن العشرين إلى أواخر
الستينيات التي أخذ فيها التلفاز المجال ،رغم
أنه لم يكن دخل الفضاء،إننا نلحظ برمجة علمية
وعملية لالنتشار في عروض السينما ،التي تتابع
اإلنتاج الجديد في السنة نفسها ،فقد أنشئت
دور السينما ،وتنامت أعدادها (ولم يقتصر األمر
على دمشق وحلب؛ بل وصل إلى القامشلي،
ّ
ومر بحمص والالذقية وحماة و سائر الحواضر)،
ّ
وتخصص بعض الدور باألفالم األجنبية وأخرى
بالعربية (نذكر في دمشق سينما أمير ودنيا
والعب ّ
ّ
اسية
وال��ف��ردوس ثم الحمراء وال��زه��راء
ّ
والسفراء و ّ
األجنبية و سينما
الخيام للعروض
ّ
العربية)،
دمشق واأله��رام ّ والقاهرة للعروض
وكانت أمكنة جذابة في ألق حداثي وطقوس
في ارتيادها ،رغم تفاوت بين مستويات فخمة
وأخرى بسيطة تعرض األقدم من األفالم ،وجاءت
ّ
متنوعة؛ فهي أوربية غربية
األفالم من ثقافات
وأمريكية هوليودية؛ ومن ّ
ثم أوربية شرقية
سوفييتية ،ومن جهة أخرى تدفقت من القاهرة
األف�لام الرومانسية والغنائية والتاريخية
والبدوية وللكوميديا ّ
حصة وافرة ،وقد خرج الناس
الرجال والنساء من بيوتهم ،وبذلوا الجهد والمال

مهما تكن قليلة
للفرجة والمتعة وللمعرفة أيضًا
ّ
أو عارضة في تحليالت بعض المنظرين!! وكان
يزيد حيوية السينما لدى الجمهور اإلعالنات
تمأل األمكنة والصحف ،وبروز االهتمام بالنجوم
ّ
وصورهن ،وفي الضفة المناظرة كان
وصورهم
ه��واة المسرح وبعض المحترفين ال يجدون
المكان المناسب إلمكاناتهم المادية وال لشروط
ّ
التحية ألنهم
عرض درام��ي ،ويستحق هؤالء
أبقوا األمل ،و سعوا للحفاظ على البذور والجذور
تقاوم اليباس!.
كيف نصل إلى المتلقي؟؟
ما ال��ذي نفعله للوصول إل��ى المتلقين
ّ
المعاصرين؟! وبشكل أوض��ح كيف نشكل
جمهورًا معاصرًا م��ا دمنا ننتظر م��ع الحلم
ّ
والمجهزة بالتقنيات في
المسارح الحديثة
الحواضر والجامعات؟ وإل��ى أن نقنع المالية
وأصحاب االستثمار ّ
أن هذه مشاريع رابحة إذا
ما أديرت بمعرفة وخبرة ال بتصرفات مكتبية
ّ
باهتة؟ لدينا محوران للعمل ،أولهما :يظل في
دائرة التقنية ،أقصد تحقيق ّ
الحد األدنى الالزم
ّ
ّ
موسيقية غنائية من
درامية أو
لتنفيذ مسرحية
اإلضاءة والصوت ،ومعهما يمكن التحايل على
ضيق المكان وفقر األلبسة وسائر مستلزمات
ّ
المسرحية؛ والمحور اآلخر يقوم على
العمارة
ّ
ّ
طرفين؛ أولهما هو المادة الدرامية المسرحية،
وهنا نقف أم��ام ّ
النص العالمي أو العربي أو
ّ
ّ
وتضم المكتبة العربية اليوم ما يزيد
المحلي،
ّ
على األلف وخمس مئة نص يمكن الرجوع إليه،
ّ
ّ
الحضارية ال للنفع
الفنية
والساحة تتسع للرؤية
ّ
الضيق الذي يفسد ّ
ّ
النص األجنبي ،أو يقدم
ّ
تأليف .
مادة فطيرًا ال قوام لها!!! على أنها ّ
والطرف اآلخر هو الفرق والممثلون الذين
ّ
التوجه إلى الجمهور ،وهنا نرى
سيحملون عبء
ّ
أننا نعود إلى المربع األول من سيرة المسرح
في سورية! فمن هم أولئك الممثلون وأين هي
ّ
المسرحية؟؟
الفرق
ّ
ّ
مسرحيتان في سورية كان
مؤسستان
ّ
المعول عليهما في العمل على تكوين جمهور
ّ
مسرحي بأطياف متعددة من ارتياد مسرح
غنائي موسيقي ،وآخر درام��ي ،وثالث يخوض
في حوار مع االتجاهات الجديدة ،وما يمكن أن
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يستفاد منه في فهم ثقافة اآلخر أو التفاعل مع
الفعل المسرحي العربي بإنتاج يحمل إضاءات
من الزمن الحاضر ،وه��ذا ما يجعلنا أق��رب إلى
أحوال الدنيا من غير ذوبان غامض في العولمة،
ّ
ّ
المؤسستين جاءتا مثالين للتناقض
لكن هاتين
بين حساب الحقل وحساب البيدر ،وهما فرقة
ّ
األساسية بدمشق ،وفرق فروعه
المسرح القومي
التي توالت في عدد من المحافظات ،والمعهد
ّ
المسرحية ،فلقد وضعت الغراس
العالي للفنون
على نحو صحيح عندما أنشئت الفرقة القومية مع
بدايات تأسيس المسرح القومي ،لكن المفارقة
هي ّ
أن ازدياد المخرجين والممثلين والفنيين فيه
ّ
– وعرفنا فيهم طاقات خالقة مبدعة على الخشبة
وفي السينما والمسلسالت  -يقابله تناقص
ّ
المسرحية ،وضياع فرصة
النشاط في المواسم
ّ
التئام ّ
محبي المسرح وتزايدهم ،ال شك أن ما
تتيحه دراما التلفزة من األجور والشهرة الواسعة
ّ
ال يمكن للفنانين رفضها ،لكنهم يستطيعون
ّ
المسرحية تنظيم
بشيء من التعاون مع اإلدارة
مشاركات دورية تحيي المواسم وتعطي األثر
ّ
الموضوعية نحن ال نغفل
الباقي ،وفي النظرة
مبادرات تبزغ حينًا بعد حين ،كما رأينا من أعمال
لفايز قزق وأيمن زيدان وعبد المنعم عمايري
وأمل عرفة ونضال سيجري ،ومعهم كوكبة من
ّ
ّ
الفنانين؛ إال أن المنهجية تتطلب االستمرار،
ّ
وكذلك بيدر معهد الفنون المسرحية الذي غدا
معبرًا إلى األعمال الدرامية في المسلسالت يدير
معها الخريجون ظهورهم لخشبة المسرح ،وكان
يمكن فصل هذا االزدواج الذي جار على المسرح،
ّ
ّ
يتخصصون
ونذكر أنه ال يزال فنانون في العالم
في مسارحهم فال يشتغلون في السينما وال
في التلفزة ،بفضل رعاية مادية كافية تساعد
على تثبيت خيارهم الفني الجمالي ورسالتهم
ّ
وموقعها في الحياة ،ولعلنا نحتاج إلى تطوير
ّ
اإلنتاج وخطط تحقق يسرًا ماديًا وحضورًا
جماهيريًا لألجيال المسرحية الجديدة ،قد يكون
منها إعداد سلسلة من المسرحيات العالمية
والعربية تعرض على الجمهور ،سواء في دمشق
ّ
ّ
وتسجل بعد ذلك
المتعددة ،
أو المدن والمواقع
ّ
وتسوق على نطاق واسع،
باالتفاق مع التلفزة،
ّ
وتسجل
وكذلك يمكن التعاون مع الجامعات
ّ
ّ
الدراسية ،وتكون
مسرحيات تغني الجوانب
ّ
ّ
مسرحية
للتنبه إلى ضرورة إنشاء أبنية
مناسبة
ّ
ّ
في الجامعات ،الرسمية والخاصة ،وتبني جسور
ّ
وتضم إليها مع
التعاون مع الهواة الجامعيين،
مرور الزمن والتجربة النابغين منهم.
ويأتي االهتمام بالنشاط المسرحي األهلي
ً
فاعال ،نقصد الفرق والنوادي أو بعض النقابات
التي ال تزال ّ
تقدم الفن المسرحي في مختلف
ّ
أرج��اء الوطن ،وقد يكون تأمين المقر الخاص
بالحدود األساسية للتقنيات السبيل إلى
استمرار الفاعلية ونمو التذوق للدراما ّ
الحية في
كثير من المراكز وجوانب المجتمع.
تبقى مسألة نشير إليها على نحو خاطف
في هذا التناول الموجز ،وهي محاولة بعض
ّ
فناني المسرح التغلب على الصعوبات التي
تواجه الفعل المسرحي ،وذلك باختصار الفرقة
ّ
ّ
وذات األبعاد الواقعية
متعددة الشخص ّيات ّ
ّ
أو الرمزية بشخصية ممثل واحد تتقلب على
الخشبة بطريقة تناقض مفهومات الدراما
ّ
بعنوان «المونودراما» ،وكذلك الحل اآلخر وهو
ّ
شخصيتين واختزال المعمار
االقتصار على
ّ
المسرحي وأدواته ،وكل هذا ال يجذب جمهورًا و
ّ
ّ
المعبر
المسرحي الحقيقي
ال يخدم حضور الفن
ّ
ّ
عن الحياة ،وال يتركز الجور على ماهية المسرح
فحسب ،وإنما يقفل األب��واب أم��ام مشاركين
ومشاركات ّ
ممن ب��دؤوا الطريق،أو خاضوا في
ّ
المتعددة.
شعابه
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لمحة عن المسرح في حلب
| جوزيف نا�شف
ينفرد المسرح عن باقي
الفنون واآلداب بخاصية
معينة ،وه��ي أن العرض
المسرحي ه��و االكتمال
الفني للنص المسرحي،
وهذا بطبيعة الحال يؤدي
إل���ى ع���دد م��ن األول��ي��ات
والبدهيات.
فالنص المسرحي ّ
يعد
ً
عمال ناقصًا إن كان مكتوبًا
فقط ،والسبب أن المسرح
ه��و ت���زاوج األدب والفن،
ً
إح��ي��اء ألحدهما
ول��ي��س
على حساب اآلخ��ر ،وطبعًا
نقص ال��ن��ص المسرحي
ال ي��أت��ي ن��ت��ي��ج��ة لغياب
عنصر المؤثرات الشكلية اإلضافية (كالمالبس والموسيقا والديكور
والمؤثرات الصوتية واإلضاءة واإلكسسوار) إنما نتيجة لعدم «حضور»
النص المسرحي على خشبة المسرح ،وهذا ما يؤكد حديثنا إلى أن
العمل المسرحي يبقى ناقصًا ما لم يكتمل من جميع جوانبه .إن حضور
النص المسرحي لم يقصد منه أن يكون هناك «لقاء» فقط؛ بل البد أن
يكون هناك «تشخيص» أيضًا ،ألنه إذا كانت الرؤية األدبية متوفرة في
النص المسرحي كجوهر وأساس ،فالبد من وجودها؛ بل وخلقها أيضًا
فنيًا من خالل عرضه على المسرح ،وتقديمه على خشبة المسرح ،وتلك
هي مهمة المخرج.
ـ المسرح في حلب:
لقد ساهم المسرح في حلب في العديد من القضايا الوطنية
والقومية واالجتماعية ،وهنا البد أن أذكر على سبيل المثال بعض
النوادي والجمعيات واألنشطة الثقافية التي كانت نشيطة في حلب
في إبراز الطابع الفني المسرحي على خشبة المسرح ،ومن هذه النوادي
«نادي شباب العروبة» و«الجمعية العربية المتحدة» و«نادي المسرح
الشعبي» و«شبيبة الثورة».
وأما من ناحية المسرح الرسمي ،فإنني هنا أريد أن أعطي لمحة
سريعة عنه.
في عام  /1967/أنشأت وزارة الثقافة «مسرح حلب القومي» ،وكان
الهدف منه أن يكون نواة للمسرح الملتزم بقضايا البلد من جميع
النواحي الوطنية والقومية واالجتماعية ،والهدف من ذلك أن يكون
ً
مسرحًا ثانيًا بعد المسرح القومي في دمشق .وفعال تشكلت لجنة
من الفنانين للكشف عن المواهب الفنية في هذا البلد الذي اشتهر
يالق النور ،ألن
بالفن األصيل من موسيقا وغناء؛ لكن هذا القرار لم
ِ
وزارة الثقافة التي قررت إنشاء هذا المسرح ألغت القرار ألسباب غير
معروفة؛ إال أن مجموعة من الفنانين الذين نجحوا في المسابقة ،لم
يقفوا ساكتين ،وقابلوا المحافظ إليجاد حل لهذه المشكلة التي تسيء
إلى الحركة الفنية المسرحية في المحافظة ،وبعد جهد جهيد تم
التوصل إلى الحل األنسب ،فتأسس مسرح «الشعب» التابع لبلدية حلب
وذلك في عام  ،/1968/وقد تم تعيين بعض الفنانين وندب آخرين
من وزارات أخرى كالتربية واالقتصاد ،وبدأ نشاطه الفني وعروضه
المسرحية على مسرح الجمعية الخيرية األرمنية ،وذلك مع نهاية عام
/1968/؛ حيث قدم مسرحية «هبط المالك في بابل» .وهي من تأليف
فريدريك دورنمات ،وهكذا تنفس الفنانون في حلب الصعداء ،وبدأ
هذا المسرح نشاطه المسرحي ،وأخذ يقدم في كل عام مسرحيتين،
ثم ثالث مسرحيات ،وأغلب هذه المسرحيات كان لكتاب محليين أو
من الوطن العربي ،أو نصوص مترجم من األدب المسرحي العالمي؛
حيث قدم مسرحية «األيام التي ننساها» ،وهي من تأليف األديب وليد
إخالصي وأخرجها الفنان حسين إدلبي ،وعرضت هذه المسرحية في
مهرجان دمشق المسرحي .وقدم أيضًا مسرحية «مأساة غيفارا» لألديب
الفلسطيني معين بسيسو عام  ،/1971/وهذه المسرحية من إخراج
الفنان حسين إدلبي ،وقد القت المسرحية النجاح .وفي عام /1973/
انتقل مسرح الشعب في عروضه إلى مسرح المركز الثقافي بحلب رغم
صغره ،وكان ال يفي بالعرض المسرحي المكتمل ،واستمر في عروضه
حتى عام ./1978/
ونعود هنا إلى موضوع إنشاء المسرح القومي بحلب الذي تم إعادته

إلى الوجود عام /1977/؛
حيث تقدم الفنانون إلى
مسابقة أجريت في دمشق
بصالة الحمراء ،وتم اختيار
الفنانين الذين يحملون
ش��ه��ادة اإلع���دادي���ة فما
فوق ،ونتيجة لذلك أصبح
في حلب مسرحان (مسرح
الشعب) التابع لبلدية حلب،
و(المسرح القومي) التابع
ل���وزارة الثقافة ،ونتيجة
ه���ذا االن��ق��س��ام تعاون
ال��م��س��رح��ان ف��ي تقديم
ع��رض واح��د فقط ،وهنا
توقف مسرح الشعب عن
تقديم العروض المسرحية
لضعف الكادر الفني (ممثلين ومخرجين) ،وأيضًا لم تعد بلدية حلب
تصرف على هذا المسرح سوى الرواتب الضئيلة ،بدعوى أن البلدية
ليست في مهمتها إنشاء مسرح.
رغم الكادر الضعيف لمسرح حلب القومي ،إال أنه تمكن من دفع
مكافآت مالية لغير عناصره كي يشتركوا في العروض ،واستطاع بهذه
الطريقة أن يقدم العديد من المسرحيات بالتعاون مع الطاقات الفنية
الشابة كافة الموجودة في المدينة .وفي عام  /1985/نقل أعضاء مسرح
الشعب إلى وزارة الثقافة مشكورة ،وأصبح الفنانون في رحاب المسرح
القومي.
تابع المسرح القومي نشاطه الدؤوب في تقديم العروض؛ ففي
عام  /1987/قدم مسرحية /مالكو يعود إلى تدمر /من إعداد األديب
عبد الفتاح قلعه جي وإخراج الفنان إيليا قجميني ،وهذه المسرحية
مأخوذة عن مسرحية لألديب أحمد يوسف داوود ،وذلك على مسرح
نقابة الفنانين بحلب ،وفي ذلك الوقت بدأ المسرح القومي بتقديم
مسرحيتين في العام حتى عام /1999/؛ حيث انتقل مسرح حلب
القومي إلى دار الكتب الوطنية ،ألن استئجار مسرح نقابة الفنانين
يكلف ال��وزارة مبلغًا ال بأس به ،واستطاعت اإلدارة أن تجهز مسرح
دار الكتب الوطنية باإلضاءة وغرب الممثلين على نحو بسيط ،وذلك
ألن المسرح لم يكن مجهزًا كمسرح للعروض .ورغم هذه الصعوبات
استمر المسرح في تقديم عروضه ،وأصبح له جمهور في حلب ،وأسس
مسرحًا للطفل واألسرة ،وقدم سبع مسرحيات لألطفال ،واستطاع أن
يكون له جمهور من األطفال في عطلة المدارس االنتصافية وعطلة
نهاية العام الدراسي ،وأصبح للموسم المسرحي ثالث مسرحيات في
العام .وقد شارك هذا المسرح في العديد من المهرجات المسرحية
(مهرجان دمشق المسرحي) ،وتجول في المحافظات (حمص ـ طرطوس
ـ الالذقية) ،وشارك في مهرجان المحبة في الالذقية لمدة ست سنوات
ً
ابتداء من عام ،/2005/
متتالية؛ إال أن عروض هذا المسرح بدأت تخف
وذلك بسبب ضعف الكادر الفني (ممثلين ومخرجين) ،وإحالة بعض
الفنانين إلى التقاعد ،وعدم تخصيص ميزانية خاصة لمسرح حلب
القومي.
ـ السلبيات التي أصابت مسرح حلب القومي هي:
 1ـ عدم وجود مسرح خاص لمسرح حلب القومي.
 2ـ عدم رفده بكوادر فنية من (مخرجين وممثلين ومهندسين
وديكور وإضاءة وصوت ومكياج).
 3ـ حتى تاريخه لم يرفد المسرح القومي بحلب بخريج واحد من
المعهد العالي للفنون المسرحية.
 4ـ ضعف المكافآت المالية للفنانين الذين ليسوا هم من كادر
المسرح.
 5ـ عدم وجود ميزانية خاصة لهذا المسرح ،والميزانية عادة هي
ضمن ميزانية مديرية المسارح في دمشق.
 6ـ تكليفه بتغطية نشاطه المسرحي أيضًا في محافظات المنطقة
الشرقية.
إن هذه السلبيات تحد من نشاط مسرح حلب القومي ،وال يستطيع
وضع الموسم الخاص به سنويًا ،ويعيق انتشاره في محافظة حلب.
يرجى بعد هذه اللمحة السريعة عن مسرح حلب القومي إيجاد
الحلول المناسبة ،كي يستمر هذا المسرح في نشاطه المسرحي في
محافظة حلب.
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تطور الخشبة المسرحية في سورية
| عبد النا�صر ح�سو
تمر الحركة المسرحية في سورية بمنعطف تاريخي حاسم
منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي ،ليست ألنها التملك
مقومات النهوض والتفاعل واالستمرارية؛ بل ألنها كادت أن تفقد
آليات الصمود والمقاومة لعدم تجدد خطابها وأدواتها المعرفية
ّ
تحصنها من ال��داخ��ل ،أم��ام الهجمة التي استهدفت
وع��دم
حضورها وكيانها وجودها بفعل وسائل اإلع�لام التي حاولت
تسطيح الفعل المسرحي ،وكأنها أمام االمتحان الصعب في ظل
مواجهة أشكال تعبيرية جديدة متنوعة ،تجمع بين التظاهرات
االستعراضية في صيغتها البدائية والرقصات الفلكلورية خارج
إطارها المتحفي والعروض الحركية والراقصة الحديثة التي لها
خصائصها وتقنياتها المتقدمة تكنولوجيًا ،مرورًا بأنواع أخرى
من الفن المسرحي والتمظهرات المسرحية المحلية ،والسعي
إلى اكتشاف أسرار اللغة البصرية ،بعد أن تبوأ المخرج سلطة
العرض عبر وسائل االتصاالت األخرى مثل الفضائيات وأجهزة
الكومبيوتر واألنترنت ،ومواقع التفاعل االجتماعي ،وفي ظل
مواجهة تحديات التيارات الفكرية والفنية التي ج��اءت مع
العولمة (دفعة واحدة من دون فواصل زمنية) بوجهيها اإليجابي
والسلبي مثل ما بعد الحداثة ،وما بعد بريشت ،وما بعد العبثية،
وما بعد الدرامية ،والدراما التفاعلية ،األثنوسينولوجيا ،وتناسج
ثقافات األداء وغيرها من النظريات التي تهتم بالمتفرج وترفع
من شأنه كمنتج للمعنى ،حتى بات المسرح السوري مزيجًا من كل
ً
هذه التيارات ومتفاعال معها ،كونه يستوعب جميع الحساسيات
الفنية المحلية األصيلة والوافدة.
وإذا كانت التجارب المسرحية الجديدة بصورتها الديناميكية
ورؤيتها المابعدية ،تنحو باتجاه التجريب والصورة البصرية
بتأثير من الواقع االفتراضي والجماليات المسرحية التي يبتكرها
المخرج أو يبتدعها من خالل المساحات الممنوحة له في المسرح،
فقد توجهت هذه التجارب إلى تفتيت سرديات النص وتحطيم
القواعد السائدة والبنى النصية والحكائية ،لتحويلها إلى فضاء
مديني إلنتاج فعل ثقافي واستقبال مفاهيم ونظريات جديدة
إلغناء التجربة المسرحية ،أو من خالل الصور الحياتية المتالصقة
ّ
بجانب بعضها بعضًا مشكلة تجربة المسرح السوري ،فالبد أن هذه
التجارب على أهميتها القصوى كانت بحاجة إلى بحث وتفكير
واجتهاد لسبر أعماق المجتمع العربي بلغة جديدة وخطاب عصري
مغاير يخلو من الخطابية المباشرة والشعارات الرنانة ،بوصفها
ّ
شكلت وعيًا لمرحلة جديدة في تاريخ المسرح السوري ،والبد أن
أصحابها بحاجة إلى التعمق في الثقافة المسرحية ،لذلك تناولت
بعض هذه التجارب موضوعات تالمس أحيانًا راهن المجتمع بشكل
سطحي من دون الغوص في أعماقه ،وبعضها األخرى استنبطت
ً
أشكاال جديدة من الواقع ،وحققت شعبية كبيرة ،فامتلك العرض
جرأة فنية عالية من حيث الموضوع أحيانًا ومن حيث الشكل في
غالبية األحيان ،كاألداء والتعبير الجسدي والتقنيات الجديدة،
وابتكار فضاءات رحبة من دون تقييد حرية الكاتب أو المخرج،
مثل التفكك األسري والتمرد على العادات القديمة والقطيعة مع
الماضي ،وتوجيه رصاصة الرحمة إلى األب الثقافي للتخلص من
سلبيته (كالسيكيته) في طرح المواضيع ،واللجوء إلى الالمفكر
فيه ،والمواضيع التي تثير الدهشة واالستغرابّ ،
بعد أن الجيل
الجديد ّ
يعبر من خاللها عن ذواتها الفردية المتشظية ،وليس عن
الذات الجماعية المتماسكة والمتوحدة ،بأدوات تواكب العصر
الذي يعيش فيه ،رافضًا االهتمام بالقضايا الوطنية الكبرى التي
تهم شريحة كبيرة من المواطنين العاديين ،واصفًا كل ما سبقه
من التجارب بأنها كانت مجرد فقاعة ماء ال أكثر ،إال أن ما يؤخذ على
هذه التجارب الجديدة ضعف البناء الدرامي والصراع واالعتماد
على االرتجال الذي يشكل مونولوج الشخصيات والسرعة المتهورة
وغير الناضجة أحيانًا في إنجاز التجارب المسرحية ،وافتقارها
إلى الفكر وليس الفكرة ،كون المخرج يعبر عن ذاتيته الفردية،
غير مبال بالذوات األخرى ،يكتب النص بنفسه في معظم هذه
التجارب ،إما تأليفًا أو إعدادًا أو اقتباسًاّ ،
تعبر عن ذهنية المخرج
وذاتية الفرقة؛ إذ يكتب نصه على الخشبة ،وبسرعة هائلة بحيث
لم يرتق شكل العرض إلى مستوى الفكر اإلنساني العميق ،في
ظل غياب الذهنية الدراماتورجية لدى البعض أو عدم التعامل
ً
مع الدراماتورج كمهنة يجد معادال فكريًا وبصريًا لما يقدم على
الخشبة ،وبالتالي سقطت بعض هذه التجارب في الشكالنية

