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العدد «»1284

دمشق التاسع والعشرون
من كانون الثاني 2012
| ح�سان زين الدين
رسالة مفتوحة إلى «النبيل» نبيل العربي
عنوان  : 1خبز السلطان...
عنوان  : 2الصليبيون العثمانيون األعراب الجدد
عنوان  : 3آخر الطب الحسم
مقدمة
عندما وقف السيد حمد (والمعرف ال يعرف )...في بالط السيدة
َّ
هيلري شعرت هي بأنها تحتاج إلى سلم كي تصل إلى مستوى عينيه
 ,وشعر هو أنه يحتاج إلى تسلق جبال كي يصل إلى كعبها ...وعندما
ُ
سيحج إلى هرتزيليا قريبًا (بالسالمة إن شاء الله) ،لن يرقوه حتى
إلى ممسحة ...ولكنه مع ذلك كان سعيدا؛ وعندما طلع بدر (المناضل
عزمي بك) علينا البارحة في القناة إياها لكي يشاركنا في إشراقاته
حول ربيع الثورات ،لم يكن قصير القامة ،ولكنه قصير في كل شيء
آخر ،وخصوصًا تماهيه مع منطق «خبز السلطان» إلى درجة تحوله إلى
مسبحة ...ولكنه مع ذلك كان سعيدًا وتلك إحدى مآسي األقزام الجدد
التي لخصها الوزير وليد بجملة تنتمي إلى ضمير العرب الجمعي
(وليس األعراب) تلك التي تقول :إن لم تستحي...
المتن
أنا مازلت في موقعي في المعارضة وبالدنا (كما بقية بالد الله)
تحتاج إليها؛ كنت قد كتبت من دمشق بعد زيارتي لها في الصيف
الماضي (كما أفعل اآلن بعد عودتي منذ أيام) عن جرح ينزف ,يحتاج
إلى كل شيء إال إلى «عربي نبيل» يحزم أمتعته ليستوحي نورانية
سلفه موسى في تحويل دمشقنا إلى مربط خيل كما هو حال طرابلسنا
الحزينة اليوم؛ أنا مازلت ذلك المتعنت العنيد الذي لن يقبل أي شيء

| حبيب الإبراهيم

يقل عن إنسانيتي في وطني وغربتي ،ولكني لم أصب بعد بعمى
األل��وان المؤقت الذي جعل صديقي هيثم مناع يشد الرحال إلى
القاهره لكي يوقع مع «الغليون» إياه ...لم أهرع في الصيف الماضي
إلى فندق بنجوم خمس في دوحتنا كما فعل صديقي اآلخر سمير
عيطه استجابة لنداء مشبوه لدكتور مشبوه ...واأليام توضح كل يوم
أكثر ,مالمح وجه قاتم ,وجهه ,قلب قاتم ,قلبه.
أنا مازلت في موقعي في المعارضة ،وبالدنا (كما بقية بالد الله)
تحتاج إليها بعيدًا عن ذاك «البرهان» الذي يشد رحاله هو اآلخر كي
يستجدي األيدي السوداء ،لتحذف من نور التاريخ سنابك فرس صالح
الدين أمام القلعة ...كي تستبدلها بمطعم ماكدونالد تعيس كأيام
البرهان السوداء.
نعم أنا مازلت في موقعي في المعارضة ،وبالدنا (كما بقية بالد
الله) تحتاج إليها ,تلك التي تتخذ الحوار طريقًا رحبًا واعدًا هو في
سوريتنا واحد ووحيد ,تكمن اليوم على أطرافه بنادق سوداء بأياد
سوداء وأموال سوداء تسده؛ كنت ومازلت أنادي بأن الحل األمني ليس
هو الحل ولن يكون ،ولكن اليوم وبعد توغل الصليبيين العثمانيين
األعراب الجدد في الدم ،أصبح نوعًا من مدخل إجباري إلى ذلك الطريق
الذي تنتظرنا في طرفه اآلخر سورية أخرى نفرح بها وتفرح بنا ،أصبح
نوعًا من طب آخر أخير أطلبه وأطالب به.

ألنهم حماة الديار

ألنهم حماة الديار تنحني لهم الهامات ،ألنهم حماة الديار يعتز
الوطن بتضحيتهم ،إنهم حماة العرين ،حماة الوطن ..إنهم أبطال جيشنا
الباسل ،الجيش العربي السوري ،إنهم النشامى الذين بذلوا ويبذلون
الروح والدم من أجل كرامة الوطن وعزته..
ألنهم ُحماة الديار يبقى الوطن عزيزًا قويًا بجيشه وشعبه ..لقد نذروا
ً
فداء للوطن وعزته وشموخه ..إنهم بواسل الجيش العربي
أنفسهم
السوري الذي كان وسيبقى درع الوطن ورمز صموده وشموخه ..الجيش
العربي السوري الذي حمى الوطن ودافع عن وجوده ..إنه جيش الوطن
والعروبة ،وقد شهدت له الميادين وساحات الوغى بأنه الجيش الذي بنى
عقيدته القتالية من أجل الدفاع عن أرض الوطن وتحرير األراضي العربية
المحتلة وفي مقدمتها الجوالن العربي المحتل ..هذا الجيش الذي قدم
قوافل الشهداء من أبناء الوطن ،وخاض معارك الشرف والبطولة ،سيظل
الجيش األبي الصامد المدافع عن تراب الوطن وشرف األمة وعزتها..
فوق ثراه كتب بمداد البطولة أن هذا الوطن محمي بشعبه وجيشه،
وأقسم أن يتابع مسيرة البناء والعطاء وصنع المستقبل ب��إرادة قوية
وعزيمة ال تلين..
ألنهم حماة الديار ،الصخرة التي ال تلين ،والعين التي ال تنام ،إنه
الجيش العربي السوري الذي كان ومازال وسيبقى عين الوطن الساهرة
وإرادته الصلبة في الدفاع عن شرف األمة وعزتها وكبريائها ،إنه عنوان
الصمود والتحدي ،يضم بين جنباته أبناء الوطن الذين يفدونه بالدم
والروح غير عابئين بالتحديات والصعاب ،يواصلون العمل والتدريب
همة واقتدار منطلقين دومًا من
والدراسة لتنفيذ المهام الوطنية بكل ٍ
شعارهم الثابت (الشهادة أو النصر)..
ألنهم حماة الديار تنحني الهامات لتضحياتهم ودمائهم الطاهرة،
ألنهم رم��ز التضحية والبطولة وال��ف��داء ،ومهما اشتدت التحديات
والمؤامرات ،سيظل هذا الوطن شامخًا بجيشه وشعبه وقيادته.

فالشعب والجيش توءمان ال ينفصمان ،يعطي كل منهما لآلخر
معنى الوجود والبقاء..
ألنهم حماة الديار ننثر الرياحين فوق جباههم الشامخة وهاماتهم
المرفوعة نحو الشمس ،ونشد على سواعدهم التي تحمي الوطن؛ فهم
األبطال الذين نعتز بتضحياتهم نفخر بهم ونشمخ ،نرفع رؤوسنا بهم،
ألنهم حماة الديار ،حماة الوطن ..حماة العرين..
وحدهم يسهرون على أمن واستقرار الوطن ..وحدهم من يسهر ويده
على الزناد ،يسيجون حدوده ويحمون سماءه وشواطئه بعيونهم وقلوبهم
وأفئدتهم ..وحدهم رجال جيشنا الباسل يوزعون البسمة على الشفاه...
ً
بدماء أبنائه كتبوا سفر الخلود ،وبتضحياتهم طرزوا شاال للمجد؛ لم
يبخلوا بالشهداء دفاعًا عن الشعب والوطن ،لقد روت دماء ضباط وضباط
الصف والجنود فيه ثرى الوطن من أجل نشر األمن واالستقرار والطمأنينة
في ربوعه..
من أجل أن يضحك األطفال وهم يتراكضون صوب مدارسهم ،من أجل
األمهات ،من أجل الطمأنينة والهدوء والحياة الطبيعية ،كانت تضحيات
الجيش الذي أثبت بحكمته وتفانيه وحرصه على حياة كل مواطن سوري
أنه جيش الشعب ،جيش الوطن الذي يتبارى أفراده لبذل الروح والدم من
أجل الشعب والوطن..
ألنهم ُحماة الديار ،ننثر الورود واألزاهير على قامات الرجال ببزاتهم
المبرقعة عربون محبة وتقدير ووفاء لتضحياتهم ،لجهودهم ..ومهما
قدمنا فإن ذلك ال يشكل شيئًا أمام تضحيات هؤالء الرجال الميامين..
ألنهم حماة الديار تنحني الهامات لمن بذلوا الروح والدم ً
فداء للوطن
والشعب ..الذي قدم كل الرعاية واالهتمام للجيش والقوات المسلحة
درع الوطن وحماة عرينه ،نعاهده أن يكون الشعب والجيش والقائد في
ً
خندق ،واحد من أجل تحرير الجوالن ورفع راية الوطن في سمائه عالية
ً
خفاقة..

الموءودة وأخواتها
| عيد الدروي�ش
الوأد لغة هو دفن الكائن حيًا ,واقترن بدفن األنثى
ّ
حية في زمكان ما ,ومجازًا يأخذ هذا المصطلح طيفًا من
األفعال ,التي يقوم بها اإلنسان ,متعمدًا أم غير ذلك،
من خالل ممارساته اليومية ،ممزوجة بدوافعه التي قد
تضلله ,وال يستهدي إلى معرفة الخيط األبيض من
الخيط األسود فيما يفعل ,مارًا بنفق الرغبة ،وعابرًا
جسر الحاجة ,مما يجعل لفعله وسلوكيته آثارًا في غير
محلها ،وبهذا الشكل يقوم بوأد الكثير من الحقائق
بطرق متعددة ،وبأشكال مختلفة ,وإننا نستشف
مضامينها الخاصة والعامة في مجال حياة األفراد
والمجتمعات والشعوب ,فعلى المستوى الفردي من
ال يؤدي واجبه اليومي ,فإنه قد وأد حق اآلخرين عنده,
ومن يقف في وجه قدرات األفراد والمجتمعات ,فقد
وأدها أيضًا ,وما نطرحه في جلساتنا العلنية ،نوع من
المماألة وتغييب الحقائق ،لعدم إسداء النصائح إلى
اآلخرين ,فقد وأدناها بطريقة ما ,ويعمل البعض في
محاولة أخرى لتغييبه عن الساحة عند أولي العزم ,قد
ّ
تضيع فرصة االستثمار األفضل أمام الفرد الطامع في
مساهمته الثرة في هذا المجتمع ،ربما سولت له نفسه
وتدفعه األنا الفردية المتضخمة والتي تتعدى على
مساحات كثيرة من حقوق اآلخرين ,فيقوم بوصم هذا
وذاك بكل ما أوتي من قوة ،ويمنح لهم من الصفات
والسمات ,بما ال عين رأت وال أذن سمعت ،وال خطر
على قلب بشر ,فهم في المقامين قد غيبا الحقيقة,
وهذه عملية مزدوجة للوأد  ,ففي الحالة األولى الوائد
يتعمد إخفاء كل الصفات النبيلة التي يجب أن
يتحلى بها ،ولكنه يظهرها لآلخرين بوجه مخالف،
ً
فقد قام بوأد ذلك مع نفسه أوال ،أما في الحالة الثانية
عندما فيقوم بإخفاء حقيقة الصفات التي يحملها
اآلخر ,ويستبدلها بما ليس فيهّ ،
مسوغًا حرصه العام,
وما يبدي من نصائح وتحذير من هذا الفرد أو ذاك,
حتى يخال إليك أن حديثه من رتبة المالئكة ,لكنه
يخفي من المصالح والغايات والمنافع مما ال يعد وال
يحصى ,تجري لمستقر لها في نفسه ,فيعمل على
وأد كل الصفات النبيلة لفرد لم يقف معه ,فهو إذا
ضده ,هذه المنظومة اجتاحت مساحة ال بأس بها من
ذاكرتنا الفردية منها والجمعية ،فقد أصبحت قاعدة،
واالستثناء من يعارضها أيا كان الهدف والغاية ،وال
تندرج على األقوال فقط؛ بل تجتازها إلى حيز السلوك،
فنعمل على إقصاء هذا ،وتحطيم ذاك ،ويصبح األمر
أكثر خطورة لدى تلك البطانات التي تدور في فلك
ً
المسؤول ،فهذا األخير أيضا يقوم بالنيابة عن أولئك
بعملية الوأد واإلقصاء ,من حيث ال يشعر ويصب جام
غضبه ،على من يشار إليهم من غير هدى ،ومع مرور
ُ
األيام يكتشف ذاك المسؤول بأنه قد ضلل من قبل
ً
بعض األشخاص الذين عرفهم سابقا ,وقد اكتشفهم
ً
الحقا ,ولكن بعد ف��وات األوان ،كل هذا يجعل في
المجتمع ق��درات م��وءودة ومعطلة ,ويختل التوازن
االجتماعي وفق معاييره ومنظوماته التي ارتضاها
األفراد والمجتمعات ,وقد بناها ً
ردحا من الزمن ،حتى
استقام بهم الحال.
استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان ,هو وأد بعينه,
إن ّ
ألنه قد عطل فيه الكثير من الطاقات التي انصرفت
عن الحالة االيجابية ,وما يساق على األف��راد يساق
على المجتمعات والحكومات التي تقوم بوأد شعوب
كاملة ,أو بحرمانها أو اضطهادها من خالل حصارها,
أو ارتهانها بموجب اتفاقيات إذعان وإجحاف بحقها،
وبحق مصيرها اإلنساني ،وصورة الوأد الجماعية من
خالل الحروب والتدمير وشل قدرات شعوب كاملة،
دون أن تجد لها أذنًا صاغية ,وعلى سبيل المثال ال
الحصر ،ينطبق األمر على شعب العراق قبيل االحتالل
وما بعده ،وكذلك ما يجري في بقاع أخرى من العالم...
فكم من الشعوب وئدت وكم من الفضائل وئدت ،وإذا
الشعوب سئلت .بأي ذنب قتلت ؟
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السالم عليك
يا نخيل العراق
| حممد حديفي
يحكى أن سيدنا آدم عليه السالم ،وبعد أن التهم التفاحة الشهية التي
ضرجت حمرة الشفق خديها ،تعرض لغضب الخالق الذي طالما نهاه عن اقتراف
هذه الخطيئة ،ويحكى أيضًا أنه توسل الخالق كي يبقيه في الجنة وال يلقي به
إلى األرض ،ولما لم تفلح توسالته تلك ،وأحس بأنه ال مندوحة من تنفيذ األمر ،رجا
خالقه أن يلقي به في منطقة اسمها /القرنة /والقرنة هذه منطقة جميلة ساحرة
مكتظة بأشجار النخيل وموجودة في العراق..
ٌ
مطمح لألنبياء والمصطفين ،ترابه مقدس
إذًا العراق ومنذ أن تكونت الخليقة
ٌ
ٌ
ونخيله باسق وشامخ ،وأهله من ساللة األنبياء والمرسلين..
ُ
ُ
شعب العراق الذي وعى ومنذ قديم الزمان بأنه شعب خلق ليحرس حدوده
ويدافع عن ترابه أثبت وفي أكثر من مناسبة ومعركة بأن حياته رخيصة عليه
ودماءه حاضرة كي تروي التراب وتسقي النخيل..
تعرض العراق للكثير من الغزوات والحمالت عبر تاريخه ،وعرف بأن قدره في
أن يكون حاضرًا للدفاع عن قدسية نخيلة وكرامة أهله وساكينه...
لقد كان من أبشع ما تعرض له العراق بعد غزو هوالكو وارتكابه الفظائع
والمجازر الغزو األميركي الذي جاء ليحرق العراق بإنسانه ونباته ونخيلهُ ،ويبقي
فقط على منابع النفط فيه ،فتذرع بالكثير من الحجج كانت كلها أوهامًا بأن
في العراق ترسانة من أسلحة الدمار الشامل التي تهدد حياة البشرية بالخطر،
وأمريكا التي خلقت لحماية اإلنسان وحقوقه في الكرة األرضية شعرت بأن من
واجبها تجفيف منابع هذا الخطر وحماية البشرية من شرور العراق!! وكانت الحملة
المحمومة في األمم المتحدة ومجلس األمن ،تلك التي تشبه إلى حد كبير الحملة
ُ
التي شنت قبل أيام قليلة على سورية ،لتبيح غزوها كما استبيح غزو العراق...
ومن الالفت جدًا أن الواليات المتحدة وأعوانها استخدموا األدوات نفسها
التي يستخدمونها اليوم ،والرافعة الجاهزة هي نفط الخليج العربي ،الذي ُيبذل
بسخاء وكرم اشتهر به عرب الخليج األشاوس والكرماء!!!
لقبور تناثرت هنا وهناك
إن أكثر ما يميز أرض العراق اآلن هو كثرة الشواهد
ٍ
ذنب قتلوا ناهيك عمن تشرد
ألطفال وشيوخ ونساء ،غالبيتهم ال يعلمون بأي ٍ
وغادر وطنه ،وال شيء يستر جسده سوى ما كان يرتديه من ثياب ساعة المجزرة.
وفي هذا المجال البد أن نشير إلى الوقفة المشرفة لسورية التي فتحت
ذراعيها وبيوتها ألخوة جاؤوا يطلبون النجدة والعون ،فتقاسمت معهم رغيف
الخبز وصانت كرامتهم وأعراضهم ،فأثبتت بذلك أنها ٌ
وطن لجميع العرب..
ومرت السنوات وأمريكا تعيث في األرض فسادًا مستخدمة أفتك أنواع
األسلحة وأبشع أدوات التعذيب ،فحاولت إذالل الشعب العراقي وزجت بخيرة
أبنائه في السجون ،حيث مارست أبشع الفظائع وأقساها وأكثرها بعدًا عن
اإلنسانية وحقوق اإلنسان ،وليس أدل على ذلك من الذي حصل في سجني/
أبو غريب وغوانتنامو /اللذين تحول أو سيتحول نزالؤهما إلى مصحات نفسية
ّ
حد ما بترميم الجراح النفسية والندوب التي تركتها في أعماقهم
علها تفلح إلى ٍ
وذاكرتهم وحشية أمريكا و/ديمقراطيتها./
الشعب العراقي أدرك منذ اللحظة األولى أنه البد من أن الواليات المتحدة
التي دأبت على إزالة العقبات من أمام إسرائيل ال ينفع معها إال القوة ،وهنا ال
سبيل إال بالمقاومة والرفض..
تضافرت جهود الشعب العراقي الذي خذله معظم أخوانه العرب ،وساهموا
حد كبير في تهيئة الظروف المالئمة لغزوه؛ إذ فتحوا أرضهم وآبار نفطهم
إلى ٍ
ألعداء العرب؛ فكانت طائرات العدو تنطلق من أرض /الشقيق العربي /كي تقتل
األطفال وتدمر البيوت على ساكنيها .وبما أن ليل الظالم البد أن ينجلي ،وأن
الذي يدافع عن أرضه وتراب وطنه هو األقوى ،استطاع هذا الشعب العربي األبي
بمساندة الشرفاء من العرب أن يدحر أكبر قوة على وجه األرض؛ إذ راحت طائرات
العدو وبوارجه تنقل التوابيت من أرض العراق ،حتى أدركت أن البقاء في هذه
البقعة العربية المقاومة مستحيل ،وأن االستمرار في مثل هذه السياسية يعني
انتحارًا جماعيًا وذهابًا إلى المجهول.
ٌ
ذهبت أمريكا بجيوشها وترساناتها وقتالها وبقي العراق؛ فسالم عليكم يا
ٌ
وسالم عليك يا نخيل العراق.
أهل العراق،
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المثقفون في زمن الخريف العربي
| �سليم عبود
«الربيع العربي»
تسمية أطلقت على األحداث التي اجتاحت عددًا من
البلدان العربية..لم يصنعها المثقفون ،وال السياسيون
العرب ،فهي كغيرها من المصطلحات الجديدة التي
داهمت عقولنا خالل العقود الماضية في إط��ار غزو
ثقافي ،وقمنا بتسويقها بقصد أو من غير قصد ،وبمرور
الوقت ص��ارت مألوفة،وفي حقيبة ثقافتنا ،وتأبطها
المثقفون والسياسيون مع اقتناعهم أنها صناعة
أمريكية صهيونية.
في زمن مايسمى بـ»الربيع العربي «،
غابت األسئلة حول دور المثقف العربي صانع الرأي
الوطني والقومي ،وعن العالقة العضوية بين المثقف
والمجتمع.
في مجتمعاتنا العربية ،لم تعد تلك األسئلة الناهضة
من قلب المعاناة والوجع ،والتي كانت سائدة في أزمنة
النضال من أجل االستقالل ،وما بعد االستقالل «وفي
زمن بناء الثورات ،واألحزاب الوطنية والقومية» موجودة،
وبتعبير أدق غابت عن منصات الحوار والممارسة.
في زمن مايسمى بـ «الربيع العربي»
لم يعد المثقف الطليعي ،والتنويري ،والنضالي في
وهجه النضالي ،من حيث الدور التاريخي مجتمعيًا ،ألن
هذا الوهج راح ينطفئ بسبب انزياحات حادة سياسية
واجتماعية واقتصادية وثقافية أصابته وأصابت العالم
العربي ،وبالتحديد زمنيًا بعد بروز ما يسمى بالقطب
الواحد «أمريكا» كمحرك لمجمل األح��داث في العالم
وتأثير هذا البروز على العالم العربي الذي كان ومازال
األكثر سخونة بسبب الصراع العربي اإلسرائيلي ..وكذلك
بعد سقوط منظومة البلدان االشتراكية وانعكاس ذلك
السقوط على الحركة الوطنية وعلى األنظمة الوطنية في
العالم العربي ،وعلى المثقفين ،وبخاصة على المثقفين
الوطنيين والقوميين.
إن انعكاسات التبدالت التي طرأت على العالم ،كانت
أكثر تأثيرًا على المثقفين العرب ،والمثقفون القوميون
والوطنيون كانوا األكثر تأثرًا بهذه التبدالت الحادة،
فأبعدت بعضهم عن اإلبداع ليجد نفسه خارج العمل
الثقافي ،ومن المؤسف أن قسمًا منهم تحول ألسباب
المادية ،أو لتضاؤل ال��دور المسند إلى المثقف في
األحزاب الوطنية والقومية التي وصلت إلى السلطة ،أو
التي لم تصل ،أو نتيجة لصراعات نشأت مابين المثقف
والسياسي؛ إذ وجد المثقف نفسه أمام خيارين ،إما
االنقياد ،أو التحول في اتجاهات أخرى تتعارض من حيث
المبدأ مع قيمه ومبادئه وقناعاته السياسية واالجتماعية..
وف��ي ظل ه��ذا الغياب انتعشت األف��ك��ار التكفيرية
والسلفية والرجعية ،واتسعت دائرة االستسالم واليأس
والغيبيات ،وثمة من اتجه من المثقفين للبحث عن عمل
في وسائل اإلعالم الخليجية الممولة من قبل أمراء ورجال
أعمال ومفاصل سلطوية تسعى إلى تعزيز نهجها
السلطوي وتعميمه كنهج صالح للحياة في المجتمعات
العربية ،مع تسفيه وتشويه أي فكر قومي أو عروبي
يتعارض مع رجعية المنطلقات التي تتحرك عليها تلك
األنظمة الخليجية ،كما كان يحصل في زمن عبد الناصر
وفي زمن التالقي السوري المصري.
إن األنظمة النفطية ،وبخاصة النظام القطري والسعودي
ً
ّ
عدت الثقافة صناعة ،ومجاال رابحًا لالستثمار الذي يوظف
في مصلحة أفكارها ،واألمثلة كثيرة منذ حرب عام ،1967
مرورًا باتفاقيات كامب ديفيد وأوسلو ..وهانحن اليوم
نلمس منتج هذه الصناعة واضحًا عبر وسائل اإلعالم
المرئية والمكتوبة والمسموعة ،فوسائل اإلعالم النفطية
المرتبطة بالمشروع الصهيوني األمريكي تشن اليوم
حروبًا ضارية على القوى واألنظمة الوطنية والقومية
والمقاومة بذرائع شتى ،جنودها هؤالء المثقفون ،الذين
باعوا طاقاتهم الفكرية والخطابية وسطوة تأثيرهم
على الجماهير إلنتاج الكذب لتضليل المواطن العربي،
وتشويه مواقف الشرفاء في هذه األمة.
إن ال��دول النفطية تمتلك المال ووسائل اإلعالم

المتطورة ،و أجندة تتالقى مع أجند ة خارجية تعمل
لتمريرها إلى العالم العربي ،وتشكل الحالة السورية
النموذج األهم في هذا التالقي ،فدول النفط تجد في
الموقف القومي المقاوم إحراجًا لها ،وأكثر من ذلك ،فإن
هذا النهج القومي المقاوم يشكل في نظر هذه األنظمة
تهديدًا لوجودها المرتبط بأمريكا والغرب والصهيونية،
وأكثر من ذلك أيضًا ،فهي تجد في نهج سوريا المقاوم
تهديدًا مباشرًا لحماتها من األمريكيين والصهاينة ،وقد
برز ذلك الخوف لدى هذه األنظمة عندما هزمت إسرائيل
في كل من لبنان وغزة ،وهاهي تشعر اليوم بالغضب
لهزيمة أمريكا في العراق.
من المؤلم أن يتحول عدد من المثقفين التقدميين إلى
جنود سلفيين ورجعيين وتكفيريين ومداحين ومطبلين
وكذابين في مواكب األنظمة النفطية المستسلمة ،وإلى
كتبة وخطباء في وسائل إعالمهم التي تحرض على
نزيف الدم والقتل والتكفير ،بدعوى الثورة ،والتغيير،
وبناء ربيع عربي ،في جوهره استراتيجية أمريكية
صهيونية ،وإال كيف تتقاطع مواقف وسائل اإلعالم
الخليجية المعادية لسوريا ،مع وسائل اإلعالم الغربية
واألمريكية والصهيونية ،وكيف يتقاطع خطاب قادة
هذه األنظمة مع خطاب البيت األبيض وتل أبيب؟! إن
هذا التقاطع لم يعد خفيًا ،بل بات معلنًا ،ومدعومًا بدعم
عسكري ومالي وإعالمي ،في محاولة لتهديم سوريا ،وبناء
سوريا أخرى على مقاسات الرغبة االسرائيلية األمريكية،
ومن المؤلم أن يكون بعض المثقفين العرب عرابين لهذا
المشروع اإلجرامي الذي يستهدف األمة في وجودها
وثقافتها ومكوناتها الحضارية والتاريخية ،وفي نبضها
المقاوم وأحالمها ببناء األمة.
المثقفون الذي احتوتهم األنظمة النفطية بإغراءات
المال يتحدثون اليوم عن ضرورة قيام الديمقراطية،
والحرية ،وتبادل السلطة ،وعن حرية المرأة ،وعن الفساد،
والرشاوى،وضرورة قيام أحزاب ،ويتجاهلون ،بل ال يجرؤون
على االقتراب من نظام « حكم األسر النفطية في الخليج
وفي األنظمة الملكية « التي تسيطر في بلدانها على
السياسة واالقتصاد واإلعالم والدين ،فالبلدان النفطية
يغمرها الفساد ،والدكتاتورية ،وال تعرف قيام األحزاب،
وال التعددية ،وال كرامة المرأة ،وال تبادل السلطات ،وال
االنتخابات التشريعية وال الدساتير.
مسموح لهؤالء المثقفين الذين اشترتهم األنظمة أن
يتحدثوا بحرية عن أي قضية تتعلق بالعالم العربي،
وعن أي رأي يخطر في بالهم ،لتبدو تلك الوسائل
اإلعالمية التي يتحدثون منها حرة كما تبدو العربية
والجزيرة ،ولتبدو األنظمة التي تحتضنهم في فنادق
النجوم الخمسة ،وتغدق عليهم بالدوالر ديمقراطية
ومع حرية الرأي ،ولكن ما أن يفكر أحدهم بالحديث عن
القواعد األمريكية التي تنهض كالشياطين في دول
الخليج ،وعن الحرية والديمقراطية فيها ،وعن ضرورة
بناء اقتصاد قومي يصب في مصلحة العرب ،و عن عالقة
النفط واألسر الحاكمة التي سرقت هذا النفط ،وعن فساد
هذه األسر ،أو الحديث عن الزيارات والعالقات المعلنة
وغير المعلنة بين عواصم النفط وتل أبيب ،حتى ينهمر
الغضب على هذا المثقف ،وقد يسفك دمه ،أو ّ
يغيب
في ثقب أسود الأحد يعرف نهايته.
إن المرحلة التي نمر فيها تتطلب من المثقفين
الوطنيين والقومين دورًا كبيرًا في التصدي لتلك الثقافة
التي راحت تنهمر عبر وسائل إعالم كبيرة ومدعومة بكل
وسائل التضليل ،وفضح الكذب ليس صعبًا ،والمثقفون
الوطنيون هم المطالبون اليوم ،وباحتضان سياسي
وثقافي وإعالمي ومادي من قبل األحزاب والقوى والسلطات
والمؤسسات الثقافية ووسائل اإلعالم السورية ،ووزارة
الثقافة ،هؤالء المثقفون هم الجنود المتحصنون في
خنادق العروبة القادرون على المواجهة ،وإن لم يفعلوا،
فإننا أمام ربيع أسود يجتاح األمة من سبتة ومليلة ،إلى
بغداد التي يغمر الدم العراقي شوارعها عقابًا على
موقفها من المحتل األمريكي.
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هل نحافظ على سالمة الرؤيا
في هذا الزمن الصعب؟
| عبد الوهاب زيتون
مستمر ألطنان
تدفق
لقد اختلطت األوراق وسط هذا الكم الهائل من تزاحم األحداث ،مع
ٍ
ٍ
ِّ
َّ
من الضخ اإلعالمي المركز على المنطقة العربية بشكل عام ،وعلى سورية الحبيبة بشكل
أخص؛ بل أصبحت كل أنظار العالم اليوم ،وفي عواصمه القريبة والبعيدة كافة ،األصدقاء
منهم واألعداء ..مشدودة إلى ما يجري في سورية متسائلين ..هل ترضخ سورية إلى هذه
ّ
الترسانة الالمحدودة ،والالمسبوقة من الضغوطات القريبة والبعيدة عليها؟؟ أم هل تتمكن
سورية بوعي شعبها ومواطنيها ،وحكمة قيادتها من المحافظة على الثبات في المواقف،
َّ
مع المحافظة على سالمة الرؤيا ،في حسن إدارة دفة األحداث بنجاح ،واحتواء البيت واألهل
من الداخل ُ
مزيد من الدماء ،وسط هذا
بالحسنى (ادفع بالتي هي أحسن) ،دون إراقة
ٍ
َ َ
َّ
الصخب المتراكم المركب من االنذارات ،مع قعقعة آلة الحرب األطلسية االمبريالية على
مقربة من بالدنا ،مع التلويح بالتدويل إلى (مجلس األمن ..أم مجلس الرعب واإلرهاب)
ِّ
السيء الصيت ..الذي لم يسبق له ان اتخذ قرارات مجحفة ملزمة بالتنفيذ ضمن الفصل
َّ
السابع من الميثاق مع استخدام القوة القذرة إال بحق العرب وعلى حسابهم ،ولحساب
أعداء العرب دومًا ،وهم كثر ،كثر؟؟
ُ
َ َ
َّ
ُ
..هذا وإن كل الوقائع واألحداث ،ما ظهر منها وما بطن ،تكشف أن ما يجري اليوم على
األرض هو ليس من فعل أو عمل أحرار سورية الغيورين على الدم السوري ،وعلى كل َّ
حبة
تراب من األرض السورية؛ بل هو َي ُص ُّب في خانة تصفية حسابات أجند ٍة خارجية أجنبية
َّ
مركبة في مواجهة سورية التي هي األول واآلخر في ورقة الصمود القومي العربي..
َّأما هذه العربدة المتوحشة لالمبريالية األمريكية مع مؤسستها الصهيونية وامبراطوريتها
اإلعالمية القذرة ..مع األبالسة والشياطين كافة من (معسكر ّ
الشر واإلرهاب) ،ما كان لها
أن تصل إلى هذه الحالة من االنفالت ،لوال هذه الحالة من التشرذم ،واالنكشاف والتفكك
غير المسبوق على الساحة العربية ،وفي البيت العربي ...بحيث أصبح البعض يتفاخر
جهارًا باالستقواء بـ (الناتو ..وبمجلس األمن أم الرعب)ِّ ،
وحدث في ذلك وال حرج ..بل وصلت
ً
َّ
عهد قريب معقال من معاقل الصمود العربي،
الصفاقة إلى أن دولة عربية (ليبيا) كانت إلى ٍ
والشموخ العربي ،أصبحت اليوم ـ على المكشوف ـ تضع حدودها الوطنية تحت تصرف
(الناتو) األمريكي الصهيوني لحمايتها..
والفاتورة؛ بل قائمة الحساب والفواتير لمائة سنة قادمة من ثروات الشعب الليبي،
ناهيك عن هدر الكرامة العربية أمام صلف ذلك األجنبي.
ِّ
يؤن ألولئك مجرد السؤال أم التساؤل :متى كان حلف الناتو األطلسي السيء الصيت
ألم ِ
معنيًا بالدفاع عن األمة العربية والثأر لمواطنيها؟ وهل يحتمي ُّ
رب المنزل باللصوص
َّ
الذين يعرفهم ،وهم يسرقون بيته ..إال بمثل ما تحتمي األغنام بالذئاب؟
ُ
المسفوح على أرضنا الطاهرة في سورية ،هو ٌ
وهل ُ
دم أمريكي أم فرنسي ..حتى
الدم
هبط علينا هذا العطف البهلواني من وراء المحيطات؟؟ وإذا كانت الغيرة على حماية
(المدنيين) لدينا هي التي تحركهم بدوافع إنسانية محضة ـ حسب زعمهم ـ فلماذا لم
نجد شيئًا من ذلك ،أو حتى واحد بالمائة َّ
مما نسمعه اليوم يحدث أو حدث تجاه شعب
فلسطين على أرض فلسطين وقد أضحت مسالخ بشرية صباح مساء على مرأى ومسمع
ُ
من العالم أجمع ،مع مجلس (أمنه أم رعبه)؟؟ ولكن في هذه الحالة الفلسطينية ُيقال لنا:
َّإن هذا مشروط بموافقة (تل أبيب) ،ومحظور عليهم التدخل في الشأن السيادي للكيان
الصهيوني..
ً
بقي أن ندرك جيدًا ،وأقول أن يدرك العربي في سورية أوال أن هذه الضجة الكبرى حول
سورية ،ليس بسبب ما وقع على (المواطن) من ظلم (النظام) ،أبدًا حسب زعمهم ..بل ألنهم
يعملون جاهدين لإلجهاز على سورية ،وعلى مؤسسات النظام في سورية لحساب أجندة
قذرة دنيئة ،ليس آخرها فرض تسوية مهينة على العرب بما يضع الكيان الصهيوني في
ُّ
والتمدد خارج فلسطين ..في شرق أوسط جديد؛ تنتفي فيه
حالة له من التوسع
أفضل ٍ
جميع أشكال مقاومة االحتالل ،وتنتفي فيه (العروبة) من الجذور ..مع الخروج من الحالة
(العراقية) إلى حالة (عراقية) أخرى بديلة في سورية ..فهل نحن في سورية ،وعلى امتداد
الوطن العربي يقظون حقًا لحجم ما ُي ُ
راد بنا من ٍّ
شر مستطير؟!
ُ
األوان أن نوقف إراقة دماء بعضنا بعضًا ،ونحافظ على الوطن والمواطن والمؤسسات
َأما َآن
ً
ُ ُ ُ ُ
َّ
حزن يحزننا
عهد قريب كتلة واحدة ،ويدًا واحدة ،وكتفًا إلى
ونعود كما كنا إلى ٍ
كتف ..ما ي ِ
ٌ
ٌ
ٌ
جميعًا ،وما ُي ُ ُ
قارب واحد
فر ُحنا جميعًا ..كلنا في هذا الوطن أسرة ،أسرة واحدة ،في
فرح ي ِ
ِ
ٍ َ ُ
َْ
ُ
في مواجهة هذه العاصفة الهوجاءَّ ..إما أن ننجو جميعًا ،وإن لم ندرك ذلك ..سنغرق
َّ
ممن ُت ِّ
جميعًاَّ ..أما أشقاؤنا َّ
سميهم أمريكا باألصدقاء ،فعليهم أن يدركوا أنهم أيضًا ضمن
أجندتها القذرة ،مهما كانوا لحسابها أوفياء ..وقديمًا قالوا:
ُ ْ ُ َ ُ َ َ
ُ
ُ
والحكيم من اتعظ بغيره.
يوم أ ِكل الث ُور األبيض..
أ ِكلت

