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عام أتى
ٌ
|

في مدينة الصمت
في بالد لم نكن نعرفها..

د .عي�سى دروي�ش

ٌ
عام أتى يختال نحوي ضاحكًا
لوح الردى ألقاه
		
وأنا على ِ
عام أتى كالبحر في أمواجه
ُ
البحار ،موجهًا أخشاه
وأنا
		
محددٌ
وأنا كأوراق الغصون َ
ُ
ُ
معناه
عمري ..وأعرف للنوى
		
ُ
ونحن كالنسيم حياتنا
جئنا
َ
َّ
ما مر ..راح ..وما مضى ننساه
		
جئنا الوجود ..ونحن ما جئنا له
بأمرُّ ،ربنا أماله
إال ٍ
يا أيها اإلنسان ال تحزن إذًا
سقطت سنين العمر من مبناه
مكافح
افرح إذا حققت فوز
ٍ
يلقى الذي من جهده أعطاه
		
ُ
انظر إلى الفالح يبذر حقله
ويظل في ٍّ
حب له يرعاه
		
حتى إذا جادت مواسم زرعه
وارتاح فيما شاهدت عيناه
		
شكر اإلله وراح يقفز ضاحكًا
والله يرضي كل من أرضاه
		
وعامل
الشريف
العمل
انظر إلى
ٍ
بمنتج سواه
خلق الحياة
		
ٍ
ُّ
والحب ملء قلوبهم
النور ملء جبينهم
ُ
والنبل في أعمالهم تلقاه
		
إني أرى العمال في أعمالهم
كمالئك الرحمن في نجواه
		
والناس في العصر الحديث مصالحٌ
ِّ
فكر عندهم مغزاه
		
ولكل ٍ
ً
ً
القتل صار عقيدة مشروعة
القوي وال ُّ
ّ
يهم سواه
عند
		
ُّ
أين الشعوب؟ وأين حق مصيرها
قتلوا القتيل ومزقوا شكواه
		
ويح الطغاة تكبروا وتجبروا
سلبوا كالم الحق من معناه
		
العام يمضي ثم يأتي آخرٌ
ٌ
منتشر فمن يرضاه
والظلم
		
ويح الشعوب ،ولم تفق من نومها
وتحارب الطغيان في دعواه
		
ٌ
والحق منتصر وإن طال المدى
يا رب ..منك النصر يا رباه
		

دبيب األسئلة
سألني الكالم
ما العالقة بين العصف والعصفور؟
ُ
بين القبر والق َّبرة؟
بين الزهر والزنى؟
ُّ
بين اللون واللمى؟
وسألني الكالم :ما العالقة
ّ
بين أشراط الساعة وشطري التفاحة؟
 ..سألني المعنى
ما الموت وما الحياة؟
ما الكبير وما الصغير؟
ما الصعب وما السهل؟
ما الخير وما ّ
الشر؟

| وفاء عزيز �أوغلي
اسمها بروناي ولقبها مدينة السالم ،وهي حقًا مدينة سالم وصمت.
اجتمع األصدقاء في مقهى يطل على نهر عميق اسمه) كواال باليت)
قيل ّأن التماسيح اتخذته سكنًا ومأوى لها..
اتساعه وتموج حركة مياهه وزرقتها تذكر بالبحر ،على الرغم من
الفارق بين هذا وذاك؛ فالبحرال مثيل لروعة أمواجه ،التي تالعب بعضها بمرح،
وتتالطم بفرح عذري بديع..
األصدقاء جمع بينهم مكان عمل واحد ،شركة أجنبية تهب المال
الوفير ،والمحظوظ من يحصل على عمل فيها..
زوجان ..الرجل من هولندا وأنثاه من السودان ،الدين ال يهم ،األهم أال
تبقى الفتاة دون زواج.
وآخران من دمشق ،هو ولد في أميركا؛ حيث سعى والداه للحصول على
الجنسية الحلم ،وهي لم تستطع رفض شاب سيطير بها إلى بالد العم سام،
وال مشكلة في االغتراب وترك األحباب؛ فكل شيء في هذه الحياة نصيب،
وبالمال تتذلل الصعاب.
واثنان مصريان ربيت هي في كندا وحملت جنسيتها ،واللغة العربية
لديها مثل االنكليزية لدى رواد رياض األطفال ،تشعر أنها مميزة ألنها ربيت
في الغرب ،زوجها عاش في مصر ،لكنه يتحدث مثلها االنكليزية إنما بحزن،
معلنًا أنه مخطىء ،إنما ما باليد حيلة إنه القدر.
وسوريان آخران يتقنان العربية واإلنكليزية ،لكن ابنهما الطفل
ال يتحدث إال اإلنكليزية ،لغة الحضارة والعالم كله ،بدأت الغلطة بتدبير،
وانتهى األمر بالعجز وبـ”ما باليد حيلة”.
وآخرون لكل منهم عقدة تسمى اللغة العربية..
غربة واغتراب ..ولغة عربية ضائعة بين عقول ترفضها ،وألسنة
تخجل من ترديدها.
كل الشعوب تفخر بلغتها ،وتعلمها أطفالها في بالد االغتراب؛ إال
العربية أعظم اللغات وأجملها يتهرب منها أهلها ويخجلون.
* يقولون اللغة العربية في خطر ،فهل هذا صحيح..؟
مفكر من المغرب العربي ،يدعو في بالده ،أن تغدو اللهجات العامية
ً
بديال عن اللغة العربية الفصحى ،في التعليم والتخاطب واإلعالم ،ونسي ّأن
ما يجمع األمة العربية اليوم هي هذه اللغةّ ،
وأن اللهجات التي يود استبدالها
باللغة الفصحى محلية وحسب؛ ففي البلد العربي الواحد لكل محافظة أو بلدة،

لهجة ال يفهمها إال أهلها..
والسؤال الذي يطرح نفسه ..أينقسم العرب إلى مئات األلوف من
ُ
الش َع ِب واألقسام ،من أجل نزوة رجل ما ،أو رغبة شخص ما بالتشبه بالغرب..؟
* اللغة االنكليزية غدت المنافس األكبر للغة العربية بال جدال..
عند الفئات الغنية والساعية إلى الغنى في البالد العربية كلها ،بواسطة
المدارس الحاصلة على التراخيص من مثيالتها األجنبيات ،التي يبدأ
التالميذ الدراسة فيها منذ مرحلة التأسيس األولى “الحضانة” ،تلك التي
لم تعد يعبر عنها إال باللفظ األجنبي ك ج  1و 2و ،3وحتى نهاية المرحلة
الثانوية ،ثم الجامعات األجنبية تكمل المشوار.
ولدى العرب الذين اغتربوا عن بالدهم المشكلة قائمة؛ فالمدارس
هناك ال ّ
تعلـم إال االنكليزية ،وأصدقاء األبناء ال يتحدثون إال بها.
* تعلم لغة أخرى ضرورة لكل إنسان ،إنما يجب أال تغدو لغة التخاطب
بين أبنائنا حتى في المنازل ،سواء أكان يحدث هذا في بلد عربي ،أم في بلد
غربي ،وال ّبد من إيجاد وسيلة..
اللغة العربية قد تكون في خطر ،لكنها لغة دين لن ينتهي..
لذا أنا ال أشعر بالخوف؛ بل بالحزن وحسب ،وأنا أنصت إلى حفيدي الذي
يحيا مع أسرته في بلد آسيوي ،يتحدث اللغة االنكليزية وحدهاّ ،
ألن إنسانة
من بالد الفلبين تشرف على أمور حياته كلهاّ ،
وألن أصدقاءه ال يتحدثون
إالها ،رغم أنني الحظت إلزام أهل هؤالء التحدث بلغة البالد التي ينتمون
إليها ،سواء أكان الوالدان من بلد واحد أو بلدين مختلفين ،كل منهم يعلم
الطفل لغة بلده إضافة إلى االنكليزية.
فكيف وجد هؤالء الطريقة ولم نجدها نحن؟
(قرأت ّأن سيدة فلسطينية تعيش في إيطاليا وتحمل جنسيتها،
ّ
وتعرف باإلسالم ،عبر االنترنت،
ومتزوجة من أبنائها ،تعلم اللغة العربية
جذبت الماليين من أصل فلسطيني وغير فلسطيني ،واستغربت هي ذاتها،
مدى اهتمام البشر بهذه اللغة وهذا الدين ).
إذًا األمر ليس قاعدة ولدينا أمل..
اللغة العربية في خطر ،ترى أهذه حقيقة؟
ال أعتقد رغم كل ما يحدث..
أوهام سيصحو منها أبناء العروبة ويعودون،
إنما متى؟

| ح�سني هالل
وسألني المعنى :ما المعنى والالمعنى؟
سألني العقل
ما الجدوى من تصوير الروح؟
من تسويغ الرغبة؟
من تطويب الجسد؟
وسألني العقل :ما الجدوى من تثقيف الغريزة؟
سألتني نفسي
َمن أكون؟
ِمن أين جئت؟
ماذا أريد؟
وسألتني نفسي :إلى أين أمضي؟
سألني الشتاء

