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أيها المثقفون
العرب سورية
وطنكم...
| د .رحيم هادي ال�شمخي
الشرفاء من المثقفين العرب والمفكرين
والحاملين ألع��ب��اء ال��وع��ي القومي العربي،
المتنفسون بآهات الحرقة وأوج��اع الشهيق،
ه��ؤالء يجب أن يدافعوا عن عروبتهم أمام
الهجمة االمبريالية الصهيونية على سورية
الحبيبة وعلى إنسانها وحضارتها وانتمائها
العربي..
أيها المثقفون العرب من المحيط إلى
الخليج العربي ،في ه��ذه اللحظات الحرجة
من تاريخ أمتنا العربية ،سيتجلى الفارق بين
مسؤولية المثقف العربي وغيره في األمانة على
عروبته والدفاع عن لغته والحفاظ على هويته
من الضياع من أج��ل وح��دة األرض واألصالة
العربية.
ً
هل يغفر الله لمثقف عربي س��واء كان
يعيش فوق أرضه العربية أو كان مقتلعًا في
تربته تطوح به الرياح في كل المشافي ،هل
يغفر له أن يغمض عينيه ،ويسد أذنه ويعطل
كل مراكز الحس فيه ،فال يرى ،وال يسمع وال
يحس ما يجري في سورية اليوم من تدخل
أمريكي ومؤامرة تشارك فيها بعض األطراف
العربية المنصاعة تحت المظلة األمريكية؟!
هل يجوز لكاتب عربي أو شاعر أو فنان أو
قاص أن ينطوي على نفسه ولم يشهر قلمه
من أجل التصدي للمؤامرة المتفق عليها ضد
سورية ونضالها القومي ،ويعري بقلمه العربي
ما ينفثه دع��اة وم��ر مشروع الشرق األوس��ط
الكبير ومروجوه من سموم لقتل الشعب العربي
السوري ،مثلما قتلوا شعب العراق وأحرقوا
ثقافته ونهبوا خيراته؟!
وهل يجوز لمثقف عربي أن يمأل أذنيه
بالطين والصلصال ،فال يسمع من بعد ذلك
الفحيح االستعماري الذي يسد آفاق الوطن
العربي من مشرقه إل��ى مغربه في محاولة
إلجهاض كل ت��وق عربي للتحرر واالنعتاق
وال��خ��روج باألمة من ليل التجزئة والتبعية
واالس��ت�لاب وتحقيق مشروعها الحضاري
الطموح؟ وال شك أن التشرنق والتحصن ضد
ارتكاسات ه��ذا ال��واق��ع وانعكاساته خيانة
للذات ،وخيانة للرسالة وااللتزام البديهي؟!.
فهل نالم أو نؤاخذ إذا ما دعونا؛ بل إذا ما
تابعنا الدعوة إلى تصعيد المقاومة الثقافية
وتصليبها بالكلمة ،وإذا ما أصررنا على أن تكون
الثقافة العربية أحد األسلحة لنضالنا بالوقوف
م��ع س��وري��ة وشعبها ف��ي تصديها للهجة
االمبريالية الشرسة.
أيها المثقفون العرب ..أينما كنتم ،وحينما
أنتم ،وفي أي بالد تسكنون ،الصمت انخذال
وخيانة ،وقبول وتواطؤ ،فارفعوا أصواتكم كي
تعلنوا عن ميالد دول��ة المثقفين دفاعًا عن
وطنكم سورية ،وهي تواجه مشروع الشرق
األوس���ط الكبير ،ال��ذي يهدف إل��ى تفتيت
أرضكم ونهب خيراتكم وتشويه ثقافتكم،
وسلب هويتكم وتحطيم حضارتكم العربية.

في ذكرى يوم األرض
| ر�شيد موعد
الرغم من وسائل القمع الهجمية.
في الثالثين من آذار عام  1976هب
َّ
ل��ق��د ه���ز اإلض�����راب ال����رأي ال��ع��ام
شعب بأكمله في فلسطين المحتلة
«االسرائيلي» والعالمي ..وحطم «أسطورة
تنفيذًا إلض��راب ع��ام ،ونضال شعبي
الفردوس» التي يعيش فيها العرب في
مشروع دفاعًا عن ما تبقى من أرضه
دولة الكيان الصهيوني.
في وجه الهجمات المتجددة ،وتحديدًا
َّ
وعبر اإلض��راب عن وح��دة الجماهير
مخطط تهويد منطقة الجليل ومصادرة
العربية الفلسطينية وتصميمها على
مساحات واسعة من أرض��ه العربية،
مقاومة سياسة ال��م��ص��ادرة والتمييز
وذلك إلسكان الصهاينة اليهود ،بهدف
القومي التي تمارسها السلطات منذ قيام
تغيير الطبيعة الديمغرافية لهذا
الكيان ،كما عبر أيضًا عن المطالبة باحترام
الجليل المأهول بأهله األصليين من أبناء
الكيان القومي للعرب الفلسطينيين
الشعب العربي الفلسطيني بكثافة تزيد
المقيمين ف��ي ال��ك��ي��ان الصهيوني،
على عدد المستوطنين اليهود.
واالع��ت��راف بحقوقهم القومية ،وعلى
كان التحرك الشعبي العربي في
رأسها وقف سياسة مصادرة األراضي.
فلسطين المحتلة آنذاك تحركًا سلميًا،
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن انفضاح أك��ذوب��ة
هدف إلى إسماع صرخة احتجاج على
«التطوير» المبتدعة م��ن قبل الكيان
ه��ذه المؤامرة الجديدة ..وف��ي الوقت
الصهيوني التي تخفي وراءها مخططات
نفسه ،التعبير ع��ن تمسك اإلنسان
تهويد األرض العربية ،وعلى الرغم من
العربي بحقه في الحياة والتطور على
المعارضة الشاملة التي أبداها الشعب
أرض آبائه وأجداده ..وفي وطنه الذي ال
العربي الفلسطيني في األرض المحتلة،
وطن له سواه.
فقد أعلن الكيان عزمه على المضي في
إال أن «سلطة االحتالل الصهيونية»
سياسة المصادرة والتهويد ،كما رفض
ومع سبق اإلص��رار والترصد وبأسلوب
دام ،آملة من ذلك إرهاب المحتجين هذا الكيان تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن المسؤولين عن إراقة الدماء
يوم ٍ
همجي ..قررت تحويل هذا اليوم ،إلى ٍ
العرب حتى تواصل مخططاتها ..فسقط في الثالثين من آذار ستة شهداء البريئة في «يوم األرض» ،وقد أصدرت لجنة الدفاع عن األراضي بيانًا في
في منطقة الجليل والمثلث ،إضافة إلى مئات الجرحى والمصابين ،وكذلك أعقاب يوم األرض حذرت فيه الرأي العام بأن سياسة مصادرة األراضي
العربية هي أبرز معالم سياسة التمييز القومي الجائرة؛ حيث لم يبق للعرب
المعتقلين ..وعرف هذا اليوم بـ «يوم األرض».
األرض هي الوطن ،والكيان والوجود ..كان هذا دائمًا مفهوم األرض المقيمين في األرض المحتلة أكثر من نصف مليون دونم بعد كل ما صادره
بالنسبة إلى الشعب العربي الفلسطيني؛ لذا دافع عنها ،وناضل من أجل الكيان الصهيوني.
إن العدوان الدموي الذي وقع على الجماهير العربية في «يوم األرض»
المحافظة عليها من بداية القرن العشرين ،ومازال حتى يومنا هذا..
مع فرض االنتداب البريطاني عام  1922على فلسطين ،استفحلت هجمة ال ينفصل جذريًا عن سياسة التمييز واالضطهاد التي مارستها حكومات
االستيطان الصهيوني لالستيالء على األرض في فلسطين ،معتمدة على الكيان الصهيوني منذ قيامه؛ بل هو نتيجة لهذه السياسة.
َّ
ولذلك فإن أحداث «يوم األرض» التي جرت يوم  1976/3/30ليست إال
مساعدة االنتداب البريطاني وقوانين األرض العثمانية التي بقيت سارية
ً
المفعول ،وقد ّ
عدت مالك األرض ليس من يفلحها ويعيش فيها ..إنما الذي فصال دمويًا من فصول مأساة استمرت خالل  28عامًا مضت قبل عام 1967؛
وهو عام يوم األرض ،لم تخل هذه األحداث من مجازر دموية ضد العرب.
سجلت على اسمه في سجل «الطابو» أي القيد العقاري.
وفي كل عام من هذا اليوم تحيي جماهير شعبنا الفلسطيني في جميع
ومن هنا نرى أن هدم القرى العربية ،وتشريد سكانها انتشر مع بداية
األراضي المحتلة ضمن حراك شعبي غاضب يومًا كفاحيًا ونضاليًا في أماكن
االنتداب البريطاني ،على الرغم من أن وعد بلفور نص على أنه:
«لن يعمل شيئًا من شأنه أن يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية تواجدهم ،حتى تحول هذا اليوم رمزًا للنضال من أجل األرض.
فبتاريخ  2011/5/15شارك األخ��وة السوريون واللبنانيون إخوتهم
التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية في فلسطين» .وأظهرت األحداث
والتطورات على مدى عشرات السنين عدم صحة هذا الكالم ُوبعده عن الفلسطينيين المقيمين في هاتين الدولتين بإحياء ذكرى النكبة؛ حيث
َّ
المسورة باألسالك الشائكة والمكهربة،
توجه اآلالف منهم إلى نقاط الحدود
الحقيقة والواقع.
ويجب التأكيد أن الفالحين العرب الفلسطينيين تمسكوا بأراضيهم ،فحطموها ،وأزالوها بالكامل بأيديهم وبعض األدوات العادية التي كانوا
ورفضوا بيعها لمؤسسات صهيونية؛ بل دافعوا عن هذه األرض وعن يحملونها؛ واندفعوا بقوة وعزيمة إلى الجانب اآلخر من الحدود؛ حيث كان في
استقبالهم أخوة لهم في النضال من بلدة مجدل شمس المناضلة المحتلة..
حقوقهم فيها واالستمرار في فالحتها والعيش فيها.
تعانق الطرفان عناق األهل واألحبة؛ وقدموا لهم كل عون ومساعدة ،في
اإلضراب الشامل الذي أعلنه العرب الفلسطينيون المقيمون في ظل
َّ
االحتالل الصهيوني بتاريخ  1976/3/30احتجاجًا على سياسة التهويد حين فر جنود العدو المتواجدون هناك مذعورين من هول المفاجأة التي لم
ومصادرة األراضي ،كان تأكيدًا على عزم الجماهير العربية على النضال من ولن يتوقعوا حدوثها.
وبعد استقدام التعزيزات العسكرية لدعم الجنود الهاربين ،بدأت
دون هوادة والدفاع عن حقوقها القومية والوطنية ،ومنها حقها االحتفاظ
معركة غير متكافئة على اإلطالق بين الطرفين :الحجارة ..والرصاص ..سقط
بأرضها ،أرض آبائها وأجدادها..
إن الدماء التي سفكت في «يوم األرض» ما تزال تصرخ :اقبضوا على خاللها أربعة شهداء وسبعون جريحًا على الجانب السوري من الحدود،
َ
وعشرون شهيدًا ومئة جريح على الجانب اللبناني من الحدود ،ف َر َو ْت دماؤهم
الفاعل ،اقبضوا على القاتل والسارق.
لقد استعمل الكيان الصهيوني شتى الوسائل لمنع اإلضراب أو إحباطه؛ الزكية الطاهرة تربة الوطن الظمأى ،لتنبت فيها ورودًا مازالت فيها خالدة..
بقي أن نقول إن معظم هؤالء الذين اجتازوا الحدود بأجسادهم ودخلوا
استخدم التهديد والوعيد ،قام بعرض عضالت وإدخال قوات مسلحة إلى
قرانا العربية ،وخصوصًا إلى مدينة الناصرة ،ومارس أشد الضغوط على رؤساء األراضي العربية المحتلة في ذكرى يوم األرض الذي نحن بصدده ،هم من
المجالس المحلية العربية الذين جمعتهم في مدينة شفا عمرو المحتلة الجيل الرابع للشباب الذين راهن عليهم بن غوريون أول رئيس لكيان العدو
الصهيوني ،حين قال:
عشية يوم اإلضراب بتاريخ .1976/3/25
ُ
الكبار يموتون ،والصغار ينسون .وقد ثبت العكس؛ فالصغار هم الذين
جد تهديدات سلطة االحتالل وأساليبها اإلرهابية ..فكانت نتائج
ولم ت ِ
اإلضراب مذهلة على الرغم من سقوط ستة شهداء برصاص الجنود ،وعلى يذكرون وطنهم ويتذكرون.
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االفتتاحية
|| د .ح�سني جمعة

تداعيات في محراب
اللغة والواقع العربي

«ألست فقيه لغة؟» ،سألني صاحبي وهو يحاورني
مضيفًا« :فلتحدثني إذن عن العالقة بين كلمتي
ً
األرض والعرض» ،فأجبته محاوال احتواء استفزازه
ُ
المتالحق« :إنما أنا طالب علم ،ومن الطبيعي أن أعنى
عنوان هويتي ،وأن أسعى
بلغتي األم ،اللغة العربية،
ِ
باستمرار لفهم أسرارها».
قال :دعنا من هذه التسميات وأجبني عن سؤالي
دون مداورة .قلت :سأسعى ،ولك أن تقتنع بما يفتح
الله به علي أو ترفضه ،فحسبي السعي وليس ّ
علي
إدراك النجاح.
قال :ال بأس ،وهات ما عندك ،وكف عن المماطلة،
ُ
أم أنك تود أن ُت ِد َّل بعلمك ّ
علي ،والعلم ،فيما ت َر ِّد ُد
دومًا ،يزكو على اإلنفاق.
قلت :األرض رحم األمة الذي ينتسب إليه أفرادها،
مثلما ينتسب أحدنا إلى رحم أمه ،فيصل ساكنيه
ويغمرهم بمحبته ورحمته وإحسانه ،ويحميهم
بحرصه عليهم ووقايتهم من كل أذى ومكروه.
قال :المشابهة جميلة ،وثقافتي التي ترى في
األس��رة نواة للمجتمع العربي ،تستوعب ما تنطوي
عليه من دالالت ،ولكن ما عالقة ذلك بسؤالي؟
ُ
ً
قلت« :خلق اإلنسان عجوال» ،وأن��ت مجرد بشر،
والعجلة نقطة ضعف فيكْ ،
فدعها ،يرحمك الله،
ْ
وارحم محاورك.
ُ
وأصبر عليك ،منتظرًا
ق��ال :ال ب��أس ،سأرحمك،
«جوهرتك» التي تحاول صقلها.
َ
الخير على أي حال.
قلتُ :جزيت
قال :ها أنت تعود إلى مماطلتك.
قلت :أنت تعلم أن الرحم مقدس في ثقافتنا،
فهو مهد األسرة التي هي نواة مجتمعنا ،وليس علي
ُّ
ِّ
أن أذكرك بتعلقه بعرش الله وسؤاله أن يقطع من
قطع وأن يصل من وصل.
قال :أعلم ذلك ،ولكن ما الذي تريد أن تصل إليه؟

قلت :وألن الرحم مقدس فهو محمي بسلطان
الشرع ،والقانون ،والمجتمع ،حتى يبقى نظيفًا ،طاهرًا،
جديرًا بهذه المكانة.
قال :ولهذا فإن على طالب الزواج أن يظفر بموافقة
سالطين الشرع والقانون والمجتمع.
ُ ُّ
قلت :نطقت بالحق ،فالشرع يحل زواجه ،والقانون
يحميه ،والمجتمع يباركه ُّ
ويقره.
قال :ولهذا يرى الناس فيه شرفهم وعرضهم
الذي ُيقتلون دونه ويدخلون رحاب الشهادة ،ومن ثم
الخلود.
قلت :أنا مسرور أنك تبينت الصلة بين الرحم
والعرض ،وأن الرحم هو حمى صاحبه الذي يذود عنه،
ويبذل كل غال ورخيص في الدفاع عنه.
قال :بل وجدتها ،وجدتها.
قلت :وما هي التي وجدتها؟
قال :األرض رحم األم��ة ،ومن ثم فهي ِعرضها،
ُ
واألرض ِعرض.
قلت :هذا صحيح ،ولو كان ابن جني حيًا ّ
لحياك
على اكتشافك هذه الصلةّ ،
ولبين لك أنها تقوم على
ما سماه االشتقاق األكبر الذي يجمع ما بين الكلمتين:
ً
األرض والعرض ،فضال عن تقارب مخرجي الهمزة
والعين.
قال :رحم الله ابن جني ،بل كل أجدادنا وآبائنا على
ما بذلوه من خدمة العربية ،عنوان هويتنا ،ولكن ما
بالنا قد أهملنا متابعتهم في خدمة هذه اللغة التي
شرفها الله عز وجل باتخاذها لسانًا لبيانه ورسالته،
فأنزل القرآن بها ،وحفظها به.
قلت :حديث اهتمامنا بلغتنا العربية حديث ذو
شجون ،فلنرجئه إلى حين نفرغ فيه لرحمنا وأبناء هذا
الرحم ،نفرغ فيه لوطننا وأبناء هذا الوطن ،فهو رحمنا
الذي ول��دوا فيه .وأبناء الرحم الواحدة ،ال يعاملون
بعضهم بعضًا إال بالرحمة والتراحم.

تتميز اللغات بسمات خاصة تتفرد بها ،ومنها لغتنا العربية التي
تتبارى األقالم واأللسنة في بيان خصائصها من جهات ّ
عدة ،والسيما حين
يأتي الحديث عن اللغة األم ( )2/21ويوم اللغة العربية (ّ .)3/1
ولما رددت
النظر في المفردات المستعملة عام (2011م) هالني ما شاع على األلسنة
من مفردات تفوح منها رائحة الدم والجراح والقتل ،والجرائم والمجازر...
والعنف واإلرهاب ،والتخريب والدمار ...والتآمر والخيانة ،والفسادواإلفساد...
هذه المفردات وأمثالها تتنقل في ديار العروبة وألسنة أبنائها ...فمن
يقرأ المقاالت المنشورة هنا أو هناك؛ أو اللقاءات والمحاضرات والندوات
على شاشات الفضائيات وغيرها يجد أن اللغة ال تحمل إلينا إال مزيدًا من
ّ
الحسرات واآلهات واألنات ...فاألزمة المركبة المعقدة التي يمر بها أبناء
األمة تؤكد أن الحيرة حاصرت نفوسهم؛ والدهشة عقدت ألسنتهم ،واأللم
كوى قلوبهم ...فكيفما تلفت المرء َي ْمنة أو َي ْسرة رأى نفسه يتخبط في
ٍّ
الوصول إلى حل للمجالدات القاتلة التي زرعت الدروب والشوارع واألزقة
والسهول والجبال والوديان والحقول بالمآسي والمصائب ...فالنوافذ
ّ
قان يسيل على زجاج محطم ،واألبواب المهمشة مفتوحة
مغسولة بدم ٍ
ّ
على أنات الثكالى المنكسرة ونشيج براءة الطفولة؛ والشر الوالغ بالثأر
الدامي ،المنعقد على رغبة جامحة بصديد َّ
الدم الذي يتفجر من جرائم
غالة الضالعين في المؤامرة على الوطن؛ ومجازر الضالين المضلين الذين
تمردوا على اإلرهاب والتكفير؛ والخبث والغدر ...راحت لغتنا الجميلة تدور
في هذا الفلك وقد تلونت بالنفاق والكذب والجنون والهذيان واالفتراء
وكأنها فقدت ماهيتها النبيلة وأسلوبها السامي؛ وقيم الخير والجمال
بها األفواه ...كأن األمور انقلبت رأسًا على عقب ،وقد ساعد
التي
تتزين َ
ّ
َّ
على هذا كله وقواه تلك السموم التي تنشرها الفضائيات ووسائل اإلعالم
المعادية ،فهي ليل نهار ال تتكلم إال بفحيح الحقد والكراهية؛ وليس لها
حديث إال الخطف والتعذيب ،والتهجير ،والفتك وسفك دماء األبرياء...
لقد شاع في اللغة العربية كل مفردات األلم والحسرة ومشى في
عباءتها الموت والحقد في كل مكان بعد أن ّ
تحولت المحبة واحترام اآلخر
والعطف عليه إلى بغض وسب وشتم وقذف وطعن ،واستبداد ...وأخذت
العيون تتأذى بمشاهد الجثث المتهتكة ألبناء الوطن من أطفال ونساء
وشيوخ وشباب؛ وابتليت البصيرة بالعمى وعشش في البصر كآبة المنظر
وهوله...
هكذا استحالت اللغة العربية جرحًا داميًا نازفًا باستمرار الفرقة
والتمزيق والتفتيت والتجييش الطائفي والتحريض اإلعالمي المسكون
بالجنون وهتك براءة الحياة ...وراح كل عاقل يتساءل  :أي وسط هذا الذي
تعيش فيه اللغة العربية وتترعرع لكي تتقدم وتتطور؟! وكيف يمكن
ألبنائها أن يتلذذوا بحياتهم وهم يتغذون بلبن الكراهية والعنف واإللغاء
والقتل واالزدراء والقلق واالضطراب ،والخوف ،والفوضى والعبث...؟! أي
معجم لغوي يعتز به أبناء اللغة ـ اليوم ـ وهو يحمل مثل هذه المفردات
الصادرة عن القتامة والسآمة وضياع الحكمة َّ
والرزانة؛ وانتهاك المؤاخاة
والتسامح ،وفقدان الهوية الجامعة؛ والسقوط في مستنقع التفتيت
والتشرذم وتهديم النسيج الجميل للوحدة الوطنية؟ هل أصبحت فصيلة
دم أبناء الوطن فصيلة قائمة على الفساد واإلفساد والحقد والمشاحنة
والتباغض ،واالنحراف عن جادة الحق والحقيقة والسقوط في مستنقع
سفك دماء الحرمات وإهدار كرامة الكرماء وإذاللهم وقهرهم باسم إشاعة
الحرية والديمقراطية؟! وهل صارت فصيلة لغتهم متطابقة مع فصيلة
دمهم؟
ال مراء لدينا بأن أي لغة هي مخزون الذات وال��روح ،وكهف للثقافة
والتراث؛ ووعاء للفكر والعقول ...ومن هنا فإننا حيثما تجولنا وجدنا فحيح
لغة سائدة ال تنشر إال السموم الفتاكة التي تفيض بحكايات التخريب
والدمار والقتل واالعتداء على الحرية والديمقراطية ،والسيادة الوطنية
وهتك كرامة اإلنسان .ثم إن اللغة التي تعالج األزمة السورية المعقدة
المركبة ـ اليوم ـ ال يشم المرء منها إال نتن المؤامرة الكبرى على سورية
وجودًا وحضارة ودولة ...إنها اللغة التي سقطت فيما سقط فيه أبناؤها
من ظلمة وعتمة مطبقة .فأي لغة هذه التي أخذت تشيع بين ظهرانينا
وعلى ألسنتنا؟.
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كيف تختار كتبًا لطفلك؟
| عبد العزيز اخل�ضراء
يستمتع األط��ف��ال عندما يقرأ لهم األهل
القصص والكتب التي تخاطب عقولهم بطريقة
يفهمونها ،وتعبر عن التجارب اليومية التي
يمرون بها .إن القاعدة الذهبية التي يجب على
الوالدين أخذها بعين االعتبار هي أنه عندما
ّ
تعرف طفلك بالكتاب ،فإنك تجعل منه قارئًا مدى
الحياة .فال يجدر باألهل أن يهملوا فترة الطفولة،
ويتذكروا ذلك عندما يكبر الطفل ويصبح شابًا،
ويكتفوا بعدها بمعايرته بقلة ثقافته .خصوصًا
أن معظم شباب ال��ي��وم ق��د ال يقرأ الصحيفة
اليومية إال مرة واحدة في الشهر ،فسماع األخبار
على الراديو صباحًا في السيارة ،أو تقليب سريع
لصفحات االنترنت ،باتا يغنيان الشاب عن حمله
لكتاب غليظ أو صحيفة توسخ يديه ،أو مجلة
يضطر إلى شرائها.
على األهل تعليم أطفالهم وتشجيعهم على
القراءة وتشجيعهم؛ فهي تنمي فيهم اإلبداع
والخيال والتعبير عن النفس ورهف اإلحساس.
يمكن أن يشجع األهل اإلخوة الكبار على القراءة
لمن هم أصغر منهم سنًا ،فذلك يقوي عالقتهم
األخوية ،ويوجد االحترام واإلعجاب في عيون
الصغار إلخوانهم األكبر .كما أن للمدرسة أيضًا
دورًا أساسيًا ،وعليها أن تشجع األطفال منذ
الصغر على تصفح الكتب والبحث عن المعلومة
بأنفسهم.
وهناك كتاب لكل مرحلة عمرية ،فيمكنك أن
ّ
تعود طفلك في مراحله العمرية األولى على حمل
الكتب الخاصة به .وهناك الكثير من الخيارات
العملية ذات األسعار المنطقية في المكتبات
المحلية ،ابحث له عن الكتب المصنوعة من
ّ
المقوى أو الكتب القابلة للثني،
القماش ،الكرتون
واختر له الكتب التي تحتوي على صور بسيطة أو
كبيرة أو رسومات بألوان مبهجة ومرحة ،وقد تجد
بعض الكتب من الفلين التي يمكن أن يلعب بها
في حوض االستحمام.
وبعد سن الستة أشهر ولغاية العام ،يزداد
وعي طفلك لما حوله ،وكلما عرضته لكتب وصور
وحدثته عنها ،زاد إدراكه ً
وس ّرع ذلك في تعلمه
الكالم .اختر الكتب الكرتونية السميكة ذات
األلوان الالمعة والتي تحتوي على صور ألطفال
آخرين فهي تلفت نظره .يحب أن يتعرف الطفل
في هذه السن على األشياء باللمس والتذوق،
دع��ه يلعب بالكتب السميكة وال تعطه كتبًا
ورقية عادية ألنه قد يأكلها .وهناك كتب قابلة
للغسل ويمكن للطفل أن يضعها في فمه .ابحث
عن الكتب الصغيرة ُ
الم ًص ًّممة لتناسب حجم
يديه الصغيرتين ،وتحتوي على رسومات ألشياء
مألوفة كالكرات وزجاجات الحليب .كما أن الكتب
التي تحتوي الخرز أو تصدر األص��وات تعجبه
وتشجعه على الحركة واالكتشاف .ويمكنك أن
تحضر له ألبوم صور بالستيكيًا صغيرًا يحتوي
على صور للعائلة واألصدقاء ،ليتعلم أسماءهم
ويميزهم.
ـ وعندما يبدأ طفلك بالمشي من سن السنة
إلى السنتين ،يزداد فضوله وحبه للتعلم ،وتلفت
نظره كتب الحيوانات ذات األشكال واألحجام
المختلفة وصور وقصص األطفال وهم يقومون
بأعمال مألوفة كالنوم ،واألكل ،واللعب .يجذبهم
سماع القصص التي تحتوي على كالم إيقاعي
بسيط ،فيتعلمون الكلمات الجديدة والجمل
شيئًا فشيئًا .اجعل من قصة ما قبل النوم عادة،
فهي تهدئ الطفل وتساعده على النوم ،كما أنها
تعوده على القراءة وتنمي خياله.

ويمكن أن تقوم القصص ب��دور فعال في
تعديل الكثير من السلوكيات غير المرغوبة،
ّ
وزرع القيم الجميلة في نفس الطفل .علم طفلك
كيف يقدم التحية والسالم ،من خالل القصص
والتمثيل ،أعطه الدور ليتجاوب معك في الكالم
فهذا سيطور قدراته اللغوية أيضًا.
ّ
ويعد سن الثالث إلى الخمس سنوات ،من
أهم المراحل العمرية في بناء الشخصية وصقلها
والميول .ويجب تشجيع الطفل في هذه الفترة
على اختيار كتبه بنفسه ،وهو ب��دوره سيبادر
بتقليب الصفحات ومحاولة سرد القصة وتفسير
ما يراه من صور وأشكال .يجب على األهل أن يرووا
القصص البسيطة والمضحكة للطفل بطريقة
شيقة ،واستعمال درج��ات الصوت المختلفة
وحركات الوجه المعبرة ،مع س��ؤال الطفل عن
رأيه في األح��داث ،ومناقشته فيما يقول ،انتبه
إل��ى أهمية أن تبتعد ع��ن القصص المخيفة
والصور المرعبة للطفل في هذه السن؛ ألن وعيه
ي��زداد وي��زداد معه شعوره بالخوف ،وأكثر ما
يجذب انتباه األطفال في هذه المرحلة العمرية
هي الكتب التي تتحدث عن العائلة واألطفال
ولعبهم وذهابهم إلى المدرسة أو للشراء من
البقالية .كما أنهم يحبون تعلم الحروف واألرقام
واألشكال الكبيرة الملونة .وينجذبون على قصص
الشخصيات الكرتونية المعروفة ،مثل «بارني ،توم
وجيري »...ويظهر الخيال وحب التمثيل واضحًا
عند الطفل ،فتراه يقص الطفل ويستمتع بتمثيل

شخصياتها.
وحده .خصص زاوية للكتب في البيت يستطيع
والكثير من األطفال يتعلم القراءة وحده في األطفال الوصول إليها .وقد تحب الفتيات الكتب
سن ما بين  5إلى  8سنوات .لذلك ّ
تعد هذه الفترة المتسلسلة ،بينما قد يتجه األوالد إلى الكتب
مثيرة وممتعة للقراء الصغار ،كما أن األطفال الفكاهية المضحكة.
يحتاجون إلى الكثير من التشجيع من قبل ذويهم
وفي المرحلة االنتقالية من مرحلة الطفولة إلى
للمحافظة على الرغبة في قراءة القصص ،خصوصًا المراهقة؛ أي ما بين  9سنوات إلى  12سنة ،يجب
مع كثرة الكتب المدرسية وتعدد المناهج .اختر له أن يوفر األهل الفرص لألطفال الرتياد المكتبات
الكتب ذات الفصول الصغيرة الموضحة بالرسوم ،العامة باستمرار.
استمر ف��ي ال��ق��راءة م��ع الطفل حتى يتقنها
وقد تبدأ ميول الطفل واهتماماته تتضح في
هذه السن ،فتجده يبحث عن الكتب والموسوعات
العلمية ،أو كتب اإلثارة ،والكتب التي تتحدث
عن الشخصيات التاريخية والقصص العالمية
المبسطة.
أما في فترة المراهقة ،ما بين  13إلى 15
سنة ،تجد الفتيان يسعون إلى سد الفجوة ما
بين مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة ،والقراءة
تساعدهم على تطوير إدراكهم ونضج حكمهم
على األم���ور .كما أن ال��ق��راءة تستثمر مساحة
كبيرة من خيال المراهق العاطفي ج��دًا في
هذه المرحلة ،فقراءة كتاب واحد جيد قد يؤثر
في نفس المراهق مدى الحياة .وهنا يأتي دور
األم واألب في توجيه الشباب نحو قراءة الكتب
ِّ
القيمة التي تعالج المسائل اإلنسانية ،وتبحث
ف��ي ق���درات ال��ف��رد وتنمي طاقاته اإلبداعية
وتصقل شخصيته .أنسب الكتب في هذه السن
هي قصص األدب العالمي ،القصص التاريخية
والخيالية واأللغاز ،والقصص االجتماعية.
ـ أما بعد الخامسة عشرة ،يحتاج الشاب والفتاة
إلى قراءة الكتب التي تتحدى ذكاء القارئ وتثير
اهتمامه ،ويجب أن تكون الكتب منتقاة بعناية
لتناسب نضجه وإدراك���ه ،وقد تكون مواضيع
النقد الفكاهي للمظاهر االجتماعية أكثر ما يشد
انتباه الشباب في هذه المرحلة ،ويساعدهم على
صقل آرائهم واالنفتاح على التجارب الشخصية،
خصوصًا إذا تحدثت الكتب ع��ن شخصيات
عالمية مشهورة ،لها إنجازات وتميز على الصعيد
العالمي أو الثقافي أو اإلنساني.
ولن ننسى أعظم الكتب وأرقاها ،كتاب الله
الذي يحمل أسمى المعاني اإلنسانية العالمية
المناسبة لكل مكان وزمان وسن .ومن الجميل أن
ّ
نعود الطفل منذ الصغر على قراءة القرآن ،وغيره
من الكتب السماوية المنزلة ،لما فيها من علم
وحكمة أبدية سبقت التطور والترقي العالمي
بآالف السنين.
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ثقافة السلطة
| ح�سن ابراهيم �أحمد
نتابع العالقة الملتبسة بين جهتين عيانيتين،
إحداهما السلطة بتنويعاتها وهيئاتها ،واألخرى،
الثقافة بحضورها وتعبيراتها ،بعد مقاالت
’’سلطة المثقف’’ ’’سلطة الثقافة’’ و’’السلطة
الثقافية’’ .وما يجب التنويه إليه أن الثقافة
سلطة بمعنى من المعاني ،كما أن السلطة ثقافة
بوصفها منتجًا ثقافيًا أو انعكاسًا عمليًا للثقافة.
إننا نسبح في فلك من أفالك العالقة بين
الجهتين :الثقافة والسلطة .وإذا كان تحديد
الموقع أو الحقل ال��ذي يتم فيه الحراك ،ومن
ثم االعتراف بأن هناك قضية يجب وتستحق
الحديث فيها ،وهي قضية العالقة بين الوجود
ووعيه ،ومن ثم إدارة هذا الوعي والتعبير عنه،
وعلى من يجب أن تقع أو إلى من يجب أن توكل،
فإننا بذلك نخطو الخطوات األول��ى نحو فك
االشتباك وتجديد التخوم وإعطاء كل حقه دون
تعسف أو إجحاف ،معتمدين على الواقع وتجارب
التاريخ ،مختبر العلوم اإلنسانية.
وإذا كانت السلطة ترى أنها مالكة كل شيء
ومدبرة كل ش��يء وموجهته ،من دون تحديد
حدودها؛ أي من دون أن تعلن أين تبدأ سلطتها
وأين تنتهي في كثير من األحيان ،فهذا يعني
أنها ترى أن ال ح��دود لتواجدها ولممارستها
لدورها السلطوي وتعبيرها عنه ،وأن هذا يعطيها
الحق في أن تدس أنفها في كل شيء فتكون
َّ
سلطة شمولية .وقل أن نجد سلطة ال تحب أو
ال ترغب في تجيير الفعل الثقافي لتمكينها
من دوره��ا؛ لكن ال��دول المحكومة ديمقراطيًا،
ومع رغبتها في ذلك ،فإنها ال تمارس ضغوطها
بشكل مباشر لتوجيه النشاط الثقافي ،ألن ذلك
يخزيها ويؤبلسها ،أو يجعلها تخسر مستقبلها،
ويكون تأثيرها على الثقافة غير مباشر .بينما ترى
السلطات الشمولية أنها األكثر فهمًا ومعرفة من
ً
أعقد المشكالت السياسية والفكرية وصوال إلى
أسلوب جمع القمامة ،وال تتوانى عن ممارسة
كل أشكال الضغط لتجعل كل نشاط ثقافي
من خاللها ولخدمتها ،ولذلك فهي ال تعبر عن
وجودها بامتالك أدوات الثقافة وإدارة العملية
الثقافية من لجان الرقابة إلى المراكز الثقافية
إلى محطات اإلذاع��ة والتلفزيون والمسارح إلى
الصحف والمجالت ودور النشر وغير ذلك ،فقط؛
بل هي تعلن عن وجهة نظرها في كل قضية
ثقافية ،وتحدد معطيات ووجهات نظر ومسالك،
وغير ذل��ك مما يعرف بأيديولوجيا األنظمة،
التي تشتمل على ما تريده السلطات أن يوجه
حراك الناس ،وما يجب أن يلتزموا به من أفكار
وتوجهات لضمان اإلمساك بخناق المجتمع.
السلطة تسعى إلى ضبط القوة المعنوية
للمجتمع (الثقافة) ألن ذلك يوفر لها القوة،
ويوفر عليها الجهد ،وهي عندما تعبر عن أن
هناك ثوابت سياسية وثقافية واجتماعية،
تحقق البالد أو الجماعة من خاللها مصالحها،
وهذه الثوابت يجب أن تحترم وأال تخترق فيقع
المحظور ،فإنها بذلك تعلن عن وجهات نظر
مسبقة أو عن ثقافة تتبناها وتجعلها مقياسًا