المبهرة (اإلبهار يعمي البصر) والمشاهد السينوغرافية المجانية
التي ترتقي إلى مستوى اللوحة التشكيلية ،والقطعة الموسيقية
أو فنون الفرجة الشعبية ،وتبتعد كثيرًا عن درامية العرض
المسرحي ،رغم أن العرض يستوعب كل أشكال التعبير الفنية
ووسائله من موسيقا ورقص وغناء وتعبير حركي واستعراض
وعزف وأكروبات وروي (حكي) ،بشرط أن تنصهر هذه التمظهرات
في بوتقة العرض المسرحي مشكلة عنصرًا تكامليًا منسجمًا
ومنتجًا للثقافة والفكر عبر عالمات تدل إلى مرجعية الواقع ،وقد
لفتت هذه التجارب اهتمام المسرحيين والنقاد والصحافة خالل
عروض المسرح القومي والعروض الخاصة بشدة ،ومن خالل دورات
المهرجانات المسرحية وغيرها.
ومن العروض التي أسست لهذا التوجه منذ البدايات ،وتم
إنتاجها من قبل مؤسسات رسمية أو من قبل أصحابها خالل
فترات زمانية ومكانية متباعدة أو متقاربة داخل أو خارج أطر
رسمية وال يضمها إطار واحد.
وفي حلب ،اشتغل المخرج إيليا قجميني على تدريب الممثل
وإعداده عبر االرتجاالت على لغة الجسد والتعبير الحركي عبر
األداء العفوي ،فكان عرضه الغنائي (جلجامش) مع الملحن عابد
عازارية ،ثم عمل مدرسًا في المعهد العالي للفنون المسرحية،
وفي نهاية الثمانينيات حضر المخرج الفرنسي جاك السال
إلى المعهد العالي كأستاذ زائر ،وعمل مع مجموعة من طالب
التمثيل حول كيفية ق��راءة الواقع ،مبرزًا خصوصية الثقافة
العربية وكيفية استخدامها في الدراما المسرحية ،وقبل ذلك كان
للبرفسور األلماني رودلف بنكا تلميذ بريشت تأثير على المسرح
السوري وتطويراته على منهج بريشت واالستفادة من منهج
ستانسالفسكي للوصول إلى نتيجة جديدة ،وكل هذا كان له
تأثير في بعض المخرجين الذين توجهوا إلى التعبير بلغة الجسد
والسعي تأسيس لغة بصرية عالية الجودة ،إضافة إلى تأثير
بعض المحاضرين مثل أريان منوشكين وآن أوبرسفيلد وبرنارد
دورت ومحمد إدريس وعوني كرومي ،وبعض المقاالت النقدية
(المترجمة والمؤلفة) المنشورة في مجلة (الحياة المسرحية) التي
كانت رافدًا مهمًا لردم ثقافة العاملين في المسرح واالنفتاح
على التجارب األوروبية ،ومرت فترة التسعينيات بركود نسبي
في مستوى العروض باستثناء بعض التجارب التي كانت تلتمع
هنا ثم تنطفئ هناك ،ومع بداية هجمة الدراما التلفزيونية،
توجه الممثلون والمخرجون إليها ،فتسربت البرودة إلى جدران
خشبة المسرح ،وبقي يعاني من أزمة وفراغ في الساحة ،فاندفع
بعض المخرجين الشباب ،مثل عبد المنعم عمايري الذي خاض
تجارب عديدة مثل عروض «صدى» و«فوضى» و«تكتيك» ،فكان
الفضاء المسرحي في «تكتيك» ،و«فوضى» هو بيت الدعارة الذي
يأوي الشباب الضائع والهارب من صرامة األهل إليه ،واعتمد

بشكل أساسي على التقنيات المسرحية مثل األداء السريع
واإلضاءة المبهرة والموسيقى الصاخبة ،و«الليغرو» و«تشيللو»
و«الخادمات» لعروة العربي ،و«شوكوال» و«تيامو» و«لحظة» لرغدا
شعراني ،و«تياترو» لباسم قهار ،ومونودراما «عيشة» و«إسماعيل
هاملت» لحكيم مرزوقي ،والعروض الراقصة للفنان معتز مالطية
لي ،وعروض فرقة رماد لالوند هاجو مثل «تمرد عقل» ...وغيرها من
التجارب المبعثرة هنا وهناك ،تلك التي نحت باتجاه المشاهد
السينمائية واللغة البصرية الجديدة ولغة الجسد والحركة
التعبيرية ،مستفيدة من المونتاج السينمائي والتقنيات الحديثة
لمواكبة عصر الصورة ،والحلول اإلخراجية البسيطة أحيانًا ،وأحيانًا
أخرى تطال عمق الدراما للوصول إلى الجوهر اإلنساني ،يعود
هذا في بعض التجارب إلى شح في اإلمكانيات المادية ،وقلة
الخبرة العملية وخاصة الثقافة المسرحية الكالسيكية لدى
بعض أصحاب هذه التجارب ،ومعاناة إيجاد ممثلين يجسدون
رؤية المخرج على الخشبة.
وبالتالي اختلفت الموضوعات على صعيد الكتابة المسرحية
الجديدة( ،إذا كانت هناك كتابة مسرحية ،البعض كتب نصًا واحدًا
كتب والبعض اآلخر نصين ،ثم التفتوا إلى الكتابة للتلفزيون ،وإن
دل هذا ،فإنما يدل على عدم قناعة هؤالء بالمسرح كحالة ثقافية،
ألنهم لم يلتفتوا وراءهم بعد أن تخلوا عن الكتابة للمسرح) وعلى
صعيد اختيار الموضوعات التي تكتب على الخشبة من وجهة
نظر المخرج أو الفرقة ،فبرزت مشاكل اإلنسان الفرد المغرقة في
الذاتية وغير العميقة على حساب القضايا الوطنية والسياسية
واالجتماعية واالقتصادية ،التي تراجع االهتمام بها والتركيز
عليها من حيث انعكاسها على حياة الفرد ،كأن يكون الموضوع
عن المشاكل التي يعاني منها المعتقلون السياسيون في
ً
عرض «المنفردة» ،أو حول الشذوذ في عرض «شوكوال» مثال ،أو
العالقة المثلية في عرض نورا مراد ،أو إفساد األخالق العامة في
نص «حلب دمشق» ،أو مشاكل الحياة بين زوجين من ديانتين
مختلفتين انطالقًا من الجانب المادي وليس التربوي والثقافي
والحضاري والديني لكل واحد منهما في عرض «أوضة سورية»،
وغسان مسعود وضع يده على انكسار روح اإلنسان في عرض
«كسور» ،وغيرها من العروض ،ومأمون خطيب الذي اهتم في
عروضه بالتواصل اإلنساني وخاصة إشكالية المرأة في المجتمعات
العربية ،وترميم العواطف واألحاسيس في «األقوى» و«ليلة القتلة»
و«تالميذ الخوف ،ولعل الهواة في المحافظات لم يتركوا حيزًا من
دون خوض تجارب فيه بغض النظر إن كانت المغامرة ناجحة أم
فاشلة ،وتجارب أخرى بحثت في المناطق الالمكشوفة والالمفكر
فيها ،وربما في المناطق المحرمة من جسد المرأة أو الرجل التي
اعتمدت على لغة الجسد والتعبير الحركي ،مثل تجربة أمل عمران
في «امرأة وحيدة».
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قراءة العنونة وفحوى النص في مسرحية

(هوالكو على الباب ينتظر)
| �صباح االنباري – العراق
العنونة:
اشتغلت مسرحية (هوالكو على الباب ينتظر)
على بنية أساسية من بنى الماضي ،مستلهمة
مادة فكرتها األس��اس من الحقائق التاريخية
الممتزجة بالتجارب المتكررة للخذالن ،واالنهزام،
واالستسالم غير المشروط للغزاة والطغاة.
ً
اعتمادا على هوية
وقدمت لنا العنونة فحواها
الشخصية (االسم ،والفعل) دونما تشاخص مع
أي أحد آخر ،كونها تتجاوز الشخصنة إلى الرمز
(األيقونة) الذي يمتاز بحضوره ،وهيمنته على
أحداث النص افتراضًا .فاالسم (هوالكو) ما يكاد
يذكر في عنونة أو متن ما إال ويتبادر لذاكرتنا
الجمعية فعل الغزو ،والهمجية ،والطغيان،
والفساد ،والدمار ،والخراب ،وضعف المواجهة،
واالنهيار ،واإلدبار ،والفرار ،والسقوط ،والهزيمة
أم��ام جبروت هذه الشخصية وتتريتها ،ومن
جهة أخرى فان العنونة قدمت لنا في شقها
الثاني (على الباب ينتظر) ما جعلنا نتساءل عما
ً
فعال أم افتراضا ً
ًقائما
إذا كان هوالكو قد انتظر
على أساس ما يفترضه اآلخرون (المنهزمون)،
وما يحاولون إثباته ألنفسهم الضعيفة من أن
مجدهم وعظمتهم يحتمان على هوالكو انتظار
السماح له بالدخول .وهذا التفسير لم تنغلق
عليه العنونة ،ألنها من الممكن أن تفضي إلى
ما يخالفه ،فتكون الشخصية مهيمنة بفعلها
وأدائ��ه��ا ،وح��ض��وره��ا الحقيقي على مسرح
األحداث.
العنونة إذن ظلت مفتوحة على افتراضين
قائمين ـ ما قبل الدخول إلى عالم النص ،وخفاياه
ـ على تفكيكنا لها ،وتحليلنا لفحواها .وإن النص
وحده الذي يشي بتبنيه ألحدهما دون اآلخر.
وهذا ما سنتعرف إليه من خالل تناولنا لمفاصل
النص .أما التصدير فقد أشار الكاتب من خالله
إلى وجود شخصيات حقيقية ،وأخرى افتراضية.
وه��ي إش��ارة أك��دت خضوع شخصيات النص
لتأويله ،وخروجه عن مسار حكاياتها في الماضي
بغية إسقاطها على الحاضر ،ومجرياته اليومية،
والواقعية.
النص:
ابتدأ النص بـ(اللوحة األولى) تحديدًا ،وانتهى
بنهايتها ولم نعثر على لوحة ثانية أو ثالثة
أخرى .لقد استكملت اللوحة الواحدة مقومات
النص المسرحي ذي الفصل الواحد .وعليه ال
أهمية من الناحية الفنية لهذا التحديد الذي
يفترض به أن يؤدي إلى محددات أخر .واشتغل
النص على عدد من الشخصيات الثانوية (الوزير
العلقمي ،الدويدار ،الشيخ البغدادي ،المغنية
عزة ،الحاجب ،ثالثة كالب ،مجموعة من الجواري)،
التي دارت ح��ول محور الشخصية الرئيسة

ً
ً
وفكريا ،ولم يكن
دراميا
داعمة إياها وساندة لها
حضورها ً
مؤثرا إال بقدر السلوك االستثنائي الذي
تقوم به بغية بيان الحالة النفسية ،والسلوكية
للشخصية الرئيسة (المستعصم) ،وهذا ما جعل
ً
أمر تناولها مونودراميًا ممكنًا ،وقابال لإلخراج
لمأزوميتها ،ومحاولتها تبديد وحدتها بمعاقرة
ً
الخمر ومؤانسة ال��ج��واري فضال عن تمزقها،
وسماعها صوت داخلها المنهار ،والممتزج مع
صوت خارجها الضاغط ،وحواراتها المشحونة
بطاقة دراماتيكية خالقة تشي بقوة تأثيرها
على الحدث الرئيس ،وبنائه على كم هائل من
التناقض .المسرحية إذن لها من المرونة الفنية
ما يجعل أمر انتقالها من شكل فني إلى آخر أمرًا
واردًا هو اآلخر.
ً
وبعيدا عن الشكل قدم لنا المضمون فكرة أو
مجموعة أفكار صبت في مصب صناعة القرارات
بشكل فرداني محدد لمصير الجماعة ،ومسار
َّ
المشيئة على وفق إرادة فردية ملزمة
إراداتها
ً
ً
إيجابا منذ عهد (المستعصم) والذين
سلبا أو
سبقوه إلى عصرنا الحاضر .لقد استمرأ الحكام
جنوحهم نحو السطوة ،والجبروت ،ووجدوا في
ه��ذا األسلوب ما يضمن لهم دوام حكمهم،
ّ
وتسيدهم ،وتسلطهم على رق��اب العامة،
والخاصة من الناس .ففي الوقت الذي حاصرت
فيه جيوش (ه��والك��و) ب��غ��داد ،وه��ب العامة
للوقوف بوجه الغزو ،والدفاع عن المدينة منتظرة
قرار الخليفة ،كان الخليفة يعاقر الخمر ،ويلهو مع
الجواري ً
مقررا االستسالم .وعلى الرغم من موقف
قائد الجيش واألم��ن ،وطلبه الدفاع عن بغداد،
فإن الخليفة يرفض الصمود ويقرر االستسالم،
ال حفاظًا أو حقنًا لدماء أبناء شعبه ،ولكن من اجل
كسب آخر فرصة للبقاء على سدة الحكم .وربما
تعدى األمر إلى أكثر من هذا ،حين جنح الخليفة
ً
مفضال قتل (الشيخ البغدادي) بنفسه على
أن يقتل على يدي (هوالكو)؛ فالبغدادي ،وكل
البغداديين ملك للسيد الخليفة الذي يحكم
كخليفة لله على األرض ،وكأمير للمؤمنين .وليس
أدل على حبه للحكم من الهدايا الثمينة التي
قدمها لهوالكو مع خزينة بغداد كلها ،مقابل
رضا األخير على استمرار جلوسه على كرسي
العرش .لقد استطاع الكاتب بمهارة وذكاء
سحب الماضي إلى الحاضر .كما استطاع إسقاط
شخصية الخليفة على نظرائها المعاصرين.
ومع أن موضوعة الحصار هذه تناولها كتاب
آخرون مثل المبدع العراقي الكبير عادل كاظم
ً
في مسرحيته (الحصار) ،مبينا حجم التناقض
والفوارق بين حياة العامة والخاصة؛ إال أن هذه
المسرحية استطاعت أن تلقي أكثر من ضوء
على حقيقة صاحب القرار وفردانيته ،وتمسكه
ً
مقدما عبر
بهذه الفردانية حتى النفس األخير،

توصيفه هذا مقاربات سياسية لطبيعة النظم معها) .لقد حوصرت بغداد الماضي ،وحوصرت
مطلبا ً
الشمولية التي بات أمر التخلص منها ً
ملحا .بغداد الحاضر ،واحترقت بمن معها؛ ألن النظام
ً
لقد أش��ارت المسرحية أيضا إلى صفة مهمة كان نفسه في الماضي والحاضر ،وستحترق مرة
من تلك التي يتصف بها حكام هذا الزمان ،أال أخرى إن لم يلفظ الناس وصاية االستبداد على
وهي عدم االعتراف بالضعف حتى عندما يكون العباد ،وهذه هي كبرى رسائل المسرحية التي
الضعف قد حاك شبكته العنكبوتية أو غلف توقفت عندها حسب.
حياتهم ،واالحتكام إلى مبدأ قتل الرعية ،وهم
عزل من السالح في األعم األغلب ،إلثبات أنهم
االستنتاج:
ما زال��وا أصحاب األم��ر بالمعروف ،والنهي عن
من خالل قراءة العنونة والنص استنتجنا
ً
المنكر ،انطالقا من أن ما يفعلونه هو المعروف ،اآلتي:
ً
وما تفعله العامة دون الرجوع إليهم هو المنكر
أوال :نجحت عنونة المسرحية في تحديد
بعينه .لقد بات كل شيء ّ
ما
مسوغًا لهم على وفق
هوية الشخصية المركزية أو المحورية في
ّ
شاء لهم التزويغ .وهكذا عندما
واجه البغدادي ـ النص من خالل شقيها :االسم (هوالكو) والفعل
ً
بجرأة المؤمن ـ َ
مذكرا إياه بضعفه
أمير المؤمنين
(ينتظر).
فإن هذا األخير قتله بيديه.
ثانيًا .اشتغال النص على الشخصيات
«البغدادي :وأنت الخليفة الضعيف( ..يقطع
الواقعية واالفتراضية في آن واحد.
الحوار الدويدار).
ثالثا .استلهام الماضي وعبره وإسقاطه على
الدويدار( :كمن يريد التخلص من ورطة ما).
اسمح لي يا موالي أن أخرج لترتيب الجند الحاضر ووقائعه.
رابعًا .استخدام الشعر العربي العمودي
والمتطوعين من األهالي
ً
وغناء) لدعم فضاء النص بالمؤثر
(تالوة
للدفاع عن بغداد.
المالئم لطبيعة المرحلة التاريخية ولتعميق
الخليفة :ال ..ابق لتشهد على هذا الكافر
دالالت السرد.
المأفون الذي يشكك بخليفة المسلمين.
خامسًا .اشتغال النص على شخصية درامية
الدويدار( :على مضض) موالي أرجوك الوقت
لها أزمتها أو أزماتها الكبيرة التي
يمر بسرعة ،وبغداد تحتضر.
أهلتها لتكون شخصية ايقونية.
الخليفة ( :في توتر) قلت ال ..لتحترق بغداد
سادسًا .تشابه األنظمة الشمولية في الماضي
ومن معها ،وال أكتوي بنار هذا
والحاضر من حيث السلوك والنتائج.
الزنديق».
سابعًا .وأخيرًا تحديد المسرحية لرسالتها
وه��ذه هي المعادلة العادلة التي تتفق
وأوهام المتسلطين؛ فالفرد الواحد األحد مقابل الكبرى في تحذيرنا من مغبة استمرار النظم
الكل من األمكنة والبشر (لتحترق بغداد ومن الشمولية.
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قبسات من النشاط المسرحي السوري في العام 2011
جوان جان
حفل النشاط المسرحي في سورية في
العام  2011بالعديد من الفعاليات من عروض
مسرحية ون����دوات وم��س��اب��ق��ات ف��ي النص
المسرحي ومهرجانات ،على الرغم من الظروف
غير الطبيعية التي تمر بها سورية ،وهي ظروف
دفعت المسرحيين إل��ى المزيد من العطاء
واإلبداع.
بيت الدمية
المحطة األول��ى في استعراضنا لنشاط
المسرح السوري في العام  2011ستكون مع
مسرحية «بيت الدمية» التي قدمها مؤخرًا
المخرج مانويل جيجي للمسرح القومي ،عن نص
للكاتب النرويجي هنريك إبسن كتبه في العام
 ،1879وهو أحد أشهر نصوصه المسرحية لما
ّ
شكله من ثورة اجتماعية على الظلم الواقع على
المرأة في المجتمعات األوربية؛ فهو يتحدث
عن المرأة المضحية في سبيل سعادة بيتها
وزوجها الذي ال تلقى منه إال الجحود والنكران..
والنهاية القاسية التي تقدمها المسرحية
والمتجلية برفض الزوجة لكل محاوالت الزوج
إنقاذ ما يمكن إنقاذه أوض��ح تعبير من قبل
الكاتب على رفض كل محاوالت تجميل مواقف
الرجل االنفعالية تجاه المرأة ،تلك التي لن
تعود عليه إال بخسارتها ،وبالتالي خسارة البنية
االجتماعية التي حاول أن يؤسسها في بيته
ومحيطه االجتماعي.
يقدم العمل صورة متناقضة للعالقة الزوجية
غير المتكافئة بين زوجة تفعل المستحيل كي
تحافظ على البنية االجتماعية واالقتصادية
لبيتها ،إلى درجة تدفعها إلى أن تقوم بعملية
تزوير توقيع والدها ،وبالتالي وضع نفسها تحت
رحمة شخص يستغل نقطة الضعف هذه،
ليقوم بعملية ابتزاز تنتهي بوصول عالقتها
مع زوجها إلى طريق مسدود ،واتخاذها القرار
الحاسم بترك بيت الزوجية.
السمة األساسية ف��ي شخصية الزوجة
يكشف عنها العرض منذ دقائقه األولى ،عندما
ّ
يبدو
يركز على ميلها إلى التبذير ،في الوقت
الذي َ
ّ ً
َ
زوجها فيه مياال إلى التوفير ،في تمهيد هدف
إلى تفسير قيام الزوجة في وقت سابق بالسعي
نحو الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة،
وهذه النقطة بنى العمل نفسه عليها ،وانطلق
منها كي يكمل بناءه الدرامي ،عبر مجموعة
من َ
واحد
المشاهد
المتوالية ،التي أضاف كل ّ
ً
جديدًا ،وصوال إلى مشهد النهاية المؤثر
منها ّ
والمتمثل ببقاء الزوج وحيدًا.
َ
باإلضافة إلى شخصيتي الزوج والزوجة ،أبرز
العمل الشخصيات األخرى التي ال يظهر سوى
جانب واحد منها ،وهو الجانب المتعلق بمدى
ارتباطها بهذه األسرة وطبيعة هذا االرتباط؛
ّ
فشخصية الدكتور على سبيل المثال تشكل
ّ
صمام األم��ان بالنسبة إل��ى األس���رة ،وخاصة
بالنسبة إلى الزوجة التي ترى فيه الشخص
الذي يمكن الوثوق به ،وعلى النقيض تمامًا
تقف شخصية الرجل الذي يحاول ابتزاز سيدة
ّ
توتر دائمّ ،
تحركه مصالحه
البيت؛ فهو مصدر
الشخصية واصطدام هذه المصالح بما يحاول
الزوج تكريسه من عالقات عمل نبيلة وبعيدة
عن أية شبهة؛ أما شخصية السيدة صديقة
ّ
المحركة
ال��زوج��ة ،فقد كانت أح��د العوامل
لألحداث بشكل غير مباشر ،وبذا يكون العمل قد

استفاد من كل الشخصيات التي وضعها على
متساو ،األمر الذي
خشبة المسرح وبشكل شبه
ٍ
ّ
وفر اإلمكانية الحقيقية لخلق توازن فيما بين
الشخصيات من حيث القوة والتأثير في مجرى
ّ
وتحوالته.
الحدث
تعامل العرض مع المعطيات المتوفرة بين
ّ
يديه بكثير من الموضوعية ،وحاول أن يركز
على المفاصل األساسية ،وأن يضيء الجوانب
ّ
التي تشكل األساس الذي يعتمد النص عليه،
مع التأكيد على أن المجال كان مفتوحًا للعمل
أكثر على تعزيز اإلحساس بالشخصية وطبيعة
سلوكها ودوافع تصرفاتها عند الممثلين.
ومما ال شك فيه أن تركيز العرض على
النواحي الجمالية المواكبة لما يتابعه المشاهد
من أحداث كان واضحًا ،على الرغم من أن البطولة
في هذا النوع من األعمال المسرحية منعقدة
للنص من دون منازع ،وأت��ت عناصر العرض
األخرى لتعطي الجمالية البصرية للعمل ،فكان
الديكور حميمي المفردات والتفاصيل ّ
معبرًا عن
طبيعة سكان المكان ،كما أن اإلضاءة بألوانها
الزرقاء والصفراء كانت بدورها العبًا ب��ارزًا في
العمل ،وخاصة في بعض اللحظات الحساسة،
ّ
أما الموسيقا فشكلت المعادل الفني السمعي
لما يعتلج في دواخل الشخصيات من مشاعر
وأحاسيس.
شارك في تجسيد شخصيات المسرحية
الفنانون :مؤيد رومية-جابر جوخدار-محمد ديبو-
فاتنة ليلى-هزار سليمان.
منحنى خطر
العمل الثاني الذي سنتوقف عنده للمسرح
القومي أيضًا بعنوان «منحنى خطر» للكاتب
البريطاني ج.ب.بريستلي وإخراج عروة العربي.
يقتحم ن��ص المسرحية عالم مجموعة
من الشخصيات التي تربط بينها صداقات
عميقة ،مثلما تربط بعض أف��راده��ا عالقات
ومصالح اقتصادية متشعبة ،وعملية االقتحام
هذه تؤدي ومع تسلسل الحدث إلى الكشف
ّ
عن الزيف الذي يغلف هذه العالقات بطبقة
جوهر ،عماده
شفافة جدًا ،ال تلبث أن تنقشع عن
ٍ
الغش والخداع والكذب والعالقات االجتماعية
المتداخلة والشاذة ،التي ال يكاد النص يكشف
يتورط بالكشف عن أخرى.
عن أحدها حتى ً
يبدأ النص بداية هادئة ساكنة عبر تمهيد
ّ
مطول للشخصيات والعالقات الرابطة بينها
اجتماعيًا واقتصاديًا ،وأما اإلطار فهو تواجدها
معًا في حفل صغير ،يستقبل فيه رب البيت
وزوجته مجموعة من أصدقائهما األزواج ،لتبدأ
بعد ذلك الشرارة األولى التي تطلقها إحدى
الشخصيات من خ�لال إفصاحها عن سابق
رؤيتها لغرض ما من األغ��راض الموجودة في
المنزل ،وذلك في منزل شقيق صاحب الدعوة،
الذي انتحر قبل فترة مع اعتقاد الجميع أنه
أقدم على االنتحار بسبب المبلغ الذي اختلسه
من الشركة التي يدير أمورها أكثر من شخصية
من شخصيات المسرحية ،وه��ذه اإلش��ارة من
قبل إحدى الشخصيات لسابق رؤيتها لهذا
المنتحر ،تفتح الباب
الغرض في بيت الشقيق
ِ
على مصراعيه لتوالي مجموعة من الحقائق
ّ
السوية،
التي تكشف طبيعة العالقات غير
التي تتشابك فيها المصالح مع الغايات مع
الرغبات ،وه��ي عالقات ج��اءت على أكثر من
مستوى؛ فهناك عالقات غرامية تربط بين