ُ
عن مصير «الطابة الخ َرق»
التي صنعتها لي أمي ذات يوم؟
لاَّ
عن أحوال الم ية الصغيرة
التي فدت سالمة َّ
جرتها
ّ
وتحمل قبالتي ذات صباح؟
بكسر عنادها
عن ذكريات «الثلج الحار» و»الجمر القارس»
في موسكو؟
عن وادينا «وادي اللوا»
وجيرانه الذين اعتادوا قضمه
هل أبقوا على شيء من مجراه؟
وسألني الشتاء :عن تركة لياليه
من سهرات الضيعة وحكايا الجدات؟
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هل إلسرائيل مستقبل
| غ�سان اليف طعمة
ي��ب��دو أن المستشارة السياسية األمريكية
الدكتورة :كونستاسي هيليارد ،أرادت في كتابها :هل
إلسرائيل مستقبل Does Israel Have a Evture
ان تطرح السؤال بالشكل اآلتي :هل للفلسطينيين
مستقبل؟ ّ
ألن مستقبل إسرائيل يلغي مستقبل
الفلسطينيين ،فالكاتبة كونستاسي هيليارد التي
تخرجت في جامعة هارفرد الشهيرة ،وشربت من
ينابيع األستاذ الهارفاردي البروفسور هنري كيسنجر
وعملت كمستشار للسياسة الخارجية لرئيس لجنة
الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ في واشنطن،
ه��ذه الكاتبة التي ناقشت في كتابها مستقبل
ِّ
ِّ
إسرائيل من خالل :حل الدولة الواحدة ،وحل الدولتين
ّ
إنما أرادت أن تقول للفلسطينيين :ال مستقبل لكم ألن
أيًا من الحلين ال يناسب إسرائيل بل يقضي عليها.
فحل الدولة الواحدة الذي طرحه ٌ
عدد من المفكرين
ً
اإلسرائيليين والفلسطينيين ،ورأوا فيه أرضية
للسالم ومعالجة الصراع العربي اإلسرائيلي ،وتخيلوا
ان ما حدث في جنوب أفريقيا يمكن أن يحدث في
فلسطين فتنشأ دولة واحدة ديمقراطية بعيدة عن
ٌ
التمييز العنصري واالثني ،هو حل مرفوض إسرائيليًا،
ألنه يدخل إسرائيل كما تقول كونستاسي ـ في حقل
األلغام الديمغرافي ـ  The demographicـ فالعرب
سيتفوقون عددًا في هذه ُ
الدولة خالل سنوات قد ال
ّ
تتجاوز األربعين وهذا التفوق يمكن الفلسطينيين
ّ
في ظل نظام ديمقراطي من السيطرة على الحكم
وإنهاء الهوية اليهودية للدولة التي اعترف بها
الرئيس األمريكي ج��ورج بوش االب��نّ ،
وروج لها بل
منحها قدسية من خالل أحالمه ورؤاه ،وهاهو رئيس
وزراء الصهاينة بينيامين نتيناهو يطالب العالم كله
باالعتراف بيهودية إسرائيل بل يطالب الفلسطينيين
باالعتراف بهذه الهوية اليهودية للدولة قبل الشروع
في أية مفاوضات.
ُّ
ٌ
إذًا فحل الدولة الواحدة مرفوض رفضًا باتًا وال
مستقبل إلسرائيل فيه ،وهذا الرفض يعني ان ال
مستقبل للفلسطينيين ،وخصوصًا أن اإلسرائيليين
كما تقول هيالرد تمكنوا من بناء دولة ذات اقتصاد
ن��اه��ض متطور،
ف��ف��ي��ه��ا أف��ض��ل
ال����ج����ام����ع����ات
والمعاهد العليا
ومراكز األبحاث.
ُّ
أم��������ا ح����ل
الدولتين فتراه
ك��ون��س��ت��اس��ي
ه����ي��ل�ارد أه���م
التحديات التي
ت��واج��ه الكيان
اإلس���رائ���ي���ل���ي؛
ف��ك��ي��ف ت��ك��ون
دولة فلسطينية
إل�����ى ج���ان���ب ـ
دول��ة إسرائيل؟!
ومناحين بيغن
منذ ع��ام 1970
ل��م ي��ذك��ر اس��م
ّ
دول�������ة وإن����م����ا
«الحكم الذاتي»
«Autonomous
.»Tule

وبنيامين نتنياهو لم يذكر اسم دولة فلسطينية
في محادثاته كلها التي أجراها مع الرئيس األمريكي:
باراك أوباما ،منذ وصول األخير إلى البيت األبيض.
وإذا كان بعض الفلسطينيين قد قبل مشروع
الدولة الفلسطينية على األراضي الفلسطينية :الضفة
الغربية ،وغزةّ .
فإن األمور بعد ستة عشر عامًا من هذا
القبول قد تغيرت ،فقد أقيمت مستوطنات كبيرة
في الضفة الغربية ومساحتها تقترب رويدًا رويدًا
من نصف مساحة الضفة؛ إذًا فمساحة هذه الدولة
ستكون أقل بكثير مما َّ
تم احتالله ،ومما قبل به بعض
الفلسطينيين في ـ أوسلو ـ فاالستيطان السرطاني
عقد مسألة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الكيان
الصهيوني ،وإن قامت ستكون أشبه بالكانتونات
المتقطعة بالمستوطنات التي تقضم أفضل األراضي
الفلسطينية .إذًا ال مستقبل للفلسطينيين في حل
الدولتين ،أو الصهاينة الجدد «»The neo - Zionists
َّ
ُّ
يعدون األراض��ي الفلسطينية كلها أرضًا يهودية
(يهودا والسامرة).
وهم يراهنون على ضم هذه األراض��ي وبشكل
نهائي إلسرائيل ،دون تقديم أي تنازالت أو القيام
بانسحابات من األراضي المحتلة.
ّ
وإذا كنا نقرأ السطور وم��ا وراءه���ا جيدًا ،فإن
كونستاسي هيليارد تقول :ال مستقبل إلسرائيل في
ّ
حل الدولة الواحدة وفي حل الدولتين ،ومستقبلها
يكمن في استمرارها في ما هي عليه :استيطان
سريع ،وقضم لألرض بشراهة ومفاوضات من أجل
المفاوضات والزمن ُّ
َّ
يتغير.
يمر والواقع على األرض
وأنتم ُّأيها الفلسطينيون ال مستقبل لكم طالما
المستقبل اإلسرائيلي قائم ،فال شراكة في المستقبل
كما ال شراكة في األرض والمياه.
وإذا ك��ان��ت كونستاسي هيليارد ت��دع��و في
نهاية كتابها :هل إلسرائيل مستقبل؟ إل��ى حل
الدولة الواحدة من أجل إنهاء الصراع وخلق تعايش
ِّ
حقيقي بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ،وفي ظل
ديمقراطية حقيقية بعيدة عن التمييز العنصري
ّ
وال��دي��ن��ي فإنها
تغمض عينيها
االث��ن��ت��ي��ن عن
األس�����اط�����ي�����ر
ال���م���ؤس���س���ة
ل���ل���س���ي���اس���ة
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة
ّ
ت��ح��دث
ال���ت���ي
عنها بإسهاب
ال��ف��ي��ل��س��وف
الفرنسي روجيه
غ��ارودي ُ
وحوكم
ُ
وحكم من أجل
رأيه وهو العجوز
ال��ج��ل��ي��ل ،كما
ُّ
ت��غ��ض طرفها
ّ
عما قرأته أمامها
ِّ
قطار أو
في كل
ٍ
مترو في أمريكا
ع���ن وع����د ال��ل��ه
لشعبه المختار
ب��أرض الميعاد،
أرض ال��ل��ب��ن
والعسل.
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االفتتاحية
|| د .ح�سني جمعة

الوعي بدولة المواطنة
إن بناء دولة المواطنة يعني اتباع مفاهيم الحق والجمال؛ واستعادة
الوعي بالعدالة االجتماعية والمساواة في تقاسم السلطة والثروة واإلنتاج
وفق قيم الكفاءة وتكافؤ الفرص ،وتطبيق سيادة القانون .ومن ثم نرى
أن استعادة الحلم بالكرامة اإلنسانية يخرج من عباءة المواطنة التي
تنظر إلى المواطنين بوصفهم متساوين بالحقوق والواجبات؛ وشركاء
في عملية التنمية الشاملة؛ أي إنهم ليسوا رعايا وال عبيدًا متفاوتين
في الدرجات والمراتب ...ما يبعد المجتمع عن ظواهر الشذوذ واالنحراف؛
والعنف واإلرهاب ،والقهر والظلم ...ثم إن المواطنة تلبي الحس الفطري
باالنتماء إلى الوطن بوصفه الوالء األكبر ،و إن ولد المرء في مكان ما ،ونشأ
فيه أو في مكان آخر ....ولعل المواطنة الموصوفة آنفًا تمنع العقل النظري
القلق من أن يسقط في جدل عقيم بينه وبين الوالء األصغر الذي يتمثل
بالعقيدة والجنس ،والفئة والعشيرة والقبيلة ،والطائفية والمذهبية.
فالعالقة بين الوالء األكبر واألصغر ـ وفق صيغة المواطنة السابقة ـ عالقة
ذاتية موضوعية؛ معرفية وجودية تستند إلى الفعل الصادق ،والممارسة
اإلنسانية الراقية المنزهة عن الكذب والنفاق ،والتنظير األج��وف
والعصابي ،أي إن الوعي بالمواطنة ـ في صميم هذا التصور الراقي ـ يؤصل
َّ
روح المبادرة الخالقة للحفاظ على موارد الوطن وتنميتها واالرتقاء بها؛ في
الوقت الذي يصبح الفرد فيه حارسًا أمينًا للنسيج االجتماعي المتجانس
الذي تأسس وفق مقوالت العيش الواحد؛ أو المشترك على مدى قرون
وقرون ،دون أن يغرق في مستنقع الطحالب القاتلة....
ومن ثم فحينما يخلق المجتمع بنيته االجتماعية المتجانسة يكون
قادرًا على قبول التغيرات الثقافية التي تطرأ عليه مرة بعد مرة؛ وكذلك
هي أنماط السلوك والعادات والتقاليد؛ وأنظمة السياسة واإلدارة...
ولهذا تحدوه الرغبة الجامحة إلى تشكيل هيئات اجتماعية وثقافية
ومهنية تستجيب لحاجات جماعة دون جماعة؛ وهي حاجات ال تنفصل
عن االلتزام بقضايا الوطن وهمومه ما دامت مرتبطة بوعي المواطنة ،وبناء
دولة المواطنة ...وبناء عليه فإن أي منظمة مجتمع مدني تنبثق تلبية
لحاجة جماعة ما في إطار االنتماء الوطني تصبح جزءًا من مفهوم التنمية
والتقدم المستقبلي ،كونها جزءًا من عقد اجتماعي أكبر ...ثم إن أي منظمة
اجتماعية أو ثقافية أو مهنية أو إدارية أو صناعية ال يمكنها أن تتخلى
عن الوعي المعرفي العملي؛ بوصفه وعيًا يلبي تطلعاتها على كل صعيد؛
ويجعلها تواكب الحياة وتطوراتها؛ ويدعوها دائمًا وأبدًا إلى التكيف
مع القوانين العامة والمتجددة ،كون أي قانون ناظم يمثل روح المجتمع
وعقله في مرحلة زمنية ما ،ومن ثم تزداد العالقة الموضوعية الصادقة
بين المواطن ووطنه ألن العالقة القانونية بينهما غدت عالقة دستورية
اجتماعية معرفية إنسانية...
إن الوعي بسيرورة تكوين المجتمعات البشرية تؤكد على الدوام أنه
ال يمكن لمؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية أن تمارس سلطاتها
بأسلوب حضاري عصري عاقل وعادل ومحايد إن كانت هيئات المجتمع
المدني بعيدة عن تشكيل الوعي بالمواطنة المستمدة من قيم العدالة
والحرية والديمقراطية ذات المرجعية القانونية؛ والخلقية الناظمة
للمبادئ اإلنسانية وتعاليم الديانات السماوية ...فإذا تجانفت عن ذلك
كله نتج ـ بالضرورة ـ تشوهات اجتماعية ،وانحرافات فكرية؛ ونزوات
نفسية قادرة على قلب بناء الدولة رأسًا على عقب ،وسقوطه على رؤوس
الجميع...
ولذلك كله فإننا نؤمن إيمانًا ال يشوبه شك بأن المواطنة بهذه المعايير
والتصورات تشكل الوعي المستمر ببناء الدولة القائم على مفاهيم
التعدد والتنوع بوصفها مفاهيم للمنافسة واالرتقاء ،والتكامل والتفاعل،
ال لالقتتال والتحارب ،سواء تمثلت بأحزاب سياسية أم حركات فكرية،
أم شرائح اجتماعية أم تيارات اقتصادية وأدبية وعلمية وفنية ...وأيًا
كان والء هذه أو تلك ،ومهما كانت حاجاتها ملحة ،وهمومها االجتماعية
والدينية كبيرة ستظل جزءًا من كينونة البناء الوطني ...أي إنها لن تلجأ
إلى اإللغاء واإلقصاء؛ أو التهميش واإلبعاد ،أو القهر والظلم؛ ...ولن ترتد إلى
التخلف والعجز ...ولن تصاب بالضعف والفقر ...والتردد والقلق واالضطراب
والخوف ...لقد أدركت بوعيها المعرفي الموضوعي العلمي أن حاجاتها
وقضاياها وهمومها أمور وجودية وضرورية بيد أنها ال تنهض إال بتكامل
حقيقي ّ
وفعال مع بناء دولة المواطنة التي تسعى دائمًا وأبدًا إلى إرساء
العدالة االجتماعية ،والكرامة اإلنسانية التي تجعل الوطن منيعًا وعزيزًا
وسيدًا.
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 12شباط  ...في اليوم العالمي لالحتفاء باللغة العربية