للوجود واألداء ف��ي المجتمع ،وم��ن ث��م فإن
مخالفتها تستوجب العقاب ،في حين يجب أن
يكون واضحًا أن الثابت الوحيد عند أية سلطة،
يجب أن يكون ما هي سلطة ومؤتمنة عليه؛ أي
ما هو تحت رعايتها ،وهي في حال كونها سلطة
وطنية فإن هذا الثابت يكون الوطن وليس اآلراء
واألفكار والسياسات الخاضعة لمنطق التغير
بحسب المصالح والظروف .والتفريق بين الثابت
والمتغير يضعف االستبداد ويخفف ضغط
األيديولوجيا.
كل بنية اجتماعية من األسرة إلى العشيرة
ً
والقبيلة وص��وال إلى الدولة ،يكون لها ثوابت
تنشأ بالتدريج أو تضعها في لحظات التدشين،
فتصبح أعرافًا أو دساتير أو قوانين ثابتة ،على
أفراد البنية احترامها ،ربما تتعلق بشكل بناء
السلطة في هذه البنية وبممارستها لدورها ،كما
تتعلق بالعالقات مع اآلخرين ،أو الملكيات وشكل
ّ
يعد من الثوابت والمقدسات
حمايتها .وم��ا
المجتمعية ال يجوز المساس ب��ه .وق��د تلبس
هذه القضايا لبوسًا ثقافيًا فكريًا أو روحيًا يؤكد
أهميتها.
التراث والتاريخ مختبر الباحث في العلوم
اإلنسانية ،ومنه تستمد الخبرات .ففي بدايات
اإلس�لام بعد أن أعلن النبي للمسلمين اكتمال
دينهم في حجة ال���وداع ،يقال إن��ه ح��اول أن
يكتب لهم كتابًا في السياسة ،أي طريقة تولي
الرئاسة ،وهذا زيادة عما اكتمل سابقًا؛ أي ليس
من الدين الذي أعلن اكتماله ،وكان عندها على
فراش الموت ،فحيل بينه وبين ذلك ،وهناك من
ّ
يحمل هذه اللحظة أو هذا المنع مآسي التاريخ
اإلسالمي .لكن منع الرسول من كتابة الكتاب
كان فيما يبدو في إطار خطة يضعها المسلمون
ألنفسهم تتعلق بطريقة قيادة الجماعة وبتدبير
أهل الحل والعقد فيها ،مما يدفعنا ِإلى التأكيد
مجددًا أن سياسة الدولة وتعيين الحاكم هو شأن
بشري وليس إلهيًا؛ إذ لو كان شأنًا إلهيًا لتم قبل
اإلعالن عن اكتمال الدين ،ولكتب الكتاب الذي
ال يدري أحد ماذا كان سيتضمن .بالتالي فإن
ّ
عد سياسة المجتمع اإلسالمي من المقدسات
الدينية ،ال يمتلك المصداقية العقدية.
إنها ثقافة المجتمع المهتدية باإلسالم
تلك التي صنعت ذلك النظام الذي وضع في
ثقيفة بني ساعدة وأصبح جزءًا من ثقافة السلطة
والمجتمع سياسيًا ،وأهم عناصرها ،القادة من
قريش بموافقة أهل الحل والعقد ،وقد دار على
ذلك صراع كثير ومرير داخل البنية اإلسالمية،
واعتبر ثابتًا تجب حمايته.
هذه الثوابت الفكرية والثقافية التي تحولت
إلى دستور ،عندما تطاول عليها معاوية فكسر
تقليد اختيار الخليفة بأن أوصى بالحكم لولده،
أثار ذلك لغطًا شديدًا لم ينته إلى يومنا هذا.
كذلك األمر عندما اختلف المسلمون حول مسائل
السياسة ،عاد بعضهم إلى الثوابت العقدية
فوجدوا أن اإلسالم لم يفرق بين مسلم ومسلم
إال بالتقوى ،بالتالي فإن أي مسلم قادر يتمتع

باإلمكانات المطلوبة ،يمكن أن يكون رئيسًا
للجماعة (خليفة) من دون شرط القريشية ،وهذا
ما عمل الخوارج على تأكيده في حراكهم الثوري،
بمعنى أنهم حاولوا كسر تقليد تم وضعه مثلما
كسر األمويون تقليدًا آخر ،وفي الحالتين كان
ً
األمر فعال ثقافيًا منسجمًا مع مستقبل األيام
ومؤسسًا له ،ومخالفًا للماضي وما ّ
كرسه.
ثقافة السلطة هي ثقافة تخلقها وتؤكدها
ّ
وتمكن لها مصالح وسلوكيات هذه السلطة،
وعندما يتم كسرها في لحظة تميل فيها موازين
القوى ،يكون ذلك الكسر لصالح تقاليد فعل
سياسي جديد تفرض نفسها وتصبح ثقافة
سلطة جديدة ،خاصة في المجال السياسي.
فعندما تحولت السلطة إلى وراثية في اإلسالم،
وأص��ب��ح الخليفة ينقل السلطة الب��ن��ه ،كسر
تقليدًا سابقًا وأسس تقليدًا جديدًا ،مثلما كرس
االغتصاب شرعية سياسية في االستيالء على
السلطة أي��ده الفقهاء ،وك��ل ذل��ك أصبح جزءًا
من الثقافة السياسية السلطوية في اإلسالم.
والالفت أن المسلمين لم يتساءلوا على امتداد
ً
تاريخهم تساؤال عميقًا وكافيًا ،عن تكريس
كل هذه األساليب التي ّ
عدت شرعية (انتخاب،
توريث ،اغتصاب ،تحايل...إلخ) ،والناس ينساقون
مع السائد وال يفكرون كثيرًا فيما يلقى إليهم
ما لم يمس مصالحهم وعصبياتهم التي التزموا
بها ،فهم ال يستخدمون عقولهم كثيرًا وال دائمًا؛
فعندما نصح أحدهم العتابي الشاعر والمتكلم
أن يتوجه بخطابه العقلي إل��ى الناس ،وكان
يعلم انسياق الناس مع ثقافتهم الشفهية
ودون تحليل ،قال له :تعال ،فدخال المسجد،
وبدأ العتابي يحدث الناس بأحاديث رسول الله،
وبعد قليل ق��ال إن رس��ول الله ق��ال :من وصل
لسانه إلى أرنبة أنفه دخل الجنة ،وكان قد اختلق
الحديث لتوه ،ثم قال لصاحبه انظر؛ إذ لم يبق في
الحلقة من لم يحاول أن يوصل لسانه إلى أرنبة
أنفه ،وانشغلوا بذلك من دون تفكير بمعقولية
الحديث أو صدقه وموافقته لصحيح الدين.
بهذا المنطق وبهذه اآلليات ،مضافًا إليها
جبروت السلطة السياسية القهرية ،يتم تعميم
وجهات النظر إلى الناس من قبل السلطة المتمكنة
أو المتغلبة؛ أي إنها تخلق ثقافتها عندما تخلق
فعلها السياسي ،وتعممها عبر آليات مضمونة
النتائج ،يسهر عليها مفكرون مؤدلجون وعالمون
بطرائق تخدير العامة واالستيالء على عقولهم.
إن الثقافة التي وضع أسسها الشافعي في
المجتمع اإلسالمي ،والتي وجدت السلطة أنها
وضعت ألجلها وإنها تناسبها وتناسب طموحها
للبقاء والديمومة ،أصبحت ثقافة سلطة؛ فهو
لم يعمد إال إلى وضع األصول التي تؤكد سلطة
الموروث ،من الحديث الذي أصبح موازيًا للقرآن،
إلى تأكيد قرشية الخالفة التي مات الكثير من
ً
أجلها قتال .وعندما أصبح للسلطة ثقافة؛ أي
عندما تبنى المأمون ،الخليفة المثقف وجهة نظر
المعتزلة في أواخر عهده ،جرى إجبار الفقهاء
والقضاة أو أهل الثقافة في ذلك العصر على

تبني رأي السلطة وإال ذاقوا الهوان والعذاب وربما
القتل فيما عرف بمحنة خلق القرآن .ومنذ عصر
المتوكل جرى على هؤالء من الضغوط ما أوقعوه
على غيرهم قبل ذلك لتأكيد سلطة الحديث ّ
وعد
القرآن غير مخلوق .وفي هذه التجربة تأكيد واضح
على أن للسلطة ثقافة تتبناها ،أو أيديولوجيا
تعيش فيها وتسعى لتعميمها وإلزام الناس
بها بطرق وأساليب فيها الترغيب والترهيب،
وقد عاشت المجتمعات اإلسالمية تحت رحمة
االتهام بمخالفة الدين والشريعة إن هم خالفوا
رأي السلطة ،وعلى هذا األس��اس قتل كل من
المفكرين السهروردي والنسيجي.
لقد استمرت أساليب تعميم ثقافة السلطة
وإخضاع الناس لها ،واستمر العنف في ذلك،
لكنه قل أن أخذ مثل هذه الطريقة؛ حيث تتبنى
السلطة وجهة نظر وتعلن إجبار الناس عليها؛
فالمتعارف أن ذلك يتم بآليات الترغيب والضغط
غير المعلن عنه ،ما لم يكن يتعلق بموضوع
طائفي.
في العصر الحديث أصبحت السلطات تنبثق
عن مشروع ثقافي فكري يشبه الفكر الديني في
آليات اشتغاله ،فالفكر االشتراكي (اإليماني)
ً
أنتج دوال وسلطات تقوم على رأسها وتتبنى
وجهات النظر التي يطرحها الفكر االشتراكي
الذي لم يكن واحدًا ،كما لم تكن السلطات التي
أخذت به واحدة .كذلك الفكر القومي والثقافة
القومية ،أو الفكر الديني والثقافة الدينية .وكلها
لم تتهاون مع مخالفيها .وفي كل هذه األنماط
تنبثق السلطة من مشروعية ثقافية تتبناها.
لقد كانت التقاليد الدينية العقدية سباقة
في هذا المجال ،فقد حاربت الثقافة الدينية
اإليمانية ،وما أوجدته من تقاليد وأيديولوجيات
تشرنقت داخلها ،كل وافد إلى البيئة العربية
اإلسالمية؛ فمحاولة الثابت والقار الدفاع عن
وج��وده والوقوف ضد كل مظاهر المنافسة أو
التجديد ،هما مما يمكن تلمسه تاريخيًا لدى كل
قديم تعرض لهجوم الجديد .ويمكن مالحظة
ذل��ك في التحوالت التي ج��رت في أورب���ا ،كما
يمكن مالحظته عند مراجعة الحراك الثقافي
واالجتماعي منذ بدايات عصر النهضة العربي،
مما يؤكد أن القديم ال يستسلم للموت بسهولة
في كل األحيان ،وأن الثقافة السائدة لها هيلمان
وسطوة لتمكنها عبر القرون من أذهان الناس
خاصة عندما تصبح ثقافة سلطة ،ما يجعلها
تفرض وجودها في ظل المنافسات.
ه��ذه المواجهة ال��ت��ي القتها الثقافات
التحديثية ،ليست س��وى مواجهات ثقافية
تديرها سلطتان ،على األق��ل من جانب واحد.
فالحداثة ك��ان عليها أن تخوض حربها ضد
القديم والمعايير ال��س��ائ��دة؛ أي ض��د ثقافة
متمكنة ألنها ثقافة سلطة ،وهنا تبرز صعوبة
العملية التحديثية وأهميتها ،أي هدم القديم
وبناء الجديد ،وكيف يمكن أن تستل من عقول
البقية ......................ص22
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البناء الفني للنص المسرحي
| جوزيف نا�شف
ـ ينفرد المسرح بين باقي الفنون اآلداب
بخاصية معينة ،وهي أن العرض المسرحي هو
االكتمال الفني للنص ،وهذا يؤدي بالتالي إلى
عدد من األوليات والبدهيات؛ فالنص المسرحي
عمل ناقص إن كان مكتوبًا فقط؛ ألن المسرح
هو ت��زاوج األدب بالفن ،وليس إحياء ألحدهما
على حساب اآلخر ،وطبعًا نقص النص المسرحي
ال يأتي نتيجة لغياب عنصر المؤثرات الشكلة
اإلضافية (كالمالبس ،والموسيقا ،واإلض��اءة،
وال��دي��ك��ور ،واإلك��س��س��وار) وإنما نتيجة لعدم
«حضور» النص المسرحي على النص ،ومن هنا
نصل إلى أن العمل المسرحي يبقى ناقصًا ما لم
يكتمل من جميع جوانبه.
ـ إذن فالمسرح ليس نصًا فحسب ،كما
ً
أنه ليس عرضًا مرتجال ،وهو أيضًا ال يقوم في
طقوس مغلقة تؤدي إلى الفراغ ..المسرح هو
كلمة ،وممثل وجمهور .المسرح عالقة واتصال
حيوي تشترك فيه اإلنسانية ،ألنه يقوم داخل
نطاق المجتمعات البشرية ومن أجلها ،وهو
السبب الذي أدى إلى انطالقته من دور المعابد
إلى الناس ،ولهذا فإن «حضور» النص المسرحي
لم يقصد منه أن يكون هناك «إلقاء» فقط؛ بل
البد ان يكون هناك «تشخيص» أيضًا ،ألنه إذا
كانت الرؤية األدبية متوفرة في النص المسرحي
كجوهر ،وأس��اس ،فالبد من وجودها بل خلقها
أيضًا فنيًا من خالل عمل المخرج ،فاإلخراج ليس
ً
عمال تقنيًا يقوم على معطيات محددة ومحدودة
تضاف كل م��رة إل��ى النص المسرحي حسب
ما تقتضي األم��ور؛ بل هو عملية إب��داع وإعادة
خلق .إن الرؤية األدبية تظل غير مكتملة إلى أن
يلبسها المخرج رؤيته الفنية المتجسدة ،رؤيته
النابعة من وجهة نظره من تفسيره للنص .هذه
الرؤية الحاضرة والمتجسدة على الخشبة في
عالقة مباشرة مع الجمهور .هذه الرؤية الممتدة
كالنسيج اللحمي على هيكل النص لتحول
األصوات المتحجرة إلى حياة ،والدمى إلى بشر.
ـ بما أن المسرح ينفرد عن جميع الفنون
واآلداب األخ��رى بما ذكرنا من صفات يصبح
الحديث حول ارتباطات الشكل بالمضمون ،فيه
حيثيات أخ��رى تفرضها عالقته ،ومتطلباته
الخاصة جدًا ،فإذا افترضنا أن الداللة التي تعطيها
كلمة شكل تمثل العرض المسرحي الذي يقوم

على خشبة المسرح وأم��ام الجمهور ،ويقف
وراءه مخرج يقود حركة الممثلين في أداءهم
ويعطي توجيهاته للفني ،وي��وزع مستلزمات
العرض كالديكور ،واإلضاءة ،والمالبس ،وهكذا
يخيل لنا أن دور المؤلف ينحصر في التعبير عن
المضمون ،ودور المخرج في الشكل ،وهذا األمر
غير صحيح ،فأين تكمن عملية الخلق إذن؟ عند
المؤلف أم عند المخرج؟ وهل عمل المخرج مجرد
تكملة لعمل المؤلف؟
ـ المسرح كباقي الفنون األخرى نتاج رؤية
للعالم ،وليس مجرد فكر في قوالب جاهزة؛
المسرح هو ص��ورة عن الحياة ،كما هو طرح
للمشكالت االجتماعية واالقتصادية ،وتصوير
مأساوي لإلنسان ،ورغم اختالف جميع األفكار
والمبادئ ،فإن جوهر المسرح هو الصراع ،وكان
هذا يتمثل في القديم بين اإلنسان واآللهة ،بين
اإلنسان وأخيه اإلنسان ،بين اإلنسان وذاته؛ كان
صراعًا من أجل تحقيق العدالة في عالم يغمره
الخوف ،والذعر ،وال��دم ،واإلره��اب ،واالستغالل؛
فالكوميديا ع��ب��ارة ع��ن كشف س��اف��ر والذع
للسلبيات الموجودة في المجتمع اإلنساني،
ودعوة إلى تجاوزها من خالل كشف الخبايا عنها
كاريكاتوريًا ،ثم إن للكوميديا تأثيرًا أكثر من

المأساة بسبب اإلقبال الجماهيري عليها.
ـ كل هذا يؤكد تأكيدًا ال جدل فيه أنه من
شكل يظهر المضمون ،وضمن نطاق الرؤية
الفنية ،هناك إذن شكل متخيل موجود داخل
العمل المسرحي ،وليس خ��ارج��ه؛ إن��ه ليس
ثابتًا بالضرورة ،ولكنه يرسم ،ويلهو حدودها.
إن الشكل المسرحي الموجود في النص هو
الطريقة التي يرتئيها المؤلف لطرح فكرة من
خاللها .نافذة النور ،وهو عنصر المعادلة الهام
في العمل المسرحي .إذن ليس المهم ما يرغب
المؤلف في قوله ويفشل ،بل المهم هو كيف
يقول ما يريد قوله ،وهنا البد من سؤال هام:
كيف يبني المؤلف مسرحيته؟ كيف يخترع،
ويبدع شخصياته؟ إل��ى م��اذا ي��ؤدي مسرحه؟
أسئلة عديدة وكثيرة يطرحها النص المسرحي.
أم��ا كيف نفسر ه��ذا العمل؟ وكيف نجسد
شخصياته؟ كيف نجعل للميزات فيه مدلوالت؟
كيف نحول الحوار إلى حياة؟ كيف نطرح رؤية
معينة على المشاهدين؛ فهي أسئلة يرد عليها
المخرج .إذن عمل المخرج ليس تزيينًا ،وليس
ذهنيًا فحسب؛ فالمسرح يتميز عن غيره من
الفنون باندماج عناصره في لحمة واحدة .المؤلف
يشارك في اإليحاء بالشكل ،والمخرج يشارك في

عملية طرح المضمون بل وربما خلقه.
ـ إن العمل المسرحي عمل خالق بالنسبة
إل��ى جميع العناصر (مؤلف ـ مخرج ـ ممثل ـ
فني)؛ فالمضمون ال يبرز إال من خ�لال عرض
المضمون لما فيه من تكييف وحيوية ،وتمازج
بين األدب وال��ف��ن؛ فالمعالجة الذكية إذن
كالشكل المسرحي ،وه��ي ش��دي��دة األهمية
ألنها مرتبطة بهدف المسرح الرئيسي ،وهو
مخاطبة المشاهدين ،وخلق الحس ،والفكر
لديهم ،ألن المسرح ينفرد بعالقة جدلية قوية
مع الجمهور .هم يستمدون منه فهمًا أنضج
وأوع��ى ،وه��و يستمد منه الحياة واالستمرار؛
إذن قضية الشكل األدبي للمسرح مسألة هامة
وخطيرة ،وليس مجرد حفنة ملح ترش على طبيخ
المضمون ،وألنها عنصر أساسي ،فالحديث عن
اتجاهات المسرح له أهمية فنية .وجماهيرية
في آن واحد ،والمسرح العربي المعاصر يتطلب
فهمًا لبدايات المسرح ،والتأثيرات المنصبة
عليه ،ويتطلب وعيًا للمقومات الالزمة ،وهناك
ناحيتان يفترض المسرح إرضاؤهما ،حاجة الفن
ً
أوال ،ثم حاجة المشاهد والجمهور ثانيًا .أحيانًا
يتم االنقسام ،وهنا يجب على المسرح تحقيق
الحاجة األول��ى ،وإهمال الثانية ،وأحيانًا يتم
التزاوج بين الحاجتين ،وهنا نصل إلى ذروة هدف
المسرح :الفن والجمهور ،وحتى يتم تحقيق هذا،
البد للمسرح ان يكون سابقًا لعصره من دون أن
يفقد أرض��ه الطيبة ،وذل��ك ان المسرح يعطي
أبعادًا مستقبلية من ناحيتي الفكر والفن ،ولهذا
فهو عنصر صراع ،وخالف بين الفن والجمهور،
ألن الجمهور المستقبلي هو الذي سيقدر الفن
اآلني .أما الجمهور اآلني فهو نادرًا ما يقدر الفن
المستقبلي ،وه��ذا طبعًا ال يعني غياب الفن
الواقعي المتصل بزمانه ومكانه ،وجمهوره على
أسس مسبقة ،ألنه من خالل الواقعية يمكن
استجالء المستقبل من خالل طرح وجهات النظر
يمكن استجالء المستقبل من خالل طرح وجهات
النظر الدامية ،وأيضًا يمكن استجالؤه من خالل
استلهام التاريخ وأحداثه وتفسيره على ضوء
الحاضر بنظرة تتجاوز الواقع إلى المستقبل.
ولهذا كان للمسرح ضرورة في حياتنا اليومية
لما له من آثار إيجابية تفيد المجتمع في تقدمه
الحضاري نحو مستقبل مشرق ومزدهر.

اآلداب العالمية ..وترجمة أدب األطفال في سورية
ملف العدد
منحت مجلة اآلداب العالمية التي يصدرها اتحاد
ندوة جمعية الترجمة السنوية بعنوان / :ص 81
الكتاب العرب اهتمامًا خاصًا لترجمة أدب األطفال
«ترجمة أدب الطفل في سورية» ـ آراء ونماذج
في سورية وخصصت لذلك ملفًا تضمن ندوة جمعية
محاور الندوة والمشاركون فيها:
الترجمة:
ـ مقدمة :الترجمة والمنظومات األخالقية والتربوية ـ
وكذلك عالجت الدراسات الواردة في العدد  149من
المجلة شتاء  2012ثالثة عناوين رئيسة إضافة لحزمة د .نزار بني المرجة
ـ ترجمة أدب الطفل عن الفرنسية ـ نبيل أبو صعب
من األبواب المختلفة وهي كما يلي:
ـ ترجمة أدب الطفل عن اإلنكليزية ـ حسام الدين
 1ـ افتتاحية ـ رئيس التحرير ـ ص7
خضور
أ ـ الدراسات ـ ص 11
ـ ترجمة أدب الطفل عن الروسية ـ شاهر نصر
 2ـ من الداللة إلى المعنى ـ فرانسوا راستييه /د.
ـ ترجمة أدب الطفل عن البلغارية ـ عياد عيد
قاسم المقداد ـ ص 13
ـ ترجمة أدب الطفل عن األرمنية ـ د .نورا أريسيان
 3ـ مسرح الكاتب المعاصر فيليب مينيانا ـ د.
ـ ترجمة أدب األطفال ـ كنينة دياب
منتجب صقر ـ ص 43
ب ـ شعر
 4ـ دون كيخوته ـ أ .علي أشقر ـ ص 67

 5ـ لو لم أكن شجرة أرز ـ مختارات لشعراء من ألمانيا
ـ د .وحيد نادر ـ ص 153
ج ـ مسرح
 6ـ مسرحية في مشهدين ـ بهرام صادقي ـ عماد
خلف ومحمد حسن ـ ص 187
د ـ قصة
 7ـ العين الزجاجية ـ جون كبير كروس ـ مها بحبوح
ـ ص 205
هـ ـ متابعات وأخبار أدبية
 8ـ متابعات ـ حصة منيف ـ ص 221
 9ـ أخبار أدبية ـ هدى أنتيبا ـ ص 235
و ـ نافذة أخيرة
 10ـ إشكاالت لغوية ـ مدير التحرير :أ .عدنان جاموس
ـ ص 247
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دفـــاعًا عن سيغمـوند فرويـد
ر َّد ًا على �إدعاءات وافرتاءات الفيل�سوف الفرن�سي»مي�شال �أونفري»
| عبد حممد بركو
لم تؤثر نظرية فلسفية أو علمية في مختلف العلوم اإلنسانية
عالم في الفكر اإلنساني المعاصر والثقافة
والتطبيقية ،ولم يؤثر ِ
العالمية والعلوم واآلداب والفنون المختلفة ،ولم تصبح نظرياته
ثقافة عالمية سواء للنخب العلمية والفكرية أو للناس عامة مثلما
العالم الكبير الذي انتظره علم النفس
فعل «سيغموند فرويد» هذا ِ
ألكثر من قرن،لكي يضعه في مصاف العلوم الحقيقية ،وينقله من
أوهام العالج بالتنويم المغناطيسي الذي ابتكره «مسمر» وحافظ
عليه « شاركو « و»برنهايم» ،وسواهم من علماء النفس في القرنين
الثامن عشر ومنتصف التاسع عشر.
لقد أضاف «فرويد» للحضارة اإلنسانية ثقافة جديدة ونظريات
ُ
جديدة وطرق تفكير جديدة ،مثلما أضاف إلى العلوم اإلنسانية
كافة ،والطب واآلداب المختلفة والفنون التشكيلية والسينمائية
والموسيقية آفاقًا جديدة من خ�لال نظرياته السيكولوجية
ّ
َّ
المختلفة ،وخاصة نظرياته في التحليل النفسي والشخصية
وميكانزمات ِّ
الدفاع.
ْ َ َ
لقد أح���دث «ف��روي��د» ث��ورة علمية كبرى ف��ي علم النفس
َّ
والطب النفسي على ٍّ
حد سواء ،ومازال يتعلم نظرياته وتقنياته
ِّ
ويقدم اآلالف
السيكولوجية والعالجية مئات األلوف من الطلبة،
منهم رسائل الماجستير والدكتوراه في نظرياته ،ويعالج بنظرياته
وتطبيقاته العالجية عشرات اآلالف من األطباء النفسانيين؛
بعلمه عشرات الماليين من الناس الذين يعانون
حيث ينتفع
ِ
من االضطرابات النفسية البسيطة وسوء التكيف في أسرهم أو
مجتمعاتهم ،والذين يعانون من أمراض عقلية ونفسية مزمنة.
ِّ
ً
وفضال عن ذلك كله ما زالت نظرياته تجذب آالف الباحثين
وعلماء النفس عبر العالم.
َّ
لقد أثر «فرويد» في حركة الثقافة العالمية والفكر اإلنساني ،كما
أسلفت ،وجعل علم النفس ثقافة شعبية بنظرياته السيكولوجية
وأبحاثه ،وأسهم في تعليم البشرية نمطًا جديدًا من الثقافة
والتفكير ،وأصبحت طريقته في التحليل النفسي مدرسة عالمية.
ميشال أونفري:
فلسفة الحقد على العظماء
ُّ
بت على قناعة تامة َّ
بأن الحقد على األموات من العبقريات التي
ُ
يستعر كجمر تحت الرماد في
أغنت الحضارة اإلنسانية مازال قائمًا
بعض النفوس المريضة .فالتاجر المفلس يبحث في دفاتره القديمة
َّ
عله يجد دينًا له بذمة أحد زبائنه القدامى ،والكاتب الذي يتوقف عن
َّ
اإلبداع ويسأله الناس عن جديده ،يعمد إلى دفاتره القديمة ،عله
يجد نصًا لم يستهلكه ،فيعمد إلى تنقيحه ونشره ،لكي يبرهن
َّ
للناس أنه مازال قائمًا على رأس اإلبداع (إن صحت العبارة).
َ
وهذا بالضبط ما حدث مع الفيلسوف الفرنسي»ميشال أو نفري»،
الذي َّ
قدم سيرة مفتراة ومكذوبة إلنجازات وعالم النفس الكبير
«سيغموند فرويد» وحياته.
فلو سألنا أي طالب في المرحلة الثانوية في أي قارة أو في أي
بلد على سطح كوكبنا :من هو «سيغموند فرويد» ألجاب فورًا :عالم
نفس كبير.
بينما لو سألنا :من هو»ميشال أو نفري»لما عرفه أحد حتى أكثر
أبناء بلده فرنسا ،وهذه إحدى أسرار حملته الحاقدة على عالم كبير
أثرى الفكر اإلنساني والثقافة اإلنسانية وعلم النفس والطب النفسي
َّ
على ٍّ
إنجازاتهم
حد سواء ،إنه الحقد على الكبار والحسد من
واستمرار أفكارهم ونظرياتهم ،وثبوت نجاحها وفائدتها بعد
موتهم.
ولم يكتف «أونفري» بتشويه تاريخ هذا العالم الكبير؛ بل عمدَ
ِ

فرويد
إلى االفتراء والكذب ومجانبة الصواب عندما اتهمه بالخرف!!!
وه��ذا يعكس ما بنفسه من اهتزاز و ضعف وخلل نفسي
وأخالقي.
َّإن أي إنسان عادي يعرف القليل من إنجازات «فرويد» ،يدرك أنَّ
َّ
العالم إال أن يكون متمتعًا بطاقات وقدرات
من المستحيل على هذا ِ
عقلية استثنائية ،فكيف إذا كان مثقفًا أو عالمًا
ُ
يعرف َّأن «فرويد» أبدع مدرسته الجديدة في التحليل النفسي
من دون أن يستند إلى أي نظرية سابقة؟! حيث كان ثورة علمية
كبرى نسفت معظم االتجاهات والنظريات السابقة في علم النفس
الذي كان يتخبط في العماء ،وتختلط فيه األوهام بالفلسفة!!!؟
علمًا بأن هذا «العبقري الهمام» ليس من مجايلي «فرويد» الذي
أبدع نظريته في التحليل النفسي وطرحها عام  ،1869وهذا ِّ
بحد
ذاته تعسف ضد الحقيقة و الموضوعية.
َ
َّ
لقد وقف أنصار الموضوعية من المثقفين و الكتاب الفرنسيين
قبل علماء النفس في وجه هذا الكتاب األعمى واستهجنوا مجانبته
لحقيقة هذا العالم الكبير وإنجازاته التي وضعته في مصاف
عظماء التاريخ ،كما استنكروا األسلوب «السوقي والشوارعي» الذي
استخدمه
«أو نفري» بحق «فرويد» من شتائم وعبارات تحقيرية تنم عن
َّ
فكريًا،
شخصية مأزومة سيكولوجيًا ومهزوزة معرفيًا ،ومتخبطة
مجد كاذب على حساب هذا العالم الكبير،
ولذلك يعلو صراخها لبناء ٍ
لكنه نسي َّأن محكمة التاريخ هي التي ستدينه ،من خالل غربلتها
الحقائق من األكاذيب ،وسيكون كتابه كأي تقليعة باريسية عابرة،
بينما ستبقى نظريات «فرويد» تحظى سنويًا ب��آالف ِّ
الدراسات
واألبحاث الجديدة التي يقوم بها الفرويديون الجدد ،ويبقى آالف
ُ
بنجاح
الم َعالجين بالتحليل النفسي يعالجون الماليين من الناس
ٍ
منقطع النظير.
نعم َّإن معركة «أونفري» التي أعلنها على الحقيقة واألخالق
واألمانة العلمية قبل أن يعلنها على «فرويد» هي معركة خاسرة
ُّ
ُّ
وستضر به وتنزع عنه َّ
وسترتد نتائجها
أي مصداقية علمية،
سلفًا،
َّ
بسيف خشبي وسهام من هواء!!
ظالمة
معركة
ها
ألن
عليه،
الوخيمة
ٍ