السالمة بترتيب البيت من الداخل
| د� .سليم بركات
الوطن هو المنزل الذي نقيم فيه ،وسورية وطننا،
كما هي وطن العرب ،والسوريون يتفاخرون أنها
قلب العروبة النابض ،وه��ذا التفاخر يعني شدة
االنتماء إلى العروبة ،وج��ودًا وهوية ،وألن سورية
ليست للسوريين وحدهم ،وإنما هي لكل عربي ،فمن
الطبيعي أن تتداعى الجماهير العربية ،إلى الوقوف
جانب سورية حتى تخرج من أزمتها .هذه األزمة
التي يتصارع فيها طرفان ،هما النظام السياسي
القائم والمعارضة ،وه��ذه المعارضة معارضتان،
داخلية ،تطالب بإصالح النظام ،وخارجية تنادي
بإسقاط النظام .أما موقف النظام السياسي الحاكم،
فيذهب باتجاهين من هذه المعارضة ،اتجاه إيجابي
من المعارضة الداخلية ،واتجاه سلبي من المعارضة
الخارجية؛ فالمعارضة الداخلية من وجهة نظره
وطنية ،يقبل بمطالبها اإلصالحية ،وقد شرع في
إصدار الكثير من القوانين التي تلبي هذه المطالب،
وبرمج خططًا لتنفيذ ما تبقى منها ،لكن المشكلة
هي أن الثقة مفقودة بين الطرفين بسب وجود
طرف ثالث يستغل األزم��ة ،ويباعد بين الطرفين،
وهذا الطرف قائم ،ومتمثل بالمعارضة الخارجية،
التي ال تتوانى عن استخدام أية وسيلة لتحقيق
مآربها بالوصول إلى السلطة ،مهما كانت النتائج
كارثية ووخيمة ،وزاد الطين بلة دخول هذا الطرف
في صراع مسلح عنيف وحاقد ،مع القوى الشرعية
للدولة ،بسبب ارتباطه بأجندة خارجية ،وهذه حقيقة
يشير إليها العدد الكبير من الضحايا المدنيين
والعسكريين ،ولم يتوقف األمر عند هذا الحد من
الصراع؛ بل وسع هذا الطرف هجماته ،من خالل ما
تلقاه من سالح ،أمنته الجهات التي تستخدمه،
وتوجهه لتدمير ق��درات سورية ،خدمة السرائيل
وحماتها ومن يغرد في سربها من عرب النفط ،ولدى
النظام السياسي ،وجماهير الشعب السوري القناعة
أن هذا الطرف يختلف في قناعاته عن المعارضة
الداخلية الوطنية ،بسبب العالقات التي تربطه
بالقوى الخارجية المعادية لنهج سورية في الصمود
والمقاومة ،وإنه ليس أكثر من متسول على أبواب
هؤالء األعداء ،يعمل بإرادتهم ،ويأتمر بأوامرهم.
ما يهم الشعب هو التنسيق بين النظام السياسي
القائم ،والمعارضة الداخلية الوطنية ،وحتى يتم هذا
التنسيق ،البد للنظام السياسي من االعتراف بهذه
المعارضة ،لكن هذا االعتراف مشروط بأن تعترف
هذه المعارضة بوجود مخطط خارجي ،يركب موجة
التظاهر ألغراض خبيثة مدبرة ضد سورية ،كما أن هذه
المعارضة غير جادة في الحوار معه ،نظرًا لمطالبها
التعجيزية ،التي يأتي في طليعتها انسحاب
الجيش واألم��ن من الشوارع ،هذا االنسحاب الذي
يمكن أدوات الجريمة من العمل بحرية .أما بالنسبة
للمعارضة الخارجية فهي على تناقض مع النظام
السياسي ،بسبب مواقفها المتشددة واإلرهابية،
وهي على اختالف مع المعارضة الداخلية ،بسبب
تبنيها للتدخل الخارجي ،والعمل على تدويل األزمة
السورية .ما من شك أن هذا االتجاه من المعارضة
الخارجية مرفوض ،ومدان من كل األطراف ،بسبب ما
ارتكبه من أعمال إجرامية ،وما دمر من مؤسسات ،ما
دفع بالسلطة أن تستخدم حقها الشرعي والقانوني،
في التعامل مع هذا االتجاه بالطريقة التي تحافظ
فيها على أمن الوطن.
في كل األح��وال ،تحتدم الصراعات الفكرية على
الساحة السورية اآلن ،في الوقت ال��ذي يجب أن
تتضافر فيه الجهود كل الجهود إلنقاذ الوطن ،وفي
الوقت الذي أصبحت فيه القوى اإلقليمية والدولية
وبعض الدول العربية مفتوحة الشهية ،للمزيد من

التدخل في الشؤون الداخلية السورية ،سواء أكان
هذا التدخل ليبراليًا صهيونيًا ،أم كان إقليميًا ،أم
كان عربيًا ،ولقد دعمت هذه الشهية ،بالحمالت
اإلعالمية المضللة ،والصفقات المالية المشبوهة،
للنيل من سورية عبر سيناريوهات متعددة ،هدفها
إضعاف النظام السياسي وتدمير مؤسسات الدولة،
وعلى رأسها مؤسسة القوات المسلحة ،باإلضافة إلى
اللعب بمقدرات الشعب السوري ،من خالل الضغوط
السياسية ،واالقتصادية ،وفبركة الفتن الطائفية،
وتوظيف العواطف المحركة للشارع السوري،
الستخدامها في تفتيته ،وتأجيج نيران األزمة
القائمة ،ومنع جميع األطراف السياسية المتصارعة
ً
أصال ،من ضبط ردود الفعل ،أو القدرة على تسييس
الواقع االجتماعي ،لتحصينه ضد الفتنة الطائفية،
أو بعدم تخويفه من المستقبل الذي يشكل خطرًا
عليه.
من هنا يمكن القول إن الجميع معني بفتح الحوار،
للوصول بالوطن إلى بر األم��ان ،ألن كل ما ينشده
المواطن السوري ،وتقتضيه المصلحة الوطنية ،أن
تكون جميع القوى السياسية بمختلف تياراتها،
معنية بهذا األمر ،لكن الذي نراه على صعيد الواقع،
ولألسف ،هو اتساع دائرة االختالف ،بين هذه القوى
من سلطة ومعارضة ،وتبادل االتهامات بالتخوين
أحيانًا ،وبعدم المرونة أحيانًا أخ��رى ،وهذا إن دل
على شيء فإنه يدل على وجود مواقف وائتالفات،
غير متجانسة وغير مقنعة ،بحاجة الى االنسجام
واالتفاق ،كما يدل على عدم الجرأة في االنتقال
إلى موقع المسؤولية ،بسبب الخوف من تحديد
موقف واضح من األزم��ة ،وهذا بدوره يبقي الوضع
على ما هو عليه من خطورة ،ومن صراعات سياسية
حاقدة ،تحض على أفعال ال يحمد عقباها ،وتلحق من
التخريب ما ال طائل لتحمله من أذى وإجرام ،يتجه
بالوطن نحو االنهيار.
وتحد،
إن المشهد الوطني في حالة توتر وتنافر،
ٍ
واألمر يحتاج إلى التوجه السريع نحو الحوار ،خارج
دوائر الخوف واالنتهازية ،والغوغائية ،والتحريض،
والتبعية ،ألن المرحلة تستدعي رفع الخصومة،
وغياب روح ال��ع��داء ،وإيجاد مخرج يتماسك فيه
الجميع ،وه��ذا ب��دوره يستدعي أن يضع الجميع
نصب أعينهم ،مصلحة الوطن ومقومات تقدمه،
وامتالك رؤي��ة لمسيرته الجديدة ،يلتف حولها
أبناء الشعب ،ممن ضاقوا ذرعًا بالمظاهر السلبية،
والمطالب الفئوية ،واالنفالت األمني ،واتساع دائرة
الفتنة ،والفساد ،وتخريب الممتلكات .كما يستدعي
ضرورة الخروج من دائرة الصراع ،واعتراف البعض
بالبعض اآلخ��ر ،ونبذ الخالفات واألنانية ،وتغليب
المصلحة الوطنية التي تستحق التضحية .بمثل
هذا التوجه تسترجع سورية دور الريادة الوطنية،
وتعود مجتمعًا متماسكًا ،يحمي المواطنين ،بدستور
جديد ،تنظم من خالله القوى السياسية بمختلف
أطيافها ،واتجاهاتها ،بعيدًا عن الصراعات والحوارات
الساخنة ،التي تبعد الوطن عن الهدف الكبير ،الذي
يتطلب أول ما يتطلب ،التسلح بروح االنتماء الوطني،
وتغليب المصلحة الوطنية على أية مصلحة أخرى.
ما يهم المواطن اآلن هو االستقرار األمني ،وفتح
الحوار بين النظام وكل أطراف المعارضة الوطنية
لوضع الحلول العملية التي تحقق مطالب الشعب،
ولقد أثبتت تطورات األحداث ،أن التسويف باالبتعاد
عن الحوار ،قد قاد البالد إلى مزيد من التدهور ،ولذلك
فإن الحوار هو الطريق الوحيد الذي يحد من المخاطر،
ويقي من حالة التدهور ،ويلغي العنف ،ويقطع
الطريق على تدويل األزمة ويرتب البيت من الداخل.
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ثمانية عشر يومًا من عمر الصراع في مصر ..وعليها!
| �سمري دروي�ش

الثمانية عشر ي ً
��وم��ا األول���ى م��ن عمر «الثورة
المصرية» :من  25يناير إلى  11فبراير  ،2011كانت
جولة من جوالت صراع طويل مازال ً
دائرا بين طرفين
رئيسيين :شعب يتطلع إلى الحرية واالستقالل،
وقوى غربية -تمثلها أمريكا -تعاونها قوى داخلية
ترتبط معها بمصالح مالية واقتصادية ،تهدف
إلى تأمين التواجد األمريكي الغربي فوق آبار نفط
الخليج؛ فالغرب يعرف القيمة االستراتيجية لمصر
وم��دى تأثيرها في محيطها ،وأن أي مشروعات
تخص المنطقة يجب أال تعترض عليها القاهرة،
على األقل ،فقد قادتها إلى الحرب مع إسرائيل،
ثم عادت وجرتها إلى السالم معها ،كما أن القوات
األمريكية وحلفاءها احتاجوا إلى غطاء عربي ،تقوده
مصر ،إلخراج القوات العراقية من الكويت عام ،1990
وهناك الكثير من الحوادث التاريخية المشابهة
الدالة على ذلك.
في اليوم األخير 11 ،فبراير ،ظن الثوار أنهم
قضوا على خصمهم بالضربة القاضية ،وأخرجوه
ً
مستسلما ،فنظفوا الميدان ،وأقاموا به
من الساحة
احتفالية كبرى وغ��ادروه منصرفين إلى أعمالهم،
لكن تعاقب األحداث أثبت أن الروح لم تغادر جسد
الغريم ،وأنه ما يزال ً
قادرا على إحداث مفاجآت من
شأنها تغيير النتيجة لصالحه في جوالت تالية،
ذلك أنه يتمدد داخل التربة المصرية منذ زيارة أنور
السادات -رئيس مجلس األمة وقتها -إلى أمريكا
عام  ،1966تلك التي وضعت خطط المستقبل،
وساعد نجاحها الرحيل المفاجئ للرئيس عبد
الناصر ،وصعود رج��ال ال��س��ادات الذين يتبنون
المخطط الغربي ،ومنهم حسني مبارك.
األيام الثمانية عشر شهدت عالقة عكسية بين
سيناريوهين« :سيناريو الغضب» ال��ذي تصاعد
بشكل مطرد ،و»سيناريو الثورة المضادة» الذي
انحدر إلى نقطة لم يبلغها من قبل ،كالهما تطور-
ً
ً
وإيجابا -بفعل عوامله الداخلية والخارجية،
سلبا
حتى اصطدما في اليوم األخير ،حين أعلن عمر
ًّ
حصريا؛
سليمان عبر بيان بثه التليفزيون الحكومي
عن (تخلي) حسني مبارك عن الرئاسة ،وتكليف
المجلس األعلى للقوات المسلحة ب��إدارة شؤون
البالد .لكن اصطدامهما على هذا النحو الخشن لم
يوقف تطورهما الذي سأجتهد في توضيحه.
بقي أن أقول إن «الغاضبين» هم امتداد الحركة
الوطنية المصرية الحديثة التي تشكلت منذ ثورة
القاهرة التي اندلعت في بداية القرن التاسع عشر
ضد خورشيد باشا ،وأتت بمحمد علي ً
واليا على مصر،
ثم امتدت إلى الثورة العرابية ،وث��ورة  1919وما
تالها من نضال وطني في ثالثينيات وأربعينيات
القرن العشرين ،تلك التي حاول جمال عبد الناصر
أن يتبنى مطالبها الوطنية واالجتماعية -على األقل-
َّ
بعد أن عطل هذا النضال باالستيالء على السلطة
في يوليو  ،1952قبل أن ينقض عليها أنور السادات
الذي سار عكس توجهاتها ،فأعطى أمريكا %99
من مفاتيح الصراع في المنطقة ،وعقد معاهدة
سالم منفردة مع إسرائيل ..ويأتي حكم حسني
ً
ًّ
طبيعيا له ،وإن افتقد إلى الكاريزما.
امتدادا
مبارك
 -1سيناريو الغضب:
ثمة خطة هالمية -تم الكشف عنها بعد التخلي-
تهدف إلى خروج ناشطين من خمسة مناطق شعبية
مزدحمة بالسكان ِّ
تطوق القاهرة من اتجاهاتها
كافة ،تلتقي في ميدان التحرير بعد ظهر  25يناير،
ً
ًّ
رئيسيا هو «عيش ،حرية ،كرامة
شعارا
رافعين
إنسانية» .االسم« :يوم الغضب» ،والمناسبة« :عيد
الشرطة» يعكسان التصور المبدئي للسيناريو،
هو مجرد مظاهرة تطمح إلى اجتذاب آالف عدة
تعلن غضبها من سياسات الداخلية في قمع

ًّ
سلميا ،الذين اعتادوا
المتظاهرين والمعتصمين
الوقوف على سلم نقابة الصحفيين بشارع الجالء،
أو سلم دار الحكمة في القصر العيني ،أو أمام
مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء ،تتفاوت
مطالبها بين رفض سياسات النظام إزاء الملفات
الداخلية والعربية ،ومطالب فئوية لقطاعات من
عمال المصانع والشركات الذين تضرروا من سياسة
الخصخصة ،ومن تدنى األج��ور وارتفاع األسعار،
باإلضافة إلى رفض التوريث الذي أصبح الملف األبرز
في مصر في السنوات األخيرة ،رغم صمت مؤسسة
الرئاسة وبيت الرئيس ،واالمتناع عن تأكيد أو نفي
المعلومات الخاصة به.
الحشود الغفيرة التي انضمت إلى الناشطين
أعطتهم قوة لم يكونوا يحسبون حسابها ،وجعلتهم
ً
يطورون سيناريو «الغضب» إلى سيناريو «ثورة» :أوال
بالبقاء في الميدان بعد انتهاء اليوم األول للتفكير
في الخطوة التالية ،بينما مشهد هروب الرئيس
ً
بعيدا عن
التونسي زين العابدين بن علي ليس
ً
وثانيا ،دفعهم إلى تطوير الشعار إلى:
األذه��ان.
«باطل» ،ثم« :ارحل» ،حتى َّوصل إلى« :الشعب يريد
إسقاط النظام» ،وقد اصطف إلى جوار الغاضبين
ٌ
أف��راد ذوو مكانة اجتماعية :صحفيون وفنانون
وكتاب ،ومؤسسات حقوقية ونقابات ،ومحطات
تليفزيونية أبرزها قناة الجزيرة مباشر ،ودول عربية
وأجنبية ،أعطت الفعل األبعاد التي يحتاج إليها
لالستمرار.
على أن هذا السيناريو الذي تطور بشكل سريع،
ووصل إلى ذروته مساء  11فبراير بقرار التخلي؛ لم
يكن يمتلك رؤية عميقة لمستقبل صراع من هذا
النوع ،ربما ألن التاريخ العربي كله ليس به تجربة
يمكن االهتداء إليها واالقتداء بها ،كما كان يجهل
حجم الطرف اآلخر وإمكانياته ،حتى يمكننا أن نقول
ًّ
رومانسيا ،اختلط فيه الغضب بالغناء
إن الفعل كان
بالتمثيل باللعب بالرسم بالكاريكاتير بالسخرية،
وأخذ قوته الدافعة ً
غالبا من الزخم الذي خلفته
التجربة التونسية ،ومن أخطاء الطرف المقابل التي
أهمها «موقعة الجمل» ،حتى أنهم تركوا الميدان
طواعية لـ»الثورة المضادة» وانتقلوا من موقع الفعل
القوي المؤثر ،إلى رد الفعل المشغول بالدفاع عن
النفس ،كما أن الغاضبين لم يقدموا إجابات -حتى
اآلن -عن أسئلة كثيرة تخص حجم األدوار التي
لعبتها مؤسسات دولية مثل «شركة جوجول»،
ودول مثل «رومانيا» ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،كما
أنهم منذ تركوا الميدان في ذلك اليوم لم يتفقوا
ح��ول قضية واح���دة ،حتى حين نقلت شاشات
محطات التليفزيون العالمية ً
صورا لقوات الشرطة
العسكرية وقوات الصاعقة وهي تعتدي بوحشية
ً
على المتظاهرين في ميدان التحريرً ،
ضربا وسحال
ً
ً
وصعقا وحرقا ،وصورة فتاة تم تعريتها وسحلها
في مشهد تقشعر له األبدان ،فقد خرج فريق منهم
ّ
يسوغ وحشية المجلس العسكري ،ويلقي باللوم
على المسحولين!
 -2سيناريو الثورة المضادة:
كان النظام المصري قد وصل إلى قمة غروره قبل
ً
مستندا إلى تأييد خارجي :عربي وأمريكي،
يناير،
وإلى تحالف داخلي مشبوه مع رجال المال واألعمال،
فلم يكترث بردود أفعال اآلخرين على سياساته:
سخر منهم حسني مبارك في خطابات عدة ،ومضى
في سيناريو نقل السلطة البنه رغم اعتراضات
هنا وهناك ،حتى إنه لم يعر اعتراض المؤسسة
ً
اهتماما ،وأطلق العنان لقوات
العسكرية -المكتوم-
األمن بأنواعها لتروع الناس ،وكانت القشة التي
قصمت ظهر البعير تزوير االنتخابات البرلمانية
بشكل فج ،ال حياء فيه .وألن سيناريو «الغضب» لم

َّ
ً
ً
يكن ُمتوق ًعا ،شكال ومضمونا ،بالطريقة التي ظهر
ُعليها يوم  25يناير ،فأحسب أن السلطة -ودوائرها-
أسقط في يدها ،وتخبطت :في البداية كان القرار
هو الحيلولة دون وصول المتظاهرين للميدان عبر
إغالقه بقوات أمن كثيفة ،مع عدم التعرض للذين
ينجحون في الوصول إليه ،حتى إذا ما َّفرغوا شحنة
غضبهم ،انصرفوا عائدين إلى بيوتهم ،لينقضي
األمر وتعود الحياة إلى طبيعتها.
سيناريو«الثورة المضادة» الذي فاجأته المظاهرات،
وقع في خطئه األول عندما اعتدى بالقوة على من
تبقى في الميدان منتصف ليلة  26/25يناير ،كما
أخطأ حينما لم يتعامل مع الحدث بالسرعة والحسم
ً
المطلوبين مراهنا على الوقت الذي ظن أنه يعمل
لصالحه ،وكان الخطأ األكبر هو «موقعة الجمل» ،فقد
عمد إلى طرد المتظاهرين من الميدان بأكثر الطرق
ً
تخلفا أمام كاميرات الفضائيات ،وحين صمد الثوار
وانهزم البلطجية ،انهار السيناريو وبدأ في االنحدار
السريع ،ولم تفلح معه كل محاوالت ضخ الدماء،
حتى وصل إلى أدنى درج��ة؛ حيث اضطر حسني
ًّ
نهائيا.
مبارك إلى الخروج من المشهد
 -3سيناريو «نعوم تشومسكي»:
هناك فارق رئيسي بين السيناريوهين وضحناه،
أن األول عفوي رومانسي على العكس من الثاني
الذي تحميه رءوس أموال ،وأجهزة مخابرات ،ومراكز
بحث ،وقوات عسكرية محمولة ًّ
جوا ً
وبحرا ،وقواعد
منتشرة في حزام جغرافي حول مصر ،ودول لها
مصالح كبرى طويلة األمد .لهذا حين وصل السيناريو
األول إلى ذروته ،انتشى الثوار ،وتصوروا أنهم أتموا
ما خرجوا من أجله ووضعوا نقطة على السطر ،وقد
ساعدهم على هذا ردود الفعل التي خرجت عن
مسؤولين غربيين ،تصف الثورة المصرية بأنها
فارقة في التاريخ ،وأنها سوف َّ
تدرس في المعاهد
االستراتيجية ..إلى آخر الفخ ،فتفرغ الثوار لتلقي
التهاني ،واستالم الدروع من الهيئات والنقابات
ومؤسسات العمل المدني ،والظهور الكثيف
في الفضائيات ..بينما كان أصحاب السيناريو
الثاني يخططون لكيفية عبورهم «األزمة الطارئة»
التي اعترضت سبيله ،وشرعوا بالبدء في إصدار
تصريحات وبيانات تعظم الفعل الثوري وتضمن
إخالء الميدان ً
تماما ،اآلن وفي المستقبل ،من بسطاء
الشعب الذين انحازوا إلى الناشطين ،وبدأت عملية
ً
تمهيدا للعودة
كبرى لتفريغ الثورة من مضمونها،

إلى مربعهم ،وإن بوجوه جديدة ،وبخطاب جديد،
وبأدوات مراوغة تدغدغ مشاعر العاديين.
هنا ب��دأ تنفيذ سيناريو «نعوم تشومسكي»
لـ»منع ديمقراطية حقيقية» في مصر ،عبر خطوات
جربتها أمريكا -بنجاح -في أكثر من مكان في
العالم ،مستخدمة ذيولها في تنفيذه« :قم بإصدار
تصريحات رنانة عن حبك للديمقراطية ،ثم حاول
اإلبقاء على النظام القديم ربما بأسماء جديدة»،
وه��ذا ما ك��ان :فقد أدى المجلس األعلى للقوات
المسلحة -الذي ورث دور مبارك -التحية العسكرية
للشهداء ،ثم أضاف العشرات إلى قائمتهمً ،
دهسا
ً
بالمدرعات وقتال بالرصاص الحي ،في ماسبيرو
ومحمد محمود وقصر العيني ..وغيرها ،إضافة إلى
التعذيب الوحشي والسجن وفقء العيون ،وأشرف
بنفسه على فصول فتنة طائفية تم بموجبها
حرق بعض الكنائس وهدمها بشكل متعاقب ،من
ً
دون أن يتم محاكمة الفاعلين ،متزامنا مع حملة
إعالمية شرسة -تقودها قنوات فضائية مشبوهة-
تستهدف اإلس��اءة إلى الثوار ،وتحميلهم ذنب
كل إخفاقات الفترة االنتقالية ،ثم اختصر مطالب
ً
الثورة في انتخابات حدد مالمحها مسبقا بحيث
يضمن شكل البرلمان القادم ،شابها الكثير من
ً
أحكاما ببراءة قتلة الثوار
التزوير .ثم أصدر القضاء
من ضباط وأفراد الشرطة بحجة الدفاع عن النفس
ً
تمهيدا لبراءة مبارك
وعن المنشآت الحكومية،
ً
نفسه الذي لم يوقع مستندا يأمر بالقتل ،وفي هذا
ُ
ٌ
تقارير صحفية عن لقاءات تمت بين
اإلطار نشرت
مبارك ومرشد اإلخوان المسلمين في المركز الطبي
العالمي ،تم االتفاق فيه على أن يمهد اإلخوان
لحكم براءة مبارك ،مقابل أن يكف يد «سكان طره»
عن إفساد التجربة البرلمانية األولى لهم.
النتيجة النهائية لتطبيق «سيناريو نعوم
تشومسكي» هي تراجع -حتى ال نقول هزيمة-
«سيناريو الثورة» ،وإعادة االعتبار لـ»سيناريو الثورة
ًّ
نهائيا،
المضادة» .مع ذلك ،ال أعتقد أن النزال ُحسم
فمازالت الساحة مفتوحة على كل االحتماالت،
والمتصارعان كل منهما يمتلك أسباب القوة التي
تجعله ال يقبل الهزيمة بسهولة ،وبشكل نهائي،
في المدى القريب على األقل.
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ُ
وتحوالتها في «منهاج البلغاء» للقرطاجني
الب ْن ّي ُة
ُ
| .د�.أحمد علي حم ّمد
ُ
مفهوم البنية والبنيوية حيزًا واسعًا
 .1شغل
ّ
النقدي العربي المعاصرَ ،ع ِقبَ
جدًا في الفكر
ّ
توهج المباحث اللغوية البنيوية في الغرب في
ْ
ُ
العقد السابع من القرن العشرين اآلفل ،إذ نقلت
ِ
ُ
أغلب تلك المباحث بطريق الترجمة إلى العربية،
ّ
َ
شيوع النار في الهشيم عند
فشاع النهج البنيوي
ّ
فئة غير قليلة من النقاد العرب ،ومع انطفاء وهج
ّ
البنيوية في الغرب وبروز التطبيقات النقدية
التفكيكية فيما ُيعرف بزمن ما بعد الحداثة
النقدية ،إال ّأن التطبيقات النقدية العربية رأت
ُ
في سيرورة المباحث السردية المعاصرة ما َي ْعض ُد
ّ
ِّ
ويسوغ استمراره حتى بات
النهج البنيوي العام،
ّ
شائعًا اليوم ّأن النماذج القصصية المعاصرة ال
يدخلها الدارسون إال من باب بنيتها السرديةً .
وتجدر اإلشارة إلى ّأن البنية بوصفها وحدة
لغوية تأسس عليها معظم مناهج البحث الحديث
ّ
ّ
في اللغة واألدب ،لم تكن بمنأى عن الفكر النحوي
ّ
والنقدي العربي ،وليس ذلك فحسب؛ بل ّإن
الفهم القديم للبنية يوشك أن يكون موازيًا،
وربما متقدمًا ،على الفهم الذي َّ
ٌ
كثير من
قدمه
ّ
ُالدارسين في مجال البحث النقدي المعاصر،
وأراني محتاجًا إلى إبراز هذه الناحية قبل الولوج
في مفهوم البنية عند القرطاجني ،فأقول ّإن
ّ
بعضًا من النقاد ،يتكلم اليوم على بنية مجردة
ً
في نصوص األدب ،كالمعنى مثال ،ليس بوصفه
مادة النتاج األدبي ،بل بوصفه داللة سابحة في
أثير ال يتناهى ،فنحن عمليًا نفهم البنية بوصفها
ّ
ً
شكال حسيًا في التشكيل النصي ،من أجل ذلك
اهتم البنيويون على اختالف مشاربهم باألنساق
ّ
اللغوية وأنظمة الكالم التي تحيل عليها تلك
ّ
األنساق ،ومن هنا تكلموا على الوحدة اللغوية
ً
ّ
الصغرى ممثلة بالكلمة أو اللفظ ،ثم فتشوا عن
نظام يربط بين تلك الوحدات من جهة الترادف
َ ِّ
ّ
أو التضاد أو التوازيُ ،منقرين عن أنظمة النص
ّ
التي ال تخرج في واقع الحال عن أنظمة اللغة
ّ
والبالغة والنحو وسائر علوم األدبّ ،أما المبحث
الداللي فخارج عن إطار التشكيالت البنيوية في
ّ
ً
ّ
ّ
النصوص ،ألنه ال يقوم على نظام أوال ،ثم إنه
خالفي إلى أبعد ما يكون الخالف ثانيًا ،وليس ذلك
فحسب؛ بل ّإن جانب الداللة يدحض في كثير من
ُّ
ّ
األحيان فكرة النظام ،أال ترى ّأن الشعراء جميعًا
يعمدون إلى االنزياح الداللي بغية التخلص من
األنماط األدبية المهيمنة ،أو الصور المألوفة التي
ُ
استهلكت بعامل التقليد؟! ولعل عنترة العبسي
الشاعر الجاهلي المشهور من األوائ��ل الذين
أحسوا بإشكالية التقليد في قوله:
َ ْ َ َ ُّ
َ
الش ُ
عراء من ُمت َّرد ِم
هل غادر
ْ
َ
َ
عرفت ّ
الد َار َب ْع َد ت َو ُّه ِم
أم هل
ّ
ّ
ّ
أراد أن من تقدمه في الشعر أت��ى على
ّ
ً
ُْ
لمتأخر،
المعاني ّالشعرية فلم يب ِق منها باقية ّ ٍ
والواقع أن مشكلة عنترة وغيره من الشعراء
ّ
ّ
الشعر تتصل ّ
بالداللة
الذين أحبوا أن يتفردوا في
وليس بالمعنى ،ذلك ّ
ألن المعنى صنو الحقيقة
المطلقة ،فكما ّأن الحقيقة تكمن في ذهن
ً
الصانعُ ،يخرجها إلى الوجود صورًا وظالال ،كذلك
ّ
الشاعر حين يتطرق إلى التعبير عن المعنى ال
وظالل ،وهذا الصنيع ينطبق
صور
ٍ
يخرج ّمنه سوى ٍ
حسيًا ُي ِّ
جس ُد المعنى على
على النص بوصفه أثرًا
ّ
هيئة دالالت ،وقارئ النصوص يتعامل مع صور ِة
ٌ
الداللة ،وأما المعنى فكامن في
داللة
الصور ِة أو
ِ
ِ
ّ
ذهن الشاعر.