اللغة أداة رئيسة للفكر
| عبد احلميد غامن
صادف يوم  21شباط الماضي اليوم العالمي
للغة العربية الذي تدعو إليه منظمة اليونسكو كل
عام ،إذ تقام بهذه المناسبة فعاليات لالحتفال
باللغة العربية والتأكيد على االهتمام بها
وحمايتها وإيالئها كل الرعاية ،لتبقى حية رفيعة
الشأن بين لغات األرض ،وخاصة في ظل الهجمة
العالمية الرامية إلى سحق الكيانات القومية التي
ّ
تعد اللغة أهم أركانها ،وعلى أهمية تنمية لغتنا
كي تكون قادرة على مواكبة متطلبات الحضارة
وامتالك ناصية التطور العلمي والمعرفي ،لتصبح
أداة من أدوات التحديث ودرعًا لمواجهة محاوالت
التغييب والتشويه ال��ذي تتعرض له ثقافتنا
العربية.
العربية لغة عالمية:
وق��د ص��ادف ي��وم  18كانون األول الفائت
اليوم العالمي لالحتفاء باللغة العربية في األمم
المتحدة.
وج��اء إع�لان األم��م المتحدة عن تخصيص
يوم عالمي للغة العربية كجزء من مبادرة سعت
إليها المنظمة الدولية لالحتفال بالتعدد اللغوي
والتنوع الثقافي ،وكذلك ترويج المساواة في
استخدام لغات العالم الست الرسمية في األمم
المتحدة ،وإل��ى جانب االحتفاء باللغة العربية
أعلنت األمم المتحدة عن االحتفاء باللغة الفرنسية
يوم  20آذار ،واإلنكليزية يوم  23نيسان ،والروسية
يوم  6حزيران ،واألسبانية يوم  12تشرين األول،
والصينية في يوم لم يحدد بعد .
وتسعى المبادرة الجديدة إلى زيادة الوعي
لكل من
واالحترام للتاريخ والثقافة والمنجزات ٍ
اللغات الست العاملة في مجتمع األمم المتحدة،
وتعد جزءًا من االحتفاء باليوم العالمي للغة األم
الذي يتم االحتفال به سنويًا يوم  21شباط.
واللغات وفق األمم المتحدة ـ تعد الوسيلة
المثلى للتفاهم المتبادل والتسامح ،ويعد احترام
اللغات كافة العامل األساسي لضمان العيش
المشترك في سالم للمجتمعات وجميع أفرادها
دون استثناء.
يشار إلى أن منظمة اليونسكو قد أعلنت عن
اليوم العالمي لالحتفاء باللغة األم في اجتماع عام
لها سنة  ،1999ويتم االحتفاء به سنويًا منذ عام
 2000للتركيز على اللغات المعرضة لالنقراض
وأه��م��ي��ة ال��ح��ف��اظ على ه��ذه ال��ل��غ��ات ،وتقول
اليونسكو :إن نصف عدد لغات العالم البالغ 6500
لغة سوف تختفي بنهاية القرن.
تلقي هذه المناسبة الضوء على أهمية اللغة
كفكر ناطق ،وبوصف التفكير لغة صامتة ،واللغة
هي معجزة الفكر الكبرى.
إن للغة قيمة جوهرية كبرى في حياة كل أمة؛
فإنها األداة التي تحمل األفكار ،وتنقل المفاهيم،
فتقيم بذلك روابط االتصال بين أبناء األمة الواحدة،
وبها يتم التقارب والتشابه واالنسجام بينهم .إن
القوالب اللغوية التي توضع فيها األفكار ،والصور
الكالمية التي تصاغ فيها المشاعر والعواطف ،ال
تنفصل مطلقًا عن مضمونها الفكري والعاطفي .
ليست اللغة مجرد رموز أو مواصفات فنية؛ بل
هي أسلوب تفكير ونمط بناء وتثقيف للشخصية
اإلنسانية ،وبقدر ما تكون اللغة دقيقة يكون
الفكر دقيقًا والرأي صائبًا؛ فاإلنسان عندما يفكر ال

حرف عربي 1
يستطيع ذلك إال إذا وجد مخرجًا لكل فكرة بعبارة
يقولها أو يكتبها ،وما لم تتحول الفكرة إلى لغة
فإنها تموت ،ومن هنا فإن زيادة الثروة اللغوية
تؤدي إلى زيادة الثروة الفكرية ،ومن هنا أيضًا
ً
كان الخلل في اللغة خلال في التفكير :كما قال
الفيلسوف زكي نجيب محمود “ :إذا ّ
دب خلل في
اللغة ّ
دب خلل في التفكير”؛ ذلك أن العالقة بين
اللغة والفكر عالقة جدلية أزلية ،فال فكر من دون
لغة وال لغة من دون فكر.
إن ضعف اللغة أو قوتها معيار تقاس به ثقافة
األمم وحياتها؛ فالمجتمع الذي تقوى لغته ترقى
ثقافته وحياته وفكره؛ فاللغة هي الحامل األكبر
ّ
ّ
للمسوق
الثقافي ،وهي الجسر األعظم
للمنتج
اإلع�لام��ي ،وه��ي السيف األمضى في مواجهة
الغزوات الخارجية الرامية إلى طمس اللغة.
أهمية العربية:
العربية أكثر لغات المجموعة السامية
َ
ً
انتشارا في العالم،
متحدثين ،وإحدى أكثر اللغات
وتعد لغة الحضارة قبل أن يصل اإلس�لام ،نطق
بها الناس منذ أربعة آالف عام في الحواضر األولى
للمعرفة في العالم .يتحدثها اليوم أكثر من
 422مليون نسمة ،ويتوزع متحدثوها في الوطن
العربي ،إضافة إلى العديد من المناطق األخرى
المجاورة كاألحواز وتركيا وتشاد ومالي السنغال
وإريتريا.
اللغة العربية ذات أهمية ق��ص��وى لدى
المسلمين؛ فهي لغة مقدسة (لغة القرآن) ،وال
تتم الصالة (وعبادات أخرى) في اإلسالم إال بإتقان
ً
بعض من كلماتها .العربية هي أيضا لغة شعائرية
رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في
الوطن العربي ،كما كتبت بها الكثير من أهم
األعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصور
الوسطى.
ّ
ً
وأث��ر انتشار اإلس�لام ،وتأسيسه دوال ،في
ارتفاع مكانة اللغة العربية ،وأصبحت لغة السياسة
والعلم واألدب لقرون طويلة في األراض��ي التي
ً
ً
مباشرا أو
تأثيرا
حكمها المسلمون ،وأثرت العربية،
غير مباشر على كثير من اللغات األخرى في العالم

اإلسالمي ،كالتركية والفارسية والكردية واألوردية
والماليزية واالندونيسية واأللبانية وبعض اللغات
االفريقية األخ��رى مثل الهاوسا والسواحيلية،
ً
وبعض اللغات األوروبية وخاصة المتوسطية منها
كاالسبانية والبرتغالية والمالطية والصقلية.
كما أنها تدرس بشكل رسمي أو غير رسمي
في الدول اإلسالمية والدول االفريقية المحاذية
للوطن العربي .العربية لغة رسمية في كل دول
الوطن العربي ،إضافة إلى كونها لغة رسمية في
تشاد واريتريا .وهي إحدى اللغات الرسمية الست
في منظمة األمم المتحدة.
العربية والمشروع القومي :
ّ
تعد اللغة العربية والمشروع القومي أحد
أهم الحوامل األيديولوجية للمشروع القومي ،وقد
حققت اللغة رسالة داخلية تمثلت في تأكيد
التالحم الثقافي والواقعي بين أبناء األمة العربية،
كما قامت بدور مواز لذلك في امتدادها في العالم
اإلسالمي كحامل موضوعي للرسالة اإلسالمية،
وبذلك قامت بدور سفير حقيقي بالغ التأثير في
ربط شعوب العالم اإلسالمي بهموم األمة العربية
وقضاياها.
األمم المتحدة و’’يوم اللغات‘‘:
تكتسي ظ��اه��رة التعدد ال��ل��غ��وي ،أهمية
قصوى في االتصال المتناسق بين الشعوب
جدًا بالنسبة إلى منظمة األمم المتحدة ،وهو إذ
يشجع على التسامح ،فإنه يكفل أيضًا مشاركة
فعالة ومتزايدة للجميع في سير عمل المنظمة،
وكذلك فعالية أكبر ونتائج أفضل ومشاركة أكبر.
وينبغي الحفاظ على تعدد اللغات وتشجيعه
بإجراءات مختلفة داخل منظومة األمم المتحدة،
بروح اإلشراك واالتصال.
لقد كان التوازن بين اللغات الرسمية الست،
أي االنكليزية والعربية والصينية واألسبانية
ً
ً
والفرنسية والروسية ،شغال شاغال لكل األمناء
ُّ
العامين.واتخذت إجراءات عدة ،منذ عام  1946إلى
يومنا هذا ،لتعزيز استعمال اللغات الرسمية حتى
تكون األمم المتحدة وأهدافها وأعمالها مفهومة
لدى الجمهور على أوسع نطاق ممكن.