شخصية «أو نفري»من خالل أقواله
في ميزان التحليل النفسي الفرويدي
من خالل قراءتي لشذرات من أق��وال «أونفري» عن «فرويد»
ونظرياتهُ ،صدمت لكثرة البذاءات والشتائم ،وإلقاء التهم على
ْ
تثبت أو أدنى قدر من الموضوعية والمسؤولية
عواهنها من دون أي
العلمية.
لقد عرفنا لألدباء والعلماء والفالسفة لغة أدبية رفيعة في
وس ْمتًا ُخلقيًا راقيًا ال يحيدون عنه ،وخاصة في ِّ
الكتابةَ ،
الرد على
خصومهم.
َّ
الموجهة
ومثلما كان الصراخ سالح الضعفاء ،فالشتائم وخاصة
إلى رجل في ذمة الله هي ضرب من ضروب الضعف ُ
وعقد النقص
ٍ
أيضًا.
َّ
َّ
ورحم الله «فرويد» الذي علمنا في جملة ما علمنا في التحليل
َّ
النفسي َّأن «اإلسقاط» ،وهو من ميكانزمات ِّ
الدفاع التي تستخدمه
األنا عندما تعجز عن حل صراعاتها الداخلية؛فتلجأ إلى التشويش
الالشعوري للواقع؛ حيث ُيسقط المرء ما بداخله ( أي ضعف «أونفري»
ونقائصه وعقده التي خرجت عن سيطرته فأضحت سبابًا وشتائم)؛
حيث يسقط كل ذلك على اآلخرين (فرويد).
هذه إح��دى جوانب مشكلة «أون��ف��ري»؛ أما الجانب اآلخ��ر من
مشكلته النفسية فيكمن في «عقدة النقص» التي تتضح من
كتاباته الحاقدة ،حيث ح��اول «التعويض» عن نقصه المعرفي
واإلبداعي «بمحاولة نسف نظريات فرويد» لتضخيم ذاته تغطية
العالم المبدع .وربما ِّ
يعبر عن ذلك
لمشاعر نقصه على حساب هذا ِ
َ
ُ
بشكل أو بآخر المثل القائل« :خالف تعرف».
ويبدو َّأن عصرنا الراهن ،عصر الفضائيات واالنترنيت لم يعد
ُينجب العباقرة ،ولذلك لم يجد « أونفري» سوى أن يبني مجده الزائف»
قبل أن يموت» من خالل مهاجمة العباقرة والنيل من إنجازاتهم،
ً
َ
يقرن اسمه بأسمائهم ناسيًا أو متناسيًا َّأن ما سيبقى هو
محاوال أن
كفقاعة صابون في
إنجازات هؤالء العباقرة ونظرياتهم ،وما سيزول
ِ
َّ
باستماتة انتحارية
تتطفل
حمام عابر هو هذه الكتب الصفراء التي
ٍ
نحو مكشوف
على نجاحات اآلخرين
محاولة َ «دون جدوى» وعلى ٍ
ُّ
ُ
َّ
تسلق قاماتهم العالية التي تطاول السحاب....
َّ َّ
......ه َ
َ
ولكن َه َ
ذهب َج ً
فاء َّ
الز ُبد َ
في ُ
وأما ما
يهات ] .....فأما
يهات
َ
ُ
ُ َّ
الن ُ
ُ
يضرب الله األمثال [ (سورة
األرض وكذلك
اس فيمكث في
ينفع
ِ
َّ
الرعد :األية.)17
ِّ
وسنقدم فيما يلي لمحة مختصرة عن أهم إنجازات «فرويد»
ونظرياته في مجال علم النفس والطب النفسي ،وتأثيرها على
العلوم اإلنسانية واآلداب والفنون المختلفة.
إنجـــازات «فـرويــد» ونظريـاته
في مجال علم النفس والطب النفسي
ْ
ساهمت نظريات فرويد بتقدم وتطور جميع فروع علم النفس،
وعلى وجه الخصوص :علم النفس العام ،علم نفس الشواذ،وعلم
َّ
النفس االجتماعي ،وعلم النفس اإلكلينيكي ،وعلم نفس الشخصية،
وعلم النفس العيادي ،وعلم نفس النمو ،وعلم النفس المرضي ،وعلم
النفس التربوي ،وعلم نفس الدوافع ......الخ.
يقول ّ
الدكتور «فيصل عباس» في كتابه «إشكاالت المعالجة
النفسية»َّ »:
قدم فرويد نظامًا جديدًا في تفسير نشأة األمراض
النفسية والعقلية ،وافترض ّ
بأن االضطرابات النفسية يمكن أن
ّ
ترد إلى صراعات داخلية الشعورية ،وقوى تعمل داخل الشخصية
اإلنسانية .قوى يتصارع بعضها مع بعضها اآلخر ،ويؤدي صراعها إلى
تكون األعراض
البقية ......................ص22
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العدد «»1290

وجواب اآلفاق
رائد اآلداب َّ
األديب أحمد فارس الشدياق
(  20 - 1804أيلول 1887م  1304 - 1219 /هـ )
| حكمت هالل
ّ
ّ
الشدياق ،ولد في
الشدياق بن يوسف بن منصور
أحمد فارس
قرية عشقون (لبنان) من أسرة عربية عريقة بالنسب ،كان متعدد
ً
عالـما ً
ً
موسوعياً ،
ً
ً
ً
باحثاً ،
مبدعا،
سياسيا
صحفيا،
أديبا
شاعرا
المواهب:
ً
رائدا من رواد الصحافة ،ومن رواد اليقظة الفكرية العربية .فلقد جمع
المجد من جميع أطرافهُ ،وي ّ
عد من أهم الشخصيات العلمية في
لبنان ّإبان القرن التاسع عشر ،وقد عرف بالقسوة وقوة الشخصية،
سليط اللسان ،ال يخاف في الله لومة الئم.
ً
تعلم  -ب��ادئ أم��ره  -في مدرسة القرية ،وك��ان شغوفا
بالقراءة والمطالعة .انتقلت أسرته إلى قرية الحدث ،فدخل مدرسة
ّ
(عين ورقة) التي تعلم فيها بطرس البستاني ،ورشيد الدحداح،
فكان يجيد الخط ،ويبرع في النسخ ،فشاعت شهرته بين أقرانه،
فاستدعاه األمير حيدر الشهابي لينسخ له مؤلفاته المخطوطة،
وعمل عنده فترة من الزمان ،انتقل بعدها إلى التجارة ،ولكن ّ
جده
منعه من التعاطي في هذه المهنة ،وقال له :ال يليق بك أن تكون
لاً
ً
بائعا متجو .
ُ
وفي هذه الفترة كانت البروتستنتية تغزو لبنان ،وكثر
مبشروها ،فاعتنق أسعد الشدياق (أخو ف��ارس) البروتستنتية،
وأصبح أحد دعاتها ،فأثار هذا التحول سخط البطريرك الماروني
علي أسعد ،فأخذ يتهدده ويتوعده بأقسى العقاب ،ونفاه إلى (دير
ً
قنوبين) سجينا؛ حيث خضع ألشد العذاب ،حتى قضى نحبه في
السجن وهو في ريعان الشباب ،األمر الذي دفع بالشدياق إلى الخروج
من لبنان بعد أن كره الحياة فيه ،بعد أن بلغ التعصب الطائفي منه
هذه الدرجة.
سافر الشدياق إلى مصر بدعوة من المرسلين األميركان
لتعليمهم اللغة العربية ،وكان بدوره يتعلم اللغة وعلومها كالنحو
والصرف والبالغة والشعر على الشيخ محمد شهاب الدين المقرب
ً
محررا في
من الحاكم محمد علي ،وقد أعانه ذلك على أن يكون
(الوقائع المصرية).
وفي عام  1834دعته اإلرسالية األمريكية إلى مالطة
لتدقيق بعض الكتب التي تصدر من مطبعتهم باللغة العربية،
وتعليم العربية في مدارسهم ،وفي مالطة اعتنق المذهب اإلنجيلي
(البروتستانت) الذي اعتنقه شقيقه من قبله في لبنان ،وكان ً
سببا
ً
انتقاما لما حدث ألخيه ،كما
ألن يلقى حتفه ،وكان هذا التحول
يذكر الكونت فيليب دي طرازي ،وذلك على يد البطريرك الماروني،
وطالت إقامته في مالطة إلى ما يقارب أربعة عشر ً
عاما حتى سنة
1840م .وهناك كتب كتابه (الواسطة في معرفة مالطة) وهو من
أدب الرحالت.
وفي عام 1848م دعته جمعية (ترجمة األسفار المقدسة)
إلى بريطانيا لترجمة الكتاب المقدس وضبطه وتنقيحه تحت
إش��راف الدكتور (ل��ي)ّ .
فلبى فارس الشدياق الدعوة وسافر إلى
َّ
ّ
انكلترة ،وهناك تعلم االنكليزية والفرنسية ،وألف كتابه الثاني
َّ
ّ
المخبا عن فنون أوربا) ،ثم ألف كتابه الثالث
في الرحالت (كشف
ُ
َ
(الساق على الساق فيما هو الفارياق) الذي ط ِبع في باريس على
نفقة رافائيل كحال الدمشقي عام 1855م.
وفي هذه األثناء أرسل فارس الشدياق بقصيدة مدح
إلى باي تونس بمناسبة كرمه ومبراته وتوزيع خيراته على الفقراء
والمساكين والمحتاجين في مرسيليا وباريس أثناء زيارته لفرنسا.
فاستدعاه باي تونس لزيارتهّ ،
فلبى الشدياق الدعوة ،فأرسل باي
ّ
تونس بارجة خاصة تقل الشدياق إلى تونس .وفي تونس اعتنق
ّ
وسمى
الشدياق اإلسالم على الداعية شيخ اإلسالم في تونس،

ً
مغرما بالنساءً ،
محبا لفتنتهن
كان الشدياق حلو المعشر،
وسحرهن وإغرائهن ،وما أصدق وألطف ما وصف به نفسه على لسان
ّ
ّ
ليشم األمور النسائية ،إن هو إال زير
امرأة حين قالت عنه( :وإنه
َ
ّ
َّ
ُ
الكواكب) أجل كان
نساء) .يرى (النساء زينة الدنيا كما تزين السماء
ً
الشدياق شغوفا بالمرأة ،يصفها بأنها (زخرف الكون ،ونعيم الدنيا،
ّ
وغبطة الحياة ومناها ،وسرور النفس ومشتهاها ،وروح األرواح ،وجنة
الجنان ،ونزهة األلباب ،وزينة الزمان ،وبهجة المكان).
ويتطرق الشدياق إلى حجاب المرأة فيقول( :ثم إنك
مهما بالغت في أن تبرقع زوجتك عن رؤية الدنيا ،فلن تستطيع أن
تخفيها عن قلبها ،فإن المرأة حيثما كانت ،وكيفما كانت ،هي بنت
الدنيا وأمها وأختها) ،فكانت تتغلب مسائل الجنس والمرأة على
تفكيره ،ولم تفارقه روح الدعابة والمزاح والمجون حتى بعد أن شاخ
ّ
وكبر سنه .ولقد قال:
ّ
ٌ
ٌ
ماجن
خليع
ما زارني إال
َ
َ
الحياء إذا حضرت حصيري ()1
فدع
		

أحمد فارس الشدياق
نفسه الشيخ أحمد فارس الشدياق.
لم تدم إقامته في تونس رغم توليه أعلى المناصب ،وما
لقيه من تكريم باي تونس له ،فغادرها بناء على الدعوة الموجهة
له من السلطان عبدالمجيد إثر مديح الشدياق للسلطان ،بقصيدته
ً
الشعرية التي تزيد على مائة وثالثين بيتا ،وكان الشدياق قد
نظمها في لندن ،وبعث بها إلى السلطان.
وفي اآلستانة استلم الشدياق ديوان الترجمة ،وتولى
تصحيح بعض المطبوعات .وفي عام  1860أنشأ أحمد فارس
الشدياق جريدة (الجوائب) السياسية األسبوعية ،وقد صدر أول
عدد منها في  31أيار سنة  1860في اآلستانة .ونالت صحيفة
الجوائب شهرة واسعة في العالم العربي واإلسالمي ،فكان الحكام
والمفكرون والمثقفون يتلقفونها ويتهافتون على قراءتها ،كما
كانت مطبعة الجوائب تصدر الكتب المحققة والنادرة .وقد توقفت
جريدة الجوائب بعد ظهورها بتسعة أشهر ،وكان العدد األخير
منها يحمل الرقم ( .)38ولكنه أعاد إصدارها بعد فترة بمظهر
أفضل ،واستمرت في الصدور قرابة ربع قرن ،ووصل العدد األخير
منها إلى رقم ( )1177وقد عاشت ( )23سنة فكانت بحق من أفضل
الصحف في عصرها.
يقول الكاتب محمد عبدالغني حسن( :إن صحافة الغرب
كانت تنقل عنها وتستشهد بها في معرض الحديث عن سياسة
الشرق ،كما كانت تلقب صاحبها أحمد فارس الشدياق بالسياسي
الشهير والصحافي الطائر الصيت) .وكان من أكبر كتابها :إبراهيم
اليازجي ،وسعيد الشرتوني ،ولويس الصابونجي ،ورشيد الدحداح،
وإبراهيم األحدب ،وبطرس البستاني ،وعبدالله فكري.
وقد زار أحمد فارس الشدياق مصر في آخر حياته ،والتقى
بجرجي زيدان في عام 1886م وقد أضناه الكبرْ ،
وأح َد ْو َد َب ظهره،
وأعياه التعب والمشقة ،ولكنه لم يفقد اتزانه وذكاءه وعلمه وصفاء
ذهنه.

ََ
الحياء أخو النفاق وما صفت
َّإن
ٌ
َ
عشير
دون المجون سريرة ِل
		
ِ
وقال في وصف الحجاب والبرقع :
َ ّ
ال يحسب ُّ
البراقع للنسا
الغر
منعا ّ
ً
لهن عن التمادي في الهوى
		
َ ّ
ّإن السفينة إنما تجري إذا
وضع الشراع لها على حكم الهوا
		
وكانت الفكاهة والسخرية والمجون من طبيعة أحمد
ّ
فارس الشدياق ،فكان ينثر الفكاهة والمزاح في كتبه حتى ال يمل
ً
قارئها ،وكان طويل اللسان متسلطا ،لم يستطع أحد أن يجاريه في
هجائه ،ولقد قال( :ولكن الفارياق في هذا الوقت قد طال لسانه ،وإن
ً
قصيرا).
يكن فكره قد بقي
ومن شعره يصف سوء حاله:
ٌ ْ
نعم ،لي غرفة ُعليا ،ولكن
ُ
َ
سافلين هبوط نجمي
بأسفل
		
ُ ُ
ُ
أصعد ُمرتقاها
فكيف أطيق
وأحمل ِح ْم َل أشجاني ّ
وهمي
		
ومما يلفت نظره شراهة أهل مالطة بالمآدب وبخلهم في
استقبال الضيوف ،فقال:
َ
ٌ
لئام إذا ما زرتهم في بيوتهم
َّ
ْ
ُ
ٌ
كرام إذا زاروا كما أمكن اللحس ()2
		
ُ
أفواههم َ
غير ما بها
وس َع ْت
ولو ِ
ٍّ
ُ
لكان لكل بين أنيابه فأس
		
كما قال مرة أخرى في وصف بخلهم:
ُ َ
ً
إذا ز ْر َت أ ْر َح َبهم دارة
َ
لاً
َ
تو َّهم غو قد اغتالها
		
ِّ
ُيغلق أبوابه ْإن نوى
َ
ً
فطوراُ ،ويحكم إقفالها
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ّ
ْ
الش ُ
وقال يصف لغة شعب مالطة ،وهي لكنة من العربية
شهدت له
هم الذي
هو ذلك
ُّ
كل ّ
واإليطالية:
البري ِة بالفعال الفاخر
		
ّتبًا لها! لغة بغير قراء ٍة
ٌ
إنسان
وكتابة ،عين بال
		
ومن غزلياته إذ يقول (: )5
ِ
َ
أو ما كفاني اليوم طول ثنائي
ُ
َ
َ
َّ
ُ
عم ْن ُّ
األلباب في تركيبها
تتبلبل
لقاء
		
أحب ،والت حين ِ
ّ
ويكل عنها ُّ
لسان
حد كل
		
ِ
َ
راحلين وفي الفؤاد ُ
مقامهم
يا
ٌ
ُ
ُ
ُ
ورؤوسها عربية
أذنابها
سكنتم أحشائي
كم ذا أقول:
		
َ
ْ
َ
َ
فسدت ،وأوسطها من الطلياني
		
ولكم أعاتب سوء حظي فيكمُ
ّ
ُ
يجيب ندائي
لكن دهري ال
وقد هجا أحمد فارس الشدياق العالمة الكبير بطرس 		
ُ
ّ
البستاني صاحب مجلة (الجنان) و(دائرة المعارف) بقوله (: )3
سافرت لإلبراء مما نالكم
َ َّ ً
ُ
جمة
كابدت من زمني كوارث
فمتى يكون بقربكم إبرائي
		
ُ ُ َ ّ
ْ
ُ
ُ ِّ
ُّ
تان
		
ومتى يتيح لي الزمان لقاءكم
وأمرها في مرها ِثن ِ
ّ ُّ
ْ
َ
وتكف كف البين عن إيذائي
		
َ َ ْ
مدح قا
لغة (الجنان) إذا هذ َ ْت في ِ
رئ لغ ِوها وسياحة النصـراني
		
وفي رثاء ولده الصغير أسعد الذي توفي وهو ابن
ِ
عامين ،ودفن في ضواحي لندن يقول:
ُ
ُ
وقد َّرد على الشدياق إبراهيم اليازجي على صفحات
جار
الدمع بعدك ما ذكرته ِ
ً
ً
ٌ
موضوعيا
مجلة (الجنان) ًردا
وار
مهذبا ،أهاج الشدياق فقال( :هذه 		
والذكر ما واراك ترب ِ
سفاهة بستانية سوقية ،ومهاترة جنانية زقاقية .وأتبع قوله بهذا
لاً
َ
ُ
البيت:
هجة غادرتها
ياراح عن م ٍ
ً
ّ
يا َ
رقعة
وجهك
جلد
من
لي
ليت
أوار
كل
الحسـرات
من
تصلى
		
ِ
ِ
َّ
فأقد منها ً
لألشهب
ا
حافر
		
ِ
خطأ وهمت فأين بعدك مهجتي
َ
النار
حشاي سوى
ما في
وقامت المعارك بين أحمد الشدياق بجريدة (الجوائب)		 ،
ِ
لهيب ِ
وبين بطرس البستاني في مجلة (الجنان) ،وكان كل واحد منهما
ً
متربصا للثاني ،وكانت المعارك األدبية بينهما حامية الوطيس.
وقد حمل عليه الشيخ الحرائري التونسي محرر جريدة
أقوال األدباء فيه :
(برجيس باريس) التي أنشأها في باريس األب فرنسيس بورجاد
يقول األستاذ أحمد حسن الزيات فيه:
(أما شعره فأدنى مرتبة من نثرة ،وأقل جودة ،وأضعف ابتكاراً،
عام 1858م ،واتهمت البرجيس الشدياق في دينه ،بسبب تركه
ّ
المسيحية واعتناقه اإلسالم ،وكانت الحملة من الشيخ الحرائري فهو في نثره مجدد ،وفي النظم مقلد ،وفي كليهما  -بالنسبة إلى
ً لاً
المسلم الذي اتهمه بأنه كان
خادما ذلي للسلطان العثماني ،فهجا أهل عصره  -سابق مجيد) (. )6
لاً
الشدياق البرجيس ومحررها الحرائري قائ :
وقال األستاذ أنيس المقدسي عنه:
ً
يا أيها الفقهاء أفتوا مؤمنا
(ومما قرأناه من شعره ال نسيغ ألنفسنا أن نقول كما قال بولس
ُ
ُ
والدين
والعلم من سيمائكم
		
مسعد :إن ديوانه من نفيس الشعر ،ولسنا ننكر ّأن فيه بعض
الشعر النفيس ،ولكنه على العموم دون الجيد .والذي يبدو لنا أن
َ
ّ
ً
ّ
أي األنام يرى الشحاذة حرفة
الشدياق كاتب متفنن ،وعالم مدقق ،أما في ميدان الشعر فإنه
ُ
ّ
وبكل فعل منكر مأفون
		
مقصر عن المجيدين في زمانه من أمثال الشيخ ناصيف اليازجي
وطبقته))7( .
خادم السلطان وهو ّ
َ
مكر ٌم
هل
وقال فيه جرجي زيدان:
ُ
ّ
َ
ُ
ّ
ُ
أم خادم القسيس وهو مهين ؟
		
(إنه ركن من أركان النهضة العلمية األخيرة ،ويعد الشدياق من
المجددين في الكتابة العربية ،وتخليصها من العيوب التي كانت
وهجا أيضًا األديب الكبير أديب إسحاق بعدما كان يعجب فيها في عصور االنحطاط والتدهور) (. )8
به ويثني عليه ،فقال:
وقال عنه األديب مارون عبود :
ّ
آدم ٌ
لو ّأن َ
عالم في أنه
(القص) ،فإذا قرأت الساق على
والميزة الغالبة على إنشائه هي:
َ
أبنائ ِه فيما غ َب ْر
		
الساق وقرأت فارياقه أنكرت أن يكون سيرة حياة ،فهو عندي قصة
ستكون من ِ
رائعة ،ال بل أروع القصص) (.)9
ً
َّ
لأَ َ َ
الق ثالثة
باح َح ّوا بالط
أما األستاذ يوسف نجم فقال فيه:
ِ
ُ
َ
َ
ْ
البشـر
يكون من
ألجلك أن
		
(أما الشدياق فهو  -في نظرنا  -أكبر موهبة قصصية أهدرت
وأبى ِ
ّ
في مطلع نهضتنا األدبية ،فكتابه الساق على الساق قد دل على
ّ
ً
فرد المفكر أديب إسحاق بقوله:
شطرا
أن عقليته القصصية ناضجة إلى حد كبير ،وهو لو لم ينفق
لاً
َ
َ
من حياته في شؤون أخرى لما ّ
ً
عجبا هجوت وكنت قب مادحي
قصر في الفن واألدب والفلسفة عن
َ
َ
ً
ّ
ال بدع قبلي قد خدعت محمدا
		
أعاظم رجال اليوم) (. )10
َ َ
َ
وخنت أباك في
ومكرت في عيسى
َ
لقب أخذت ،ولم يكن لك أحمدا
		
ٍ
ومدح األمير عبدالقادر الجزائري فقال (: )4
َ
علمت على النوى
أما أنا فكما
َ
ُ
ُ
ٌّ
ُ
غاير
		
والقرب صب فيك غير م ِ
ُ
شيئان ُ
أطيق ً
صبرا عنهما
لست
ِ
ُ
القادر
عبد
		
ذكرى هواك ومدح ِ
ِ
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الدين ،ومشى بالجنازة مفتي بيروت الشيخ عبدالباسط الفاخوري،
ّ
وصلوا عليه في الجامع العمري الكبير.
مؤلفاته :
 - 1جريدة الجوائب :أصدر العدد األول منها في  21ذي
القعدة 1277هـ الموافق  31أيار 1861م ،ثم أوقف إصدارها بعد
ظهورها بتسعة أشهر ،وكان العدد ( )36هو آخر عدد ،ولكنه أعاد
إصدارها بعد فترة بمظهر أفضل واستمرت تصدر قرابة ربع قرن،
وكان العدد األخير في عام 1177هـ .وقد عاشت ( )23سنة.
 - 2كنز الرغائب في منتخبات الجوائب ،في سبع مجلدات.
 - 3سر الليال في القلب واإلبدال في اللغة.
 - 4الواسطة في أحوال مالطة.
ّ
المخبا عن فنون أوربا.
 - 5كشف
 - 6الجاسوس على القاموس.
 - 7اللفيف في كل معنى طريف.
 - 8الساق على الساق فيما هو الفارياق.
 - 9غنية الطالب.
 - 10الباكورة الشهية في نحو اللغة اإلنكليزية.
 - 11سند الراوي في الصرف الفرنساوي.
 - 12فلسفة التربية واألدب.
 - 13الكنز المختار في كشف األراضي والبحار.
 - 14شرح طبائع الحيوان.
ُ
وله كتب مخطوطة لم تنشر ،منها :
 - 1ديوان شعره ،ويشتمل على ( )22ألف بيت.
 - 2المرآة في عكس التوراة.
 - 3تراجم الرجال.
 - 4التقنيع في علم البديع.
 - 5اآلجرومية.
 - 6منتهى العجب في خصائص لغة العرب.
 - 7النفائس في إنشاء أحمد فارس.

المراجع :
- 1أحمد فارس الشدياق :محمد عبدالغني حسن ،أعالم العرب ،عدد .50
- 2األعالم للزركلي.
- 3تاريخ األدب العربي :حنا فاخوري ،ص .1039
- 4الساق على الساق.
ّ
المخبا عن فنون أوربا.
- 5كشف
- 6الفنون األدبية وأعالمها :أنيس المقدسي ،ص .148
- 7تاريخ الصحافة :فيليب طرازي ،ج ،1ص.97
- 8رواد النهضة الحديثة :مارون عبود.
 - 9في األدب الحديث :عمر الدسوقي ،ج.1
 - 10صقر لبنان :مارون عبود ،ص .134

()Endnotes
 -1كشف المخبا :للشدياق.
 -2محمد عبدالغني حسن :الشدياق ،ص .121
 -3كشف المخبا :للشدياق.
ّ
المخبا :ص .280
 -4كشف
 -5أحمد فارس الشدياق :ص .126

وفاته :
وكانت وفاته في  20أيلول سنة 1887م بعد أن لقي من
الملوك ورؤساء الدول الحفاوة والتكريم ،ومقابلتهم له بال تكلف وال
رسميات دبلوماسية.
لاً
ً
رسميا جمع
ولقد كانت جنازته في اآلستانة احتفا
السياسيين واألدباء والصحفيين وأرباب األقالم وأصحاب السيوف،
ومشايخ اإلسالم ،ومشايخ الطرق الصوفية ،ورجال األديان ،والصدر
األعظم.
وفي الخامس من تشرين األول نقلت رفاته إلى بيروت
ّ
بموكب احتفالي رائع جمع فيه العلماء والكتاب والصحفيين ورجال

 -6تاريخ األدب العربي ،أحمد حسن الزيات.
 -7الفنون األدبية وأعالمها ،أنيس المقدسي ،ص .148
 -8تاريخ آداب اللغة العربية.
 -9كتاب (صقر لبنان) لمارون عبود ،ص .128
 -10القصة في األدب الحديث ،محمد يوسف نجم.
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وقفة عند “معجم أعالم النقد العربي
في القرن العشرين”
د .عادل الفريجات
في زيارتي إلى جامعة باجي مختار في
مدينة عنابة في الجزائر الشقيقة ،في العام
 ،2010أه��دان��ي عميد كلية اآلداب فيها
ً
عددا من الكتب
(الدكتور عبد المجيد حنون)
والدوريات ،كان من بينها كتاب عنوانه «معجم
أعالم النقد العربي في القرن العشرين» وهو
نتاج جهد أربعة من الباحثين في الجامعة
ذاتها؛ وهم :شريبط أحمد شريبط وصالح ولعة
وعلي خفيف واسماعيل بن صفية ..ولم أجد في
ً
الكتاب المذكور تاريخا للطبع.ولكني قدرت أنه
ألف بعد العام  2004بدليل عدم اإلشارة إلى
مؤلفات لبعض النقاد طبعت بعد ذاك التاريخ.
والحق أن هذا المعجم ،على ما فيه من
هنات ومآخذ ،يسد ثغرة في ميدان التأليف
المعجمي المتصل باألدب وأجناسه ،فقد صدر
منذ سنوات معجم البابطين للشعراء العرب
المعاصرين ،ونهض الدكتور سمر روح��ي
الفيصل بصنع ثالثة معاجم تتصل بالسرد
العربي؛ هي« :معجم الروائيين العرب ()1995
ومعجم القاصات والروائيات العربيات ()1996
و»معجم القاصين العرب ( . )2005وكان قد
ظهر ف��ي ال��ع��ام 1996ك��ت��اب« :أع�ل�ام األدب
العربي المعاصر» لروبرت كامبل
وم��ن س��وء الطالع أنني حين نظرت في
«معجم أعالم النقد العربي» ،هالني ما وقعت
عليه من أغ�لاط ومآخذ ،مما يناقض الميزة
التي أشار إليها مؤلفوه األربعة في مقدمتهم
للكتاب؛ وهي أن يكون مشروعهم هذا المالذ
اليدوي والحيوي واليومي لكل باحث أكاديمي
ولكل ق��ارئ عربي ،لما يتصف به «م��ن دقة
نتائجه وخضوعه للمراجعة العلمية الدقيقة».
وإذ أقر للمصنفين ببعض ميزات هذا
المعجم مثل« :شموله كل الساحة العربية،
واعتذارهم للنقاد ممن لم ترد أسماؤهم في
هذا المعجم بسبب شح وسائل االتصال بين
المثقفين العرب « فإني أبسط ها هنا بعض
مآخذي على هذا المعجم ،ال لغرض التجريح أو
االدالل ،بل بغية تصحيح األغالط واستكمال
النواقص وقد جمعتها في عشرة بنود هي:
 1ـ أول ش��يء الحظته في ه��ذا المعجم
عدم االلتزام بخط واض��ح في ترجمة النقاد؛
فهناك نقاد استنفدت ترجمتهم ست عشرة
صفحة مثل الناقد العظيم عبد الملك مرتاض،
(وهو حقيق بأكثر من ذلك في مواضع أخرى،
وربما كانت اإلشارة الى كتاب الدكتور يوسف
وغليسي « الخطاب النقدي عند عبد الملك
مرتاض ،الجزائر  2002تكفي وتزيد) وثمة
نقاد اقتصرت ترجمتهم على بضعة سطور
ال تمأل صفحة واحدة.وهم كثيرون جدا..وهذا
إخالل باتساق خطة الترجمات للنقاد ،التي كان
ينبغي أال تراوح الفروق بين إحداها واألخرى

أكثر من صفحة أو صفحتين على األكثر.
2ـ ثمة نقاد لم يعرف بهم البتة ،فلم يبسط
شيء أمام القارئ عن سيرتهم الذاتية قبل
سرد آثارهم .ومن أولئك الناقد العراقـــــــــي
(سعيد الغانمي) .فقد بدئت ترجمته بسرد
مؤلفاته من دون أي��ة معلومة تتصل بزمن
ميالده أو وطنه الصغير أو عمله أو أي شيء من
هذا القبيل .والشأن ذاته يصدق على الناقد
األردن��ي (شاكر النابلسي) ،والطريق ممهد
أمام الباحثين األربعة لتدراك هذا الخلل ،بعد
أن صارت ثمرات ثورة المعلوماتية بين أيدي
الناس قاطبة.فيكفي أن يستشار محرك البحث
ً
(غوغل) ليعرف المرء بعضا من سير األعالم
الذين يريد تقديم ترجمة لهم.
3ـ وقد بدأ المعجم الذي نراجعه هنا بخطأ
كبير ،فقد تصدره اسم الناقد السوري جودت
إبراهيم األستاذ في جامعة البعث.والحق أن
مكان هذا الناقد ،وفق األلفبائية التي احتكم
إليها المصنفون هو في حرف الجيم وليس في
حرف الهمزة.
4ـ ومن األغالط العجيبة ورود اسم الناقد
(ف��ؤاد دوارة) مرتين في ص  315وص .317
وقد اكتشفت أن المترجم له في ص  317هو
محمود الربيعي وليس فؤاد دوارة المكرر .وقد
عرفت ذلك من مسرد مؤلفات الربيعي التي
ً
تضم مكتبتي بعضا منها ،ثم إن فؤاد دوارة
المولود في العام  1928في االسكندرية ،هو
غير محمود الربيعي المولود في العام 1932
في جهينة بمصر .ولست أدري كيف لم يلحظ
مدققو الكتاب مثل ذا الخلط الكبير.
5ـ ض��م معجم أع�لام النقد العربي من
هم ليسوا بنقاد البتة ،مثل الباحث محمود
الساعاتي ،وهو باحث جليل ،ولكنه ليس ً
ناقدا،
ومسرد مؤلفاته ال يضم أي كتاب ينتمي إلى
جنس النقد األدبي.
ً
6ـ وه��ن��اك إخ�ل�ال أي��ض��ا ب��ش��رط وضعه
المؤلفون ليدرج العلم بين النقاد ،وهو أن يكون
له كتابان مطبوعان متداوالن ..وإذا نظرنا في
آثار الناقد الجزائري بختي بن عودة (ص )75
ال نلقى س��وى كتاب واح��د له عنوانه «رنين
الحداثة» ،وصدر في العام 1999؛ أما الناقد
التونسي سمير المرزوقي فله هو اآلخر كتاب
واحد فقط عنوانه «مدخل الى نظرية القصة»
(تونس د.ت).
7ـ ومثل أي معجم آخر خال هذا المعجم من
ً
كثير من األسماء التي كان ينبغي أن تجد مكانا
لها فيه .ومن أولئك على سبيل المثال ال الحصر
أحمد درويش وشاكر عبد الحميد وعبد الرحمن
أبوعوف وسامي سليمان من مصر العربية،
وحنا عبود ونعيم اليافي وماجدة حمود وجمال
شحيد وأحمد زياد محبك ونضال الصالح من

سمر روحي الفيصل
سورية ،ومنيف موسى وعبد المجيد زراقط وبول
شاول ووليم الخازن من لبنان ،وسلمى الخضراء
الجيوسي وشكري عزيز الماضي وبسام قطوس
وموسى ربابعة وعادل األسطه من فلسطين
واألردن ،ون��ازك المالئكة وعبدالله ابراهيم
وحاتم الصكر وعلي جعفر العالق ومحمد صابر
عبيد من العراق ،وتوفيق بكار من تونس،ورابح
طبجون من الجزائر ،وسعيد بن كراد ومحمد
الناهي من المغرب ومحمد الهدلق ومعجب
الزهراني من السعودية ..الخ..
8ـ ووقع خلل آخر في ترتيب النقاد الذي
راعى فيه المؤلفون النسق األلفبائي ،فقد أدرج
اسم عبدالله أبوهيف تحت الرقم  117وتاله
مباشرة عبد االله أحمد محمد تحت الرقم ،118
وأعقب عبد االله هذا اسم عبدالله حمادي تحت
الرقم  .119وهناك خلل آخر؛ فبعد ذكر ميخائيل
عيد يرد اسم موسى األحمدي نويوات ،ثم يرد
مباشرة اسم ميخائيل نعيمة .وهذان غلطان
واضحان.
9ـ أما األخطاء النحوية والطباعية فهي كثيرة
ً
جدا ،وأشير هنا إلى بعض منها؛ ففي (ص)430
قيل عن وليد مشوح :وله ست دواوين؛ والصواب
ستة دواوين .وفي (ص  )131ورد اسم الناقد
خليل الموسى بياء بعد السين (الموسي) ولم
يذكر من كتبه التي تربو على العشرين سوى
عشرة كتب .وفي (ص  )34ساق المؤلفون من
بين كتب النقد عند (أحمد سليمان األحمد)
كتاب « للكلمات جهات تقصدها ً
عمدا « وهذا
ً
ً
نقديا..
كتابا
الكتاب مجموعة شعرية وليس
وفي (ص  )61كتبت دار توبقال المغربية « دار
توبل .وشتان بين االسمين .وفي (ص )174
جاء اسم كتاب شوقي ضيف «الشعر وطوابعه
الشعبية على مر العصور» الشعر وطوابقه».