بعض األزواج مع زوجات أصدقائهم ،وعالقات
أخ��رى ش��اذة تربط بين الشاب المنتحر وزوج
إحدى الموجودات في الحفل ،وهناك عالقات
ذات طابع اقتصادي بحت ،لكنها تبقى محدودة
أمام مجموعة العالقات االجتماعية التي يتوالى
الكشف عنها كأحجار الدومينو من دون أن
تقف عند حد ّ
معين ،حتى لحظة الوصول إلى
نقطة يتم الكشف فيها عن أن الشقيق لم
ً
يمت منتحرًا؛ بل مقتوال بيد أحد المتواجدين
في الحفل.
حرص الكاتب على أن يجعل في كل شخصية
من شخصياته نقطة ضعف يمكن التسلل منها
لسبر أغوار هذه الشخصية؛ تمهيدًا للكشف
ع��ن دوره���ا وأهميتها ف��ي شبكة العالقات
العجيبة التي تربط بين شخصيات المسرحية،
ُ َ
هذه الشبكة التي ال تلبث أن تف َّسر رموزها تباعًا؛
وكأن المتورطين بها على استعداد تام لمثل
هذه اللحظة التي يساهمون هم أنفسهم في
ّ
الوصول إليها ،وربما شكلت هذه النقطة عالمة
استفهام حول السرعة والسهولة اللتين تمت
فيهما إماطة اللثام من قبل الشخصيات ذاتها
ً
عن الجانب القبيح من وجوهها ،وصوال إلى مرحلة
إدانتها باالنحطاط االجتماعي ،وإدانة إحداها
بارتكاب جريمة قتل؛ إال أن ما تجدر مالحظته
قدرة الكاتب على أن يوجه أصابع اتهامه لجميع
متساو ،كشخصيات
شخصياته وبشكل شبه
ٍ
مدانة اجتماعيًا مثلما هي مدانة أخالقيًا من
دون أن يبدو أن ذلك له كبير األثر على مستقبل
العالقات المصلحية بين الشخصيات ،هذه
العالقات التي ّ
تعرت تمامًا حتى من ورقة التوت،
لكن رغبة الجميع في استمرار االنجرار في التزام
تركيبة هذه العالقات جعلها صالحة ألن تكون
ال عنوانًا للماضي فقط ،بل وللحاضر أيضًا.
وبعد كل الجهد ال��ذي بذله الكاتب في
تفعيل حبكة ّ
نصه وإغناء شخصياته ،وإعطاء
كل واحدة منها هويتها المميزة ،نراه في ختام
ّ
نصه يوحي بأن ما جرى من أح��داث لم يكن
أكثر من افتراضات ،قد تكون صحيحة فيما
إذا اتجهت األحداث نحو تعرية الشخصيات،
لكن الواقع يقول إن الشرط الذي وضع الكاتب

قراءه فيه ليس إال شرطًا افتراضيًا ،وأن كل شيء
على ما يرام ،وأن شخصيات المسرحية مازالت
تتمتع بذاك التعاضد واالنسجام اللذين بدأ
بهما النص المسرحي ،مرجعًا كل االفتراضات
ّ
السابقة إلى تمثيلية إذاعية شكلت الرافعة
التي استخدمها الكاتب للذهاب بشخصياته
باتجاه الجهة التي أراد من خاللها إدانة هذه
الشخصيات وتحميلها وزر ارتكاباتها.
ّ
ومن الواضح أن مخرج العمل حاول أن يتجنب
خيار الكاتب في كيفية ختامه للمسرحية ،فلم
يشأ أن يضع شخصياته في موضع التشكيك
بالمالبسات التي أدت بها إل��ى حالة البوح
ّ
ركز على ّ
جدية كل ما أثاره
الجماعي؛ بل نراه
العمل من قضايا ،رغبة منه في عدم إفساد
َ
عاملي المتعة والتشويق اللذين نجح العرض
في بثهما في ثنايا مشاعر المشاهدين وطبيعة
ّ
َ
نصب
تلقيهم للعمل ..والواقع أن العرض وضع
عينيه أن مهمته األولى يجب أن تكون تقديم
طرح اجتماعي ،ال يجد ُ
شاهد نفسه غريبًا ال
الم ِ
عن منطلقاته وال عن مساراته وال عن نهاياته،
على الرغم من أن طبيعة العالقات المطروحة قد
ال نجد لها ما يماثلها أو يقترب من انفتاحها
في مجتمعاتنا ،كما أن ردود أفعال الشخصيات
التي يفترضها النص قد ال تعطي التعبير
األدق للمتلقي ،حينما يتم نقل مكان الحدث
من بلد إلى آخر ،وبالتالي من بيئة إلى أخرى،
علمًا أن طبيعة األحداث باألصل ال ترتبط بمكان
محدد؛ فهي قد تحدث في أي مكان بخطوطها
العامة مع االختالف في التفاصيل ،لذلك كان
ِّ
يصعد من
من الطبيعي أن يحاول العرض أن
الحالة االنفعالية لشخصياته عقب كل إعالن
عن حقيقة من الحقائق المتعددة التي يحفل
ّ
بها العمل ،لكن ردود األفعال ظلت في حدودها
الدنيا بعد أن بلغت أقصى ما تستطيعه ،وهي
َ َ
المعتمدة على نص بالغ في الحفاظ على هدوء
شخصياته وتماسكها.
تضافرت جهود عدة للخروج بعمل الئق
يحترم جمهوره ،وكان من الواضح ذاك االهتمام
بعناصر العرض من دون استثناء ،ولنا أن نذكر
هنا الديكور الذي ساهم في تقديم فكرة وافية
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عن الجانب االقتصادي ألصحاب المكان،
وبالتالي ألندادهم ونظرائهم من الشركاء
واألصدقاء؛ ناهيك عن اللمسات الجمالية
التي جعلت من الديكور قطعة فنية بحد
ذاتها ،كما لعبت المؤثرات الصوتية ّ
الحية
دورًا رئيسًا في العرض ،وكان من الالفت
للنظر أن مصدر هذه المؤثرات شخصية
(المنتحر) ذاتها ،التي شغلت مع
الشقيق
ِ
آلتها الموسيقية جانبًا من خشبة المسرح،
األمر الذي عكس تأثير هذه الشخصية على
مجرى الحدث وتأثيرها المباشر على حاضر
جميع الشخصيات ومستقبلها.
ّ
جسدت شخصيات المسرحية مجموعة
من فنانينا الشباب :ج�لال الطويل-أريج
خضور-وسيم قزق-داني القصار-ربا الحلبي-
ج��وان الخضر-عال باشا الذين ّ
قدموا أداء
رفيعًا ،عكس فهمهم لطبيعة العمل
وقدرتهم على تقديم نموذج متكامل من
الشخصيات لم نعهده منذ فترة طويلة
على مسارحنا ،وكان من الواضح أنهم بذلوا
جهودًا في رسم المالمح الخارجية ُ والداخلية
لشخصياتهم الغنية ،التي ،وإن ق ِّدم جانب
واحد من جوانب معظمها ،إال أن هذا الجانب
ً
ً
أخذ حقه كامال ،وبدا بديال مقنعًا عن بقية
الجوانب التي قد ال يمكن رصدها بشكل
جيد في عمل يعتمد على عدد كبير من
الشخصيات.
الميراث
ثالث الوقفات مع مسرحية «الميراث»
نص ممدوح ع��دوان إخ��راج محمود خضور
لفرقة المسرح القومي ،وهي ليست المرة
األول��ى التي يتناول فيها المخرج محمود
ّ
خضور نصًا مسرحيًا للكاتب الراحل ممدوح
ع���دوان؛ إذ يعود التعاون اإلب��داع��ي بين
الرجلين إلى عقد السبعينيات من القرن
الماضي ،عندما افتتحا سلسلة أعمالهما
المسرحية المشتركة بمسرحية «هاملت
يستيقظ متأخرًا».
واليوم يعود خضور إلى االستعانة من
جديد بنصوص ع��دوان الواقعية ،فيختار
واح��دًا منها ،وه��و نص يقدم جانبًا هامًا
من جوانب الحراك االجتماعي ،وهو جانب
يستدعي قدرًا كبيرًا من التناحر والصراع،
وهو المتعلق بمسائل الميراث ذات البعد
االجتماعي واالقتصادي متعدد األوجه.
َّوالميراث في ه��ذه المسرحية هو ما
َ
ُيتوقع أن يتركه رجل مريض من ثروة لزوجته
وأخته ،اللتين ما إن تعلما باقتراب موعد
رحيله حتى تشرعا بالتخطيط لالستيالء على
ً
أكبر جزء ممكن من الثروة ،وصوال إلى نقطة
الحسم المترافقة مع ارتكاب جريمة بشكل
غير مباشر ،عندما تشتد عليه نوبة المرض،
فيطلب منهما ّ
حبة ال��دواء ،بينما تديران
ظهريهما له في عملية قتل غير مباشرة،
دافعهما إل��ى ذل��ك طمعهما ورغبتهما
سرعة ممكنة،
برحيله عن عالميهما بأقصى َ َ
كي تتمتعا بالثروة التي ُينتظر أن تؤول
إليهما.
وال��واق��ع أن العمل ال يكتفي بإدانة
َ
شخصيتي الزوجة واألخت فقط؛ بل يوجه
أصابع اتهامه إلى الزوج أيضًا في أكثر من
جانب من جوانب سيرته الشخصية ،وكيفية
تعاطيه مع من حوله واألساليب التي اتبعها
للوصول إلى غاياته ،وأب��رز هذه األساليب
التي تدينها المسرحية ّ استخدامه لزوجته
السابقة كوسيلة للترقي المهني ،األمر
الذي يعني أن هذه الشخصية مدانة قبل
َ
غيرها ،باعتبار أن شخصيتي الزوجة واألخت
ربما يدفعهما حرصهما على عدم إهدار
حقوقهما إلى اتباع أساليب غير شرعية في
المحافظة عليها ،بينما يتجاوز هو األعراف
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االجتماعية لينتقل إلى مستوى العبث بكل
شيء في سبيل الوصول إلى وضع مادي
واجتماعي مرموق.
اعتمد العمل على أس��ل��وب الكشف
المتواتر عن أوراقه التي لم يزج بها كاملة
ً
منذ البداية؛ فكان هذا األسلوب عامال من
عوامل ّ
شد المتلقي نحو المتابعة الدقيقة
والمتأنية لتفاصيل الشخصيات ،وما
تكشفه كل حين من الزمن من مالبسات
ومعطيات كفيلة برسم مالمح محددة لهذه
الشخصيات ،وإلع��ط��اء فكرة واضحة عن
ّ
َ
وسعيها نحو
رغباتها
ماضيها الذي شكل
ِ
المزيد من المكاسب التي ال تعرف حدًا.
والواقع أن سعي كل الشخصيات نحو
تحقيق أهدافها عن طريق اتباع أساليب
غير مشروعة مع تفاوت ذلك بين شخصية
وأخرى ،يجعل منها جميعًا شخصية واحدة
لكن بأسماء عدة ،ووجوه عدة ،وهذه إشارة
من العمل إلى أن الطبيعة اإلنسانية واحدة
مهما تعددت وجوهها واختلفت أساليبها.
تعامل المخرج مع النص بكثير من
الوفاء لبناه الفكرية والفنية ،وهذا األسلوب
في تناول النصوص المسرحية المحلية
منها والمترجمة سمة من سمات المخرج
محمود خضور ،الذي مازال مخلصًا حتى اآلن
ً
لألسلوب اإلخراجي التي ّ
يعد النص مكمال
لعملية اإلخ��راج ال منافسًا لها ،األمر الذي
يساهم دائمًا في تعزيز تلك الحميمية
الظاهرة بين ال���رؤى الفكرية للنصوص
المسرحية واألس��ال��ي��ب اإلخ��راج��ي��ة التي
يتناول بها خضور نصوصه.
ونالحظ في «الميراث» أن سعي المخرج
األول ك��ان االه��ت��م��ام ب��إي��ص��ال مضمون
المسرحية والتركيز على ما تريد أن تقوله
م��ن دون االل��ت��ف��ات إل��ى إظ��ه��ار القدرات
اإلخراجية في نص ال يحتمل إال أقل القليل
من االجتهادات الفنية ،التي بقيت في
العرض محصورة في الدرجة األول��ى في
التركيز على أداء الممثلين يوسف المقبل
وريم درويش ولمى الشمندي ،الذين قدموا
ً
أداء فيه الكثير من نمطية الشخصيات
الواقعية ،واستطاعوا أن يظهروا للجمهور
ما حاولت هذه الشخصيات أن تخفيه في
الجزء األول من العرض.
مسابقات وندوات
جائزة نبيل طعمة ل�لإب��داع-دورة أبي
خليل القباني ربما كانت الحدث المسرحي
األب��رز للعام  ،2011حيث أقيم في مبنى
ّ
اتحاد الكتاب العرب حفل توزيع جوائز هذه
المسابقة السنوية التي خصصت هذا العام
للنص المسرحي ،وفاز بالمركز األول الكاتب
حمدي موصللي عن مسرحيته «الحنظل
ّ
البري» ،وبالمركز الثاني/مناصفة أحمد عبد
الرحمن الخميسي من مصر عن مسرحيته
«الجبل» وأمير سماوي عن مسرحيته «البعل
في المحرقة» ،وبالمركز الثالث بسام األحمد
ّ
متعمد» ،وقد
عن مسرحيته «تشويش
ّ
تألفت لجنة التحكيم من األساتذة :د.نبيل
الحفار-عبد الفتاح قلعه جي-أنور محمد-د.
عبد الرحمن بن زيدان-فرحان بلبل.
وأق��ام��ت جمعية المسرح ف��ي اتحاد
ّ
الكتاب العرب ندوتها السنوية التي جاءت
هذا العام تحت عنوان «من هموم النص
ّ
المسرحي السوري» ،شارك فيها الكتاب :عبد
الفتاح قلعه جي-مصطفى صمودي-د.علي
سلطان-نصر اليوسف-د.حمدي موصللي-
جوان جان.
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المونودراما...والمسرح
نور الدين الها�شمي

المونودراما ٌّ
فن مسرحي طارئ على خشبات
مسارحنا ،شأنه شأن المسرح الوافد إلينا من
أوربا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
كانت المونودراما في الغرب هي تعبير
وإذا
ِ
عن كسر للمألوف وخ��رق للسائد في سبيل
اكتشاف فن مسرحي جديد ،يعبر عن الحاجة
الدائمة لدى أبناء الغرب للتجديد ،فإن هذا الفن
في بالدنا ليس سوى تعبير عن تصاعد األزمة
ّ
الفنية
التي نعيشها على مختلف األصعدة
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية ..فالفرق
المسرحية التي تتشكل لدينا سرعان ما ينفرط
عقدها ألكثر من سبب ،والكاتب المسرحي صار
ثانويًا بالنسبة إلى المخرج – المعد  -المؤلف..
الممثل..
ّ
ُ
إن ّفقدان الحرية والحوار مازاال يسممان
حياتنا ،ويمنعان عنها الضوء واالنطالق وكشف
الحقيقة ،مما أوجد تراجعًا في تطور المجتمع نحو
ً
وانكفاء نحو القبيلة والعشيرة والعائلة
المدنية،
والطائفة..
وهذا ما يجعل المونودراما من أفضل الوسائل
المغرية للتعبير عن هذه الحالة المأزومة التي
ّ
ولكن السؤال الجوهري الذي يجب أن
نعيشها..
نسأله :هل هذا الفن قادر على التأثير في مجتمع
يعاني من الجمود والنكوص والدوران المريض
المفجع حول ذاته؟ .إن المونودراما التي أنتجها
مجتمع مأزوم هي أسيرة نرجسية الممثل والنص
الضعيف والحضور النخبوي .ومن هنا يمكن
القول :إن المونودراما فن مسرحي ناقص يحاول
السير على قدم واحدة ألسباب سأبينها:
عندما تشكل المسرح في عمق التاريخ البشري
كان في أحد أطواره حوارًا بين الممثل والجوقة
ّ
التي تعلق على أفعال البطل خوفًا أو تشجيعًا
أو إشفاقًا ..إذن هناك صوتان يتلقيان الحدث
بطريقة مختلفة ،تكشف عن التباين وتدفع
الحدث إلى األمام ،وحين ُو ِجد الممثل الثاني بدأ
المسرح الحقيقي ،ألني أكتشف دائمًا ذاتي من
خالل اآلخر ،واآلخر يكتشف ذاته من خاللي.
والمسرح في جوهره ليس إال كشفًا عن جوهر
الذات اإلنسانية ،وخاصة في منعطفات التطور
البشري واشتداد األزمات الوجودية.
تكمن مشكلة المونودراما في ّ
أن اآلخر َّ
مغيب
أو غائب خالل العرض ،وقد يقول قائل :إن البطل

في المونودراما يتحدث عن تلك الشخصيات
ّ
وشرها..
الغائبة .وما فعلته ويرسمها بخيرها
ّ
ولكن المشكلة هنا في أن هذا البطل يرسم تلك
ّ
الشخصيات التي يتحدث عنها أويصارعها من
موشور ذاته؛ فهو الذي يرسمها ويتحدث عنها،
وقد ال تكون كذلك ّ
ألن المونودراما كفن ممثل
وحيد ال تعطي تلك الشخصيات فرصة الدفاع
عن نفسها وتسويغ أفعالها بقوة حتى تكاد
تقنعنا ،وهذا ما نراه في النصوص العظيمة.
المشكلة الثالثة في المونودراما هي طريقة
ُ
روي األحداث؛ فهي ال تروى إال بصيغة الماضي
(ك���ان) ،ألن األح���داث منجزة؛ والنمو الدرامي
يسير إلى الخلف ،كي نكتشف األح��داث التي
آلت بالبطل إلى ما هو عليه اآلنّ .
لكن هذا النمو
الخلفي ُيفقد العمل المسرحي عنصرًا أساسيًا
وجوهريًا هو التشويق والمتعة والترقب وكشف
المجهول ،وهو األجمل ،كما ّ
أن فعل (كان )الذي
ُ
ينسحب على معظم األفعال يوقع الدراما غالبًاَ
في فن السرد ،ويكاد الممثل يسير على حبلين
خطرين هما الفعل والروي ،ومن الصعب أن يجمع
دائما بينهما.
ّ
المسألة الرابعة تتعلق بالحوار المسرحي،
وهو الحامل األساسي للعمل المسرحي إلى جانب
الفعل ..والحوار يتطلب اثنين أو أكثر يتحاورون،
ومن أهم وظائف الحوار هو الكشف عن جوهر
ّ
الشخصية .وكما قال أحد فالسفة اليونان (تكلم
حتى أراك) ،وحين يغدو الحوار فرديًا إثر أزمة
عميقة تعصف بهذا الفرد ،يصبح منولوجًا،
يختلط فيه الوعي بالالوعي والحقيقي بالمجازي،
وتختلط األزمنة واألمكنة ...ويبقى في النتيجة
حوارًا فرديًا أسير صاحبه ومأسورًا به.
وأخيرًا فإن من حق المونودراما أن تحيا وتشق
طريقها كأي إبداع جديد.
ولكني أعتقد تمامًا ّ
أن المونودراما كما هي
اآلن ليست سوى فن فردي ،ولو ارتدى هذا الفن
َ
يجاري مطلقًا
ثوب المسرح .ولن يستطيع أن
فن المسرح الحقيقي ،ال��ذي هو فن جماعي
في األساس أوجده البشر لحاجة ملحة ،تعبيرًا
عن حاجتهم إلى االجتماع والخروج من ذاتهم
الفردية إلى الذات الكبرى للجماعة ،كي يشعروا
باألمن واألم���ان ،ويشاركوا في صنع العرض
المسرحي ،وهم يصنعون الحياة.
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التاريخ المتخيل مسرحيًا
قراءة في أربع مسرحيات سورية
�أحمد ا�سماعيل ا�سماعيل
استطاع الكثير من الكتاب المسرحيين ،بدءًا
بأسخيلوس ومسرحيته الفرس الرائدة في هذا
ً
انتهاء بالكتاب المعاصرين،
المجال ،وليس
تقديم مسرحيات تاريخية متفاوتة المستوى،
من ناحية البناء الفني والفكري .وذلك من خالل
التقيد ،أو مراعاة قواعد وش��روط معينة مثل:
االل��ت��زام بالخطوط العامة للمادة التاريخية،
ومماثلة المادة الممسرحة مع الواقع الحالي أحداثًا
وشخصيات ،وعدم تزييف المادة التاريخية بقصد
التزيين أو التشويه ..وقواعد أخرى قد تصبح قيدًا
تكبل يدي الكاتب المتعبد في محراب التاريخ ،و
تتحول إلى جناحين للكاتب الفنان الذي ينتصر
لفنه ويكتب المسرحية التاريخية ال من حيث هي
تاريخ؛ بل من حيث وعي تاريخي  -حسب قول عز
الدين المدني ،كما فعل شكسبير في تاريخياته،
الذي عالج في معمله اإلبداعي مواده التاريخية،
بالحذف والتأخير والتقديم والتكثيف ودمج
األحداث والشخصيات التاريخية بمهارة المبدع
الفنان.
غير أن هذه الحرية ،وحرية الكثير ممن
أبدعوا في هذا المجال ،اقتصرت على التخلص
من هيمنة التاريخ وسطوته ،ال التحرر من المادة
التاريخية الحقيقية ،كما تفعل المسرحية
التاريخية المتخيلة -موضوع بحثنا -فهذا النوع
من الكتابة المسرحية يأخذ من التاريخ شكله
وطابعه ،من دون التزام بالحدث والشخصية
التاريخية الحقيقية ،وال يقتصر األمر هنا على
غياب الشخصية التاريخية ،أو الحدث التاريخي
الحقيقي ،بل يتعداه إلى مكان الحدث وزمنه؛
فالزمن في المسرحية التاريخية المتخيلة معاصر،
وواقعي بامتياز ،بعكس الزمن في المسرحية
التاريخية ال��ذي يكون ع��ادة مرتبطًا بالماضي
ارتباطًا موثقًا ،وحقيقيًا ،يشير إليه الكاتب
صراحة في مقدمة العمل ،أو يظهره في حوار
النص بشكل يناسب وينسجم مع زمن الحدث
والشخصية التاريخية الممسرحة ،وذل��ك على
الرغم من الحيوية التي يضفيها الكاتب عادة
على عمله ،بقصد ضمان تواصلها مع المتلقي
المعاصر .وم��ا ينطبق على الزمن ينطبق على
المكان أيضًا ،ألن المكان في المسرحية المتخيلة
مكان غير محدد ،أو ال مكان ،إن صح التعبير ،فهو
مكان م��وح ،أو رم��زي ،أو مشفر في المسرحية،
وارتباطه بالمكان الجغرافي المعين مرتهن
بموضوع العمل ومقولته وأحداثه ،وبالشخصيات
وحواراتها أيضًا ،تلك التي تشير بطرف خفي
إلى مكان واقعي وحقيقي ،كما تشير ،وتدل على
زمنها ،الذي هو ،كما أشرت ،زمن غير سابق على
زمن كتابتها؛ بل هو معاصر .ولعل لجوء هذا النوع
من المسرحيات ،الواقعية والمعاصرة ،إلى ارتداء
مسوح التاريخ ،وطاقية اإلخفاء التاريخية ،يتعدى
الجانب الجمالي ،بقصد التجريب أو بقصد اإلبهار؛
بل لكسب المزيد من الحرية للحراثة في حقول
مزروعة باأللغام السياسية؛ وغير السياسية.
وزيادة في اإليهام ،الفكري والجمالي ،يلجأ
بعض الكتاب إلى تطعيم مسرحياتهم بأحداث،
أو شخصيات تاريخية ،أو تراثية حقيقية ،مثل
شخصية علي بابا في مسرحية علي بابا واألميرة
شمس النهار للكاتب عبد الفتاح قلعجي .وجحا
في مسرحية جحا باع حماره لعلي بدران.
وعلى الرغم من الجرأة التي تسم هذا النوع

من األعمال ،ومعاصرتها ،وتميز بعضها جماليًا ،إال
أنها قلما تجد التجاوب المأمول الذي يسعى إليه
الكاتب ،وذلك بسبب التعامل المجرد مع الزمان
والمكان والشخصيات ،والتجريد في المسرح
يتجاوز الرمزية التي يهدف إليها الكاتب ،فيتحول
إلى إبهام ،واإلبهام في المسرح ،وفي كل الحقول
اإلبداعية ،يعجز عن تحقيق اإليهام والتواصل مع
المتلقي ،على العكس من المسرحية الواقعية،
األقل جرأة منها ،والمسرحية التاريخية الحقيقية،
األبعد زمنًا عن زمن هذا النوع اإلبداعي.
وسنتناول في هذا المقال أربعة نصوص
مسرحية من هذا النوع التاريخي المتخيل ،لبعض
الكتاب السوريين ،هم الكاتب والباحث:عبد
الفتاح قلعجي ،ود .علي سلطان والدكتور حمدي
موصللي ،والكاتب هيثم يحيى خواجة.
حفل خ��اص على ش��رف الوالي – للدكتور
حمدي موصللي
في هذه مسرحيته (حفل خاص على شرف
الوالي) يدعونا المؤلف إلى حضور حفل ختان
الوالي زي��دون ,والي بالد كفرون ,ليس من أجل
تقديم التهاني ,أو المشاركة في الغناء و(الطبل
والزمر) ,بل لتأمل هذه المهزلة ,التي تحدث في
زمان ومكان شخصيات هذه الحكاية ,والتي ما
زالت تتناسل بازدياد ,على الرغم من توهمنا بما
تعانيه من عقم أو عنة.
حكاية المسرحية ال تتكئ على نص تاريخي
معين ,بل تنتمي إل��ى زم��ن تاريخي متخيل،
والمسرحية موزعة على لوحة خاصة وثالثة
فصول ،تعرض اللوحة الخاصة حفل ختان الوالي,
كاشفة لنا نسيج العالقات المهترئة التي تسود
القصر ,وتربط بين الشخصيات ,التي مهدت لوال
عنين تبوأ كرسي الوالية ,المرهون برضى زوجة
الوالي نفسه؛ خاتون بنت خال السلطان عبدون
بن عباد ,وعينه على الوالي .يقود مهرج الوالي
الصراع في الخفاء ,فيسرق تمثال السلطان,
ويبيح مستودعات الميرة للعامة ,ويدس السم
لماشية الوالي ,األم��ر ال��ذي يثير غضب الوالي
ويهز أركان سلطانه ,بيد أن هذا الغضب ال يترجم
إلى فعل ,ويظل الوالي أسير شكوكه التي تدور
حول المهرج مرة ،وحول أعوانه مرة أخ��رى ,إلى
أن يقتحم المهرج (المقنع) قاعة الوالي ,ويسخر
منه ويهدده ويعريه من شرواله وقمبازه وخاتم
الوالية ،ثم يغادر المكان لتدخل الحاشية  -أعوان
الوالي – الوزير والقاضي وصاحب الشرطة ،فتفاجأ
بمنظر الوالي ال��ع��اري ,وقبل أن يعري ميمون
كل واح��د من ه��ؤالء بمكر وده��اء؛ تتبادل هذه
الشخصيات االتهامات الشنيعة ,لتبعد شبهة
العداء للوالي عن نفسها ,وحين يعود المهرج
مرة أخرى ويستلم شراويل هذه الشخصيات من
نديم الوالي ميمون ,تدخل خاتون وتعلن على
الجميع المهرج – عشيقها في السر – واليًا جديدًا
بدل زوجها زيدون العنين ،وتكتمل هذه المهزلة
بفرمان سلطاني يؤكد إعالن خاتون ,بحجة أن
البالد في عهد زيدون قد كثرت فيها المصائب,
وحل فيها الفساد ,هذا الفرمان السلطاني يحيلنا
إلى العهد العثماني ,والنص ال يخلو من إشارات
عديدة إل��ى ه��ذه الفترة م��ن :أسماء ومفردات
ومرجعية سياسية .هذه الحكاية – المسخرة –
كما يصفها المؤلف ,داعيًا إلى عدم تصديقها,