وفي إطار دعم تعدد اللغات وتعدد الثقافات
في األمم المتحدة وتعزيزهما ،اعتمدت إدارة األمم
ً
ق��رارا عشية االحتفال
المتحدة لشؤون اإلع�لام
ُ
باليوم الدولي للغة األم الذي يحتفل به في 21
شباط/فبراير من كل ع��ام بناء على مبادرة من
اليونسكو ،لالحتفال بكل لغة من اللغات الرسمية
الست لألمم المتحدة .وتقرر االحتفال باللغة
العربية في  18كانون األول/ديسمبر كونه اليوم
الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة (3190د) 28-
المؤرخ  18كانون األول  1973وقررت الجمعية
العامة بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات
الرسمية ولغات العمل في األمم المتحدة.
ويتمثل الغرض من هذا اليوم هو زيادة الوعي
بين موظفي األمم المتحدة بتاريخ كل من اللغات
الرسمية الست وثقافتها وتطورها .ولكل لغة من
اللغات الحرية على اختيار األسلوب الذي تجده
مناسبًا في إعداد برنامج أنشطة لليوم الخاص بها،
بما في ذلك دعوة شعراء وكتاب وأدباء معروفين،
إضافة إلى تطوير مواد إعالمية متعلقة بالحدث.
وتشمل األنشطة الثقافية :ف��رق العزف
الموسيقية ،وال��ق��راءات األدب��ي��ة ،والمسابقات
التنافسية وإق��ام��ة ال��م��ع��ارض والمحاضرات
وال��ع��روض الفنية والمسرحية والشعبية .كما
ً
تشمل أيضا تجهيز وجبات طعام تعبيرًا عن
التنوع الثقافي للدول الناطقة باللغة ،وإقامة
عروض سينمائية وحلقات دروس موجزة للراغبين
في استكشاف المزيد عن اللغة.
العربية وحرب تشرين:
لقد ج��اء تخصص ي��وم عالمي ف��ي األم��م
المتحدة (أكبر منظمة دولية في العالم) نتيجة
مهمة من نتائج حرب تشرين التحريرية في /10
تشرين األول  ،1973/وما أحدثه استخدام سالح
النفط ،وتأكيدًا على دور العرب على الصعيد
الدولي ،وتقديرًا من األمم المتحدة ألهمية هذه
اللغة ودوره��ا في الحضارة اإلنسانية الجمعاء،
وهذا ما يجعل اللغة العربية في حراك مستمر،
ّ
حوار خالق من
ويضعها على محك حقيقي ،وضمن ٍ
أجل التفاعل واالنفعال والفعل ،والتأثر والتأثير.
وب��ه��ذه المناسبة الهامة؛ حيث إن اللغة
العربية هي مرجع لـماليين العرب ومرجع اعتباري
لحوالي (مليار) مسلم ،وإن أقدم لغة في العالم ما
زالت حية حتى يومنا هذا هي اللغة العربية ..وإن
اللغات في العالم تتجه نحو التناقص ،وإن العربية
من اللغات القادرة على الحضور العالمي ،وال يمكن
ألحد أن ينكر التطور الذي شهدته العربية في
استعمالها ،أو ينكر انتشارها الواسع وتداولها
الكبير في الحياة العامة ،في اإلعالم واالقتصاد
والسياسة والتعليم ،وتبرز خصوصيتها.
العربية وعصر المعرفة والمعلومات:
اللغة العربية من ارتباطها الوثيق بحضارة
ً
األمة العربية وتاريخها الحافل ،فضال عن كونها
ّ
لغة القرآن الذي شكل أحد أهم عناصر نشرها.
وهي لغة مئات الماليين من البشر الذين يفكرون
ويحلمون بالعربية.
ّ
إن اللغة العربية لغة قوية ونسقية يمكنها
ّ
وعالمية ،وه��ذا رهين
أن تصبح أكثر وظيفية
ّ
بإنصافها ،وتثبيت مشروعيتها ورسميتها ،عبر
تمكينها في محيطها وتعميمها ،ودعم دورها
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في التربية والتعلم واإلعداد والتكوين ،من خالل
تهيؤ العوامل النفسية وإقامة برامج وسياسات
لغوية فاعلة ،من شأنها ترسيخ استعمال اللغة
العربية ،والتصدي لكل محاوالت طمس وظيفتها
وإلغاء دورها.
ّ
إن االنفجار المعرفي ،وتدفق المعلومات،
وانتشار التقنيات ،كل ذلك أدى إلى الشعور
بضرورة انتشار اللغة العربية وتداولها وتمكينها
في محيطها ،وضرورة العمل على تطوير أدائها،
وتعزيز مكانتها ،فال تنمية من دون إنتاج
للمعرفة ،وال معرفة من دون أداة للمعرفة ،وال
فكر دون لغة ،وال هوية دون لغة .وعليه ال بد من
استثمار المؤهالت الذاتية والموضوعية للغة
ّ
العربية ،وكل األبعاد الفاعلة في تطوير اللغة،
واستغالل مؤهالتها ،حيث إن اللغات تستمد
وجودها الفعلي من المتكلمين بها ،وبفكرهم
وبهويتهم ،وب��وزن هذه اللغة االقتصادي ،أو
بجاذبيتها المعرفية المرنة.
وه���ذا تأكيد يتناقض م��ع العديد من
التساؤالت المزعجة التي تطرح هنا وهناك حول
(اللغة العربية)؛ من ذلك أنها تعاني من مخاطر
ال��ذوب��ان واالضمحالل والتراجع في ظل عصر
(العولمة) .
المشهد اللغوي الراهن :
المشهد اللغوي في الوطن العربي في الوقت
الراهن يبعث على اإلحباط واليباس القومي ،كما
يدعو إلى نقد األوضاع اللغوية وتدبير التعدد
اللغوي وترشيد االزدواجية بوصفها من عناصر
الحل األمثل للمعضلة اللغوية ،كي تكون أداة
إلنتاج المعرفة وترويجها ،ووسيلة التنمية
وأدائها.
ّ
الجاد
كما تدعو إلى استثمار كل الجهد
الذي بذل في سبيل تطوير أداء اللغة العربية
في الحياة العامة االجتماعية واالقتصادية
والسياسية والتربوية والنفسية.
إن نقد األوض���اع اللغوية يعني دراس��ة
اللغة العربية في تجلياتها الطبيعية بوصفها
ممارسة فعلية حقيقية تفاعلية؛ أي النظر في
اللغة وإلى اللغة من حيث يستعملها المتكلمون
بها بوصفها أداة اإلنتاج الفكري والثقافي ،ومن
حيث هي وسيط إنتاج المعرفة ،أو من ّ
تجليات
ً
للمعرفة وآلياتها ،فاللغة لم تعد أداة للتعبير
عن الفكر والثقافة فحسب ،ولكنها أصبحت
كذلك أداة أساسًا في توليد المعرفة ،وتطويرها
ونشرها ،وأخذت اللغة بعدًا اقتصاديًا جديدًا إلى
جانب البعد الثقافي والحضاري ،حين أصبحت
ً
المعرفة مدخال من عناصر االقتصاد الجديد.
إن المتأمل في الواقع اللغوي تذهله ظاهرة
الضعف اللغوي التي تطل علينا من خالل
العناوين البارزة في الصحافة ،وشريط األخبار
في الفضائيات والبيانات الرسمية ،والنصوص
القانونية والمناهج الدراسية ،والمؤتمرات
وال��ن��دوات والخطب والمحاضرات ،واإلعالنات
وعنوانات المؤسسات والشركات وشواخص
اإلرشادات وأسمائها وغير ذلك.
وترجع أسباب ظاهرة الضعف اللغوي إلى
أساليب التدريس السائدة ،وضعف عوامل
االعتزاز بها ،وطرق التأليف في قواعد اللغة،
وعدم اشتراط أي جهة توظيفية إلتقان اللغة
العربية شرطًا في المتقدم للوظيفة ،ثم إن اللغة
العربية ال تحظى باالهتمام الرسمي الكافي على
الرغم من أنها اللغة الرسمية لكل دولة عربية،
ثم تباين المعايير في النظرة ألهمية اللغة ،كما
أن معظم المتعلمين ال يشعر بحرج إذا اخطأ في
اللغة العربية ،ويبدو أن مشكلة اللغة العربية
تبدأ إذا لم يتم التأسيس المبكر للتلميذ الذي
يجب أن يراعي فيه بكل اهتمام مرحلة الصفين
األول والثاني األساسيين؛ فهي مرحلة تأسيس
المهارات القرائية والكتابية؛ ثم مرحلة الصفين
الثالث وال��راب��ع؛ وهما مرحلة تثبيت مهارات
القراءة والكتابة ،ومن الصف الخامس تبدأ مرحلة

االنطالق في القراءة والكتابة ،ثم إن عملية إغفال
تجريد الحروف وضبط الحركات سبب رئيس في
بداية المشكلة الحقيقية للقراءة ،كما أن إغفال
التركيز الكافي على التدريبات اللغوية والنحوية
في الصفوف األول��ى يمثل بداية العقدة من
قواعد اللغة في النحو والصرف في المراحل
الالحقة.
لكن العيب فيمن يدرس اللغة العربية في
المراحل االبتدائية األساسية ،حيث إن أساليب
التعليم عقيمة!! وإن المعلمين ال يدرسون وال
يتكلمون باللغة العربية الفصيحة!! فالطفل
الصغير من أفضل المقلدين للمعلم ً
سلبا أو
إيجابا ..فإذا تحدث المعلم ً
ً
دائما بالفصحى قلده
الطالب الصغير..
ويلعب ترغيب المتعلمين ف��ي اللغة
وتحبيبها إلى نفوسهم دورًا هامًا في تشويق
الطالب لمتعة التعليم وتيسير النحو.
وعلى الرغم من إهمال قسم مهم من العرب
لغتهم والتقيد بقواعدها ،نرى أن اللغة العربية
ليست في خطر ،وال تزال الوعاء الذي تضم هوية
ً
األمة وثقافتها ،فضال عن ازدياد المتعلمين على
الرغم من أن نسبة األمية ال تزال عالية في البلدان
العربية مقارنة مع دول العالم األخرى.
االهتمام الرسمي والشعبي في تعليم
العربية في المدارس والجامعات داخل الوطن
العربي وخارجه السيما في المغتربات ،في المدن
واألرياف.
إال أن هناك مشكلة في مناهجنا في التعليم
للغة العربية وغيرها ،فهي مناهج ‹›تلقينية››
س��واء أك��ان التلقين في الكتب أو في أسلوب
التدريس ،واإلنسان ً
طالبا أو غير طالب ينفر من
اإلمالء المستمر عليه؛ كذلك ألن الذين يضعون
كتب اللغة العربية يتعاملون مع هذا الجيل كما
كان يتعامل األساتذة مع الطالب سابقًا ،اليوم ال
يفرقون بين ما يجب أن يعلم وبين ما يجب أن
يقرأه الطالب مطالعة لمجرد أن يعرف مبادئه..
الثقافة االستهالكية:
إضافة إلى كل ما سبق ،فإن انتشار الثقافة
االستهالكية قد ساهمت جمعيها في انتشار
ثقافة سطحية ،ترى أن استخدام لغة الدول
المتطورة ،سواء كان ذلك في الحياة اليومية
أو التدريس ،كما أشرنا من قبل ،ستجعل من
مستخدمها كائنًا متطورًا ،وانتشرت محاوالت
تحويل الفجوات الطبقية القائمة إلى فجوات
ثقافية بواسطة استخدام لغات مختلفة في
تداوالت وحياة الفئات الميسورة.
وتواجه اللغة العربية اليوم في تداعيات
العولمة الجديدة ظروفًا بالغة التعقيد؛ حيث
تقوم نزعات انفصالية متعددة تعتمد عددًا
من األساليب ،بدوافع إقليمية وفئوية ،وأحيانًا
بدوافع مرتبطة بالمشروع األمريكي للعولمة،
وذل��ك بهدف توهين التأثير المحوري الذي
تقوم به اللغة العربية.
اللغة والحفاظ على الهوية :
إن التخلي عن اللغة تحت أي ظ��رف هو
التخلي عن الهوية ،هو تخلي األمة عن وجودها
الحي ،ألن إنسانًا بال هوية وبال روح وبال عقيدة
وبال لغة تسمو به ويسمو بها هو كتلة لحم
تتحرك ويشكلها اآلخرون على هواهم .
إن تنمية اللغة والمحافظة على دورها ،تكمن
في عدم الفصل بين النظر العقلي والتنظير
والفعل والممارسة؛ حيث يصبح الربط بين اللغة
ّ
ّ
الحضاري
والتطور
والثقافة والتقنيات الحديثة
ّ
والتنمية أم��رًا سلسًا وض ّ
��روري��ًا ،وتصبح اللغة
قادرة على استيعاب المعلومات والمحافظة على
مضمونها.
إن النهوض باللغة العربية وتحديثها عبر
االستخدام في التواصل الحضاري والمعرفي
واإلعالمي ،وعبر التدريس والبحث العلمي هو من
أهم عناصر النهضة العربية.
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العربية
متميزة حول تمكين اللغة
ّ
ندوة ّ