وفي (ص )355ذكر كتاب لمحمد عزام هكذا
«اس��ت��راح��ة المحارب:جماليات شعر العباد
مصطفى خالص» والصواب (العماد) و(طالس)
10ـ ورغم ما تقدم ،فإني أرى في هذا المعجم
نواة لمعجم أكبر وأوسع وأدق..فالعدد/260/
الذي كان مجموع النقاد الذين حواهم هذا
المصنف؛ كان يمكن أن يتضاعف مرتين لو أن
ً
وجهدا أوفر ً
كرسا له .وكان ينبغي
وقتا أطول
ً
على أولئك الباحثين األربعة أن يعودوا ،مثال،
إلى أعداد مجلة فصول القاهرية؛ وأعداد مجلة
عالمات في النقد السعودية ،وأع��داد مجلة
عالمات المغربية ،وغيرها من الدوريات المعنية
بالنقد األدبي ،وإلى إصدارات دور النشر العربية
المنتشرة في جميع األقطار العربية ،وإلى
قوائم الرسائل واألطاريح الجامعية وغيرها
ً
وغيرها ،ليغنوا عملهم المذكور سابقا .ثم
إنه توجد جمعيات للنقد األدبي في اتحادات
الكتاب العرب كان ينبغي العودة إلى قوائمها،
ليدرجوا من يحقق شروطهم في مصنفهم
الذي نراجعه ها هنا .وعلى سبيل المثال يوجد
أكثر من أربعين ً
ً
سوريا في جمعية النقد
ناقدا
األدبي في اتحاد الكتاب العرب في سورية،
وهناك نقاد سوريون ليسوا منتسبين التحاد
الكتاب ..ومن حقهم أن يذكروا في المعجم
المعني هنا .ولكني لم أقع سوى على/30 /
ناقدا سوريا .وبعضهم معروف أنه شاعر أكثر
منه ً
ناقدا ،مثل راتب سكر وخالد محي الدين
البرادعي والياس قنصل.
وعليه فهذا عمل غير مكتمل ،والمتوخى
أن تصحح أخطاؤه في طبعاته القادمة ،وأن
يتدارك النقص الفادح الذي كان سببه التعجل
وعدم التدقيق.
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ٌ
..شيطان هو أم مالك
عزازيل يوسف زيدان
ثناء دروي�ش
سأنقل ما رأيته في ع��زازي��ل يوسف زي��دان،
وسترون أني لم أعتمد في قراءتي هذه للرواية على
كونها قد حازت على جائزة ِّقيمة كجائزة البوكر ،وهذا
ما عرفته بعد أن أنهيت قراءتها ،وأعجبت أيما إعجاب
بها .وال على أن هذه الرواية قد نقلت الكاتب العربي
المصري يوسف زيدان إلى العالمية التي يطمح لها
ً
ُّ
كثيرا التفاصيل التي
أي أديب .كما أنه لم تعنني
َّ
تهتم بالمكان والزمان والهويات والتوصيف ،رغم
ٌّ
حتمي يحتاج إليها أي عمل كي
تسليمي بأنها أمر
يكتمل ،ويخرج على الصورة التي يريد له خالقه
ومبدعه أن تكون .فأية رواية بشكل عام هي مرآة
للحياة بكل ما فيها .والتفاصيل كاللغة إن هي إال
اللباس الذي يرتدي المعنى ،فإن وصل القارئ إليه،
َّ
المطية التي البد
لم يعد لها قيمة أو جدوى ،إنها
منها للوصول إلى ًالقصد ...فال وصول بدونها ،ولكن
إن وصلت صارت عبئا عليك ومضيعة.
وم��ا أكثر ما شغلت التفاصيل – كوسيلة ال
َّ
بجمالياتها
بد منها – من يعلق بها ،وكم أغرته
ً
تماما عن الغاية المبتغاة،
وفنونها ،حتى تحجبه
خاصة إذا امتلك من يسوسها ناصيتها ،وعرف كيف
يستخدمها ،وبرع في توظيفها .وما في ذلك منقصة؛
بل إبداع كي ال يؤتى المعنى إال كل ذي حظ عظيم.
إنما َّ
شدني للكتابة عن هذه الرواية – وقلما أفعل
– الطرح الجديد والجريء من قبل كاتب “عربي” ألحد
ً
أكثر المفاهيم البشرية جدال على ِّمر العصور؛ أال
وهو عزازيل أو الشيطان؛ حيث ارتكبت أفظع الجرائم
وترتكب ،ويلصق ً
دوما الفعل بمخلوق مجهول ِّ
يجسد
َّ
والشر بأعماله.
البشاعة والشناعة بمظهره
ومع ذلك ،ومن باب التعريف ال التعلق بالهوامش،
أجدني أعتمد على مقدمة الكاتب التي أثارت الجدل
ِّ
ِّ
ومصدق لواقعية القصة ،وتلك لعمري
بين مكذب
صورة أولى إلبداع يوسف زيدان.
ّ
فالرواية واقعية ً
جدا ،بغض النظر عن كونها
ً
ً
ً
وأشخاصا ،ذلك ألنها تحدث دائماً
حدثت زمانا ومكانا
ِّ
وفي كل وقت ،فالمعنى واحد والتفاصيل تتغير.
وهل أتى على اإلنسان منذ عهد آدم حين من
مثنويا بين خير ٍّ
ً
وشر؟؟ أو
الدهر لم يكن اإلنسان فيه
َّ
هل أتى زمن لم يكن فيه البشر ديانين ،وإدانتهم
ً
دوما لآلخر ال ألنفسهم؟؟ أو لم يكونوا فيه أعداء ما
ّ
ً
جهلوا؟؟ وهل جرب البشر يوما التخلي عن مفهومهم
ً
السلفي ِّ
للشر – الذي يتقمصه الشيطان صورة وعمال
– وتبني مفهوم آخر أولي له.
ليتهم يبصرونه على ما هو عليه ...قوة إنسانية،
ال قوة فوقية خارجة عن حدود ذاته ،ووجود إلهي
مخلوق لخدمة اإلنسان ال ّ
ضده.
وليتهم يرونه تكوينهم اآلخر أو الطرف اآلخر
للحقيقة؛ إذ ال يمكن نفيه عن أي إنسان.
وليتهم استفادوا من وجوده فيهم لخدمتهم،
َّ
وطوعوه ألجل هذه الغاية ،وحققوا وظيفته اإلنسانية
بالقدرة اإللهية الموجودة فيهم ،ووظفوه حسب
إرادتهم الخاصة.
َّ
َّ
ليتهم تعلموا من سليمان كيف سخر لخدمته
كل ق��واه ،بما فيها شياطينه ،فإذا بهم يبنون له
ويغوصون ألجله ،أو على األقل َّ
مقرنون في األصفاد،
وقد َّغل أذاهم ُوع ِّطلت وظيفتهم في عمل الشرِّ.
لكن الغالبية العظمى من البشر إما عاجزون ،أو ال
يعرفون ،أو ال يريدون.
وه��ك��ذا تعمل شياطينهم ضدهم وتنقلب
عليهم ،في المنع والسلب والحجب.
ً
إذا ،ولنعد إلى المقدمة فنجدها تخبرنا عن أن
ٍّ
هذه القصة ما هي إال عبارة عن ثالثين رق اكتشفت
قرب حلب في منطقة أثرية ،مكتوبة بلغة سريانية
منذ القرن الخامس الميالدي بيد الراهب الطبيب
هيباَّ ،
دون فيها تجربته الروحية عبر خطواته األرضية
وعروجاته السماوية ،وما كانت مسؤولية الكاتب

“المترجم” يوسف زي��دان إال ترجمتها فقط على
مدى سبع سنوات إلى العربية.
وتبدأ تداعيات الراهب التقي النقي وذكرياته
ُّ
خالل تجواله ،وقد استسلم لعزازيله يحضه على
التدوين ،وكتابة ما قرأ – وما الكتابة إال قراءة لحظية
لوجودنا – ً
حائرا كيف يبتدئ أو ينتهي ،ما دام ليس
ثمة هناك بداية أو نهاية على الحقيقة ،وما ثم إال
التوالي الذي ال ينقطع.
ليودع ما كتبه بعد انتهاء أيام خلوته األربعين
في صومعته الصغيرة ،تحت البالطة المخلخلة عند
ًّ
ظانا أن ً
أحدا لن يقرأ ما كتب ،ما دام دفنه
بوابة الدير،
الكتمان.
في طيات
ً
ً
تنجلي لنا مالمح هيبا شيئا فشيئا؛ ونستكشف
ٍّ
جماله ونحن ننتقل معه من رق إلى آخر ،فنقع على
جوهر نظيف ،ينطوي على تمرد خفي تبوح به نوعية
قراءاته وحواراته ،وقد ساعدته لغاته األربع – اآلرامية
والعبرية والقبطية واليونانية – على تحصيل ثقافة
عالية ،ك��ان يظنها حتى ذل��ك الحين في الكتب
واألوراق.
رحلته ابتدأت من أخميم قرب البحر األحمر إلى
اإلسكندرية عاصمة الملح والقسوة ،ومن اإلسكندرية
إلى صحراء التيه سيناء ،ثم إلى أورشليم التي َّ
حج
إليها في الثالثين من عمره وما الحج إال رحلة تهيئة،
وما السفر إال إسفار عن األم��ر المقدس المكنون
بجوهر الروح.
حيث راح المسيح يدعوه ذات ليلة ،بعد سنوات
التيه الثالث في قرى فلسطين ومدنها ،أن يترك
نفسه واألموات وراءه ويتبعه ليحيا.
ِّ
في كل مدينة ّأمها كانت له قصص وحكايات،
يخفيها في حنايا الصدر ألنها ال تقال إال من لسان
ناطق إلى أذن صاغية .ولو أنه قالها في وقتها ولم
ِّ
ِّ
يدونها لنتطلع عليها بعد كل هذه السنين ،من
ِّ
يدري ،ربما كنا ممن يدينه ويرجمه ويهول ما فعل،
ناسين من قال عن المجدلية:
من كان منكم بال خطيئة فليرمها بأول حجر.
َّ
ذاك المطلع على خفايا النفوس ،الذي رأى في
الخاطئة ً
طهرا ال يرونه ،ورأى تحت ثياب الدين التي
ً
يرتدونها س��وادا ً
مرعبا ،فما كان منه إال أن أوصى
َّ
َّ
حوارييه القلة“ :ال تكونوا ديانين».
هكذا تتفتح صدفة الروح عن مكنونها في درب
الرجوع إلى الفطرة ،حيث تصبح الرؤية أوضح كلما
سرنا خطوة إلى الوراء نحو طفولتنا المنشودة ،في
بحث الهث عن الله في كل ص��ورة ،لنكتشف في
النهاية أننا كنا ننشده في الخارج وهو بنا ،أقرب إلينا
من حبل الوريد.
ً
وهكذا أيضا سيكون مكر الله لنا بالمرصاد ،في
َّ
المعبدة ،فما دمنا
دروبه الوعرة غير الممنهجة وال
سلكنا الدرب سيكون خير الماكرين معنا ،يوقعنا في
التجربة أو الخطيئة ،ليخرجنا أكثر قوة ونقاء.
ً
إذا ،ال عجب أن تناديه اإلسكندرية إليها ،فيأتيها
ألمر ،ويقضي الله ً
أمرا آخر.
الراهب الزاهدَ
َ
يباغت حضور أوكتافيا الطاغي
في الحياة والنساء ،ويقلب له كل موازينه ،في أول
ٍّ
حب في حياته ،فكأنه جاء على قدر إليها أو جاءت
إليه ،حين حمله بحر اإلسكندرية ً
رغما عنه إلى
أحضانها ،ويختبر معها في أربعة أيام وثالث ليال
سوياً ،
وجها آخر للحياة لم يعرفه ً
ًّ
يوما ،جنة امرأة
عاشقة تبذل جسدها ونفسها وروحها لمن تحب،
جنة يحياها كأسطورة وخيال ،وسط نيران األفكار
وع��ذاب��ات الضمير ،وتشتته بين ما ن��ذر عمره له
وبين ما دفعه القدر إليه ،فاستسلم لملذاته بكل
توقه الفطري للمرأة الحبيبةِّ ،
تحرض مكامن الوصل
فيه ليبلغ كماله ،حتى تأتي لحظة الفراق بسكين
االختالف الفاصمة ،حين يخبرها بما أخفاه عنها من
أنه راهب مسيحي ،فإذا بالحبيب في نظر الوثنية

يوسف زيدان
سافل حقير ،مطرود من جنتها إلى غير عودة.
«اكتب» ...يهتف به عزازيل في صومعته أثناء
زياراته له في خلوته األخيرة ألربعين ً
يوما.
زيارات عزازيل!!
ال ...ال ...عزازيل ال يأتي أو يذهب.
أنا ال أجيء وأذه��ب ،أنت الذي تجيء بي حين
تشاء ،أنا آتي إليك منك وبك وفيك ،إنني أنبعث
حين تريدني ألص���وغ ل��ك حلمك ،أو أم��د بساط
خ��ي��ال��ك ،أن��ا ح��ام��ل أوزارك وه��م��وم��ك ومآسيك.
«اعترف” يهمسها في أذنه فينزل عبء اعترافاته
عن كاهله إلى الرقوق.
االعتراف طقس بديع ،يطهرنا من خطايانا كلها،
ويغسل قلوبنا بماء الرحمة الربانية السارية في
الكون.
ً
اكتب إذا أيها المطرود من نعيم أوكتافيا،
المحروم من رحمتها.
اكتب عن أستاذة الزمان ...النقية ،القديسة،
َّ
الربة ،شقيقة يسوع ،هيباتيا أو “السامية”.
اكتب عن “كائن سماوي هبط إلى األرض من
الخيال اإللهي ،ليبشر الناس بخبر رباني رحيم».
اكتب يا هيبا عن “الجامعة بين الرقة والجالل...
في عينيها زرقة خفيفة ورمادية ،وفيها شفافية .في
جبهتها اتساع ونور سماوي ،وفي ثوبها الهفهاف
ووقفتها وقار يشابه ما يحف باآللهة من بهاء».
اكتب عنها كما رأتها عين قلبك ،وعين القلب
ال تكذب.
اكتب عما فعله ويفعله الدين بالبشر على ِّمر
العصور.
اكتب عن الجمال يقتل بسكين الحقد باسم
الرب.
ِّ
اكتب أيها الشاهد “باسم الحق المختزن فيك”
عن الشهيدة ،وال تجبن؟!
ِّ
اكتب عن أنفاس الحب ،تختنق بكف التشريع.
قل إن وثنية هيباتيا أق��رب إلى الله من دين
يقتل ليستمر ،دين يستمد نسغه من أشالء الضحايا
ليحيا.
ٌ
متجذر ،منذ قتل أب��وك أم��ام
حياتك خ��وف
َّ
َّ
ناظريك ،وبعدها حين فظعوا بهيباتيا ،وغل الخوف
يدك عن أن تمتد إليها ،رغم استنجادها بك.
آن أن تقهر خوفك بخوض النار ،وتقتلع جذروه
إلى األبد من أعماقك.
ِّ
بعد كل هذا المخاض ...وباأللم ...يولد هيبا ثانية.
ِّ
يصور الكاتب خروجه من
في رمزية جميلة
بوابة اإلسكندرية الشرقية ،وفي أعلى دلتا النيل؛
حيث تلتقي األرض والسماء ،والماء العذب والمالح،
ً
ِّ
مترنما بصالته الخاصة التي لم
يعمد نفسه بنفسه
ً
ً
ً
يسمعها يوما من أحد قبال ،مؤيدا بالملكوت الخفي،
وقد اختار لنفسه اسم “هيبا” الذي يمثل النصف

رواية عزازيل
األول من اسم هيباتيا.
وفي أورشليم وحيث – األرواح المتشابهة تأتلف
– يلتقي بالقس الطيب نسطور “األنموذج السماوي
لرجل الدين” كما يراه ،وتنشأ بينهما عالقة طيبة
لطيفة ،ويجد برفقته في نفسه الجرأة القتحام خطوط
حمراء محظورة ،وطرح تساؤالت لم تقدر التعاليم
الوضعية وال األفكار السلفية أن تجيبه عليها ،أو
تروي ظمأه وتعطشه الستجالء الحقيقة .خاصة حين
يحدثه هيبا عن مقتل أبيه أمام عينيه وهو صغير
بيد َّ
مدعي المسيحية ،وهم يهتفون بالمجد ليسوع
ً
الرب والموت ألعدائه .فيعزيه ُّ
القس الطيب واصفا
إياهم بأنهم َّ
الجهال الذين أرادوا الخالص من موروث
القهر بالقهر ،ومن ميراث االضطهاد باالضطهاد.
َّ
ي��ع��رف نسطور ك��ل م��ا ج��رى وي��ج��ري باسم
“مؤسسة» الكنيسة منذ البدء ،ويرقب األحداث في
صمت وسكينة وألم .فتنساب الكلمات بينهما بال
رقيب وال حسيب من القلب للقلب ،في مسامرات
وحوارات لطالما احتاج إليها كل منهما.
لكن ما من سعادة تدوم ،وهاهم الحجيج على
أهبة الرحيل ،وال��ق ُّ
��س نسطور الصديق الطيب
سيغادر أورشليم ً
عائدا إلى بالده ،وبرحيله ال معنى
لمكوث هيبا في أورشليم التي بقي فيها لسنوات.
فيتخذ قراره بناء على نصيحة صديقه بالتوجه إلى
دير قديم شمال حلب.
وفي دير حلب يترصد له مكر الله من جديد ،ال
ليقطع طريقه؛ بل ليشير إليه إلى حقيقة الرهبنة،
بأنها ليست في االعتكاف والزهد ،وال في االنزواء
واالنطواء والبعد عن البشر ،وإحاطة أنفسنا بالخاصية،
وأوه��ام الحقائق وأسرارها .بل روعة اإلنسانية أن
نحياها كما أرادها الخالق لنا .نقبل على الحياة الدنيا
كما هي ،ألن الدنيا ليست حجاب اآلخرة.
والمرأة التي تفر منها ،ألنك تراها الخطيئة
وتفاحة اإلغ��واء ،قد تكون مرآتك العاكسة ،وحين
تهرب من ش��رك الغواية فإنك تهرب من رؤية
حقيقتك فيها .فإذا بما ظننته فضيلة يفوت عليك
معرفة نفسك في مرآتها الصافية.
ً
فال عجب إذا أن يلتقي هيبا بمارتا في الوقت
الذي أراده الله ،بعد طول مجاهدات روحية ومعاناة،
مادام الله أعرف بنا منا .وال عجب أن يشير له من خالل
لقياها إلى درب الحياة الحقيقي ،في جنة امرأة محبة،
فكأنها هبة الله له ورحمته ونعمته بعد ِّمر الصبر.
أتوقف ه��ن��ا ...وأت��رك لكم متعة التأمل في
عزازيل .فلعل حوار الغيوم بيننا يفتح لنا مدارات
إنسانية لم تفتح بعد.
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ديـــانا أبو جابــر  ..الرقـــص على إيقاعـــين
�أحمد عرار
«تملك نظرتين إلى العالم قد ال تكون أي منهما مالئمة بالكامل
لكنك ترى أبعد مما يرى معظم الناس».
يلخص هذا االقتباس القصير الثيمة األساسية لرواية ديانا أبو
جابر األولى «جاز عربي».
كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة ،هذه المقولة التي قالها
النفري هي ملخص تلك الرؤية الواسعة والغزيرة لديانا أبو جابر
الروائية األمريكية ذات األصل األردني والفلسطيني.
اشتهرت أبو جابر بروايتها «الجاز العربي» .وحصلت ديانا على
األدبية لعام  2004عن روايتها «هالل».
للقصة
جائزة بن سينتر
ِ
ِ
كما حصلت على جائزة مؤسسة بيفور كولمبسّ .
وعدت روايتها
بين أفضل عشرين رواية لعام ِ 2003من ِقبل صحيفة «كريشيان
ساينس مونيتور» الشهيرة .كما نالت رواية «الجاز العربي» جائزة
كتاب أوريغون.
ِ
كاتبة العربية األمريكية تسعى من اجل هويتها
تتحدث أبو جابر في كل رواياتها عن نفسها بطريقة بارعة.
وتقول إنها سافرت في جميع أنحاء العالم ،وتعاملت مع كل أنواع
الناس ،وتقول إنها منحازة ً
جدا للعرب ،وأنه ال يوجد شعب مضياف
وكريم كالعرب.
ترى أبو جابر أن هناك رابطًا دائمًا ومشتركًا بين األشياء كلها
والسياسة حتى في الطبخ والطعام .وترى أبو جابر بأن كتابة الرواية
هي أفضل وسيلة للمساهمة في العمل السياسي .كما تؤكد أن
جوهر مشكلة التواصل بين العرب واألمريكيين يكمن في عدم
السماح لهم بتمثيل حياتهم أو الخبرات في كلماتهم الخاصة أو
ً
ّ
وتعد أن العبارة تحمل وزنا أقل ،أقل سلطة ،وأقل من
أصواتهم.
الواقع .وأن وسائل اإلعالم األمريكية ال تعرف إال القليل عن حياة
ً
العراقيين العاديين مثال .لكنها ترى إسقاط القنابل عليهم أسهل
بكثير.
تشكل الهواجس السياسية ألبي جابر المعاش اليومي؛ فهي
َ
تقول :حتى في عملي أنا قلقة بينما أعشق كتابة الروايات ،فأنا
أيضًا مهووسة بالكتابة عن المطاعم واألفالم السينمائية ومحاورة
السياسيين وع��ن المعارض المحلية .أحلم دوم��ا بكتابة نص
سينمائي عربي أمريكي.
سيرة ذاتية وقصص قديمة
َ
الروائية األمريكية أبو جابر «البدوية» كبرت داخل حكايات
وقصص أبيها .المهاجر األردني ،الذي كما تقول َأ َ
بالحكايات
متعنا
ِ
حول نفسه وبالده ،وعائلته .وتصف أبو جابر حكايات والدها بأنها
مسلية وتعليمية حول المكان الذي قدم منه وحول رؤاه للحياة.
لقد تأثرت أبو جابر بهذه القصص ً
تأثرا ً
قويا وأثرت خيالها ،وأثرت
في مواضيعها ،وعلى أسلوب لغتها ،وعلى الشكل الذي اتخذته
قصصها فيما بعد.
ُ
َ
قصص شبيهة بقصص أبيها في
بكتابة
المدرسةَ ،بدأت
في
ِ
ٍ
َِ َ
ُّ
كونها أعطتها الفرصة لتخيل نفسها في العالم .وبعد تخرجها،
قامت بتعليم الكتابة اإلبداعية ،الدراسات السينمائية ،واألدب
ُ
جامعة نبراسكا،
الجامعات األمريكية ،مثل
المعاصر في عدد ِمن
ِ
ِ
جامعة مشيغان ،يو سي إل أي ،وجامعة أوريغون .كل من هذه
ً
ً
جديدا حول عيشها كأمريكية.
األماكن علمها كما تقول شيئا
وح��ول بداوتها تقول ديانا »:في البداوة درج��ة من العزلة وقلة

َ
ارتباط بالمكان ،وأعتقد أن هذا هو السبب الذي جعل أبي ينعتني
ً
دائما منقادة إلى االستكشاف وإلى
بالبدوية .كما أجد نفسي
ُ
مكان واحد.
هودي المكثفة للبقاء بهدوء في
ِ
المحادثة رغم ج ِ
ٍ
عندما كنت فتاة صغيرة كان لدي مربية ،وهي بدوية حقيقية
يظهر الكحل في عينيها والوشم بالحناء على ذقنها .لقد علمتني
كيفية القراءة والكتابة ،وعلمتني أيضا كيفية قراءة المستقبل
من خالل رمي بعض الحجارة المصقولة ضد جدار الحديقة .قرأت
بطاقاتي ذلك الحين ،وقلت سوف أكبر وأرى عوالم داخل عوالم،
وإنني مستعدة للعيش في منزل يطل على القمر ،وكنت أود تعلم
اإلبحار بسفينة كبيرة ،كما كنت ارغب بتعلم كيفية التحدث مع
النباتات في حديقة منزلي ،وكنت أحلم أحالم الببغاء في شجرة
نخيل بلدي .تقول أبو جابر إن العالم هو أكبر وأجمل .نحن جزء منه
وعلينا أن نتذكر أن بقية العالم هي إلى حد كبير جزء منا كذلك.
الكتابة في وقت متناقض ،رواية «جذور» هلع اإلعالم واألمومة
تنسج ديانا قصة مثيرة تمزج فيها بين لغز جريمة األطفال
وهلع اإلعالم واألمومة المفقودة .تبدأ الرواية مع مجرم طليق في
سيراكيوز في والي��ة نيويورك ،وأم مفجوعة تدعى أري��ن كوغن
تتضرع لمكتب التحقيقات القضائية للنظر في قضية وفاة
ابنها الرضيع .وعن الرواية قالت أبو جابر استيقظت صباح يوم
وكان الصوت في رأسي ،كانت لينا تتحدث إلي وتخبرني عنها،
وأنا فقط بدأت مالحقة القصة .وأضافت أبو جابر :اعتقد سكان
سيراكيوز لبعض الوقت أن عارض موت الرضيع المفاجئ هو وفاة
طبيعية ،ولكن كوغان التي تتمتع بعالقات نافذة في المدينة،
ً
حولت األنظار إلى قضيتها التي جعلت منها في النهاية تحقيقا
ً
قضائيا يتابعه الجميع .وأشارت إلى أن اإلعالم دخل على خط األزمة
ً
مجتاحا البلدة الصغيرة وعالم لينا الخاص؛ حيث تعمل في مختبر
قضائي؛ ازداد التشنج بين العاملين فيه على وقع موت األطفال
الرضع بعد حصول أهلهم على بطانيات ملوثة بمواد سامة.
وأوضحت أنها تعمدت مقاربة هذا الموضوع في كتابها إليصال
رسالة إلى الرأي العام حول تصديق نوبة جنون اإلعالم؛ والرغبة في
خلق صورة شيطانية عن مجموعة من الناس بسبب الخوف.
آلهة الزهور،رواية «هالل» وهموم المغتربين العرب في أميركا
نادر جدًا أن نقرأ رواية أميركية عن العرب في أميركا ،رواية ال
ّ
تشوه أو تهين أو تنتقد أو تذم؛ بل بالعكس ،تتغنى بكل ما هو عربي
من الموسيقى إلى الشعر والمالبس التقليدية وال سيما المأكوالت.
تتناول الرواية مشكلة المهاجرين إلى أميركا ،من العـــرب وغيـــر
العـــرب ،أو المنفيين إليها من بالدهم .وفـــي كثير من الدقــــة
والعـــمق العاطفي تصــور شعورهــم بالغربــــة وحنينهم الدائم
إلى أوطانهـــم المفقودة .فأحاسيس المهاجرين في أميركا تلعب

دورًا أساسيًا في الرواية .تقول نادية ،صاحبة المقهى الذي رواده
من هؤالء المهاجرين أو المنفيين“ :وحدة العربي أمر فظيع ،إنها
تستهلكه .إنها موجودة مثل ظل خفيف تحت قلبه حين يلقي
رأسه في حضن أمه .إنها تهدد بابتالعه بكامله حين يغادر وطنه،
مع أنه يتزوج ويسافر ويتحدث مع أصدقاء أربعًا وعشرين ساعة
في النهار” .وعن كاتب مهاجر تقول“ :كان يكتب ويكتب ويكتب،
ً
محاوال أن يمأل الفراغ في داخله بطبقة من الحبر” .وحنيف الذي
ال يستطيع أن يتعود على المنفى ،على حرمانه من وطنه العراق،
يقول “ :إن تركه وطنه يشعره بأن جزءًا من جسده قد قطع منه،
فيتخيل أن جسمه يؤلمه بسبب فقده هذا الجزء ...ويشبه المنفى
بغرفة مظلمة ،رمادية ،تملؤها األصوات والظالل ،ولكن ليس فيها
شيء حقيقي أو واقعي” .تبدو مشاهد الرواية مألوفة بالنسبة إلى
القارئ العربي ،إال أنها ليست كذلك بالنسبة إلى القارئ األميركي
الذي تتوجه إليه الرواية .إن في ما تتناوله روايتها موضوعًا ُمغيبًا
في الواليات المتحدة ويكاد يكون محرمًا وهو موضوع الدفاع عن
العرب وحضارتهم وثقافتهم ومأساتهم ،وهو موضوع مهاجمة
سياسة الواليات المتحدة الخارجية.
«جاز عربي» الرقص على إيقاعين
ت��دور الرواية حول االنفصال الثقافي ال��ذي يعيشه معظم
األمريكيين العرب في ال��والي��ات المتحدة .تمزج فيه أب��و جابر
بمهارة بالغة بين الواقع والخيال وبين المشاهد المضحكة المرحة
والمشاهد المأساوية المحزنة .ت��روي أبو جابر قصة شقيقتين
هما «جموره» و»ملقينا رام��ود» وهما ابنتان لعربي مهاجر يدعى
«ماتوسن رام��ود» وزوجته األمريكية التي ماتت حينما كانت
ً
التباسا جلبه
الفتاتان صغيرتين  .وألنهما كبرتا بال أم فقد عانتا
عليهما انفصالهما الثقافي فال هما أمريكيتان حقيقيتان و ال هما
عربيتان .تجد األختان نفسيهما حينما تكبران شابتين في المركز
من صراع عنيف؛ فاألعمام والعمات يريدون تزويجهما والمحيط
األمريكي ال��ذي تعيشان فيه يوجههما لمتابعة دراستهما
الجامعية العليا أو للحصول على وظيفة؛ أما الواقع البائس للجيران
البيض الفقراء فيشهد على وهم ما يسمى بالحلم األمريكي.
ّ
العربية” حين ظهورها عام 1993
كانت رواية «موسيقى الجاز
ّ
ً
عربي أمريكيّ.
ّ
ّ
الجمالي األكثر تطورا من قبل روائي
العمل األدبي
ً
وهي تشكل مثاال متميزًا للتواصل بين اإلثنيات من خالل النثر
العربي األميركي المعاصر .ال��ذي يتناول المجتمعات العربية
المهاجرة الصغيرة بخصوصياتها وتقاليدها وسط المجتمع األكبر.
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مع الشاعرة المصرية هـدى حسـين:
أنا مجرد ساعي بريد ،تكئة
أبدا بتهمة القطيعة مع التراث التي تم إلصاقها لجيلي
لم أقتنع ً
حوار  :حممد القذايف م�سعود
مالحدث الذي يدفعك للكتابة؟
** تدفعني للكتابة رغبة حثيثة في البحث.
ً
ً
البحث في كل شيء ،بوصفه كال متكامال منقسمًا
إلى أجزاء ،كأننا نعيش في عالم مجهري .قد نبتعد
ً
قليال لنراه أوضح .وقد يدلنا تكوين خلية فيه على
أصل المجرة .أعتقد أن عقلي سيتعطل لو لم أكتب.
أو قد تتوه روحي بال رجعة ،فأبقى مجرد جسد هامد
يقوم ببعض المهام اآللية اليومية ،في روتين بالي
يتحول إلى نظام فعال فقط عندما أكتب .نظام
يشبه النوتة الموسيقية في صرامته ،بينما يبدو
غير قابل لإلمساك بهً ،
تماما كالعزف ،كالنغم.
* إلى أي حد تتعبك القصيدة لكي تكتبيها
وتصلي بالتالي إلى نتائج مرضية؟
** القصيدة ال تتعبني .ما يتعبني هو عدم
التمكن من كتابتها أو معايشتها ،أو التواجد
بداخلها ،تركها تعيش ً
خارجا عني .أنا أحب الحرية
لذاتي وللقصيدة على حد سواء .لذلك فإن عالقتي
بها عالقة فنان بلوحة :مهما حاول رسم ما في خياله،
فإن اإلطار الخشبي والقماش المشدود والروح في
ألوان شعر الفرشاة وملمسها وحركتها يتدخلون
بالضرورة .هذا ما أحبه ،أن تكون عالقتي بالقصيدة
عالقة ح��وارً ،قد أري��د أن أدخ��ل في موضوع وتريد
القصيدة شيئا آخر ،في النهاية ،النتيجة المرضية
بالنسبة لي هي أن أشعر بأن القصيدة ارتاحت لي
لدرجة أن مارست حرية رأيها في وجودي ،وعن طريق
قلمي .فأنا موجودة بجسدي على كل حال ،وبحركتي
ً
أيضا ،لكن القصيدة تحتاج إلى وج��ودي لتعلن
عن نفسها لغيري ،وأن��ا أحترم فيها ثقتها ّ
في،
وأتمنى كل مرة أن أكون على قدر هذه المسؤولية
التي توليني إياها .النتيجة المرضية هي أن أرى
القصيدة ممتنة ألنني ساعدتها في التجسد.
* اللغة التي تبدو إل��ى حد ما تقريرية في
قصائدك أهي البساطة أم لقصد تجريبي؟
** والله أنت الذي تقول إن لغتي تبدو كذلك،
وليس أنا .لذا فأنت أكثر دراية مني أهي البساطة
أم التجريد؟! اللغة ليست همي األول .صحيح أنها
من أهم عناصر العملية الكيميائية التي تتكون
بها القصيدة ،لكنها ليست هدفي .هدفي هو أن
أتمكن من تقليص ذاتي قدر المستطاع لكي تأخذ
القصيدة المجرى الذي تريده لغة ومعنى الخ ..بهذا
التقليص أوج��د .لو فرضت نفسي على القصيدة
سأشعر أنني ضئيلة ً
جدا إلى درجة أفرد عضالتي
على شيء كما قلت لك من قبل يحتاجني ليتجسد!
وهذا ليس من شيم الكرام.