إن نظرية جاكبسون في االتصال تطرقت
إل��ى م��وض��وع المعنى وال��دالل��ة ب��ص��ورة اشتد
وضوحها ،حين ميزت الكالم العادي من الكالم
األدبي ،وأعني بالكالم العادي الذي ينطوي على
غاية توصيلية نفعية مثل الخبر الذي نقرؤه في
صحيفة يومية ،فعندما نفهم المقروء تنتهي
ّ
عالقتنا بالقول اللغوي ،في هذه الحال يستخلص
القارئ المعنى ،أما نماذج األدب فالمعنى كامن
فيها ،وليس بوسع القارئ؛ استخالص المعنى
منها ،هذا محال ؛ ألن المعنى في األصل في ذهن
ُ
الشاعر ،وقد ّ
قدم الحديث العام عندنا فهمًا دقيقًا
في هذه الناحية فقيل :المعنى في قلب الشاعر»،
وهذه العبارة على إيجازها تصور حقيقة المعنى
ّ
النصوص األدبية؛ ّ
ألن المعنى يستعصي
في
على القارئ فال يظفر في أثناء القراءة أو السماع
إال بظالل من المعنى نسميها داللة ،ولهذا السبب
حين تتعدد القراءات تتعدد ال��دالالت ،ليظل
المعنى كامنًا في ذهن المنشىء أو في قلب
الشاعر كما يقال.
في ضوء هذه الحقيقة كيف يحوز المعنى
إذن صفة البنية؟! وكيف تجري الداللة مجرى
البنية ،والبنية كما نقول ذات طابع حسي؟ ومن
بحث في أص��ول البنية والبنيوية وجدها قد
انبعثت من علوم الهندسة والبناء وسائر العلوم
التطبيقية التي تجري معظم مباحثها في نطاق
ً
المحسوسات كالرياضيات مثال التي يقول
أصحابهاّ :إن لها مجالين اثنين :أحدهما تجريدي
كعلم الجبر ،واآلخ��ر حسي وهو علم الهندسة
ً
معنى لصلته
واألشكال ،وطبيعي أن يكون الجبر
بالمعقول والمجرد ،والهندسة بنية لشدة صلتها
بالعالم الحسي.
 .2كان حازم القرطاجني(ت 684هـ) رائدًا في
مجال البحث في البنية وتحوالتها في نصوص
األدب ،وكان قد جعل كتابه «منهاج البلغاء»
في ثالثة أبواب رئيسة :مبحث المعاني ومبحث
المباني ومبحث األسلوب ،وقد تطرق إلى مفهوم
البنية في مباحثه الثالثة ولكن بصور مختلفة،
مما يشي أن مفهوم البنية لديه متحول بحسب
سياق األق���وال التي ّ
عبر من خاللها عن ذلك
المفهوم ،وأقرب تلك المفاهيم التي قدمها حازم
ّ
للبنية تلك التي قلنا إنها تجري في نطاق الحس،
إذ ال��وزن عنده بنية فقال»:حصلت بذلك بنية
الوزن» ( ،)1وقال »:في حفظ بنية الوزن» ( ،)2كما
ّأن الروي عنده بنية»:والمذهب الثاني من آثر بنية
الروي»( ،)3والبيت الشعري بنية فقال»:في حفظ
بنية البيت «( ،)4واألبيات عامة تمثل لديه بنية
فقال»:من األبيات بنية لفظية»( ،)5ومن الواضح
ً
ّ
واللفظّ ،
ألن البنية حقيقة
هنا ربطه بين البنية
ٌ
ُ
مسألة لفظية أو حسية ،وعلية استحال الكالم
عنده بنية بعامل التدرج المنطقي والتسلسل
الموضوعي للمفهوم يقول »:فاألولى هي التي
يكون مقصد الكالم وأسلوب الشعر يقتضيان
ذكرها وبنية الكالم عليها»( ،)6وكذا كان األسلوب
عنده بنية لكونه يشتمل على الكالم ،ويقوم على
وسائل لفظية يقول »:وقد يعني بالمنزع كيفية
مآخذ الشاعر في بنية نظمه» ( ،)7ويعني ببنية
ّ
النظم األسلوب نفسه.
من الواضح ّأن الفهم ال��ذي ّ
قدمه حازم
للبنية يتفق والمجال الحقيقي للمصطلح
النقدي المعاصر ،وهو فهم متقدم على كثير من
الدراسات البنيوية التي تكلم أصحابها على البنية

المتحولة أو الداللة التي ال
تركن إلى مستقر يجعلها
مسألة منوطة بالجانب
ّ
الحسي ،ال��ذي يمك ُن من
ضبط أنظمتها ،ال بل ليس
لها أي نظام ،وعليه وقعت
الدالالت األدبية في مجال
ال يتناهي ،وهو أمر ينطبق
على حقيقة المعنى في
األدب ،بوصفه مطلقًا ،ولم
تكن المعجمات في حقيقة
األمر مرجعًا للداللة ،ألنها
تتضمن كلمات مفرغة من
دالالتها ،ولهذا تكلم النقاد
على اللغة في درجة الصفر،
أعني لغة المعجمات التي
ال تنطوي إال على عالقات
ض��ب��ط��ه��ا االس��ت��ع��م��ال
النمطي بين الكلمات ،في
حين انزاحت لغة الشعر
عن لغة المعجم انزياحًا
عجيبًا حتى بتنا نتكلم على
ّ
معجم لغوي لكل شاعر
على ح��دة ،وال نتكلم في
أثناء التطبيقات النقدية
على معجم لغوي عام عند
هذا الشاعر أو ذاك ،من هنا
ّ
ندرك ّأن الخاصة اللغوية
ّ
في الشعر تنبع من االستعمال الخاص للغة ،أو
ما أدرجه «دوسوسير» تحت مسمى الكالم ،وهو
ّ
مختلف من حيث جوهر االستعمال عن اللغة التي
عدها إرثًا جماعيًا مشتركًا بين أبناء اللغة الواحدة،
ّ
فيكون رصيدًا شخصيًا من ذلك
أم��ا الشاعر
ُ
َ
االستعمال ي ِسم نتاجه بشيء من الخصوصية،
لهذا وجدنا حازمًا يحصر البنية بالكالم وباأللفاظ،
وبعناصر الشعر األخرى كالوزن والروي بوصفها
بنيات تأسيسية يقوم عليها حكم نقدي صلب،
له مرجعية لغوية تتمثل بأنظمة الكالم ،أعني
ّ
ما يتصل بعلوم اللغة واألدب ،فالشاعر يأخذ
تلك البنيات من مظانها أو علومها ثم يلونها
باألسلوب الشخصي ،لتبدو من جهة عالمات دالة
على ذاته ومتصلة بالنظام في آن ،وقد تعاملت
البالغة العربية منذ نشوئها مع االستخدام
الشخصي للغة ،فجوزت صورًا من االستعمال لم
تكن في حساب أصحاب اللغة من قبل ،فكأنها
انحازت إلى االستعمال الجمالي للغة ،ودافعت
ً
عن األساليب الفريدة قاطعة في ذلك شوطًا من
التطور في مجال البنية ،فإذا ما انتهت المسألة
إلى حازم القرطاجني أعاد صياغة الفهم البالغي
لتحوالت البنية بحسب مقتضيات االستعمال
الفني للغة الشعرية حصرًا ،ومن هنا نفهم ربطه
بين البنية والتخييل أو بين البنية واألغراض
ّ
ّ
الشعرية ،التي باتت تشكل لديه تحوالت تابعة
ّ
ً
للبنية الكالمية للشعر أصال ،وال تقوم بذاتها على
ّ ّ
أي حال ،يقول »:فإن للشاعر أن يبني كالمه على
تخييل شيء من الموجودات ليبسط النفوس له
أو يقبضها عنه .وال يكون كالمه في ذلك معيبًا
إذا كان الغرض مبنيًا على ذلك .فأما إذا لم يكن
قصده بنية الكالم على تخييل ما ال يعرفه
الجمهور وال تتأكد عالقته باألغراض ،ولكن يورد
ذلك على سبيل التبعية على جهة من المحاكاة أو

غير ذلك ،فإن ذلك غير أصيل في الشعر ،ويكون
الكالم معيبًا في ذلك « (.)8
يربط حازم بين التخييل والغرض ،بعدما
ربط بين التخييل وبنية الكالم ،وهذه مفاهيم
ناجمة عن تحوالت الفهم من جهة إلى جهة،
ّ
بوصفها من مستلزمات الصناعة الشعرية إذ ال
يقوم الكالم الشعري من دون تخييل ،ومن دون
ّ
غرضّ ،
ألن الذي يثير التخييل إنما هو الكالم أي
البنية ،والذي يؤسس األغراض ،إنما هو الكالم
أيضًا ،فمن أجل ذلك كان كالمه على التخييل
وعلى الغرض من باب تحول البنية في الذهن من
ّ
الشعر ٌ
نص لغوي مرتبط بعلوم
حال إلى حال ،إذ
اللغة ،بيد أنه انزاح عن أصوله ونظامه ،ليشكل
رصيدًا دالليًا في نفس القارئ ،من أجل ذلك
احتاج إلى التخييل واحتاج إلى األغراض.
 .1منهاج البلغاء وسراج األدباء ألبي
الحسن حازم القرطاجني المتوفى 684هـ
تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ط3
دار الغرب اإلسالمي بيروت 1986م ص .230:
 .2المصدر السابق ص253:
 .3المصدر السابق ص207:
 .4المصدر السابق ص 252
 .5المصدر السابق ص288
 .6المصدر السابق ص24
 .7المصدر السابق ص366
 .8المصدر السابق ص23 :
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امرأة بال سواحل ..قراءة في ديوان الشاعرة د.سعاد الصباح
المرأة هي الضوء الذي يكشف جمال َ
العالم ويزرع البسمة على شفاهه
| ح�سني حمي الدين �سباهي
تأتي سعاد الصباح إلى عالم الشعر من زاوية المرأة الشامخة
الطافحة بالكبرياء ..الرافضة للتقاليد القبلية ولتفكير الرجل
(األناني) الذي يراها جارية ..في بالط حبه تطرب لفرحه وتأسى
لشجونه .ليست سوى قطعة أثاث موجودة داخل منزله..
في زمن الحريات ودعاة التحرير.
تأتي سعاد الصباح إلى الشعر في ديوانها (امرأة بال سواحل)
الصادر عن دارها للنشر والتوزيع بغاللة المرأة المجبولة بالتغيير
واإلبداع ،والباحثة عن فن للكتابة يجسد ما يعتمل بداخلها ،ويترجم
قلقها الذي ال يعرف االستكانة ،وال يرضخ ،الرافض لطقوس القبيلة
المصطنعة ،ودون السعي وراء هاجس تفجير المفردات ،والغوص
في خضم غموضها ..بل تدأب إلى شيء واحد ،هو الشعر الذي ال
يعترف بتنظيرات وماهيات الحداثة المزيفة التي توسع الهوة بين
فن الشعر المقدس والجمهور.
قصائد تقتحم أسواراالستثناء لتخرجه تباريح أنثوية تاركة
بصمات ،وكأنها ترسم لوحة تصور ذلك الصراع بين القمر والوحش
في قصائد رمادية تكشف نزعة القتل المهيمنة على عقل الرجل
(االستعماري) والتي ّ
تعد البرهان الوحيد على ذكورته.
إنها (امرأة بال سواحل) ،لكنها بحر هائج بين مد وجزر ليس
له نهاية ،يرغي ويهيج ،يرتفع ويهدأ ،يالعب الريح يمنة وشماال
وتأخذه إلى جميع االتجاهات ،إال أنه يبقى معلنا الحرب ،ليصنع
الحب بغير تلك المقاييس الشائعة بين القبائل وبال اطمئنان إلى
من حلل هدر دمها ،ال لشيء إال ألنها أبت إال أن تكون ذاتها ،ال ذوات
الغير
يا سيدي
مشاعري نحوك ،بحر ماله سواحل..
وموقفي في الحب ..ال تقبله القبائل..
ياسيدي  :أنت الذي أري د
ال ما تريد تغلب ووائل
أنت الذي أحبه
وال يهم مطلقًا إن حللوا سفك دمي
واعتبروني امرأة
خارجة عن سنة األوائل
سعاد الصباح ليست شاعرة اللحظة ،بل الكينونة ،عندما تنشد
تقف باألعالي ساخرة بكل هاوية ،حقًا إنها المرأة العربية التي ال
تعرف الهوان وال تتقن االستسالم ،على الرغم من العوامل النفسية
التي تؤطر مسألة الخضوع األنثوية ،فالوقت الراهن هو زمن الحريات،
عهد الخروج من المخابىء السرية ،من عتم الليل إلى وضح النهار،
لترى كل نساء العالم ،بنظرة مختلفة ال يشاطرها أحد في صنعها،
نابعة من عمق تفكيرها وصدق معاناتها وطموحاتها ،ألنها اليد
األجدر في تلمس الجرح وألنها تدرك كنه خفاياها الداخلية.
المرأة هي الشمس التي تسطع على العالم وتكشف سحره
وروعته ،وهي االبتسامة البادية على الشفاه ،وهي إكسير الحياة
ال��ذي يعطي العالم ذل��ك النسغ ،لتبدو ًاألشياء معطرة بدفء
من العطف والحنان ،لعلها تبدو أقل جفافا ،لتمكننا من تنفس
الصعداء وشق طريق الحياة ،إال أن المرأة  -جمال العالم هي شيء
وما يظهره الواقع شيء آخر ً
تماما ،إنه يحبط ذلك العنفوان الوجودي
باقتناص الطموح اإلنساني ،العاشق للحياة ،الذي تثقله نظم حولته
إلى آلة زمن تدور بتحريك زر ،ووفق نظام تكنولوجي هذا التقهقر
أمام الواقع الذي يحدو بالمرء ،لمجابهته بمزيد من العرق والجهد،
وقد حول الهواء الطلق ،إلى مادة تخضع لقوانين التجار وينتظمها
العرض والطلب ،ويحتاج المرء للحصول عليها إلى بذل جهد غير
عادي ،وهذا ما يتعارض مع الطبيعة البشرية ونهجها السامي،
وكأن حق الحياة مشروط بإجراءات رسمية ال بد منها ،أو أن الحياة
تبدو مستحيلة في مثل هذه األمصار ،حتى غدت ال توصف إال بما
قالته الشاعرة في هذه الكلمات:
(و مالذي نفعل في بالد؟
يصطف فيها الناس بالطابور
كي يستنشقوا الهواء)!..
المرأة ،بشكل عام ،بركان مستعر مجبول بالعواطف المتوهجة،

لكن سرعان ما يأسره السواد ،كتلة
يغزوها االح��م��رار ،تكبر و تتآكل،
لتكشف النقاب عما في داخلها من
خصوصية عالمها و مالمحه االنسانية،
بمعزل عن األشواك التي تعترضها،
رغم أن الطريق اليها ليس معثرًا وال
وعرًا ،إن نهج من يرحل اليه السبيل
السوي وأحسن فك رم��وز خافقها
السلسلة ،وإن ك��ان لدبلوماسيته
تباريح مجنحة يستطيع أن يغزو بها
قلبي ويأسر نجوميتها البعيدة ،عازفًا
على أوتاره المتماوجة ،سابرًا اغواره
التي ال تعرف الحلول المتوسطة؛
ف��ال��م��رأة ال��ت��ي ك��ان��ت م��ج��رد قطعة
أثاث في بيت الرجل او عقاره ضمن
امالكه ،،في غابر العصور ،أو احدى
جواريه ،آن لها األوان لتثأر لنفسها،
د.سعاد الصباح
و تحد من هذه اإلهانة ،لتصبح امرأة
لها مشاعرها اإلنسانية التي يحسها
اآلخرون بقدر ما تحسهم هي.
انها نصف المجتمع الجميل ،وهي نسغ الحياة والعاطفة
التي التقف عند حد ،وإن استيعابها وإدراكها لحقيقة ما هي
عليه ،ولطبيعة وجودها يحتمان على الرجل أن يرتفع ويسمو الى
ما في عواطفها من الرفعة ،ومن عالم انساني جميل ،إما أن يبقى
جاهليًا متزمتًا على الرغم من تعرضه لتيار الحضارة وتراث المدن
في الحرية واالنسانية؛ فهذه المسألة تعني أن يكون مرفوضًا كل
الرفض من المرأة  -المخلوق البشري الجميل المتحدي لكل أنظمة
الرق واالستعباد ،المتمسك بأزهار الذات النابتة في جذوة الحب
السامي ،والتابع لتجلياته ال لعالم مليء بالتهديد والوعيد:
(أنا امرأة من فضاء بعيد
ونجم بعيد
فال بالوعود ألين
و البالوعيد
أنا لست أنثاك يا سيدي
فنحن نقيضان في كل شيء
و نحن غريبان في كل شيء
فماذا الذي تريد).
يتعرض معظم الشعراء لموجات نقدية ،تطيح بنتاجهم هدمًا
واساءة إلى طعنهم في الصميم غير مكترثة بما تخلفه من نتائج
وغير مستندة إلى شيء من الموضوعية والمنطقية ،ليكون لهؤالء
قدر من االحترام والتبجيل ،وليكون لنقدهم أرضية تستند إلى
العلمية لتقنع القارئ.
ً
هذه الحمالت ،الموضوعية حينا والعلمية ،الهادفة وغير المنظمة
احيانًا أخرىً ،
غالبا ما تجعل االحباط يسيطر على الشاعر ،وتحد من
غزارة نتاجه من جراء هذه الحالة التي يصاب بها ،والتي تبعده إلى
أجل عن الكتابة ،وكأنها بال جدوى وال فائدة ،إال أن البعض يبدون
أسمى من هذه الحمالت وأعلى سوية من أولئك النقاد المأجورين
لمجرد الكتابة وشن مثل هذه الحمالت باندفاع ورغبة زائدين وثقة
عمياء ،وكأنهم في ساح معركة طاحنة يبتغون إحراز النصر ،بزج كل
ما لديهم من ذخيرة كتابية ومن وهج إبداعي
وسعاد الصباح واحدة من هؤالء الذين يجعلون من هذه الغارات
الكتابية حافزًا للخلق و اإلبداع االستثنائي ،المكلل بصدق المعاناة،
وعمق التجربة ،فيأتي الرد على الهجوم مساحات إبداعية مشرقة
تدحض كيد الزاعمين وتجنيهم:
سيظلون ورائي
بالبواريد ورائي
والسكاكين ورائي
والمجالت الرخيصات ..ورائي
فأنا أعرف ما عقدتهم

غالف امرأة بال سواحل
و أنا أعرف ما موقفهم ..من كتابات النسا ء
غير أني ما تعودت بأن أنظر..
يومًا الى الوراء.
فأنا أعرف دربي جيدًا..
والصعاليك  -على كثرتهم  -لن يطالوا أبدًا كعب حذائي..
لن ينالوا شعرة واحدة من كبريائي..
فقد علمني الشعر ،بأن أمشي
و رأسي في السماء..
في شعر سعاد الصباح جالء ووضوح عميق بمنأى عن السطحية،
ومعاني تجسدها مفردات مألوفة تعطي النص ابعادًا ومعاني
قشيبة ،ولغة سلسة على امتناع ،و قوية رصينة على سهولة و يسر،
و كأنها تنهل من معين ال ينضب ،فيتدفق الكالم رقيقًا مألوفًا ال
يخلو من عنصر المفاجأة..
شاعرة مخضبة بهم الكتابة ،قادمة عبر المدى من عبق زهر
الخزامى المتيم بعشق الصحراء العربية المترامية اآلفاق التي
تضفي علي الجوانح أجمل الصور ،و تسكبها على عالم الشعر،
زجاجة عطر تعانق األرواح..
سعاد الصباح شاعرة تعشق الحرية وتتغنى بها بال منازع ،مع
المرأة في التخلص من األغالل الذكورية التي ترسف بها سعيًا إلى
بلورة آدميتها ،التي يستمد منها العالم نصفه المتوازن الجميل،
مع الصحراء التي تواجه عصر الجمود واالنغالق ،والمتحدية لكل
الطغاة وجهًا لوجه لبزوغ فجر اإلنسانية المتوج بحرارة الحب
وعنفوان الثورة:
(أتحدى..
كل من يحترفون السلب ..والنهب
ومن خانوا تراث الصحراء
اتحداهم بشعري
ونثري
وجراحي
وانفجارات دمائي
أتحدى ألف فرعون على االرض
وأنضم لحزب الفقراء)..
يضم الكتاب جملة من التقنيات الفنية التي تبرز عنصرًا واضحًا
في معظم المقطوعات الشعرية بإياحاءاتها وإلماحاتها الفنية كما
يتميز التشكيل الزماني والمكاني الذي وظفته الشاعرة لخدمة
اإلبداع والحرية؛ حيث يحمل ومضات شعرية تنطوي على الكثير
من الدفقات الشعورية الدافئة التي تبرز في أي مكان وأي زمان ،إنه
الفيض والينبوع الذي ال تحده قاعدة أو قانون سوى قانون اإلبداع
والخلق؛ فسعاد الصباح أعطت ومازالت تزداد عطاء وإبداعًا وتألقًا،
وهي تعد من بين أهم الشعراء الكويتيين.
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الشاعر والمترجم اإلماراتي الدكتور شهاب غانم:

فضاءات شعرية مفتوحة على الذات ,متماهية
مع الوطن والعروبة والكون ...واالنسان ...
| قراءة خالد عارف عثمان
 مدخل -حسنًا فعلت « دبي الثقافية « في عددها
السابع والثالثين لحزيران م��ن ع��ام ,2011
باستضافتها  -عبر إصدارها «الهدية « -50قامة
أدبية شعرية وثقافية عربية إماراتية  ,أغنت
المنبر الشعري العربي بأجمل القصائد  ,وأثرت
المكتبة العربية بالمؤلفات  ,وأقامت جسرًا بين
الثقافة العالمية والعربية من خالل النصوص
ّ
المترجمة ,إنه الشاعر الدكتور شهاب غانم ,
القامة األدبية الباسقة  ....نتفيأ اليوم ظلها,
نلج عالمها  ,نكشف كنوزها الجمالية وحليها
اللغوية وأساليبها الفنية  :صورها  ,وتراكيبها
ورموزها التي تزدحم بها « مئة قصيدة وقصيدة
« اإلصدار اإلهداء الخمسون «  ,وصداها في نظر
اآلخرين من أدباء ومثقفين ....
فضاءات الخطاب الشعري لدى غانم
مئة قصيدة وقصيدة ّ
ضمها الكتاب المرافق
للمجلة, ..ومئات من المواضيع واألفكار  -مابين
الذاتي الوجداني التأملي والفلسفي ,الغزلي
والوصفي ,والوطني والقومي العروبي والكوني
اإلنساني وموقف الشاعر من القضايا العالمية
والسياسية الكبرى واإلخوانيات والصداقات
واألسفار واألماكن والمناسبات ...وتزيد  -تنفتح
عليها هذه المئة ...
ولعل « إهداء « الشاعر لقصائده مقدمة لهذه
القضايا مجتمعة  ,يبقى فيها ّ
الحب ,والشعر ,
ّ
وصبوة الشباب مما يطلبه المرء أال يشيب :
ّ
شحبت كل شحنة في كياني ما عدا شعلة
الهوى الميمونة .
ّ
الحب بهجة وسمو والطال شبه
لكن بهجة
بهجة ملعونة
إنها فلسفة الشاعر وموقفه من الحياة
والعمر وهما ينقضيان  ,يهربان من بين األصابع
كالرمل
وعندما يتحدث عن راسمي الصور الكرتونية
الدانماركية والتي تعرضت لشخص الرسول «
ص» يبرز موقفه من هؤالء في قصيدة يقول
في أحد أبياتها:
نحن نبغي تعايشًا وسالمًا وحوارًا فيه الوئام
أصيل .
بعد ذلك يتوجه إلى ذاته ووجدانه ,و ما
أحيلى قاع الوجدان حين تبرز آللئه صافية  ,نقية
 ,بيضاء ,شفافة  ,يشف شغاف الفؤاد عنها ,
فالعيون لها لغتها ,وسحرها  ,وللورود  -الغواني
الحسان  -بروعتها تجعل الكون أجمل  ,وأبهى ,
ومن غير الشاعر يمكن أن يلتقط هذه القطوف
يقطفها ويتذوقها ,بحب للمرأة يقترب من
الصوفية مبتعدًا عن إسفاف المادية والحسية
عبر قصائد عديدة منها  :لغة العيون  ,عيناك ,

فراشة وورد  ,حلول  ,راقصة الجليد  ,يأيها الحب
 ,أتعلم كم ّ
أحبك ّ
,حب من طرف واحد  ,مصرع
الحب  ,هو ّ
الحب ....
ّ
إن هذه الموضوعات ومالها عالقة بذلك
تصدر عن الوجدان  ,وتستقر في الذات اإلنسانية
,وتبرز صاحبها في صورة جمالية تتماهى مع
اآلخ��ر المحب مهما كان هذا االنسان ووحده
الشاعر يعرف كيف يعبر عن هذه القضية ,
وشاعرنا غانم  -في قصائد المجموعة الوجدانية
والذاتية يغزل على نول القلب ,معتمدًا سدى
نياط المشاعر الصادقة ولحمة الشغاف :
كأني فراش في المصابيح حتفه ويسعى
إليها جاهدًا ويتوق.
حنانيك في عينيك أحيا محلقًا ولكنني في
مقلتيك غريق .
فللعيون سحرها وسطوتها على المحبين
 ,أليس هذا قول العشاق  ,ولطالما قالوه وهم
يقتربون  -كالفراش -من النار ليموتوا  ,مقررين
ّ
الحب بحر ّ
ّ
البد سابحوه  ,وما أكثر الغرقى
أن
في لجته بالرغم من كثرة التحذير :
وفراشة خبرت أساليب الهوىفمضت ترفرف
في الربى وتدور.
ّ
هي عبرة للغانيات لو أنه قد كان يجدي في
الهوى تحذير.
ّ
وإذا كان هذا هو الحال مع الحب المحرم ,
فما ذا يكون لدى المحبين الهائمين بحبهم ,
والراضين بعذاباته ما دامت هذا العذاب هو ما
يربط هؤالء  ..يقول في قصيدته « ابتعد « ص
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ابتعد يا معذبي عن طريقي ولئن كنت لم
تزل معشوقي .
فاض كيل العذاب لم يبق صبرفي فؤادي
الممزق المسحوق .
ّ
إنما خلني لبؤسي وحيدًا ألعق الجرح في
السكون العميق .
لقد أف��رد الشاعر غانم لموضوع الوجدان
وال��ذات والحب العدد الوفير من القصائد ,
ّ
إال لرهافة ّ
حسه  ,ونبل مشاعره ,ورقة
وما ذاك
ّ
حواشيه  ,وهو الشاعر المسافر والمغرب ....
ّ ّ
لنسمعه يخاطب ّ
الحب /إني أحاول
الحب  :ياأيها
رسمك طول حياتي /ولكني حيالك ياأيها ّ
الحب/
ّ
في كل مرة  /كأني أراك ألول مرة./
تتعدد المضامين الشعرية والفضاءات
الفكرية في قصائد الشاعر غانم  ,ولعل ما
يلفت االنتباه هو كثرة النصوص التي تبرز فيها
المشاعر والعواطف الوطنية والقومية والعروبية
واإلنسانية انعكاسا لمواقفه ورؤاه من قضايا
وطنه وأمته وما عانته وتعانيه :
لهفي على وطني مما يكيد له وما يخبئ في