خاصة ,الذي ينزاح نحو العامية مرة ،ونحو الرطانة
التركية مرة ثانية(وي .وي .عفارم,أخو حفبانه..
ص )36؛ إضافة إل��ى بعض السجع ال��وارد في
بعض الحوارات ..هذه االنزياحات ربما لجأ إليها
المؤلف بغية إضفاء الحيوية والمرونة ومسحة من
السخرية على الحوار ،وربما قصد منها أيضًا إحداث
التغريب اللفظي لكسر اإلبهام والخروج عن إطار
الحكاية ,كما فعل في تعليقاته على مشاهد
َّ
النص ,هذه االنزياحات أخلت بهارمونية وانسجام
الحوار في أكثر من مكان ,ومالءمته للشخصية,
والذي لم يصاحبه الفعل في بعض المشاهد؛
بل وصفه وشرحه (المشهد -2الفصل )1وإلى ما
يشبه النقاش في مكان آخر ( المشهد -1الفصل
 ) 3ع��دا ذل��ك فإننا نجد ال��ح��وار في المشاهد
األخرى حيويًا ,والجملة مكثفة ومركزة .ذات نكهة
ساخرة ,من النوع الذي يسهل على الممثل نطقه.
والمؤلف مدرك تمامًا لهذا الجانب الهام ،فهو
مخرج أيضًا ,وصاحب تجارب إخراجية عديدة .في
النص العديد من الرموز والدالالت الموظفة في
نسيج النص بذكاء ,ودون إقحام أو خلل درامي,
كرباط الشراويل لدى حدوث أمر هام ,وظاهرة
تجسس الشخصيات على بعضها البعض كما هو
الحال في األنظمة المستبدة ,وتحول الصراع في
مجلس األعيان إلى مهزلة نتف الشوراب ،من أجل
الحمير ،ال من أجل الرعية والوطن .إنها مسخرة
كما يصفها المؤلف ,ال يسعنا إال تصديقها ,على
الرغم من ال واقعيتها ،ألنها ممكنة الحدوث في
واليات والتها الهون عما يحدث لرعيتهم ،كالوالي
زيدون .ما يلفت النظر في هذا النص أيضًا غناه
بأجناس تعبيرية عديدة من :قصائد وأغان وأمثال
شعبية ونصوص دينية ,أفسحت لنا مساحة رحبة
لتأمل هذه المهزلة في نص كوميدي طريف.

تجري أحداثها في مكانين اثنين فقط ,هما قصر
الوالي وسراي الحكومة ,هذا االقتصار على هاتين
المساحتين ,هو للسخرية من شخصيات هذين
المكانين ,المؤلفة من علية القوم ,على العكس
من شروط أرسطو التي استبعدت شخصيات هذه
الفئة عن الكوميديا ,بيد أن هذه الداللة السياسية
والفكرية التي رمى إليها المؤلف ,بعزله العامة
عن ساحة األحداث تمامًا ،واالكتفاء بشخصيات
المكانين المذكورين وأحداثهما وهمومهما ,لم
تحقق الغاية نفسها دراميًا؛ فالتواجد الدائم
لشخصية الوالي في المشاهد كلها ,غيب الطرف
أو القطب الثاني للصراع ,المتمثل بالعامة ,أومن
يمثلها فكريًا ,وبالمهرج دراميًا ,وفوت علينا فرصة
تعرفنا إليها من خالل أفعالها .أو مونولوجاتها ,أو
حواراتها ،بعيدًا عن شخصية الوالي .لذلك ظلت
شخصية المقنع المجهولة الهوية بالنسبة إلى
شخصيات المسرحية مجهولة بالنسبة إلينا
أيضًا ،على ه��ذا المستوى أو ذاك ,األم��ر الذي
غيب إلى حد غير هين – العالقات الجدلية في
النص-فإذا استثنينا شخصية خاتون (المدورة)
والحيوية ,فإننا نكاد ال نعثر على شخصية أخرى
في النص ،تتضارب إرادتها وتتباين مواقفها
وتختلف وجهات نظرها ومصالحها مع الوالي ,أو
مع الشخصيات األخرى ,إلى المستوى الذي يطور
الفعل ويبلور الصراع ويرتقي به .فشخصية شيخ
الكار (المختلف) لم تستطع أن تحقق إال حضورًا
باهتًا ,وكذلك الوزير والقاضي وصاحب الشرطة.
أما المهرج -الذي فاجأنا بما أقدم عليه من أفعال
دون تسويغ فكري أو درام��ي مقنع  -لم يحدد
المؤلف لشخصيته أية أبعاد نفسية واجتماعية
وجسدية ،سوى تلميحات بسيطة أضمرها المؤلف
في الحوار مع خاتون عشيقته؛ كما أن شخصية
الوالي نفسها ,لم تسلم من التناقص واالضطراب
الكتاب  :حفل خاص على شرف الوالي.
على مستوى الفعل والحوار؛ فهي ساذجة وعفوية
المؤلف  :د .حمدي موصلي .م
تارة (المشهد -1الفصل  ،)1وذكية وماكرة تارة
منشورات  :اتحاد الكتاب العرب سنة 2001
ثانية (المشهد -1الفصل  ،)3وهي عادلة وغير
عادلة في الوقت نفسه ،عادلة بنقدها تقرير الوزير _
عدد الصفحات  130 :صفحة –قطع وسط
المزور عن أح��وال الرعية ,وسخريتها من طلب
المدينة الموبوءة – للكاتب هيثم يحيى
السلطان بزيادة الهدايا ,وغير عادلة؛ بل مستبدة
بإرساله النساخ إلى الخازوق بسبب قراءته تقرير خواجة :
السلطة مفسدة-السلطة المطلقة مفسدة
العامة ,التي تشرح فيه أحوالها المزرية ,هذا األمر
انعكس على الحوارات أيضًا ,وعلى حوار الوالي مطلقة .لورد أكنتون.
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ما يزال صراع الحاكم والمحكوم العربي غائبًا
في ساحة اإلبداع ،على الرغم من حضوره الفاعل،
والمركزي في الساحات الحياتية األخرى .وما يزال
المبدع الذي يتجرأ على تناول هذا الصراع بالذات؛
يلجأ إلى إخفاء إبداعه ومقاصده بشتى الوسائل،
أو األساليب المموهة ،كي ينجح في عبور حواجز
الحاكم ويصل إلى المتلقي .ويمكننا تقسيم هذا
النوع من اإلبداعات إلى إبداعات مبهمة ،وإبداعات
أخرى أقل إبهامًا.
ّ
وتعد مسرحية (المدينة الموبوءة) للكاتب
المسرحي هيثم يحيى الخواجة؛ التي تناولت هذا
الصراع بجرأة ،من اإلبداعات األقل إبهامًا إلى ًّ
حد
ما .تعالج المسرحية حكاية مدينة ابتلي سكانها
بوباء أشبه بتلك اللعنة التي أصابت مدينة طيبة
في مسرحية (أوديب ملكًا) ،وهو خازوق يخترق
أجسادهم الواحد تلو األخر ،يبدأ بالعامل والفالح
والموظف ،ثم يستمر باالنتشار حتى يصيب
الجميع –العامة والخاصة -من دون أن يستثني
حاكم المدينة نفسه .حكاية المسرحية تنتمي
إلى زمن تاريخي متخيل ،هو  -في حقيقة أمره –
الزمن العربي الوحيد الذي تتوفر فيه حرية التعبير
بجرأة ووضوح .استمد الكاتب هذه الحكاية من
قصة (الخازوق الداخل في السلطان ) للكاتب
التركي الساخر عزيز نسين .تتوزع المسرحية على
لوحتين اثنتين :تبدأ اللوحة األولى بحوار يدور
بين عامل ومسؤول وهما داخ��ل مصعد يدوي،
يعلو المصعد ويهبط بشكل يتناغم ومضمون
حوارهما المشحون بتوتر درام��ي وفكري يشي
بانفجار قادم:
العامل  :لماذا تفعل ذلك ؟
المسؤول :ألنك ال تثق بي ،سأريك من أنا.
العامل :أرأيت؟ تريد استخدام سلطتك
المسؤول  :عليكم الخضوع ألوامرنا ما دمنا
مسؤولين( .ص )8
ويستمر هذا الحوار على الرغم من انتهاء هذه
اللوحة ،لتكمله هاتان الشخصيتان في نهاية
المسرحية ،وإن بتوتر وصراع أقل .وتبدأ اللوحة
الثانية بمشهد يضم الراوي ورجلين اثنين(رجل
1ورجل  ،)2يرسم الحوار الدائر بينهم مالمح الجو
غير الصحي الذي يسود قاع المدينة من :كذب،
وتفاهة ،وإذالل ..وهو مشهد درامي منفصل عن
نسيج حكاية المسرحية ،أراد به المؤلف تعميق
فكرة العمل ،وعصرنتها .تبدأ حكاية المسرحية
بدخول الرواة الذين يشاركون الراوي رواية حكاية
المدينة التي أصابها الوباء ،ونسي التاريخ اسمها،
أو غابت عن ذاكرته –حسب وصف الراوي والعامل
والفالح والموظف –رواة الحكاية ،وأولى ضحايا
وباء االستبداد .وقد حقق الكاتب بهذا المشهد
هدفين:فكري ،وفني ،وبأسلوب جدلي منسجم،
تجسد في اختياره رواة حكاية المسرحية من أبناء
الطبقة االجتماعية المسحوقة ،وفي دمجه زمني
الحكاية والرواية:الزمن الماضي والزمن الحاضر.
وهي لعبة درامية ذكية وموفقة ،وذلك بالرغم من
اإلرباك الذي أصاب حوار هذا المشهد .تبدأ حكاية
المسرحية بدخول العامل وهو يصرخ ويستنجد
من ألم خازوق اخترق جسمه ،فيلتقي بالفالح
الذي يستغرب –بداية -ادعاء العامل ،ويرفض
تصديقه ،ثم يرفع هو األخر صوته بالشكوى
من ألم المصاب نفسه ،ويتكرر هذا مع الموظف
والحارس ،والمسؤول ...وتستمر عدوى الخوزقة
باالنتقال من مواطن إلى آخر حتى تصل إلى علية
القوم ،وحاكم المدينة أيضًا ،الذي يتهم كل
من يجهر بما أصابه من ألم؛ بالمؤامرة ،والتمرد،
ال يفرق في ذلك بين خاصة ،أو عامة ،وعندما
يخترق جسده الخازوق نفسه ،ال يجد سوى أهل
المدينة يطلب منهم المساعدة .ال شك أن فكرة
ً
منحى
المسرحية جريئة ،وحيوية ،وهي تأخذ
ديمقراطيًا ،وتؤكد على مفهوم ُمغيب هو:ال وطن
حر إال بمواطنين أح��رار -حسب فولتير – وعلى
حقيقة أخ��رى مفادها :إن السلطة التي تقهر
مواطنها ،ستجد من يقهرها ،أو(يخوزقها).
لقد سعى الكاتب من أج��ل إب��راز ه��ذه الفكرة
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الحيوية ،والمعاصرة ،إلى التركيز بشكل رئيس
على الحدث ،واختزال الشخصيات إلى أنماط ،بال
اسم ،أو أبعاد(عامل .حارس عالم )..بقصد إبعاد
المتلقي عن اإليهام ،واالندماج في عالم الحكاية
وشخصياتها ،وإفساح المجال له للتأمل والتفكير،
ولقد كان استخدام الراوي ،وكتابة مقدمة وخاتمة
دراميتين؛ محاولة لتحقيق هذا الهدف ،تلك التي
لم تؤت ثمارها كاملة ،بسبب التزام الكاتب بترتيب
األحداث ،وتنسيقها ،وانتقاالتها وفق النسق
الخاص بتقنية القص ،إل��ى جانب استخدامه
رمزًا مستهلكًا مثل الخازوق ،واالكتفاء به قطبًا
وحيدًا في معادلة ال��ص��راع :بحركته الواحدة،
والمستقيمة ،واآللية ،من دون عناية بالقطب
األخ��ر في هذه المعادلة ،والمتمثل بالشعب،
األمر الذي دفع بالكاتب إلى االستعاضة عن هذا
العنصر المركزي؛ بصراعات صغيرة اتخذت شكل
انتقاالت ،وقفزات سريعة ،مما كان له األثر
الواضح على وحدة الصراع في المسرحية ،وعلى
فكرة العمل أيضًا .إذا كان تنميط الشخصيات هو
ما يلجأ إليه مسرح يعنى بالحدث ،فإن ذلك ال
يعني تحويلها إلى مجرد أصوات ،أو رجع صدى
ألفكار الكاتب ،األمر الذي نالحظه في تكوين
بعض الشخصيات ،مثل شخصية المرأة التي
تتحدث بمنطق ال يناسبها:
هدار :أين هو اآلن؟
امرأة :ينظف القاع من البشر ،يريد أن يغتصب
األرض ويذيب األدمغة.
هدار :قلت لك أين هو؟
امرأة :في الشمال والجنوب والشرق والغرب،
في كل مكان ،لم يعد يقنع بالمكان الذي هو فيه..
(ص ) 51
ونجد ذلك أيضًا في شخصية الرجل التي
تدخل في نهاية المسرحية ،وتحاور الحاكم
المستبد بجرأة غير مسبوقة ،طالبة منه أن يتعرى،
وينتقد نفسه .كشرط لتخليصه ومدينته من ألم
الخازوق .من دون أن يشير الكاتب إلى هوية
هذه الشخصية المجهولة ،والمعجزة ،والتي
تدخل وتخرج بشكل غير مسوغ .ومن الملفت
لالنتباه تشابه هذا المشهد ،والحوار الدائر
بين الحاكم وهذه الشخصية ،مع مشهد أوديب
والعراف تريسياس ،في مسرحية -أوديب ملكًا-
لسوفوكليس:
هدار :من المعيب أن تطلب تعرية إنسان.
الرجل :قف فوق هذا المرتفع –يقف -وأعلن
عن تاريخك ،وسيرتك ،وأفعالك،
(ساخرًا ) وهذا يكفينا.
هدار :ال تهمكم سيرتي .فأنا لست من هنا.
(؟؟)
المجموعة  :لست من هنا؟
الرجل  :صار ضروريًا أن تتعرى ،إنها الطريق
إلى معرفة مصدر الوباء( .ص) 56
الش��ك أن االستفادة عملية مشروعة في
مجال اإلبداع ،شريطة اندغام المادة المقتبسة في
نسيج العمل اإلبداعي ،األمر الذي غفل عنه كاتبنا
في هذا المشهد بالذات ،فذهب في استفادته
من مشهد أودي��ب والعراف إلى الحد األقصى،
ودرجة المطابقة التامة ،ويظهر ذلك من خالل
اعتراف هدار للرجل بأنه ليس من هنا ،وهي
حقيقة لم تشر إليها المسرحية قط .ويشكل
ذكرها ،واإلق��رار بها :إس��اءة ،وتشويهًا لمقولة
العمل ،التي تدين استبداد الحاكم المحلي،
وليس اغتصاب واستعمار األجنبي .وال يقتصر
اضطراب الكاتب على هذا األمر؛ بل يشمل الدور
المزدوج ،والمتناقض ،للحرب ،التي أشعلها وحش،
طغى ،وبغى –كما تذكر المرأة لهدار – ويأكل
أكباد األطفال (ص )51وه��ي نفسها (تطهر)
المدينة من وباء االستبداد ،أو الخازوق .ال شك أن
المسرحية تستحق وقفة أطول من هذه العجالة،
لحيوية موضوعها وجرأتها .إنها عمل إبداعي آخر
يحدث ثقبًا في جدار الصمت العربي.
الكتاب :المدينة الموبوءة
الكاتب :هيثم يحيى الخواجة

الناشر :دار الثقافة واألعالم .الشارقة
الطبعة األولى 2003
مسرحية جزيرة الليل األحمر – للدكتور علي
سلطان:
في صياغته للعنوان ،ال يكتفي المبدع عادة
بما يعبر عن مضمون نصه ،أو يوحي به بتكثيف
وترك يز شديدين؛ بل يحاول ربط دال العنوان
بمدلوله الموجود في ذهن توقع المتلقي وأفقه.
في هذه العملية ،أو اللعبة التي باتت مكشوفة
وآلية لدى بعض المبدعين ،يحدث أن يوسم
مبدع ما نصه بعنوان دال على مضمون مخالف،
وربما مناقض لمدلوله التقليدي الكائن في وعي
المتلقي ،وذلك بقصد يتجاوز اإلبهار والفذلكة،
إلى هدف يسعى إلى خلخلة ،وتحريك ما هو
ثابت وساكن في الذهن ،على هذا الصعيد ،يمكن
ّ
عد مسرحية (جزيرة الليل األحمر) للدكتور علي
سلطان واحدة من النصوص التي يلعب العنوان
فيها دورًا تغريبيًا ،وصادمًا ،يخالف داله الذي
ارتبط في ذهن المتلقي بما هو ماجن (الجزيرة
كمكان منعزل وجميل ،والليل كزمن لفعل ما
هو مخالف ،واألحمر كصفة لكل ما هو مثير)
مضمون المسرحية األخالقي-الوطني .ترتكز
هذه المسرحية الفانتازية ذات النمط التاريخي
المتخيل-مكانًا وزمانًا وشخصيات-على حكايتين
اثنتين ،تنفصالن زمنيًا بداية ،وترتبطان فيما
بعد ،وتتزامنان في عالقة منطقية ودرامية
محكمة ،تمهد األول��ى للثانية في انتقال من
العاطفي إلى السياسي على مستوى الحكاية،
والداخلي إلى الخارجي على مستوى الموضوع
ومقولة ال��ن��ص .بعد تمهيد مناسب لإلطار
التقليدي للمسرحية الموزعة على ثالثة فصول،
يتم من خالله التعرف إلى حياة جزيرة فرداس
الفاضلة ،التي يسودها العدل والرفاه واإلخاء ،وعن
سبب تبديل اسمها إلى جزيرة الليل األحمر ،وذلك
في احتفال يقيمه القصر بمناسبة حلول الذكرى
الثامنة عشرة لهبوط النور األحمر ،وميالد األميرة
ريمين ابنة ميراس ملك الجزيرة ،وشباب آخرين
(سيرين وروزين ابنتا سجاس ,وسومار ابن الصياد
ناسار) الجيل الجديد ال��ذي ولد في هذا اليوم
التاريخي والمبارك ،الذي أثار حدوثه المفاجئ هلع
جميع أهالي الجزيرة ،أعقبه خير عميم .بعد هذا
التمهيد ،وفور انتهاء الحفل ،تبدأ الحكاية األولى،
حكاية حب سومار وسيرين ،بطلب سومار سيرين
خطيبة له ،وبرفض هذا الطلب من قبل جميع أفراد
الحاشية الملكية ،باستثناء آجاد القاضي العادل
والذكي ،بحجة الفارق الطبقي واالجتماعي الكبير
الذي يفصل بين عائلة سيرين الغنية والمقربة
من الملك ،وعائلة سومار الفقيرة ،غافلين عما جمع
تاريخ الجزيرة الجديد بين الحبيبين من وحدة
حال تتجاوز الفارق الطبقي ،هذا الخرق من قبل
القصر ،سيمهد ويؤسس لتجاوز آخر أشد خطورة،
ال يقتصر على الجانب العاطفي ،أو الطبقي ،بل
سيشمل أمن الجزيرة نفسها ووجودها ،وذلك في
عالقة درامية ومنطقية مدروسة يرتبط السبب
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فيها بالنتيجة ،ولن يكتفي القصر بهذا الظلم؛
بل سيستمر من خالل فعل األميرة ريمين ابنة
الملك ،التي ستنسج خيوط مأساة العاشقين،
بتدابير ومكائد ترسخ الفصل بينهما ،تبدأ بتزويج
سيرين ،وعلى يد الملك ،من شاراد رئيس الشرطة
في البالط الملكي ،وإرغام سومار على التسلل كل
ليلة إلى جناحها في قصر والدها الملك ،األمر
الذي سيحصر دائ��رة الصراع في هذه الحكاية
في فعل الثالثي المؤلف من (سومار ،وسيرين،
وريمين) مثلث زواياه وأضالعه في حالة دائمة من
التجاذب والتنافر ،يمثل فيه سومار ابن الشعب
القطب المركزي بالنسبة إلى الضلعين اآلخرين،
أو الزاوية التي تنحرف تارة بحب نحو هذا الضلع،
وتنحرف تارة أخرى بخوف وريبة نحو الضلع اآلخر،
تتجاوز بعدها مأساة العاشقين مساحة هذا
المثلث لتشمل الجزيرة كلها ،العامة من سكانها
ً
بشكل خاص ،المغيبة في الحكاية ،والغائبة قوال
ً
وفعال في النص ،فحين تصاب هذه العامة بلعنة
التفكك واالنحالل غير المسبوقين في تاريخها ،ال
تتجلى هذه اللعنة في أفعال من يمثلها وأقواله
في النص ،مثل سومار ،أو والده ناسار ،بل ترد كخبر
على لسان الشخصيات الملكية ،وحديث القاضي
أجاد ،الذي يجيب عن سؤال الملك األوديبي عن
سبب هذا اللعنة ،بشجاعة العراف تريسياس
وبصيرة زرقاء اليمامة:
آجاد ..:إن هذه األمور غير الطبيعية التي نراها
تحدث اآلن ،فقد بدأت تظهر بعد زواج سيرين
بشاراد ،أرجو أال تغضبوا ،لقد شاع منذ ذلك اليوم
بين الناس إن ظلمًا قد وقع على سيرين وسومار،
وإن هذا الظلم قد فرضه موالي الملك ،والملوك
والحكام مرايا كبيرة يظهر عليها أقل غبار ،ولذا
فإن الناس يرتضون ألنفسهم ما ارتضاه الحكام
والملوك ،واألمر الخطير هنا ،إن كل الناس يقلدون
ُ
ملوكهم وحكامهم ،فخطيئتهم تعد بأكثر
من ألف خطيئة ،وهكذا تشيع الالمباالة والظلم
والخصومة ،وإذا استمر الحال ازداد التفكك حتى
درجة االنحالل) ص92
بهذه اإلجابة ،أو التقويل الذي سيتكرر على
لسان هذه الشخصية ،يختزل الكاتب فلسفة
الحكم ،أو عالقة المحكوم بالحاكم ،بربط صالحية
المحكومين ،أو فسادهم ،بسياسة شخصية
الحاكم وطبيعتها ،يتجلى ذلك هنا ،في اكتفاء
الملك الذي عرف حقيقة ما حدث ،بتوبة ابنته
غير الصادقة ،أو المخلصة ،وعدم فقء عينيها أو
نفيها خارج المملكة ،حرصًا على سالمة العرش
من التشويه ،أو الضياع ،واللجوء إلى عدالة شاعرية
توفيقية ،ساوت بين الجاني والمجني عليه ،بين
فعل األميرة ريمين المسيء ،والظالم ،وفعل سومار
المقهور ،والمغلوب على أمره ،وذلك بفعل يناسب
شخصية الملوك واقعيًا ،وال يناسب شخصية هذا
الملك دراميًا ،لما تتصف به شخصيته المركزية
والرئيسية من :سماحة وطيبة وعدالة وال فاعلية،
بل وس��ذاج��ة ،تجلت بشكل جلي في أفعالها
وأقوالها ،وقد لعب هذا التناقض ،إضافة إلى
مونولوجاتها الطويلة ،دوره في إضعاف البناء
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ال��درام��ي للحكاية والشخصية على حد سواء،
وأفقد الصراع الدرامي قدرته على تطوير الحدث،
وتفاعل الشخصيات ،وإدامة التشويق وتجدده،
وذلك على الرغم من التوتر الدرامي الذي استثمره
الكاتب بشكل مناسب في أكثر من موضع من هذه
الحكاية ،التي سيخفت لهيبها وتتوارى ،من دون
انتهاء ،أمام الظهور القوي للحكاية الثانية ،التي
سيكسبها اختالف أماكنها ،وتناقض إرادات
وأهداف شخصياتها ،وضوحًا وتمايزًا وغنى.
تتحدث الحكاية الثانية عن سفينة غريبة
كانت قد رست منذ زمن على شاطئ الجزيرة،
فلم يولها الملك وحاشيته االهتمام ال�لازم،
بسبب طغيان أحداث الحكاية األولى من ناحية،
واعتياد الجميع على مثل هذه الزيارات من ناحية
أخ��رى ،تكشف هذه السفينة عن وج��ود ثالث
شخصيات(األب هاد ،واالبن رادن ،واالبنة جيالر)
تزعم أنها عائلة ذات أص��ول ملوكية قديمة،
فيدعوها الملك إلى الهبوط على أرض الجزيرة،
وزي��ارة قصره ،يلبي األب هاد واالب��ن رادن هذه
ّ
ويسوغ
الدعوة ،وتبقى االبنة جيالر في السفينة،
األب هاد ذل��ك للملك بخوف ابنته من كل ما
يتعلق بالنار من لون ،أو اسم ،مصدره حريق ،أو
محرقة قديمة ،شاهدتها االبنة في صغرها وهي
تلتهم أخاها ،وقد تلتهمها في المستقبل حسب
نبوءة عرافة عجوز ،وتدعم جيالر ه��ذا االدع��اء
بحركات وانفعاالت مصطنعة تظهرها أمام الملك
وحاشيته كلما أتى أحدهم على ذكر اللون األحمر،
األمر الذي يدفع الملك الذي صدق هذه الحكاية
الملفقة ،و تعاطف مع الفتاة الجميلة ،وأغرم
بها ،إلى إصدار فرمان يقضي بالتخلي المؤقت،
ثم الدائم ،عن اسم الليل األحمر ،والعودة إلى
استخدام فرداس ،اسم الجزيرة القديم ،بمباركة
جميع أف���راد الحاشية وتأييدهم ،واعتراض
القاضي آجاد ،الذي يرفع صوته باعتراض غير
مسموع.
آج��اد :لم يعد(الليل األحمر)مجرد اس��م ،بل
أصبح تاريخًا لنا ،ال يمكن التخلي عنه ،وأصبح
لنا إيمانًا عميقًا بتاريخ ومصير هذه الجزيرة
وسكانها ،وأصبح ناظرًا لحياتنا وعاداتنا و تقدمنا
وخيرنا ،فإن تخلينا عنه فقد تضيع قيمنا ،وتفلت
من أيدينا األمور ،ألن من يتخلى عن إيمانه مهما
صغر ،فهو ال يتمسك بإيمان آخر مهما كان ومهما
كبر ،وال ننسى أن الناس يعلمون كل شيء ،فإذا
ما عرفوا أننا تخلينا عن الليل األحمر أدركوا على
الفور قلة إخالصنا لهذا اإليمان والنظام والتاريخ.
(ص)147-147
وال يلقى تحذير آجاد ،مثل زرقاء اليمامة ،سوى
سخرية القوم ،بعدها تبدأ خيوط مؤامرة هذه
العائلة بالوضوح ،متوسلة المال والنساء والخداع
(وسائل وادع��اءات ،وممارسات ،وأسماء ..تشير
بوضوح إلى اليهود والتاريخ الحديث لفرداس،
أو فلسطين) ومستفيدة من أح��داث الحكاية
األولى النائمة ،ومن القهر الذي أصاب أبطالها،
فتوقظها ،وتدفع شخصياتها نحو أزمات ومصائر
تخدم أهدافها ،تبدأ بعدها األح��داث بالتعمق
من خالل ص��راع درام��ي يتحدد ويتبلور بشكل
أكثر وضوحًا وفعالية مما كان عليه في الحكاية
األولى -شخصيات وأمكنة ،حيث كانت السفينة
مقابل القصر ،ثم الجزيرة مقابل شاطئ البحر-
صراعًا داخليًا لم يتجاوز شاطئ البحر ،ليتحول في
الحكاية الثانية إلى صراع داخلي-خارجي يزداد
خطورة عندما يتم استثمار الثغرات الداخلية من
قبل ما هو خارجي ،كانت البداية بتخلي الملك
وحاشيته عن اسم الجزيرة الجديد والمبارك ،ثم
اتجه نحو شخصيات الداخل المأزومة ،ضحايا
الحكاية األولى التي ترتب لها هذه العائلة لقاء
مدبرًا-يجمع في السفينة بين العاشقين سومار
وسيرين ،من دون اتفاق ،أو معرفة مسبقة من
قبلهماُ ،يستدعى بعدها ،وبدهاء ،ش��اراد زوج
سيرين ،ليشاهد هذا اللقاء المدبر ،وتنجح المؤامرة