في فرع ّاتحاد ّ
الكتاب العرب بدرعا
لألديبين خليل النابلسي وفاضل قثاوي
| عبد ال�سالم املحاميد
ّ
ّ
بدعوة من فرع اتحاد الكتاب العرب بدرعا,
وبحضور ّ
مميز من نخبة المثقفين واألدب��اء
والمهتمين بقضايا الفكر والثقافة واألدب في
ً
احتفاء
المحافظة ,بدأت فعاليات الندوة ,وذلك
بيوم اللغة العربية ال��ذي أولته مؤسساتنا
األدبية والثقافية واإلعالمية في القطر العربي
السوري دورًا هاما ً وبارزًا ,واحتفت به االحتفاء
ّ
ّ
وأخص بالذكر ما قام به اتحاد
الذي يليق به,
ّ
الكتاب العرب على وجه الخصوص تكريماً
ً
وتعظيما لهذا اليوم.
استهل األديب خليل النابلسي مداخلته
ٌ
مبينًا ّ
ّ
أن اللغة رم��ز حضاري وثقافي لألمة
العربية ,وهي جزء ال يتجزأ من الهوية الوطنية
والقومية لألمة العربية ,وأه��م م��ق ً��وم من
مقومات الوحدة العربيةّ .
وبأن اللغة تشبه األم,
فاألم حامية لألوالد ,وكذلك اللغة حامية لألمة
وموحدة لها ,وإذا كان العرب أقوياء كانت اللغة
قوية والعكس صحيح ,والبار ألمه ٌ
بار للغته؛
فاللغة كيان وهوية ومستودع للتراث ,وهي
عنوان الشخصية العربية وحصنها المنيع,
ومفهوم اللغة يشمل اإليماءات واإلش��ارات
ّ
والرموز وكل أشكال التعبير كالرسم والموسيقا
ّ
والزخرفة ,ولكن كلها ال تصل إلى مرتبة اللغة
الصوتية ،ذلك ّ
أن اللغة أوسع من المدلوالت,
واللغة العربية لغة منطقية لها صيغ حافظت
عليها ,وكذلك لها أصول اتبعتها ,واللغة
أيضا انتماء.
وأضاف األديب خليل النابلسي ّ
أن اللغة
العربية تواجه أخطارًا محدقة؛ منها استخدام
اإلنكليزية كلغة عالمية أولى؛ إذ نحو  %80من
لغة (النت) هي االنكليزية .وتحديات العولمة,
وكذلك تشجيع العامية حتى لدى الجاليات
العربية في الغرب ,أما في سوريا فقد اعتمدت
َّ
العربية في كل الوسائل منذ ما قبل االحتالل
الفرنسي ,فصدرت القوانين لحمايتها ومنع
التكلم في المدارس بالعامية ,وهذا يؤكد ّ
أن
اللغة كائن حي ينمو ويزدهر بمقدار الحفاظ
عليه وتربيته وتشجيعه واألخذ بيده ,وبرزت
في هذا المجال هويتان ,إحداهما الهوية
الواثقة وهي التي تعنى بالعربية وباألجنبية
معًا ,والهوية المذعورة التي أهملت العربية
واتجهت إلى العامية واللغات األجنبية ,ولهذا
فالتحديات كانت من الخارج ومن الداخل عبر
التلوث اللغوي واألخطاء الشائعة الكثيرة,
والخطر يكمن في إبعاد العربية وتدريس
المواد المدرسية باللغة األجنبية ,ولهذا وجب
على الدولة تحصين الفرد من الغزو الروحي
الخارجي.
كما أكد األديب فاضل قثاوي في مداخلته
ّ
ب��أن لغتنا ه��ي نحن ,ه��ي فكرنا وتاريخنا

وثقافتنا وت��راث��ن��ا ,ه��ي الحاضر والماضي
ّ
والمستقبل ,فإن تطورنا ّ
تطورت وإال فهي نحو
االندثار .فهناك ستة آالف لغة في العالم,
ّ
ّ
في كل يوم تتهاوى لغة ,وفي كل أسبوع
ّ
تموت لغة ,وفي كل شهر تنقرض لغة ,وكانوا
ّ
يعتقدون ّ
أن اللغة العربية سيأتيها الدور ,إال
ّ
أن التاريخ أثبت غير ذلك ,وكذلك المستقبل
ينبئ ّ
أن اللغة العربية لن تندثر ,والدليل على
ذلك ّ
أن الحاسوب هذا االختراع الذي لم يكن
ّ
يعمل إال باالنكليزية ،قد ُع ّرب وأصبحت اللغة
العربية من أهم لغاته ,كما ّ
أن هناك حوالي
سبع وثالثين دولة تتكلم اللغة العربية في
ّ
العالمّ ,
وأن اللغة تتشكل من خالل الحروف
التي تكون من مسؤولية اللسان ال��ذي ورد
ذكره في القرآن الكريم ( )27مرة ,ولم ترد
كلمة لغة أبدا فيه وال مرة ,وشاهده(( :بلسان
عربي مبين))(( ,بلسان قومك))(( ,بلسان صدق
ً
عربيا)).
افريقيا أكبر من آسيا وهي تتكون من
مصر واثيوبيا وجيبوتي والصومال وكينيا
ّ
الخ  ,...وهذه البالد كلها تتكلم اللغة العربية
إلى أن جاء االستعمار وانتزعها مثلما فعل
بالجزائر ،فأصبحت اللغة مزيجًا؛ حيث سميت
((سواحلية)) ّ
أي نصف عربية ونصف محلية,
كذلك إسرائيل بعد حرب  1967وجدت نفسها
محاطة بسوار من ال��دول العربية ,وحينها ,
ّ
وحينها فكرت أن تحيط األم��ة بسوار آخر،
ً
فعقدت اتفاقا مع أثيوبيا وأريتيريا ،وعملت
ّ
كل ما في وسعها إلى أن وصلت إلى جنوب
ّ
ال��س��ودان ،ورك���زت على المنطقة الغربية
ّ
((دارف���ور))؛ ألنهم قد أوقفوا اللغة العربية
ً
نهائيا فيها ،وك��ان عددها يقدر بأكثر من
ثمانية ماليين ,وأحلوا محلها اللغة االنكليزية,
وأت��وا بمعلمين من تشاد وجيبوتي ليعلموا
اللغة العربية بشكل ركيك ومختلف ,وكان
ّ
يمنع التكلم بغير اللغة االنكليزية ,لكن مكانة
ّ
اللغة العربية وقوتها كانت أكبر من كل تلك
المحاوالت.
كما استعرض األدي��ب خليل النابلسي
بدوره كيفية نطق بعض األحرف العربية عن
طريق الدماغ واللسان والرئتين التي هي مصدر
لألحرف ,وق��ال(( :الدمعة لغة))؛ فقد تكون
اللغة صامتة ,وقد تكون متكلمة كحالة ((األم
توشوش ابنها)) ,وهناك اللغة عند الحيوان؛
((العاشق والمعشوق )) ,وللببغاء لغتها وهي
تحاكي اإلنسان فهي تمتلك وسائل للتصويت
كاإلنسان ،ولكنها تفتقر إلى مركز النطق في
الدماغ؛ فلذلك تصدر أصواتًا وليس لغة.
البقية ......................ص22
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الحاجب والمحجوب
في بنية النص الرمزي
| د .خليل املو�سى
تعني مقولة ((النص)) ( -)Texteكما ذهب إليها بارت في
ّ
َّ
ّ
متعدد مركب ،وليس خطابًا
كتابه ((لذة النص))؛ أنه خطاب
َّ
ّ
محدد؛ فللنص ،منذ
وحيدًا يتكلم بلسان واحد على موضوع
محاوالت بناء البرج البابلي ،ألسنة ولسانيات ،وح��وار مقطوع
ّ
الضدية يقول شيئًا
وموضوعات ،وهو حسب مقولة الثنائيات
َّ
ويضمر أشياء ،يتكلم ُليخفي وراء كالمه موضوعات غير مسموح
بهاُ ،ي ّ
هربها من ضفة إلى أخرى ،على الرغم من مرأى المراقب
ّ
الجمركي المتلقي وسمعه؛ فالبنية السطحية حجاب ساتر يخفي
ما يعبر على الجسور من رغبات وأحالم كامنة في البنية العميقة،
كجنود يعبرون تحت جنح الظالم ،ولذلك قيل َّ
إن النص في
الرمزية اعتاد أن يقول ما لم يقله من قبل ،وهذه فضيلة الرمزية
َّ
َّ
ّ
قولي حاجب؛ فإذا تكلمت
على المذاهب األخرى في أنها ستار
َّ
تتكلم بصوت مرتفع َّ
ليمر كالم الصمت
البنية السطحية ،فإنها
بهدوء ،ففي كالم الحضورغياب ،وفي غياب الحضور كالم غير
كالم وموضوعات غير الموضوعات ،فللذاكرة المحجوبة تاريخ،
ّ
وعلى صفاتها ما هو ّ
ممحو ،وإذا كانت صفحات
مدون وما هو
التاريخ ّ
مدونة بلغة نعرفها ويعرفها أصحاب هذه اللغة ،ففي
تاريخها أيضًا لغات شبيهة بالهيروغليفية ،تحتاج إلى علماء
ّ
يفككون رموزها ،ويجتهدون في اقتحام أسوارها وأسرارها ،وإذا
كان شكسبير القريب منًا ّ
زمنيًا قد استخدم لغة يحتاج أصحابها
اليوم إلى ترجمان لتوصيل مضمونها؛ فما حالة اللغة العربية
ذات الجذور البعيدة في أعماق التربة والثقافة الراسخة التي
انبثقت منها على مدى عصور حضارتها!..؟ ثم هل تجري تيارات
ُ
اللغة في اتجاه وحيد ودرجة محددة!؟ ألم تكن لغة العقل تخفي
َّ
في َّ
طياتها أحالم القدماء وشغف العشاق العذريين إلى الجسد
َّ
المقدس؟ وهل كانوا ينظرون إليه كما ينظرون إلى ثمار يانعة
َّ
بعيون خافضة األطراف ،أو أنهم كانوا يخبئون رغبات إبليسية
ّ
َّ
المحرمة!؟ َّ
المحرمة
ثم ألم تكن تلك الشجرة
جامحة لثمار الشجرة
َّ
محط أنظار عشرات األبالسة الذين ّزينوها بعيون فاوست وأمنا
حواء ،فاجتاحتها برغبات محمومة في الالوعي ّ
وقدمتها على طبق
َّ
المقدس
المعرفة الملعونة لرفيقها الخاضع لجمالها ،فهوى
َّ
إزاء المدنس ،وهوى اإلنسان نفسه من مرحلته المالئكية إلى
مرحلته اإلبليسية الوثنية ،فحكم عليه بالكدح واآلالم والموت،
َّ
وهكذا شأن النص الذي ّ
يتبدى لنا من سطحه بأنه عقالني ،فإذا
هو ُيخفي في َّ
منتم ،وإذا
طياته نقيضه ،وإذا في المنتمي ال
ٍ
َ َّ
َّ
َّ
ّ
النص َيت َستر على وثنيته ،وهو يدعي الصفاء والمطلق والمثال،
ّ
ولذلك َّ
ّ
يصرح
فإن النص المحكوم عليه بهذه الثنائيات سيظل
ُّ
ّ
بشيء ُويخفي أشياء أخرى ،سيظل متكتمًا على كينونته وأسراره
ُّ
وخباياه ،وسيظل محجوبًا عن ُع ُيون القسم األعظم من المخلوقات،
ويحتاج إلى عين بصيرة تراه معروضًا أمامها ،كما يعرض البائع
ّ
الجوال بضاعته على قارعة الطريق ،وحده النص الذي يعكس
َّ
يتحدث
الواقع ال أهمية له ،فهو ينتهي بانتهاء الواقع الذي
معنى ّ
ً
عنهّ ،
محددًا في زمن ما هو خادم له حتى
وأي نص يخدم
َّ
انتهاء هذا الزمن ،لكن النص الثري أقوى من محاوالت نضيفه
وتحديده ،وإذا كان كثير من النصوص مستنقعات هيمن عليها
المعنى وأفكاره ،وحوصرت من الجهات لتقول شيئًا واحدًا سطحًا
وعمقًاَّ ،
فإن النص الرمزي سيل جارف يلفظ المعنى ُويبعثره،
وال يترك شيئًا منه في الفضاء الرحب سوى نثارات تغيب هنا
تيسر لـ ما الرميه أن يقوله لصاحبه ّ
وهناك ،وهذا ما َّ
الرسام ديفا:

((ليس باألفكار ُتنظم القصيدة ،ولكن بالكلمات)) ،ومن هنا َّ
فإن
َّ
ّ
ُ
ّ
متعدد يتعذر علينا أن نمسك بكل أصواته وأبعاده
هذا النص
ّ
أو معرفته معرفة كلية؛ ففيه وجهان متناقضان يعمالن على
عجلة واحدة تستسلم إلدارة فاوست الذي باع نفسه للشيطان،
كما تستسلم في الوقت ذاته إلدارة المالك الصالح الذي يبحث
عن انعكاس األلوهة في ذاته ،هكذا هو النص يلعب بنا كما
َّ
نتوهم
نلعب به ،وما يقوله صراحة فخ لإليقاع بنا ،نحن الذين
بأننا ال��ق��ادرون على اجتياح أعماقه ،ونحن نسبح على رمال
الشواطئ بعيدين عن هديره وعالمه ،ولذلك خير لك ألف َّ
مرة
ً
بدال من أن َ
تدعي
أن تسقط شهيدًا على عتبات النص الرمزي
َّ
ّ
بأنك امتلكته؛ فالنص الرمزي كالمرأة فائقة التصور تمتلك عالم
ّ
الرجال وتستبعدهم بجمالها األخاذ ،وهي امرأة مراوغة ال تقول
ّ
سوى ما يناقض الحقيقة كسنارة الصياد ،ومن هنا عليك أن
ّ
كل الحذر َ
وأنت تقرأ ّ
نصًا لرامبو لتتطابق مع ما يقوله
تكون حذرًا
صراحة؛ فاألولى بك أال تفعل ذلك؛ فالنص أفضل منك في معرفة
ذاته ،ولكن عليك أن تقرأ النص لتقرأ ما أراد أن يقوله وما لم
يقله ،ولكي تكون صاحب القراءة االستكشافيةُ ،س َّد أذنيك عن
سماع ما تقوله النساء الساحرات والنصوص الخبيثة كما فعل
َ
َّ
تتحرر من سلطة النص قبل أن تبدأ في
أوديسيوس ،عليك أن
ً َّ
عملية القراءة ،وإال فإنك واقع ال محالة بين براثنه لتكون الطريدة
الضحية.
ّ
النص الرمزي والقارئ كالمرأة المحجبة وضحيتها إذا اختليتما
ورمت عباءتها جانبًا؛ فأنت إزاء حالة واحدة وهي غياب الوعي؛
سواء أكانت ذات جمال استثنائي أو كانت ذات أنياب دامية؛
َ
فأنت غير قادر على
فالمشهدان ُيغضيان إلى نتيجة واحدة،
ُّ
َّ
اجتياح النص وال امتالكه ،وإنما سيظل شأنك كشأن الشعراء
العذريين في الشعر العربي الذين تراجعوا عن الشهوات إلى
العواطف والروحانيات ،واكتفوا من الهزيمة باإلياب ،كذلك شأن
الثعلب الذي رأى حصرمًا في حلب ،ومن هنا ذهبنا دائمًا إلى مقولة
بارت إلى أن النص يشبه بيت العنكبوت أو يشبه المرأة المغوية
الممانعة ،وذهبنا إليه في مقولته العلمية ((النص جيولوجيا
كتابات)) ،وهو يحتاج إلى ما ذهب إليه ميشال فوكو في ((حفريات
ّ
النص))؛ فطبيعة النصوص الثرية اخطبوطية تمتد بأذرعها في
نصي أو ّ
ّ
تجمع كالتجمعات البشرية
المكان والزمان ،وهي ملتقى
تمامًا ،ولذلك نحن بحاجة أيضًا إلى معرفة ((أتنوغرافيا النص))،
ففي النص أعراق مختلفة عاشت في هذه التجمعات منذ أقدم
العصور ،وذاكرة النص خزائن ّ
معبأة بالحضور والغياب ،ولم يكن
َّ
النص الرمزي طفرة حدثت فجأة ،وإنما هو نتيجة لتزاوجات شرعية
ُ
وغير شرعية ،ويمكن أن نطلق عليه أحيانًا النص الخالسي الذي
َّ
تجمع من عنصرين مختلفين أو النص اللقيط أو ما شابه ذلك.
ولتوضيح ما ذهبنا إليه بمقطع من الشعر الرمزي ،ال َّبد من
ُ
القول َّ
إن كل ما قيل وكتب عن الشعر الرمزي والرمز في العربية،
باستثناء ما كتبه أنطون غطاس كرم في أطروحته للماجستير،
يحتاج إلى غربلة متأنية ،فثمة خلط عجيب غريب بين الرمزية
واألسطورة والتاريخ واألدي��ان ،وخلط آخر بين مفهومي الرمز
َّ
وكأن الدارسين كانوا يعتمدون على نتائج سابقة،
واأليقونة،
ثم َّ
َّ
إن الشعر الرمزي نادر في العربية؛ فالمدرسة الرمزية وفدت
إلينا في غير وقتها ،فلم تجد تربة مالئمة ،ثم إن الشعر العربي
غنائي ،وهو َّ
مجهز بالعاطفة والموضوع والمباشرة ،ومن الضاحك

الباكي أن تذهب بعض الدراسات إلى األلوان على طريقة رامبو في
َ
قصيدته ((صوائت)) ،ثم توقف الرمز أو ُج ّهز ألن يقول كذا وكذا
عند هؤالء ،فاألسود -عندهم -رمز لكذا ،واألبيض واألزرق واألحمر..
ً
ولم يذهب رامبو الشاعر البصير إلى ما ذهبوا إليه استسهاال،
ّ
والتشبه به فضيحة إبداعية بامتياز.
َّ
َّ
إن طبيعة الرمز تقوم على مفهوم االنتشار ،وال ّ
يتم ذلك إال
بالضغط الشديد َّ
ليتم االنفجار ،كالموجة لتي تتعالى ،وتضيق
المساحة بها ،فتندفع لترتطم فتنفجر وتنتشر ،وكأنها تسونامي
لغوي أو عنف رمزي ،ولذلك كان الرمز بحاجة إلى بنية درامية
ّ
ليتحقق فيها هذا الضغط ،وهذا بحاجة أيضًا إلى شاعر يعشق
َ
ً
ً
اللغة فعال وقوال ،وهو ُيقيم بينه وبينها عالقات تصل أحيانًا
إلى حدود الرغبة الجسدية الشيطانية ،ثم هو قادر أيضًا على أن
َّ
يتالعب باللغة ويتسلم زمامها ،فيكتب ويمحو ،ويمحو ويكتب
ّ
لتظل الكتابة فوق الكتابة والنص فوق النص ،فينتج بعد الجهد
والعرق والصبر ما يمكن أن نطلق عليه قصيدة تنتمي إلى الكتابة
ضد الكتابة .وبما َّ
َّ
أن الشعر الرمزي ،وخاصة الشعر العربي ،نادر
ندرة الحقيقة المطلقة في الشعر ،وأمثلته تقتصر على بعض
قصائد قليلة لسعيد عقل في مرحلة متقدمة من شعره ،ومنها
قصيدته الطويلة ((المجدلية)) ،ولذلك أذهب دائمًا إلى مقطع
رمزي للسياب من قصيدة واقعية تنفتح على ّ
مد من التفاؤل
َّ
السطحي في نهايتها ،وكأنها يافطة سياسية شعاراتية ،وهي
قصيدة ((أنشودة المطر)) ،والمقطع هو اآلتي:
ُ
ُ َّ
َّ
كانت السماء
ومنذ أن كنا ِصغارًا،
ِ
ّ
َت ِغ ُ
يم في الشتاء
ُ
ويهطل المطر،
ِ
ََّ
َّ
َُ
َ
عش ُب الثرى -نجوع
وكل
عام -حين ُي ِ
ٍ
ُ
ما َّ
والعراق َ
مر ٌ
ليس فيه ُجوع.
عام
مطر..
مطر..
مطر..
ّ
َّ َّ
ّ
ّ
مما يعزز عملية الترميز في هذا المقطع أن النص يمهد للرمز
بسرد عن الواقع المجاعي في العراق بهذه الحكاية أو الوصف
العيني العجيب وضمن بنية درامية عالية؛ فالجوع مهيمن
وغالب على الرغم من الخير الوافر في العراق ،وقد جاء ذلك بنثرية
تقريرية ومباشرة خالصة ،ومع ذلك كان هذا التمهيد ّ
يهيئ
المهم َّ
ثم َّ
ّ
لوالدة الرمز في الالزمة (مطر)َّ ،
أن النص (المقطع) ال
إن
ّ
ّ
َّ
ّ
يصل إلى حل إيديولوجي بديل ،ولذلك ظل الحل أو المخلص أو
ّ
المنقذ بغير تحديد أو تسمية ،ومن هنا يكون الحل متعددًا وهو
عند كل قارئ على حدة؛ فالسلفي يراه بالعودة إلى مطر سلفي،
ّ
فالحل هناك ،واليساري يراه يساريته وهو في مطر معاصر؛
َّ
محدد يؤمن به ،حتى َّ
ولكنه من نوع ّ
إن الريفي يراه في العودة
إلى حياة الريف ،وكذا المدني ،فهنا مطر طليعي ،وهناك مطر
سلفي أو وسطي أو اجتماعي ،ويساعده على ذلك التأويل َّ
أن الدال
في المقطع ال ّ
ّ
يصرح به ،وال يعلن عن ماهيته
يحدد مدلوله ،وال
وطبيعته ،ولذلك فالعالقة بين الدال والمدلول غير مستقرة ،مما
َّ
عزز االنتشار بالتمهيد السياقي النثري ،ومنح الالزمة عنفًا ّ
رمزيًا
ً
قابال لالنتشار والتأويل المؤجل على طريقة دريدا التي هي عين
ما ذهب إليه ماالرميه من قبل حين قال:
((تسمية الشيء تذهب بثالثة أرباعه)).
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في ضرورة ممارسة النقد الذاتي