طياته القدر .
لوالهوى في ضلوعي قد بليت بهما عاث
الجفن في ليل الهوى سمر
ف��م��ا أش���د خ���وف ال��ش��اع��ر ولهفته على
وطنه,بينما المؤامرات تحاك ضده  ,لقد خبرنا
الشاعر ّ
وحبه وطنه عندما قدم نصوصًا بمثابة
رسائل ح ّ
��ب لوطنه وه��و في الغربة  ,لكن لو
تأملنا الدائرة األكثر اتساعًا ونقصد دائرة األمة
العربية والقومية العربية ,وم��ا واجهته من
تحديات ومظالم وصعوبات مصيرية ومواقفه
منها ألدركنا دور الشاعر في التعبير عن مواقف
العرب جميعًا  ,وفي تصدينا لهذه النصوص
سنجد ّ
أن قضية العرب المصيرية والمحورية
فلسطين -حاضرة في غير قصيدة  :قد جاء إلى األقصى
ّ
األغر /يا لهم من فتية قد كشفوا عن كل صدر/
ّ
ّ
الحي في عز وصبر /فإذا ما
يتلقون الرصاص
سقطوا طاروا لعليين /للخلد  /كأطيار على الجنة
خضر /استمري ./إنهم أطفال الحجارة  ,ثوار
فلسطين الصغار الكبار  ,صانعو فجر المستقبل
واالنتصار والحرية باركها الشاعر وطالبها
باالستمرار.وعندما يقرر العرب والعالم كسر
الحصار المفروض على غزة يبادر على مباركة
هذه الخطوة منددًا بجريمة تعرض الصهاينة
ّ
ً
لمن يكسرون الحصار قائال  :غزة  /أرض العزة/... /
هذه الغطرسة األسطورية  /كم عاثت عبر سنين
 /بدماء عربية  /وفلسطينية  /في صبرا وشاتيال/
في قانا وجنين  /ضربوا غزة بقنابل فوسفورية/.../
وما زلنا في فلسطين الجريحة المكلومة,وهمجية
الصهيونية وحقدها ومظالمها فيها  ,و أبطال
ً
األقصى الصغار وقد عاث فيها اليهود قتال
وتدميرًا ووحشية تذكرنا بهيروشيما فيتنام
التي اكتوت بنار سيدتها اإلمبريالية أمريكا
وويالتها وهاهو الشاعر غانم يسطر مثل هذه
الوحشية في قصيدته/هيروشيما صهيون:
ّ
واليوم هيروشيما صهيون نشهدها في كل
لبنان التبقي والتذر
وأمة العرب حتى الشجب تحبسه ّ
كأن تدمير
صهيون لنا قدر
وإلى مصر العروبة يسافر إليها وينشدها ّ
حبًا
وشعرًا رقيقًا بينما هو «على ضفاف النيل»:
أتيناك يا مصر الحبيبة في دم��ي يدندن
ّ
وللحب أعزف .
قيثاري
إلى النيل واألهرام واألزهر الذي له في قراع
الشرك مجد ّ
مشرف
الشاعر غانم ذو رس��ال��ة ...تخرج من إسار
الوطن واألمة إلى الدائرة األعم واألشمل  ,دائرة
اإلنسانية ّ
معرجا على القضايا الكونية والذهنية
وأثر الحضارات المادية والعولمة والغزو الفكري,

شهاب غانم
وتطور وسائل االتصال االلكتروني ,والسالح
النووي والنابالم,واالستنساخ وتعدد أساليب
الظلم ..وغ��ي��ر ذل��ك على اإلن��س��ان وق��د شيئته
وأحالته مادة ورقمًا لنسمعه في قصيدة  /الموت
والحضارات  :/هو قرن الحواسيب /والطاقة النووية
 /والنعجة دولي /وقرن اقتحام القمر  /يا لجهل
البشر  /كيف حربان كونيتان /بذاكرة الناس لم
تتركا من أثر؟ /يا لجهل البشر/بل لشر البشر .
تتعدد مضامين القصائد لدى الشاعر غانم
..فباإلضافة لما قدمناه آنفًا نقرأ في النصوص
موضوعات مختلفة جعلت منها ثرة وغنية ..
فاإلسالميات واإلخوانيات والصداقة  ,واألبوة,
والذكريات  ,واألسفار ,والبحث عن الذات  ,والتأمل
والفلسفة ,فلسفة الحياة والشعر و واألسئلة
الوجودية  ,والغربة  ,وذك��ر مناقب الشهداء
والمديح  ,والرثاء  ,والمواقف الدينية و السياسية
والفكرية و اإلعالمية والثقافية للشاعر وما سوى
ذلك ...لنسمعه في ّأمه:
هي من بركات دعائك ياأمي /في الشفع
وال��وت��ر /من بعد األن سيدعو ل��ي /ويلي ويلي
ويلي/..
وفي السياق نفسه نردد معه غناءه لولده
ً
وضاح قائال :
وضاح يا قمرًا يملي على وتري لحنًا تميس
على أنغامه الحور.
ألقاك حين هموم العيش تدحرني فينجلي
ّ
الهم عني وهو مدحور .
ّ
وكما قلنا  ...ف��إن األماكن واألسفار محطة
هامة في حياة الشاعر ولعل سفره إلى ما ينوف
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عن 50بلدا وزيارته ألماكنها وتنسمه لحضارتها
وروعة بنائها وما فيها وذكرياته في أحضانها
جدير بأن يسطر فيها قصائد وأغنيات يخفف
بها شعوره بالغربة,يقول في قصيدته « على
ضفاف الفالنسي» في سويسرا:
أنا قد جئت من بطون الفيافي ملء قلبي وملء
عيني صحرا .
فألهميني قصيدة يا سويسرا وأطفئي لوعة
بصدري ّ
حرى.
فضاء األسلوب ...فضاء الشكل والمضمون
مثلما تتنوع مضامين النصوص الشعرية
لدى تجربة الشاعر الدكتور شهاب غانم كذلك
تتعدد اآلساليب الفنية والقوالب الشعرية
للقصائد  ,وهذا مرتبط بغنى التجربة الشعورية
والشعرية له وثرائها وقد استقاها عبر سنوات
طويلة من ّ
الجد والتثقيف واإلطالع والمشاركات
الفكرية داخل البالد وخارجها.....
إن القارئ لشعر غانم سيلحظ توافق الشكل
مع المضمون وه��ذه السمة ما يميز الشعراء
المتمكنين م��ن أدوات��ه��م الفنية م��ن لغة ,
وتراكيب  ,وصور وتخييل وموسيقا تولدت من
البيت الشعري والبحر الخليلي أو اإليقاع الداخلي
الناشئ من المحسنات البديعية المعنوية
واللفظية  ,وجماليات التشكيل الحروفي
والنحوي.و النبر واإلرتكاز..وجمالياتهما  .لقد
تواشج في المجموعة شكال القصيدة التقليدية
ببيتها الشعري المكون من الصدر والعجز,
والمعتمد على البحر الموسيقي والقصيدة
الحديثة بتفعيالتها وطاقاتها المشحونة...
وبالنظر إلى قصائد المجموعة نجد ّأن الغالبية
منها اعتمدت هذه الموسيقى موسيقى البحر.....
وامتطت هذه السفينة التراثية المتهادية على
رمال الصحراء معيدة إلى األذهان شعرية عصر
النهضة  ,وحركة اإلحياء بديباجيتها ولغتها
وتخيلها والتي يمثلها الشاعران :محمود سامي
البارودي واحمد شوقي وغيرهما .....
ياعيد لم يبق في األعياد أوطار كيف السرور
وملء القلب أوضار.
الخ��ال��د الص�لاح ال��دي��ن الع��م��رال مرهف من
سيوف الله بتار.
إما لبدر وحطين بأنفسنا والقادسية واليرموك
آثار.
فلو أمعنا النظر بالعبارة الشعرية لوجدنا
ّ
ب��أن اللغة ج��اءت مناسبة للمضمون القومي
عبر حشدها لعدد من األبطال والرموز العربية
والتراثية,وتحميلها مواقف الشاعر والخطاب
الشعري لدى غانم ,وأم��ا الموسيقى الداخلية
للنصوص فتغطي مساحة واسعة من الملفوظية
...ف��ال��ح��روف المهموسة إل��ى جانب الجهرية
ومن خالل مخارجها المختلفة  ,واتكاء السجع
والجناس والطباق إليصال فكرته يقول في ّ
نصه:
الزمن السريالي..
اختلط الحابل بالنابل /فالمقتول غدا القاتل/
والسافل أمسى العالي  /والعالي أمسى السافل/
.......
ّ
واالنتهاء بالتقفية وال��روي وحاالتهما كل
ذلك يجعل من النص الشعري لدى الدكتور غانم
نصًا غنائيًا معنى ولفظًا ..إذ كثيرة القصائد التي
ّ
غنيت وهذا دليل على صحة ما نقول :
الواصلون إلى العرفان ما وصلواوإنما على
درب الهوى رحلوا
وأوغلوا في الدروب الخضر واقتربوا وأوشكو
بعد طول الجهد أن يصلوا.
ّ
يصر
وم��ن ضمن التراكيب اللغوية التي
الشاعر على استخدامها ال��ن��داء واالستغاثة

باستعمال « وا» في قصيدة رثاء الراحل الشيخ
زايد آل نهيان
وازاي���داه! وف��اض الدمع ينهمر والقلب في
قبضة اآلالم يعتصر.
ّ
ّ
وازيده الخير! كل الناس واجمة في كل صقع
ّ
فكل هذه الخبر.
وزايداه ! عطاء غير منقطعحتى الرحيل..وذكر
ّ
كله عطر.
ّإن ت��ك��رار ه��ذا ال��ن��داء االستغاثي شحن
البيت الشعري بطاقات غير محدودة من القيم
العاطفية والفنية زادت من حزن الشاعر وفي
نفس الوقت أعلت من فنيته ..وصدقيته  .وهذا
ينسحب على العديد من النصوص التي يعمل
فيها الشاعر هذا الكم الهائل من األساليب
المتنوعة بغية الوصول إلى القارئ مهما كانت
ّ
ثقافته  ,بمعنى أخر إنه السهل الممتنع ,وليس
الموسيقى مما يلفت االنتباه فحسب بل التخييل
والتصوير ما بين التقليدي والواقعي لألشياء كما
عند وصف العمران والبحيرات والشواطئ حين
أسفاره والجمال اإلنساني -النسوي -بحسسيته
ومعنويته ,والعالقات الفنية التي يقيمها داخل
الصورة واقصد التصوير االستعاري -التصريح
والمكني -والمجاز  ...إنظر كيف يوظف التشبيه
بصورته التقليدية يعلي من جماليات التصوير
لديه ..يقول في» راقصة الجليد» :
تتزلجين/كالحلم /كاألنسام  /كاللحن الحزين/
كالزئبق الرجراج /كالماء المعين /مثل الشفاه
على الشفاه ..لدى اعتناق العاشقين  /في هذه
القصيدة يحشد الشاعر تشبيهات عديدة ولعل
عدم اكتمالها زاد من جمالية الصورة ونشوة
الشاعرية فيها ....
آراء فنية ونقدية في شعر األديب غانم ..:
الشاعر شهاب غانم شخصية أدبية وقامة
ثقافية .يقول الدكتور» سيف المري» مدير
عام دار الصدى ورئيس تحرير دبي الثقافية
في معرض تقديمه لإلصدار الخمسين لكتاب
دبي عن الشاعر غانم  ».....:الشاعر والصديق د
 .شهاب غانم شخصية أدبية  ,وقامة ثقافية
ّ
....إن إصداراته ومشاركاته كثيرة وترجماته
ّ
لها نكهة شعرية خاصة..إنه من القالئل الذين
يترجمون الشعر بالشعر  ... ,نحن في اإلصدار
ّ
شاعريته..إن الدكتور شهاب من
نبحر في أعماق
عمالقة الكلمة الشعرية ّ
الحية ومن رواد الترجمة
الشعرية المميزة ...وف��ي ديوانه هذا تتجلى
شاعريته  ,ويدعو لإلعجاب »...
الشاعر الدكتور شهاب غانم سليل القوافي
.وفي ذلك يتحدث األديب نواف يونس مدير
تحرير مجلة دبي الثقافية واصفًا الشاعر غانم
ّ
بأنه « سليل القوافي « متابعًا :...الشاعر شهاب
صوت شعري من تلك الساللة القوية والصلبة
التي غ��رس بذورها الشاعر والعالمة الراحل
محمد عبدة غانم في أسرته الصغيرة ,فأنبتت
الشعراء والمبدعين  ,..غانم من المهتمين
بالشعر العربي ومشهده وحركته وتطوره ,
ومن المهمومين بأبعاده اإلنسانية والوطنية
واالجتماعية في نتاجه الشعري ّ
...إن الشعر لدى
غانم يتعدى دوره بأن يكون مجرد مرآة تعكس
الواقع واإلنساني واالجتماعي على تحويل هذا
الواقع على واقع ّ
فني ,عبر امتالكه ألدواته الفنية
والفكرية  ,والتي تصبح قادرة على الوصول على
المتلقي  ,فيكشف لنا عن موقفه من هذا الواقع,
ونظرته إليه ورؤيته لحقائقه وثوابته ومتغيراته
».....
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حكاية حب
فرهاد وشيرين
| عبد الفتاح قلعه جي
هناك عدد كبير من الحكايات واألساطير
الشعبية المشتركة ف��ي فولكلوريات
الشعوب ومنها أسطورة فرهاد وشيرين،
أو خسرو وشيرين ،وهذه الحكاية تستند
إلى جانب من الوقائع التاريخية ،وهي من
الفولكلوريات الفارسية والتركية والكردية.
وخسرو هو أحد الملوك الفرس الذين حكموا
قبل الفتح اإلسالمي ( )621-591وكانت
الملكة شيرين هي زوج��ت��ه .وك��ان ال��رواة
يتداولون هذه الحكاية إلى أن نظمها الشاعر
الفارسي العظيم فردوسي صاحب ملحمة
الشاهنامة (1020-940م) كما كتب الشاعر
اآلذري الكبير نظامي كنجوي ملحمة شعرية
عام 1181بعنوان (خسرو وشيرين) وأهداها
إلى زوجته التي توفيت وهي في ريعان
الشباب ،وكتب الشاعر األوزبكي نوفوي هذه
الملحمة عام 1484بعنوان فرهاد وشيرين،
وألف المستشرق ع.علييف كتابًا بعنوان
خسروا وشيرين في آداب شعوب الشرق.
وفي العصر الحديث ألف الشاعر والكاتب
المسرحي التركي مسرحية بعنوان (حكاية
حب ،أو فرهاد وشيرين) ،وفي أذربيجان ألف
الشاعر فورغوف مسرحية بعنوان فرهاد
وشيرين ترجمت إل��ى العديد م��ن لغات
العالم ،وتختلف معالجات الشعراء والكتاب
لهذه األسطورة ،كما يختلفون في التصرف
في أحداثها والتركيز على شخصياتها.
ما زالت هنالك خرائب على الحدود بين
العراق (خانقين) واي��ران تتمثل في بقايا
قصر اسمه (قصر شيرين) ،وهو القصر الذي
بنته هذه الملكة ،لتمضي فيه الصيف على
مقربة من أهلها في أرض ما بين النهرين
(العراق) ،وقد اتفق أغلب المؤرخين على أن
أصل الملكة شيرين هو عراقي ،وأنها من
منطقة ميسان ،أما األسطورة فتروى على
الشكل التالي:
يحكى أن شيرين وفرهاد رأى كل منهما
اآلخر في حلم وهما صغيران ،فجمعهما عشق
أبدي .وعندما كبر فرهاد وهو أمير قومه ،ذهب
يجوب البلدان باحثًا عن حبيبته ،متنكرًا في زي
درويش ،حتى وصل الى مدينتهاٌ ،وكانت حين
ذاك متزوجة من الملك خسرو ،وقد أجبرت على
الزواج منه وهو كبير في السن .ولدى اكتشافها
وجود فرهاد الذي مازالت تحمل صورته في
ذهنها منذ ذلك الحلم ،تتفق مع أحد أبناء
زوجها الملك من زوجته األولى على التخلص
منه بعد أن تعده بمنحه الملك والوقوف
إلى جانبه وال��زواج منه .وينفذ االب��ن الخطة
ويغدر بوالده ،بينما تولول شيرين وتعلن
عن قاتل زوجها الملك ،فتتخلص منهما معًا،
وعندما تقدم فرهاد للزواج منها اجتمع أعيان
المدينة للنظر في هذا الطلب ،ولكي يضمنوا
عدم ابتعاد ملكتهم المحبوبة عنهم ،طلبوا
منه طلبًا تعجيزيًا ،كمهر لها .وهو أن يشق
ً
جبال (هو جبل بيستون) ،كان قد وقف عائقًا
عن تدفق مياه النهر الواقع خلفه إلى الجهة

فرهاد وشيرين من التراث الشعبي
األخرى .وفي مدة ال تتعدى أربعين يومًا.
يوافق فرهاد ويباشر العمل .وذات يوم
تأتي شيرين لزيارته ،وكانت تذهب إليه راكبة
فرسها .وكانت هناك عصابة تتربص لهما.
وأرادوا اختطافها .فتصدى لهم ،ولكن شيرين
تمنعه خوفًا من وق��وع الفتنة .وترضى أن
تذهب معهم ،ولكن ما إن رحلت حبيبته حتى
سمع نداءها ،فيهب على العصابة ويقتلهم
جميعًا.
ي��واص��ل ف��ره��اد عمله ف��ي ش��ق الجبل
ويقترب من نهايته .وقد أصبح واضحًا أنه
سيفوز بحبيبته وهنا تعمل امرأة عجوز شريرة
هي شقيقة أحد أفراد العصابة على التخلص
منه ،فتخبره ب��أن شيرين قد توفيت ،وفي
ملحمة الشاعر كنجوي فإن الملك خسرو الذي
كان يعلم بحب شيرين لفرهاد ويغار منه ،هو
الذي دبر هذه المكيدة ،ويلعن فرهاد المرأة
على ذلك الخبر ،ويقتلها .ثم يرفع فأسه الذي
شق به الجبل وأج��رى الماء ،ويهوي به على
صدره فيغرق في دمائه ،وتحضر شيرين وترى
النسور والغربان محلقة ،وقد تشابكت أجنحتها
ً
لتعمل لفرهاد ظالال تحميه من الشمس.
دفن فرهاد على حافة جبل بيستون.
وتذهب شيرين لزيارة القبر ،فتأخذ معها
سكينًا برأسين .تغرز أحد طرفيه في القبر
واآلخر في قلبها ،فتموت وتدفن إلى جواره.
ويقال إنه في ربيع كل عام تنبت وردتان من
قبريهما ،وتكبران حتى توشكا على التالقي،
فتنمو شجرة صبار بينهما لتمنع ذلك اللقاء.
انتقلت قصة فرهاد وشيرين إلى األدب
الشعبي التركي ،فأنشدها الشعراء الشعبيون
المعروفون باسم المداحين (مداحلر) ،كما
صارت موضوعًا تمثيليًا لبعض فصول خيال
الظل ( الكراكوز).
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صخرة الخلقين
| درا�سة :علم الدين عبد اللطيف
الروائي والقاص ..وطبيب العيون ،محمد
الحاج صالح ،أص��در رواي��ت��ه الثانية (صخرة
الخلقين) – ..دار التكوين  -2006بعد روايته
األولى (امرأة من صوان).
الدكتور (محمد) قال في صخرة الخلقين
ما لم يقله في قصصه القصيرة ،لعل القصة
القصيرة ال تتسع لذلك العالم الصغير الكبير،
ربما فاضت الذاكرة ..األحاسيس عن حوافها،
فكانت صخرته التي تستمد اسمها ربما من
كلمة الخلق ،وأحداثها من قصة الخلق ،خلق
يعيد تشكيله على طريقته كما يفعل الشعراء
مع مالحم الميثولوجيا وقصص التكوين في
الكتب المقدسة.
يلجأ الكاتب إل��ى بعل وعناة ،فهو ليس
موسى الكليم المشاهد ،وكرسي الجبل ليس
ً
جبل الطور ،ال بأس هنا بالتواضع قليال ..فخالق
كرسيه في رأس الجبل ،ال يرقى إلى مرتبة نور
ونار وادي طوى؛ بل ربما كان على األكثر نوعًا من
(زيوس)  ..ساكن قمة األوليمب ،بحيث يستطيع
هو -الكاتب  -وال ندري إذا كان سواه ،أن يشاهد
الصانع وهو يصنع ..الخالق وهو يخلق ،ولعله
رأى بعينه (نرجيس) الجميل وهو يتملى صورته
في الماء ،لكنه هنا لم يهم بها ،ويتفتح بين
الصخور زهرة صغيرة جميلة تفوح عطرًا وسحرًا؛
بل إن هذا الخالق صنع -كما هو معروف  -على
مثاله مخلوقًا) استمد مواد الخلق األولية من
مكانه ذاته ،تراب ..رمل ..كلس ..ماء البحر ،ولم
يهبطه الغبراء الشائكة ،يسعى في مناكبها)
ويقتلع بيديه شوكها من قدمه الحافية ،بل
ّ
عمده بماء البحر ،في كل األحوال ،يعود ليحايث
قصة الخلق المعروفة ،فينفخ في خلقه فيضًا
من نوره ،وبعد أن يخلق حواءه بالطريقة ذاتها
ويكللها بالضياء ،فيكتمل مهرجان السماء ،كل
ذلك وبعل يراقب الممالك الفينيقية واألروادية،
وف��ي غفلة م��ن ب��ع��ل ،ي��أت��ي رج��ل بعد آالف
السنين ،يضع نجومًا براقة على كتفيه ،يعجبه
موقع صخرة الخلقين التي ال تزال تحمل مالمح
المخلوق األول العمالق ،يقتلع الصخرة) وينصب
مكانها مدفعًا مضادًا للطائرات ،وبعدها لم يعد
أحد سوى العجائز يذكر موقع الكرسي ،عندها
لن يجد بعل بدًا من إرسال برازه المقدس على
المكان المغتصب ،فتفقد النجوم بريقها ويحل
العتم في المكان ،ولم يفصح الكاتب هل فقدت
نجوم كتفي مقتحم المكان ،العابث به ،بريقها
أيضًا) أم أن بعل ،صانع قداسة الكرسي البحري،
ال تطال سطوته سوى نجوم السماء البعيدة.
من قصة خلق مفترضة ،إل��ى قصة خلق
حقيقية( ،فسحة سماوية ..وطست يغسلون
فيه وليدًا ..)..الوليد يصرخ احتجاجًا على وجوده
في عالم لم يختره ،الغيمة ال��زرق��اء ..نفس
الوليد ..روح��ه ،ق��ررت المكوث داخ��ل الجسم
الصغير الغض) ،عله يتعلم الصمت من جديد،
لكنها مع نمو الطفل ،ال تني تستحضر الذاكرة
في الطفولة واليفاعة والشباب ،وعدما تتصاعد
الزفرات ،تحفزه ..تقوي من عزيمته ،وتطلقه
بعيدًا في متاهة الحياة.
لعل الكاتب أراد أن يبني عمارته الروائية
ّ
تأسيسًا على قداسة مكان رافق وعلم ..وساجل..
ً
وواسى أجياال التني تتوالد ،تعيد إنتاج ذاتها
في المكان ،تتعمد بمائه وترابه ،وربما استحضر
أي واحد منها ،وفي أي زمن) حياة ماضية أخرى..
في المكان ذاته ،تسربت إلى الذاكرة المتوالدة..

ّ
النسالية ،فذكرت وذاكرت ،تعرفت إلى الوجوه،
والمالمح ذاتها والمكان ،وال��ت��اري��خ ..فصاغ
ّ
المعرش ألقًا..
قدسيتها تعاقب األزمان ،والتاريخ
وغرس أصالتها في الرمل والماء ،وفي نتوءات
صخرية عارية تخز ..وتجرح من يقترب عابثًا أو
الهيًا) أو يحمل ذاكرة مستولدة ال متوالدة.
بعد كل ذل��ك!! ..ماذا يمكن أن يقول وهو
يشاهد رئيس بلدية عتيدًا ،يتجرأ على المكان
المقدس ،فيفتح في حائطه الغربي ثغرة ،بحجة
أن وصول سيارة اإلطفاء إلى الساحة أهم من
تاريخ الساحة نفسها ،هذا هو الكالم المعلن،
أما في داخله فيردد أن أوام��ر عليا كانت وراء
الفتحة التي ترمز لالنفتاح على العالم ،وليس
فقط سيارة اإلطفاء ،وحين يشعر أن حجته ال
ّ
تسوغ فعلته ،يتردد على مفتي المدينة ،ويطيل
المكوث في المسجد ،ولكن هيهات!! ..فنثار براز
بعل قد طرشه ..فمرض واستعصى داؤه) والقى
جزاء تجرؤه على التاريخ.
يرى كل ذلك عائد بعد ثالثين سنة ،يحمل
المكان في عينيه وقلبه ،تنفلش الذاكرة،
تتقافز ،تعيش ص��راع المقدس من التاريخ)
مع زمن الصديد والحروف الميتة والدمار( ،بأي
الحروف ينطق ومن حوله الطواويس تعتلي
عروش الخراب؟( )..يحمد الله أن القلعة ما تزال
في مكانها ،والبرج والخندق والدنجون ..مدينة
شيدت بحجارة كبيرة) .لكأن الكاتب يردد مع
الكبير أدونيس/:أعط ذاكرتك للحجر ونم بين
شفتيه ../لكن بطله العائد ..المصدوم بمشهد
التغيير ،ال يقول ذلك ..يقول عكسه(:األمكنة ال
تحتفظ بالذاكرة ،رغم توهمنا بذاكرة المكان...،
البشر أت��وا وعاشوا ،صنعوا تاريخهم ،حملوا
ذاكرتهم ورحلوا.)..
يلج الكاتب ببراعة بعد مرثية المكان هذه ،إلى
المكانّ ،
يوصفه ،من خالل ذاكرة المسافر العائد..
في محاولة ربما للتبرئة والتحلل من المسؤولية؛
فاألمر تم في غيابه ،يحتفي بالتفاصيل ..يتابع
الدواخل ،األحاسيس ،ماوراء الكلمات ،الروائح.
دخان النراجيل ،شطف الزقاق ،حمرة الخدود
الفاقعة والبودرة ،التزين بالزنبق والمضعف
والفل والياسمين ،دروس الفتيات المقبلة على
الزواج )،ألعاب العيد ،مسدسات الفلين ،عروض
الكريكيزة ،زي��ارات واستقبال ،وحمام سوق،
وحكايات سمر ..رجال ،عمال وصيادو أسماك؛
ودراوي���ش ،رج��ال دين مستهابون ،مبروكون
ومجاذيب ،مغنو ش��وارع ،كل ذلك ال يمنع من
عودة الذاكرة كل حين لتسأل وتتساءل(:وآدم
الذي خلق هنا على الصخرة ..آدمنا ..ماذا فعلوا
به؟(.. )..هنا بادت مدينتي ،وهنا كان وطني)..،
(لماذا توروزا؟ ..ولماذا المدينة؟ ..ولماذا تملك
كل تلك الحميمية في نفسه؟.)..
بعد اكتمال مساحة اللوحة وألوانها) يبدأ
إغناؤها بالخطوط الدقيقة ،نوع من استحضار
سيرة ذاتية يجب أن تقول شيئًا مهمًا ..وهل
هناك أغنى من سيرة الذات لملء مساحة لوحة
الرواية الحياة؟ ت��وروزا هي طرطوس ،مدينة
الكاتب ،جرأة التفاصيل ،صدامها ،تناغمها،
اللغة المقتصدة التي تصدر عن ثقافة الحياة،
وتحيل إلى الحياة ذاتها ،في رواح ومجيء..
اشتباك وانفصام تناغم وتنازع ،األول يحيل إلى
الثاني ،والثاني يأخذ من األول ويعطيه ،تدور
المتقابالت في دائ��رة الحدث مربوطة بخيط
ذاك��رة) ،وب��دوران الخيط المربوط في المحور

تكبر مساحة الدائرة إلى مثلي طول المحور
الذي يشكل نصف الوتر ،ويالها من دائرة!!..
فعلى مستوى المكان (نهر الغمقة من الشمال،
ونهر العجمي من الجنوب؟؟؟؟؟؟؟!!!! /..الجغرافيا
الروائية هنا ال تتطابق مع الواقع  ،/وبحر يصلها
بأمها أرواد ...أهي خدعة بصرية أم رؤيا؟ حجارة
المدينة يعاد تشكيلها ام��رأة من عظام ودم
ورمل وطين ،أتراها مدينة أم أنثى تدب فيها
الحياة؟ أمه تتحول إلى حجارة ،إلى مدينة،
والمدينة تتبادل المكان مع األم( ..)..تغادر
جدته وهي تبتسم للجارة الفاتنة مخلية لها
المكان كي تؤنس الشيخ الخرف ال��ذي أخذ
ينطق الشعر( ..)..تنازل عن كل ما يملك ألوالده،
وعندما تيقنت العروس أنها لن تنال منه سوى
روائح الشيخوخة ،اختفت وأهلوها كومضة برق،
ضحك كرش المختار ،وارتبك الشرطيان ،وعبس
الحارس وتفرق الشهود.)..
محمد الحاج صالح ،وإن ّ
قدم مرثية لمدينته،
المدينة القديمة المغلقة ،المسورة من الغرب
بالسور األثري ،ومن الشرق بالخندق ،ونعى على
مسؤول البلدية فتح السور من الغرب بداعي
االنفتاح( ..أنت رجل تستحق قطع اليدين..)..
(كيف تتجرأ على التاريخ؟) ..إال أنه يعرف ما
يفعل ..يقيم بناءه الروائي في مكان يعرف
أنه مغلق ،ويعرف أثر ذلك على المكان والناس
والحياة) ،يضع عنوانًا (الخروج من سجن الرحم
إلى سجن الخوجاية ..)..فيلقي ببراعة الفنان،
بالمسؤولية عن التغيير) الذي يقارب الجريمة،
على اآلخر( ..رئيس البلدية) ..ونستطيع أن نظن
بأن الكاتب وفق مشروعه ال��ذي ال يتردد في
إعالنه ،كان يمكن أن يقدم على ذات الفعلة لو
لم يقم صاحب الحظ التعس (رئيس البلدية)
بما قام به؛ فهو في مشروعه الروائي يريد أن
يصل إلى النتيجة ذاتها التي سبقه إليها غيره،
وربما أكثر من فتح السور ،فالمسألة رمزية في
النهاية ،وفتح الثغرة ،واإلطاللة على البحر..
الغرب ،هي البداية ،وعلى الكاتب أن يكمل
رؤيته ،وهذا ما يتبين من تتبع األنساق المتصلة
بمسألة التغيير المحتوم في الرواية ..وضرورته،
األنساق المتعلقة بتوصيف المقدس الساذج
المبهم ..وربما الخطر.
بجرأة يلج الكاتب إلى داخل األقبية ،يقتحم
أمكنة النساء المحجبات (حمام النساء) ..دارة
الخوجاية نصرية ،ال بغرض فتحها للضوء
والهواء) فهو عاجز عن ذل��ك ،على األق��ل في
تلبسه بسن (وض���اح) اليافع ال��ذي تجتاحه
كوابيس المكان ،وصور غربان األمكنة المغلقة..
بل لتوصيف العطانة ربما ،يقتحمها صبيًا) إنما
يتمتع بوعي الكبار ،يضيق بالزرابة ،وبمعلمة
القرآن (الغراب)( ..لم يدر أن والدته أسلمته
لسجن سيطول لمدة ثالث سنوات ،يمتد أثره
عليه ليشمل مساحة عمره( ..)..وال وضاح مين
معك؟ مع مين عم تحكي؟( .. )..العصا من الجنة)..
(أتراها حقًا من الجنة؟ إذن ما هذه الجنة؟( ..)..ما
عالقة الخوجاية الشمطاء بالجنة؟ ..وهل أسلم
الله مفاتيح جنته لهذا الغراب؟( ..)..وضاح لم
يقتنع يومًا أنها من حراس الله( )..لكن فتحية
بنت ،هل تلعب مع الفتيات؟)( ..بعد أربعين عامًا
عندما قابل فتحية ،رآها ترتدي كيسًا أسود ..مد
يده ليصافحها ،دفعت بجزء من الكيس األسود
ليالمس يده( ..)..لماذا حل علي غضب السماء
منذ طفولتي األولى؟ ..سجن مع التعذيب)..