في اإليقاع بالجميع ،ويكون الملك الذي أحسن
الظن بالدخالء وأساء إلى العاشقين في الحكاية
األولى ،الضحية األولى لهذه المؤامرةُ ،
فيقتل على
يد شاراد زوج سيرين ورئيس الشرطة في الجزيرة،
وذلك بعد أن أوهمته جيالر ،التي تزوجها الملك،
بحبها العاصف له ،وبهدف استثمار هذه الجريمة
تعرض على القاتل التعاون مع عائلتها لحين
استقدام دخالء جدد الحتالل الجزيرة وامتالكها.
يحدث ذلك كله في حركة فعل سريعة وإيقاع
مدروسين ،يصاحب الحوار الفعل ،على الرغم مما
يشوبه من سردية ،وطول ،ويتعمق الحدث بلغة
أنيقة قابلة للتمثيل ،لما توفره هذه اللغة من
إمكانية الحركة والتعبير عن الشخصيات ،يتعمق
ذلك كله ،ويتسارع أكثر ،حين تكتشف األميرة
ريمين ،التي كانت قد تزوجت برادن ابن هاد،
جريمة قتل والدها على يد شاراد ،وبتحريض من
زوجته جيالر وعائلتها الدخيلة ،فتفر من باب
الحب الذي كان يدخل منه ،أو يتسلل إلى جناحها
الشاب سومار ،الباب ال��ذي يضمن لها النجاة،
في ربط واضح بين الحب والنجاة ،وبنجاة ريمين
ووصولها إلى القاضي آجاد ،يقرر هذا القاضي
العادل والمخلص الهجوم على القصر وتحريره
من الدخالء بدعم من الصيادين الفقراء ،الذين
يتغلب الهم الوطني لديهم على الهم الطبقي.
بهذه الروح الوطنية ،وبفضل وعي آجاد ،ينتصر
سكان الجزيرة ،وتتحقق العدالة المنشودة،
الضمانة الوحيدة لسالمة الوطن وحمايته ،فيتم
حل مجلس الملك القديم ،وتعيين آخر مكانه،
مؤلف م��ن الصيادين ه��ذه ال��م��رة ،وليس من
السادة ،ألن الصيادين ،وحسب قول آجاد(:هم كل
شيء ،األول واألخير )وتعود سيرين إلى حبيبها
سومار ،ويتم تنصيب هذا القاضي العادل ملكًا
على الجزيرة ،التي يعود إليها اسمها القديم
والمبارك ،جزيرة الليل األحمر ،بعد أن كادت تفقد
أمنها ووجودها بسبب فقد القصر ،الذي ضحى
بالعدالة والتاريخ والنظام ،تواصله مع من يمثله
من سكان الجزيرة ،ومع كل ما يجعل منه مركزًا
لها ،وبالمقابل انتصرت الجزيرة على أعداء الخارج
حين انتصرت لهذه القيم والثوابت ..في تأكيد
على عالقة جدلية سليمة بين ما هو داخل الوطن
وخارجه.
اسم الكتاب :جزيرة الليل األحمر.
الكاتب :د .علي سلطان.
دار المسيرة-بيروت1978-
علي بابا واألميرة شمس النهار -للكاتب :
عبد الفتاح رواس قلعه جي :
ما يزال الكثير مما يكتب للطفل من صنوف
ُ
اإلبداع أسير عقلية اجتماعية متخلفة ،تعيد إنتاج
تخلفها من خالل تربية وصائية ،وعظية ،تلقينية،
ال ت��رى في الطفل س��وى بعده الفيزيولوجي
الصغير .وإذا كان هذا النوع من اإلبداع قد استطاع
االستمرار حتى اليوم في بعض المجتمعات
المقهورة خاصة ،فذلك ألن الطفل فيها ما يزال
ذلك الكائن الصغير ،والتابع ،والعبد لمن يلقنه
حرفًا .غير أن تبدل األزمان ،قد َّ
غير األحوال ،فأصبح
التوجه نحو الطفل -تربية وإبداعًا -يحتاج إلى
معرفة طبيعة شخصيته ،واحترام خصوصيتها.
هذه الحقيقة التي يتجاهلها العديد من مبدعي
أدب الطفل ،استطاع المسرحي السوري المعروف
عبد الفتاح قلعه جي أن يمتلكها ويطوعها
باقتدار في مسرحيته (علي بابا واألميرة شمس
النهار) بأسلوب ممتع ومقنع.
تتحدث حكاية المسرحية عن أزمة تعيشها
مملكة األسرار التي يحكمها ملك اله وشره اختطف
وحش اسمه (الدردبيس) ابنته األميرة شمس
النهار ليزوجها البنه (كسيلون) ،فيغرق القصر
ومن فيه في حزن مظلم وكئيب ،وتخفق محاوالت
الملك إلنقاذ ابنته ،وذلك بسبب اعتماده على
قادة جبناء ال تظهر بطوالتهم إال أمام أبناء شعب
المملكة المقهور .ويأتي الحل على يد الفتى علي
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بابا ،ابن الشعب الذي ينتصر على العدو ،ويحرر
األميرة من األسر ،بفضل ماتسلح به من علم ومعرفة،
إضافة إلى إخالصه لشعبه ،وحبه لألميرة شمس
النهار .لقد ساهم استخدام الكاتب لشخصيات
وأشياء مستمدة من عالم التراث مثل :شخصية
علي بابا والملك والمهرج ،وال��م��ارد ،والغول،
والقمقم ..الخ ،التي ّ
تعد من أهم مكونات عالم
الطفل الحكائي ،ساهم في بناء حكاية مسرحية
قادرة على استيعاب موضوع كبير بحجم الصراع
العربي – اإلسرائيلي ومعالجته ،وذاك الذي
ُيدين فيه الكاتب طرفي الصراع ،الحاكم العربي
المستهتر وأعوانه الظلمة :الملك(شهرمان)
والقائدان( دندان ،وعقربان) ،والعدو الغاصب:
الوحش (دردبيس)وابنه (كسيلون) .ولقد توسل
الكاتب لتحقيق غرضه هذا بعض عناصر اإلبهار
والتشويق المحببة للطفل مثل :األلعاب ،واألغاني،
واألح��اج��ي ..وغيرها ،تلك التي لعبت دورًا في
إيصال المعلومات المفيدة عن بعض الحيوانات
مثل :الجمل ،والقطة ،والغنمة ،والحمار ..مثال ذلك
ما جاء على لسان زيزونة في وصف الغنمة:
زيزونة :ماع ..ماع ..أنا الغنمة ..ومن صوفي
أرد البرد عن أحبابي الصغار
َّ
ثديي
وأرعى في مراعيكم ومن
أقدم خير ألباني على اإلفطار
ماع ..ماع ..أنا الغنمة ..ص ()12
كما لعبت ه��ذه العناصر دوره��ا في كسر
اإليهام في بعض األماكن بغية إفساح المجال
أم��ام الطفل كي يفكر ،ومن ثم يحكم ويتخذ
الموقف المناسب مما يعرض عليه من أحداث
وقضايا ،إضافة إلى ذلك فقد حوت هذه العناصر
على قيم تربوية ،ووطنية ،وعلمية هامة ،جاءت
في سياق حبكة مسرحية متحركة ،بنت أحداثها،
ورتبتها ،وقدمتها بشكل منطقي ودرام���ي،
اإليهام فيها ينكسر ويستمر بشكل مدروس،
من خالل صراع حي ،وصاعد ،تقوده شخصيات
متمايزة ،وواضحة يتجلى ذلك من خالل أسمائها
الموحية :كسيلون ،شمس النهار ،عقربان ..الخ.
وأفعالها  :استهتار ،قمع ،تضحية ،بساطة،
تهريج ..الخ ،وعالقاتها ،وحواراتها ،وصفاتها،
وإن بدرجات تراوحت بين نمطية ذات بعد واحد
غني يفي بالغرض والهدف ،ونمطية جامدة من
ذلك النوع الذي ُعرف في المسرح باسم -الكركتر-
التي تميزت بها الشخصيات الشريرة خاصة،
مثل شخصية الدردبيس التي تمثل ،أو ترمز إلى
أمريكا ،وشخصية كسيلون التي تمثل ،أو ترمز
إلى إسرائيل ،كذلك شخصية الملك التي تمثل
الحاكم العربي وترمز إليه بوضوح ،حيث تم بناؤها
بانتقائية نابعة من رغبة الكاتب وانفعاالته تجاه
ما تمثله من سلبية وشر في الحياة الواقعية،
غير أن الجمع بين صفات غير منسجمة مثل :
الدموية ،والغباء ،والجبن ..في شخصية واحدة

مثل شخصية كسيلون (إسرائيل) قد ال تحقق
الهدف المتمثل في إب��راز سلبيتها ،وبالتالي
إدانتها من قبل الطفل ،لعدم دقة الرمز ،وضعف
عالقته بالمرموز الذي أصبح الطفل يتعرف إلى
حقيقته ،وينطبق القول نفسه على شخصية
الدردبيس (أمريكا) وشخصية الملك شهرمان
(الحاكم العربي) المستهتر والساذج والقامع في
الوقت نفسه ،وقد كان لهذا الخلل في بناء هذه
الشخصيات (الرئيسة) خاصة ،أثره في مجريات
األحداث ،ومصير الصراع في نهاية المسرحية،
التي جاءت كلها متناغمة مع توجه الكاتب ورغبته
في تحويل الوحش إلى ورق.
وف���ي االت��ج��اه نفسه يشكل استخدام
الدردبيس-الوحش الشرير -ألحجية حلبية بقصد
اإليقاع بعلي بابا –فتى الشعب-إشارة استفهام
واضحة ،تقول األحجية التي جوابها (رمانة):
طاسة طنطراسة
في البحر غطاسة
داخلها لولو خارجها الماسة ص()46
وإشارة استفهام أخرى سيضعها المتلقي
أمام استخدام الكاتب للقلب األحمر الكبير الذي
ُيخرجه زيزون ،مهرج القصر ،من البئر ،كناية عن
قلبه المولع بحب زميلته المهرجة زيزونة ،وهو رمز
ّ
مسوغ دراميًا ،ناهيك عما قد
مستهلك ،وغير
يثيره هذا الغرض في العرض المسرحي من نفور
أو خوف لدى األطفال الصغار ،خاصة أن المسرحية
موجهة إلى أطفال المرحلة الدنيا والعليا على
ًّ
حد سواء ،وقد أحسن الكاتب صياغتها بمهارة
فائقة ،هذه المهارة ب��رزت بشكل متألق في
استخدامه الجديد والموفق -أيما توفيق-للقمقم
وساكنه المارد سمسم ،الذي أصبح فنانًا ومثقفًا
نتيجة استغال له الجيد للوقت الذي أمضاه داخل
القمقم ،وهو ال يظهر إال للمجدين من أمثال علي
َّ
ويشد
بابا المجتهد ،والمحب للناس ،ليساعدهم
أزرهم ،وقد استطاع علي بابا االستفادة من المارد
والقمقم رمز العقل في صراعه مع عدوه الوحش .ال
شك أن هذا االستخدام المجدد لعنصر قديم في
الحكايات الشعبية ،زاد المسرحية متعة وأغناها
فكرًا .قد ال نغالي إذا قلنا إن مسرحية علي بابا
واألميرة شمس النهار وجبة مسرحية نموذجية،
بما حوته من عناصر فنية ،وفكرية شهية وغنية،
ُ
تضاف إلى مائدة عبد الفتاح قلعجي المسرحية
العامرة دائمًا.
مسرحية علي بابا واألميرة شمس النهار:منشورات:وزارة الثقافة سنة2004
– الطبعة األولى –قطع وسط
الكاتب :عبد الفتاح قلعجي.
 مجلة الحياة المسرحية-دمشق -العدد -64ربيع 2008
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آراء وأفكار حول
المسرح السوري والمتغيرات اإلقليمية
�أمينة عبا�س
كثيرون يعدون أن ما يمر به العالم العربي من متغيرات على
المستويات كافة ،يشكل فرصة مناسبة للفنانين واألدباء كي
يساهموا –حسب مواقفهم ووجهات نظرهم -في رسم خارطة
هذه المتغيرات ،في الوقت الذي يرى فيه آخرون أن الوقت لم يحن
بعد للقيام بمثل هذا الدور ..وبين هؤالء وأولئك يبدو المسرحيون
ّ
من كتاب ومخرجين أكثر حماسة من غيرهم لالضطالع بالدور
ً
الالئق بهم كحملة لمشعل فن أصيل وملتزم ،كان دائمًا مثاال
للفنون واآلداب الملتصقة بمكانها والمتفاعلة مع زمنها.
مجموعة من مسرحيينا تحدثوا لـ «األسبوع األدب��ي» حول
قضايا تهمهم وتهم مسرحهم في هذا الظرف العصيب الذي
يمر به عالمنا العربي.
َ
حاور
الفن وسياسة الم ِ
البداية كانت مع الممثل والمخرج المسرحي كميل أبو صعب
الذي قال« :إذا اتفقنا على أن المسرح هو أكثر الفنون فعالية في
هذا الوقت ،لما يملكه من صوت جهوري وخطاب مباشر للجمهور؛
فالمسرح العربي عامة والسوري خاصة هو اآلن في أحوج األوقات
لهذا الصوت والخطاب ،لما تمر به البلـدان العربية من أزمة
حقيقية س��واء على الصعيد الداخلي أو الخارجي» ،وتساءل
أبو صعب عن كيفية القدرة على التعبير في ظل التجاذبات
السياسية مختلفة األشكال والطروحات ،مؤكدًا ضرورة أن يبقى
الفن بعيدًا عن سياسة المحاور واألقطاب التي تتنافس اليوم
على الساحات العربية ..وختم كالمه جازمًا أن الفن ال يزدهر إال في
المجتمعات التي تحترم استقالليته.
مسرحية دموية لم تكن في الحسبان!!!
من جهته قال الكاتب والباحث المسرحي عبد الفتاح قلعه
جي في بداية حديثه« :منذ فجر تاريخ المسرح كانت وظيفته هي
الكلمة التي تتجسد على الخشبة ،ففي البدء كانت الكلمة ،فإذا
تجسدت بالتمثيل الحي أصبحت صلتها مباشرة مع الجمهور،
وانتقلت إلى المرحلة التالية لتقول للمتلقي «اقرأ» ،والمسرح
ليس كاللوحة التشكيلية الصامتة التي يمكن أن يكون هدفها
األول هو الجمال ،أي «الفن للفن»؛ فالمسرح ،باإلضافة إلى جماليات
العرض المطلوبة ،ال بد أن تكون له وظيفة تتنوع بتنوع األفكار
والظروف والمكان والزمان ،وسواء أكانت وظيفة المسرح التطهير
كما عند أرسطو ،أو التغيير كما عند بريخت ،أو تشخيص األدواء
وفضح الفساد ،أو الحديث عما هو مسكوت عنه وما لم يقله التاريخ
أو غير ذلك ،فثمة كلمة دائمًا يحملها النص والعرض معًا ،ناقدة
أو واصفة أو محللة أو مستشرفة ،منذرة أو مبشرة ..هذه الوظيفة
ظلت مستمرة عبر تاريخ المسرح ،إلى أن ظهرت اتجاهات ما بعد
حداثية تلغي دور الكلمة ،وتحيل الخطاب إلى الجسد أو التقنيات
المسرحية أو الصورة ،ومهما قيل في مديح الجسد ،فإن مفرداته
في التعبير محدودة ومشوشة أو غامضة وقابلة للثرثرة المجانية،
حتى إن كان يحقق في العرض جماليات مدهشة في التكوين
ّ
والحركة ..وإذا كان بعض كتاب المسرح مازالوا مستمرين في
الكتابة وطرح قضايا كبرى ومصيرية ،فإن نصوصهم أصبحت
َ
ٌ
شباب ساروا وراء
غير مغرية ،ورميت في األدراج ،واحتل الخشبة
مستحدثات الجسد ،أو الهموم الشخصية الصغيرة ،أو عروض
المتعة ،في الوقت الذي كان كل شيء ينذر باشتعال الوطن
وسريان النار في الهشيم» ..وتساءل قلعه جي عما يمكن أن
يفعله المسرح وسط النيران التي تمتد لتلتهم خارطة الوطن
العربي ،وحاول اإلجابة على هذا السؤال بتأكيده على أنه سؤال
ً
كبير وقد جاء متأخرًا ،قائال«َ :من يستمع اليوم إلى كلمة تقال
في صالة مسرح وسط كل ذلك الضجيج وأحداث هي أكبر من
أية كلمة؟ وهل استمع الناس من قبل إلى كاتب مسرحي أرهص
باألحداث قبل وقوعها بسنوات؟! حيث كانوا مشغولين بعبادة
األيقونات المسرحية ونتاجها المقدس ،ثم بعبادة االتجاهات
المسرحية القادمة من الغرب ،مكتفين بقشورها الشكلية بعيدًا

حمدي موصلي

عبد الفتاح قلعجي

عن إدراك مرجعياتها الفكرية واالجتماعية والسياسية؟» ،وأشار السياسية واالجتماعية واألخالقية ..لقد فهم المسرحيون في
قلعه جي إلى «أن الكتابة عن الحدث إما أن تكون سابقة له ،وهذه تلك الفترة أن هذه هي وظيفة المسرح وقد أدوها كما يجب،
ِّ
تحتاج إلى كاتب مفك ْر رؤيوي ومحترف ،أو تكون تالية للحدث ثم في فترة تالية دعا بعضهم إلى أن تتمثل وظيفة المسرح
بعد اكتمال مجرياته،
الكتابة عن الحدث في الصراع الطبقي والحزبية اإليديولوجية والتسييس لصالح
مستشرفة لما بعده؛ أما ُ
ُ
وقت الحدث فمجرد عبث ،وما ك ِتب من نصوص وما ق ِّدم من عروض النظام الحاكم ،فظهرت الواقعية االشتراكية وض��رورة وجود
اليوم في مصر عن الثورة وساحة التحرير هي مجرد أعمال هشة البطل اإليجابي في العرض ،ثم حالت األحوال وسئم الناس من
ً
أو خطابية وضجيج كلمات» /وختم قلعه جي كالمه قائال« :منذ أن اإليديولوجيا وأساليب التكفير والتكفير المضاد ،واستقر في
أعلن أبو خليل القباني عن وظيفة المسرح في بيانه الذي جاء فيه :وعي العديد من المسرحيين كردة فعل أن وظيفتهم المسرحية
«التمثيل جالء البصائر ومرآة الغابر ،ظاهره ترجمة أحوال وسير ،تتمثل في تقديم عروض براقة مدهشة تعتمد على الرؤية
وباطنه مواعظ وعبر» والمسرح يؤدي مهمته التنويرية ،وإذا كانت البصرية فقط أو لغة الجسد والحركة ،مع انتفاء أو تقليل من شأن
البدايات قد اعتمدت على الترجمة واإلعداد والتوليف من التراث الكلمة ،فإذا وضعتها في الغربال لم يتبق فيه إال بقايا كلمات
لعرض موضوعات أخالقية وعاطفية فإن المسرح السوري مع بدء أو صور ليست بذي بال ،بمعنى أنه اكتفى بوظيفته الجمالية
االنتداب الفرنسي وقيام الثورات الوطنية وما بعد االستقالل فقط ،واستمر ذلك منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى العقد
كان مواكبًا لألحداث السياسية واالجتماعية ،وكان مؤثرًا في األول من هذا القرن ،ومع هذا الغياب لوظيفة المسرح األساسية
تكوين الضمير الشعبي قبل ظهور أن��واع أخرى من الفرجة ،وهي الكلمة فاجأ الغزو االستعماري الجديد والربيع العربي
وعناوين المسرحيات المقدمة آن��ذاك تدل على مضامينها الدموي المسرحيين والمتسكعين على شواطئ األحالم الزائفة
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أو الهموم الصغيرة وأصحاب الرؤى الغائمة والضيقة بمسرحية
دموية لم تكن في الحسبان ..والسؤال اآلن هل يعود المسرح إلى
وظيفته األساسية؟ والجواب :سننتظر كثيرًا قبل أن يعود ،ولن
يعود إال إذا أعاد المسرح للكاتب حامل الكلمة والفعل المسرحي
دوره التاريخي».
المسرح رهين مبدعيه
وأكد المخرج المسرحي مأمون الخطيب أن وظيفة المسرح
ّ
تتلخص في تكريس الفكر التنويري واالهتمام بهموم اإلنسان
وآالمه وأحالمه وتوجيهه نحو التفكير بغد أفضل ،عبر طرح األفكار
ّ
يخص هذا اإلنسان في جميع
والقضايا التي تالمس كل ما
ً
نواحي الحياة ،وصوال إلى األفكار والصيغ الجمالية التي قد تصبح
ترفًا ،ومع هذا تبقى الوظيفة الفنية الجمالية مهمة بعد تحقيق
المهمة التنويرية الثقافية ،وأضاف« :في سورية أرى المسرح
رهين مبدعيه والعاملين فيه حيث ال توجد عندهم خطة واضحة
ّ
جلي عن وظيفة المسرح ،وربما تكون لديهم مشاريع
أو تصور
فردية ،ولهذا نرى البعض يبتعد عن الوظيفة األساسية للمسرح
نحو ّ
الهم الفردي والشخصي» ،وأشار الخطيب إلى أنه في الفترة
الحالية تتركز وظيفة المسرح على الكشف عن أماكن األلم في
النفس البشرية ،ومعرفة سبب ونتيجة كل ما حدث ويحدث،
واستشراف المستقبل وإلى أين نحن ذاهبون وماذا نحن فاعلون،
ورأى أنه على المسرح تقديم رؤية واضحة لكل ما يحدث ،وقراءة
األسباب للوصول إلى نتائج عبر تفسير جميع الدالالت واإلشارات
التي تحدث اآلن وهنا.
حجم المتغيرات أكبر من دور المسرح
الكاتب المسرحي د.حمدي ٌ موصللي أشار في البداية إلى أن
ّ
اآلني
المسرح هو قبل كل شيء كشف يحتاج إلى رؤية تتخطى
منظور الصراع والتحول في عالقات تقوم أساسًا
والمألوف من
ِ
على تفجير الساكن وتحويله إلى حياة ،وأضاف« :الدراما ولدت
من رحم األسطورة التي أنسنت بعد أن هبطت من عالم اآللهة
إلى عالم اإلنسان ،ليقوم بإعادة إنتاجها وتشخيص أحداثها
أمام الشعب في مهرجانات خصصت لها ،ووضعت لها الجوائز
للفائزين األوائل ،وقد استطاع المبدعون الدراميون عبر التاريخ
إنتاج نصوص ذات أشكال ومضامين درامية تحقيقًا لمنفعة
أو قيمة ،أو استهدافًا لغاية اجتماعية أو فنية ،بطلها الشعب
ً
أوال ألنها تنمي الحس الشعوري والذوق والرفعة ومعنى الحياة
لديه ،وليتجاوز من خالل ذلك كله المحن والصعوبات والكوارث
وغير ذلك مما قد يقع له فتسهل الحياة لديه ..والمسرح ظاهرة
ثقافية جمالية حضارية ،ووليد حاجة اجتماعية من جهة ،وفنية
فكرية من جهة أخرى ،ذلك أنه جامع لسائر الفنون األدبية»،
وينفي موصللي أن يكون المسرح السوري والعربي قد نجح في
أداء وظيفته في هذه الفترة ،وأرجع ذلك إلى أن المسرح باألساس
كان من الفنون المتراجعة بالقياس إلى الفنون واآلداب األخرى
كالرواية والقصة القصيرة ،وأضاف« :المسرح السوري والعربي
مصابان بداء إدارة الظهر عن المحيط ،وتنفيذ العرض المسرحي
باالستهداء بنصوص مسرحية ،هي على الغالب مترجمة قد
تتقاطع مع همومنا ولكنها ال تحمل خصائصها ،وهو أيضًا إن
اعتمد النص المحلي ،فالنصوص المحلية نراها ،وفي معظم ما
أنتج ،تقوم على حاالت افتراضية قد تالمس الواقع وال تخدشه
ألسباب عديدة ،قد يكون
بعمقه وصلب عالقاته ،وهذا يعود
ٍ
أولها الخوف من التصدي إلشكاليات ينبغي التصدي لها» ،وأكد
موصللي أن المادة اإلبداعية للمسرح السوري ما زالت في أغلبها
من خارجه ،وبالتالي فمن الصعب أن يكتمل العرض المسرحي
السوري والعربي إذا لم يتأسس نص مسرحي عربي وسوري ،وإال
بقي المسرح بال مالمح وال هوية ،وهذا ال يعني –حسب موصللي-
ّ
عدم وجود محاوالت من قبل العديد من كتاب المسرح في سورية،
ً
وختم موصللي كالمه قائال« :حجم المتغيرات في منطقتنا
العربية أكبر بكثير مما يناط من دور ما للمسرح العربي أن يقدمه
أو يقوم به ،وال أعتقد أن الرؤى العربية واحدة في فهمها لما
يحدث ..هناك التباس شديد في فهم ما يحدث ،وكذلك هناك
إشكاليات أخرى تتعلق بهذه المتغيرات ،منها موضوعة النص
وظروف اإلنتاج وأمور عديدة أخرى».