العدد «»1291

الدهر
شاتم ّ
ُ

| ماجدة حمود
إننا ل��ن نستطيع ممارسة النقد ال��ذات��ي إال
ّ
بحل إشكالية (األنا) و(اآلخر) ،كي نرتقي بإنسانية
اإلن��س��ان ،ونتبنى ً
قيما حضارية ،أنجزتها األمم
ً
جميعا ،مما يؤسس ّ
لمد جسور التفاهم بين البشر
ً
بعيدا عن الهويات القاتلة؛ إذ يحدث االنفتاح على
العالم الخارج (اآلخ��ر) مثلما يحدث االنفتاح على
العالم الداخلي لـ(األنا) بفضل قيم إنسانية خالدة
(الخير والحب والعدالة...الخ) تنبض في كل قلب،
فتزيل كل الشوائب التي تمزق العالقات اإلنسانية
وتنشر الكراهية! لكن السؤال الذي يطرح نفسه:
لماذا يمارس بعض الناس هذه القيم ،فيعيشون
االنفتاح والحب في حياتهم؟ ولماذا ينأى بعضهم
عنها ،ويعيش التعصب والكراهية لآلخر؟ أليس
الجهل باآلخر أبرز أسباب رفضه؟ أال ّ
يعد ّ
صبه في
ّ
ّ
قالب سلبي نمطي ،تعشش فيه األفكار المسبقة
والوهمية ،من أبرز كراهية اآلخ��ر؟ أليس اإلنسان
ً
م��س��ؤوال ع��ن االرت��ق��اء ب��روح��ه حين يعيش هذه
القيم؟ مثلما هو المسؤول عن التردي حين يعزل
روحه عنها؟ أال يدمر االبتعاد عن هذه القيم الفرد
والمجتمع ً
ً
حاميا لتلك
معا؟ أليس األدب العظيم
القيم ،التي تجمع اإلنسان بأخيه اإلنسان؟ أليس
يؤدي افتقاد النقد الذاتي لدى المثقف العربي إلى
العيش في مستنقع التخلف والكراهية؟
إذًا لن نستطيع فصل األسباب المعرفية عن
اإلنسانية؛ إذ إن االنفتاح المعرفي يفضي إلى انفتاح
إنساني ،لهذا كان الجهل قرين التعصب والكراهية؛
ّ
العالم إنسانيته ،يسخر معارفه
فحين يفقد
ِ
لالستيالء على مقدرات اآلخر ،ونفيه! أي يسخرها
لدمار البشرية! وكي نوقف مثل هذا الخلل ال بد من
ممارسة النقد الذاتي ،عندئذ نستطيع تأسيس
ثقافة االنفتاح عبر الوعي المعرفي واإلنساني ،فال
نتسامح مع أنفسنا ،ونظلم اآلخ��ر؛ بل نتحدث عن
أخطائنا مثلما نتحدث عن أخطائه! عندئذ نفسح
المجال النتعاش المشاعر اإلنسانية اإليجابية التي
تسهم في رسم صورة متوازنة لآلخر ،مثلما نحاول
رسمها لذواتنا! مما يساعد في نمو فكر منفتح على
التعددية ،ال يضع من يخالفنا الرأي أو العقيدة أو
العرق في قالب واحد! ينتـزع إنسانيته ،ويمحو ّ
تنوع
مسبقة عنه ،وبذلك ال ّ
أفراده ،ليطابق صورة ّ
يتم النظر
ً
ً
موحدا ضد الذات العربية؛ إذ
إلى اآلخر بصفته كائنا
ً
«ليس الغرب ً
عالما مغلقا ال انقسام فيه ،وال هو جبهة
متراصة ضد اإلسالم ،ثمة وعي نقدي ،مضاد للذات
يبرز لدى العديد من المفكرين من جاك دريدا الذي
انشغل بتفكيك المركزية األوروبية ،إلى إدغار موران
الذي يعترف بتخلف الغرب على المستوى الخلقي
وببدائية وعيه على الصعيد البيئي والكواكبي»...
وقد أكد (دريدا) ضرورة احترام ثقافة االختالف،
ودراسة المهمشين واألقليات ،فقد الحظ أن الفكر
الغربي يقوم على االهتمام بالمماثلة ،وإقصاء
المختلف ،وكل ما يبتعد عن العقل ،وحين حفر في
ظروف نشأة التمركز العقلي وطبيعته ،وجد أن األمر
قد ّ
تم بناء على تمركز آخر هو اللغة؛ أي الصوت
والكالم ،لذلك دعا إلى خطاب ال تمركز فيه ،يؤسس
للغة تبتعد عن االنغالق.
إذًا ثمة فريقان من الباحثين ،كما ّ
يبين لنا ادوارد
سعيد ،األول منغلق على ذاته ،والثاني منفتح على
اآلخر يؤمن بالتعددية الثقافية ،أكثر أعضائه في
أمريكا من السود والنساء واألمريكيين من أصل
هندي ،لهذا رأى الفريق األول أن هؤالء يشكلون
ً
تهديدا ً
بربريا للحضارة الغربية ،من هنا قد يصح
ً
االعتقاد بأن ظاهرة االنفتاح أكثر رسوخا في أوروبة،
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في حين تبدو أمريكا مازالت تعاني من تنازع تيارات
عدة في هذا المجال.
إن المتأمل المحايد يالحظ تميز الغربي عن (األنا)
الشرقية في كونه أكثر ممارسة للنقد الذاتي ،لذلك
استطاع تطوير فكره النقدي ونظرته للمختلف؛ إذ
فضح رؤيته المركزية التي انطلق منها ،وأدت إلى
انحراف نظرته لذاته ولغيره ،مما نسج سوء تفاهم
ً
ً
دينيا أو
عرقيا أو
بينه وبين كل من يختلف عنه
ً
فكريا....الخ!
من هنا يمكن القول بأن النقد الذاتي الذي
يمارسه المثقف الغربي أحد عوامل نهضته ،واتساع
أفقه وتطوره ،ومثل هذا النقد لن يكون ً
مؤثرا لو لم
يعتمد على احترام التعددية الفكرية ،التي تشكل
وعيه ،وإحدى دعائم حضارته! ّ
فتم التأسيس لفكر
متسامح يتسم به المبدع الغربي ،وعلى نقيض
ذلك بدا خطاب المثقف العربي المدافع عن هويته
وتحديث مجتمعه عقيمًا ،كما يقول (علي حرب)
فأنتج كل ما هو سالب للقوة معطل للنشاط الخالق!
وذلك بسبب افتقاده للنقد الذاتي!
لكننا وجدنا استثناء لذلك لدى بعض المثقفين
ً
ّ
يحمل الشرقيين
العرب ،فمثال (منذر الكيالني)
مسؤولية المشاركة في تشويه صورتهم ،حين
يعيشون في قالب جامد ،ال يسعون إلى تطويره،
بل ّ
يتم تواطؤهم مع اآلخ��ر ،ويرضون بقولبتهم،
وحصارهم في جدران السلبية ،مما أدى إلى نشوء
«هذا الضرب من اغتراب الهوية ».لذلك وجدنا من
ينتقد ظاهرة انكماش الثقافة العربية أمام الخطر
ً
صورا نمطية عن العالم وعن
الخارجي ،التي أفرزت
ّ
اآلخر ،فظهر فيها التشدد تجاه المختلف! وعانت من
ضيق صدر بصورة لم نعهدها من قبل!
أم��ا (زك���ي نجيب محمود) فلعله م��ن أوائ��ل
المفكرين العرب ،الذين مارسوا النقد الذاتي على
ّ
ّ
ويتلون بها
أنفسهم ،حين كان يتبع أفكار اآلخرين
كالحرباء ،وكذلك مارس هذا النقد على مجتمعه ،فقد
انتقد الذات العربية بسبب إيثارها السكنى في عالم
اللفظ وعدم االهتمام بمعالجة األفكار بعمق ،بسبب
الفتنة باللغة ذاتها ،التي تصرفنا عن كل ما عداها،
وهو ّ
يود االحتفاظ بهذا الحس الجمالي مع االنفتاح
على عالم الطبيعة ومنجزات المعرفة.
وقد آلمه أننا أمة تركن إلى وجدانها دون عقلها،
ّ
فيبين ميزة من يركن إلى عقله؛ إذ يعرف أن أحكامه
ّ
معرضة للخطأ ،فال يكف عن مراجعتها بنفسه ،كما
ال يغضبه أن ينتقده اآلخرون وينبهوه إلى موضع
ّ
الخطأ في أحكامه ،أما من يعتمد الوجدان فنراه ينـزه
نفسه عن الخطأ ،ويصم أذنيه عن النقد الذي يوجه
إليه ،لذلك يقر ّ (زكي نجيب محمود) بأن العرب
ّ
يعطون الصدارة لعواطفهم التي أضلتهم ،ومع ذلك
يفاخرون بها ،وهم ال يتعلمون من أخطائهم ،لذلك
يتركون عقولهم في أزمتها ،تنتظر البعث الجديد.
لهذا كله لن نستغرب حالة التخلف الفكري
التي تحاصرهم ،فهم يعيشون عالة على اآلخر سواء
تراثيا أم ً
ً
غربيا ،وقد انقسم المفكرون العرب،
أكان
في رأيه ،إلى قسمين :إما ناقل لفكر غربي ،وإما ناشر
عربيا ً
لفكر عربي قديم ،وهذا لن يصنع ً
فكرا ً
مبدعا،
ألننا نفقد عنصر المعاصرة واالبتكار ،لذلك يتوجب
ّ
علينا أن نستوحي ،من الغربيين ،لنحلق عبر المكان،
ّ
كما نستوحي أجدادنا العرب ،لنحلق عبر الزمان،
كي نحقق إبداعا ينطق بهويتنا ،ونتمكن من تجاوز
ً
صورتنا السلبية بأنفسنا أوال ،فال نلقي أعباءها على
اآلخ��ر؛ بل ّ
نحمل بأنفسنا مسؤولية عالج تشوهنا
وضعفنا!