محمد الحاج صالح
دور البطل (ال��ص��ب��ي) ..في ال��رواي��ة يبدو
مدروسًا) ،وإن كان معروفًا في رواي��ات أخرى
كثيرة ،كرمز للمستقبل ،الصغار هم المستقبل)
وه��م يقومون ب��دوره��م ال��س��ردي في العمل
ال��روائ��ي بشفافية وعفوية يفتقدها الكبار،
تال
حتى نموذج البطل الملحمي ،وهو شكل ٍ
لشخصية البطل الطفل في الرواية العربية) كان
إما ألن الصغار ال بد وأن يكبروا (هاني الراهب)..
وإما ألن الشخصية الدرامية تستلزم رجولة من
نوع ما) في مرحلة قوربت فيها مسائل العسف
االجتماعي واالقتصادي والسياسي( ،الروايات
ً
التي تتحدث عن السجون واالعتقال مثال)..
واختيار الكاتب لشخصية (وضاح) الطفل في
ً
روايته يبدو استكماال لمشروعه الذي يتقصد
تحقيقه على يد غيره ،أو على األقل حدث ذلك
ً
عندما كنت طفال ..هو ال يتنصل ،وال يهرب ،إنما
إلضفاء المزيد من المصداقية الداخلية للمشروع
عامة ،إنهم األط��ف��ال!! األط��ف��ال بعفويتهم
وصدقهم ،فماذا يمكن أن نقول نحن الكبار؟
إضافة إلى الرمز العام المتعلق بالمستقبل،
فهناك المزيد مما يمكن أن يفعله الصغار غدًا
أو بعد غد ،فانتظروهم!!.
يطيل الكاتب فصول الطفولة ،ليمعن
ربما في توصيف المكان التاريخي المغلق على
ناسه الكبار والصغار ،وإذا اضطر السارد إلى
إيراد ما يجب أن يكون معلنًا على لسان شخص
من الكبار ،فيجب بالضرورة أن يكون مسافرًا
عائدًا ،السفر والعودة هما شرط الوعي بالعالم
الخارجي ..الحياة ،الساحة المسقوفة ،والقاعات
األثرية(عمرها ألف عام) ..ليس من شأنها أن
تضيف جديدًا إلى المخيلة ،الذاكرة تنبني
وتنسقف هنا ،تكتوي بنار الحدادين وصانعي
السكاكين ،ورائحة شواء قرون الخراف والماعز،
والنسوة العوانس ،وحكايات الجدة) وتقرير خلق
آدم هنا!! ..على هذه الصخرة(..لم يكن يعلم
أن هناك شيئًا ما اسمه دين آخر مختلف ،له
صالة مختلفة ،فلم يعلمه ذلك أحد ،ولم تتحدث
الخوجاية نصرية عن ذلك االختالف.)..
المتنفس ال��وح��ي��د ف��ي ال��ص��ي��ف هو
(األندروسة)( ..عندما يحل فصل الصيف تعم
الفرحة الجميع ،ففي األندروسة سيتخلص من
قمع الخوجاية ،وقيود المدرسة والمدينة) ويصبح
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كعصفور طليق ..)..في األندروسة (المصيف)..
يبدأ عالم جديد بالتشكل ،بشر مختلفون ،فيهم
بساطة الحياة الريفية وعفويتها ،جديدها الذي
ينضاف مباشرة إلى الذاكرة ،المخيلة العطشى،
المتفتحة ،س��رع��ان م��ا يحب وض���اح المكان
الجديد ،يأتلف مع ناسه ،يتعلم منهم ،يندمج
معهم(..ألول مرة يسمع وضاح بالتأمل ،ومحاولة
اكتشاف ذلك العالم ،يلتقي برجل يتحدث
عن معرفته بالسماء ..يتحدث لغة غريبة عن
المواقيت والساعات والحوادث ،كلمات لم يسمع
بها من قبل ..)..ثم(..ينتهي الصيف مسرعًا،
ويحمل وضاح في جعبته ذكريات الدبكة التي
ترافق أعراس الريف ،وزوار األندروسة ..يحمل
في ذاكرته عدنان والفكة وخيام الغجر ..تمرة
وزهرة ..المرأة الندية الطيبة ،واكتشاف الجسد
األنثوي ،كلها تمضي مسرعة ،وتحين العودة
إلى توروزا ،ومعها ستنتهي أيام الحرية..)..
ينتقل وض��اح إل��ى مدرسة الراهبات ..ثم
االبتدائية ،ثم بدايات التعرف إلى مساجالت
الكبار في الدين والسياسة خاصة ،التعرف
إل��ى اآلخ��ر المختلف ،ول��م يكن ذل��ك ليحصل
في الساحة المسقوفة؛ بل فقط حين انطلق
خارج أسوارها وبيوتها المتداعية ،في المدرسة
المختلطة تعرف إل��ى العالم الجديد) أصبح
شخصًا آخر ،وبدأ زمن الحب ،وأزمنة أخرى لها
عالقة بالنضج ،وآخر األزمنة هو أول العشق ،وبه
تنتهي الرواية.
ال��ذاك��رة الخصبة للكاتب كانت الرافعة
األساس في نجاح السرد ،وبالتالي الرواية ،ليس
من عمل ناجح..كتابة ،كتلك التي تتحدث عما
نعرفه جيدًا ..إنه حياتنا الواعية ،النافذة عبر
غربال الثقافة ،الثقافة المؤسسة للفكر والموقف
والموقع) التفاصيل الحميمة ال تبنيها المخيلة
فقط ،إنها نوع من السيرة الذاتيةّ ،
طعمها الكاتب
بثقافته ،واختار الشخصيات التي تناسب مقام
السرد ،لتقوم بمهمتها الروائية ،وربما كانت
حقيقة من الحياة ،حياة الكاتب) إال أنه بالتأكيد
ّ
وخسرها القليل) أو الكثير،
أضاف إليها الكثير،
لتناسب أمكنتها في دراما السرد.
هناك ما يمكن أن يقال في المقاطع الشعرية،
أو التي تشبه الشعر ،في معظم فصول الرواية،
ً
حتى عندما ك��ان (وض��اح) طفال صغيرًا ،هذه
المقاطع ال يمكن إال أن تعزى للسارد ،وهو هنا
الكاتب تحديدًا ،فالرواية يقوم السرد فيها على
ضمير الهو الغائب ،وفي مثل هذه الحالة يكون
الكاتب متماهيًا مع السارد) ،والحدالفاصل بينهما
هو فقط في أخذ الموقف أو الحالة بعين االعتبار
فيما يتعلق بنسبة الخطاب إلى الشخصية من
عدمه ،في الحوار الذي تقدمه مستويات اللغة
تحديدًا) ،ثم المحمول الثقافي والفكري الوارد
في سياق السرد على سبيل التداعي ،وال بأس
فنيًا من السير مع تداعيات السارد /الهو ../إال
أن الشعر يقوله الكبار  ..المتميزون ،ال الصغار
الذين لم يتعرفوا إلى الحياة بعد ،حتى لو كان
السرد قائمًا على ضمير األنا المتكلم لما اختلف
األم��ر ،ألن السرد بتفاصيله ومستوياته على
مسؤولية المتكلم ،ومحددًا ومحصورًا بحواسه
وإدراك��ه ..وإمكاناته إطالقًا ،وفي كل األحوال،
فإن المقاطع الشعرية إذا لم تقلها الشخوص
الروائية في معرض السرد تحديدًا ،فهي ّ
تزيد
سردي من الكاتب الذي ال يأبه لسيرورة السرد
كثيرًا من الناحية البنائية ،ويقحم ذاتًا شاعرة
في غير مكانها المناسب فنيًا ،كاسرًا مقولة /
غياب المؤلف عن النص./
رواية صخرة الخلقين ،هي حكاية الذاكرة
الحميمة ج��دًا ..والغنية ج��دًا ،والطامحة لقول
الكثير.
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منير بولعيش ينتصر لمدينته طنجة في
« لن أصدقك أيتها المدينة»
| عمران عز الدين *
« لن أصدقك أيتها المدينة « ديوان للشاعر
ّ
المغربي منير بولعيش ،الذي أغمض عينيه للمرة
األخيرة ،إثر مرض عضال ،يوم  22مارس  2010وهو
في أوج شبابه وعنفوانه الشعريين .وزع ابن طنجة
وعاشقها قصائد مجموعته البكر  /الوحيدة في
ً
حقلين  /فصلين دالليين ،عنون كال منهما بعنوان
عام سيميائي  /تعريفيّ ،
ثم حرص على اشتمال
ّ
كل عنوان ببعض من القصائد الشارحة للعنوان
العريض  /العام ذاته ،فوسم الفصل األول بـ« :طنجة
المدينة ...كارت بوستال» الذي حوى بدوره باقة من
القصائد ،نذكر منها :حكمة ـ الكيخوطي ـ إقامة
جبرية ـ هيراقليس ـ نخبك أيها الرجيم .في حين
جاء الفصل الثاني واألخير تحت عنوان« :القصيدة
خرجت إلى الشارع» ،ومن عناوين قصائد هذا الفصل :الشاعر ـ مفتاح
المدينة ـ عميل مزدوج ـ طنجا فوبيا ـ قبلة سوداء.
«لن أصدقك أيتها المدينة» ديوان مجدول بماء شعري زالل ،يزخر
بصور شعرية مستلة أو مركبة من معجم مفرداتي ممهور بختم الشاعر
ذاته .بولعيش ،الذي آثر الرحيل ،الذي قال كلمته ومضى ،راهن ـ كما
يبدو ـ على صدق سريرة شعره وصفائها ،فمعجمه اللغوي خصب ،كما
عالمه الشعري ،معجم بولعيش ،ناهيك عن فضائه الشعري ،يرتعان
من منبت واحد ،ومعين دافق ،هادر وسلسبيل على حد سواء.
ـ حكمة بولعيش :مطر السياب أنصع.
ّ
في « طنجة المدينة ..كارت بوستال « احتفاء شعري بالحب وطنجة،
عبر قصائد ملهمة ومتلظية على حد سواء ،يبدو فيها الشاعر مهمومًا
ّ
ومهجوسًا بقضايا اإلنسان والوطن ،تواقًا لغد مشرق ،يمارس فيه كل
مواطن حريته دون حسيب أو رقيب .تبدى ذلك جليًا في إسقاط هذا
األمر عندما كان الشاعر يعرج على وصف محبوبته« :أكلما حدثتك /عن
زمن األخطاء /تتدخل نيويورك /بيني وبينك /وتغير مجرى الحديث
«قصيدة» عولمة « ص  .15حبيبته التي وصف فستانها القرمزي
في قصيدة «نوستالجيا« :إنه أهم حدث في هذا اليوم» .كما وصف
ضحكتها البيضاء« :إنها نقطة ارتكاز هذه الغرفة» .بينما تقول حكمة
بولعيش»:هذا العالم يقتسمه رجالن :مجرم حرب وغنيها « .ليعود
الشاعر ويسخر من هذه الحكمة البلهاء ،بعد أن راهن على مطر السياب،
كونه األنصع واألبقى ،المطر ،هكذا ومنذ النشأة األولى.
ّ
لكن ..ماذا عن طنجة التي أفرد الشاعر ُجل ما جاء في ديوانه من
تصاوير وآمال وأحالم ألجلها؟ ماذا عن هذه المدينة التي ترعرع فيها
الشاعر ،فاكتوى بها ،وخصها من ثم بمشاعره الملتهبة ؟ لماذا يكذب
شاعرنا مدينة طنجة في عنوانه الذي اختاره عنوانًا عامًا لمجموعته:
لن أصدقك أيتها المدينة ؟ أفي نفي الشاعر تصديق هذه المدينة،
تأكيدًا ما ،من نوع ما ،على إثبات والئه لها وتيتمه بها؟.
ـ طنجة في ديوان بولعيش:
لطنجة في ديوان بولعيش ،وفي هذا الفصل تحديدًا ،جرس خاص
أو وقع شعري شفيف ،فهو منها وإليها يعود ،يعاتبها ،يشاكسها،
يهدهدها ،يناغيها ويسامرها ،لكن طنجة« :ال تدمن الدمع على
األطالل/وال الحنين أمام ألبوم الذكريات « .نوستالجيا ص  10و « :أنا
الجئ في طنجة /مدينة الحياد/طنجة /أمن هنا الطين جاء/أم من هنا
ابتدأ الطوفان؟» .شهادة إثبات ص  21و« :طنجة :محفل مقيم للغبار».
ريح الشرقي ص  23و« :طنجة/واد يشرب منه الكل /ويخونه الكل «.
ذكرى ص 30
ـ أنسنة الشعر ..تصديق الشاعر:
« القصيدة خرجت إلى الشارع « .تحت هذا العنوان يلج بولعيش
عتبات الفصل الثاني من ديوانه ،الذي استهله بمقولة خالدة لـ
نيكانور بارا :سيداتي سادتي :هذه كلمتنا األخيرة  /كلمتنا األولى

واألخيرة  /الشعراء قد هبطوا من األولمب « .إنه،
في هذا الفصل ،يؤنسن القصيدة ،يؤنسن شعره،
ويمنحه جواز سفر للمرور ،ومن ثم ،التسكع في
الشوارع والطرقات والحانات والمقاهي ،ليس كثيرًا
ّ
الهيبي
أن نصدق شاعرنا الذي ضجر ،وهو يؤكد أن
الذي وجد مشنوقًا على باب البحر ،كان يملك مفتاح
المدينة ،لكن ..لم يصدقه أحد ،وأن قصيدة ّ
(الربيع)
كانت عن حدائق المندوبية ،وال دخل لها بالسياسة
أو بربيع براغ !.
في قصيدته التي حملت عنوان الفصل ذاته
يقول:
« القصيدة التي تخرج إلى الشارع...
القصيدة التي تسكن في الشارع...
القصيدة التي...
القصيدة التي خرجت إلى شارع الحرية
خرجت ولم تعد» .ص 62
ـ نبوءة بولعيش:
بين الشعر والموت ،موت الشاعر المبكر ،المحكوم بجناية ارتكاب
الشعر ،قرابة عصبية من الدرجة األولى .وقد صدق حدس بولعيش
عندما قال:
« الشاعر
الذي أدرك
قمة الجبل الكبير
أدركته
الهاوية « .ص 38
حفلت مجموعة « لن أصدقك أيتها المدينة « بقصائد نثرية
ً
مموسقة ،من حيث متانة اللغة ،ناهيك عن جمال التصوير ،فضال عن
الدالالت البديعة المدعمة بخيال خصب .كما تحمل ً
َ
ومعاني
رؤى وصورًا
ً
مؤثرة ،تعبر في أ ّسها العميق عن عالقة طردية مع قدرة بولعيش،
الذي تطرق ،وبشكل الفت وال مألوف ،إلى األشياء المهملة والذابلة في
حياتنا .تطرقت المجموعة كذلك ،باقتصاد وتقتير لغوي شديدين،
لموضوعات سامية ،فكانت قصيدة بولعيش قصيدة تصاعدية،
وصلت الذروة في كثير من فصولها ومحطاتها الشعرية ،عبر اختياره
لخاتمة كارثية ،مستوحاة من فضاء القصيدة ذاتها .ثمة سمة أخرى،
تميزت بها هذه المجموعة ،عبر تدعيم الشاعر لبعض مما جاء في
قصائده ،بمجموعة من الترددات الصوتية ،المتمثلة بالتكرار ،بغية
تعميق العالقة التجسيدية ،لحاالت ذاتية ووجدانية وقومية صرفة،
تحولت بدورها من مدرك معنوي باطني ،إلى مدرك حسي ظاهري.
لقد انتصر بولعيش في « لن أصدقك أيتها المدينة « لطنجة
وحدها ،مدينته الصادقة الصدوقة ،صدقها ،وحسبه هذا ،ألنها عشقه
ّ
األبدي ،انتصر لها بالشعر وحده ،عبر امتزاج الشعري بالحياتي ،من خالل
تعالقه ـ كما بينا آنفًا ـ مع السياسي واليومي والعاطفي والوجداني،
محققًا ـ من حيث يدري أو ال يدري ـ مقولة خالدة للمفكر الفرنسي جان
سكاسيل من أن الشعراء « ال يخترعون القصيدة بل يكتشفونها «.
إنه هنا ،يكتشف ،بشكل أو بآخر ،مدينة طنجة ،قصيدته الخالدة ،عبر
اكتشافه لقصيدته الشعرية ،وما أسئلته الوجودية ،المهمومة في
جانب هام منها بوظيفة الشعر ،من خالل تعريفه أو صياغته و إعادة
تركيبه ،إال أكبر دليل على إخالص الشاعر لمدينة طنجة ،ناهيك عن
اشتغاله الال مألوف على أدواته وصوره الشعرية التي غلب عليها طابع
الجدة واالبتكار والخلق واالكتشاف.
ـ الكتاب :لن أصدقك أيتها المدينة .المؤلف :منير بولعيش.
مطبعة :سليكي إخوان ـ طنجة .الصفحات 64 :صفحة .القطع :الوسط.
الطبعة األولى.2009 :
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تكريس ًا لتقليدهم السنوي ..الكتاب العرب
يكرمون متقاعديهم في ذكرى التأسيس

ـ جمعة :األدباء ضمير األمة
ـ الجرادي :نعمل ليظل االتحاد بيتًا للكتاب السوريين.
ـ بغدادي االتحاد باق ويجب أن يبقى ،وال تلغيه
مؤسسة ثقافية أخرى
دم�شق ـ الأ�سبوع الأدبي

في تكريس لتقليد سنوي بادر إليه المكتب صارت له بناية من ستة طوابق في أوتستراد المزة،
التنفيذي منذ سنوات ،احتفى اتحاد الكتاب وكانت ميزانيته المالية متواضعة عبر مصادر
العرب بالذكرى الثالثة واألربعين لتأسيسه عبر رسمية في البلد ،ثم صارت بالماليين ومستقلة
تكريم كوكبة من المتقاعدين من أعضاء االتحاد عن أي مصدر آخر بعد نجاح مشروع تأجير طوابق
 2001و ،2000وذلك ظهر السبت  11شباط الجاري من مبنى االتحاد ،وكان ال يصدر عن االتحاد سوى
بحضور الدكتور حسين جمعة رئيس االتحاد دورية الموقف األدبي الشهرية ،ثم تلتها جريدة
ونائب رئيس االتحاد وعدد من أعضاء المكتب األسبوع األدبي إلى أن صار له اآلن أكثر من عشر
مجالت متخصصة؛ إضافة إلى نشاطاته المتنوعة
التنفيذي وأعضاء االتحاد والمكرمين وأسرهم.
وف��ي كلمة ل�لأدي��ب شوقي ب��غ��دادي باسم األخرى وهي أكثر من أن تحصى في هذه العجالة.
وقال بغدادي :إن أعضاء المكتب التنفيذي
المكرمين بدأها بأن الكاتب ال يعرف التقاعد قدم
بغدادي لمحة عن اتحاد الكتاب ومؤسساته منذ كانوا يعينون مباشرة بمرسوم جمهوري ،ثم صار
التأسيس ،وهو واحد من المؤسسين الباقين على لهم مجلس اتحاد يختار أعضاؤه في انتخابات
قيد الحياة أمد الله بأعمارهم جميعًا؛ ففي تلك يشارك فيها جميع أعضاء االتحاد ،ومن أعضاء
االجتماعات لمناقشة مشروع إنشاء االتحاد ،حضر المجلس صار يختار باالنتخاب أيضًا أعضاء المكتب
كل من هاني الراهب ،سليمان العيسى ،حنا مينه ،التنفيذي.
ً
والح��ظ أن تطور االتحاد كان سريعًا وفعاال
حافظ الجمالي ،ممدوح ع��دوان ،سعيد حورانية،
ج�لال ف��اروق الشريف ،وعلي كنعان وآخرين ،وم��ؤث��رًا ،إذ تحول خ�لال س��ن��وات م��ع��دودة إلى
واستمرت تلك االجتماعات أشهرًا حتى تحول مؤسسة ضخمة عاملة ذات حضور ثقافي هام،
سرعان ما تحول إلى حضور ثقافي قومي كبير
المشروع إلى واقع في عام .1969
وأض��اف :ك��ان أعضاؤه في بداياته يعدون بعد انضمام اتحادات األقطار العربية األخرى في
بالعشرات ،ولكن سرعان ما صاروا بالمئات ،وكان مؤسسة واحدة ،وشكر للمكتب التنفيذي تكريمه
مقره في شقة سكنية عادية في شارع بغداد ،ثم للمتقاعدين.

وأكد أن االتحاد باق ،ويجب أن يبقى ،وال تلغيه
أية مؤسسة ثقافية أخرى.
وكان األديب الدكتور إبراهيم الجرادي عضو
المكتب التنفيذي قد افتتح الحفل بكلمة االتحاد.
من جانبه قدم أمين سر صندوق التقاعد في
االتحاد األرق��م الزعبي ثالث شمعات عبر كلمة
الصندوق ،تتصل األولى بتقاعد الكاتب ،الثانية
أضاءها على ذك��رى من أص��در القانون  20لعام
 1993الناظم لعمل صندوق التقاعد ،والثالثة لروح
نزار قباني التي تقمصته ،حين قال:
أكلت مصر كيدها ..وسواها
رافل بالحرير والطيلسان
يا هوان الهوان هل أصبح النفط
لدينا أغلى من اإلنسان
وفي تصريح للدكتور حسين جمعة قال فيه:
هو الرحم الحقيقي بين األدباء يصل األبعدين
واآلخرين على السواء واألدباء هم الذين يخلقون
األفكار ،ويخلقون الجمال والصورة الحلوة ،نتعلم
منهم ونتربى على أيديهم ونتزود بالمعارف من
إبداعاتهم.
وأض��اف د .جمعة :ال نستطيع اليوم إال أن
نقدم كلمة شكر ووفاء ربما ال نستطيع أن نقدم

ً
لهم أمواال باهظة لكننا نعترف بإبداعاتهم ،وبما
أنتجوه ،وفي تكريمهم نكرم كاتبًا ومثقفًا ونكرم
بعد ذلك أنفسنا هؤالء األدباء يمثلون ضمير األمة
وهم أيضًا ورثة األنبياء ألنهم بإلهاماتهم التي
يقدمونها إنما يصنعون الحياة األجمل والحياة
األفضل.
ُ
ومن احتفي بتكريمه من السادة متقاعدي عام
:2001
أحمد فرحان الناصر ،بدر الدين عرودكي ،وليد
عارف الحجار ،حسان الكاتب ،نصر الدين البحرة،
نزار عيون السود.
ُ
وممن احتفي بتكريمه كل من السيدات
والسادة من متقاعدي عام :2002
شوقي بغدادي ،أمينة بيطار ،منير ناصيف،
محمد طارق الشريف ،فراس السواح ،منير ناصيف،
الحكم دروزة ،زكريا شريقي ،خيرية قاسمية،
صالحة سنقر.
أما الفائزان بالمرتبتين الثانية والثالثة في
مسابقة األسبوع األدبي السنوية للمسرح فهما:
 اسماعيل خلف خلف -عبد الكريم بدر خان
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لتنمو وردة العفو بيننا!
د� .إبراهيم اجلرادي

َ
ُ
الحضور الكريم في المتمثل ،أحيانًا ،لما يكره ،والمجافي ،أحيانًا
نلتقي ،الليلةُّ ،أيها
ُ
وق��ت تلفح فيه ال��وج َ
��وه م��رارة ما يجري في أخرى ،لما يجب!..
ٍ
إن جمال األشياء في نفعها
ضار
وطننا ...وطننا الذي يتعرض لعوامل
هدم ٍ
ٍ
وقباحة األشياء في مضرتها
ضارية ،قد تقود فيما تقود إليه ،إلى
وتعرية
ٍ
ٍ
من هنا يتأتى جمال القول ،ومن هنا يتأتى
أن يصبح الكالم عبئًا على صاحبه ،والقصائد
مراثي تتوالى ،والنقد فائضًا لغويًا على الوقت معناه ،ومن هنا ترتفع سوية الذائقة ،ويرتفع
َ
لمحمول
دنفها ،نسيجًا إنسانيًا
جميل
إنساني
ال حاجة ألحد به ،وال حاجة ألحد إليه!..
ٍ
ٍ
ٍ
يوجعني ،مثلما ال يسركم ،على ما أظن ،في حالتيه ،هذا وإن كان المحمول ،ال يشي،
َّ
أن أب��دأ احتفاليتنا بهذا القول ،أنا القادم أحيانًا ،بالخير وال يسعى إليه ،إال أنه يظل في
مشتقة ،كما أفترض ،من صفات الحالين ،بل وفي األحوال جميعها ،يستدعي،
ثالثة،
بدوافع
ٍ
ٍ
ً
َ
ُّ
مشروعة في أن
أشكاال لبواعث ،هي لب دوافع
المس َرة.
ٍ
*االحتفاء بالذكرى الثالثة واألربعين يكون اإلنسان الكاتب رائدًا ،يستطلع األنواء،
ويبشر بالضوء ويجفف على قدر ما يستطيع،
لتأسيس اتحاد الكتاب العرب.
*تكريم الفائزين بمسابقة «األسبوع منابع األذى في اإلنسان ،ويسير أمامه ،ال خلفه
وال على يمينه أو يسراه ،وما عبارة هوميروس
األدبي» للمسرح..
*تكريم الرواد ،وال أقول المتقاعدين ـ كما المعروفة:
المؤلف الذي سيبكيني
تصفهم الدعوة بهذا الوصف ـ ألن هذا الوصف
ً
ً
َ
يثير َّ
عليه أن يبكي أوال
وهضم!..
فهم
وسوء
في حموضة
ٍ
ٍ
إال دع��وة للمثال ألن يتقدم ،ألكثر من
إن الكتابة شقاء ،كما تعرفون وتعانون
ً
خطو ،جماعته البشرية ،وأن ينهض محموال
أيها األخوة الكتاب ،وشقاء الكتابة من وعي
ٍ ِّ
صاحبها ،وشقاء الكتابة ،هو الشقاء الوحيد على أكف اللغات ،تلك التي ال ترتجف في
َّ
الممتع في ه��ذا ال��ك��ون ،على ما يبدو ،وإال رفع إصبع االتهام ،وال تتوانى في دفع الزلزال
ُ
ما معنى أن يكابد الشعراء (وبينكم منهم إلى ّ
أسرة الالمبالين والمنتفعين والظالم ،وال
العديد) ،وال أحد أحيانًا ،يسمع (ربما!) ،نشيج
الكلمات ،وأجراسها الداوية الذاوية ،وما معنى
أن يكابد المؤرخون (وليس بينكم منهم
ٌ
محكوم يتعظ ،وما
القليل) ،وال حاكم يتعظ وال
لغة تستقيم في
معنى أن يكابد الناقد ،ومامن ٍ
ما نكتب! وال إيقاع يتبدى في ما نقرأ ونسمع!..
إنها البواعث التي تستدعي النظر في
ُ
حالها ،وتذكر ،ولو على استحياء ،بأن اإلبداع
ُ
ٌ
مرض إشعاعي ،غامض المصدر أو كأنه كذلك،
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
واضح
ضرورة غامضة في وضوحها ،وغموض
في مسالكه.
آن،
في
بائنتين
وغير
بائنتان،
حالتان
ِ
مرتبطتان كليًا ومنفصلتان نسبيًا ،بكينونة
اإلن��س��ان ،ه��ذا الكائن العجيب ..الغريب..

تكتفي بدماثة اللفظ ورقة اإليقاع ،للوصول
إلى أمثولة السعي إلى هذا االختيار ،وإن كان
ً
سعيًا متعثرًا وعجوال..
َّ
إن الكتابة في شرطها األساس وفي غاياتها
الكبرى (تاريخية كانت أم إبداعية ،أدبية كانت
ٌّ
لغوي ليقين بشري
أم علمية ،)...هي سلوك
يسعى إلى أن تكون الحياة أفضل ،ووطأة
العيش محتملة ،واإلحساس بالكرامة البشرية
ً
غاية وسلوكًا.
إننا ف��ي االت��ح��ادُّ ،أي��ه��ا األخ���وة ،نسعى
ََ ْ َ
فنصيب ،ونسعى فنتعثر ،ونسعى فنغضب
ُ
رغبة
ونغضب ،ولكن كل ذلك ،يظل في إطار
ٍ
َّ
أصيلة في أن يظل هذا الكيان بيتًا لكل الكتاب
ٌ
السوريين ،ال أحد منهم يستحوذ عليه ،وال ثلة
منهم (نحن أو سوانا) ،تتحكم بمقاديره ،هذي
ً
المقادير التي تستوجب تواصال بين األفكار
ونقائض األفكار ،بين األجيال وتوارث األجيال،
بين المتكافئات والنقائض ،بين الرأي والرأي،
كل ذل��ك ،لخلق وشائج قربى حقيقية ،كان
للرواد دور هام في تأصيلها ،محركًا للشعر
والنثر ،ودافعًا لقراءة التاريخ واألفكار ،واستنتاج
األمثولة ،وخلق المثال ،في ما نحتاج إليه بخلق
األمثولة والمثال.