*
أن أفهم العالم بدون بحث وتحليل ،الكتابة هي
معاوني على ذلك ،أما اللغة فهي إحدى األدوات .وبما
أني أريد أن أفهم ،فأظن أن الرؤية ال تسبق الكتابة،
وإنما تتشكل معها وبها ومن خاللها ،فهي بذلك
ً
أيضا ال تأتي بعدها ولكن من داخلها.
*في العام  1997تحدثت بلقاء أج��ري معك
ً
بأخبار األدب عن فكرة الكتاب الشعري ب��دال من
الديوان ،أين وصلت هذه الفكرة في إنجازها ،وهل
حققت فعال “الكتاب الشعري” كبديل عن الديوان؟
**ال أحب أن أبدل شيئًا بشيء ،فوجود النمل
ً
الطائر مثال ال يلغي أهمية النمل الذي ال يطير! أما
عن الكتاب الشعري فأظنني حققت ذلك في ديوان
“ فيما مضى” ودي��وان “عشوائية” وكذلك في
ديواني األحدث “خريطة الذات”.
*أال توافقينني في أن بعض قصائدك الطويلة
تبدو أقرب إلى شكل آخر غير الشعر والنثر؟
** ال أعرف .لم أفكر في هذا الموضوع .مسألة
الشكل ال تشغلني .الكتابة تتشكل أثناء حدوثها.
أنا مجرد ساعي بريد ،تكئة ،الحمارة التي تحمل
الكتابة من منطقة الال حروف والال صوت إلى منطقة
الحروف والصوت!
*صعوبة النص المفتوح أساسا في الكتابة هو
تحد أكبر من فكرة القصيدة النثرية والتي بداخلها
تكتب الشكل الرأسي ال��خ» أخبار األدب” هدى
حسين «.
كيف يمكن تحقيق ذلك رغم صعوبته؟
** ال توجد «روشتة» للكتابة .ال أفهم لماذا تراها
صعبة ،أو تضعها في حيز التراوح بين الصعوبة
والسهولة! الكتابة تاريخ .تاريخ لكل ذرة وكل خلية،
لكل فكرة أو محاولة فكرة ..الكتابة بغض النظر عن
أي معادالت أو أشكال ،يمكنها أن تكون الفيلم
التسجيلي الكوني ،بال مونتاج.
*االتكاء على النص التراثي أو العودة إلى التراث
والخروج من خالله كيف ترينه؟
**لم أقتنع أبدا بتهمة القطيعة مع التراث التي
تم إلصاقها لجيلي .وأظن أن التراث ،التراث اإلنساني
كله ،ثروة مشاع ينبغي أن يتقاسمها كل البشر على
الكرة األرضية .ال أحب الوقوع في أسر التراث ،لكنني
سأكون في منتهى الغباء لو لم أترك ذاكرة الكون
ً
كثيرا من
تتضافر في نسيجي .وأظنني استفدت
كتب مثل ألف ليلة وليلة ،والديكاميرون ،وحكايات
الببغاء ،وكليلة ودمنة وحديث عيسى بن هشام الخ..
ومازلت أعتقد أن استيعاب الماضي ،بغض النظر
عن التصالح معه أو التخاصم ،لكن استيعابه ،مجرد
استيعابه يجعل قلبي أوسع ،في النهاية أنا متأكدة
أنني بنت اللحظة اآلنية .كما أنني أعرف بالطبع أني
سأصبح ً
يوما من الماضي.

*الرؤية أهي من يسبق الكتابة النهائية للنص
أن أنها االرتكازة األساسية له؟
**أحيانا أكتب وال أراجع أو أنقح ،أظن أن القصيدة
ً
تعمل بداخلي أوال ،كأنني معملها األول ،أو مختبرها
األساسي ،تخرج الكتابة وكأنها نتيجة البحث ،أو
عرض لمعطياته ،أو منهجه ،أو إعادة صياغة لتفاصل
البحث بصورة تصلح معها مشاركة هذه النتائج مع
ً
اآلخرين .ال توجد كتابة من دون رؤية .أظن أنه أثناء
محدودا رغم
*يبقى انتشار الشاعر الحداثي
ً
الكتابة يكون الواحد منا متصال بذاته األوسع ،التي شهرته في األوس��اط األدبية والثقافية؛ ما هي
يمكنها أن ترى في خلية من جلده المجرة كلها ،أو األسباب في رأيك؟
أن ترى في انفجار ماسورة تاريخ الماء .أنا ال أستطيع

**ال أفهم ماذا تقصد بالشاعر الحداثي .لكن
دعني أحاول أن أفهم ماذا تقصد بـ “انتشاره” من
ً
ناحية و”شهرته” من الناحية األخرى .ودعني بدال
من كلمة الشاعر الحداثي ،أقول الشاعر فقط.
ً
أوال هناك وسائل الشهرة المعروفة ،وهي
الوسائل السمعية البصرية التي تدخل كل بيت،
وأغلبها في الوطن العربي مملوكة لحكوماتها،
ويعمل بها موظفون ليسوا بالضرورة على دراية بما
يحدث على الساحة الثقافية بكاملها .وفي النهاية
ً
دائما تخدم هذه األجهزة من يملكها ،لذا ال أظنها
ستهتم إال بما سيهتم به هؤالء ،عندما يهتمون
بالشاعر الشاب ،أقصد عندما يكون من مصلحتهم
االهتمام بشاعر شاب معين فيعرفون كيف يصلون
له .أما عن االنتشار ،فأظن أن الكتاب المدرسي من
أهم هذه الوسائل .من خالل منهج العربي بالمدرسة
تتشكل ذائقة الطفل من البداية ،وطبيعي ،عندما ال
ً
تضع له نماذج من قصيدة النثر مثال ضمن المنهج،
فسيخرج إلى العالم شاب ال يتذوق هذه القصيدة؛
ً
معتقدا أن الشعر ينبغي أن يكتب
بل وقد يدينها
هدى حسين
مثلما كان يكتب المنفلوطي! وعندما ال تضع له
ّ
سيعد شعر العامية
نماذج من شعر العامية ،فهو
شعرًا من المستوى األدن��ى .أن��ت تشكل ذائقة أستطيع سجنها في حروف .إنها أنا على الورق ،بكل
الشعب من خالل كتاب المدرسة .وبالطريقة التي تخبطاتي وتغيراتي ومواقفي وتساؤالتي ..إنها أنا
عليها مناهج العربي في مدارسنا في الوطن العربي ،بالفعل ،وليس بالقوة.
ً
ً
شاعرا أو متذوقا لكتابات ما
فأنت ال تؤهل ألن تكون
*ماذا أضاف لك الشعر وأين وصلت بك الرحلة
أسميته أنت “الشاعر الحداثي”.
معه؟
**ماذا أضاف لي الشعر؟ ال أظنني كنت موجودة
*لماذا تبدو تجارب الشاعرات في الوطن العربي
ً
قبله أصال! الشعر أعطاني روحي التي أحيا بها .وال
خجولة في ظهورها؟
** اسمح لي أال أوافقك الرأي نهائيًا هنا .فأنا أقصد هنا شعري فقط ،لكن شعر اآلخرين أيضًا.
ال أعتقد أن كتابات الشاعرات العربيات تخرج على فماذا كنت سأفعل لو لم يكتب موريس دوجيران
استحياء .إنما هي قوية ومؤثرة وكثيرة بل وضاغطة شعرًا ،أوجيرار دو نيرفال ،أو كلودين هلفت ،أو أمل
أيضًا لكن النقد اعتاد أن يبحث في كتابات المرأة دنقل ،أو أبو القاسم الشابي ،أو علية عبد السالم أو
بوصفها خارجة عن الكتابة عمومًا ،كأنها خارج عيد الخميسي أو ...كلهم كل الشعراء ..ماذا كنت
الخارطة ،أو كأن لها مستعمرة خاصة بها ،هناك سأفعل لو لم يكتبوا قبلي ،ومعي وبعدي؟ بل وماذا
بالفعل هذا الحرملك في النقد ،الذي ال يساهم في كنت سأفعل لو لم أر كيف تكتب النخلة حياتها
ً
شعرا مع كل اهتزازة في الريح ،لو لم تكتب ذبابة
وضع تجارب الشاعرات ضمن تجارب الشعر في
ً
العموم ،فكيف يمكنك مثال أن تتجاهل كتابات موتها ملتصقة على طالء حائط طري مازال ،لو لم
إيمان مرسال أو نجاة علي أو زهرة يسري ،أو إيمان تكتب الكرة األرضية تصوفها في الدوران! ماذا كنت
ً
االبراهيم أو جومانا حداد أو سوزان عليوان أو دليا سأفعل؟ لو لم أكن ألوجد أصال لو لم يكن الكون كله
الشاوي أو نبيلة الزبير وغيرهن وغيرهن ،كيف يكتب نفسه شعرًا.
تقلص التعامل معها فقط داخ��ل حيز «الكتابة
النسوية !» ،إنها أوسع! أظن أن تجارب الشاعرات
*” حين يغيب المثل الجمالي تختفي القيمة “
في الوطن العربي ليست خجولة في ظهورها بالمرة ،د .عبدالله عساف .من هو مثلك؟
لكن ربما إل��ى جانب مشكلة النقد في التعامل
**أرج��و فقط أال تسخر مني عندما أق��ول إن
ً
معها ،فهي أيضا مضرورة بالدرجة ذاتها ،من حيث سلحفاتي هي مثلي وطوطمي ودليلي .إنها تتبع
انتشارها وشهرتها ،ذات الضرر الواقع على الشاعر إيقاعها الخاص وال تكترث إال لسطوع الشمس .كما
ً
الشاب في العموم ،من حيث عدم امتالكه وسائل أرجو أال يأخذك الشرود عندما أقول لك إن مثلي أيضا
االنتشار والشهرة.
هو جدتي التي ماتت وأنا في العاشرة تقريبًا ولم
تكن تتكلم بسبب الشلل ،وقد أثرتني بكل أشكال
*كيف تقيمين تجربتك حتى أخر إصدار شعري الحوار من داخل هذا الصمت بيننا ،وعلمتني بذلك
لك؟
لغات أخرى يمكنني أن أتكلم بها مع الزرع والرمل
فأنا
أقيم؛
أن
أتمنى
وال
أعرف!
ال
بصراحة،
**
والبحر والجبال؛ بل ومع األثاث والجدران والمالءات
لم أنته بعد من الرحلة ..لكنني أحب تجربتي .ال واألوان��ي أيضًا! صمت جدتي المفعم باألحاديث
أقصد هنا أي غرور أو أنانية أو
ٍ
تعال أو فخر ..فقط علمني كيف أحترم الهواءـ ،فال يخترقه صوتي إال
أحبها .كما تحب محبوبتك .أحبها وال أعرف كيف
البقية ......................ص23
أصفها أو أتكلم عنها .بالنسبة إلي هي أقرب من أن
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العدد «»1290

الجمر والرماد
ُ
|

ألنك ِ...

جالل ق�ضيماتي

ُ
مناهل الروح في إيالف آياتي
تتلو على القلب بعضًا من حكاياتي
ُ
َ
النفس َّ
عما كان يشغلها
فأسأل
من الهوى إذ ترى في الصمت غاياتي
ُ
َّ
تهيمني
ولست أنكر أني مذ
َ ُ
درب الوصال ْ
ُ
عيناي ق ْرباتي
رأت
		
ِ
ُ
ُ
شواطئه
بحر
آن انطلقت إلى ٍ
ُ
أبحر من ضوء مشكاة
		
تغيب في ٍ
تسمو إليه أساريري فيبلغها
من َم ِّده ما يرى في جزره اآلتي
		
َّ
فتستريح إلى الترحال أنجمه
َّ
الحل ما ترويه مرساتي
		
ويخدع ِ
حتى إذا َ
ُ
التغريب أن ُله
أيقن
		

سحرًا َّ
تمر َد عن ُبعد المسافات

ُ
أزمنة
للذات :هذا ومض
وقال
ٍ
ِ
أت إذ ْ
تضو ْ
َّ
الومض مرآتي
رأت في
ِ
ً
ْ
فأومأت لقطاف الروح مذعنة
َ
المواسم قد أذوت تعالتي
أن
		
وأن ذاكرة النسيان أتعبها

|

ُ
غربته
أنت الذي تدرين
وأنتِ ..
ِ
		

َ
تدرين سكراتي
انت التي
وأنتِ ..
ِ

تساءلين َّ
كأن األمس أرغمنا
		

على الفراق فضعنا في المفازات

أما تعود بنا الرؤيا فندركها
		

قبل الوصول إلى عمق المتاهات

َّ
كنا ِّ
نؤمله
أم أن غاية ما
		

توزعته مع الذكرى عذاباتي.؟.

عيناك والزمن المرسوم دونهما
ُّ
َّ
تساءالن متى تخضل عبراتي؟
		
فأذرف الدمع إيذانًا بمغفر ٍة
		

ُ
حملت فناءت عنه قدراتي
لما

أشكو إليك الذي ما ُ
كنت أحسبه
َّ
لديك يرى أسرار نزعاتي
إال
		
ِ
ً
أذنت لطرفي أن يرى سنة
فإن ِ
في أصغريك فقد آنست روعاتي
		
ً
ُ
وأنزلتني رؤاك الغ ُّر منزلة
		

بين النجوم وفي نهر المجرات

ثانية
حتى أراك على أعطاف
ٍ

أن الذي كان أضحى َ
ميت أيكات
		
ٌ
ُّ
تمر منه على التذكار أفئدة
ً
فتنتهي غربة في إثر غربات
		
أمس كيف ثوى
كانت تسائلها عن
ِ
في مركب الغد يمضي دون ميقات
عساه يبصر في المنفى معالمه

مازال تردادها من فيض أوقاتي
		
ٌ
تقول :إن أدركتنا اليوم سانحة
ُ
الدهر باآلتي
أو أنكرتنا وناء
		
َ
ُّ
ُّ
والسر في أرواحنا ق َد ٌر
نظل
ُ
نستلهم َّ
الحب في ثلج العشيات
َ
لغد
ونسأل
العمر أن يمضي بنا ٍ

َ
الذات في غيب المساءات
أو يرصد

َّ
سحر وجنات
إذا يكون فمن
ٍ

شجن
أطياف على
فال يرى غير
ٍ
ٍ
وهم من ذباالت
		
وغير أسراب ٍ
ٌ
فيدرك الشوق أن الجمر مرحلة

ُّ
ترسم الطل أشواقي بذراتي

أما الرماد فآثار الهنيهات

		
َ
يا رحلة الحلم في أقصى مدائنه

بلغت ودون الكشف ومضاتي
ماذا ِ
هذا العذاب الذي عذبًا أحمله
الضلوع أرى في نزقه ذاتي
مغنى
ِ

تلك التي ُأ ْ
ترعت عينا سالفتها

لون حبري ومن أنداء كلماتي
		
من ِ
ُّ
تطفره
ماذا لديك ..وقلبي من
َّ
توزعت دون ما يبغيه أناتي؟
		
ُ
ينسبه
َّردي إليه الذي ما كان
		

َّ
إال إليك فما أذرى بجفناتي

		
َّ َّ
وإن تأخر عنا الوصل موسمه
		

فكنت أنت له ما كان يأمله
		

وكان منك الذي أغنى سالفاتي

منتظر
فأسكريني على ميعاد
ٍ
أراك على تنهيد كاساتي
		
على ِ
فما السؤال سوى عينين أبحرتا
في بوح حرفي وفي نجومي رساالتي
ِّ
فال تظني بأن الحب غادرنا
لغير ما نبتغي من ِّ
حر نهداتي
		
ٌ
ُ
واألحالم مرسلة
غدًا تعودين
َّ
المسرات
ركب
		
ترقى إلينا على ِ
فتستكين على اللقيا مواجدنا
ُ
ويبرأ الصدر من وقد المعاناة
		

�إبراهيم عبا�س يا�سني

لست أنثى الريح ِ..
ألنك
ِ
َِ
لست غزالة الصحراء ِ..
َ
َ
عنقاء من نيرانها تول ْد
أو
ولست قصيدة المنفى
ِ
ْ
المعبد
وال أسطورة
َ
تشبهين َ
ّ
األبدي..
الروح في ترحالها
ألنك
ِ
ُأ ُ
باسمك ْ
ْ
القد ّ
سي -
علن
ِ
بعثي من رماد الوقت ِ,
ُ
ُّ
أنت غمامة الروح التي تنحل في جسدي
ِ ُ
قلبي ُ
َ
الم ْج َه ْد
ووردة
ٌ
ّ ٌ
ُ
مضرجة..
وأشهد أنك امرأة
واألعياد ,
بماء الورد
ِ
ُ
أنك نجمة الميالد ِ,
ِ
ّ
ُ
باإلنشاد ,
سحابة تنهل
عطر
ُ ٍ
ِ
ُْ
أنك سورة الفجر التي تتلى
ُ
ُ
وأسفار األناشيد التي ت ْح َم ْد
ُ
ُ
أراك فتشهق األقمار ,
ِ
ُ
ُ
األشجار ,
تخلع عريها
ّ
ُ
األنهار ,
تجري تحت جنات الضحى
ْ
يعلو في دمي ٌ
الينفد !
بحر من األنوار
فأذهب في مراياك التي اشتعلتْ
ِ
ْ
أصعد
وفي فردوسها
ُ
َ
السموات..
أسرار
فيك
ِ
أعانق ْ ِ
ّ ْ
التي ّ
خبأت في سرك
ً
للضوء..
وأقطف وردة
ِ
ُ
ّ
تضحك في ضحى خديك ِ ,
َ
ّ
الخرافي..
أرشف خمرة الفجر
ّ
ْ
الذي ينشق عن صدرك
ُّ
النهرين..
أقبل ملتقى
ِ
اثنين..
حيث الصمت ثاني
ِ
َ
ُ
الموص ْد
بابك
يحرس ِ
ُ
وأرجع مثلما األمواج..
ّ
األبدي –
– رغم عناقها
عن شطآنها ترتدْ
ّ ً
ً
أفتش عنك ُم ْبتهال آللهتي
َ
غريب الوجه والعينين..
ْ
ً
ُمشتعال بأسئلتي
غريب َ
َ
الي ْد
ُ
ّ
َ
ْ
كأنك ِ كلما المست سرًا فيك ِ..
ْ
أنثى ُ ,
توجد
بعد  ,لم
ٌ
وأنت قريبة كالروح ,
ِ
ٌ
كمنازل في الريح ِ..
بعيدة
أنت
ٍ
أو ْ
أبعد !
تعالي..
ّ
علقي قمرًا بباب القلب ,
واقتربي
َ
ُ
ألعرف كيف يبكي الليل..
ضاحكتين ,
في عينين
ٌ ِ
ّ ُ
البيضاء..
البهجة
مرايا
امرأة
ئ
كيف تخب
ِ
ْ
ْ
في فستانها األسود !
وكيف ُ
يلوح خلف الليل لي ٌ
قمر
ْ
والعسجد
من الياقوت
ً
امرأة تسافرفي شراييني التي اشتعلتْ
أيا
كأغنية ببال الصمت ِ..
ٍ
ْ
ماولدت ولم ْ
تولد
أنا ٌ
روح أضاعت في ّ
مهب الريح وردتها
ُ
الوردة البيضاءُ..
وأنت
ُ
أنت الورد..
ُّ ِ
الورد..
كل
ِ
ُّ
كل ْ
الورد !!
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ملف العدد :غابت قمر الوطن وظل بهاؤها

ويشتكي نبضي
لقلبك الغائب...

النهر
|

طلعت �سقريق

كل ش��يء في البيت باهت ..ط��وى الثياب وأغطية
ً
ش��اردا ،رتب األشياء كيفما اتفق ،بعدها أغلق
الفراش
األبواب والشبابيك بإحكام ..تثاءب ..وقف للحظات أمام
الباب الرئيسيّ ..
امتد نظره إلى األعلى ..الفتاة التي تقطن
ً
في الطابق الثاني كانت تطوي آخر الدرجات صعودا ..هكذا
دون مقدمات وضع إصبعه على زر الجرس ،سمع الرنين الحاد
يمأل المساحة المتروكة والفضاء حوله ..أراد أن يضحك،
لكن دمعة انفلتت من العين وسقطت على وجنة باردة وهو
يغادر المكان للمرة األخيرة!!..
ً
صغيرا ..نظر،
لم يكن الشارع الذي اختار السير فيه
وأطال النظر ،فما وجد له نهاية ..كانت خطواته تخترق
العتمة والغبش والصمت بملل ..وضع يده في جيب بنطاله،
وأخرج ورقة قديمة عرف من ملمسها أنها تعود لسنوات
طويلة مضت ،دون أن ينظر إليها مزقها ورماها ،لتأخذها
الرياح قطعا إلى البعيد ..وحده كان في الشارع الطويل،
ووحدها كانت تطوي آخر الدرجات..
زوجته بشرى كانت مليئة بالحيوية والنبض والنزق
الذي ال يرحم ..أرهقته بكل شيء؛ طلباتها ،آمالها ،تطلعاتها
ورغباتها ،صوتها المرتفع ال��ذي ص��ار الجيران كلهم
يعرفونه ..ذات صباح وجدها جثة هامدة على السرير ..سأل
األطباء عن السبب ،قالوا أشياء كثيرة لم يفهم منها أي
شيء ..الجيران تهامسوا :استراح ،وبعضهم قال همسا إنه
كان القاتل  /حتى هو شك بنفسه  ../هناك في حفرة بطول
الحلم وعرضه دفنوها!! لم يعد يسمع صوتها تناديه صباح
مساء(( :إلى متى يا أمجد ستبقى ً
نائما ..يا أمجد أحضر
الخبز ..يا أمجد قم بتنظيف الغرفة ..يا أمجد ..يا أمجد!!))
طواها الموت ..غيبها وغيب صوتها ..ال يذكر إن كان وقتها
قد بكى أم ضحك فرحا في داخله!! كان يحس بمشاعر
متناقضة متضاربة ..وحدها الفتاة في الطابق الثاني كانت
تفك أزرار وحدته ،وكانت  -دون أن يعرف لماذا – تنظر إليه
وتغرق في الضحك!!
في المعمل  -ح��دث ه��ذا في ي��وم ما – دارت اآللة
بصورة غير معقولة ،انكسرت المسننات ،تطايرت القطع
هنا وهناك ..جن جنون صاحب المعمل ،ورماه مثل فأرة
كريهة في الشارع ..صرخ ..صاح ..رفع صوته في كل مكان..
لكن دون جدوى ..اآللة الملعونة أهم من ألف أمجد!! اآللة
عادت إلى الدوران وما عاد هو إلى العمل ..أخبروه أن صاحب
المعمل أقسم أن يقسمه إلى قطع صغيرة إذا رآه!! وخشي
أن يفعلها ذلك الرجل السمين المكتظ مثل كيس ..ومن
يستطيع أن يمنع رجال مثل معلمه أن يفعل ما يريد وما
يشاء على هواه؟؟..
تنقط حواف الشبابيك بقية من قطرات مطر ما زالت
عالقة هناك ..البرد يخترق العظام ..أخرج علبة الكبريت
عودا ً
وأشعل ً
واحدا ثم أخذ يحدق في جوانب العتمة ..بدا
ً
له أن المساء شخص ذو مالمح ..أشعل عودا آخر ..و ..احترقت
ً
األعواد كلها ،فألقى العلبة الفارغة تاركا لصوت ارتطامها
باألرض أن يرسم ً
عالما من خيال مبهم ..قال في نفسه:
((ماذا لو برزت الفتاة التي في الطابق الثاني أمامه اآلن ؟؟))..
أراد أن يضحك ..المشكلة أن مالمحه ما عادت تستطيع
التوافق مع الضحك ..ارتسم كل شيء فيه على شكل إشارة
تعجب ..!!. ..يعرف ذلك ..مالمحه من ورق مقوى ..كثيرون
تندروا وضحكوا وطاب لهم أن يقولوا عنه الكثير!! صوت
غريب يرتفع من الوسط واألعلى ،ربما هو صوت الجوع
والخوف والبرد ً
معا!!
ساعة ..ساعتان ..يوم ..ربما أيام عدة ..ما عاد يشعر
بشيء ..قدماه صارتا قطعة من آلة انكسرت مسنناتها..
كان يمشي وكأنه مجرد قطع متناثرة!! كانت معدته تضرب
ضربات متوالية حتى صار الجوع ً
جزء ا منه ..تمنى فقط أن
تمطر السماء واألشياء واالتجاهات حتى يرتوي ..القطرات
القليلة كانت ال تكفيه ..صار البيت البعيد ً
روحا جميلة ووردة
تشعره باألمان ..البيت الذي صار خلفه بأيام ..أخذ يتحسس
أعضاء جسده ،كل شيء متعب مرهق مهدود ..لماذا أرادوا
أن يشربوا نخب انتصار زميلهم سعيد على زميل آخر بلعبة
ً
الورق؟؟ أحيانا تبدو األمور تافهة إلى حد غير معقول!!..
مثل تفاحة حمراء طازجة طرية كانت ،قربها من
شفتيه ..تقف في المنتصف ً
تماما ..تنورتها القصيرة ال
ً
مستورا ..مرات حاول أن يصرخ الرحمة يا بنت
تبقي شيئا
الحالل ،الرحمة يا سناء ..كانت تتلذذ باحتراق نظراته
ً
احمرارا ..وكانت أذناه تلتهبان ً
ً
نارا وطنينا..
واشتعال وجهه
سنوات وهو يتمنى أن يضمها إلى صدره ..كانت تطوي
الدرجات نحو الطابق الثاني على مهل ..تشعل النار فيه
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أرصفة حدادي
على
ِ
َ
أول الالجئين إلى ضياعي
َ
مخيماتتشردي؟؟
وجدت
كيف
ِ
موعد ...مع الليل
بال
ٍ

ِالحماقات الجميلة.
على أرض
ِ

بدماء أحالمي...
ِ
َ
بدأ جدلي معك...
ُ
الكالم
موعد ...دعانا
بال
ٍ
َ
ألمنا
لنرتب فوضى ِ

ُ
َ
وكنت وكان كالنا
كنت...
اختالف البدايات...
على
ِ
ما ُ
الرواية؟؟
ذنب
ِ
َ َ
الكتابة
تنتهي قبل
أن
ِ
ما ُ
الحزن السعيد؟؟
ذنب
ِ
َ
أن نغتال ُه بالكآبة...
*******
ُ
َ
َ
الواصلين بوابة وجعي
أول
َ
وجدت َ
هرم حزني؟؟
كيف
ً
َ
غريبة كانت خطاك...
وتدخل بيتها بكل هدوء ..كانت فتاة ال ترحم!!
الخياالت تزدحم ..أشياء كثيرة أخذت تغزو أمجد!!
ً
ً
ً
وملتويا وملتفا ..كان يمشي
مكسورا
الشارع الذي طال صار
وكل األشياء تمشي معه ..جسده المحموم ربما يعرق يتلوى
يشيخ يهرم باطراد عجيب ..ما عاد يعرف كم من الوقت
ّمر ..كم من الوقت تبقى/..نهضت أمه وأخذت توبخه ألنه
كسر زجاج شباك الجيران..أبوه ضربه/../نهال بنت الجيران
وقفت معه أمام الباب وطبعت قبلة على شفتيه البريئتين..
دارت الدنيا ودار ..كانت الدراسة مثقلة بالهم ..في الصف
الخامس االبتدائي مات والده ..ترك المدرسة ..نهال صارت
تعصره ً
عصرا أمام الباب ..كان ال يفهم ماذا يحدث ..كانت
أكبر منه بسنوات ..كان يتحسس جسدها بتلذذ ..بعد حين
صار يفهم ،وصار يعصرها مثل ليمونة عند الباب وفي
الغرفة الصغيرة المليئة بالخشب والتنك وأشياء أخرى
كثيرة ..صاح أبو أحمد البقال أنت ابن حرام ،بعد أن اصطاده
والبنت نهال في الغرفة ..وبدل أن يشكوه لآلخرين كما ظن،
أخذ مكانه وصار يلتقي نهال في بقاليته ..لم يتغير شيء..
من جهته ظل يلتقي نهال ..وظلت نهال تلتقي البقال!!../
شاخ الجسد وجف الريق ويبست العروق ..صار على
يقين أن النهاية صارت قريبة ..الفتاة على الدرج تطويه
ً
صعودا ..تنورتها تمزقت وهرب ابن الجيران عندما رآه.
خطوات قليلة ويصل إلى مكان م��ا/ ..إل��ى أي��ن؟؟ /هناك
ً
سيضع رأسه على حجر أو عتبة دار وسينام طويال ..لم يعد
يشعر بأي شيء بعد أن تثاقلت حركاته تماما ..كان الشارع
الطويل يمشي ..الشبابيك تمشي ..قطرات الماء تمشي..
تماما أين هو!! باب بيته قريب ً
ال يدري ً
جدا من يده ،حتى
ليكاد يشعر ببرودة خشبه ..الفتاة مازالت واقفة هناك..
خطواته في الشارع الطويل مستمرة ..رذاذ من مطر خفيف
يمأل المكان ..غبش وشيء من حلم يطرق جفنيه ..تمنى أن
يضع رأسه وينام ..ضحكت الفتاة الواقفة على الدرج ..امتد
الشارع واستطال أكثر ..وبقيت عيناه معلقتين في الفراغ
مثل إشارتي استفهام !!..

رميا خ�ضر

كنا َ
وبوح أقالمنا...
ُ
ً
َ
الصامت
لصوتي
صدى
قلت :كن
ِ
َ
وهم لظلي
كن حفرة ٍ
كن بعدًا َ
آخر المتدادي
َ
ُ
المطـر؟؟
الرقص مع
أيتعبك
ِ
الشتاء
موعد ...كنا مع
بال
ِ
ٍ
َ
ٌ
جميل أن نبدأ هنا...
َ
ُ
ُ
التعب
يحزم أمتعة
والغيم
ِ
ُ
ُ
ويهرب منا
نسافر إليه...
َ
نهوى سقوطه ...علينا
َ
ُ
عبورنا
ويكره مظلة ِ
*******
ْ
ال تجادلني كثيرًا
َ
أغنية حنيني
صمت
وكن
ِ
ُّ
الفصول معي...
فكل
ِ
ُ
ينتظرني...
وزوربا
ُّ
هو نصفي وأنا كله
َ
َ
ينتظر ذراعي ليبدأ السقوط...

النازفة
الليل
ضفة
على
ِ
ِ
ِ

كلمات
|

رميا املحمد

أيها الذاهب في ملكوت القصيدة..

مازالت كلماتك الخضراء
تعيدك ّ
إلي دائمًا..
ُ
وت ْدنيني منك أبدًا..

وتدخل دون إذن من أحد !
ّ
تمتد في شراييني كالدم..

فأهرب منك إليك كطفلة خائفة..

مازالت كلماتك  -كل ليلة -
تقرع أبواب ذاكرتي..

ّ
وتتوغل كجذور األشجار..
ّ
في أعماق قلبي المحتلة !

يطاردها الليل بأشباحه المرعبة
وأطلب اللجوء إلى صدرك المطمئن..
وقهوتك الصباحية.

وتمحو الغبار العالق على شبابيك روحي.

أفترش ظالل قصائدك..
وأحتمي من َب ْرد أيامي..

أيها البعيد ..القريب..

بدفء كلماتك..

والممكن ..المستحيل..

كلماتك التي مازالت تتناسل..

ياأيها السابح في فضاء ّ
مخيلتي

في قلبي وأوردتي..

مثل كوكب أضاع مداره
والساكن  -كراهب ّ
متوحد –
ٍ

كاألعشاب االستوائية..
وترسم على شفاهي بسمة..

في معابد ذاكرتي !

طالما  -ياصديقي  -أحببتها أنت !!