كميل أبو صعب

مصطفى صمودي

أننا ال نعرف إن ِولد المسرح عندنا خديجًا أم صحيحًا معافى،
بشعر أشقر أم بسمرة عربية ،وأكد أنه إذا كان مازال بشعر أشقر
فهو حتمًا م��ازال يتحدث بمواضيع ال ّ
تمت إلينا ،أما إن كان
يتمتع بالسمرة العربية فعليه أن ينقل الواقع العربي إلى خشبة
المسرح بطريقة فنية ،وهذا ّ
أهم ما يمكن أن يقوم به ،وبالتالي
فإن ما يجري حاليًا في الوطن العربي من أح��داث استثنائية
ً
من واجب المسرح أن يقف عندها طويال ،خاصة وأن ما يجري
خطير ومخيف ،الهدف منه تنفيذ سياسات خارجية تهدف
ّ
ّ
المقسم وتجزيء المجزأ ،إضافة إلى إضعاف سورية
إلى تقسيم
كهدف رئيسي لتخرج عن مسار خط الممانعة والمقاومة ،وكل
ذلك كرمى لعيون (إسرائيل) ،وإذا اتفقنا على أن ما يحدث أمر
جلل ،فعلى المسرح أن ينقل بأمانة ودقة ما نعيشه ،وإال سيكون
خارج اللعبة السياسية التي يرفض البعض أن يكون المسرح
جزءًا منها ،باعتبار أن السياسة شيء والثقافة شيء آخر ،ولكن مع
هذا يعتقد صمودي أن المسرح جزء من الحياة والسياسة جزء
آخر ،ولكن ،ورغم كل ما ذكره صمودي عن وظيفة المسرح ،يؤكد
أننا يجب أن ندرك جيدًا أن المسرح ليس ّ
مجرد حالة قد يتم
التعبير عنها في لحظة ما آنية كالشعر والقصة التي قد تواكب
ما يحدث مباشرة للتعبير عن حالة أو إحساس أو مشاعر ّ
معينة،
وألن المسرح فكر يجب أن نعرف جيدًا أنه ،ورغم سخونة األحداث،
قد ال ينتج في هذه اللحظة ّأو هذه المرحلة التي نعيشها؛ ألنه
ً
دائمًا يحتاج إلى الوقت ليؤطر كل ذلك مستقبال ،فعندما تمر
المسرح فكر وليس عاطفة
السحابة يعود هو إليها ليمنهج ما كان يجري ضمن خطة فكرية،
ويشير الكاتب المسرحي مصطفى صمودي إلى أن المسرح
باعتبار أن المسرح ليس عاطفة وإنما هو فكر ،وهذا ما يجعله في
آخر الفنون األدبية التي دخلت إلى وطننا لتواكب األجناس
بعض األحيان قادرًا على االستشراف ،وبالتالي يجب أال نستغرب
األدبية األخرىّ ،
وبين أن المسرح هو ابن البيئة التي أنتجته ،وهذا
برأي صمودي -أال يدخل المسرح في الوقت الحالي إلى رصدّ
يعني أنه إذا لم يتحدث من خالل ذلك فهو ليس مسرحًا ،وأوضح
هذه األزمة الحقيقية التي نمر بها ،إال أنها ستبقى في ذاكرته

مأمون الخطيب

نصر اليوسف
َ
َ
وتبرمج في نصوص مسرحية قادمة ..أما
لتمنهج
ولن ينساها
عن مدى نجاح المسرح العربي والسوري في تأدية وظيفته عبر
الزمن ،فيعتقد صمودي أن المسرح على صعيد المضمون تناول
موضوعات كثيرة وهامة ضمن الظروف واإلمكانيات المتاحة له،
وبالشكل الذي يتناسب مع خصوصية هذا الفن الذي ،وإن تناول
أزمة من األزمات ،فهو يفعل ذلك بإرهاصاتها ال بنتائجها.
لم ِّ
يؤد المسرح وظيفته
ويؤكد الكاتب المسرحي نصر اليوسف أن وظيفة المسرح لم
تتغير عبر العصور ألنها وظيفة ثابتة ودائمة ،تنطلق من أرضية
ثابتة ،هدفها التطوير نحو األم��ام وتحقيق القيم اإلنسانية
وراحة البشر وسعادتهم ،وبالمقابل يرى أن المسرح وبوصفه فنًا،
يقتضي االجتماع واللقاء ،لذلك يعتقد أن دوره سينحسر كثيرًا
في مثل هذه األحداث التي تمر بها سورية بسبب عدم إمكانية
التواصل مع الجمهور ،خاصة في المناطق الساخنة ،وبالعموم
ّ
ّ
يبين اليوسف أن دور المسرح كان ومازال تنويريًا ،يحث اإلنسان
في المكان والزمان الذي يعيش فيه على القيم والمبادئ العليا،
وهو يأسف كثيرًا ألن المسرح العربي عمومًا والسوري خصوصًا
لم ِّ
يؤد وظيفته التي كان يجب عليه أن يؤديها ،وذلك لظروف
وأسباب مختلفة ،منها ّغياب الديمقراطية والحرية ،إلى جانب أن
المسرح مازال غير متجذر في ثقافة المتلقي العربي والسوري،
وبالتالي ال يمكن أن يكون لدينا مسرح ما لم يكن لدينا جمهور،
في ظل تجاهل شبه تام إلمكانية خلقه من خالل عدم االهتمام
بالمسرح المدرسي الذي يمكن أن يكون المنطلق لتأسيس جمهور
في المستقبل ،وتربية أجيال على فن المسرح ،وتعويدهم عليه
ليصبح تدريجيًا أمرًا أساسيًا في حياتهم.
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إلى آدم...اسـتثنائي
|

ذاكرة
صور من
ٍ
ٌ
على جدار أخرس

�سناء هايل ال�صباغ
|

َ
القهر
قمقم
تعال من
ِ
ِ
وامسح َ
غبار أحزاني

ُ
ك ْن جليدًا..

َ
فوانيس الوحد ِة
ادعك
ْ
وانبثق ماردًا

َ
ال يكسر أعناق القوارير..
ّ
َ
عظامي!..
وال يحنط

ّ
يرم ُم بقايا أحالمي..

كن ما شئت أن تكون ولكن...

ً
ْ
أوقد لي من سنا عينيك شمعة...
ّ
َ ّ
سواد ظلي
شظ
ّ
ودثرني بالنور...
ّ
هلم لتجني تفاح حقولي
بسالل من حنين
ٍ
َ
َ
وتعصر نبيذ عناقيدي
بكؤوس من وفاء..
ٍ
َ
لتسكر من خمري
ّ
المعتق في عيوني..
ْ
كن رجل اللحظة يا سيدي
ْ
واحرق في دياجير العمر
َ
مواويل األجداد
ُ
ً
ك ْن رجال استثنائيًا..
ّ
وحطم َ
قيود شهرزاد
ّ
َ
جناحي من شرانقكم
حرر
وانسج حولي َ
الثقة
ثوب
ِ
َ
ورقة التوت...
كي ال أفتش عن ِ
ُك ْن نورًا تدور ُ
حوله فراشة..
ُ
ك ْن نارًا...
ُ ُ
َ
َودعني أرفرف حولك
ْ
َ
جناحي!..
دون ان تحرق

َ
اجعلني أنثاك الوحيدة
واحفظني بين صدرك والعين...
من ضلعك ُ
أتيت
وضلوعك صيغت من طين!..
يا رجل حياتي:
ْ
عش دهرك صائمًا
وأفطر على تفاحتي
إرو جذورها حبًا..
ِ
ّ
وطعم بذورها حنانًا
ّ َ
لتعرش على جدران عمرك
كشجر الجنة
ُ
َ
صحراء ك بستانًا..
وتحيل
يا سيدي:
قد ّأرقتني الليالي
ُ
َ
الثالثين..
وغربة
دقات الساعة..
دعنا نتشارك
ِ
ُ
نبعثر الثواني
في صحراء عمرينا..
نرويها من ندى الحب
ِ
َ
زقزقات وياسمينا...
لتزهر
ٍ
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ميادة �إبراهيم قداح

يكفي..
إذا لم يكن للوقت من ساعة مخصصة للفرح اختر ساعة الغسق ،مثل
عينين ّأرقهما النعاس ،فغدا الحلم هو الوسيلة ،افعل كيمامة التقت به
ذات يوم على كرسي لمنبر كان ،وكان ما كان ..اسمع معي :بعد منتصف
ِّ
لقلب
بيد من حرير،
الليل بساعتين ،من كل ليلة ،تمسك طرف الخيط ٍ
ٍ
كان يشبه طائرة ورقية ،تترك له حرية الحركة ليطير ،يبتعد أحيانًا ويدنو
فار من ظله!!
أحيانًا أخرى ،ملوحًا لها مثل ظل ٍ
كطائر الفينيق ،هاجر صاحب القلب الكبير في ليلة من ليالي الرحيل
خلف جبال األلب ،حتى لم يبق معها من أثره إال بقايا خيط ،ظل معلقًا
بإصبعها ،كانت تنظر له وتقول :هذا الخيط ما هو إال عالمة ارتباط ،أرادها
القدر أن تبقى معي ،يقينًا سيأتي ،صدقوني.
كانت تضم إصبعها بين دفتي صدرها وتنام ،تتحدث للعابرين
ّ
في حياتها ،إنه يأتيها كل ليلة ،وحين تشرق الشمس يرحل من جديد،
فتنهض لعملها كوردة بعد ذبول.
في ليلة من الليالي ،نهضت على حافة االنتظار الذي طال ،جلست
بالقرب من جدار غرفتها ،حيث راح يتراءى لها صورًا على الجدار بأشكال
مختلفة تغدو وتجيء ،تهمس أحيانًا ،أو تصرخ ،وتصمت أحيانًا أخرى.
كانت تأمل أن تظهر لها السيدة العذراء ،أو أن يتفجر من الجدار نبع
ماء ،فتدهن منه أطراف أناملها ،لتتحول إلى طائر يلحق به أينما حل دون
ٍ
أن يهبط .ولما كانت الخطوط مشوشة المالمح ،نهضت مسرعة ،أحضرت
قلمًا وريشة ،راحت ترسم دون أن تكل أو تمل ،وحين تسربت الشمس
للغرفة كانت الصورة على الجدار األول قد اكتملت ،وكانت ..صورته بهيئة
مالك ،صورة ال تشبه إاله .أغمضت عينيها وعلى ثغرها ابتسامة ،ومثل
طفل نامت .عند الثانية ظهرًا من اليوم نفسه استيقظت لتجد نفسها
أمام فراغ فوضوي قاتل ،بيد َّأن ما رسمته كان ما يزل يلوح على الجدار
أو ربما يلوح في فراغ .مارست طقوس يومها بشكل اعتيادي ،منتظرة
ً
فرحًا قد يأتيها ليال ،فهي تكد في ساعات النهار كما لو كانت في حرب
ضروس ،كلما تصرمت ساعة انزاح هم يجثم على صدرها حتى تغيب
ً
الشمس ،فتغلق بابها منتظرة الثانية ليال.
ّ
كل شيء مختلفًا ذلك اليوم ،والوقت َّ
مر سريعًا ،مسكت ريشتها
كان
من جديد ،وبدأت ترسم على الجهة الثانية من جدار الغرفة ما يوحي لها
من خطوط تلتقي تارة وتتقاطع تارة أخرى ،حتى اختلط األمر عليها ،فما
كانت تجد بداية من نهاية.
راح��ت تصلي أمامه باسم الصليب وباسم فاتحة الكتاب وباسم
ّ
َّ
األصنام عل أحدها يستجيب ،لكن الصمم أصابها وأصاب كل ما حولها،
بيد تخترق الجدار لترسم نهرًا
فانفجرت
ٍ
ببكاء لم تعتده من قبل وإذ ٍ
وأشجارًا ،شمسًا وقمرًا راح يضحك لها وهي صارت تضحك معه ،تحادثه،
يحادثها ،ويغيبان معًا ،حتى ِّ
تلوح الشمس بابتسامتها على أطراف تلة،
فيأوي كل منهما إلى سريره ،فينام كنوم المالئكة أو الشياطين ال فرق،
ومازال الخيط معقودًا في إصبعها .ربما عقدته الريح ،وربما هي من عقده
في لحظة من لحظات الالوعي ،مازلنا ال ندري .حين أحضرت عدتها بالليلة
الثالثة مقررة رسم بداية لطريق واضح على الجدار الثالث ،جفت األلوان،
وقامت ترسم لوحتها بلون واحد ،إال أنه بان بلونه وشكله الحقيقيين
«رمادي» ال أبيض وال أسود ،مكفهر الوجه كخريف قلق ومقلق على حد
سواء.
أصابها هلع ،توًا من عنق زجاجة بيدين تعانقان السماء وقدمين
تالمسان األرض ،ثم ..راح يتالشى شيئًا فشيئًا .هاجت وماجت ،صارت
تتمدد وتتقلص كزبد البحر ،لكن ..دون فائدة ترجى.
كسرت قلمها ،نتفت ريشتها نتفًا ،وب��دأت تشهق ببكاء وعويل
مريرين ..وكمغمية عليها غفت بالقرب من ذاك الجدار.
اللوحة الرابعة انتهت .والشمس أشرقت من جديد.
وحين استيقظت ،كانت ج��دران الغرفة ما تزال تبكي على فراق
ذكريات عامين انصرما كومضة من عمر الزمان.
لكن الرجل المسؤول عن عملية طالء الغرفة ،كان قد بدأ عمله كما
طلبت منه أمها.
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أنثى متحضرة
|

وفاء عزيز �أوغلي
وتلكز وداد قائلة »:وأنت معنا أليس كذلك؟».

** صباح آخر ..ويوم جديد.
ْ
ككل صباح خرجت من بيتي بعد أن أنجزت الكثير من األعمال
المنزلية ،وبما أني امرأة عاملة ،فالوقت جوهرة ّ
علي االهتمام بها
اهتمامًا خاصًا ،حتى ال تصبح الفوضى ّ
سيدة دنيتي ،واآلمرة الناهية
فيها.
ً
ّ
مضطرة عمال ال يحتاج
أحمل شهادة جامعية ،لكنني أعمل
إليها..
ّ
أحب الذكريات ،والتسلق على جدران األمنيات المستحيلة..
ّ
ّ
مرضي إلى نشرات األخبار ،ألنني أدمنت
كل يوم أنصت بشغف
الغضب والحزن واإلحباط.
ّ
وكل يوم قبل ْأن ألتجئ إلى فراشي بجسدي المنهك ،أنزع ورقة
من أوراق التقويم ،وأنا أهمس لنفسي « :مضى يوم من عمرك أيتها
األنثى المتحضرة «.
ّ
ّ
ثم أغمض عيني وأنا أتساءل« :ترى كم بقي منه.؟».

ّ
أذني ،ووجهه بين
أعبر الطرقات المحببة وصوت ضحكاتنا في
عيني.
أسير ..الناس يهرعون نحو أعمالهم بهمة ،وأنا أجوب مناحي
ّ
دمشق وسؤال يطرق جدران عقلي المتعب »:إلى متى سأظل هائمة،
ألتقط ذكرى من هنا وذكرى من هناك؟!»
ألن منْ
كم أعشق هذه المدينة ،ترى أألنني ْلم أغادرهاْ ،أم ّ
آه ْ
أحببت ماكث فيها أبدًا؟!
أدخل أحد المنازل القديمة التي تحولت إلى مطعم ،وأجلس
قرب البحرة ،أطلب
«منقوشتين من الزعتر» وكوبين من الشاي..
جلس هالل إلى جانبي ،وبدأ يتناول طعامه ،أشاركه وأنا أتأمل

* أمشي  ..الظهر مستو ،والخطوة حثيثة ،والتنفس ملء
الرئتين ،إنها فترة ّ
التريض لدي.
يوم غائم..
أعشق الحياة في يوم كهذا ،وأهفو إلى الحرية والفرح ،لكن
رغبتي يخنقها االلتزام دائمًا ،إنما اليوم ْ
لن أوقف جسدي الذي
عن مكان عمليْ ،
يبتعد ْ
ّ
ولن أخالف عقلي المتمرد على ما برمج عليه،
سأتبع حواسي متأبطة ذراع الحرية.
اسمي ليس مهمًا زينب حنان أو لبنى كل هذه األسماء أحبها،
وأتمنى لو كان أحدها لي.
أجوب شوارع دمشق شبه الفارغة ،جميلة هي ،لكنني أرجو ْأن
لو كانت أكثر نظافة ونظامًا..
* قال لي الطبيب « :ال ّبد من إجراء تحاليل لالطمئنان ،وصورة
طبقي محوري أيضًاْ ،
وقد نضطر إلى أخذ خزعة لمعرفة ما إذا كان
الورم خبيثًا ْأم حميدًا «..
وأرد ف هو يربت على كتفي برقة« :ال داع��ي للخوف ،نأمل
خيرًا».
على وقع خطواتي ّ
أردد« ..حميد خبيث .خبيث حميد خبيث».
وماذا لو كان خبيثًا.؟
ألم قليل أو كثيرّ ،
ثم أمضي عن دنيا ال أدري ما يختبىء خلف
جدرانها من عذابات تخصني.
في الماضي ما كنت أنظر إلى كبار السن إال نظرة حب وحسب،
فاألسرة التي تحيط بي من أعمار مختلفة ،إنما الكبر مضافًا إليه
المرضْ ،لم يكونا ْ
قد طرقا باب أي فرد فيهاْ ،لم أدرك يومًا ّأن
الشيخوخة ْ
قد تعني نسيان ماض وحاضر وانعدام مستقبل،
وتعذيبًا لمن نحب ،أو تعبًا جسديًا يفقد القدرة على العطاء ،والشعور
بعدم الجدوى من البقاء في دنيا ْلم نعد ننتمي إليها ،وأمراضًا ال
تحصى ،فماذا لو مضيت إلى عالم أصفى وأنقى وأجمل؟...
* « خائفة ..؟
ّ
ال تنكري ،تمثلين دور المرأة القوية والخوف يحتل قلبك،
ويهوي بعقلك إلى واد سحيق ال قرار له «.
ْ
ومن ال يشعر بالخوف في مثل هذه األحوال ؟
ْ
نعم أنا خائفة؛ بل وأشعر بالفزع..
أمشي واألفكار تتالعب بي ،اليأس ْلم يجرؤ يومًا ْأن يمد يده َّ
إلي
ليصافحني ،أو حتى يهمس لي ،وها هو اليوم يحتضنني ويمتلك
أحاسيسي؟!
الخوف واليأس..
يا الله بين لحظة ولحظة غدوت أخرى ،أشعر بهذا على الرغم من
تماسكي ومظهري الموحي بعدم المباالة.
كان والدي يردد بيتًا من الشعر ،لشاعر ال أذكر اسمه..
المال زينواألوالد مكرمة.
والسقم ينسيك ذكر المال والولد
وظلت والدتي تقوله حين تمرض ،وها أنا أنشد ما أنشدوا ،وأفكر
بما فكروا به ،فهو حقيقة وواقع.
أجوب الطرق التي أعشق والتي في كل درب لي فيها ذكرى..

بسعادة وجهه الوسيم.
ّ
يقول لي »:ال أعتقد يا حبيبتي أنك تتمنين الموت كما تدعين،
فللحياة إغراءاتها أيضًا ،وأنت أنثى تمتهن االنفعال ،وتدهشها
الحياة باستمرار ،وتسعدها األمور الصغيرة التي ْ
قد ال يشعر بها
أحد».
نظرت إلى عينيه اآلسرتين وقلت »:أنت على حق كعهدك،
تفهمني وتعرفني أكثر مما أعرف نفسي».
* خرجت وهالل من المطعم والذكريات تتقافز أمام عيني ،فأنا
* أمس قررت البدء في جدولة ما تبقى لي من زمن ،فأنا ْ
قد
أصبحت غيمة مجدبة تائهة في سماء هذه الدنيا..
كلمات الطبيب جعلتني أجتاز نفق الخيال نحو الواقع ،فقد
أدركت أنني أمضيت السنوات الماضية من عمري وأنا ال أقف على
أرض حقيقية ،كنت تائهة بين آمال مستعصية ،وأحالم عقيمة،
وعقل يحكمه وهم أسطوري ،وقلب ضعيف تتقاذفه أمواج الحياة،
فيرتطم بالصخور تارة ،ويغفو بدعة على صدر شاطئ رملي دافئ
تارة أخرى ،فيستسلم ويرضى.
فكرت ..إرثي كلمات مسطورة على ورق لقصص لما تنته بعد،
ومقاالت أجدب عقلي قبل ْأن ينهيها ،ورسائل وصورألسرة أنتمي
إليها ،تحكي حكايات ال يعرفها غيري..
وكتب مطبوعة كتبتها يومًاْ ،
قد ال يقرؤها أحد ،ومكتبة عامرة
بالكتب التي تستهويني أنا..
فماذا يجدي بقاء كلمات وصور؟
أليس من األفضل لها ْأن تمضي قبلي؟
لكنني اختزنت في عقلي ما استطعت مما تحتويه ،فقد ألتجئ
إليها حين يقرر ذلك الخبيث التغلغل إلى بقية أنحاء جسدي،
فأحتمي بها من ضعف قد يتسلل إلى نفسي أو خوف يقهر
استسالمي.
* أتجه نحو دمشق القديمة ،سنوات طويلة مضت منذ وطأت
قدماي هذه الطرقات ،يا الله ما زال الحنين يقودني نحو الطرقات
ذاتها التي كنا نرتادها في تلك األيام أنا وهو..
هالل ..كنت أعشق اسمه ،وأنتظر ْأن يظهر هالل كل شهر كي
أهتف ،وأقول له كل عام وأنت بخير يا ْ
من أحب قلبي.
أسير والذكريات تقذفني نحو ذاك الزمان الجميل ،هالل وأنا
وأهل يباركون حبًا ال يستطيعون وقفه وال االعتراض عليه ،فقد
اجتاز المسافات والعقبات كلها ،وغدا أكبر وأقوى من أن ّ
يقيـم ،حب
طفولة ومراهقة وشبابّ ،
حي واحد ،وصداقة أسرتين.
حي القنوات والثانوية التي شهدت أجمل األحداث ،أصوات
البنات في جمجمتي ،نخرج من الثانوية ،وداد إلى جانبي ،وفطمة
تهمس »:هاهوْ ،
لن ندعك اليوم له ،سأذهب أنا معكم».