فطوبى للكتابة حصنًا للنفس يقيها من
أسباب ترديها..
وطوبى للكاتبين في سعيهم نحو ذلك..
أما أنت أيها الفتى ـ الشيخ ،فاسمح لوردة
العفو أن تنمو بيننا.
َ
واسمح أل ّلمها أن تتفتح على ضفة الشعر،
فليس لمثلي سوى األعذار؛ حيث تتعثر النفس
في اضطرابها ،وتبتعد عن صفاتها ،وليس
لمثلي إال أن يتمتع بلذة االعتذار والعفو..
ُ
ُ
نعم ...ما أن تفسد اللحظة الطارئة مابيننا،
عادل
أنا والفتى الشيخ شوقي بغدادي ،بسبب
ٍ
أو غير ذلك ،حتى يرق الحال ،ويأخذني الندم،
بدماثة االتصال المفاجئ الذي يباغتني فيه،
مكان لطالما
هذا الفتى ـ الشيخ ،فيعيدني إلى
ٍ
ّ
الضيقة،
اعتدت الجلوس فيه ،أبدد في مساحته
ما تستجيب له النفس أحيانًا ،من هوى في
الخالف!! ..ومنحة هي منحة االضطراب ،الذي
يقودنا بعض الوقت ،إلى أبعد ما نريد ،فتضيع
ُ
اإللفة ،التي لي (ولسواي أيضًا) ،في ضجيج
لغة
ِ
أفعال ،ما تلبث أن تذهب ،لتعود الصفات إلى
ٍ
أصحابها.
فطوبى لك ُّأيها الفتى ـ الشيخ.
طوبى لك في األلفة والتجافي،
وطوبى لك في المتسرع من القول ،والمتأنى
من القول.
ٌ
طوبى لك ألنك جزء من تاريخنا (عاثرًا كان
أو محظوظًا!).
وطوبى لك شاعرًا ،شاعرًا وكفى!..
وطوبى لكم أيها المحتفى بهم .طوبى!

*نص الكلمة التي ألقاها الزميل
الدكتور إبراهيم الجرادي ،عضو المكتب
التنفيذي .في احتفالية تكريم المتقاعدين
والفائزين بجائزة األسبوع األدبي للمسرح
في الذكرى الثالثة واألربعين لتأسيس
اتحاد الكتاب العرب.
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دمشــق
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نا�صر زين الدين

غامت الصورة يا شام بعيني
ُ
الضياء
وخبا ذاك
واحتواني في أقاصي الروح
ٌ
ٌ
مظلم ,
ركن
تبسم العزلة في أنحائه
ُ
الخواء .
يشدو
ناشرا ًذاكرتي أبحث في أفيائها ,
ُ
عن وجوه ٍأفلت مثل قناديل الدجى ,
وأياد كزهور الروض تهتز
إذا ما عصف الهجر بها .
كنت آتيك أميرًا
إليك
بجناحي طائر ٍيهفو ِ
صابئا ً يبحث عن أنجمه
موعدي ذات صباح
ّ
كان في حضن التكية ْ ,
حينما هلت كطاووس
من الضوء َّ
علي
َ
 هذه الفلة ُ من يبرود ,ّْ
والخاتم يا روحي هديــة
ُ
والعصافير التي حطت على الصدر-
وفيروز مع الفجر
وشال الخصر
يسبيني بما فيه من األلوان ,
ّ
غجريـة ْ ؟!
هل أمك ِ كانت
 كم ضحكت عندهاارتميت فوق صدري
حتى
ِ
َّ
لكأن الكون أمسى بين كفي َّهدية ْ .
غامت ِ الصورة ُ يا شام بعيني ؛
عابث فوق دروبك
كنت آتيك كطفل
ٍ
أحمل اللوحة والفرشاة َ ,
َ
الميادين العتيقة ْ
أستقصي
ُ
ُ
شرفات ألبستها الريح والشمس
ِ
عباءات من الفتنة ِ ,
ٍ
تيجانًا من الفل ِ ،
وسحر ِ الياسمين .
َ
وار جيدها من فضة
وح ُ ٍ
تهدل خلف المشربيات ِ
يدانيها اليمام ْ ,
ُ
ٌ
َ
وعيون تعشق الضوء تغني
لمواعيد الهوى
ُ
تختلس النظرة َ كالظبية ِ
من خلف الغمام ْ.
ُ
كنت ألقاك ِ
َ
لكي أستشرف البسملة َ الحلوة َ
َ
والزخرف يرنو من قباب ِـك ْ ,
وأالقي النقش والتنزيل والحكمة َ
َ
تغفو فوق باب ِـك ْ ,
ثم أطويها رسومًا وصور ْ ,
راجيا ًأن تغتدي أيقونة ً
القـ ْ
ليس يمحوها َ
در
ُ
أصنع
كنت مزهوًا بما
ْ
وثائر ,
تواقًا

كنت مأخوذًا بهذا العشق
ْ
وحائر ,
نشوان
غامت الصورة يا شام بعيني
وطئت قلبي سنون وسنون ُ ,
ّ
خض ْ
َّ
رأسي شيبًا
بت
ُ
الغضون,
خددت ْ وجهي
ألقاك فال أبصر ُ
كيف
ِ
من كانوا ندامى الروح ِ
من تاهوا على أرصفة ِ الغربة
أو فاضوا حنينًا أبديا؟
آتيك فال ألقى على الشباك ِ « هيثم «
كيف َ
ِ
يسكب الماء على أزهاره ِ عند المساء
وينادي حلوة َ الحي إلى موعدها
فتبارك خطوه أن يتعجل ْ ,
يا لها آنسة الشوق التي ترقبه
ْ
كم تتجمل
فتناغيه ببوح وبسر ِ .
آه كم كان نديم َ األغنيات ْ
حين تروي قصص العشق
وترثي العاشقين
وردة ُ « الحلوة ُ تحييه «
إذا غنت ْ
وتبكيه « نجاة ْ « ,
ويناجي النرجس َ الناعس َ
في أحواضه ِ
إن الح صبح ٌ
واستقامت ْ صلوات .

ّ
عيني خيطا ً من شفق ْ
آه « هيثم ْ « ماس في
َّ
فر كالطائر من غرفت ِـه ِ
ْ
ذات َمغيب ٍ واحترق .
كيف آتيك ِوال ألقى « خلود ْ «
ضحكة ٌ في القلب ِ إن ّ
هلـت ْ
نسيم ٌ َعط ِـر ٌ في الفجر ِ
ترنيمة ْ
ُعيد .
ُ
العصافير
تتبدى طفلة ًحين تناغيها
ويدني خطوها ُ
زهر الشام .
وأرى « َ
فهد « الشريد ْ
ً
عابث َ الليل ِ الذي يهمي علينا ثمال ,
وشفيفًا كضياء الفجر ِ
بسامًا ْ
ودود .
ذلك َالخل الذي ظل َّ وفيًا لدمشق ’
ً
وجميال كدمشق
عندليبًا إذ يغني في لياليها
باذخ ٌ ,
َلـه ُ في الربوة ِ الغناء ركن ٌ ِ
وله في السبكة الخضراء
سحر وفتون
وله البوح وحزن الكون ,
ماطر
إذ تهجره ذات صباح
ٍ
مهجة ُ الروح ِ
فيرثي طيفها كل مساء
ويعزي النفس بالخمرة والصحب
وبالطرفة يتلوها بسحر وبهاء
مرة مضحكة  ,مبكية  ,منثورة كالزهر
أو مخضلة بالدمع
يضنيني بما تسفحه الروح
فأرويها ببوح الشعراء ,
ْ
الشعراء
وبحزن
يا لعينيه التي ظلت بشوق
ترقب الدرب عسى يرجعني
الغربة ,
من وحشة
ِ
واألرض الخواء ْ .
كانت الشمس التي أحببتها تغرب
ُ
مديد
والظل
وغبار الشارع المخنوق يطويهم
ّ
فيشتد التياعي  « :لو أعود ُ «
هربت ْمني سنون ٌ وسنون ُ ,
مزقت روحي الحدود ُ .
غامت ِ الصورة ُ يا شام بعيني
صرت ُ أخشى إن أتيت
أن أرى في الدرب
من يرتاب خطوي ,
أن أنادي الصحب واألحباب واألهل
فال أسمع في األحياء
إال َ
رجع صوتي ,
فإذا ُّ
مت غريبًا ووحيدا
وقصيًا عن روابيك وعن غوطتك
الغناء دهرًا
فلتعيديني إلى حضنك صبًا
وتواريني شهيدا .
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ُ
الرحيل
ُأ
غنية َّ
|

�إ�سماعيل ركاب

َ َ ٌ
ــة !؟  ..رويــدًا يـا ُ
		
رباب
راحل
أ ِ
ً
َ
ُ
ُّ
َ
ُ
كتــاب
أيـا لغــة ُيجـن بـــها
َ
		
اخضــرار في مداري
ويـا ق َم َر
ٍ
ُ
َ
ُ
اإلهــاب
وينتعــش
ُيش ْع ِش ُـعني،
ِ
َ َ
ُ
		
حـات روحـي
ويـا عشبًا على صف ِ
َ ُّ ُّ
الت ُ
ـــراب
ــه ينــدى ويخضـل
ِب ِ
َ
صـوت الكناري في فضـائي
ويـا
ُي َه ْـد ِه ُدني ،وتزدهـ ِـ ُر ِّ
الرغـــابُ
َ
ُ َّ
		
ويـا تفـاحتي ،ونبيــذ كرمـي
َّ
َأيحلـو َ
الش ُ
ـــراب؟
عينيــك
بعد
ِ
ُ
		
ويـا ُعصفــورتي األغلى اعذريني
َ
َ
ُّ
ســت ُ
طاب؟
بعــدك ُي
العـطر
فأي
َِ
ُّ
الغيــث يهمي فـوق أرضـي
وأي
ِ
ْ
ُ
َ
ُ
والهضــاب؟
وتأت ِلــق البــوادي

خرج الجمهور لالستراحة ،وغرقت المنصة في بحر من الصمت
ما عدا أصداء لموسيقى ما زالت في المكان ،لم أرغب في الخروج،
بقيت على مقعدي ،في منتصف المسرح تمامًا.
على المنصة فتاتان جميلتان ،متقاربان في الطول ،األولى كلير
الفرنسية شقراء طويلة ،تخضب بياض وجهها بحمرة بادية ،ولها
شعر أشقر مضفور ومثبت بشريطة حمراء زاهية ،وحول عنقها
طوق يلتمع بقوة حين يمتزج بشيء من الضوء ،وبدت ساقاها
كساقي فرس تستعد لسباق طويل ،تميل على إحداهما أحيانًا،
ثم تعاود االرتكاز على األخ��رى ،بينما تثرثر بصوت مرتفع مع
بلقيس الهندية التي تقف قبالتها.
بلقيس الهندية طويلة أيضًا ،سمراء كحبة قهوة نضجت على
نار هادئة ،أو كأن مالمحها اختزنت كل شموس الشرق الالهبة،
عيناها قطعتان من ليل وجرأة ،وشعرها يتموج المعًا تحت أضواء
المسرح ،وانكشفت سمرتها تحت إزار التف بعناية حول كتفها
والقسم األسفل من ظهرها ،ومن تحت اإلزار تطل سرتها كعين
ً
وقحة ،ثم تختفي حين تستدير يمينًا أو شماال.
كانتا تثرثران ،وتضحكان ،وتعانق كل منهما األخرى لتغرق
مرة أخرى في موجة من الضحك المتصل ،حتى ليشعر المشاهد
أن عالمًا من السعادة ُيبنى اآلن على المسرح ،أو لكأنما تالشت على
شفاههما كل أحزان الشرق وجبروت الغرب.
كنت أرقب المشهد بانتباه شديد ،وكثيرًا ما ضحكت بعدوى
ضحكتهما التي تنثال فوق المقاعد الفارغة.
ً
يبدو لي أن كال منهما تحاول أن تعلم األخرى رقص
بالدها،
بدت كلير الفرنسية ترقص في المكان ،وبلقيس الهندية

ترقب أقدامها بتحفز واهتمام شديدين ،توقفت كلير ،ثم حاولت
بلقيس أن تقلدها ،حاولت استعادة حركاتها وتموجات خصرها
النحيل ،استدارت في المكان خطوة نحو اليمين وأخرى نحو اليسار،
وثالثة نحو الخلف ،ثم أعادت خطواتها بسرعة فائقة فتعثرت،
كادت أن تسقط ،ضحكت ثم ما لبثت أن تابعت برشاقة بالغة
رقصة هندية كانت تقدمها على المسرح قبل قليل توقفت فجأة،
وغرقت الفتاتان بموجة من الضحك الطفولي الذي يأسر القلوب.
بعد لحظات:
بدأت بلقيس الهندية تستدير في المكان ،وكلير الفرنسية
ترقبها باهتمام شديد ،ثم حاولت تقليد حركاتها تعثرت ،التف
ً
ساقاها إحداهما حول األخرى ،مالت قليال ثم استقامت وتابعت
رقصة صاخبة وسريعة كانت تقدمها على المسرح قبل ساعات.
ً
يبدو أن األمر ليس سهال ،أعادتا الكرة مرارًا ،وعلى الرغم من
إصرارهما المتصل لم تنجح أي منهما في إتقان حركات األخرى.
أما أنا فكنت أحرك أقدامي بعفوية بالغة ،وتداخلت حركاتي
مع حركاتهما على المسرح ،وفي كل لحظة تمر تزداد رغبتي في
المشاهدة ،إلى أن انتهت متعتي بدخول الجمهور مرة أخرى؛
حيث نهضت الموسيقا من جديد ،بينما تراكضت الفتاتان نحو
ّ
المخصصين في المسرح ،ركضت كلير نحو فرقتها
مكانيهما
التي تتوضع في الركن الغربي من المسرح ،والتحقت بلقيس
بفرقتها التي توضعت في الركن الشرقي ،وظلت كل منهما
تلوح لألخرى كلما سنحت الفرصة بذلك .أما أنا فقد ظلت عيناي
تتراقصان بين الشرق والغرب ،بينما غاص المسرح في صخب
الفرق الراقصة ،وامتزجت األلحان لتمنح المكان لحظة نادرة من
فرح غامر نتوق إليه جميعًا.

ُ
َْ
ٌ
		
انبجــاس
العشــق
وهل زيتونـة
ِ
ْ ُ َ ْ
ســحب َّ
الس ُ
َ
ــحاب؟
مري ان
إذا ِمن ع
ُ
َّ
ُ
َ
ٌ
َ
ْ
وأقف َر ِت الفصـول ،وحـل يبــس
ُ َْ َ َ ُ
َ
الغ ُ
ـــراب
وسـاد البــوم ،وابتهج
ٌ
ُّ
ُ
ٌ
كئيـب
بـح إشــراق
وشمس الص ِ
ْ
ومغ َّ
ُ
يـــؤوب ُ
ُ
آب
اإليـــاب
بــر
ِ
َ َ ٌ
ِّ
ــة !؟  ..على َم ْ
ـل ,فإنـي
ه
راحل
أ ِ
ٍ
ٌ
ْ
ِّ
ُ
ْ
ــك الغيـــــابُ
ضيـاع إن يغيب ِ
ٌ
فيـه ُ
وروض َ
طيــر
غيـر
ليـس ِ
ٍ
واسيـه ِّ
ُ
حــــاب
الص
كسـير ,ما ُي
ِ
ٌ ٍ
ٌ
ٌ
وســطر		
معــان َدة ،
وقافيــة
ِ
ُ ْ
ُ
ســـــياب
ــه القلق ان
على
أهداب ِ
ِ
ٌ
َ
ٌ
فيـــه
سـاكن ال نبض
وحرف
ِ
غــاد َر ُه ُ
كمثــل البحر َ
الع ُ
بـــاب
ِ
ِ
َ ْ
		
لعينيـك اشــتهائي
ـل،
ِ
على مه ٍ
خمر ِك و ُّ
والله ُ
ُ
ضــــاب
الر
أنــا
ِ
ُ ِّ
عت ُق ُ
		
ــه فتزهــو في الليــالي
أ
ٌ
ِّ
ُ
ُ
شهــــاب
قناديـل يضوؤهـــا
ُ ُُ َ ْ
تن َتب ُ
		
ــه العـــذارى
وأنثــره ف
ِ
َّ
َّ
َ
ُ
ويــرجع للثمانيـــن الش ُ
بـــاب
ِ
ُ ُ
درب القـــوافي		
وأزرعــه على َِ
ُ
ْ
ُ
ُ
ـــذاب
الع
فتن ِبثـــق األغاريــد ِ
ُ
وأسك ُب ُ
ــه كؤوســـًا ُم َ
عــات
تر ٍ
َّ
ُ ِّ
ُ
بــــاب
وينقش ُع الض
أوز ُعهـــا،
ِ
َ َ ٌ
		
راحلــة !؟  ..وما يبقى ِلروحـي
أ ِ
ْ
َّ
َ
ُ
اإليـــاب؟
إذا أبطــأ ِت ،أو عـز
وج ُ
فأنت قصيدتيُ ،
		
نـون نبضــي
ِ
َ
طر ف َّو َح ُ
الع ُ
ــــه ْانســـكابُ
وأنت ِ
ِ
َ
ُ
ْ
ــط
وأنت الغيث في
ســنوات قح ٍ
ِ
ِ
َ َ ُّ
َّ
تــال ٌت و غــابُ
ــه تخضــل
ِب ِ
َ
تعالـي  ..هذه ُّ
ٌ
ْ
		
الدنيـــا هبـــاء
َْ ْ ُ
ٌ
ُ
ربـــاب
ــموس يا
حلـت ش
إذا ارت
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دم الشهيد
|

عبداللطيف حمرز

-1ّ
عت ُ
قت جــمرة جــرحـي في شراييني
روحًا ّ
تحررني من حمأة الطيــــــن
ُ
ومحرابها أحــالم أمتنـــــا
روحًا
وفي سريرتها أسرار تكــــوينــــي
ُ
تـــضيئني حلـــمًا ،يقتــادنــي أبــــدًا
ومـن سمــــــاوات عفو الله يدنيني
نبض الشهادة يسري في جذور دمي
ّ
وهـــــــو الــــذي بأمــانه يغـذيني
ٌ
َ
ستشهد الفجر فاإلصباح منطـــــــلق
ُي
وفوق كفيه شمس الكاف والنون

مقاومون ،وسيف الحق في يــدهم
يمزقون الدجى عن ثــــــوب تدجين
ً
ً
سالحــــهم دمــهم ،بذال وتضحيـــة
يضيق عن دمهم شريــان توطيـــن
هيهات ،أن يستريح الجرح في دمهم
ُ َّ
ٌ
لكـــي تعــزز أوهــــــام لصهيــون
دم الشهيد صبـــــاح المجد في وطنــي
شروق آذار في آفاق تشرين
* * * * *
-2يا إلهي

* * * * *
قد شـــــاءنا الله أن نحيــــا سواسية ً
في ظل عيش رغيد الحب ،مأمون
ً
وأن نعيشً ،
ً
وتقـــــى
إخاء ،حكمة
مــوطن بدم األحـرار معجــــــون
في
ِ
ً
أرادنا أمـــــة ،ضـــاءت رسالتــــها
ِّ
ّ
سماوي الموازين
مصبــاح حــق،
ً
فكيف نطفىء عقال في بصائــرنـــــا
ّ
ونستريح إلى أنيـــــــــاب تنيــن ؟
ونترك الوطن الغــــالي يضيع ُس ً
دى
ّ
بليل كالمجــــــانين
نمشي ،نغني ٍ

تعب العمر فــــي خاليـــــــا دمائـــي
ناظرًا للسمـــــاء ،باستحيــاء
يشتكــي ،يشتهي وينتظـر الغيب،
بخــوف َّ
محب ٍب ورجــــــــــــاء
ٍ
ً
يا إلــهي ،أحيــاك قلبـــــًا وعــقــال
طائعًا ،راضيًا ،بحكم القضاء
َب ْي َد ّ
أن الــزمـــان ّ
وجــه مسـراه
بعيدًا عــن نعميـات السمـــــاء

*

* * * *
ُ
دمشق حاضنة ُ التاريخ ،دوحتـــه
أمجاد سيف ،صقيل ّ
ُ
الحد ،مسنــون
ِ
ُ
ّ
تشع أنشودة ً خضراء ،قد نسجت
من نسمة الصبح ،من بوح البساتين
ّ
شعر ،ال مثيل لــــــــه
ديوان
ترف
ِ
ومـــن سالفته كـــل الـــدواويــــــــــن
وقاسيون ،وفي مسرى قصيدتــــه
نبـــض الــعروبة في كـــل األحـــايين
* * * * *
داليـــــة
دمشق فــي مهجتي أنـفـاس
ٍ
صهباؤها من هموم الـــدهر تشفيني
هي الكرامة ،إصرارًا ،وسيف ً
وغى
في عمق غضبتها نار الـــــــــبراكين
بنفسجة
وفي ابتسامتهـــــا رؤيـــــــا
ٍ
مجبولة ،بارتعاشات الريــــــــاحين
ٍ
ً
ُ َ
من أجلــهــا تبذل األرواح بـــــاسمة
وتستطاب المنايـــــــا في الميــــادين

* * * * *
أمل
بحثت في دفتر األحــــــــالم عن ٍ
مستقبل ،بالجن مسكون
في جيب
ٍ
ً
مستقبل ،صهينوا رؤياه عولمـــــة
ٍ
لفرعــــون وقـــــــــارون
وأسلموه
ٍ
مستقبل جاء «أوباما» ليرسمــــــه
تضليـــل وأفيـــــون
لكـــن بريشــة
ٍ
َْ
ورغم هذا فأعراب النفــــــاق مشوا
بـــأوراق مــــن التيـن
يفــــاخرون
ٍ
َ
ناد ْوه بــابــا ،ومــامــا ،تاركين له
ّ
أرض ّ
النبوات في ذ ٍل وفي لــــــين
والله يلعنهم ،والــــقدس تلعنهـــــم
وكـــل أوراق زيتـــــون وليمــــون
*

* * * *
أيا فلسطين ،يا جرحًا يضيء لنــــا
درب الرسالـة في الدنيا وفي الدين
أنت الحقيقة ،ال معنى لنا أبــــــــدًا
ّ
نحق ْق ،غدًا َع ْ
ـــــو َد الماليين
ما لم

* * * * *
بعصر
كيف نمشي إلــــى األمــــــام
ٍ
وهو يمشي مستدبرًا للوراء؟
قادنا كي نخوض أوحال ماضينـــــا
ً
وننسى مستقبال من إخــــــــاء
دمـــاء
وسقانـــــا مستنقعـــًا مــــن
ٍ
ودعانــا إلــى سيــوف العــداء
ّ
المدمـــــاة
هل سنقتات بالوحــــول
ُ
لنسقى مـــن عاصفات الشقاء
* * * * *
بعــــالم كـــل مـــــــا فيه
كيف نحيا
ٍ
َ
مــبرمــج وشــراء؟
لبيع
ٍ
قيم الــروح في مرايـــاه صـــــارت
ُ
خرافــة وهــراء
صورًا من
ٍ
ً
ومعنى
وكتـــاب األخـــــالق لفظـــًا
لــغـة البائسين والــفـقــراء
أترانا نرضى برأي الشياطيــــــن
ونأبــى نصيحة العقـــالء؟
أنــا أرثي لصاحب الــعقـل ال يشرب
 كي يستريح – كأس الغباء.يصعب العيش حينما يصبح الشيطان
فــي األرض ّس َ
يد الحكمــاء .
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خطايا ليلى

مر�شدة جاوي�ش

|

�سلوى بن رحومة ـ تون�س

وأسرق من نبض عشقي
مسافات صمت تحن إليك
من فيض شوقي
لحائظ بوح
تفتش في كل ليل
ضياء يديك..
وأسأل نفسي...
أين مني الرضا..؟
لماذا رحلت ،وذنبي الوحيد
حبي الكبير ..كثير عليك

ْ َ
وج ُهك
يهز ُمني
ِ
ما شاء اللهْ
ُ ُ
اإلبحار األول
ففيه
ِ
نحو أساطير ُ
الج ُزر العذراءْ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
مسامات َ
الخضراء
در
الب
تلك
ِ
ْ ُ ُ ُ َ
حبك
ما إن قلت أ
َ
ْ
حتى َ
ٌ
أشجار
ارتعشت
ُ َ
تنة َ
صار
الف ِ
ون ِ
والماء ِبل ِ
َ
وشهق َ
الج ْم ُر
َ َ
ُ
الليل اشت َعل ْت
وأوراق ْ ُ ِ
ْ ُ ُ ُ َ
حبك
ما إن قلت أ
قطع النرج ُس ر ْح َل َتهُ
حتى َ
ُِ ِ
ُ
والنعناع العاشق
َّ
مس ِشفاهي
ُ
الطالع
يا هذا
القلب
أحراج
ِم ْن
ِ
ِ
الضوء
وعسل
ِ
ِ
الروح
وآيات
ِ
ِ
َ
أحبك ..
َ ََ
َ
كم أ ْوغل في موسيقاك ..
عقيقي ..
َ
َ
فيروزك
وانتشر ْت في
ِ
أشواقي
وشقائق عطري؟
ُّ
يا هذا الطاعن بالزرقة
ومساءات ّ
الرقة
ً
َ
أمطرت قليال
هل
ُ
َ
إن الورد يفيض
وبلل ما يتشاجنُ
في لغتي
ْ
بالسوسن
فاكتب
ِ
ّ
إن الماسة

17

ُ
رهن يديك
ْ
ّ
احترقت
وإن فراشاتي
وهي تقوم إليك
ُ
تذكر
هل
كيف المسك الفاتن
ّ
طوق روحينا
هل تصغي ..كيف الغابة
ُت ُ
صدر صوتينا
حين تمامًا
ُ
كنا في المجهول
من المتعة نهذي
ُ
لن أحل َم أكثر
مما فاجأني برق الليلك
ً
وهو طويال
يسري في شفتينا
إني مازلت
ألملم ما انفطر من اللوز
ْ
ومن ُد ّراق خرائبنا
إنك كالعادة
تغرق في الصمت
وتتركني في اإلشعال العالي
لغرائبنا
َ
سأناديك مرارًا
ُ َ
حتى تسدل فوقي
ً
أستارًا محرقة
من نارنج الرغبة
وجحيم الشعر
فلماذا تبقى ..مثل بياض
وأثير يترامى
في الومض الصوفيّ
ُ
وفي نسك الخمر..؟

أذكر نفسي بذنبي
لعلي أمل حنيني إليك
لكن نفسي ..تركت
كرامتها والعنفوان
..منذ احتللت قلبي
وجيوشه رفضت حربًا عليك
فصرت تحفظ عن ظهر قلب كل أبوابي
وبعد ،لم أجد أي طريق يؤدي إليك
صرت كتابًا عاري الكلمات
وظللت شفرة..
تغلق كل المعاني
تغلق كل رجائي إليك
وأصر
ً
ان الحب أبدًا ..ليس دخيال عليك
بأنك مالك..
وإن منعت عني غني جنانك
فجنتي ان تذكر اسمي
على شفتيك
أن تمنحني شرف الطواف بك
وإن لم تسمح بتقبيل حجرك
وإن لم تسمح بغير حجة كل سنة
فإني حتمًا أعود إليك
ألن التعبد في محرابك يا سيدي
أقل حالل أهدي إليك
***
خذني على كفيك
وانظر
انظر إلي بحس يديك
انظر إلى نور قلبي
كيف ينطفئ كلما
منعت عني الصالة في قبلتيك

انظر حبيبي
إلى كلماتي
فهذا حبي إليك
خطايا ..خطايا..
ولن أرجع عنها
حتى تؤمن،
بأن ذنبي الوحيد إذا غبت يومًا
عن ناظريك
ذنبي ،إذا تركت التعبد في محرابك
..أغلقت بابي
واعتنقت دينًا سواك
أغلقت بابي،
وعانقت روحًا سواك
وصار حبك ذنب غيري
وصار قلبي ،ال يجيد عزف سنفونياتي
إليك
.....
***
ها أنا ذا شبعت خطايا
كلما اشتد حنيني إليك
يناديك قلبي من كل باب
لتفرج عن سجن حبه
تصدق بأن ال ذنب غير ابتعادي عنك
وما حياتي وأنت تغلق كل أبوابي إليك
ما حياتي وقلبي يرفض النبض لغيرك
وقلبك يجيد التعالي
يجيد إشهار انهزامي
يجيد ردي إلي
ما حياتي وجناني نظرة منك إلي
تستجيدها عيني مرارًا
لتجد الصد ردًا وفيًا
إليك ،آخر أقالم الكتابة
آخر أقالم شفاهي
حمرة بدمي
فال تعلن الحرب على قلب صغير
صرت تجيد عذابه
***
ليتني أجيد التمنع
لينقلب هجرك
أنواع عباده
ليتني لم أجد الحب يومًا،
حتى ال يمنحني الناس لقب ليلى
وتمنحني أنت عذابه..
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الج ْرح
ُ
|

جنوب السودان

د .فايز عز الدين

-1َ
قد ٌر....
ُ ِّ ُ ّ ُ ّ َ
الر ِاعف بالقهر
يحرك ِظله
َ
ّ
ِّ
ْ
األخير
يفج ُر صرخة الزمن
ُّ
َ
أسراب
يزف
النوارس
ِ
َ
بحر من َد ٍم
صوب ٍ
ُ َ
ينثر ريشه
والنورس البحري
َ َ
َّ
المدمى
الموج
في خفق ِة
ِ
َ
وس ْك َر ِة َ
َ
الم ِّد على خ ِّد
ِّ ْ
الرمال.
***
-2-

ُ
الغوطتين
ناطرت َب ْو َح
ِ
َ
ُ
ورحت ُ
أرقب نشوة

المسافر
والحور
الصفصاف
ِ
ِ
ِ
في األعالي...
ََ َ ْ ُ َ َ َ
األطيار
ارف
ووقفت عند مش ِ
ِ
ُ ُ
وهي تعانق ّ َ
ناتها
الريح على وك ِ
َ
ُ
وتحوم في ز ْه ٍو على سحر
ِّ ْ
الظالل.
***
-3-

َ ْ ُ َ ْ َ ّ
حو في
ولكم ح ِلمت ِبمعب ٍر للص ِ
فجر التجدد منذ لم ْ
تح ُن
ِ
ِ
َ
تضوع روائحُ
ُ
البراعم ،كي
ّ
الندي
األمل
َ
ّ
المغر ِد
المجد
بنكهة
وتستحيل
ِ
ِ
ْ َ
طقس
ألف
ٍ
ْ
من َج َمال.
***
-4هذي مغانينا الكئيبة
ْ
أقامت ُع ْر َس َها َ
الو ِرد َّي
قد
طيفًا للذين يسافرون مع
الخلود.
ُ ْ ٌ ُ َ ُّ
والبغي ِغيالن تدثر
ْ
المطامح
َمك َرها بين
ِ
ُ
وراء
ثم تلهث من ِ
َ ْ
أبي ُرغال.
-5َ ِّ
َْ
الموت نحيا
فوق كف
ِ

|

في طوابير َ
وموكب
الء
الب ِ
ِ
ِ
َ
هام
ِ
األسفار نمضي نحو ِ
ُْ
الجل ُج ْله
ُّ
الترسل في تراتيل
وعلى
ُّ
َ
ْ
الوداع ت ُحط ُ
األنبياء
روح
ِ
ُّ
والشام في ألق التوه ِج
ُ
ُ
الشعاع
والثوب
ترتدي ُحلمًا
ِ
ْ
من الجالل.
***
-6ُ
إيه دمشق....
ٍ
ُ
ُ
وقد رأيتك تشعل َ
َ
الصبر
ين
ِ
ِ
ً
نهر المالحم
ِقنديال على ِ
َ
حر َ
ُت ّ
َّ
العربي ِم َم ْن
رين َج َمال ِك
َ َّ َ
بأسواق
باع ِعزته
ِ
ِّ
النخاسه
ُ
ّ
توزع ُن َ
ور َها
والشمعة الثكلى
ُ
ْ
َ
مو َّي ن ْجمًا ال ُيطال.
األ ِ
***
-7ُ
إيه دمشق....
ٍ
ْ
ُ
ُّ
ََ
هور
وقد عرفت ِك في ترانيم الد ِ
ْ
وفي رياض ُ
رسلين
الم
ِ
ْ َ َ
َ
َع َرف ُت ت ْوق القادمين إلى
ّ
ْ
الثرى ُ
األمين
الح ِّر
الحيا ِة على
َ ْ
ّ
ُ
وع َرف ُت كيف تعاقرين الش ْج َو
ْ
في ُج ْر ِح السؤال.
***
-8ُ
الر َ
أدار ُّ
َق َد ٌر يفيض َبم ْن َ
وح
َغ ْربًاَ ...و ْهمًا على َر ْجع ّ
الصدى
ِ
َو َي ُش ُّد َق ْب َض َة َك ّفه َب َطرًاَ
ُ ْ
الم َحال.
على َج َب ِل
***
-9َ
في ُج ّب ِة الغ ْد ِر على َص ْد ِر
ٌ
الحرائق واقف...
ِ
َ ْ ُ ْ ُ ّ
النار على َجمرْ
من يض ِرم
ِ
المجوسَ ...و َي ُ
صيح َج ْهرًا
ْ َ ُ
ناط َح َصخ َرنا َو ْعل
كي ُي ِ
َّ ْ
الش َمال.