توقظ أحالمي من سباتها

15

16

 2012 /3/31م 9 -جمادى األولى1433هـ
السنة السادسة والعشرون

العدد «»1290

مفاتيح الحكمة
|

يا موطن الخير

دعد �إبراهيم

وقف الشيخ الحكيم يخاطب شابًا كان ينتظره:
يا ولدي ،اكتشفت جهلي بفتح أبواب المدينة ،أو
أبواب سجني .ولهذا ضاعت مفاتيحها ،وتركتني أحمل
سجني فوق ظهري .ثم سار باالتجاه المعاكس لباب
المدينة .وكأنه يحمل ثقل الدنيا فوق كاهله.
ً
انتفض الشاب الثائر محبطًا قائال:
ال يا سيدي ،لن أقبل منك التخلي عن المدينة ،وعن
مفاتيحها .قلت إنك سوف تسلمني تلك المفاتيح .وأنا
أنتظر .تابع الشيخ سيره البطيء والشاب يتبعه بصراخه
الغاضبّ .
لكن صوته اختفى فجأة .فقد غطى عليه صوت
عاصفة .من أي نوع هي ال يستطيع التحديد .لقد تغير
الجو بصورة مخيفة.
والريح تحمل الكثير من األشياء المريعة .إنها
تؤسس منذ زمن طويل ،هي تؤسس ،نحن نؤسس،
والنتيجة تفرز .ويالله كم أفرزت .وكم أهدتنا من نكبات،
تتوالد كل يوم .نكبات تلقي بلغزها األبدي علينا .حتى
وصل سوادها ،إلى خيمة السماء .فأمطرت دمًا غطى وجه
األرض ،صوت الشيخ يعود إلى الشاب ،يلمع ،ويرعد ،ثم
يطلب من األرض ّ
مد أقدامها في ماء النهر ،كي تتخلص
من الخطيئة .الخطيئة التي شقت صدر الماء ،ممزقة
عذرية النهر وسكونه .ليعترف أنه نسي انسيابه .كما
نسيت السماء رمحها ،الذي تغرسه ليحرك الماء الراكد،
واآلسن.
عاد الشيخ ليطلب بصوته الهادر ،من الريح الشامخة،
مثل سيف .الممزوجة بالعنفوان :أن تشد الشاب وتبعده
عن تلك الظلمة ،التي تحمل رجولة زائفة .صوت الشاب،
يستمد قوته من صوت الشيخ القوي ،وإحساسه بحقه،
فيرتفع عاليًا:
أيها الجد الكريم .اعرف أنك لن تتركني للظلمة.
وأنا أعدك أن أقف ،في وجه من ينتهك حرمة األرض.
ويكشف عريها.
يا سيدي ،قد نمرغ وجوهنا في التراب ،فنعاقبه ،أو
يعاقبنا .نغوص ونطفو ،لكننا نخربش دون أن نجرح.
ً
صوت الشيخ ،ينساب بمحبة ،وهدوء ،قائال:
يا بني ال تنظروا إلى الوطن ،بنصف عين؛ بل احملوه
ملئ القلب ،والنظر.
أخذ صوت الشيخ يتردد في الوديانُ .ي ِّ
حملها كالمه.
ليتوالد مطرًا ،أخضر ،ينتقل من غيمة ،إلى غيمة.
الشاب يدور حول نفسه ،يتلفت ،متلقفًا الصوت،
ً
قائال:
نعم يا سيدي ،كل ما تقوله صحيح ،لكنني حين
أمعن في الشكوى ،يسرقون لهفتي إليه .فتضيق لغتي
عن وصفهم ،وأستغرب ،هل ينمو العشب فوق صدور
أن��اس ،خلت الماء من عيونهم ،وتساقطت ورقاتهم
الخضر ،الواحدة ،تلو األخرى ،تترنح تحت سياط حقدهم؟
صوت الشيخ ،يصله عاتبًا ،الئمًا:
وأنت ،ما الذي فعلته؟! لقد ألغيت أولويات حياتك.
ال تريد أن تبصر ،ال تريد أن تتكلم ،ال تريد أن تحلم ،ولم
تدافع عن دهشتك حين اجتاحك .تخليت عن الرؤيا حين
اختارتك رسولها .فأخذ جسدهم ،ينمو فوق صدركّ ،رد
الشاب بأسى:
نعم يا سيدي ،لقد نما ذلك الجسد ،السرطاني في
غفلة مني ،وحين رأي��ت أسنانه المخيفة ،صدمتني،
ورعت ألواني ،فغرزت مخارزي في الصخور حتى تكسرت،
ويوم قصدت األشجار ،صدمتني بصدها ،كنت أستجدي
ضحكها في الربيع ،وبكاءها في الشتاء ،لكنني نسيت
الضحك ،والبكاء ،طلبت منها اإلب��ص��ار وأن��ا أغمضت
عيني ،أية سخافة ،أدخلت روحي بها ،بين مسافة الرمي،
واالستسالم؟!
قال العجوز بتعاطف:
لكنك للحقيقة ،بحثت عن طريق النهر ،متجاوزًا
الطين ،فقد عرفت دائمًا أن الحياة ،ماتزال هنا .ثم حاولت
التخلي عن عادتك المزمنة ،في رسم القضبان حولك ،أو
حول ذاكرتك.
حين ذكر الشيخ كلمة الذاكرة ،صهلت داخل الشاب
مواقف تمنى لو استطاع نسيانها .لكنها أصرت على

|

فاروق �أحمد �شريقي

ٌ
ت��ح��ك��ي ال����رواب����ي ح��ن��ي��ن��ي وه����ي ص��ام��ت��ة
وي���ش���ه���د ال�������درب أش����واق����ي إل�����ى ب��ل��دي
ف���ق���ف ب����رب����وة (م����ع����ل����وال) وق�����ل ُ
ل���ه ُ
���م
ّ
ي����رد
إن ال���م���ع���ن���ى ب������أرض ال����ش����ام ل����م
ِ
ّ
أرض م���ع���ط���ر ٍة
واح����م����ل ف�������ؤادي إل�����ى
ٍ
وال����ب����رد
ب���ال���ي���اس���م���ي���ن وم�������اء ال��������ورد
ِ
وان����ظ����ر ه���ن���ال���ك ن����ه����رًا ع���اش���ق���ًا أب����دًا
ّ
ل��ل�أب����د
م���ت���ي���م���ًا ب����ه����وى ال����ف����ي����ح����اء
ِ
ق��اف��ي��ة
ي����ا م���وط���ن ال���خ���ي���ر ي����ا ت���رج���ي���ع
ٍ
وي������ا ح���ن���ي���ن���ًا ك�����ش�����وق ِّ
ل���ل���ول���د
األم
ِ
ِ
ٌ
ٌ
إن ي������ق������رؤوك ف�����ت�����اري�����خ ل�����ه ع���ب���ق
وال����م����دد
األم�����ج�����اد
ال����م��ل�اح����م و
م����ن
ِ
ِ
ِ
ٌ
ٌ
أب�����ي�����ض ٌ
أرج
ف���������ورد
أو ي����رس����م����وك
الحضور .وبدأت تتداعى أمامه ،فبدأ بالسرد:
حين سقطت قضبان سجني فوقي ،كنت متعبًا من
ذاكرة مثقلة بالوجع.
وآن حاولت الوقوف يا سيدي ،تكسرت فوقها موجة
العمر ،وأصبحت أمشي ،طائعًا بأمر أم بغير أمر .أدمنت
هذا النوع من المشي المشلول.
أبحث عن مفاتيحي ،التي أضعت طريقي إليها ،ذات
حزن .وحين اكتشفت جهلي بفتح أب��واب المدينة ،أو
أبواب سجني ،فقدت المفاتيح.
ول��م أع��د أمينًا عليها ،فتركتني فريسة لكومة
المخالب ،واألنياب.
ً
أخذ صوت الشيخ يخفت حزينًا ،قائال:
عندها ،مارست الزحف المقدس .أو غير المقدس.
تمد للعابرين برقًا بال ضوء .ترفع ساعدك ،تستجدي غيمة،
تهل عليك بقليل من النور ،لتصنع برقك ،واندهاشك،
ُ
وتقرأ على روحك نشيد غيابك .ثم تسكن أوجاعك ،في
ضمير القبيلة ،أو القتيلة.
وتكتشف متأخرًا ،أن المدينة بال أبواب .وأنت تحمل
مفاتيح كثيرة.
كان لكلمات الشيخ ،وهو يبتعد وقع الصاعقة على
الشباب الذي تكاثروا حول المدينة ،يتزاحمون لحمايتها،
ويمسكون بأيدي بعضهم بعضًا ،مثل حزمة ورد ،من كل
األلوان ،صوتهم يرتفع بوتيرة واحدة ،قائلين:
أيها الحكيم :سوف نعطي قصائدنا للريح .ونجعل
إنسانها ،بحارًا يمشي بين سهامهم ،غير هياب،
أسطوريًا مثل تموز ،يسكن التربة والماء والهواء ،ونعدك:
لن نترك العتمة تنسحب فوق نورنا.
يا سيدي ،لن ننتظر أحدًا ليحمل لنا المفاتيح ،وسوف
نهتدي إلى األبواب.
ص��وت الشيخ يتهادى ،مطمئنًا ،ع��ائ��دًا ،يحضن
أصواتهم ،ويركن إليهم ليقول:
َ
إذًا يا أبنائي ،كونوا نهرًا ،وخضرة ،ووردًا ،وكونًا
فسيحًا.
واخترقوا ظالمهم ،ولو من شق صغير ،لكن دائمًا
اسمحوا للعشب أن ينمو فوق صدوركم ،واستقبلوا ورود
اآلخرين ،فكل شيء غير حضوركم ،كذب يحاك خارج كنز
الحقيقة ،الذي يملك الوطن مفتاحه وحده.
ثم تهادى مبتعدًا ،خفيفًا ،بعد أن تخلص من حمله
الثقيل.

ال���زب���د
ن����اص����ع
خ���ل���ي���ج
ام�����ت�����داد
ع���ل���ى
ِ
ِ
ٍ
ِ
وأن�������ت ح���ب���ي وإي����م����ان����ي وم���ع���ت���ق���دي
ّ
وال��ج��س��د
ل����ل����روح
ال���ص���ب���ا
وأن�����ت ه��م��س
ِ
ِ
َ
م���وط���ن ال��خ��ي��ر إن ع�����ادت م��ب��اه��ج��ن��ا
ي���ا
ال���ج���دد
واف����ت����ر ث���غ���رك ع����ن أزه����������ار ِه
ِ
وأش��������رق ال����ن����ور م����ن ت���ل���ق���اء ض��ي��ع��ت��ن��ا
ّ
َ َ
���د
ي���������وزع ال���خ���ي���ر ل��ل��أدن�����ى
ول���ل���ب���ع ِ
ً
ُ
ال����ف����ج����ر أم������ط������ارًا م���ب���ارك���ة
وأق�����ب�����ل
َّ
ص��د
ت��س��ق��ي م���ع ال���ح���ب واإلخ���ل���اص ك����ل ِ
ُ
ل��ه��م
ف���ق���ف ب���ص���خ���ر ِة (م���ع���ل���وال) وق�����ل
(ل���ي���س األع����اري����ب ع��ن��د ال���ل���ه م���ن أح����د)ِ
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عتبات الريح

نزار جنار

تبدو اللوحة غير مكتملة في مشهد الحارة
ّ
الصغيرة ،إذا لم ّ
تدقق النظر في ذاك الواقف
ّ
تتفرسان،
عند أول ال��زق��اق المسدود ،عيناك
عيناك تمعنان في القامة المديدة ،والمنكبين
العريضين ،والوجه الحليق الناعمّ ،ربما تهتزان
ً
قليال أمام زرقة العينين الهادئتينّ ،ربما تتأمالن
في دهشة وانبهار ..ال يستطيع أحد أن يعرف
الحكاية الماضية ،ال يستطيع واحد أن يرويها كما
ّ
تستحق أن تروى ،هناك روايات مختلطة ،روايات
متباينة ،هناك ْ
من يزيد على الحكاية أو ينقص
منها ،والرجل الطويل العريض ،ذو الوجه الوسيم،
يذرع بقامته الضخمة الحارة صباح مساء .يلوب
ّ
باحثًا منقبًا على الالشيء ،الرجل ماثل أمام الجميع،
صار جزءًا من اللوحة العامرة ،صار ركنًا من المشهد
ّ
الحي ،والواقع النابض ،أهذا هو فؤاد دعدوش ؟!
أهذا هو الرجل الذي انطلق من الحارة يحمل مزمار
القصب بين أصابعهّ .ميممًا شطر الشام ،إلى دار
اإلذاعة السورية في شارع النصر ،هناك في أيام
نشأتها األول��ى! ..أه��ذا هو ال��ذي خرج بحنجرته
الذهبية ،وصوته الساحر وترجيعه اآلسر ،يريد أن
ُيسمع الدنيا ترديده وألحانه ،يريد أن ينشر أنغام
مزماره ،وترجيع أغانيه العذاب..
الدار المحشورة في نهاية الزقاق المسدود
ّ
شهدت حكاية ف��ؤاد المغني ،ضاقت جدرانها
ّ
بالصوت المالئكي اهتزت أركانها بنقرات العود
ّ
ّ
الشجي ،أخوه أبو سليم ،مصلح الدراجات،
والغناء
ّ
بارك سفره وشجعه...
ّ
الحارة كلها ّأيدته ودفعت به إلى أن ينطلق
ّ
اإلذاعة السورية الناشئة،
محلقًا ،إلى الشام ،إلى
ّ
ً
ّ
لتردد ص��دى ألحانه المتدفقة ش�لاال من ّ
حب
وأصالة وعذوبة وشفافية....
ّ
فنانها األصيل ،صار لها ّ
مغنيها
صار للحارة
المبدع صار لها « فؤاد إبراهيم « الذي سيصدح
ّ
الشجية ،ص��ار لها صوتها
عبر األثير بأنغامه
ّ
ّ
المميز ،الذي سيبث أحلى األغاني ،ومن كل مذياع
تناهي إلينا :
هنا دمشق ..تستمعون – سيداتي سادتي –
اآلن إلى أغنية جديدة لفؤاد إبراهيم!..

17

|

ّأية سعادة مفاجئة هبطت على الحارة؟! ّأية
ألحان مسكرة انهمرت عليها؟! أزهار الياسمين
طارت في فضائها الشفيف ،لم يكن هناك أروع
منها ..لم يكن هناك أبدع من أنغام فؤاد ،صارت
ألحانه ضفائر ألزهار الربيع ،صارت عصافير تطير،
وال��ح��ارة بتوقها وأمانيها تنهض الستقبالها
وصباياها تاهت بين نقرة العود وترديد المزمار..
ّ
ثم ..هل تكتمل الحكاية؟ ال بد من أن تنتهي،
فهل كانت الحارة تنتظر مثل هذه النهاية ؟
استيقظت –ذل��ك الصباح -وقد أحزنها أن
تستيقظ – الزقاق المسدود رفع راية الهزيمة
واالنكسار ،وال��دار المحشورة في نهايته رددت
ً
لحنا جنائزيًا مؤثرًا ..لقد عاد فتاها الطامح الفنان،
عاد مغامرها الذي اقتحم عالم الشهرة واألضواء،
ّ
عاد محطمًا مهزوزًا ،مجـ..ـنـ..ونـً..ا ..التاث عقله ،ولم
ّ
يعد يعرف أحدًا ،كسر عوده ،و ..قطع أوتاره ،وداس
ّ
بنزق مزماره وم��زق نوتاته ..رجع ف��ؤاد دعدوش
ّ
ً
رجال آخر ،لفه صمت غامض ،روحه لم تعد معنا،
وجهه الحليق الناعم يشي بابتسامة هازئة
ّ
مضيعة ،عيناه العميقتان بزرقة شفيفة
ساخرة
ّ
يرسلهما في المطلق ،كان ال ينظر إلى شيء ،ألنه
يهتم بشيء .صرنا أمامه ّ
ّ
مجرد أطياف ال
لم يكن
وزن لها وال شأن ،وأخوه أبو سليم البسكليتاتي
يحاول أن يأخذ بيده ليعيده إلى عالمنا ،لكنه
كان يرفض باستمرار ،صباح مساء يطوف من
أول الزقاق المسدود إلى نهاية الحارة إلى طرف
ّ
السوق ،يؤوب وقد لفه ضباب أزرق ،وجهه ينطق
بالمرارة ،ينطق بالحزن مثل جان فالجان ،بطل
بؤساء هيجو ،وفمه يلتوي بابتسامة ساخرة وهو
ّ
يتحدى بصمته الحارة ،والناس والسوق،
صامت،
وال��ع��ال��م ،والصمت البليغ ال يفصح ع��ن أصل
الحكاية ،والرواية مختلطة ،فصولها متباينةّ ،
لكن
همسًا ّ
يتردد في الضلوع ،فؤاد عاشق ،والعاشق
ّ
حساس ألحانه انهمرت على ِحسان دمشق ،التقى
منهن واحدة فضاع ،ترك فؤاد قلبه هناك ،ترك
ّ
ألحانه وأغاريده ،ترك روحه وعاد ..لم يبق منه إال
قامة مديدة ،ومنكبان عريضان ،ووجه حليق ناعم،
وعينان زرقاوان ّ
تحدقان في الفراغ...

نحن اآلن على عتبات الريح
نمسك بالعاصفة العطشى،
ونغلفها بصرير الروح
ٌ
أفق مبحوح
ٌ
وهم يتكدس من أورد ٍة،
تنساق وراء األمل المذبوح
رؤيا في زمن غاب،
ولم يترك بين يدينا،
ندوب وجروح
إال بعض
ٍ
قولوا للوهم المتربص بالكلمات،
متى تجلو عن ساحتنا
لنرى ما نحن عليه،
وما نحن إليه،
ّ
وحتام يظل الصدر يضيق،
وتختنق الكلمات،
ُّ
وتصطف سيول تباريح
ال شيء يريح
حتى عبق العطر المتغلغل في ردهات الساحة،
ما عاد يفوح
كبتوا جذوته،
بصرير األبواب المغلقة،
أمل مجروح
على ٍ
ُ
من أين تجيء الطلقة؟
لن ينبئك العراف،
ولن تخبرك الكاهنة،
عين تلتقط اللحظة،
وما من ٍ
من فنجان القهوة،
أو مائدة التشبيح
ٌ
ٌ
هي ثانية واحدة،
بين حياتك والموت،
ولن تدري من قاتلك،
ولن تعرف من أين يجيء القاتل،
أو أين يروح
واألدهى أنك لن تعرف،
إن كنت المقتول،
أو أنك رقم يؤخذ،
كي يؤخذ ٌ
وطن،
ينزل معك إلى بطن ضريح
ألسنة الفتنة تأتي من آبار النفط
وتحملك على أجنحة السخط
لتلقي بك فوق رمال القحط
وتجعلك القاتل والمقتول
وسيف الحقد المسلول
وقربانًا تذروه الريح
ٌ
طاعون،
زمن الفتنة
ُ
ودخان،
وغوايته سيل نحاس
ٍ
وقروح
وفضائيات الفتنة،
تقتل بالكلمات،
وتقتل بالصور العجماوات،
وتقتل بالدوالر،
وتقتل بالدينار،

عبد الرحمن غنيم

وتقتل باألفكار،
وأنت المقتول،
ٌ
ولن تنقذك بيوت تتوارى فيها وصروح
أعداؤك من جلدك يأتون،
ومن دمك يطلون،
ومن أرواح بنيك يهلون
ومن أنفاسك ينبعثون
وأنت على كوم الجمر،
ُّ
تهش،
ُّ
تبش،
ُّ
تفش الخلق،
بكلمات من صوان
ٍ
كلمات من أحزان
أو
ٍ
كلمات من أدران
أو
ٍ
كلمات ما هي بالكلمات،
أو
ٍ
وال أنت المتكلم
واألمل المتفحم
يرقص بين يديك،
وترقص بين يديك األوهام
وترقص بين يديك األحالم
ُّ
وتصطف األزالم
وينكفئ القارب،
تغرق ..تنجو..
ُ
ال ُ
يعلم بمصيرك إال الخالق
هو أدرى بخالئقه
أدرى بنهايات اللعبة
أدرى ببدايات اللعبة
أدرى باآلتي
ُ
هل تذبح ذبح الشاة؟
هل تؤخذ في المخالة؟
هل تسرح في الطرقات؟
ٌ
أسئلة تتعاقب،
تتعاقب معها األحزان،
وتضطرب األلوان
ولن تنجو من هذا الهم القاتل،
حتى بطلوع الروح
هم رسموا أقدارك،
فوق األرض الصماء
وبالكلمات الخرساء
ونفثوا فيها الروح،
وقالوا :سيري في األرض!
فسارت معها أشكال البلواء
وها أنت تسير،
ولكن أين هو المرفأ؟
أين هو الزمن المفتوح؟
قاتل من أجل حياتك
قاتل من أجل نجاتك
قاتل من أجل الوطن الساكن في أحشائك
قاتل حتى ينبلج الفجر،
وتنقشع الظلمة،
ْ
واعبر عتبات الريح!
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رؤية في....

لست ُ من حج ٍر
كي ّ
أظل مكاني
|

خلدون �إبراهيم �إبراهيم

ّ
دعك مني
ّ ّ
تودع رف قطاك
وأنت

دعوتك ّ
للمرة األلف
ّ
أن دعك مني

إلى بيدر ٍ مقفر ٍ
ّ
دعك مني
ّ
في ّ
تبكي األماكن ّ
علي
وأنت
ّ
تبكي القراميد في حائط
ّ
كان يلقف مني صداي

فلست هنا كي تعيد الدروس ّ
علي

أنا لست من حجر
ّ
كي أظل مكاني

ومنك
ٍّ
ّ
قدمي
ويبكي كظل على

ولست ُ دخانًا لكي أتشتت بعد الحرائق
أو ّ
أتمسك بالعدم المتالحق

إذا أسرعت بالحضور الفصول
ّ
سأطحن ملح انتظاري الممل
وأفتح بابا ً من الضوء
كي يتحرر مني سقامي
ُويحمل حلمي إلي
إذا خابت الطرقات
ّ
وسوف أنقي قرنفل صوتي
من الشوك
ّ
من حرمل يتكوم في باب حنجرتي
ويساومني في غنائي .
أنا مثل نهر
َ ّ
محـط عيون الحقول
ولست ككل الكواكب
ّ
المجرات
أنزاح بين

ّ
أبحث عن مخبئ ما لظلي

ولكنني أتصيد أصل اليباس
ّ
الندي
بصوتي
بلون فراشات نزفي
ليأتي الربيع .

كفانا نظن  ،ونحسب مثل التالميذ
من دون جدوى

حين ّ
يهب بوجهي الفراغ ُ
ّ
كفزاعة الحقل
ال لست من خشب
كي أطوف على موج وهم ٍ
يواعدني بالخياالت
في كل فجر ٍ
وينسى
ّ
أنا زمن يتحرك
يمشي  ،ويضحك  ،يبكي
ِّ
يجر حُ ،يجرح
أعرف أني أسافر مثل اللقالق
ّ
في كل فصل إلى مدن ٍ ما
ّ
ألف المكان  ،الزمان
ولكنني ٌ
عائد
لمساقط دمعي
كريشة ّ
قبرة ٍ
ّ
أو كنعش يلف البالد
ويسكن أرضًا ُتـ ّ
ظلـلها القبالت   

وجدت نفسي أعدو هائمة في مكان لم أزره
من قبل ،لم أعرف السبب الذي دفعني لزيارته،
ولكن ال بأس سأجتازه باتجاه بيتي.
مشيت خطوات أنظر حولي ،فرأيت أشياء لم
أعهدها من قبل ...عظام ...جماجم .لماذا تجمعت
هذه الجماجم حولي؟ وكيف وصلت إلى هنا؟
وماذا تريد مني؟ سؤال لم أجد له جوابًا؛ وقفت
أجول الطرف بينهم؛ فلم أر غير جماجم تتدحرج
هنا وهناك.
تقدمت نحو واحدة وأنا أرتجف خوفًا ورعبًا،
َ ْ
ض لحظات حتى سمعت صوتًا ينبعث
ولم يم ِ
منها؛ فسألتها مذعورة:
من أنت يا صاحب الصوت؟ لماذا تصرخ بي
هكذا؟ قفزت جمجمة نحوي وجلست على كف
ي��دي ،فذعرت أكثر وحاولت أن أتخلص منها
ّ
قدمي ترتجفان ،وكاد قلبي
وأه��رب .شعرت أن
يسقط بين ضلوعي ،وأصبحت على وش��ك أن
أسقط من هول المفاجأة ،لكن الجمجمة خاطبتني:
أال تعرفين من أنا؟ إنني جنكيز خ��ان ...ألم
تسمعي يومًا بجنكيز خان؟
ماذا؟  -أردفت بدهشة -ماذا تقولين أيتها
ّ
الجمجمة؟ لقد ولى جنكيز خان منذ زمن بعيد.
ولكني أنا جنكيز خان....
قلت وأنا ما أزال تحت تأثير الخوف والدهشة:
حاضر! كما ت��ري��د ...أن��ت جنكيز خ��ان وأنا
أوافقك ،ولكن ماذا تفعل هنا يا جنكيز باشا؟
هنا نهاية المطاف؛ لم أجد مكانًا أنسب من
هذا المكان ألحط رحالي عنده .انظري إلى هذه
الجماجم على األرض ،كلهم أصدقائي ،نسهر معًا،
ونتسامر .نسترجع أيام الماضي ،هاك صديقي
هرقل ،وذاك صديقي هوالكو ...و ...و ...وكلهم
أصدقائي.
أعتقد أن كل واحد عاش في زمن يختلف عن
زمن اآلخر فكيف أصبحتم أصدقاء؟
يا صديقتي! في هذا المكان كلنا أصدقاء ،ال
فرق بين فرد وآخر؛ نحب بعضنا ونساعد بعضنا،
فال ّ
تلم بواحدة منا مصيبة ،حتى نجتمع كلنا،
نتشاور فيما هو خير لنا جميعًا ،فالمصيبة ليست
لفرد واحد؛ إنها مشكلة الجميع .هنا نحلم أحالمًا
ً
مشتركة ،ونبني آماال واحدة ،ونغني أغنية ال مثيل
لها نرددها باستمرار.
ذهلت لسماعي هذا الكالم؛ جماجم تغني
وتطرب ،تحلم وتتأمل .ماذا ينتظرها؟ وما هي
ّ
اآلمال التي تجول في مخيلتها؟ كيف تسنى لكل
واح��دة منها أن تفهم لغة األخ��رى؟ وكيف كن
يتكلمن؟ وما هو نوع الغناء؟ استفسارات تجاوزت
حدود خيالي ،وال جواب يشفي الفضول.
أيقظني ص��وت هوالكو من ش���رودي ،وهو
يردد أغنية يقول فيها * :قف هنا ....وتأمل أيها
اإلنسان.»....
ثم يصمت ويتابع أغنية أخرى:
«لدواعي الخير والشر دنو ونزوح»
«سيصير المرء يومًا جسدًا ما فيه روح»
«بين عيني كل ّ
حي علم الموت يلوح»
«كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح»
ّ
ما تزال الحيرة مسيطرة ّ
علي ،وأنا أرى عظام فكي
تلك الجمجمة تتحرك لتؤدي تلك األغنية.
حاولت الهرب فاستوقفني صوت هرقل:
أرج��وك ال تهربي! امكثي معنا ،حديثنا عن
عالمكم ،كيف أصبحت الدنيا عندكم؟ هل صحيح
أنكم أصبحتم في عصر المعلوماتية والحاسوب؟
وماذا تريد حتى تسألني عنها؟ هل تفيدك
في شيء؟ قل لي يا عظيم الروم...
ال ...ولكن أريد أن أعرف عنها شيئًا.
ال أستطيع أن أخبرك اآلن ،يمكنك أن تأتي
لزيارتي وسأحدثك؛ فأنا في عجلة من أمري اآلن.
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أن��ا ال أستطيع أن أذه���ب إل��ي��ك ،أم��ا أنت
فتستطيعين والبد أن تأتي إلينا وتصبحي من
أصدقائنا.
ما هذا الذي تقوله أيها الرجل؟! صداقة بين
رجل وامرأة ...هذا هراء ،كيف سأكون صديقة لك؟
هنا كلنا أصدقاء ،ال فرق بين رجل وام��رأة...
كبير أو صغير ...عظيم أو وضيع ...في هذا المكان
نجتمع بعد ترحال طويل؛ تعالي ألعرفك على
أصدقائي.
دفعني ال��ف��ض��ول لالستجابة ل��ه بعد أن
تخلصت من الخوف الذي بعثر أشالء روحي؛ سار
بي بين تلك الجماجم ،وكلما اقتربنا من واحدة
منها ،قال لي:
هذه جمجمة فالن من الناس ،لقد كان كذا..
َ
وكذا ..فعل الخير في موقع وأردفه بالشر في موقع
آخر.
وهذه كانت لفالن الذي أطرب الناس وغنى
لهم؛ أما هذه فلشاعر كبير أتحف الناس بشعره،
وتلك لفالح بسيط زرع أرضه فغدت روضة ينعم
الناس بثمارها ،وبجانبها واحدة لجندي ارتوت
األرض بدمائه ،وأخرى لكاتب عظيم ....و ....حتى
تجولت في مملكة الجماجم تلك .وزاد من ذهولي
ّ
تجمع تلك الجماجم في ذلك المكان ،منها العربي
ومنها األعجمي ،منها الشاب والعجوز ،الفقير
والغني ،الحاكم والمحكوم ،الشجاع والجبان،
العبقري والغبي.
كيف تتفاهمون؟ -سألته -ولكل منكم لغته...
أطلق تنهيدة وقال:
هنا لغة واحدة ،وعواطف مشتركة ،ال خصام
وال نزاع ،ال خالف وال مشاجرة ،أمن وسالم ووئام،
فرح ومرح ،سعادة وسرور ،نعيش أخوة متحابين
ّ
ينصب
طعامنا التقوى ولباسنا التراب ،وتفكيرنا
في جحيم العذاب.
وبماذا تفكرون؟
نفكر في الناس على وجه األرض ،لماذا يريدون
تفجيرها؟ ما هذه األخبار التي نسمعها يوميًا...
صواريخ  ...دبابات ...متفجرات ...قنابل ...دخان...
دخ��ان ...دخ��ان ...األرض جميلة ،حافظوا عليها،
واحموها من عبث العابثين .اجتمعنا يومًا وكتبنا
عريضة نحتج عليكم فيها يا معشر البشر ،كتبنا
احتجاجًا على تصرفات هؤالء الذين يتعاملون
بالنووي على حساب اآلخرين .يا للعجب! لماذا
تحارب بعضكم بعضًا .الحياة جميلة وتستحق
ُ
أن تعاش وأن نستمتع بها .لم نشعر بقيمتها إال
عندما التقينا هنا ،شعرنا كم أخطانا بحق أنفسنا،
شغلتنا الحروب والمشاكل؛ الفرد يحاول استغالل
أخيه للوصول إلى ما يريد ،ناس تموت وناس تحيا
على حساب األموات .صدقيني أنني نادم على ما
ّ
فعلت ،ولو أتيح لي العودة إليكم لكرست كل ما
ّ
لدي من عبقرية لخير الناس أجمعين.
ت��رددت على مسامعي كلماته وقلت في
نفسي:
عجبًا من اإلنسان! أال يدرك أنه سينضم إلى
هذا اإلتحاد الكبير؟ حفرة واح��دة نسقط فيها
وترسل بعدها جماجمنا إلى ذلك المستقر الكبير.
أعجبت بأفكار هؤالء الناس وقررت بيني وبين
نفسي أن أنضم إليهم؛ بذلت جهدي ألسقط
في تلك الحفرة التي تقودني إليهم ،ولكن قبل
أن تنزلق قدمي إلى تلك الحفرة وجدت نفسي
ّ
عيني ألجد نفسي في فراشي
أهب واقفة ،وأفتح
والساعة تدق السابعة صباحًا ،تنذرني أن الوقت
قد حان لممارسة عملي اليومي.
* قرأت هذه األبيات
في إحدى الصحف المحلية
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وفي اليوم السابع. .
|

( أسأل نفسي كثيرا هل يمكن لعشرة عمر
أن تذوب كقطعة ثلج ،في غمضة عين)
كان المختار ينفش ريشه كطاووس ،وهو
يلعب دور المصلح بين هذين الرجلين اللذين
كانت العالقة بينهما مضرب مثل؛ بل هي في
الحقيقة موضع حسد من قبل الكثيرين .كانت
عالقة مميزة ،يشعر المرء وهو يتحدث عنها
بنوع من الفرح يجتاحه ،كأنك تتناول أطيب
أنواع الفاكهة ،أو تحتسي فنجان قهوة برازيلية.
لم يخطر على بال المختار ً
أبدا أن ّ
أي سوء فهم
يمكن أن يحدث بين عوض ورئيف ،لكن اآلن
حدث ما هو أسوأ.
ً
أخيرا قال المختار بنوع من التباهي ،وهو
ينهي محاضرته في طبيعة العالقات البشرية
وتعرضها لبعض المنغصات ،وضرورة التعامل
معها بحكمة :إنها زوبعة في فنجان يا جماعة.
واآلن مرت بسالم ،وسوف نتفرغ إلعداد مهرجان
ً
الصيف .ثم دعا الموجودين إلى الطعام قائال:
ً
إن خروفا أعدته زوجتي ،بانتظاركم يا سادة على
شرف هذين الرجلين الطيبين .وأنتم لم تتذوقوا
أي طعام من تحت يدي هذه الجنية التي تعلمت
الطبخ من امرأة هندية . .اآلن سأشرح لكم كيف
أعدت هذا الطبق اللذيذ حلوان المصالحة بين
هذين الرفيقين اللذين غدت عالقتهما منارة
ً
للحب في هذه القرية والقرى المجاورة أيضا.
سأل أحد الموجودين وهو يحدق بالخروف
ً
المتربع على طاولة الطعام ،محاوال قطع سيل
أفكار المختار :أليس هذا ما يسمونه «المندي»
يا أبا عزام؟
ضحك أبو عزام ورد ّعليه وهو ّ
يزم شفتيه:
أي «مندي» يا رجل؟!  .أي مندي فرق كبير .اآلن
بعد أن تتذوق طعم البهارات الهندية ستعرف
الحقيقة! لقد احتاج سبع ساعات في التنور حتى
غدا بهذه الروعة.
ً
لم يكن رئيف فرحا كما يجب بالرغم من هذا
الطعم المميز للحم الخروف الذي يحبه ،شعر
بتأنيب الضمير ،فكيف وقع في هذه المصيدة؟!
هل يمكن أن يغضب من رفيق عمره ألجل قطعة
ً
دونما؟!
أرض؟! وماذا يعني إذا نقصت أرضه
ً
محرجا ،فكيف وقع هو
وبالمقابل كان عوض
ً
أيضا في هذا الشرك؟ واآلن يفكر أن جاره ممدوح
هو من دفعه بهذا االتجاه .لكن لماذا يحمل
ممدوح خطيئته ألم يقل ممدوح الحقيقة؟! كان
يجب منذ فترة طويلة أن توضح الحدود بين
أرضه وأرض رئيف .يتذكر اآلن ما قاله ممدوح:
لقد كبر األوالد ،ويجب أن نقسم األرض اآلن ،ال
تترك األمور غامضة ،هذا سيؤدي إلى مشاكل
بين األوالد في المستقبل .ربما كان ممدوح على
حق لكننا لم نتصرف بشكل صائب على ما يبدو،
كان يجب أن أحل المشكلة مع رئيف من دون
تدخل األوالد ،مع أن رئيف يكره تقسيم األرض،
ً
ً
أحبابا ،نعمل
دائما :قضينا العمر كله
ويقول
سوية ،ويجب أن نورث ألبنائنا هذا الحب ،وهذه
الشراكة.
منذ عشرين سنة قدم ه��ذان الرجالن إلى
القرية واشتريا هذه األرض ،وعليها أشادا ً
بناء
ً
ً
واسعا وسكنا .ولوقت طويل ك��ان يظن أهل
ً
كثيرا ما قال
القرية أنهما شقيقان ،لكن عوض
لمن أدهشته هذه العالقة :رفيقان جمعهما
الحب ،وهذا هو ّ
السر.
كانا يزرعان ويحصدان ويبيعان ،واألم��وال
توزع مناصفة ،ولم يكن األمر مختلفا بالنسبة إلى
الزوجتين اللتين كانتا تتشاركان في األعمال
المنزلية ً
يدا بيد ،ال تفارقهما االبتسامة .وعندما