في حضن الماضي الجميل.
ً
واستطرد قائال بلهفة »:أال تلوذين بالكتابة والقراءة من صقيع
الوحدة وجفاف الروح؟»
أجبته ونحن نستأنف سيرنا »:نعم وأج���وب العالم من
خاللهما».
أقول له والحارة توشك أن تودعنا« :كم أفتقدك».
ألتفت إليه ،أين هو..؟
تلطمني وجوه البشر الذين يهرولون هنا وهناك ،وأصواتهم
المختلطة بأصوات الباعة وأبواق السيارات والحافالت.
الحارة القديمة خلفي ،والشوارع الواسعة التي تضج بأنين
الحياة أمامي تدفعني دفعًا إلى التفكير في حاضر هو مالذي إلى
ْأن أغادر الدنيا.
الماضي حلم جميل أسعدني يومًا ،هالل حب أجمل سنوات
عمري ،زواجنا أنهاه الموت ،زواج مثالي ْلم يستمر.
أتساءل كثيرًا :ترى لو طال أمده.
أأفتقد الرضى؟!
لماذا ال أكتب؟
وأبث الورق شكواي ،أناجيه فهو الصامت الذي يمكن أن أصرخ
وأبكي وأضحك وأعود طفلة بين يديه ،فأنا أستطيع أن أحب وأكره
من خالله.
ّ
يسوقني جسدي نحو بيت اعتدته ،أردد وأن��ا أمضي قول
أحدهم »:يكون اإلنسان سعيدًا بمقدار الدرجة التي يقرر ْأن يكون
عليها من السعادة «.
ْ
وأنا قد قررت ْأن أكون سعيدة ،إلى أن يتقرر مصيري..
وحيدة وما الجديد؟!.
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|

علي ال�شاوي�ش

ُ
أيقظني ُّ
مددت يدي إلى جوار الفراش ،آلخذ
الحر في هدأة الليل،
جرعة ماء؛ فزوجتي اعتادت أن تضع بجانب نومي زجاجة ماءّ ،
لكن
ْ
نسيت! إذًا يجب ّ
علي أن أنهض،
يدي مشت في الفراغ ،ياللهول؛ لقد
ّ
ُ
أتحمل العطش حتى الصباح ،يجب ّ
علي أن أنهض ،وكم
فمحال أن
قاس أمر نهوضي! فأنا معتاد أن أشرب وعيناي مغمضتان ،حتى أني
ُ
استفقت وشربت في الليل.
ال أذكر صباحًا إن كنت قد
َ
ّاث ُ
ّ
اقلت إلى نومة خفيفة ،لكن العطش بدأ بقشر باطن فمي.
ّ
التفوق على لهاثي .ال ّبد
أطبقت فمي إلى أن استطاعت غدد لعابي
ّ
من النهوض ،وال ّبد من إشعال النور ،ألنني إن لم أفعل ،سآخذ كل
شيء في طريقي ،وعندها سيستيقظ البيت بأكمله.
م ُ
��ددت يدي إلى مفتاح الكهرباء وعيني على زوجتي الراقدة
بجانبي ،أشعلت الضوء ،فانقلبت من جانب إلى آخر ،لكنها لم تستفق.
ّ
زوجتي أشاحت بوجهها النائم عني وأعطتني ظهرها ،الحمد لله!
ُ
هممت أن أنهض ،فطوت ساقها ،ولملم قميص نومها نفسه ،وانحسر
ّ
عن بطة قدمها اليمنى ،ثم عادت وطوت األخرى ،فازداد قميص النوم
ّ
ُ
شكرت زوجتي على هذه
التصاقًا بمؤخرتها ،وأصبحت بائنة المعالم.
المشاهد التي استبقتني ،ومنعتني من القيام المباشر؛ فالطبيب قال
لي»:ال تنهض من فراشك بسرعة ،انهض ببطء» .ألنني شكوت بعض
ّ
الدوخان الذي يحصل من قيامي السريع أحيانًا ،وغالبًا ما يكون قيامي
ُ
ّ
مهتمًا بسرعة وصولي إلى
فلست
سريعًا من أجل األوالد ،ال لشيء آخر؛
أي شيء في الحياة والحمد لله.
ُ
ُ
ومشيت ببطء .أثناء مروري أمام مرآة غرفة النوم،
نهضت بحذر،
ّ
تنبهت أنني أنام بال قميص داخلي؛ ،أي أنام على لحمي .وقفت أمام
ً
المرآة وقفة خاطفة ،ونظرت إلى نفسي! كم كبر بطني واندلق! لم
ُ
أنتبه إلى ذلك! من جسد رياضي أحسد عليه ،إلى هذا الثقل الذي
ّ ّ
يرهق عمودي الفقري ،وإلى السجائر التي تمنعني من التنفس ،ماذا
ّ
ُ
اختطفت نظرة إلى زوجتي النائمة ،متداركًا أال تكون
فعلت بنفسي؟!
تراقبني ،عندها لن أسلم من لسانها؛ أقف أمام المرآة في منتصف
ُ
ّ
رفعت حاجبي،
ألتمعن في زوائ��دي!
الليل ،مستديرًا على نفسي،
ّ
ُ
وهربت مسرعًا باتجاه المطبخ.
ُ
جلست إلى مائدة الطعام ،وشربت كأس ماء دفعة
في المطبخ،
ً
ُ
واحدةّ ،
فشعرت بالتعب .استرحت قليال ،وثم شربت
ثم كأسًا ثانية،
ّ
ُ
ُ
كأسًا ثالثة ،تجش ُ
تحسست بطني المندلق،
وحمدت الله .شاردًا،
أت،
ّ
ثم زوائد خصري ،ونزلت أكثر .كل شيء كبر وازداد حجمه في جسدي،
ّ
إال هذا القابع بهدوء أسفل بطني! اكتشفت ذلك باللمس ،فرؤيته
مستحيلة ،إال عن طريق انعكاس صورته في المرآة .لكن ربما يكون
ً
هذا مستحيال أيضًا؛ إذا رأتني زوجتي ،ستكون كارثة ،فأنا مؤمن
ّ
ّ
تتحدث عن ذلك
الحرية مثلما لي ،لذلك ال ّبد أن
بالمساواة ،ولها من
ّ
في يوم ،أو أن تستخدم ذلك ضدي في خصام ما!
ُ ّ
ّ
ُ
ُ
مررت بغرفة الولدين في طريق عودتي ،ونسيت كل ما فكرت به
مبتسمًا ،وأنا أراهما ينامان غارقين بالطمأنينة ،الحمد لله!
ُ
ُ
دخلت غرفة النوم .كانت زوجتي نائمة على حالها .وقفت أمام
ُ
أنزلت سروالي الداخلي لثوانّ ،
التفاتات بين
قسمتها
المرآة ،وبسرعة،
ٍ
ٍ
تمددتُ
ُ
ثم عدت إلى الفراش مبتسمًا منتصرًاّ .
نوم زوجتي والمرآةّ ،
ّ
ً
قليالّ ،
ّ
ومدت قدمها اليمنى ذات البطة
فتحركت
بجاني زوجتي،
ً
ُ
فركت عيني قليال،
البائنة ،فانحسر قميص نومها عن ربلة فخذها،
ّ
ُ
وتمعنت بمؤخرة زوجتي التي التزال بائنة التضاريس! أصابتني
ً
الدهشة متسائال :هل يمكن أن تكون هذه األرداف الواهنة هي التي
ّ
ّ
ّ
تشكل مؤخرة زوجتي؟! ال يمكن .كم كانت تغريني أردافها النافرة!
ّ
ُ
ُ
وطبطبت عليه؛ الشكل الذي وصل إليه بطني ،يقول إن
لمست بطني
ُ
هممت
أردافها قد انتقلتا إلى كرشي ،فأصبحت رسحاء ممسوحة.
ً
ّ
تتعرى أمامي ،ألنظر إلى ردفيها نظرة
أن أوقظها ،وأطلب منها أن
ّ
ّ
موضوعية .ستقول عني مجنون ،لن تقبل .أذكر في بداية زواجنا قد
ّ
طلبت منها ذلك ،يومها تغاوت أمامي عارية من كلها ،واستدارت كما
قب ُ
أريد ،تلك الليلة التي ال يزال طعمها في فمي؛ ّ
لت عظمة وركها،

درة الجرمق
|

ًّ
ّ
ثم عضضتها حتى ّ
ّ
استبدت الذكرى
تلوت ألمًا ولذة .سأوقظها؛ لقد
ُ
مددت يدي إلى طرف قميص النوم
بي ،ال ّبد أن تقبل بتكرار التجربة.
المنحسر عن فخذها ،وسحبته لألعلى ،فاستدارت نحوي ،وفتحت
ُ
ابتسمت لها غامزًا ،لكنها أغمضت واسترخت بال
نصف عينيها.
ُ
أمعنت إلى وجهها الفاتر ،وإلى مجرى نهديها اليابس!! خمس
مباالة.
ّ
سنوات زواج تفعل كل هذا؟! ربما .ماذا أفعل أنا؟ أنهض صباحًا إلى
العمل ،أعود في الظهيرة ،غذاء ،قيلولة ،تلعيب األطفال ،مشاهدة
ّ
يتكرر المشهد ذاته .منذ أيام ،دعاني صديقي
التلفاز ،نوم .كل يوم
ّ
ّ
إلى مسير في الطبيعة ،فاعتذرت أن ليس لدي وقت .ليس لدي وقت،
ُ
أي شيء ،وليس ّ
وأنا ال أفعل شيئًا! ال أفعل ّ
انفجرت في
لدي وقت!
ُ
صرخت
وجهه صارخًا عندما هزأ بي »:لماذا ال تذهب ،ماذا تفعل»؟
ً
في وجهه عندما سخر من حياتي قائال« :ما هو الشيء المفيد الذي
ّ
ّ
ُ
نبرت باحتجاج ٍّ
حاد على تدخله السافر في
تفعله في حياتك»؟
ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
الداخلية« :أنا تزوجت وأنجبت وأربي األوالد ،وسوف أسهر
شؤوني
على صحتهم وتعليمهم إلى مماتي»! تركني وأنا غاضب ،وذهب
ُ
ّ
الهم على قلبك ،وعلى
مبتسمًا متمتمًا »:أنت لم تنجز سوى زيادة
ّ
ُ
وأنه ال يعرف من نعم ّ
ّ
فأوقدت إثره ُّ
الدنيا
السباب،
البشرية جمعاء».
ّ
شيئًا .لكنه والحق أكثر ما يقال في الليل ،إن صديقي يملك جسدًا
ّ
ً
جميال ورشيقًا ،وعيناه تبرقان! نعم هذا هو الحق.
ّ
ُ
اعتدلت في فراشي ،وأنزلت قدمي إلى األرض مفكرًا أنه ممكن؛
ّ
أصمم على إنقاص وزن��ي ،كما أنزلت سروالي الداخلي
ممكن أن
قبل قليل ،نعم ،ويمكن لي العودة إلى سابق عهدي في الرياضة
ّ
والحيوية.
ُ
ُ
تحسست مؤخرتها
مددت يدي إلى فخذ زوجتي ،فلم تكترث.
ً
ُ
ومشيت إلى الشرفة،
وباقي الفعاليات ،لكن بال طائل .أخذت سيجارة،
ُ
ّ
ُ
ُ
حاولت
شعرت بالجوع،
دخنتها بشراهة وأنا أنظر إلى فساح السماء.
توج ُ
هت صوب المطبخّ .
مقاومة ذلك الشعور ،فشعرت بجوع أكثرّ .
البد
أن أعيد النظر بحياتيّ ،
البد أن أصحح حياتي في يوم ،ال ّبد ،لكن ليس
اآلن ،فأنا جائع جدًا.

21

هاجم العيازرة

ٌ
تلد
أيامها هشة عجفاء ال ِ
غيومها ال وال أبناؤها حصدوا
ِّ
وطن
تطل في لوعة الثكلى إلى
ٍ
ُ
ُ
تحتشد
الذؤبان
على مساحته
األعناق والغة
بدم
ِ
ِأشداقها ِ
فما لها ٌ
رادع ينهى ومعتقدُ
َّ
ٌ
جفن ألهليها بل انتفضوا
ما رف
ٌ
َ
شيخ وال ُ
ولد
استكان بها
وال
النجالء دامعة
ترنو بأحداقها
ِ
ُ
ُ
َ
فتجرح البحر واألمواج تتئد
نهب الثعابين أضحت والرياض غدت
إيه مالها سندُ
مأوى القوارض ٍ
صلف
يختال فيها ملوك الرعب في
ٍ
ويرتدي ظلها اإلرهاب والنكد
َّ ُ
مسرتها
فكيف تبكي التي فاضت
لهفة وردوا
نهرًا إليه الورى في
ٍ
هل في مسامعنا يا سادتي َ
صم ٌم
ُ
الرمد
وأعشى أبصارنا في دارنا
َ
الوافدين إلي
نعال
شكا الثرى من
ِ
يسة في م ْذود تلدُ
ِّ
أفياء قد ٍ
ِ
ِ ٍ
خذي األصابع أقالمًا يحبرها
ٌ
ودمع على أهدابه ُ
برد
دمي
عينيك مبتهجًا؟
متى سأقرأ في
ِ
فال أرى غير أهليك وال أجدُ
ِ
ُ ُ
َّ
وال أرى إال «طابونًا» تناولني
ُ
منه العجوز رغيفًا ما ِبه عقد
ُ
أشاهد خفاشًا يؤرقني
وال
ُ
ً
مقتوال ويبتعدُ
والسهل ينزف
ُ
وارفة؟
أهداب
النعيب على
َلم
ٍ
ٍ
ُ
ُ
الغرد؟
الطائر
لم نأى وتوارى
َّ
الله َ
عاد ْ
لهم
لو أن موسى كليم ِ
َ
َ
وشاف كيف طغوا ّرب ُاه بل فسقوا
ُ
وجب ُ
ونعليه ّ
ته
عصاه
رمى
ِ
َ
ْ
ضيم من جحدوا
ومات منتحرًا من
ِ
ُ
ُ
ُ
َ
بيدره
فالالشيء
الريح
يحصد
َم ْن
َ
َّ َ ُ ْ
وما ِبه غلة تغ ِني وال َرغ ُد
ْ ُ
ُ
ورق
فنحن نكتب مازلنا بال ٍ
على المياه سطورًا كلها ُ
زبد
ِ
إلى متى ال نرى ما ال ُ
تراه لنا
ٌ
ٌ
وباصرة ما َّ
مسها أود؟
عين
َ
مخلبه
نستنجد اليوم فيمن فوق
ِ
َّ
ُ
ُ
ُ
والجسد
المسلوب
الوطن
تمزق
حتى العصافير في ثوب الحداد ْ
بدت
ِ
َ
ُ
ترتعد
ثكالء مفؤودة خرساء
ُ
تنوح ِل َم
َلم الحمائم في األقصى
وفي الكنائس تبكي ما بها ُ
أحد؟
َّ
َ
المستبد بها
الظالم
متى نعري
ُ
واألعراس تنعقدُ
ويورق الضوءُ
ُ
ُ
الوعد في وديانها وعلى
يعش ُب
َس ِ
ُ
ُ
ِّ
تنفرد
والرايات
الشماريخ
شم
ِ
الجرمق الراسي ويا علمًا
يا درة
ِ
َ
للعائدين غدًا للدار يا صفدُ
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الفردتان
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ت�أليف :بيري غريباري

عقدت ذات ّ
مرة فردتا حذاء قرانهما وعاشتا معًا .كانت
الفردة األول��ى ،وهي السيد ،تدعى نيكوال ،فيما اليسرى ،وهي
السيدة ،تدعى تينا.
ّ
المقوى (الكرتون)،
ويقطن الزوجان في علبة من ال��ورق
وتتشحان بورق حريري .وكانت حياتهما هانئة للغاية ،حتى بات
الزوجان يأمالن أن تدوم أبديًا.
ُ
لكن ها هي البائعة تخرجهما من خلوتهما ذات صباح،
فهنالك سيدة تريد تجربتهما .وانتعلتهما السيدة ،فمشت بضع
خطا وقالت ،وقد وجدتهما تالئمانها:
 سوف أشتريهما.فقالت البائعة:
 هل أقوم بتغليفهما؟ّ
فردت السيد:
 ليس ما يدعو لذلك .سأعود إلى البيت وأنا أنتعلهما.ودفعت الثمن وخرجت ،والحذاء الجديد َيزين قدميها.
ومشى نيكوال وتينا على ذلك النحو نهارًا بطوله من غير أن
يرى أحد هما اآلخر .والتقيا مساء فقط ،داخل خزانة جدارية ،صغيرة
معتمة.
أنت يا تينا؟
 هذه ِ أجل ،أنا يا نيكوال. إيه ،يا لسعادتي! ظننت أني فقدتك. وأنا أيضًا .لكن أين كنت؟أنا؟ كنت في القدم اليمنى. وأنا كنت في القدم اليسرى.فقال نيكوال:
كنت فيها
 لقد اتضح لي كل شيء .ففي كل المرات التي ِمتقدمة ،كنت أنا في الخلف .وحين كنت أنت في الخلفُ ،
ّ
كنت أنا
ِ ِ
في األمام .لذا ما كان بوسع أحدنا أن يرى اآلخر.
فسألته تينا قائلة:
ُ
َ
 وتلك الحياة ،هل ستستأنف كل يوم؟ّ
 إني أخشى ذلك!ّ
ّ
 لكن ذلك وضع رهيب! أن أظل طول النهار من غير أن أراك ،ياحبيبي نيكوال! لن أستطيع أن ّ
أتعود ذلك أبدًا.
فقال لها نيكوال:
فلدي فكرة :ما ُ
ّ
 لكن اصغي ّدمت على اليمين دائمًا وأنت
إلي،
ّ
كلما ّ
تقدمت أن أقوم في الوقت نفسه
دومًا على اليسار ،فيسعني
بانحراف صغير صوبك .وهكذا نستطيع أن نتبادل التحية .فهل
أنت موافقة؟
ِ
 موافقة!وعليه فقد حرص نيكوال ،طول اليوم التالي ،على جعل
ََ
تعلـق
السيدة التي تنتعل الحذاء ال تقطع ثالث خطا من غير أن
ُ
قدمها اليمنى بعقبها األيسر ،فترتمي بطولها على األرض.
وتوالها قلق شديد ،فذهبت الستشارة الطبيب.
ّ
يا دكتور ،ال أدري ما دهاني .إني أتعثر بنفسي فأكبو
تلقائيًا.
تتعثرين بنفسك فتسقطين تلقائيا؟
أجل ،يا دكتور! فما أكاد أقطع خطوة أو أكثر ،إال وتعلق
قدمي اليمنى بعقبي األيسر ،فأقع أرضًا!
فقال الطبيب:
المسألة في غاية الخطورة .وإذا ما تواصل ذلك ،فينبغي
ُ
قطع قدمك اليمنى .وهاك اآلن هذه الوصفة :عليك شراء أدوية
بعشرة آالف فرنك .وأعطني فوقها ألفين قيمة معاينة ،وتعالي غدًا
لمراجعتي.
وفي المساء نفسه ،سألت تينا نيكوال قائلة ،داخل الخزانة
الجدارية:
َ
هل سمعت ما قال الطبيب؟
أجل ،سمعت.
المسألة مرعبة! وإذا ما قطعوا القدم اليمنى للسيدة،
َ
ّ
فسوف ترمي بك بعيدًا ،فنفترق إلى األبد! فال بد من القيام بشيء
ما!
أجل ،لكن ماذا؟
ّ
أصغّ ،
لدي فكرة :بما أني على اليسار ،فأنا التي سأقوم
ِ
غدا بانحراف صغير صوب اليمين ،في كل خطوة أخطوها! فهل
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توافق؟
أنا موافق.
وهذا ما كان منها .فطول النهار الثاني ،كانت القدم اليسرى
في كل خطوة ،هي التي تعلق بالعقب األيمن .فتسقط السيدة
المسكينة بطولها على األرض .وتوالها قلق متزايد ،فعادت للقاء
طبيبها.
يا دكتور ،الحالة في تراجع! فقدمي اليسرى اآلن هي التي
تعلق بعقبي األيمن!
فقال الطبيب:
ّ
حالتك تتفاقم ،وإذا ما استمر ذلك فينبغي قطع قدميك
االثنتين! وهاك وصفتك :عليك شراء أدوية بعشرين ألف فرنك .ثم
هاتي ثالثة آالف لقاء االستشارة .وال تنسي على وجه الخصوص أن
تأتي لمراجعتي غدًا!
ً
وفي المساء نفسهّ ،
توجه نيكوال إلى تينا سائال:
سمعت؟
هل
ِ
أجل ،سمعت.
ّ
ّ
قدمي السيدة االثنتين ،فماذا سيحل بنا؟
إذا ما قطعوا
ّ
إني ال أجرؤ على التفكير في ذلك!
ّ
إال أني أحبك ،يا تينا!
وأنا أيضًا أحبك ،يا نيكوال!
ّ
أتمنى أال أفارقك أبدًا!
وأنا أيضًا ،أتمنى ذلك.
ّ
يتحدثان على ذلك النحو في العتمة ،من غير أن
كانا
ّ
تتجول في
يتبادر إلى ذهنهما ّأن السيدة التي اشترتهما ،كانت
ّ
خفينّ ،
ّ
ألن كلمات الطبيب ذادت عن عينيها الرغبة
الممر منتعلة
في النوم .ولدى مرورها أمام باب الخزانة ،سمعت تلك المحادثة
ّ
ّ
ّ
كلهاّ .أما وأنها ذكية جدًا فقد فهمت كل شيء.
ّ
وتفكرت قائلة« :تلك هي المسألة إذن .فلست أنا المريضة
بل هما فردتا حذائي الغارقتان في العشق! فيا لها من مسألة
طريفة ولطيفة!»
وعلى أثر ذلك ألقت في سلة القمامة باألدوية التي اشترتها
ّ
لمدبرة شؤون
بثالثين ألف فرنكّ .أما في اليوم التالي فقالت
منزلها:
لديك هنا هاتان الفردتان من حذائي .أنا لن أنتعلهما
ّ
بعد اليوم أبدًا ،لكني سوف أحتفظ بهما رغم كل شيء .فأطلب
إليك مسحهما والعناية بهما جيدًا ،وأن تكونا المعتين على الدوام،
واحرصي خصوصًا على عدم إبعاد إحداهما عن األخرى!
ّ
المدبرة وحدها قالت في نفسها:
حين بقيت