جاك �صربي ال�شما�س
ُ
الخطوب
تزمجر في مرابعنا
		

هجران «جنوب»
وينحب بعد
ٍ

وسودان العروبة قد تالشت
به اآلمال وانهارت دروب
		
ُ
َّ
وأنت باألسى شفة الرزايا
ّ
ورو َع ِت المآقي والقلوب
		
ُ
وجه
وأقفر بالذبول سناء ٍ
وباتت تعتري الوجه الشحوب
		
ٌ
أالسرائيل سعف في نخيل
ُ
وتنهش ُه المخالب والنيوب
		
وحرف الضاد تندبه الثكالى
		

ويجثم في روابيه الغروب

فكم تدمى القلوب على بقاع
		

تفتتها الضغائن والخطوب

ولن تحيا ٌ
بالد دون عز
َّ
ِّ
توس ُدها المذلة والكروب
		
غد يقتات َّ
صبًا
وأخشى من ٍ
ِّ
ُ
ُ
والحروب
المطامع
تمزقه
		
ُ
رم
ولم يجد اغتفار بعد ج ٍ
ُ
ذنوب
ألصنام
ولم تغفر
		
ٍ
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الشرقية!..
|

حممد حمود

ـ الشرقية..؟
ـ  ..الشرقية!

أستطيع دعوتك إلى فنجان قهوة..؟
(..فقط مالت برقبتها مع إيماءة ،من

ٍّ
مقعد
تبحث عيناي عن
ثنائي فارغ ..شفتيها وحاجبيها ..أخذتني سحرًا!..
ٍ
أمسح َ
العرق عن نظارتي ،أفتح الجريدة،
ـ2ـ
وأنظر فيها!..

((الحب يصنع السعادة ))!..كتبت مرة،

لست إنسانًا نكديًا ـ على األقل هكذا وبالمحبس الذهبي في خنصري األيمن،
يعرفني الناس ،ولكني أشعر بفراغ داخلي أستطيع أن أملك حبي والسعادة!..
مستديم(( !..أحتاج إلى ح��ض��ن ))!!...نداء

صحيح أن جميع أصدقائي ارتبطوا

شعري ،يتردد في أرج��اء ص��دري غالبًا ـ قبلي ،ولكني حظيت بما لم يحظو به ..أنا
لحظات الوحدة والحنين..
م��ح��دد ل��ح��زن��ي ،لكني
م��ا م��ن س��ب��ب
ٍ

في المدار
ٌ
وردة تدعى دمشق..
حاصروها بالمدى،
ّ
الغبي ِة،
بالتواريخ
بالسديم
ِ
وبالسدى..
ْ
خرجت أبهى دمشق
عطرها كان الفدا!..
*
في الشوارع
والميادين العريقة..
خرجت أزهارها نسمًا رقيقة..
حدثينا يا عروس المجد
عن تلك الصديقة..
عن سناها اليعربي،
عن مالحمها،
الخطوات
عن
ِ
واثقة
أنيقة..
*
ُّ
بيت في دمشق
كل ٍ
ٌ
قلوب في حلب..
ُله
ٌ
أزاهير
في حماة له
ٌ
وناي من قصب..
ُ
حدثيهم يا دمشق عن البطوالت
التي أزكت بروق المجد،
غضب اللهب..
من
ِ
عن مفاخر ميسلون
عن فدا جبل العرب..
كيف َ
لملم حشده الباغي كليال

وانسحب!..
*
في المدار
ٌ
ٌ
نجمة وهاجة تدعى دمشق..
َّ
بسماء من غبار
طوقوها
ٍ
فارتدت عطرًا وغار
ثم دارت في مدار
أخضر اللون
ُمنار..
ُ
شمس دير الزور،
ُ
مساء الالذقية..
أقمار
ِ
ُ
شجر البلعاس
ُ
نخل اليعربية..
ُ
شرق سوريا
ومغربها،
السفوح المخملية..
جنة الله،
ُ
قلوب العرب واآلتين
شيم وفية..
من
ٍ
هللوا هذي دمشق
ُّ
ُّ
يمتد
سرها الضوء الذي
فلسطين
قدس
من
ٍ
ِ
َ
إلى مصر البهية..
*
أيها الباغون
أحالف األعاريب الصغار..
ٍّ
خرافي،
ليل
سوف تمضون إلى ٍ
يفاجئكم جدار..
وسنمضي في دمشق
لنشيد االنتصار..

محل حسد الجميع ..أعينهم تقول!
ـ3ـ

حزين!!..
ذراع����ي ال��ي��م��ن��ى ت��ح��وط��ه��ا ،تلفها،
الباب ُيفتح! ..ألتفت ((فتاة ))!..تلتقي تتملكها ،فيما أصابع ُيسراي تزيح ذؤابات
ً
نظراتنا ُ
المكابرة الحيية ،ثم تنكسر عاجال !..الشعر المندى بالمطر عن وجهها ..أقبلها..
أزيح جسمي جانبًا ،تاركًا فارغًا مناسبًا آلخر !..أضمها ..أشمها ..وأستمتع بنشوة التصاق
يتسع صدري وأتهيأ ،لكنها تجلس على ثدييها اللدنين الدافئين بصدري..
مقعد آخر ..يتسع الفراغ في صدري ،ألملم

ـ4ـ

كبريائي المكلوم ..وأنطوي على طفلي

ها نحن من الباب الكبير المشرع ندخل..

المحزون..

الزغاريد ..االبتسامات ..أزه��ار الياسمين

أغرق في جريدتي ،أن��زوي في مكاني ،تحتفل بنا !..وبين الحضور أستطيع أن أرى
وأهجس بالرحيل ـ الرحيل دون كلفة ،خارج ُوجهاء بلدتي والمنطقة ..أنا ..عريس!!..
حدود العشيرة ،حنينًا إلى ..نفسي!
ـ1ـ

أخيرًا!..
في غرفة النوم ها صرنا ـ أخيرًا !!..اإلضاءة

الفتاة تجلس بجانبي ..فخذها الطري حمراء خافتة ..والموسيقى نبض قلوب
المثير يالمس ف��خ��ذي ..يلهبني ،يوقد ترتجف !..قد ال أدري من أين أبدأ ـ ولكن
الدم في عروقي ـ وال أزيح فخذي وال هي أدري بالطبع أين أنتهي !..أتمهل معتمدًا
َّ
تزيح!..
أتشجع ..أسمح لنفسي بالنظر إليها ـ أريد أن أعيش اللحظة بأدق تفاصيلها..
مبتسمًا ،تستقبلني هي بابتسامة صغيرة إحساساتها وال��ل��ذائ��ذ ..أري��ده��ا عمرًا ال
ألطف ،يرفرف قلبي ،أشعر بأني أعرفها ينتهي ..أريدها فطورًا مالئمًا لصيام دام
منذ آمد بعيد !..نحن مؤتلفان فطرة !..هي ثالثة عقود ـ وبضعة ق��رون! ..ومع جرأتها
بالتحديد من كنت أنتظر !..انتظرتها كثيرًا المفاجئة يزداد المر إثارة وجنونًا!..
ولكن ..ثالثة عقود ألجلها شيء يسير!..

*

ـ لو سمحت..؟ (توقف السيارة ..،تريد أن
ـ لو سمحت..؟ (أنخطف من شرودي
َّ
تترجل ،أترجل خلفها ،أناديها.
تترجل الفتاة من السيارة ..وتمضي!..
عائدًا..
ـ يا آنسة..؟
مغر أكثر)!..
ـ عفوًا!..؟!
ٍ
(بكبرياء ٍ

بالتفاتة عابرة مكابرة!..
وأكتفي انا
ٍ
((لم ال ينشرون لي ما أكتب ل��م!..؟!))..

ـ  ..أنا ..أنا الكاتب مسعود .ومسعود !..ألملم الجريدة ،وأتنهد بصمت!..
(مع ابتسامة واثقة)..
ً
ً
ـ حقًا..؟! ..أهال ومرحبًا ..أهال!..

ـ الشرقية..؟
ألتفت(( ..ف��ت��اة ))!..يتوهج قلبي من

ـ ..في الحقيقة أتساءل فقط إن كنت جديد و..
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الالتيني ؟
الملحمي
الشاعر
جيليوس
ير
من هو ِف ْ
ُ
ُ
ّ
ّ
موري�س جالل
مقدمة المترجم
ُ
ُ
ُ
ّ
الشاعر الالتيني يدعى « بوبليوس
كان
فيرجيليوس مارو Publius Virgilius Maro
َ
ومات عام  19ق.م في إيطاليا
«ُ .ولد عام 70
القديمة .ولبث َردح��ًا مديدًا على صداقة مع
ّ
االمبراطور «أوكتافيوس  .»Octaviusألف
ً
ْ
«إينييد
فيرجيوليوس ملحمة بطولية دعاها
 »ENEIDEوهي تشتمل على اثنتي عشرة
قصيدة ابتكرها ما بين األع���وام  29و .19
ُ
ّ
قومية ت��روي وقائع حدثت
والملحمة ه��ذه
َ
عقب انتصار اإلغريقيين على مدينة طروادة
فالمهاجرون منها أبحروا إلى األقطار الالتينية
المنتشرة في إيطاليا الحالية .وآلت هاتيك
الحوادث إلى عتبة التأسيس لمدينة رومة
 Romaالتي ستغدو عاصمة االمبراطورية
الرومانية.
َ
الشاعر فيرجيليوس لم ينجز ما كان
بيد أن
ُ
يتوق إليه من قرض الشعر ،وذلك ألنه مات
َ
حتف أنفه .لكن ملحمة اإلينييد قد تركت أثرًا
أدبيًا بليغًا على اآلداب الالتينية في غرب أوروبا
َ
بخاصة ،فبرز حول حياة هذا الشاعر وقصيد ِه
جم من األساطير.

فيرجيل
VIRGIL
السعادة

( 19 – 70ق.م).

سعداء ُُ
هم ! بلى !
سعادة فائقه
بل على
ٍ
َ
الساكنه
لو أدركوا براحًا سعادتهم
ِ
ّ
المتواضعون
القرويون
هؤالء
ِ
َ
واألقوياء من هؤالء الحارثين
ُ
فهم عن َ
ّ
الدموية بعيدون
المعارك
ّ
كفاح ُملط ٍخ ينؤون
عن كل
ٍ
ُ
الهدوء َ
والسالم
إذ يمضون في
ِ
َ
النقي والمبهج َ
ِّ
من األيام
بعض
ِ
ُ
إن تربة األرض بعينهاَ
َ
وشغفهم
هي قبلة توقهم
ِ
ُ
ُ
هي تربة تفيض َ
َ
غزير ثمارها عليهم
ّ
ُ َ
وذلك حقًا مقابل تعش ِقهم بها
ْ َ
ْ
يكن لديهم من الخيرات
فإن لم
ومن قصور بأبواب متغطرسات
ُ
ُ
َ
جموع البشر المستضعفين
حيث يهرع
هوادة خاضعين
ويلبثون دون
ٍ
َ
منازل ُغ ْ
ُ
وهناك ّرست في ُجدرانها
جم من
رشفي ٌ
َ
ّ
بمقادير ثمينات
ات تبقى
َح
ُ ُ
ٌ
وصفيحات برونزية من كورنثوس

ٌ
ُ
حرير بلون ألماسي
وأنسجة ِحياكتها من
ٍ
ّ
األرجواني البنفسجي
ومن الصوف
ومن الزيوت الفاغيات
َ
فمن ينعمون بكل هذي الثروات
هم بالراحة السعيدة ينعمون
 وهكذا دون التكدير البريء يعيشونّ
متجددات
وتلبث الممتلكات دومًا
بأحيان من الراحة إزاء أفق فسيح
وفي غضونه ّ
جم من المغائر الفسيحات
ومن المياه الحية في ُ
البحيرات
ويغدو هناك النعاس الطفيف
في ظالل خمائل على خضار ظريف
بخاصة
عند ساعة الظهيرة
ٍ
ثم لدى كل الرياض العشيبات
إذ َي ِف ُد المساء وإذاك تترى
من البقر خوارات مديدات
ّ
أما بعض اآلخرين فيتوقونإلى أضجاعهم على األطلس من الحرير
وإلى أن يكرعوا في ماء ُجمانة كريمه
وآخرون على موج البحار يسوحون
ِّ
ويلبثون باألصالة متقلدين
ويهرعون إلى مصاحبة الملوك
في منازل قصورهم النائيات
وباألحرى قد يخونون
أرض أوطانهم حيث يعيشون
فيما يبقى بعضهم على راحتهم
متشبثين بجم ثراء ذهبهم
ثم يدفنون ذهبهم خوفًا عليه وحرصاشعب
حظية
وقد يسعون بثرائهم إلى
ِ
ٍ
ّ
غبي
َ
وقد يجترحون بأيديهم اغتيال إخوتهم
وإذ يبقون بتربة أجدادهم متولعين
يصيرون دون بؤس وضياع في الورى
بعيدين عن آفاق موحشات أخرى
مقتربين من عتبة أهاليهم وأصدقائهم
ْ
شهدت َ
يوم والدتهم
وهي التي
وقد َ
ُ
قشيب مزدهر
وطن
يسعون إلى
ٍ
ٍ
وقد يتورطون بخضوعهم ّ
لسيد ُم ّ
تجبر

أما الفالح ،فمنذ انبالج الفجريقوم بحرث حقله دون هواده
فهو يرى أن ليس ثمة أية راحه
في ما ّ
ّ
المهمات القاهرات
يخص
َ
وهناك ما هي أخرى من الواجبات
ومع كر الزمان يغدو عددها متراكما
لكي ّ
تقوت َ
أبناء الفالح الصغار
َ
وكذا زوجته وكل حيواناته

وبقصد أن تتراكم السنابل الجاهزه
ْ
ُيقدم على تكديسها في الهرى
ويجمع في إسطبله قطعانه
ويخزن الخمر في بيت مؤوناته
] [ ...
ها هو الخريف الظريف قد أتىّ
وبصحبته رف من اليمامات
ٌ
ً
ّ
بهيميه
وبغتة ترتفع ضجة
من تساقط بعض التفاحات
ً
ّ
واقعة على التربة الجافة المنسيه
وعلى بعض السفوح ُ
ّ
لموديات
الج
إذاك حان قطاف العنب من عناقيدها
وقد غدت َّ
مذهبة بحرارات ُم ِّ
تكررات
وبأشعة الشمس تميل عند األصيل
الم ّ
أما الزيتونة ُ
تحدبة ففاضت
بمذاقها ونكهاتها الصابونيات
ً
فتنسحق دارجة تترى
في أجواف المعصرة والرحى
وفي الغابات الكثيفات
ّ
تحمر من القطلب الثمرات
التربة أحمرا
وتجعل أديم
ِ
ُ
وتروح الخنازير قبل األمسية
ً
منكفئة إلى إسطبلها الظليل
وقد باتت تلتهم البلوط العسيل
ّ
أما الزوجة الجميلة وعلى إخالص األداءوحيال مثوى األجداد على وفاء
فقد لبثت في جهودها
حتى انكفاء زوجها
وبقي أبناؤها يترصدون والدهم
وإذ يشاهدونه قادمًا إليهم
َ
َيهرعون إليه ُ
فيعانقونه
مطلقين صرخات ُت ُ
بهجه
وفيما يلعبون ويمرحون
على السندس الخضير متدحرجين
ُ
بعض ُ
العنيزات قافزات
يروح
ُ
تصادمات
وبقرونها الصغيرات م
ِ
ِ
ثم تغدو أيام األعياد واألفراح الرائعهوينطلق إلى اآللهة كل تكريم بديع
وبخاصة لإلله « باخوس « قبل الجميع
وبصحبته ُ
والده « سيلين « الذي رعاه
ُ ِ
وعلى الهياكل تنشب النيران
ُ
ُ
أقداح الخمر الطافحات
وتتدافق
ثم يقوم ُ
الح ّراث والرعاه
َ
بكل ذراع أمينة دون شيبه
ُ
رماحهم القشيبه
ُيطلقون
على رحاب َ
الحلبة الصهباء
وتلبث عاريات أعضاؤهم
جسد من أجسادهم
وكذا كل
ٍ
على عراك ومصارعات

وعلى المنوال ذاته في ما مضى
قد عاش َ
السبيانيون على أرضهم
ُ
وبالتالي ،السطوة من « إتروريا « قد برزتفهي التي رعت الوطن ّ
وقوتت
وعلى هذا المثيل ،وهو العتيق والدليل
سما مقام مدينة رومة فترعرعت
فأصبحت لدينا مدينة « مقدسة «
وبمفردها ليس إال قد احتضنت
داخل ُحصنها الفريد المنيع
سبعة جبال على ظفر ضليع
وما فتئت مقدسة عبر تاريخنا
ومن بين الجبال برز « الكابيتول «
ً
وبقي عبر العصور أعجوبة خطيره
َُ
ُ
تب عظيمه
بفضل ما له من ر ٍ
إيه يا رومهيا هامة ( )capالعالمين الرهيبه
وأنت في الورى
« أعجوبة ثامنة « من الثرا
في أرجاء سهل « الالتيوم « العتيق
دقيق
محكم
وعلى نفوذ قانون
ٍ
ٍ
وقد ولد هنا الملك « ساتورن «
طوال جيل من األجيال الذهبيه
ولما َي ْ
ّ
كن « جوبيتر « وبصحبة اآللهة
قد استطاع أن ّ
يتبوأ السلطنه
وكانت حياتنا أجمعين
على ّ
جم من البهجات المتتابعه
ولبثت على سذاجة كيانها متفاخره
*
في هاتيك العصورقد بقي كل إنسان
يرى ُله أخًا في الحيوان
امرئ غرثان
وكان كل
ٍ
َّ
يهدئ جوعه السغب
بثمار األرض وعلى أمان
وما فتئ الذئب
يمرح في الغابات دون حذر
َّ
األيل األسمر
يلهو ويعايش
(نعمة السعادة)
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قصة الحضارة
�أحمد عمر
خصمي ،شرير قصتنا« ،الفيليان» بلغة
السينما ،شيطانها بلسان الدين« ،رج��ل» آلي
مستطيل الشكل بارد المالمح ،ليس في قلبه
الحديدي رحمة وال في ضميره االلكتروني رأفة،
وهو خصيم مبين ،ليس لي وحدي بل لزمالئي
محدودي الدخل و..الحلم .رجل ليس فيه شيء من
شيم الرجولة .أما بطل القصة التراجيدي ،الذي
عاد من رحلة آخر الشهر بال جزة ذهبية أو حتى
بخفي حنين ،البطل ال��ذي ال يمكن أن يرضى
بغنيمة اإلياب مثل امرئ القيس الذي كان «ممتد
الدخل» وابن ملك ،ويستطيع أن يلحق «بقيصرا»
ّ
ليورد له الديمقراطية معلبة في دبابات رومية.
«هيرو» قصتنا كل أيامه أمر ،ليس فيها أي خمر..
يحاول الحصول على دراهم معدودات أو يموت
ً
قهرا فيعذرا.
المأسوة تبدأ برغبة «من يهمهم األمر» الذين
يبدو أنهم عثروا على جواب سؤال النهضة :لماذا
تأخرنا وتقدم غيرنا؟ فقرروا ً
ً
وجاهيا ال يقبل
قرارا
الطعن عن طريق النقض ،أن يحرقوا المراحل وأن
يدخلونا في عصر الحداثة بالعصا السحرية،
فحرقوا السفن من غير أن يكون بأيديهم سيوف
يقاتلون بها ،فأوعزوا بالتعاقد مع دولة من العالم
األول ،ف��أوردت لنا مئات عدة من آالت الصرف
الصحيً ،
عفوا المالي ،وزرعتها في أحياء البالد
وأسواقها ووزعت بطاقات ممغنطة ،لكل منها
رقم سري يفتح «السمسم» الموصد ،ويحرر األجر
الشهري أو الرصيد المالي أو الحوالة من القمقم.
وبشرتنا بدخولنا في عصر الحداثة ..سيقول
مارد التحديث غدًا :شبيك لبيك أجرك الشهري
المحدود بين يديك .سيسميه زميل «الدجال
اآللي» ،وسيسميه آخر «السراق» اآللي ،ألنه يسرق
من أجر كل «عميل» «عمولة» ،وله مثالب أخرى
منها أنه يحتفظ بالقطع النقدية الصغيرة التي
تقل عن العشرين روبل ،ويدخرها إلى أن تستوي
قطعة نقدية كبيرة تحت شمس الزمن .والموظف
المغلول الدخل ال يتحمل أن يقام الحد على دخله
مرتين ،األولى بالغرم والثانية بالتعزير .والصراف
اآللي مجرم حقيقي ،ألنه أحال معتمدي الرواتب
إلى المعاش أو التقاعد أو إلى وظائف ال يتقنونها،
وحرمهم من القطع النقدية الصغيرة التي
يتركها لهم الموظفون ،حياء أو ً
كرما ،وسبب ذلك
أن حوصلته تضيق بالقطع «الفكة» ،و درهم على
درهم يجمع ،وروبية على روبية تغني ،و»كوبيك»
يسند جرة ،وجرة العيش ثقيلة مع دخل محدود
ّ
المضر:
ومهدود ومكدود ومنكود .بالمختصر
مراب مقنع ..السؤال الذي «يضرب» نفسه:
أنه ٍ
َلم كل هذا الحقد والعداء لفرانكشتين آلي
مسكين يبرمجه ولي أمره و ..أمرنا!
الجواب في بقية القصة:
ً
سابقا كنت أستلم أجري من موظف نسميه
معتمد األجور .لم أكن «أنزل» إلى المدينة سوى
في السنة مرة مثل ضيوف أغنية فيروز (بعض
الناس يستخدمون فعل «اطلع» إلى المدينة) إال
لعيادة طبيب أو ألعدى بمرض جديد! خاصة أن
المدينة بعيدة ،والسفر واعث ومكلف في طرقات
ً
وعرة سالكة بصعوبة ،صيفا وشتاء ،بثلوج أو من
غيرها ،بعواصف أو من دونها .ولم أكن أتخيل
أنني سأنزل إليها في شهر واحد سبع مرات ..ومن
أجل فك رقبة أجري المرهون في قبضة الصراف
اآللي الحديدية.
عندما نزلت في اليوم األول ،وقفت في الطابور
الخرافي ،الطويل..
ً
وقد سألتني زوجتي بعد عودتي خائبا :كم
كان طول القطار البشري يا يوليسيز؟
أجبت :هل تعرفين ما هو األثر اإلنساني على

األرض الذي يمكن أن يرى من صهوة القمر يا
حبيبتي بنلوبي؟
فقالت على الفور :سور الصين العظيم
فقلت :أصبحوا أثرين ،سور الصين العظيم
ورتل الصراف اآللي العظيم!!
قالت :ول��م تصفه بالعظيم يا سيد دون
كيخوته دي ال منشا.
أجبت :سمعت مرة رئيس وزراء عدو سابق
يقول :سأخاف من العرب عندما يقفون في الرتل
بالدور .الوقوف بطابور الصراف مرابطة وجهاد
في سبيل الله! على رئيس وزراء العدو السابق أن
يخاف ..ها هو طابور عربي مستقيم «ال ترى فيه
ً
عوجا وال أمتا».
ً
فقالت :أظنك متفائال أكثر من ال�لازم يا
سيزيف بيك.
قلت :وه��ل تشكين في «تفاؤمي» أو في
«تشاؤلي» يا مدام زرقاء الغراب األعصم؟
قالت :الصراف اآلل��ي ع��ادل ليس كالخباز
البشري ظالم ..فهو ال يفرق بين ابن الست وابن
الجارية ،ولذلك استقام طابور التحديث؟
قلت :هذه هي الحداثة بعينها وأنفها ..لقد
تحرير القدس
وصلنا يا هاجر ..نحن على قاب من ً
يا حفيدة صالح الدين ،فزيديني دفئا في هذا
الشتاء القارس ..زيديني.
وبعد ث�لاث س��اع��ات م��ري��رة ،يتلكأ فيها
الرتل المنتظر ويتلعثم بسبب جهل المرتلين
بالحداثة وأبجدية التفاوض مع اآللة .والموظفون
ناس بينهم المستقيم والمائل والعالم الجاهل
والحليم والكليم والمريض ..والرجل اآللي يتكلم
بكالم أخ��رس يظهر على الشاشة مثل ترجمة
األفالم :ادخل البطاقة ..ما هو المبلغ الذي تريد؟
ادخل الرقم السري ..فئات نقدية أخرى ..اللغة
التي تريد استخدامها ..إنها متاهة حقيقية يا
بروتس .أسعدتنا خوزقتك .مع السالمة.
وهذا العميل يطلب المساعدة وذاك يتهجى
«مسمارية» الصراف ،ويطلب االتصال بصديق،
ّ
وذياك يطلب مساعدة الجمهور ،وهذا يلقم اآللة
رقمه السري بصوت عال وكأنه سيتبخر ،وذاك
يحاول إخفاء رقمه السري ،لكن كيف يمكن

إخفاء رقم سري (الرقم السري المصرفي عورة
اقتصادية) في كل هذا الزحام؟! وقد وصلت ً
أخيرا
إلى «خط النهاية» الماراتوني ،وأطعمت الصراف
بطاقتي حتى تستحي عينه ،وأفضيت له بالرقم
ً
السري فخرج علي ساخطا بشتيمة تقول :حدث
خطأ حسابي .أع��دت إدخ��ال البطاقة مرة ثانية
ً
وثالثة والرجل اآللي بقي ثابتا على موقفه! وتلك
رجولة في هذا الزمن ال��ذي تأكل فيها أنياب
«المستعمرات االستيطانية» أرض القدس
والضفة الغربية و ..قلبي يا فاطم ،فإن كنت قد
الرقم السري صحيح يا
أزمعت صرمي فأجملي.
ً
سمسم بيك ،فلو كان خاطئا لبلع الرجل اآللي
المخلص بطاقتي؛ فقد تمت «تربيته» على هذا
األساس ،حتى ال يحتال عليه محتال إذا ما وقعت
بيده بطاقة طائشة .فلكل بطاقة مفتاحان حتى
تثمر ،جسد البطاقة ،وشرفها الرقمي الذي يضمره
ولي أمر البطاقة.
أخذت بطاقتي المطرودة من رحمة الصراف
اآللي الحقير ،وأخذتها إلى المصرف أشكو إلى
موظفيه سوء حظي وسوء معاملتي وهواني وقلة
حيلتي ،فتطوع موظف مشغول بدفع قطيع من
ذب��اب األرق��ام ،اطلع على صحيفتي المالية ثم
أفهمني إني اقترفت «كبيرة» من الكبائر المالية
باستخدامي البطاقة ثالث مرات!.
فسألته عن كفارة هذه الكبيرة البائنة بينونة
كبرى ،وعسى أن ال يحتاج األمر إلى تيس مستعار،
فأفتى لي بأن كفارتها بسيطة ،وهي صوم يوم
وليلة من غير اقتراب من جسد اآللة حتى يبرد
حقدها علي!
ولما سألته عن كفارة أخرى أخف ،كأن يقوم
هو بمسح الذنوب من صحيفة اآلل��ة الرئيسة
مقابل «اكرامية» ،تشاغل بدفع ذب��اب األرقام
الطنان ال��ذي هجم عليه من شق ال ي��رى في
غيهب الكومبيوتر.
سحلت جثة خيبتي وع���دت إل���ى فاطم
وأوالده��ا ،وك��ان من واجبي أن أع��ود ً
غانما بغلة
واف��رة من الحاجات دونتها لي حرمي المصون
من التراكم االمبريالي ،على «ورقة مقواة» لكن
هيهات هيهات ،وكل ماهو آت آت.