تصبح إحداهما حبلى يصبح العمل كله من
نصيب األخرى.
***
واآلن صارت المشكلة طي النسيان ،وعاد
عوض ورئيف إلى البيت رفيقين يتسامران ،وقد
تناسيا أمر األرض وما حدث بين األوالد.
 نعود كما بدأنا قال رئيف نعم ،مثلما بدأنا( .أجاب عوض).لكن في اليوم التالي نشب ص��راع جديد
ً
بين األوالد ،وهذه المرة كان عنيفا ،سال الدم
على األرض التي يودون تقسيمها .وقف عوض
ورئيف مكتوفي األي��دي ،يريان كيف يضرب
األوالد بعضهم البعض اآلخ���ر ،حتى تدخل
فالحون من القرية المجاورة إلنهاء المعركة،
وصالحوا بين المتخاصمين ،مستغربين مما
ح��دث ،وقد وصلت إلى قريتهم تلك الرائحة
الفواحة لعالقة عوض ورئيف.
ُ
عمر من
قالوا لهما :حتى أنتما تتخاصمان،
الحب واأللفة بينكما ..عمر ،وليس ً
يوما أو يومين،
ال تدعونا نفقد األمل!.
لكن عوض ورئيف قاال :سحابة صيف وتمر.
لكن هذه السحابة لم تمر ،بل على العكس ،وكما
قال ممدوح لعوض :عندما ينكسر لوح الزجاج،
ال شيء يصلحه ،وطلب من عوض أن يطلب من
وجهاء القرية التدخل لحل هذه األزمة.
***
أصيب رئيف بأزمة قلبية مفاجئة ودخل
ً
المشفى وبقي ثالثة أيام ،قضاها حزينا يفكر
كيف تطورت األمور وتعقدت ،وقال لزوجته :ال
بد أن بعض الحساد يشعلون النار كلما خمدت،
إنني أع��رف عوض أكثر من نفسي ،ال يعنيه

ً
كثيرا ما قال لي :ال تكنز
مال الدنيا كلها ،بل
على األرض؛ بل األجدى بنا أن نكنز في السماء؛
حيث ال يوجد فساد وال لصوص .أعرفه ً
جيدا؛ ال
تهمه هذه الدنيا بكل ما فيها . . .وعندما بدأ
يبكيَّ ،
هدأت زوجته من روعه :سيعود كل شيء
كما كان وأفضل ،إن الله يمتحننا ليس أكثر يا
رئيف ،وعلينا أن نصبر ،وأال نصغي لآلخرين،
الناس يحبون أن يتسلوا بالمشاكل وأخبارها؛ وأنا
أصلي كل يوم كي يعيد الله لنا ما فقدناه.
خالل تلك األيام التي غاب فيها رئيف عن
القرية ،اجتمع الوجهاء أكثر من مرة حتى توصلوا
إلى خطة مناسبة لحل هذه المشكلة التي بدأت
تؤثر على الجميع الذين انقسموا بين مؤيد
لعوض أو مؤيد لرئيف.
ً
كثيرا ألن ع��وض لم يزره
لقد ح��زن رئيف
عند عودته من المشفى ،لكن زوجة عوض أدت
الواجب وقالت له :ال تعتب على رفيق عمرك يا
رئيف ،إنه يحبك أكثر من نفسه ،صدقني ،لكن ال
أعرف كيف تخلق المشاكل ،لقد صرنا حكاية كل
الناس وتسليتهم وربما يضحكون ويقولون :هل
رأيتم ما حدث للرفيقين؟! عشرة عمر طحنوها
ّ
برحى الحقد .لكنني بخرت البيت يوم أمس ثالث
مرات ،بعد أن قالت لي إحدى الجارات :أخشى أن
ً ّ
عفريتا عشش في الجدران.
***
وأخيرا اجتمع رئيف وأوالده ،وكذلك عوض
وأوالده ،مع وجهاء القرية ،واتفقوا على تنفيذ
ً
الخطة الموضوعة بالكامل،
وطبعا لم يبخل
المختار بمحاضرة جديدة حول أهمية تربية
األوالد ،وكيف تظهر التربية الجيدة بسلوكهم،
ث��م ل��م َ
ينس أن يعرض كرمه فدعاهم إلى

د .جرج�س حوراين

تناول ديوك الحبش المحشية باألرز والصنوبر
ّ
والمنكهة بالبهارات الهندية والمطبوخة بيدي
ّ
جنيته الجميلة ،التي ال يرقى إليها أعظم طباخي
العالم ،كل ذلك كرمى لعيون هذين الرفيقين
الغاليين على قلبه ،كما قال ،وهو يلوك لقمته
العاشرة.
لكن ممدوح قال لعوض مساء :لقد ظلموك
يا عوض.
ُّ
أح��ب على قلبي أن أخسر
رد عليه ع��وض:
ّ
األرض كلها وأربح رئيف .ما يحز في قلبي يا
ممدوح أننا أعطينا فرصة للمختار وأمثاله كي
يدخل بيننا.
َّ
ٌ
لكن أوالد عوض كان لهم رد آخر .لقد أحرقوا
بستان رئيف ،األمر الذي أدى إلى نشوب معركة
جديدة قتل بنهايتها أكبر أوالد عوض.
ذلك اليوم كان أصعب يوم تواجهه القرية،
والذي حدث لم يحدث من قبل .فليس ً
غريبا أن
يتشاجروا على دور السقاية ،أو أن أحدهم وهو
يحرث أرضه اقتلع شجرة لجاره . . .هذه أشياء
يمكن أن تحدث ً
مرارا لكن اآلن هناك من سيدفن
تحت التراب.
ً
مفاخرا بخبرته في
ق��ال المختار لزوجته
النفوس البشرية :هل رأيت كيف يمكن لعالقة
ّ
قوية أن تنهار ببضعة أيام! عشرة عمر يا منور
تذوب كقطعة ثلج في يوم واحد . . .قلت لك
فيما مضى إن العالقات البشرية هشة ،لكنك
قلت لي :انظر إلى عوض ورئيف . .هل رأيت يا
جنيتي الصغيرة ما حدث بينهما؟
لم ترد منور ،فقط نزلت دموعها ،بينما كان
المختار يفكر بخطة جديدة لحل هذه المشكلة
ً
كثيرا بعد أن فتح الموت أبوابه،
التي تعقدت
ودهمته موجة فرح مفاجئة؛ إذ تراءى له أن هذه
األبواب لن تغلق.
وفي بيت عوض كان الحزن سيد الموقف،
وك��ان عوض يفكر :يجب أن يموت أكبر أوالد
رئيف ،ال شيء يقهر الموت إال الموت . . .كانت
الزوجة تراقبه ،أحست بما ينوي فعله ،فنادته
بصوت مبحوح :عوض ...لكنه لم يلتف إليها.
لكن ما حدث بعد انتهاء أيام العزاء الثالثة
ً
كان مفاجئا ألهالي القرية كلهم ،لقد استيقظوا
صباح اليوم السابع ،فوجدوا زوجة عوض وكذلك
زوجة رئيف مع بعض النسوة المناصرات ّ
لهن،
ً
منظرا غريباً
عاريات في ساحة القرية  . .كان
ً
ً
مدهشا صاعقا لرجال القرية الذين تجمهروا
حولهم كغطاء ،وحاولوا أن يرغموهم على العودة
إلى البيوت ،لكن النسوة المعتصمات رفضن
األمر :لن نلبس ثيابنا طالما نار الفرقة مشتعلة
في ذلك البيت.
جمد عوض في مكانه يراقب زوجته ،يتأمل
ذلك الجسد األبيض الذي لم يره منذ وقت طويل،
تلك المرأة التي فقدت أكبر أبنائها ،تقف مثل
سنديانة ،متعالية على حزنها ،ولمح في عينيها
ً
حريقا .آه كم شعر بالخزي والعار والخجلّ ،
ود أن
يقول لها :ذبحتني يا امرأة .نظر إلى وجهها الذي
ذبل مثل ورود الليل ،كان مثل أيقونة ،كيف هرم
فجأة؟
وبينما كان رجال القرية يفكرون بحل يداوون
به جرحهم وصل رئيف إلى الساحة ،وهو يلهث
كحصان أنهكه سباق العمر ...أما عوض فكان
يفكر :ترى هل يمكن لكنوز األرض كلها أن تعيد
لزوجته وجهها النقي؟
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ويستمر الطائر بالنحيب
ّ
|

ُ
يفتقد الكلب األبيض الهزيل صاحبه بعد
رحيله إلى العالم اآلخ��ر .يفتقد أصابعه التي
تالعبه برفق وحنان ،وقد الزمه أشهرًا طويلة في
ّ
يتسرب إليه نور خافت من نافذة
منزل قديم
صغيرة.
تموت زوجته من دون أوالد ،يعتني الرجل
بكلبه ويتخذه صديقًا وابنًا له.
ُيثقل المرض عليه وتنهكه الشيخوخة.
حياة جرداء جافة كصحراء .يعاني من الحاجة
والمرض ،يتمنى أن يموت ليرتاح من أوجاعه
ُ
مصير رفيقه الكلب
وقسوة العيش ،ويتساءل ما
الضئيل؟ من يطعمه؟ من يداعبه؟ عندما يأتي
يوم يذهب فيه برحلته األخيرة.
يضيع الكلب في ساحة المدينة الصاخبة
الغاصة ،يحس الرجل بالقلق ويبحث عنه بلهفة،
ُ
يهتدي إليه ،فيحضنه ببهجة ،يؤلمه أن يفارق
الكلب ،لكنه يريد له عيشًا كريمًا ،وليس هناك
أماكن للعناية بالكالب في بلده ولو عثر على
أحدها ،فمن يدفع أجرة إيوائه وإطعامه ؟ يحاول
تقديم الكلب لجيرانه من دون جدوى فمن يقبل
مخلوقًا قميئًا؟ يفكر الرجل برفيقه بواقعه األليم
ومستقبله المبهم ،البد من تأمين حياته ،يسمع
أن أسرة في منطقة راقية تريد كلبًا فيطير إليها.
ً
تجد األس��رة هذا المخلوق هزيال بائسًا وتنظر
باحتقار إليه .يقترب صغير منه ،يلمس رأسه
ّ
ويربت ظهره ي��دور الكلب ح��ول الطفل
بيده
سعيدًا وقد أحس بإغوائه ومحبته.
تستنكر األم هذه المالطفة وتسرع إلبعاد
صغيرها .أسرتها من أصل ّ
طيب وهذا الضئيل
القميء ليس من ساللة رفيعة ،وهو من دون
ّ
بطاقة صحية وال يتلقى رعاية طبية .يحس
الرجل بالهزيمة .إنها عودة خائبة وهو يحتاج
إلى مواصلة الرجاء ،وقد أدرك أن مصيرهما واحد
في هذه الحياة .لقيتهما في محطة القطارات
عجوز ذات وجه شاحب ،تضع طبقًا على األرض
لجمع النقود تومئ إلى الكلب الضئيل فيقترب
ّ
بحنو ولطف فيهز ذيله راضيًا.
منها .تعانقه
ّ
امرأة متسولة ثيابها رثة وخصالت شعرها مغبرة
ّ
ً
حذاء باليًا ،تهز يديها النحيلتين
مشعثة ،تلبس
كأغصان ميتة تلتصق بالكلب .يدور في ذهن
الرجل «هذه البائسة ال تستطيع إنقاذ رفيقه
ّ
تتحسن
البائس وتأمين عيشة مناسبة له ،ولن
حاله معها ،أي شقاء يكابده؟ أي مصير ينتظره؟
كيف يلقيه هكذا؟»
يتقدم من ذات الوجه الشاحب ليأخذ كلبه
ويمضي ،وهو ّ
يجر قدميه المتعبتين ،يمرض
ويراجع المشفى الحكومي ييئس األطباء من
شفائه ،يقاسمه الكلب اللحظات األخيرة .وفي
إح��دى الحدائق ينجذب الصغار إليه ،يفرح
بحركاتهم ،يصيح شاب بالصغار ليتجنبوه كأنه
مخلوق موبوء .ه��رول الكلب الضئيل مرة نحو
مجموعة كالب مترفة في أعناقها أطواق ثمينة،
ينظر أصحابها على هيئته المزرية ،ويسرعون
في إبعاده عن كالبهم ألنها في منزلة أعلى منه.
واف��ت المنية الرجل ،ويسأل الجيران عن
أقربائه ،يكتشفون أنه بال أهل وبال أصدقاء.

يذهبون بجثمانه إلى مثواه األخير .يحس الكلب
برائحة الموت والفراق يركض خلف الجنازة نابحًا
بأصوات مفجعة مؤثرة ،يحملون صاحبه إلى القبر
ليبقى وحيدًا.
ال يهتم به الناس وال يشعرون بوجوده وال
يشفقون عليه فينام أمام البيوت ،وحين تنفتح
األب��واب يزجره أصحابها ،ويضربونه بمكنسة
أو عصا ،يتجنب أذى البشر وعبثهم ،ويقذفه
األشقياء بالحجارة فيأوي إل��ى داخ��ل البيوت
القديمة المهجورة.
ي��ط��وف ف��ي ال��ش��وارع ي��رك��ض عبر األزق��ة
الملتوية ،وال يدري أين يتوجه .يهرول تائهًا وال
يبالي العابرون به .يسير بين السيارات وال يخاف
أن تدعسه إطاراتها المجنونة .يذهب إلى محطة
القطارات الممتلئة بالمنتظرين ،والمسافرين،
والحقائب .يبحث ع��ن المتسولة لتحتويه
بذراعيها وتسيل نظراتها بحب وإشفاق.
إن��ه يحتاج إل��ى لمسة حنان وال يعرف ما
ّ
تخبئه األي��ام .ال يجد تلك ال��م��رأة ،ينسل في
الشوارع المزدحمة بين األق��دام ليزور رفيقه
الراحل .يلمحه حارس المقبرة يفكر« :هذا الكلب
ّ
وأشد حبًا من اإلنسان».
أكثر وفاء
يمسح شواهد القبور الفخمة وبالطها ،يأخذ
أجرة من أقرباء الموتى ،لكنه يرثي لصاحب القبر
ّ
المتواضع؛ وكم مرة تعثر بالكلب الضئيل وهو

ينزوي في زاوي��ة المثوى وحيدًا ،وكم مرة لمح
الزائرين يطردونه.
تغطي المقبرة أشجار الكينا الوارفة ،ويسود
المكان الهدوء والسكون ،يرقد في جانب منها
األغنياء ،وفي الجانب اآلخر قبور متزاحمة ال ترتفع
عن األرض ،وهي للفقراء والمشردين والمنبوذين
الذين ال أهل لهم .ذلك القبر المهمل ّ
أشدها
بؤسًا وتواضعًا ،ول��م يوضع عليه حجر يحمل
اسم صاحبه ،وال يأتي إليه أحد ،ويقف الزائرون
أمام قبور أحبائهم والحزن يرتسم على الوجوه،
وال���رؤوس منكسة ،يفكرون في المصير بعد
ّ
الرحيل .يشفق الحارس على الكلب الضئيل ويحز
ّ
ً
في نفسه أنه يزداد هزاال .يسمع صوتًا يتسلل
إلى سمعه .يدنو منه ينتبه للكلب وهو يحفر في
خاصرة القبر المتواضع .يستغرب الرجل وتدور
بباله خواطر غريبة.
« ال يجوز انتهاك حرمة األموات .ماذا يريد
هذا الكائن الضئيل؟ هل يرقد هنا رقاده األخير
بجانب صاحبه ؟ ما أجمل أن تلقى مخلوقًا ّ
وفيًا
في ه��ذه الدنيا القاسية ،وف��ي زم��ن خ��وى من
ّ
«يتحسس الكلب
المحبة والمشاعر الطيبة!
بقامته التراب وهو ُيخرج صوتًا مخنوقًا ،يدنو
ّ
ويمد بصره إلى ما يفعله،
رجل متقدم في السن
يجول في خاطره أن الكلب يشتاق إلى صاحبه،
وهو أفضل من البشر فهم يغدرون بجنسهم».

عزيز ن�صار

يبدو المشهد مثيرًا ،تجيء امرأة تلبس رداء
أسود اللون وتفكر « :كم في العالم من قسوة
ْ
وض��راوة هذا وحيد أوجعته الوحشة ،يزور قبر
صاحبه وال يطلب شيئًا ،ينبثق الوفاء من طبيعة
هذا المخلوق ويمتلئ قلبه بالحب».
يالحظ رج��ل يضع ن��ظ��ارة ح��رك��ات الكلب
المحموم وي��ق��ول « :ربما يحفر بجانب القبر
ليحتمي من لسعات البرد ويلتمس الدفء ،وربما
ليخبئ عظامًا في مكان أمين يعود إليها عند
الحاجة».
يسمع الواقفون همسات تأتي من أشجار
الكينا واألحجار والتراب ،همسات عجيبة حزينة
تثير الفزع والقلق ،يركع الحارس على قدميه
ويرسل نظراته ،يرى الكلب يتسلل إلى جوف
القبر ،يصدر صوت خافت كأن أصابع سحرية قد
جعلت الصخر األصم ينطق بتأوهات مرتعشة.
لم يكن الحارس يتوقع ما يحدث ،يخبر
الزائرين بما يجري ،إنهم ال يفكرون إال في الموت
وينهزمون أمامه ،ويدعون للموتى بالرحمة .يدنو
ذو النظارة ،يستند إلى القبر بيديه ويصغي:
الشيء سوى وهم .هل سمعتم قبرًا يتأوه؟ ال
شيء سوى حفيف األشجار.
تنحني المرأة التي ترتدي السواد ونظراتها
ال تفارق الحفرة الصغيرة ،تسترق السمع ولكنها
ال تفهم شيئًاُ .ي ّ
خيل إلى المجتمعين أن أرواح
ّ
المتقدم في
الراحلين تطير في الفضاء .يزحف
السن بخطواته الثقيلة ويصرخ:
هذا حرام أخرجوه.
ّ
يدس الحارس يده في الحفرة ليخرج الكلب،
لكنه كان قد اختفى في الداخل واحتواه الظالم.
تندفع األفكار في رأس الرجل ذي النظارة كمطر
منهمر وسيل متدفق ويقول:
ما يجري أمامنا أكثر األشياء غرابة ،لماذا
يخالف الكلب طبيعته ويتحول إلى كائن آخر؟
ّ
يخيل إلى المرأة أنها تسمع أنينًا يتردد في
أعماق القبر ،تذرف الدموع وفي صدرها صرخة
مكتومة.
قال حارس المقبرة:
لعله عاد إلى صاحبه ليبقى إلى جانبه في
ضجعته األخيرة.
ي��ن��وح ط��ائ��ر ف��وق ش��ج��رة ترتعش ال��م��رأة
المتشحة بالسواد ،يتساءل الرجل المتقدم في
السن وهو يرتجف.
هل ّ
مس السحر كلبًا فجعله يشبه اإلنسان أو
مس السحر إنسانًا فجعله كلبًا.
قال ذو النظارة:
ربما كان كلبًا مسعورًا ينهش صاحبه.
قالت المرأة:
عالم مجنون .قلب بال حب هذا هو الموت.
ّ
الملتفون حول القبر المتواضع فداحة
يدرك
األمر .تتراقص المرئيات أمام عيونهم الزائغة.
ويستمر الطائر بالنحيب.
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ترجمة:جوزفني اليا�س كوزاك

ّ
أنت
ال
يابنيتي ،ال تستطيعين االحتفال بالمناولة األولىِ ،
ّ
َ
تعلمين لو كان بمقدوري ألسعدتك ،ولكن ذلك الثوب يكلف
الكثير من الدراهم ونحن ّ
جد فقراء .ال تبكي آنا إيزابيل ،لماذا
ّ
سأسوي لك فستانك
تبكين؟ ستكون المناولة األولى مختصرة.
َّ
ا ألبيض الزاهر ،سأصنع له ياقة جديدة وحزامًا عريضًا بشريطة
كبيرة .أال ترغبين؟ ولكن ال تبكي آنا إيزابيل ،ال يجب أن تبكي من
أجل ثوب ،ال تذهبي إلى أين تذهبين؟..
راحت آنا إيزابيل تركض ،منطلقة ال تدري إلى أينّ ،
تود
الذهاب بعيدًا بعيدًا َّ
جدًا عن بيتها .بيت «اللنثارا» .الذهاب
بعيدًا بعيدًا َّ
ج��دًا عن بيتها .بيت «الكنتارا» .الذهاب إلى
الحقول ،إلى الجبال ،إلى األنهار .....ولكن أين تستطيع الذهاب
الصغيرة آنا إيزابيل ذات الوجه األصفر ،وثمار السنوات الطرية؟
إن صدرها ليضيق برغباتها في االجتياح ،في السفر إلى حيث
ال تدري ،وفي الشعور بالحريةَّ ،
حرة؟ ولكن ما الذي ّ
يقيدها؟
تستطيع الهرب ذات ليلة والجميع نيام ،ذات ليلة مظلمة
وشجرة الحديقة متساقطة تطاول عنان ّ
السماء.
ذات ليلة دون قمر واألطفال َّ
الصغار نائمون .ذات حيلة
والكل نائم ،ستذهب في طريق «غامبو» على األقدام ،ماشية
بمحاذاة ّ
السياج األبيض في ليلة حالكة ،أمشي وأضطجع على
َّ
َّ
ذراعي
العشب ألرتاح .أستيقظ مع زقزقة العصفور الطنان ،أمد
وساقي وأقهقه ألني أصبحت َّ
َّ
حرة ،راقدة على العشب في طريق
«غامبوا».
َّ
َّ
لماذا ال تذهب آنا إيزابيل ذات ليلة ساكنة والناس نوم؟..
صعدت آنا إيزابيل ِإلى السطح ،تأملت قمم أعالي أشجار
ّ
َّ
الشجر.
الساحة ودار «أوتيال» .لو تستطيع العيش أعالي
لك الثوب األبيض ذا الزهيرات آنا إ يزابيل ال ّ
تحب
ـ سأرتب ِ
َّ
َّ
البكاء ،والحقيقة إنها صعدت إلى السطح لتبكي بارتياح ،ألنها
ال ّ
تحب أن يروها تبكي.
أجل ،ومن أجل ذلك هي هنا ،كي تبكي بحرقة شعورها ،كم
هي شقية؟!...
ولكن آنا إيزابيل ال تبكي ،األشجار مورقة خضراء ،هناك أعلى
َّ
الشجرة عصفور يتألق بين األغصان ،بصدره األصفر وساقيه
الناعمتين.
ياللبطل ـ قالت الخالة كالرا .بكاء ألجل ثوب ..وهي الطفلة
التي ستقترن بالسيد المسيح! عروس المسيح؟ لم يدر بخلد آنا
ّ
إيزابيل شيء من هذا القبيل .كانت تحلم بالطرحة وبإكليل الورد
يصلها من باريس ،كما قالت اآلنسة .وصورتها وهي راكعة على
َّ
َّ
المصلى ،معقودة اليدين ،متطلعة إلى األعلى كما لو أنها ترى
عرضًا في واجهة «المصور مارتينز».
ّ
تتجرأا
لنرى إذا كان للويسا فيفورا واسبرانز كالديرا أن
وتنعتاها بالقبح بعد رؤيتهما تلك َّ
الصورة..
ّ
السيد! لماذا لم تقل اآلنسة ذلك؟..
عروس
َّ
ـ توخوا اختيار األمثل ،سيتاول معكم المنادلة األولى
مجموعة من «معهد األخوات»...
َّ
ّ
تأت اآلنسة على ذكر االقتران ب السيد ،كال ،آنا إيزابيل
لم ِ
ال تريد ذلك ،أال تريد الزواج؟ طبعًا تريد! ولكن من أمير يملك
قصرًا من الذهب والمرمر ستكون أميرة ،ولويسا فيفورا واسبرانزا
كالديرا وصيفتيها.
َّ
َّ
وتستطيع أيضًا أن تتزوج تجارًا ،آنا إيزابيل ال تعرف البحر.
ّ
ومايكتيا ولم يأ خذها
كل صديقاتها قضين إجازات في ماكوتو
أحد هناك أبدًا..
ـ مستحيل ّ
بنيتي .اإلجازات لألغنياء؛ نحن الفقراء محكومون
بالبقاء هنا..
ّ
ولكن آنا إيزابيل تحت البحر محبة المرء لحلمه.
ستتزوج َّ
ّ
بحارًا مثل أح��د ه��ؤالء الذين صعدوا إلى
أج��ل
كاركاس من باخرة راسية في مرفأ «الغ��واي��را» بقمصانهم

المخططة باألبيض واألزرق وأكتافهم العريضة.
ّ
صحيح أن هذه القمصان متسخة مشبعة بالعرق ،سيماء
ّ َّ
البحارة الحزن والقصب .غير أن آنا إيزابيل ال تفكر إال بالنسيم
البحري وكيف هي األمواج؟ عالية خضراء َّربما.
ّ
عروس ّ
بالسيد فآنا إيزابيل
السيدا!! إذا كان عليها أن تقترن
ال ترغب بعد اآلن في مناولتها األولى..
السيد الصالحَّ ،
تكرر القول تلك اآلنسة..
ولكن السيد يرى دائمًا كل ما تقوم به آنا إيزابيل.
َّ
عيناه في كل الجهات ،وعندما تسيء ّ
السلوك يعاقبها إنه
لشديد العقاب ،ال يغفر شيئًا ألحد.
ـ السيد َّ
الصالح.
لكن السيد أمرض والدها وتركهم فقراء إلى درجة إنها ال
تعرف البحر .البحر وهو صنيعة السيد ...ومع ذلك يعطي المال
لمن يسرق مثل األفندي سيليست ينو فاهاردو الذي يسرق
أكياس االسمنت بينما ّ
يعد أبوه أشرف الناسَ .أوال ينتسب إلى
أشرف عائلة في فنزويال؟! ..دالفين من ذهب في ّبرية زرقاء.
ّ
أبوه الدكتور «الكانتارا» دائمًا مريض ،وحذاؤه ممزق ،السير
خلف الشمس ،القمر ،والنجوم ...وكل فنزويال الجميلة الحزينة،
وصغار نحيلي األجسام عراة .وغريغوريا تنضج قرب َّ
السخان
وعيناها مغرورقتان بالدمع وبإصبعها األسود ورأسها الكبير.....
ـ الفقراء كي يصبروا ،يتألموا ويتحملوا....
َّ
َّ
أمن أجل االحتمال خلق الله الفقراء؟ ..ولماذا ،رباه؟ ثم لماذا
ً
ال يسرقون مثل األفندي سيليستيينو فاهاردو ويشترون منزال
ّ
ّ
موزاييك ،ويأكلون الفريز مع الحليب ،كما تخبرنا
كبيرًا ،كله
سيسيليا عن كريستينا بنت الوزير.
لماذا ال يسرق الفقراء؟..
لو سرق الفقراء لخلص الفقراء وألصبح الجميع أغنياء،
ّ
السيد أحدًا أسوة باألفندي سيليسينو
وسعداء ،ولن يعاقب
السعيد َّ
جدًا.
ـ َّأيها العصفور Esos ranchos, Estefania

أخذ العصفور ّ
يغرد ،يقف على غصن دقيق ويتأرجح بسرور،
ّ
ّ
وتتأمل آنا إيزابيل عينيه الصغيرتين المدورتين ورأسه الرمادي.
ّ
ً
لو يسرق الفقراء لما بقي فقراء .الكل سيملك منزال كبيرًا.
بيركو وكاومنسيتا لن يعيشا في تلك الغرفة الصغيرة المظلمة
ال��ق��ذرة .ولما اضطجع الراهب «بيبي» على األرض في كوخ
ّ
القديس يوسف في جبل الـ  Avilaلقد رأته آنا إيزابيل يوم
ّ
طيرت الببغاوات ،أدخلها بيبي بيته.
أجالت بصرها في البيت ولم َ
أرض قاسية
ير سوى قطعة
ٍ
ّ
تمل ّ
السعال.
عارية وامرأة ال
يومئذ السيدة الكانتارا بالالئمة على العجوز
لقد أنحت
ٍ
استيفانيا ،لسماحها آلنا إيزابيل بدخول ذلك الكوخ القذر.
ـ في هذه األك��واخ يا استيفانيا ال يوجد سوى األم��راض
ّ
السيئة...
المعدية والعادات
ّ ّ
لو كان كل الناس أغنياء! ..لو كان كل الناس أغنياء لعرفوا
ّ
البحر ،ولكانت اشترت الطرحة الطويلة وإكليل الورد ،والستطاعت
ّ
يوميًا طبقًا كبيرًا من الفريز مع الحليب...
أن تأكل
َّ
ّ
َّ
عندما يغرد الطنان يعني أنها ستمطر ،ولكن السماء زرقاء،
وال حتى غيمة واحدة سوداء ،خلعت آنا إيزابيل حذاءيها كي
ال تتمزقا وهي تمشي على القرميد ،تريد أن تعلم ماذا تقول
السماءَّ ،
ّ
صاف ،حالت زرقة َّ
ألن الشمس
الجو
النشرة الجوية،
ٍ
تغيب..
ُّ
فوق القرميد تمر نسمة دافئة ،نسمة ناعمة تدغدغ األحالم.
وآنا إيزابيل تحلم اآلن..
لو كان كل الناس أغنياء ،لما بقي فقراء!
لماكان هناك فقراء...

*من كتابANA ISABEL, UNA NIŇA DECENTE :
للكاتبة الفنزويليةANTONIA PALACIOS :
طبع في فنزويال عام 1949
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ثقافة السلطة /تتمة/
الناس ما تربت عليه وما أصبح المكون األس��اس لمضامينها،
لتغرس مكانه مفاهيم أخرى قادمة من عوالم أخرى ،أقل ما يقال
فيها إنها موصوفة باالنتماء إلى اآلخر الكافر أو العدو ،وفي أبسط
الحاالت ،المختلف أو المجهول الذي يثير الخوف ،وكأن الوصمة
تلحق بالمثقفين أو السلطات التي تدير عملية التحديث بوصفها
هدمًا لكيان األمة الراسخ.
لقد حققت الحداثة بعض النجاحات ،وهذا ما ال يغفله إال من
يتعمد ذلك لغرض ،وكان التحديث في كل قنوات الحياة من
السياسة واالقتصاد إلى الحياة االجتماعية؛ حيث تغير الكثير من
األحوال .بمعنى آخر ،تغيرت ثقافة الناس وتغير وعيهم نسبيًا
في هذه المجاالت ،من دون القول إنها تغيرت جذريًا بما يرضى
الطموح ،أي أنها أصبحت تنتمي إلى عالم الحداثة انتماء مطلقًا ال
رجعة فيه أو دون منافسة عاتية .ولوال وجود سلطات تتبنى ذلك
نسبيًا بما يخدم مصالحها ،لما تم ذلك.
وداخل أقانيم الحداثة نجد أن صراعات محتدمة قد نشأت ،وإذا
كانت الليبرالية كاتجاه ثقافي هي الوافد السابق إلى مجتمعاتنا
نتيجة االحتكاك بالغرب ،وقد حاولت التمكن في هذه المجتمعات
وخاضت صراعاتها وقامت بما يتوجب إلثبات جدارتها .إال أن
منافسات شديدة قد واجهت الليبرالية ،خاصة عندما لم تستطع
أن تحسم أمر تقدم المجتمع بالسرعة المطلوبة؛ بل أوقعته في
قبضة نخب مستغلة لها ارتباطاتها باآلخر الغربي الموصوم
بالعدو ،وخاصة من الناحية االقتصادية ،تدعمها عهود االستعمار

في براثن الجمود لعدم القدرة على التحول من الثقافة إلى الحياة
المباشر والباحث عن التجدد.
هذا الواقع جعل رياح االشتراكية التي كانت تنتشر في العالم ،الجارية ومن النظرية إلى الممارسة ،فبقيت محكومة باأليديولوجيا.
وفكرها وثقافتها الخالصية ،تجد ترحيبًا قويًا من قوى المجتمع وهنا يظهر مثال بارز لثقافة السلطة ،وهي تريد إخضاع المجتمع
المهشمة والمهمشة ،فانتشر الفكر والثقافة االشتراكيتان لمعطياتها ،ومدى ما تؤدي إليه من عطالة.
ربما كان هذا هو السبب الذي أدى إلى هذا ال��دوي الهائل
الوافدان بسرعة ،وأصبحت حلية النشاط االجتماعي والثقافي،
ونجحت في بعض البلدان العربية ،كما كانت قد نجحت في بعض لسقوطها ،أو بعض السبب ،في البلدان التي كانت قد تبنت
بلدان العالم التي لها أحوال قريبة منها ،في إقامة نظم حكم الخيار االشتراكي كحل لمأزق التأخير .لقد كان السقوط سقوطًا
تستهدي بالفكر والثقافة الجديدة .وما ال يجب إغفاله ،هو الرابط آلمال الخروج من مآزق الفقر والتخلف لدى فقراء العالم ،فأصبحوا
ً
أو العالقة بين الفكر الخالصي الديني اإليماني المبشر بخالص كاأليتام على مآدب اللئام من جهة ،وكان إنجازًا ودليال لدى قوى
أخروي ،وبين الفكر الخالصي اإليماني االشتراكي المبشر باالنعتاق الغرب الليبرالية على حسن أدائها ،وبرهانًا على صحته وسيادته
في الدنيا وعلى يد البشر ،بتحقيق المساواة .وإذا كان الخالص وديمومته من وجهة نظرها ،كما عبر عن ذلك فوكوياما وهو يعبر عن
ً
الديني ال يزال أمال محركًا لجماهير المؤمنين ،فإن تجربة الخالص ثقافة أخرى يريد تعميمها هي الليبرالية في نموذجها األمريكي
االشتراكي لم تعد ثقافة سلطات ،ما جعلها تؤول إلى الفشل في المتوحش ،لتصبح ثقافة السلطات والمجتمعات الطامحة للبقاء
استمرارها قبل نهاية القرن العشرين ،لكن من دون أن تفقد األمل والتقدم .لكن الثابت اليقيني ،أن ما نعمت به المجتمعات الليبرالية
بتجددها مع البراءة من أخطاء الماضي ،وهي أمل الكادحين في من حرية كان أجدر باالشتراكية أن تفعله لوال سوء فعل أنصارها
بها ،ألنها تبقى ليس الثقافة فقط ،بل منهج الحياة العملية الذي
إقامة سلطتهم.
ربما كانت سلطة الثقافة والفكر في البلدان االشتراكية جزءًا يحلم به الفقراء ،فيما لو أحسن أنصاره األداء.
الثقافة عندما تصبح ثقافة لسلطة ما ،تتحول إلى أيديولوجيا،
من البلية ،ألن البشر أو الحاكمين لم يستطيعوا ترجمة الثقافة
االشتراكية والفكر االشتراكي إل��ى ح��راك سياسي اجتماعي أي إلى نمط حياة مفروض يشمل كل الجوانب ،ويصبح مغلفًا .في
اقتصادي ،فبقيت المجتمعات التي سميت اشتراكية تقاد حين يجمع علماء المستقبليات على اختالف أهوائهم ومناهجهم
بالنظريات واألقوال أكثر مما تقاد بإيقاعات التحول والنمو والحريات على واقعة ارتباط المستقبل بمفاهيم جديدة للسلطة؛ أي بسلطة
االجتماعية ،أو المكاسب المتجددة على كل صعيد؛ أي إنها وقعت ذات ثقافة مختلفة ،وفي إطار ثقافي مختلف.