ترجمة :عبود كا�سوحة
ّ
«إنما السيدة تبدو ّ
غبية باحتفاظها بفردتي حذاء من غير
انتعالهما .لكن في غضون خمسة عشر يومًا ،وبعد أن تكون قد
نسيتهما ،سوف أقوم بسرقتهما!»
وسرقتهما بعد خمسة عشر يومًا فانتعلتهما .لكن ما إن
باشرت المشي بهما حتى شرعت تتشابك قدماها هي ،فتقع أرضًا.
وذات مساء ،وفيما هي تنزل َ
درج الخدمة حاملة سلة القمامة ،رغب
ِ
ّ
المدبرة لتجد
نيكوال وتينا في تبادل العناق! وكان أن تدحرجت
ّ
نفسها عند أسفل الدرج ورأسها مليء بالقشور  ،بينما تدلت قشرة
ّ
بطاطا لولبية الشكل على جبينها ،كأنها جديلة من شعرها.
ّ
ّ
ففكرت في نفسها قائلة« :إنما هاتان الفردتا ساحرتان.
ولن أنتعلهما أبدًا من بعد .بل سوف أعطيهما البنة أختي ،فهي
عرجاء!»
ّ
وألحقت القول بالفعل .والواقع أن ابنة أختها العرجاء ،كانت
تمضي طول يومها تقريبًا جالسة على كرسي ،مضمومة القدمين.
ّ
فإنها ّ
تتقدم ببطء
وإذا ما شاءت أن تمشي ،على ندرة ما يقع ذلك،
شديد يحول دون تشابك قدميها .فكانت الفردتان سعيدتين جدًا،
ّ
ألنهما في الغالب معًا ،جنبًا إلى جنب ،حتى في النهار.
ً
طويالّ .أما ّ
وأن ابنة األخت كانت ،لسوء
ودام ذلك زمانًا
الحظ ،عرجاءّ ،
فإن حالتها ّ
تسببت في اهتراء جانب أسرع من الجانب
اآلخر.
وذات مساء قالت تينا لنيكوال:
 أشعر ّّ
بأن نعلي يغدو رقيقًا ،بل رقيقًا جدًا!وال بد أن يغدو
مثقوبًا ّ
عما قريب.
ً
ّ
فرد نيكوال قائال:
ّ
ال تقولي ذلك .ألنهم إذا ما َرموا بنا ،فسوف نتفارق من
جديد!
فقالت تينا:
أنا أعرف ذلك .لكن ما العمل؟ فانا ال أستطيع أن أقف في
وجه الشيخوخة!
ُ
والواقع ّأن النعل قد ث ِقب بعد ذلك بأسبوع .فاشترت العرجاء
حذاء جديدًا ،ورمت بنيكوال وتينا في صندوق النفايات.
ً
وقال نيكوال متسائال:
ّ
ماذا سيحل بنا؟
ّ
فردت تينا قائلة:
لست أدري .ليتني أكون واثقة فقط من عدم مفارقتك
أبدًا.
فقال نيكوال:
اقتربي وخذي فاجدلي رباطي مع رباطك .وعلى هذه الحال،
لن نفترق.
ُ
وذلك ما قاما بفعله ،فقد رمي بهما معًا في صندوق القمامة،
ثم ُح ِمال معًا في شاحنة النفايات ،التي رمت بهما في بقعة فارغة.
ولبثا هنالك معًا إلى أن عثر عليهما صبي صغير وفتاة صغيرة.
ّ
 أال انظري! إنهما فردتا حذاء تشابكت أذرعهما!فقالت الفتاة الصغيرة:
ذلك ّأنهما ّ
متزوجان.
فقال الصبي الصغير:
ّ ّ
وأنهما ّ
متزوجان ،فسوف يقومان معًا برحلة شهر
أما
العسل.
ّ
وأخذ الصبي فردتي الحذاء ،فقام بتثبيتهما بمسامير جنبا إلى
جنب ،على لوح خشبي ،ثم حمل اللوح إلى ضفة الماء ،وأنزله ليجري
مع التيار نحو البحر .وفيما كان يبتعد ،أخذت الفتاة الصغيرة ّ
تلوح
بمنديلها صائحة:
« وداعًا ،أيتها الفردتان ،رحلة سعيدة!»
ّ
وتلك كانت حال نيكوال وتينا .فرغم أنهما ما عادا يتوقعان
شيئًا في الحياة ،فقد حظيا برحلة شهر عسل رائعة.
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وللكاتب الحق« :عينان نافذتان» !
| وجيه ح�سن
في التوطئة ،ما أكثر األس��رار التي يحرص
امرؤ ما على إخفائها في أعماق نفسه وأغوارها
فتفضحه عيناه ،وم��ا أكثر ما ترشفه النفس
الرهيفة الحساسة من كأس العين الساكنة ـ
النابضة ،ـ وما أعجب األلوان واألطياف والتجليات
التي تنبعث م��ن عين وادع���ة حالمة أو عين
دامعة أو ثالثة متألقة أو رابعة براقة
كسير ٍة
ٍ
ّ
متحدية ،أو ..أو ..ومن العيون ما يخرج عن المألوف
والمتعارف عليه؛ فالحكمة لها عينان :عين على
الماضي تستعيده وتراجعه وتتمثله ،وتستجلي
ٌ
وقبس ينير
ديناميته الكامنة ،وحضوره المستتر،
العين الثانية المتطلعة إلى المستقبل الوضيء،
ّ
وتعبد
تحاول أن تستشفه وأن تستشرف آفاقه،
الطريق المفضي إليه قبل أن يصبح الحاضر ماضيًا
والمستقبل حاضرًا.
أما عين القلب لدى األتقياء األنقياء فهي ال
تعرف الهجوع والغياب ،وهي نور خالص بحت
ّ ٌ
ّ
سحري ألق
قدسي بين المرء وخالقه ،وجناح
ورباط
ُ
ِّ
ّ
يرقى بالناسك إلى أجواء سماوية حرمت ـ بكل
الماديات وأصحاب ّ
ّ
الترهات.
تأكيد ـ على َع َب َدة
وهناك عيون من نوع ّ
خاص ال يراها َم ْن تبلدت
منه الحواس أو الروح أو تماوتت ،وهي في ّ
األس
عيون عميقة شفافة ثاقبة عاكسة صامتة ّ
معبرة،
تنفذ إلى أعماق ناظريها ،وتعكس في صفحتها
ّ
الفضية الرقراقة كالماء ما يعتمل في األغوار

وفي أغ��وار األغ��وار .وقد يرى المرء فيها خبايا
ً
ذاته تأخذ من اللحظة شكال ولونًا وألقًا ،تطفو أو
ً
جياشة كالبحر في ّ
تنحسر ّ
مده والجزر ،تارة يتخذ
شكل الرمال ،وطورًا لون السماء ..ولو ّ
عرجنا على
ّ
ماهية الكاتب الحق ،فهو إنسان له عين ّبراقة
متحدية ،تغوص في األعماقّ ،
ّ
تمجد الضوء في
كل زمان ومكان ...فالكاتب الحق صاحب ّ
حس
أخالقي ،وعليه ،كيف تتوافر «حقيقة الحياة»
في عين الكاتب وروح��ه إذا ما تجاهل التجربة
ّ
البشري؟ ومثل هذا الكاتب
األخالقة للجنس
ّ
الحقيقي يسعى  -بما أوت��ي م��ن ق��وة ووعي
ورؤى  -إلى خوض أي معركة حياتية أو كتابية
سالحه «نصل» الكلمات ،سيفه القلم ،الورقة
البيضاء ميدان معركته مع اآلخر ومع الحياة ،وربما
يسقط شهيدًا في حومة الدفاع عن المقهورين
المظلومين «شأنه في ذلك شأن كل الشرفاء أهل
الحر والفكر ّ
الرأي ّ
الحر والكلمة المسؤولة» ،فهو
ـ عندما يكون مخلصًا ّ
وفيًا ألدبه وفنه ِونتاجه
ّ
اإلبداعي ـ نور الفجر الساطع الذي يشظي أستار
العتمة ،وهو هو دفء الربيع الزاهي الذي يعيد
ّ
السخي بخيراته
القطوف إلى األشجار؛ بل هو
ّ
ّ
المتجدد أبدًا في النهائيته األبدية ،القاهر
وآللئه،
خصومه بعواصفه وأغواره وتجليات إبداعه!
ّ
السخية كذلك،
والكاتب الحق هو األرض
التي هي مصدر الحياة لإلنسان والنبات وباقي

الكائنات ..األرض الخصيبة الرحيمة كأم رؤوم ال
تعرف إال الطهر والعطاء ونكران ال��ذات ..وعلى
المقلب اآلخر هناك عيون مثقوبة أو ّ
مطلية بالطين
والقطران ،ال تدرك ما حولها من بؤس اجتماعي
وشقاء إنساني ،ولم تنفذ يوما إلى قلوب أصحابها
نظرات الفقراء المتطلعة إليها بأمل يائس بائخ،
ولم تنتبه إلى ّ
ّ
المطوية تحت
«كم» األحالم الخائبة
«األجفان المتعبة وأشغفة القلوب المهيضة» ،ولم
تثقب آذانها وأحاسيسها ّ
تأوهات المتأوهين
ّ
وأنات الموجوعين.
ّ
ّ
المتأوهة الجافة لعلة
حقًا ما أكثر «الثمار»
بخس االنتباه والتقدير ،والجهل المتطاوس الذي
يقضي على االنطالق المتسامي نحو ثالوت «الحق
والخير والجمال» ورفعة األوطان..
ثم هل من العقلنة والمنطق في شيء أن
يقطع المرء عالقته بالجذور ،وصلته بمسقط
الرأس وأرض التكوين ،وأن يغدو شخصًا تذوي
في عيونه وبين ضلوعه األزهار واألثمار ،وتطمس
في أعماقه معالم الفضيلة واإليثار ّ
وحب اآلخر! ثم
ّ
ألم ْ
المقدس« :الله ّ
محبة»؟!
يرد في اإلنجيل
إن العين المطلوب وجودها بيننا ،إنما هي
ماء تنهمر عبر الجبال ،أو تتدفق من بؤبؤي
عين ٍ
ّ
السماء ،تحيي موات األرض ،تجدد قحط النفوس،
تجود بطيب نظراتهاّ ،
تطهر القلوب من أدرانها
وسوءاتها وجرائمها ،عين تعكس الوجوه ّ
الخيرة

المضيئة من نسغ الحياة..
ّ
ثم أليست األم الحقيقية رمزًا للعطاء والتدفق
واإليثار؟ وهي هي «عين الماء الصافية» بكل ما
يحمله هذا العنوان من أفياء ودالالت وأمداء! واألم
ٌ ّ
ّ
متشعب
ـ كما يعلم كل األبناء البررة ـ رمز «مركب»
العطاءات! فهي البحر بحاالته واشتقاقاته وأحواله
كافة ..وهي هي «العين الساهرة»  -الساحرة
ّ
بكل المقاييس والمعاني والمفردات ،وستظل
ّ
تتحمله من
هذه األم العظيمة دائمًا كذلك  -بما
ّ
ّ
ّ
مهمًا من السر األكبر
مسؤوليات جسام -جزءًا
ّ
السرمدية!
والحياة
وعود على بدء ،فإن أرباب القلم وأهل الفكر
ّ
َ
وحملة المصابيح والكتاب الحقيقيين ،سيبقون
في حالة بحث دائم عن تلك العيون القادرة على
البوح والعطاء كي يروا حقيقة العالم وأسراره
وأفراحه وأتراحه ،ويخوضوا بعقولهم وأقالمهم
ّ
ّ
اإلنسانية
خضم مشاكله
و»مصابيحهم» في
ومعضالته الشائكة باحثين عن حلول ناجعة
ّ
الحياتية بآن
ناجزة ألوجاعه وأدوائ��ه وأمراضه
معًا!
وبناء على ما ورد فإنني أوافق القائل:
ً
امرأ أصلح بيته قبل أن ّ
يمد يده إلى
« رحم الله
بيت أخيه إلصالحه»!

اجراءات االحتالل في القدس المحتلة غير قانونية /تتمة
جنيف الرابعة لعام  1949التي وقعتها قومية إسالمية ومسيحية ،وقضية إنسانية عادلة تهم البشرية
وتنص اتفاقية ً
جمعاء ،وتفرض على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وجوب
«اسرائيل» واصبحت طرفا فيها في المادة  49على مايلي-:
«ال يجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل ً
جزء ا من سكانها التمسك بعروبتها ،وبالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا العربي
الفلسطيني ،وعدم التنازل عن ذرة واح��دة من ترابها المقدس
المدنيين إلى األراضي التي تحتلها».
فأين الكيان الصهيوني من تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي ،للصهاينة أعداء الله والوطن والمواطن واإلنسانية.
تمر القدس اليوم بأخطر مراحلها من جراء التغول االستيطاني
واتفاقية جنيف الرابعة ،وبقية العهود والمواثيق واالتفاقات الدولية
والقانون الدولي حول تفكيك جميع المستعمرات اليهودية في المريع فيها ،واستعداد فريق اوسلو في رام الله للقبول بالمخططات
االسرائيلية ،وموافقته على توحيدها وعلى تبادل األراضي لضم
القدس وبقية الضفة الغربية واألراضي العربية المحتلة االخرى؟.
إن األطماع الصهيونية في المدينة العربية تفرض على العرب كتل األحياء والمستعمرات اليهودية إلى الكيان الصهيوني.
إن القدس ملك للعرب والمسلمين وحدهم بقرار رباني من
والمسلمين اعتماد خيار المقاومة لتحرير المدينة العربية المحتلة
وإنقاذها من التهويد ،وتفكيك جميع المستعمرات والبؤر والكنس رب العالمين ،والقرار الرباني غير خاضع للمساومة وال للتنازل وال
للتفاوض وال حتى لالستفتاء عليه ،وهي بأمس الحاجة إلى دعم
اليهودية فيها.
وتتعرض ً
حاليا المدينة العربية االسالمية المقدسة ،بما فيها صمود أهلها ،والعمل على تحريرها وجعل عملية التحرير حية في
المسجد األقصى ومسجد قبة الصخرة إلى مخاطر حقيقية ،وخاصة عقول العرب والمسلمين وأحرار العالم ووجدانهم.
إن القدس بشطريها المحتلين منذ نشأتها وحتى اليوم
بعد الدور الخطير الذي كشفته وثائق ويكيلكس حول التنازالت
الخطيرة التي قدمتها السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير عربية اللسان والحضارة والتاريخ ،سادت فيها في بادئ الألمر
والمفاوض الفلسطيني ،وتغطية الرئيس المخلوع حسني مبارك اللغة الكنعانية ثم اآلرامية ،وحلت فيها العربية بتحرير العرب
وبعض قادة من أسمتهم رايس بمحور المعتدلين العرب لهذه والمسلمين لها من الرومان ،والمسجد االقصى موقع عربي – إسالمي
منذ األزل ،وال يوجد لليهود فيه وفي حائط البراق حق على اإلطالق
التنازالت الفلسطينية.
إن شعبنا العربي الفلسطيني ينظر إلى قضية القدس كقضية وهو وقف إسالمي .وترتبط أهمية القدس االستراتيجية للعرب
المراسالت:
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف 6117240-6117241
فاكس  -6117244جميع المراسالت باسمرئيس التحرير .هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد
الكتاب العرب  500ل س  -لألفــــــراد1000ل.س
وزارات ومؤسسات1217ل.س  -في الوطنالعربي:لألفراد 300ل.س أو - $ 30للوزارات
والمؤسسات 4000ل.س أو-$40خارج
الوطن العربي:لألفراد 6000ل.س أو - $120
ً
للمؤسسات7000ل.س أو $140والقيمة تسدد مقدما
بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب -دمشق
ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

اآلراء واألفكار التي
تنشرها الصحيفة تعبر
عن وجهات نظر أصحابها
www.awu-dam.org

E-mail : aru@tarassul.sy

بوجودهم الوطني والقومي والديني ،وتتمتع بمكانة فريدة لحوالي
المليار ونصف المليار من المسلمين ،وكانت تتبع في العهد التركي
إلى والية دمشق ،وكانت عاصمة فلسطين إبان االنتداب البريطاني
والعاصمة الثانية للمملكة االردنية ،وهي مدينة عربية إسالمية
محتلة ،وإجراءات «إسرائيل» بضمها غير شرعية وباطلة .
إن المسجد األقصى المبارك يتعرض لخطر حقيقي ،ألن األطماع
ً
واالكاذيب اليهودية واألصولية المسيحية فيه تنادي علنا بوجوب
تدميره وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه ،وتلتقي هذه األطماع
مع مخططات الحكومة اإلسرائيلية في التخلص منه وتهويده،
على الرغم من أن الهيكل المزعوم خرافة توراتية ال وجود لها على
االطالق ،ال في التاريخ وال في علم اآلثار وال على أرض الواقع .وأكد
عالم اآلثار االسرائيلي اسرائيل فنكلشتاين من جامعة تل ابيب أن
علماء االثار اليهود لم يعثروا على شواهد تاريخية أو أثرية تدعم
القصص ال��واردة في التوراة ،بما في ذلك قصص الخروج والتيه
في سيناء وهيكل سليمان ،وأنه ال يوجد أساس أو شاهد أو إثبات
تاريخي على وجود الملك داوود المحارب الذي اتخذ من القدس
عاصمة له.
فما رأي السلطة الفلسطينية التي تؤيد توحيد القدس
بشطريها المحتلين كعاصمة للكيان الصهيوني وأبو ديس عاصمة
للدويلة الموعودة؟.

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

ثمانمئة كلمة.
ـ يرفق مع المادة ( )C.Dأو ترسل عبر
البريد اإللكتروني.
ـ يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا
لزم األمر.
ـ ال يرسل الكاتب أكثر من مادتين.
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النشاط الثقافي التحاد الكتاب العرب «فرع حلب»
شهر شباط  2012م
االثنين  2012/2/13أمسية شعرية يشارك فيها كل من السادة
الشعراء :سعيد رجو ـ عبد الرزاق معروف ـ أحمد رضا رحمة ـ أحمد
منير سالنكلي.
الثالثاء  2012/2/14محاضرة بعنوان :تكامل المشهد السردي
بين الرواية وأخواتها يلقيها :األستاذ أحمد حسين حميدان.
االثنين  2012/2/20أمسية أدبية يشارك فيها كل من السادة
األدب��اء :بشير دح��دوح ـ محمود أسد (شعر) ـ عدنان ك��زارة ـ بشار
الخليلي (قصة).
الثالثاء  2012/2/21محاضرة بعنوان :األن��ا واآلخ��ر ـ الرؤية

واألسلوب في روايات الروائي محمد المنسي قنديل يلقيها :األستاذ
الدكتور فايز الداية.
االثنين  2012/2/27أمسية أدبية يشارك فيها كل من السادة
األدباء :عبود كنجو ـ محمود كلزي (شعر) ـ طه حسين الرحل ـ عبد
الغني حمادة (قصة).
الثالثاء  2012/2/28محاضرة بعنوان :سوريا والشرق األوسط
الكبير يلقيها الدكتور عدنان شومان.
يقام النشاط في مقر فرع االتحاد بحلب (شارع بارون) الساعة
ً
مساء ،والدعوة عامة.
السابعة

يوم اللغة العربية األكبر
بمناسبة يوم اللغة األم يلقي الدكتور جورج جبور محاضرة بعنوان «يوم اللغة العربية األكبر» وذلك في الساعة السادسة من
مساء يوم االثنين .2002/2/20
يذكر أن الدكتور جبور طالب في  2006/3/15بأمرين :تخصيص يوم للغة العربية وتحديد بدء التنزيل الشريف موعدًا لذلك
اليوم .وبفضل لجنة التمكين كان األمر األول ويتابع في  2012/2/20مطالبة القمة العربية (بغداد آذار  )2012باعتماد بدء التنزيل
موعدًا ليوم اللغة العربية األكبر.

كما لو أنك تكتبين القصيدة إلبراهيم عباس ياسين
ال يطمئن الشاعر إبراهيم ياسين إلى لغة
شعرية تسكن بيتًا واحدًا تعشق معماره وتنحاز
إليه ففي هذه التجربة الشعرية الطويلة ثمة
بيوت فارهة من الشعر الكالسيكي وأخ��رى
من قصيدة التفعيلة ذات الغنائية الطافحة
بالشاعرية دون استبعاد االقتراح النثري ـ كما في
هذه المجموعة الذي يفتح المساحة كلها لطالقة
القول وحرية التعبير من هنا يبدو كما يقول
ناشر مجموعة إبراهيم عباس ياسين المعنونة
«كما لو أنك تكتبين القصيدة» موقع ياسين في
الحركة الشعرية المعاصرة هو موقع المراجعة
الدائمة من أجل تخطي ما تصل إليه القصيدة
من خالل رفده الدائم برؤى وتجارب تنقلب على
ذاتها ،لكنها تمنح هذه التجربة ثباتًا ملحوظًا
أمام أدوات الناقد والقارئ على حد سواء.
المجموعة في  164وتمتد هذه الكتابات

على مساحة زمنية تعود إلى عشرات السنين ما
بين أوائل الثمانينات تقريبًا إلى مطلع عام 2011
وه��ي منتقاة بارتباك شديد من بين قصائد
نثرية .إذا ج��ازت التسمية ،كما يقول الشاعر
وكتابات شعرية كثيرة منشورة في زوايا وأعمدة
الصحف والمجالت المختلفة وترتيب المحتويات
هنا غير خاضع للتسلسل الزمني.
ومن أجواء هذه المجموعة الصادرة ضمن
سلسلة الشعر للعام الجاري عن اتحاد الكتاب
العرب:
إنه الليل ..الليل مرة أخرى
ومرة أخرى تتفتح أشواقي إليك
كحقل أزهاره من لهب
أيتها القريبة كرفة قلب
البعيدة كغبار المجرات
والكواكب التي لم تكتشف بعد!..

والء صباحي لتوفيقة خضور
ضمن سلسلة القصة التي يصدرها اتحاد الكتاب العرب صدر للقاصة توفيقة خضور
مجموعتها الجديدة «والء صباحي» في  185صفحة ،وقد ضمت المجموعة أكثر من خمس
وثالثين قصة قصيرة .وجاء العنوان باسم قصة حصلت على تنويه في مسابقة اإلبداع في
مجال القصة القصيرة التي أعلن عنها اتحاد الكتاب العرب.
ومن أجوائها :اكتشف الطبيب من هلوسات الهداف الجريحة أنه لعب اليوم ضد فريق
بلده وأحزر هدف الفوز للبلد الذي ابتاعه مؤخرًا فأراد أن يهنئه ويبارك له إخالصه لموقعه
الجديد.
سحب يد الالعب الضاغطة بقوة على قلبه ليصافحه ففار الدم حارًا غزيرًا لطخ وجوه
الحاضرين وكشف عن جرح واسع عميق يشرف على األبهر الذي استقرت فوقه لطخة سوداء
بحجم الكرة.

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

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

مدير التحرير :حنــان درويــــــــ�ش

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

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

هيئة التحرير:

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

غ�سان كامل ونو�س

لي�س �آخراً

بعض الكائن..

ُ
غ ّص القلب ،والبسمة غائضة ،واألسى يوشي المالمح..
ّ
تفتق البرعم ،وفاض الينبوع ،والنهار في تطاول..
حتى الشجيرات الشوكية في السفوح المهجورة تطلق أزهارها الصفراء؛ أما
الكائنات «المنذورة» التي تضاغطت أوقاتها الشائكة ،فتتطلع بوجوه مصفرة إلى
ظهور آمن!
ّ
وخروجات مشرقة،
وانطالقات
انفراجات
الطبيعة ماضية في تحوالتها المقدرة
ٍ
ٍ
ٍ
َ
غير منتظرة أخبارًا أو قرارات أو أوامر؛ فيما المنايا خبط عشواء قذائف وكمائن
وسمومًا وظالمات؛ ْ
ْ
تصب تختطفه من موئله أو دربه أو سعيه في الحياة
من
ّ
وإليها ،ومن تخطئ يتلظ تحت وهج الشرور المتشارسة والنوايا القاتمة والغايات
النكراء..
ّ
اكتنزت شرايين األرض ،واحتشدت أخاديدها ،وذرفت مساماتها المشبعة..
وجفت عروق بشرَ ،
وناس الهسيس ،والمآقي ضنينة..
ّ
ّ
التمائم تاهت ،والتعاويذ تشح ،والدعوات في بحة!
ليس موعد لالنعتاق بعد ،وال طلقة الرحمة!
توقف الهطل ،والميازيب تعلن االنشراح ،أم هي «استراحة المحارب»؟!
ليت المحارب العابث يستريح ،ليريح!
الدنيا في انطالق بعد انهمار ،والدروب في توق إلى الخطا الخضيلة ،واألنفس
النشوى؛
الصخب المألوف تضوع إيقاعاته في الوهاد ،ويسري حفيف األلوان واألفنان..
والضجيج المجنون ما تزال أصداؤه ّ
تدوم في األرجاء ،وتتنافر ّ
ات ومواجع..
أذي ٍ
ّ
مصدعة ،والرضا عاثر ،والمرايا تكسرت على مالمح نافرة ،ومشاهد
والحواس
ال تصدق!
الشمس ال تخجل من إشراقها ،موزعة إشعاعاتها في كل اتجاه ،تخفف من
حصار الصقيع ،ولسع النسمات القارسة .الشمس الفارسة ال تلوم وال تعاتب ،وال
تتطاول؛ بل تواسي وتكفكف؛ فكل شيء في زمنه مطلوب ومرغوب ومفهوم،
يسوغ ،والكون ّ
والفصل ّ
يرحب!
لكن الزمن غير الزمن –تقول الحكايا المكتومة -والناس غير الناس ،والبرق
ّ
خلبي ،والصرير ملفق ،والغيم عاقر ،والصحو مخادع ،والمنادي مأفون ،والطارق
ّ
نصاب ،والمبشر حفار قبور!
ّ
الكالم بال معنى ،والعنوان مضلل ،والسمين ّ
والمدوي أجوف!
مدجن،
الدعوى كيدية ،والداعي طماع ،والتهمة من دون دليل ،والشاهد بال إيمان،
والقاضي بال وجدان ،والساعي ّأم ّي ،والرامي أعمى..
الصوت الناهض مخنوق ،وال��رؤى بال يقين ،والهيئة الهية ،أو غافلة ،أو
مرعوبة!
فمن للعارف ،ومن للنازف ،ومن للرائي؟! وماذا للجمع الصابر والربع المزدحم،
ومن؟!
فمن يواسي المنكوبين بال طائل ،ومن يخفف آالم الفاقدين بال هدف ،ومن
ّ
ويسرح ذؤابات
يكفكف مآسي المظلومين ،ويمسح على خدود الملطومين بال غاية،
ّ
ويترحم على أرواح المقتولين بال ذنب؟! ويرفع الغطاء عن
المطأطئين بال ندم،
الموؤودين بما ال يعرفون؟! من يباعد الجدران عن المركونين بال صباحات ،ومن
يفسح في األنفاس للمركومين بال أحياز؟!
ّ
من يلملم أنقاض اليتامى ،ويستجمع حطام اللطامى ،ويرتب أماني المكلومين،
ّ
ّ
المشوهة ،ويعيد معاني الرموز المهشمة؟!
ويرأب العناصر
الطبيعة هي الطبيعة ،إن راقت أو عصفت ،والكواكب في مداراتها ،إن أضاءت
أو خسفت ،والفصول هي الفصول ،وإن تداخلت وتباخلت!
لكن الكائن ،بعض الكائن في ّ
غي ،وبعض الكائن ضعف وقلق ومغامرة ونزوع
وجموح وحاجة؛
ّ
بعض الكائن جهل وحماقة واندفاع وتورط وعناد؛
بعض الكائن غموض ونفور وشرود وقنوط؛
بعض الكائن حماسة وطموح وحيوية وخصوبة وسماحة؛
بعض الكائن وعي وصمود وأمل وبقاء وخالص!
***
gassan.k.w@mail.sy