في اليوم الثالث ،بعد أن انقضى أكثر من
أربعين ساعة على الذنب ،عدت وقد أملت في
الغفران وال��ث��واب وال��ع��ودة ب��األج��ر ،مع طلبات
أخرى أضافتها حرمي المصون من الرأسمالية
المتوحشة والناعمة كلتيهما ،إلى ظهر الورقة
ً
سياحة إجبارية في إحياء
سائحا
المقواة ،وتجولت
ً
ً
ً
عدة من المدينة ،واخترت صرافا آليا وسيما ،تظهر
عليه سيماء السماحة والكرم ،والمتجلية في
قصر طول الرتل المنتظر الذي لم يكن يزيد على
ً
ً
أسيرا ومسكينا محصوري الدخل واألفق..
ثالثين
ثم سميت بالله واقتحمت العقبة.
وبعد مرور ساعات أحقابية وصلت إلى حضرة
ً
وجها لوجه ،ودفعت
الصراف اآللي وواجهته
ببطاقتي في شق األمنيات المستجابة ،ولقمت
اآللة تعويذة سمسم التي تفتح باب المغارة،
في تلك اللحظة الخالدة ،أو التي كادت أن تكون
خالدة ،حدث شيء ال على البال وال على الخاطر!!..
لقد وقع النحس وانقطعت دماء الكهرباء عن
شرايين الصراف المسكين ،فأصيب بالسكتة
القلبية ،فتوقف عن الخفقان الذي كان قد بدأه
وهو يحاول معالجة ألم بطاقتي الثكلى ،لبث
المزدحمون ساعة ثم انصرفوا إل��ى صرافات
أحياء ميسورة تنعم بروح الكهرباء وريحانها،
أما أنا فانتظرت تحرير رقبة بطاقتي األسيرة،
لكن «النجاح لم يدرك طالبه» يا أبا تمام الطائي..
ً
ً
بقيت رابضا ساعات مريرة أخرى ومربوطا إلى اآللة
كالبعير إلى الوتد ،إلى أن هدني التعب وأنهكني
البرد ورأيت النجوم في «ذل» الظهر.
ً
استفتيت صديقا بهاتفي الجوال ،فقال لي:
إن البطاقة مهددة بالفقد بعد عودة الكهرباء ثم
ً
ماليا لها من غير الرقم
طمأنني بأن ال معنى
السري ،يعني أفتى لي «بترك المرابطة على
«الثغر» على أن أعود ً
غدا إلى المصرف الرئيس
لتحرير البطاقة من ربقة اآلل��ة ،ففعلت ورميت
بالورقة المقواة في سلة زبالة خالية تحفها األوساخ
كالسوار بالمعصم ..وال نامت أعين الجبناء.
عدت ً
خائبا إلى «ملحوب» الذي كان قد أقفر من
أهله ،فعرفت أنها تركت البيت أصفر ،بال تلويحة
وداع ،يعني :صرمتني ولم تجمل ،وحردت خاطفة
أوالدي األربعة إلى بيت أهلها؛ ليس ً
فرارا من قترة
وجهي التي يمكن تحملها ،ولكن من حرقة البرد،
ْ
ً
وق��ودا أسوس به
إذ كان من المقرر أن أشتري
وحش البرد ،لكن في الشتاء ضيعت اللبن والوقود
والكرامة ..والدم.
لم يعرف النوم سبيله إلى عيني .في صباح
اليوم التالي أسرعت إلى المصرف وأنا أحث سائق
الحافلة على غير عادتي ،عدت إلى المفتي المالي
المنكوب بطنين األرقام السامة ،وحكيت له حكاية
بطاقتي السليبة ،فطلب معرفة اسمي ،فأسميت
له نفسي ووصفت له عنوان الصراف ،وأفضيت
له برقمي السري ،فنبش بين أنقاض األرقام ،ثم
ً
ً
أخماسا بأعشار قلب مقتل وتوقف متأسفا
ضرب
عن العمل :الكومبيوتر تجمد من الغيظ.
انتظرت «ع��ودة ال���روح» إل��ى كاهن العصر
المسمى بالكومبيوتر بعد أن أعاد إقالعه ..بعد
ساعة ونصف ودقيقتين استطاع مهندس
الصيانة مداواة جروحه وبعثه من الموت المؤقت،
ً
وليته لم يصلحه؛ فقد قال لي الموظف متأسفا
بعد الدخول إلى حرم بياناتي المالية :صحيفتك
المالية صفراء!
ّ
الصرام
يعني بالمختصر «المضر» :لقد وهب
اآللي أجر ابن الجارية البن حرام عابر ،بعد أن عادت
إليه الروح ..يا بروتس!!
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قراءة في (اعتراف) حسان عربش
د .عبد الفتاح حممد
ٌ َ
حسان في (اعترافه) عاشق ن ِس َي قلبه عند
ٌ َ َ
وتائه أ ِلف تشرده وطيشه ،متدثر
من ُيحب،
بعباءة األح��زان ،متألم نسجت مالمح وجهه
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
منكود ،حليف الرغبات،
مهزوم،
خائب،
اآلالم،
ٌ ُ ٌَّ
وقتيل هوى ،وصافي القلب .أمانيه برق خلب،
والطفولة تشعل غده فجرًا ،وتشرح صدره،
والصداقة مهوى مشاعره .شعره مصفى على
ٌ
موعدِّ ،
يحملها
حد تعبيره ،وقصيدته ليس لها
همه ،وعشقه .يؤنسن األمكنة التي يحبها،
ويسكنها وميض أحداقه ،وينبض ،بها قلبه،
وتطير مع عبير كلماته.
ذلك ديدن كل نفس شاعرة؛ تطلق أصواتًا
عالية أو خفيضة ،مستبشرة أو يائسة ،راضية أو
ساخطة ،متسامية أو متطامنة ،محبة أو كارهة.
وهي إذا تفعل ذلك ،فإنما تؤمل ألصواتها أن
يتردد صداها في أذن الزمان ،وأن تترك أثرها
في العقل والقلب والوجدان.
(اعتراف) مجموعة شعرية لحسان عربش،
صدرت قبل عقد من الزمان تقريبًا ،وتضمنت
عشرين قصيدة ،أغلبها من الشعر العمودي،
وقليلها من شعر التفعيلة ،وقد مهد الشاعر
لمجموعته بمقدمة نثرية وسمها بـ (في رحاب
الشعر) ،ذكر فيها بعض تعريفات للشعر؛
ُ
والحلم الجميل).
منها أنه( :ياسمين الكالم،
وفيها أيضًا فهم الشاعر لوظيفة الشعر،
ونقده ،وفيها بعض المفاتيح التي تسهم في
مقاربة شعره .وقد غلب على تلك المقدمة اللغة
الشعرية أكثر من غلبة اللغة النقدية العلمية
على ما أرى.
وقصائد المجموعة ـ على اإلجمال ـ تكاد
ت��دور ح��ول محورين هامين؛ هما :اإلنسان،
والمكان .أما عنايته باإلنسان فللمرأة منها
نصيب طيب ،سواء أكانت ابنة ،أم صديقة،
أو حبيبة ،أو حورية ،أو راقصة ..وال ريب في أن
الوقوف على نماذج المرأة في شعر حسان،
يسهم في إضاءة التجربة الشعرية لديه.
كذلك ف��إن للرجل ح��ض��ورًا ف��ي قصائد
المجموعة ،وللرجل الصديق قسمات وضاحة؛
والسيما في قصيدته إلى الشاعرين محمد
عدنان قيطاز ،وعبد الوهاب الشيخ خليل.
أما عنايته بالمكان ،فهي تتجه إلى موطنه
حماة؛ فهي نواعير تنهض في شعره ،وعاص
ٌ
مطيع يرتمي ف��ي ذاك��رت��ه ،وفاتنة َّأرخ��ت
جدائلها على العاصي ..وتتجه إلى بغداد وقد
ألم بها ما َّ
ألم ،فيرى فيها األهل والقصيدة،
والعتاب ،واألس���ى ..كما ك��ان لطيبة الطيبة
قصيدة كشفت عن وجه المدينة وقد فاض

طهرًا وقدسية وسنى..
وقد دونت عند قراءتي المجموعة عددًا من
الملحوظات ،أعرض لها فيما يلي:
 1ـ أدب االعتراف له مكانته في األدب
العربي ،وهو مرتبط ببعض العقائد ،وأكثر ما
يكون للتطهير من الذنوب ،وفي المجموعة
قصيدة واح��دة حملت اس��م (اع��ت��راف) لعل
من أبرز ما فيها ،أن الشاعر يعترف فيها أنه
«جبان» ،بل وفي كثرة الضمائر التي تعود على
الشاعر ،والسيما في استخدامه تاء المتكلم،
وي��اء المتكلم ،وربما جرد من نفسه شخصًا
يحاوره ،ولعل أطرف حضور لذات الشاعر هو
أنه مغرم بالقوافي التي تنتهي باأللف والنون،
ففيها محاكاة السمه (حسان) الذي قد يكون
إحدى تلك القوافي كما في قوله:
ُ
تهدى إليك الفاتنات من القصائد
ُ
حسان
والعيون وما ارتأى
هذا الحضور لذات الشاعر يعزز لدى القارئ
ً
أن الواقع متحد بذات الشاعر ،وليس معزوال عن
خيال الشاعر ،وثقافته ،ورؤاه ،من ههنا تأتي
إنسانية األدب.
كذلك فإن ذات الشاعر حاضرة في مقدمته
للمجموعة ،والسيما في قوله( :حين هطل
الشعر علي تبللت روحي بماء الفرح) ،وقوله:
(أنهض في صباح المشاعر الجميلة ،وأركض
في براري الطفولة ،أحاول أن أقطف لكم باقة
من الكلمات الخضر).
 3ـ خلت قصائد المجموعة من تاريخ لها
ـ ما عدا واحدة ـ وأعتقد أن التاريخ يفيد في
رصد التطور الفني للقصائد ،على العموم فإن
قصائد المجموعة متفاوتة في قيمتها الفنية؛
فأقلها فنية قصيدة (قلبي بكى) التي ال تخلو
من ضعف وتكلف ومباشرة ،مما جعلني أعتقد
أنها من شعر البدايات .ومن القصائد التي
تشتمل على قدر طيب من الفنية ،قصيدة
(عزف على نغمات الشعر) ،فقد ُوفق الشاعر
في إضفاء صفات إنسانية على الممدوح،
ً
وكانت القصيدة في أغلبها مترفة فنًا وجماال،
ومنها قوله:
هذي حماة وقد ضمتك أعينها
نسرًا على صهوة اإلشراق َي َّتسدُ
َّ
َ
ما َجف قلبك من عشق ومن أرق
َ
أنت الفرات إذا عصفورة ت ُرد
فيا أبا الخير يا أنوار أعيننا
صاغتك أغنية من نبضها البلد
ومن القصائد ذوات الفنية الالفتة قصيدة
(يسرا) المهداة إلى ابنته؛ لما فيها من صدق

 5ـ حسان يحمل في داخله التي خالطت
شبابه وكهولته ،ولهذا غاب عن المجموعة ما
يدل على إحساس الشاعر بتقادم الزمن ،كما
غاب عنها ما يؤرخ للمراحل العمرية التي مر
بها الشاعر ويمر.
 6ـ قصائد المجموعة في مجملها ليس
فيها عناية باستقاللية الفكرة أو المقطع ،وال
بالتدرج المنطقي لألفكار ،ألن عناية الشاعر
تتجه إلى الومضة ،أو الصورة ،أو األسلوب ،وعلى
هذا أرى أن القصيدة لديه أقرب إلى لوحة من
الفسيفساء من حيث أفكارها.
 7ـ للشاعر اهتمام ملحوظ بلغة الجسد؛
فهو يستلهم من العيون التي هي نوافذ
للروح صورًا أعتقد أنها جديرة بدراسة مستقلة،
حسان عربش

فالعيون في الديوان جميلة ،وظامئة ،وسكن،
وينبوع ،ونغمات ،وأغان ،ومدى ،وميدان لبهاء

في العاطفة األبوية ،وإجادة في التعبير ،فقد المدينة ،وموطن القيم ...،وغير هذا كثير.
كان عتابتها ملهمًا للعاطفة األبوية ،فسمت
 8ـ تجارب الشاعر في الحب يغلب عليها
لغة الشعر كرمى لعينيها:
نموذج المعذب؛ كما في قصيدة (أوه��ام)،
يا عمر أحالمي..
و(معذب) ،وفيها يقول:
ويا أنشودتي األحلى..
معذبك المفتون غادره الصبر
ويا عصفورتي السمرا
لمن يشتكي أحواله ،والهوى مر
لو حدقت عيناك في عيني
تمنيت واألحالم أبدت صدودها
يا عمر الندى
فلي منك ألوان األسى ،ولك العذر
لقرأت في صفحاتها يسرا
 9ـ حماة في المجموعة بنواعيرها ،وعاصيها،
أيقظت في صمت الحروف مواسمًا سخرية
فتمايلت سكرى
وأماكنها ،تسكن قلبه ،وتخالط العميق من
وب��راءة األطفال قد خطت على وجناتها أحالمه ،وتحيا على فراشات كلماته:
سطرًا
كم دارت الناعورة النشوى بنا
تغفو على قلبي،
وعلى النداء أفاقت الشطآن
تضم حنانها
والقلعة الزهراء تشكو طيشنا
واللعبة الصغرى.
أرأيت كيف ترعرع الصبيان
 4ـ لدى الشاعر القدرة على تلوين أسلوب
ومآذن خضراء تشرق بالدجى
أدائه بما يتفق والموضوع الذي يتناوله؛ نمثل
ويطل من ثغر الخلود أذان
لذلك بقصيدة (راقصة) ،فقد حفلت القصيدة
بأفعال الحركة ،كما في قول الشاعر:
 10ـ والدة القصيدة لديه عسيرة؛ ألنها
أرخت علي حنانها،
تخرج حاملة معها بعضًا من دمه وروحه ،وقد
وتمايلت ظرفًا ولطفا
تكون (مدماة مشتهاة) ،والشعر لديه هم،
ٌ
وتكورت مسحورة حتى
وعشق ،ورؤى..
ً
التقت ساقا وكتفا
وبعد كانت تلك نقاط عالم في مجموعة
..تخطو على اإليقاع ،تشهر من
(اع��ت��راف) آم��ل أن تسهم ف��ي إض���اءة هذه
لحاظ السحر سيفا
وال ريب في أن هذا التلوين في األداء فيه التجربة التي تبحث عن خصوصية منشودة،
قدر من محاكاة األلفاظ للمعاني ،فال يخفى ما لغة ،وأخيلة ،وموضوعات ،وأساليب ..وأتمنى
األفعال من داللة على الحركة والحدوث.
لها االستمرار والتوفيق..
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يا أحــــــسن الخلق

حكايات بال أجنحة

| علي �أحــمد العبداهلل

| �سمر مهنّا

ََ
المــش ْي ُب َو َق َّل َ
َ
الع ُ
والجل ُد
زم
الح َ ِ

َ ْ َ ُ َ ُ
الف ْر َق ُ
ان ّ
والص َم ُد
والناس تشــهد و
ُ ْ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ
الحـش ِر منتظرًا
يـب ِدلن ِبرك يوم

َ ْ َ ُ َ ُ
ُُْ
ً
ـص ِدقني ِإ ْن قلت َها َو ِجـال
من ذا ي

ْ ْ
َ ْ
َْ
فاسلك َد ْر َب َم ْن َو ِر ُدوا
ض
ِوردًا على الحو ِ

َ ََ
ُ
الم ْ
ُر ْغ َم َ
الول ُد
ضنها
شي ِب أنا في ح ِ

َْ ْ ُ
َ
َيا َأ ْح َ
ـس َن الـخل ِق َيا أ ّمــي ولي ن َس ٌب

َ ْ
َ
َ
ْ
َهل َب ْع َد غ ْـد ِو َي خ ْم ِسينًا َبلغ ُت ِب َها

ّ
ُُ
ِّ ِّ ْ
والط ْ
ـي ُمن َع ِق ُد
ــــي ُب في الخل ِق األم

َ َْ
َ
َ
س َّ
الفطام ض ِع ْيفًا َمال ُه َعض ُد
ــن
ِ
ِ

َ ْ
َ
َيا َب ْـح َر ُج ْ
ــو ٍد ُي َـد ِان ْي ك ْم َستغ ُم ُر ِني

ٌّ َ َ
َ َ َ
الم َح ُه
أ ْم ذاك
ســـر وقد أبدى َم ِ

َ َ ُ ً َْ َ
ْ
الـــعط َايا زالال َمـال ُه ز ُبد
ِمـــن ُه

َ
َ ْ ٌ
َ
ْ
باحت ِبه الك ِب ُد
بعينيك أ ْم
ــيض
ف
ِ

َ َّ َ
َ َ َّ َ َ ْ
ـــح في َو ْج ٍـه ت َعلق ُه
يا غــلة القم ِ
َ
َ
ْ ُ َ َ ََ
ــها َوأنا َوالط ِائ ُر الغ ِر ُد
ِســـرب الم

إ ْذ َي ْق َتضي ل ُبلوغ الجـــسم َق ُ
امته
ِ
ِ
ِ ِ

َ َ ْ ٌ
ْ َ ْ َ َّ
َيا نف َحــة الز ْه ِر ِإ َّن الن ْحل ُمـن َص ِرف

َب ْر َي الجسوم َو َق ْد َأ ْز َرى ب َها ُ
الس ُه ُد
ِ
ِ

َع ْ
ـن َز ْهـره ل َرب ْيع َم ْا َل ُه َأ َم ُ
ــــــد
ِِ ِ ِ ٍ

انـع ْم بج ْسم َب َرى َّأمًا ُت َ
َف َ
ـه ْد ِه ُـد ُه
ِ ِ ٍ

َ ُ ْ َ َ َْ َْ ْ ْ َ
َ
ـي ِمن ِك ق ْد ُب ِعث ْت
يا مـهجة الرو ِح رو ِح

َ
َ َ ْ َ َ َ
اســتق َام ل َها ِم ْن ُد ْو ِن ِه أ َح ُد
فـما

ّ َ َّ َ ُ َ
َُْ
األ َح ُ
ـــد
َوالخلق للـــ ِه جل الخ ِالق

َ ُْ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ
الق ْر ُب ُي ْؤل ُم َ
ـها
فالبعـد يس ِقمـها و
ِ

َ ََ
ُ ْ ُ َ ْ
َْ َ َ
والرضا طل ٌب
قد زاد ِني العمـــر وهنًا ِ

َّ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ّ
َ
الل ُ
وع َوالـك َم ُد
والـشوق يقتلها و

الم ُه َأ َح ُ
َّ َ
اح ُب ُه أو َ
ــــــد
َما َمل ص ِ

َ ْ
ُ ُ
َ ْ َّ َ َّ
الن ُ
اس في أخ َب ِار َها كت َبًا
قد ألف

ً
َ ََ
َح ْ
اها وأرجو الله مغفرة
ــس ِبي ِرض

َ َ
ََْ
ُ َْ َ
َ
القلب تنتض ُد
اف
أولى ِبها في شـغ ِ
ِ

نشرت األس��ب��وع األدب��ي
في العدد الماضي ملفًا حول
المسرح السوري في األلفية
ال��ج��دي��دة وق��د أع��د الملف
ال��دك��ت��ور ح��م��دي موصلي
فاقتضى التنويه.

َ
بسرد الحكاية		
سوف أبدأ
ِ

ــــه ُ
األمـ َ
َّ
ات وما تخفي ضمائرنا

َ
َُ
َ
َم ْن لي فأ ْس ِم َع ُه َب ْعض الذي أ ِج ُـد

تنويه
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إن ُك ُ
ْ
ُ
ـــنت َّ
أبترد
بالغفران
قص ْـر ُت
ِ

ْ
كهفها
نهضت من
تلك التي
ِ
ُّ
ْ
ومشت وراءها كل الطبول
كانت البداية
هناك
ِ
ُ
والنهاية ما زالت هاهنا
الواحات
في
ِ
َّ ُ ُ َ
تتنسم سعف النخيل
ُ
الزيت
لوحات بألوان
ترسم
ِ
ٍ
وتاريخًا
َ
يرتدي غسق الغروب
عبثًا
َ
أن تصنع سيفًا
َ
وتحارب
َ
ُ
تواجه العواصف
عبثًا
زمن هزيل
في ٍ
ّ
الرموش المبتل ِة
اكتب فوق
ِ
َ
الوهن
وارسم خرائط
ِ
وال َ
تتبع هذي الدروب
أنت ٌ
تائه ال مناص
َ
َ
اقتلعت الجحافل
حتى لو
َ
واتكأت
َ
حتى لو ْ
الطوفان
ق��د َت سفينة
ِ
القديم
ستبقى هكذا
رقمًا ذائبًا من غير معنى
تحص
فال
ِ

َ
األيام والسنين
ستبقى هكذا
َ
أشهر
تستجدي الطواف في
ٍ
ُ
عتباتها
ْ
مالت نحو المغيب
أيها الساقي
ْ
ْ
اترع كأسي وابتهل عني
َ
ُ
المسافات
ربما ساقتك
َ
ركبت أمواجي
ربما
فأنا
ٌ
المقفولة
مخاض في األرحام
ِ
وأنا
ٌ
شعرة في رأس تنين
المتعة
أكتب حكايا
ِ
ُ
رؤوس باردة
وأنثرها في
ٍ
عساها
تمط ُر بروقًا
ِ
ُ
ّ
وعساها تلد حمية
النبراس
كانت مهد
ِ
َ
قبل عهود
انظر بعينين موحشتين
إلى هذا النائي البعيد
صاللة ُّ
َّ
السم
تفح
إلى
ٍ
ُ
نسغ الشعوب
تقتات من
ِ
ُ ّ
ُ
غبار
والعالم يدور كذر ِة ٍ
ً
ال يرى يابسة
ُ
ُ
يتوه ..يغرق
ُ
دورانه
يشتعل في
ِ
سراب الجنون
خلف
ِ

تعزية

نعوة

يتقدم الدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب باسمه
وباسم أعضاء المكتب التنفيذي بأحر تعازيه لألديب الدكتور عبد
الحق حمادي الهواس بوفاة شقيقته .متضرعًا للعلي القدير أن
يتغمده بواسع رحمته.
إنا إليه وإنا إليه راجعون.

ينعى اتحاد الكتاب العرب عضو االتحاد األدي��ب محمد نادر
زعيتر
رئيس االتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي وأسرة األسبوع األدبي
يتقدمون من أهل الفقيد وذويه ببالغ العزاء ،راجين أن يتغمد الله
الفقيد بواسع رحمته
وإنا لله وإنا إليه راجعون

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

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

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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ندوة خاصة
بمناسبة االحتفال بيوم اللغة األم
وزارة الثقافة
مديرية الثقافة في دمشق
المركز الثقافي العربي في كفر سسوسة
يدعونكم لحضور ندوة خاصة
بمناسبة االحتفال بيوم اللغة األم يشارك فيها:
الدكتور :محمود السيد
الدكتور :جورج جبور

الدكتور :موفق دعبول
وذلك في الساعة السادسة من مساء يوم الثالثاء
2012/2/21م
في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في
كفر سوسة ـ مقابل مخفر الشرطة
هاتف2138728 :
والدعوة عامة.

«النبيذ األحمر» لألديب علي المزعل
ضمن سلسلة القصة التي يصدرها اتحاد الكتاب العرب صدرت لألديب
علي المزعل مجموعته المعنونة «النبيذ األحمر» ،وهي المجموعة الفائزة بالجائزة
الثالثة في مسابقة القصة القصيرة التي أعلن عنها اتحاد الكتاب العرب:
ومن أجوائها :تداخل في حلقي الصراخ والبكاء والغضب ومرارة اللحظة ثم
اندفعت نحو الرجل وأنا أحمل زجاجة النبيذ وأصرخ يا سادة هذا النبيذ مسروق
من كرومنا.
ووسط ذهول الجميع قذفت زجاجة النبيذ في وجهه فانساح النبيذ على
أرض القاعة خطوطًا متعرجة من دماء وسط قطع الزجاج المتناثرة في المكان
حملوه سريعًا ال أدري إلى أين سقطت قلنسوته في المكان هذا ما حدث
سيدي.
كل ما في األمر أن رائحة النبيذ ما تزال تغسل جسدي لتذكرني دائمًا بأيام
الكروم ومواسم القطاف وتلك الجرار التي كنا نملؤها بالنبيذ لنواجه شتاءات
الجوالن الطويلة.
المجموعة في  111صفحة.

أريج الياسمين للشاعر رجب كامل عثمان
في إصدار خاص يبث رجب كامل عثمان أشواقه وحنينه للمحبوب في
مقدمة غزلية لقصائد تحتفي بالشأن العام وتهتم به .حتى لتكاد المطالع
الغزلية في «أريج الياسمين» مجموعته الجديدة ألن تكون عتبات نصية
جذابة للولوج إلى عوالم أخرى وهو الذي انتظر المحبوبة ألف عام بل وأكثر
طالبًا منها أن يتذكر قبل ميالد المسيح ربما نحن التقينا ذات دهر في
ً
الفضاءات البعيدة وربما كان الوحيد وربما كانت الوحيدة وصوال إلى
هذي دمشق تئن من أوجاعه
والياسمين يئن لكن ما انحنى
		
أدعوك يا رحمن أنت المرتجى
ألطف بنا يا رب واحفظ شامنا
		
المجموعة في  160صفحة وقد ضمت عشرات العناوين حتى تكاد
بعض النصوص مقطوعات ذات نغم متنوع ومنها ذات عنوان ال يتعدى
الكلمة الواحدة مثل :عشق ـ براعم ـ وطني ـ قبله سؤال ومثل ذلك كثير.

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

سرقات «أدبية»!

ليس موضوع السرقات األدبية جديدًا؛ وهناك من «األدباء» من ُي َ
عجب بنص
ألديب قريب أو بعيد ،حي أو صار في ذمة الله ،فينشره -جزئيًا أو كليًا -مصدرًا
مذي ًال باسمه في كتاب أو دورية؛ غير ّ
أو ّ
هياب من انكشاف أو فضيحة ،فيما لو
عرف صاحب النص أو أحد قرائه الواعين بذلك؛ كان ذلك وسيبقى ،وال أعتقد أن
ذلك سينتهي ،طالما بقيت النفس أمارة بالسوء! حتى مع إقرار قوانين الملكية
الفكرية؛ بل إن األمر إلى اتساع ،بعد انفتاح األحياز الفضائية االلكترونية ،وانتشار
المواقع والمنتديات ،واحتشادها بالكتب والكتابات والنصوص اإلبداعية وسواها،
ليتشاسع «البيدر األكرم من صاحبه!» ،أو األركان التي َ
تودع فيها المسروقات،
ويغدو أمر المتابعة والرصد والمالحقة أصعب ،وتصبح فرصة ضياع الفعلة ونجاة
الفاعل أكبر ،وتزداد الجرأة على «الفعل» وتتضاعف الرغبة القاتمة بانتشار االسم
ّ
المزور إلى جنبات الدنيا.
«المبدع»
ومن المفارقة أن تكون بعض السرقات بالتراضي ،أو بالتنازل عن االسم قبل
النشر ،وينشر النص باسم «الشاري»! ألن بعض الناس يحس بنقص مقلق ،إذا ما
افتقد موهبة الكتابة أو «اإلبداع» ،فيعمد إلى أساليب الترغيب المعروفة ،لتكتمل
الفرادة ويتحقق التميز!
وهناك أنواع أخرى «غير موصوفة» من السرقات ،فيمكن لقارئ مخطوطات
ً
مثال في جهة ناشرة ،أو محرر ثقافي أدبي أو فني ،أن يعجب ببعض ما قرأه أو
وصل إليه ،فيرفض نشره باعتذار أو من دونه ،ويتبناه لنفسه بهذه الطريقة
أو الدرجة أو تلك؛ كما أن لبعض الناس «تميزًا» بعرض األفكار واآلراء والتحليالت
والتفسيرات المنشورة أو المعلنة من دون اإلشارة إلى المصدر؛ ومنهم من يستطيع
ً
أن يستدرجك مثال ،وأنتما في رحلة مشتركة إلى ندوة أو نشاط مشترك أو غير
مشترك ،ليحصل منك على ما تنوي أن تقول ،فيسبقك إلى قوله في تلك الندوة ،أو
َ َ َ
الحفظ ِة
يتفاصح به في مناسبة أخرى ،وقد ينشره في مقال أو زاوية أو كتاب! ومن
من استطاع أن يسرق قصائد بعد سماعها مرة واحدة أو أكثر ،فتالها قبل صاحبها
الذي وقع في ورطة كبيرة ،كما تقول إحدى النوادر!
وقد انتشرت ظاهرة أخرى في مجال السطو «المسلح» باإلعالم والدعاية
واإلمكانيات التقنية الحديثة ،ومنها ما هو موصوف كسرقة الشعارات والمبادئ
والشعائر ،واعتمادها ورفعها والمشي في ظاللها ،مع تحضير األجهزة المحمولة
َ
والثابتة مسبقًا ،إلرسال المشاهد الواقعية أو المعالجة بحرفية خبيثة إلى شاشات
ّ
مفتوحة ومتأهبة للبث المحموم! وال يخجل متبنو تلك الشعارات المحببة لفظًا
وسمعة وتاريخًا ،من أن يهرقوا تحت لوائها الدماء البريئة حتى من بين حامليها
ّ
المصدقين ،وال ّ
يتورعون أيضًا عن المتاجرة بهذه الدماء المسلوبة من
الصادقين
قبلهم أو األشالء التي تناثرت بسببهم ،أوتلك الجنازات العادية لمن ماتوا قضاء
وقدرًا ،فصورت «طوابير المشيعين» بكاميرات خفية أو علنية ،وطارت المشاهد
بنهم وسرعة لكسب المزيد من االمتيازات المادية والسلطوية! ومن الناس من
ٍ
َ
ً
َ
منابر ونوافذ مضاءة صارخًا مناضال في سبيل الحق والعدل
يخرج على المأل
واألخ�لاق ،وهو –سابقًا واستعدادًا -من أكثر المساهمين في الخراب الواقعي
والنفسي!
ّ
ُ
ّ
ّ
وقد تسرق األهداف والمشروعات والوقائع أو تحرف أو تجير ،وتحضر لها
ّ
الظروف والشروط التي تجعلها قابلة للتصديق والتبني! وقد يصل األمر إلى سرقة
موقف ،أو شخصية مشهورة قديمًا وحديثًا؛ بل قد يسرق التاريخ بآثاره
مناسبة ،أو
ٍ
ٍ
ّ
المزيفة
القائمة ما تزال ،أو تلك المدفونة تحت األتربة والغبار ،وخلف الصفحات
ّ
والشهود الزور المعاصرين أو األقدمين!
واألشد قهرًا أن تسرق البسمة من الوجوه ،وتختطف اإلشراقة من الجباه،
ّ
ّ
ويسود المصير ،ويغدو
ويضبب المسار أمام األجيال،
ويغتال األمل في النفوس،
العيش بال غاية ،وتصبح الحياة بال معنى؛ إنها سرقة المشاعر الحيوية والعواطف
اإلنسانية!
هناك من عمل على ذلك في الماضي ،وهناك من يعمل على ذلك اآلن ،مع
ازدياد اإلمكانيات ،واستشراس األحقاد!
ّ
لكن األقسى واألظلم تلك السرقة الذاتية ،التي يمكن تقريها وتوصيفها في
الكثير من المحطات واألزمنة ،وما يدلل عليها ذلك التدافع المهين لالستعباد
واالستزالم واالستالب؛ فيسرق المرء إنسانيته :قامته وكيانه وإمكانياته ونفسه
وعالماته الفارقة ،وروحه التي ال يملك أمرها ،ليقدم كل ذلك «بال إكراه أو إجبار»،
ّ
ً
وهو «بكامل قواه العقلية» ،راضيًا ومتحمسًا ،وبال منة أو تقدير ،إلى اآلخرين متوسال
مر األحقاب ،وما يزالونّ ،
أن يقبلوه ،حتى لو كانوا على ّ
ألد أعداء اإلنسانية!
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