دفـــاعًا عن سيغمـوند فرويـد /تتمة/
المرضية».
َّ
ولعل اإلنجاز األبرز لـ»فرويد» في هذا مجال
الطب النفسي (كما يقول ّ
الدكتور علي سعد)« :هو
نقله محور االهتمام باالضطراب النفسي من وجود
خلل عضوي إلى التحليل النفسي».
كذلك َّ
الب��د من اإلش��ارة إل��ى َّأن ه��ذا العالم
الكبير َّ
وج��ه ضربة قاضية إلى العالج بالتنويم
َّ
المغناطيسي ،الذي كان متبعًا منذ أيام الطبيب
النمساوي مسمر (1780م) واستعاض عنه بطريقة
(التداعي الحر).
نظرية « فرويد» في التحليل النفسي
َ
أبدع فرويد نظرية التحليل النفسي التي لم
تقتصر على المجاالت التفسيرية و التشخيصية
والعالجية ،بل تعدتها لتشمل كافة ميادين علم
ُ
النفس ،وتستخدم في مختلف العلوم اإلنسانية.
َّ
طور «سيغموند فرويد» أفكاره حول نظرية
التحليل النفسي من خ�لال عمله مع المرضى
العصابيين .فهو يرى َّأن الالشعور هو مفتاح فهم
الشخصية ،فحياتنا تزخر بالضغوط والصراعات،
وللحد منها فإننا نضع الخبرات المؤلمة و المزعجة
في الالشعور .وقد تنكشف هذه الخبرات على
شكل هفوات اللسان أو زالت��ه ،وقد يظهر في
األح�ل�ام تمثيل الش��ع��وري للصراع والضغوط
الحياتية التي يكون من المؤلم التعامل معها
بصورة شعورية.
واألح�لام هامة ألنها تحمل دالالت رمزية،
جنسية أو عدوانية ،وتحتل الغريزة الجنسية مكان
الصدارة في تأثيرها على السلوك الالحق.
َّ
َ
ش َّبه فرويد الشخصية بجبل الثلج ،بحيث يقع
معظمها تحت مستوى الشعور تمامًا ،كما َّأن الجزء
األكبر من جبل الثلج يقع تحت مستوى سطح الماء،

الفنانين لرسم أحالمهم وال شعورهم  ...فظهرت
تتكون الشخصية من ثالث مكونات هي -1 :الهو والتطوير.
السوريالية والدادائية والوحشية وما بعد الحداثة.
أثر فرويد في العلوم اإلنسانية
 .يتكون الهو من الغرائز (الجنس و العدوان) وهو
َّ
ّ
لقد أثرى «فرويد» الفن التشكيلي وساهمت
أثرت نظريات فرويد السيكولوجية ،والسيما
مصدر الطاقة النفسية والهو الشعوري ،وال يتصل
بالواقع ،وهو أول ِّ
مكون ينمو في الشخصية  .نظريته في التحليل النفسي على مختلف العلوم نظرياته السيكولوجية ببلورة مدارس فنية جديدة
ّ
اإلنسانية كالفلسفة والتربية وعلم االجتماع وظهور عمالقة في مجال الفن التشكيلي كالفنان»
يعمل الهو وفق مبدأ اللذة وتجنب األلم.
وعندما ي��درك األطفال متطلبات الواقع و واألن��ث��روب��ول��وج��ي��ا؛ حيث تدخلت ف��ي صميم سلفادور دالي» والفنان «بول كلي» وسواهما.
وقد اعترف «دالي» بأثر نظريات فرويد على
المعيقات التي تحول دون إشباع اللذة ،يتشكل المفاهيم والنظريات الفلسفية واالجتماعية.
ِّ
ِّ
فنه التشكيلي؛ حيث رسم الالشعور ،وتدفقات
أثر فرويد في اآلداب المختلفة
المكون الثاني للشخصية ( - 2و هو األنا) .يتعلق
ّ
ً
تأثرت األنواع األدبية المختلفة بنظريات فرويد الحلم أشكاال وألوانًا تسيل من السماوات و تتدلى
األنا بمتطلبات الواقع ،فهو يحاول أن يجلب اللذة
السيكولوجية ،وكانت أكثر المدارس األدبية تأثرًا من فوق األشجار والطاوالت ....الخ.
للمرء وفق معايير المجتمع.
َّ
َّ
أثر فرويد في مجال السينما
وبخالف الهو الذي يقع كليًا في الالشعور ،فإن بها هي السوريالية؛ فمنذ بياناتها األولى ظهر
َّ
ُّ
َّ
ِّ
َّ
أث���رت نظريات ف��روي��د السيكولوجية في
المكون كتاب و شعراء هذه المدرسة أكثر تأثرًا بالتحليل
شعوريًا بصورة جزئية ،وهو
األنا يكون
السينما ،فظهرت منذ ثالثينات القرن الماضي
النفسي للشخصية والجهاز التنفيذي لها الذي النفسي وديناميات الشعور وانفالشات الحلم.
َ
وظهر ذلك التأثير َّ
جليًا في كتابات أندريه مجموعة من األفالم السوريالية ،منها على سبيل
يتخذ ال��ق��رارات العقالنية ،وي���ؤدي الوظائف
ِّ
المكون الثالث للشخصية فهو برتون وأندريه جيد وتريستان ت��زارا ،وسواهم .المثال ال الحصر فلم «كلب أندلسي» لـ «لوليس
العقلية العليا .أما
ِّ
ِّ
األنا األعلى ،وهو المكون األخالقي لها .ويضم األنا ومازالت تتواصل آالف التجارب الشعرية البارزة بونويل».
و مازالت عشرات األفالم السينمائية تتوالى
المثالية والضمير .ويعمل األنا األعلى على كبح في هذا المجال ،ومنها على سبيل المثال في
ّ
توفق األنا بين وطننا العربي تجربة الشاعر أسعد الجبوري سنويًا عبر العالم ،تقدم رسالة ّ
الفن السينمائي
دوافع الهو ،األمر الذي يقتضي أن
متأثرة بالتحليل النفسي وغرائبيات الالشعور
دوافع الهو ومتطلبات األنا األعلى وحل الصراعات والشاعر شوقي أبي شقرا ،وسواهما.
ِّ
ومثلما كان األثر َّ
جليًا في الشعر ،كان كذلك بمضامين جديدة تقدم المتعة والمعرفة النفسية
بينهما ،وقد تعجز األنا عن حل الصراع ،فتستدعي
عددًا من االستراتيجيات التي َّ
تسمى «ميكانزمات في المسرح (مسرح الالمعقول) والرواية والقصة للمشاهد ،من خالل طرح بعض األمراض النفسية
ّ
ِّ
وطرق معالجتها بالتحليل النفسي.
والحد من القلق عن طريق القصيرة (توظيف التداعي الحر).
الدفاع» لحل الصراع
أثر فرويد في ّ
وقد تأثرت بذلك السينما العربية أيضًا.
الفن التشكيلي
التشويه الالشعوري للواقع ،وهذه الميكانزمات
قبل ظهور نظرية «فرويد» في دور الالشعور
هي :ـ الكبت ،التبرير ،اإلبدال ،التسامي ،اإلسقاط،
والحلم في فعاليات النفس البشرية ،كان الفنّ
تكوين رد الفعل المنعكس ،اإلنكار ،النكوص.
ّ
مقيدًا ضمن م��دارس��ه المعروفة،
التشكيلي
أثر فرويد على علماء النفس
َّ
إحـــــــاالت:
أث َر فرويد على مئات العلماء الكبار في علم كالتعبيرية والواقعية والتكعيبية....الخ.
النفس َ
1ـ سعد ،د.علي :علم الشذوذ النفسي،
وهكذا كان التحليل النفسي ونظرية الالشعور
عبر أجيال متعاقبة ،وأصبحوا يعرفون
ّ
جامعة دمشق. 1993
بالفرويديين الجدد ،ومن أشهرهم :أدلر ،يونع ،ثورة في الفن التشكيلي ،بالقدر نفسه الذي كانت
2ـ مجموعة مؤلفين :علم النفس العام ،دار
هورني ،فروم ،ارستن جونز ،كارل ابراهام ،وسواهم فيه ثورة في علم النفس فكرًا و تنظيرًا و ممارسة
المسيرة ،ط  ،2األردن 2006م.
من العلماء الذين أثروا نظرياته بالبحث والتجريب عيادية ،حيث أطلق العنان لمخيالت عشرات
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�سبق �أن فاز بجائزة القلم الذهبي:
الزميل خليل اقطيني يفوز بجائزة
ال�صحافة ال�سورية
*األسبوع األدبي ــ خاص:
*ف��از الكاتب الصحفي الزميل خليل اقطيني
عضو اتحاد الكتاب العرب بجائزة الصحافة السورية.
وتسلم الزميل اقطيني الجائزة ضمن حفل التكريم
الذي أقامه اتحاد الصحفيين قبل أيام في مكتبة
األسد في دمشق ،بحضور الدكتور هيثم سطايحي
عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي
رئيس مكتب الثقافة واإلع��داد واإلع�لام ،والدكتور
عدنان محمود وزير اإلعالم ،والدكتور حسين جمعة
رئيس اتحاد الكتاب العرب ،وطالب قاضي أمين
رئيس المجلس الوطني لإلعالم .كما حضر حفل
التكريم أمين فرع القنيطرة لحزب البعث العربي
االشتراكي ومحافظها ،وبعض أعضاء قيادة فرع
دمشق للحزب ،وعدد من مديري المؤسسات اإلعالمية،
وأعضاء المكتب التنفيذي التحاد الصحفيين وحشد
من اإلعالميين ،ووسائل اإلع�لام المحلية والعربية
واألجنبية.
وفاز الزميل اقطيني بهذه الجائزة في مجال
التحقيق الصحفي ،وهذه هي المرة الثانية التي
يفوز فيها بجائزة في الصحافة السورية ،فقد سبق له
أن فاز بجائزة القلم الذهبي في الصحافة الرياضية.

وتعد جائزة الصحافة السورية أرف��ع جائزة في
اإلعالم السوري ،وينظمها سنويًا اتحاد الصحفيين
السوريين .وهي تشمل مجاالت التحقيق الصحفي
والبيئي والسياحي والعمود السياسي والصورة
الصحفية ،وتهدف إلى خلق حالة من التنافس بين
ً
األف��راد والمؤسسات وص��وال إلى حالة اإلب��داع بين
الزمالء في اإلعالم الوطني العام والخاص وفي مختلف
أنواع الفنون الصحفية.
يذكر أن الزميل خليل اقطيني كاتب وباحث إلى
جانب عمله الصحفي ،مديرًا لمكتب صحيفة تشرين
ومراسل اإلذاع��ة في الحسكة .وصدر له عدة كتب
منها مدائن والخابور في الحسكة ودير الزور ومشروع
ً
الشرق األوس��ط الجديد لماذا لبنان أوال والممالك
والقبائل اآلرامية في الجزيرة السورية وغيرها .وهو
عضو في جمعية البحوث والدراسات في اتحاد الكتاب
العرب ،وفي اتحاد الصحفيين السوريين واتحاد
الصحفيين العرب واتحاد كتاب االنترنت العرب ،وله
برنامج أسبوعي في إذاعة صوت الشعب ،ويساهم في
إعداد وتقديم عدد من البرامج اإلذاعية والتلفزيونية
في سورية ،ويكتب في عدد من الصحف والمجالت
العربية ،ومحاضر في المراكز الثقافية السورية.
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جائزة منظمة كتاب بال حدود الثانية للرواية يف
ال�شرق الأو�سط لل�سوري عبد الباقي يو�ســــف
حققت رواية  /اآلخرون أيضًا  /للروائي عبد الباقي يوسف جائزة منظمة كتاب بال حدود للرواية في منطقة الشرق األوسط.
وهي جائزة سنوية تمنح ألفضل عملين في حقول الرواية والقصة والشعر والمقالة ،وتبلغ قيمتها ثالثون ألف دوالر
ً
أمريكي ،وسوف تقوم المنظمة بطباعة األعمال الفائزة ،وتقيم احتفاال إعالميًا في العراق يدعى إليه الفائزون.
يذكر أن هذه الجائزة هي الثامنة التي حققتها أعمال عبد الباقي يوسف الروائية والقصصية في اليمن ،واألردن ،ولبنان،
والسعودية ،وألمانيا ،واإلمارات؛ حيث حققت روايته  /خلف الجدار  /جائزة دبي الثقافية في دورتها الثانية ،يذكر أن عبد
الباقي يوسف هو عضو في اتحاد الكتاب العرب ،جمعية القصة والرواية.

جدول ن�شاطات فرع احتاد الكتاب العرب بدير
الزور خالل �شهر ني�سان /2012/
ـ االثنين  2012/4/2محاضرة يلقيها أحمد العلي بعنوان المشهد الثقافي
ً
مساء.
بين الواقع والطموح في المركز الثقافي الساعة السادسة
ـ السبت  2012/4/7أصبوحة أدبية يشارك فيها كل من فواز حجو ـ محمود
كلزي ـ زكريا مصاص ـ محمود علي السعيد ،في مقر الفرع الساعة  12,30ظهرًا.
ـ السبت  20125/4/14أصبوحة أدبية يشارك فيها كل من :إبراهيم جرادي
ـ سليمان السلمان ـ عوض سعود عوض ـ إبراهيم الكبة ،في مقر الفرع الساعة
 12,30ظهرًا.
ـ السبت  2012/4/21محاضرة يلقيها نذير جعفر بعنوان المكان في الرواية
السورية وتقام في مقر الفرع الساعة  12,30ظهرًا.
ـ السبت  2012/4/28أصبوحة أدبية يشارك فيها كل من :إسماعيل الخلف
ـ تروندا منديل ـ محمد إبراهيم العبدلله ـ عبد الناصر حداد ،تقام في مقر الفرع
 12,30ظهرًا.
والدعوة عامة

تنويه
ن�����ش�����رت األس�����ب�����وع
األدب��ي في عددها /1285 /
ت�����اري�����خ 2012/2/25/قصة
بعنوان «عاشقة» وعلى أنها
للقاصة رؤى يوسف سلمان،
غير أن كاتبة القصة هي
األدي��ب��ة رب��ا جمال إبراهيم،
فاقتضى التنويه واالعتذار من
الكاتبين.

مع الشاعرة المصرية هـدى حسـين /تتمة/
بذبذبات تكون حروفها وكلماتها وجملها على األقل طامحة إلى أن صحيحة وواقعية؟
ً
مشكورا بحملها
ترقى بنفسها إلى قدر احترام الهواء الذي سيتطوع
**هنا أنت تنتقل بي مع األستاذ عيد إلى موضوع آخر ،وجيل آخر،
في رحلة إلى أذن أخرى.
يقول عيد عبد الحليم في كتابه» الشعر النسائي في مصر” :إن جيل السبعينيات .ولم أكن حاضرة لحظات الذروة في هذا الجيل حتى
فترة التسعينات قد شهدت انحسارًا لإلبداع الشعري النسائي فى أحكم عليها .في جيلي ،إلى جانب النشر الورقي سهل أو تعذر ،هناك
مصر فلم نكد نسمع عن اسم شاعرة في هذا الجيل باستثناء “زينب االنترنت ،التي فتحت لنا ً
أبوابا خارج الرقابة.
**وعن الشاعرة هدى حسين يكتب عيد عبد الحليم  « :لعل الملمح
أبو النجا” التي ظهرت لفترة قليلة ثم اختفت “ .ما رأيك أنت وهل
البارز في قصائدها ذلك الحس الخاص بالرؤية الشعرية التي تعتمد
هذا يعني بشكل من األشكال أنك مقصرة؟
ً
على االشراقة الخاطفة أحيانا ،والمواجهة الحادة للسائد الراكد في
** لو كان األستاذ عيد يعني « بالشعر النسائي « الشعر الذي أحيان كثيرة مع احتفاظها ـ ً
دائما ـ بعنصر المغامرة اللغوية والرؤيوية»
ما تعليقك؟
يتناول قضايا المرأة بصورة مباشرة ،فأظن عنده حق ،ألن أغلب شاعرات
التسعينيات كن معنيات باألساس برصد مجريات الحياة وعرضها كلها
ً
شخصا يتابع عملي بفهم ،وأرجو أن
**أريد أن أبتسم اآلن ألني أرى
دون اتكاء على الجانب النسوي منها وحده؛ بل كن جديرات ،ومازلن،
ً
بالتقدير الالزم لمن ال يلعب على وتر”قهر المرأة” ليصبح مشهورًا .أظن تتاح لي الفرصة لكي أشكره على ذلك .وأحب هنا بشدة كلمة “أحيانا”،
يعد الشعر ألني بالفعل ال أتمنى ً
أن شاعرات التسعينيات ،مثلهن مثل شعرائها ،أغلبهن ّ
أبدا اعتماد روشتة للكتابة أو مواصفات أستمر في
ً
استخدامها لألبد ،أنا أحب أن أترك القصيدة على حريتها معي وهي
شعريا.
وسيلة لفهم الحياة عن طريق إعادة ترتيب عالقاتها
التي تقرر كيف يمكن كتابتها من خاللي.
أما عن جزئية التقصير ،فبصراحة ال أفهمها ،فالكتابة ليست وظيفة
حكومية ينبغي الدوام فيها من  9إلى  3واإلمضاء ً
*· بتداخل األجناس األدبية وبانتشار قصيدة النثر اليوم؛ أيمكننا
يوميا بغية “إثبات
الحضور”! وأغلب جيلي الذي أطلق عليه جيل التسعينيات ال يسعى أن نقول إن شهر زاد هذا العصر شاعرة؟
** بل يمكننا أن نقول أن الشعر عاد ديوان العرب ،ألن الكتابة
للـ»مجد األدبي!» أو الشهرة الخ .ال .لست مقصرة .ولو كنت مقصرة في
الشعرية اآلن توثق تواريخ أشخاصها أكثر من أي شيء آخر ،ومن تاريخ
حق كتابتي لقتلت نفسي.
األشخاص تكون تاريخ الدول .يمكننا أن نقول إن الشعر أصدق من
  
*” ولعل هذا االنحسار ـ نتج عن وجود ما يشبه التحزبات الشعرية نشرات األخبار ،وأنه صار يعبر بالفعل عن أزمات المجتمعات التي يقع
في هذا الجيل ،وانقسام الشعراء إلى جماعتين شعريتين هما “إضاءة فيها وعن رغبات وطموحات وتطلعات شبابه ،ألنه ببساطة .بخرج منهم
 ”77و”أصوات” ،وكذلك انحسار فرص النشر نظرًا للرقابة الشديدة أنفسهم وبالطريقة التي يريدونها له أن يخرج .إننا لم نعد نملك
على المطبوعات »، .إلى أي حد ترين أن وجهة نظر عيد عبد الحليم حقيقة سوى حقيقة أننا نكتب .إننا ينبغي أن ندون وإال ضاع التاريخ
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

بين أشكال التزييف والتحريف التي تحدث له من قبل المستفيد من
ذلك .نحن ال نملك سالحا سوى الكتابة ،ربما يتعظ من بعدنا بما حدث
لنا.
*· ما هي المساحة التي يشغلها اآلخر في تفكيرك _ الرجل _
القارئ _ الواقع؟
**كنت أتحدث عن اآلتين بعدنا لحظة أن قرأت سؤالك هذا! يبدو
أنني مهتمة بالقارئ حتى دون أن أعي! القاري الذي سيأتي بعدي،
الكاتب الذي سيأتي بعدي يهمني دون أن أعي ،وأظن بذلك يصبح
الشعر بالنسبة إلي هو بمثابة وصية الميت ..يا إلهي! لم أكن أدرك ذلك
قبل أن أكتبه اآلن! يبدو أنني أكتب متوني ..أتذكر اآلن عندما كنت في
كوبا هذا العام أمثل شمال أفريقيا في مهرجان هافانا الدولي الثاني
عشر للشعر ،لفت انتباهي الكثير من الحضور ومن الشعراء أنني أكتب
الموت بأوجهه وظالله ،حتى أنهم في النهاية كانوا يقدمونني بلقب
ً
ً
“شاعرة الموت”! ال أعرف إن كان هذا مضحكا أم محزنا ،لكن بالفعل
يهمني من يأتون بعدي ،أحبهم ألنهم امتداد للشعر ،إكمال لحلقة
ً
في سلسلته .وبصورة تلقائية أيضا في هذا المهرجان كنت أتعرف
بشغف إلى شباب الشعراء وأسألهم عن حياتهم وكتابتهم الخ ..أكثر
من اهتمامي بالشعراء الكبار.
التي ال تتجرئين على االقتراب منها ؟
*ما هي الخطوط الحمراء ً
** ال أتجرأ أن أكتب شيئا ال أصدقه .وإذا وجد خط أحمر آخر إلى
جانب هذا سأقول بصراحة.
* شاعر وكاتب صحفي ليبي

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 ،وع�لام��ات
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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�إعالن :م�سابقة الأ�سبوع الأدبي للعام 2012
يف �أدب الأطفال (الق�صة الق�صرية)
تعلن صحيفة «األسبوع األدبي» عن مسابقتها السنوية
للعام  2012في أدب األطفال (القصة القصيرة).
توصيف المسابقة وشروطها:
 1ـ المسابقة مفتوحة لكل الكتاب العرب السوريين ومن
في حكمهم.
 2ـ موضوعات السابقة مفتوحة للموضوعات اإلنسانية
كلها.
 3ـ المشاركة تقتصر على نص واحد للكاتب.
 4ـ أال تكون المادة منشورة سابقًا بأي وسيلة من وسائل
النشر الورقية أو اإللكترونية ،أو فائزة بأي مسابقة من قبل.
 5ـ يشترط أن تكون المادة مكتوبة بلغة عربية فصيحة.
 6ـ ترسل ثالث نسخ من المادة مرقونة على الحاسوب،
ومغفلة من اسم الكاتب ،ضمن مغلف مناسب يحتوي العمل
المشارك ،مع مغلف صغير يحتوي:
ـ االسم المعتمد فنيًا للكاتب.
ـ االسم الثالثي للكاتب.
ـ عنوان المادة المشاركة.
ـ صورة عن الهوية الشخصية.
ـ إثبات رقم وسائل االتصال معه( :هاتف أرضي ـ هاتف
محمول ـ صندوق بريد ـ عنوان بريدي).
 7ـ تسلم األعمال إلى ديوان اتحاد الكتاب العرب ،أو ترسل

إليه بالبريد العادي ،ضمن مغلف مغلق ،وتكتب في الجهة
اليسرى العليا من المغلف عبارة/ :مسابقة «األسبوع األدبي» في
أدب األطفال (القصة القصيرة).
 8ـ آخر موعد الستالم المواد نهاية الدوام الرسمي ليوم
األربعاء  26أيلول .2012
ويعتمد خاتم البريد لألعمال التي تصل بعد هذا التاريخ.
 9ـ أحكام ملحقة:
الجوائز:
تحدد قيمة الجائزة ؟؟ على أن يكون المعيار المبدئي وفق
اآلتي:
الجائزة األولى 25000 :ل .س.
الجائزة الثانية 20000 :ل.س.
الجائزة الثالثة.15000 :
 10ـ يحدد المكتب التنفيذي لجان التحكيم من ثالثة
محكمين تبعًا للجنس األدبي ولجان التحكيم تخضع للسرية
الكاملة.
 11ـ ت��وزع الجوائز ف��ي حفل خ��اص ي��ح��دده المكتب
التنفيذي.
ّ
 12ـ تنشر األعمال الفائزة والمنوه في الجريدة.
دمشق في 2012/4/15

الرتاث العربي
يف �إطاللة جديدة وملف حول درا�سات بالغية
يؤكد األدي��ب الدكتور راتب سكر
رئيس تحرير مجلة التراث العربي في
افتتاحية العدد المزدوج  123ـ 124
الصادر خريف  2011وشتاء  2012أن
الماضي الثقافي المشترك لمجتمعات
محددة يشكل جوهرًا أساسًا من نسيج
تراثها وتاريخها وهويتها القومية،
ً
محوال دالالت المشترك في مكوناته
إلى مؤثر شامل ،تتضاءل أم��ام تأثير
إشعاعه الفكري والوجداني حساسيات
الخاص المحلي ال��ذي يتنامى أحيانًا
بلبوس مخالف في ظاهر.
وقد تضمن العدد مواضيع مختلفة
تحت أب��واب الملف والبحوث واألوراق
التراثية ،وهي:
المحتوى
 1ـ االفتتاحية ـ أ .د .راتب سكر
ملف العدد :دراسات بالغية
 2ـ اسم المفعول في لغة القرآن الكريم (دراسة أسلوبية
أدائية) ـ أ .د .عبد الفتاح محمد.
 3ـ بالغة المثل في القرآن الكريم ـ د .خلدون صبح.
 4ـ فكرة االختيار وموقعها من التنظير األسلوبي في
التراث العربي ـ د .أحمد ويس.
 5ـ أبيات المتنبي في دالئل اإلعجاز ـ د .محمد هيثم غرة.
 6ـ فن اإليجاز في أدب التوقيعات ـ د .منيرة فاعور.
 7ـ األسس البالغية لبنية القيمة الجمالية للسحاب في
الشعر الجاهلي ـ د .خالد زغاريت.
 8ـ المعنى البالغي ـ د .عبد العليم بوفاتح.
 9ـ القلب البالغي ـ محمود جابر.

 10ـ ت��رج��م��ان ال��ب�لاغ��ة بين
التأثر بالبالغة العربية والتأثير في
الفارسية ـ مهدي محمدي نجاد.
بالغة الصورة المجازية
 11ـ في المدحة النبوية عند
حسان بن ثابت األن��ص��اري ـ حميد
قبايلي.
بحوث العدد
 12ـ الوحدة الفنية في الشعري
الجاهلي ـ زهير أنموذجًا ـ أ .د .حسين
جمعة.
 13ـ الفكر التربوي عند الغزالي
من الشك المنهجي إلى اليقين ـ أ .د.
عبد الله المجيدل.
 14ـ ص��ورة دمشق عند جالل
الدين الرومي ـ د .حيدر خضري.
 15ـ تجليات وجدانية في الحب
اإللهي عند جالل الدين الرومي ـ د .ميادة التونجي.
 16ـ حوار الخطابات في ثمرات األوراق فيما طاب من الوراق
ـ د .سمير الديوب.
 17ـ ما ذكر في تفصيل أحوال الشجاع من ألفاظ :داللتها
ومعانيها ـ د .سكينة موعد.
أوراق تراثية
 18ـ أخبار التراث ـ أ .د .عبد اإلله نبهان.
 19ـ قراءة في مواد األعداد الماضية ،قراءة في المستدرك
على ديوان أبي تمام ـ أ .د .صالح كزارة.
 20ـ كتب وكتاب( :أبو علي القالي) ـ أ .د .عمر الدقاق.
 21ـ آخر الكالم( :مشروع تنظيم اختيار المخطوطات
لتحقيقها وتطويره) ـ أ .د .حمد فوزي الهيب.

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

الضــد!
ّ

لي�س �آخراً

تتوازى مسارات الحياة ،وتتواشج ،وتتقاطع في مراحل مختلفة ،وقد
تتعاكس بشكل فاقع،
وذلك بانسجام القناعات واختالفاتها ،واتفاق المصالح وافتراقها..
هذه القناعات التي ال تتشكل دفعة واحدة؛ بل تغتني أو تتكامل أو ّ
تترمم
طول العمر ،وقد ال تقوى ّ
ّ
تتحول قبل أن تصبح عقيدة واضحة ثابتة.
على الصمود ،وقد تهتز أو
أما المصالح فقد ّ
ّ
وتتحور بوتائر أكبر ،وإيقاعات أكثر
تتبدل هي األخرى،
ّ
تنوعًا وضجيجًا.
ّ
ويحتاج المرء الجاد إلى إعادة تقويم للموقف واألفكار في ضوء المعارف
ّ
المستجدة ،والعالقات واللقاءات والنشاطات التي قد تحدث
الجديدة ،والوقائع
ّ
ّ
في محيط قريب أو مواقع متباعدة ،نتيجة ظروف الحياة وتبدالتها وتطوراتها،
ّ
ّ
متنوعة..
بمهمات
أو بسبب السعي إلى العمل األكثر مناسبة ،أو للقيام
ّ
ّ
ّ
عدميتها في النتائج التي تظهر على
صوابية الرؤى والمواقف أو
وتتبدى
ّ
الصعيد الشخصي واإلطار الجماعي ،وحتى على صعد أخرى متدانية أو بعيدة،
حتى تلك التي ال عالقة مباشرة معها ،وال ارتباطات مادية أو أدبية؛ بل أفكار
وتحليالت ونظريات ،قد تنعكس بشكل أو آخر على حياة الفرد أو المجموعة في
ّ ّ
ً
البشرية كلها .ومنها ما قد وقع قبال،
المنطقة أو تلك ،وحتى على نطاق
هذه ّ
ّ
ّ
ّ
وتم االطالع عليه حديثًا ،وأخرى كانت محجوبة أو مموهة أو مضللة أو معروضة
ّ
َّ
بشكل موجه يشوه الحقيقة!
ومنها ما يفتح آفاقًا ّ
مهمة أو يساعد على تقويم الحالة ،وقد يساعد على
ّ
ُ
التوجه عينه ،وتاريخهم،
النظر إلى الحلفاء الذين يسيرون في
التقويم أيضًا
وسلوكهم ،وخالصات أعمالهم ونشاطاتهم الملموسة والمحسوسة ،ومدى توافق
أفكارهم وقناعاتهم مع أعمالهم ،ومدى ثباتهم على المواقف ،أو ّ
تغيراتهم
والمتعددة وأسبابها وجدواها ..وبما ّ
ّ
أن هذا األمر قد تكون فيه محاباة
الطارئة
ّ
أو مجاملة أو تعاطف ،نتيجة العالقات والصداقات والمشتركات األخرى ،فإن ما
ُ
النظر إلى الخصوم ،وقد تكون مواقفهم أكثر
يساعد على ذلك بشكل أفضل
ّ
علنية ،وسيرتهم أكثر وضوحًا ،وتاريخهم وعالقاتهم وتحالفاتهم..
ّ
وقد يتصرفون بحماقات ،ويقومون بمغامرات غير محسوبة نتيجة إحساسهم
ّ
بالغرور أو بالخسارة ،فتكون أدلة جديدة ّ
مهمة ،لمن يقرأ أو يحلل ويراجع ،على
ّ
أن موقفك سليم ،ورأيك صحيح ،وقناعتك مسوغة!
ّ
ّ
الجادة من أجل التقويم المناسب للوصول إلى
وال شك في أن المراجعة
الخالصة الحقيقية لذلك،تحتاج إلى جرأة وشجاعة ،وال سيما إذا ما كان األمر
يتطلب موقفًا قد يخسر المرء فيه الكثير ،بما في ذلك حريته وحياته؛ فيما
ّ
التغير في مرحلة ما يعني خسارة سنوات من الجهد والسعي والقول والفعل
في اتجاه معين!
من دون أن يعني ذلك حتمية أن هناك تحالفات قائمة ما أقامت ،وخصومات
دائمة؛ إال في القضايا المبدئية :الوطنية واإلنسانية؛ لكن يكفي أن تكون
نسبة أكبر في هذا االتجاه أو ذاك ،كما يجب التفريق بين المواقف التكتيكية
ّ
واالستراتيجية ،وبين المحطات الطارئة أو العارضة ،واألخرى المتصلة والمتجذرة.
وبإسقاط ذلك على ما يجري في بالدنا العزيزة من أح��داث ،يمكن القول
بثقة إن التوافق على سورية من قبل دول معروفة بعدوانها على الشعوب،
واستخدامها مختلف الوسائل للهيمنة والسيطرة ،بما فيها الغزو العسكري
المباشر ،وعلى رأسها أمريكا وال��دول الغربية األخ��رى ،بالتحالف مع الكيان
العنصري في فلسطين المحتلة ،وهذا ما تظهره المواقف والتحركات التي
يقوم بها قادة هذه الدول ،إضافة إلى دول عربية معروفة بسلطانها المتوارث
ّ
والتبعية لتلك الدول الغربية ،مع جهات أخرى في دول
والمحكوم باألحادية
مجاورة تدور في ذلك الفلك ،ولقادتها أدوار معروفة في التاريخ القريب عمالة
ً
وحقدا على سورية ومقاومتها وحلفائها وكيانها ّ
الحر المستقل؛ هؤالء
لألعداء،
والفوضى في سورية ،ويساندون بصورة مواربة أو
الفتنة
مع
يقفون
جميعًا
ّ
صريحة عمليات التخريب المنظم لبنيان الدولة ومؤسساتها الوطنية ،والتصرف
ّ
الغابي مع الكائنات المستهدفة بال سبب أو جرم ،ومنهم من يدعو صراحة إلى
إمداد من يقومون بذلك بالمال والسالح في الداخل السوري ،وتسخير اإلعالم
الخارجي ،والسعي في المحافل اإلقليمية والدولية لتأمين سبل سيطرتهم
ً
دليال على ّ
أن جميع الشعارات
الجهنمية ،وأفكارهم المعتمة ..أال يكفي كل هذا
ُ
المرفوعة ،مهما بلغت أصداؤها اإليجابية ،محض افتراء وتضليل ،وأن الغاية
هي التفتيت والتجزئة ،وضرب ّ
مقومات الصمود والكفاية والتنمية ..تنفيذًا
ّ
لمخططات خارجية عدوانية محضرة.
ولعل في الوقائع الميدانية ونوعيتها ووحشيتها ،والقائمين بها وعليها
ومستوياتهم وشراستهم ،وظهوراتهم اإلعالمية ،ودعواتهم للتدخل
العسكري الخارجي لضرب الوطن ،وعالقاتهم مع الكيان الصهيوني ،وخطاباتهم
وفتاويهم ..خير دليل على ذلك.
إن القطيعة مع هؤالء وأولئك ،والمواجهة مهما كانت قاسية ،ومهما كانت
مستلزماتها وعناصرها ونتائجها وضحاياها ،شرف وكرامة وأخ�لاق ونبالة
وشهامة..
َ
ّ
ّ
الضد»!!
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