كانت ال��ع��رب منذ أق��دم أيامها قد
ً
اصطفت لنفسها وسيلة تحفظ فيها
ّ
وت���دون ما وق��ر في عقولها من
أخبارها،
ّ
َ
معارف ،أعني الشعر الذي اختزن تجاربها
ً
ّ
في الحياة عامة ،وعلى هذا النحو بتنا نقرأ
َ
في شعر العرب طرفًا من ِحك ِمها وأخبارها
ّ
ً
ّ
ؤد غاية
ومعارفها ،بيد أن ذلك الشعر لم ُي ِ
تتصل بالعلم والمعرفة فحسب؛ بل انحاز
في طائفة منه إلى الطرافة والمتعة الحاصلة
من التعرض لموضوعات س��اخ��رة ،تناول
ُ
أصحابها صورًا متباينة للحياة والكون
فيها
والمجتمع ،مبرزين من خاللها حسًا نقديًا
ُ
تصنيف ُه اليوم في باب ّ
الفن األدبي
يمكن
ِّ
الساخر بكل ما تعنيه هذه العبارة من معنى،
ومعلوم ّأن السخرية من األساليب الفنية
كثير
قليل أو
التي تصور رأي��ا ينزاح في
ٍ
ٍ
عما جرت عليه العادة في أحوال المعيشة
ً
َّ
كافة ،ولعل من أبرز تلك الصور الطريفة
ُ
الساخرة ما نسب إلى رجل من عبد القيس
ُ
ّ
ُ
ُعرف بشاتم الدهر ،وكان ذك��ره تردد في
َ
قليلة منها كتاب «الموازنة بين أبي
مصادر
ٍ

تمام والبحتري» لآلمدي ،وكتاب «الوساطة
بين المتنبي وخصومه» للجرجاني ،و «رسالة
الغفران» للمعري ،كما عرض له أبو تمام
َ ّ ً
في كتابه المسمى بـ «الوحشيات» ُمقطعة
مؤلفة من سبعة أبيات لم ُيعرف له غيرها،
كان قد نظمها في شتم ّ
الدهر ،فسمي بذلك
شاتم ّ
الدهر ،وليس له اسم معروف في
المصادر المذكورة آنفًا سواه.
المقطعة المذكورة في غاية الطرافة
ُّ
ذم ّ
الشعراء في ِّ
الدهر
يجر
واإلمتاع؛ إذ لم ِ
مجرى شاتم ال ّ��ده��ر ه��ذا ،ول��م ُيعرف َّأن
شاعرًا تناول من كالمه هذا شيئًا يشي ّ
بأن
تلك المقطعة تناسلت في نتاج غيره من
ّ
الشعراء ،من أجل ذلك ظلت شاخصة فريدة
ً
عقيمة لم يستطع ٌ
أحد مجاراتها أو اإلتيان
بمثلها ،كما ّأن أحدًا لم يقبس من معانيها أو
لفظها ،لهذا كانت تلك المقطعة من نوادر
شعر العرب ،لما تنطوي عليه من وصف
غريب ومعنى طريف ،جسد شاتم الدهر من
ّ
خاللها صورة ّ
للدهر قل نظيرها في آداب
العرب ،وقد قال فيها:
ُ
ّلما ُ
رأيت ّ
الد َ
هر َوعرًا َس ِبيل ُه
َ
َ
سلعاَ
َ
وأبدى لنا ظهرًا أج َّب ِم
ً
ومعرفة ّ
َ
فاضة
غير ُم
حص َاء
ٍ
َ
أجدعا
عليه ولونًا بالعثانين
ِّ
ً
َ
قرد كالشراك ضئيلة
وجبهة ٍ
َّ
وصعر خديه وأنفًا ُم ُ َج َّدعا
ُّ
ُ َ
ُ
َ
هناك ذكرت الذاهبين أولى النهى
ُ
والحسام أال َد َعا
لعمرو
وقلت
ٍ
ِ
َ
ِّ
فإني أرى َ
يين كعبًا َو َد ِارمًا
الح ِ
وإن كان ُمفجعاَ
أصاب ُه ُم َدهرٌ
َ
ُ َّ َ َ ِ
ُ َّ
َ
َ
أفون وكل حزنب ٍل
أرى كل م ٍ
َّ
رع َّي ٍة شهدار ٍة قد تضلعا
وت ِ
ِ
َ َ
َ
َ
َ
لنفس ِه
َو َسامى المعالي يبت ِغيها
ِ
َُ
َ
فيالك َدهرًا ال َيزال ُم ِّرو َعا
توقف اآلم���دي عند تلك المقطعة
متعجبًا فقال »:جعل للدهر ظهرًا أج َّ��ب،
ومعرفة ح ّ
��ص��اء ،ولونًا ذا عثانين ،وشبه
جبهته بجبهة ق��رد ،وجعل أنفه مجدعًا،
وهذا األعرابي تملح بهذه االستعارات في
هجائه للدهر ،وجاء بها هازئًا ،ومثل هذا
في كالمهم قليل جدًا ( الموازنة لآلمدي)،

والواقع ّأن الرجل قد رسم للدهر هيئة في
غاية الهزؤ ،أفرد لها أربع استعارات أولها:
أنه جعل له ظهرًا َّ
أجب مشبهًا إياه بالبعير
مقطوع السنام وزاد في تهكمه صفة فقال
(مسلعا) والم ُ
سلع الذي يشق األرض شقًا،
ِ
ِ
وثانيهما ّأن معرفته حصاء ،ويقال في اللغة
رجل ُّ
أحص :أي قليل شعر الرأس ،وقيل سنة
ّ
ّ
واألحصان :العبد
حصاء :جرداء ال خير فيها،
ّ
ّ
والحمار؛ ألنهما يماشيان أثمانهما حتى
يهرما ،فينتقص أثمانهما ويموتا ،وزاد في
ذلك األمر فقال غير ُمفاضة أي غير واسعة،
وثالثها قوله (ذا عثانين) فقيل :العثنان:
ُ
الدخان ،والعثنون :شعيرات ط��وال تحت
حنك البعير ،فقيل بعير ذو عثانين ،ورابعها:
قوله (مجدعا) وأصل الجدع قطع األنف واليد
والشفة ،وقالت العرب حمار مجدع :أي
األذن.
مقطوع ّ َ
ثم توقف الجرجاني عند بعض أبيات
شاتم الدهر اآلنفة فقال »:وأما أبيات شاتم
ّ
ّ
الدهر فإنما صدرت مصدر الهزل ،وجرت
على ع��اد ٍة في االستعمال متداولة ،وذلك
ّأنهم لما ابتذلوا اسم ّ
الدهر واعتمدوا على
صرفه في الشكاية والشكر ،وأحالوا عليه
ّ
باللوم والعتب ،وألفوا ذلك فاعتادوه ،حتى
َ
أغلب على كالمهم ،وأكثر شعرهم
ص��ار
وخطابهم من ذكر أهله وأبنائه ،ومن تقع
عليه هذه المحامد والمالوم عنه ،ويحدث
أسبابها من جهته صار كالشخص المحمود
ال��م��ذم��وم ،واإلن��س��ان المحسن المسيء،
فوصف بأوصافه ،وحلي بحاله ،وجعل له
ُ ُّ ُ
وت َ
نع ُت وتستكرم وتستهجن»
أعضاء تعد
( الوساطة بين المتنبي وخصومه).
والواقع ّأن ما أش��ار الجرجاني إليه
ّ
الشعراء في ذم ّ
الدهر
من جريان ع��ادة
وتشخيصه أو تجسيده في هيئات وصور،
ال يعني ّأن شاتم الدهر مسبوق إلى تلك
ّ
النعوت ،ألنه كما قال اآلم��دي جاء بالنادر
وحاز فضل السبق في السخرية من ّ
الدهر،
وصحيح ّأن الشعراء قد أمعنوا في شتم
ّ
ال��ده��ر وذم���ه ،وي��ك��اد يستوي ف��ي ذلك
ّ
ّ
متأخرهم بمتقدمهم ،إال أن شاتم الدهر
هذا قد انفرد في هذا الباب ليقدم لألدب
العربي ص��ورة ف��ري��دة م��ن ص��ور التهكم
والسخرية ،وليست تلك الصور تنم على
السخرية المنوطة بالضحك ،بل إنها سخرية
ناجمة عن شيء من التمرد على ّ
الدهر ؛ ذلك
ّ
ألن ّ
الدهر ال ُيواجه وال ُيغلب ،فلكم أهلك
من أقوام ،فقال:
هناك ذكرت الذاهبين أولي النهى
وقلت لعمر والحسام أال دعا
أي ّإن ّ
ال��ده��ر يتلف س���راة الناس
وسائر طبقاتهم ،فال يسلم من أذاه مأفون
أي ضعيف العقل ،وال حزنبل أي أحمق ،وال
ترعية :أي من أحسن رعية اإلبل ،وال شهدارة:
أي فاحش ،وكانوا جميعًا قد تضلعوا من
ّ
نوائب ّ
الدهر ،أي شربوا من كؤوسه حتى
انتفخت أضالعهم ،من أجل ذلك ناصب
الشعراء الدهر العداء ،وهذا ما أفضى إليه
ق��ول الجرجاني اآلن��ف حين أش��ار إل��ى ّأن
ُّ
الشعراء « ألفوا ذلك فاعتادوه ،حتى صار
على أغلب كالمهم « .أما شاتم ّ
الدهر فقد
ن��ال منه بتلك الصور الساخرة الطريفة
الفريدة.
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المتشابهات ومغايرة النهايات
| با�سم عبدو
من يقرأ اسم القاص سهيل الشعار ،يتصور أنه اجتاز عتبة
العقد الخامس ،لكنه في الواقع ال يزال شابًا ،صدر له ثماني
مجموعات قصصية .وكانت المجموعة األولى بعنوان (أعود
بعد الموت) عام  1996عن دار كنعان .والمجموعة الثامنة عام
 2012بعنوان (الرماد) عن وزارة الثقافة؛ أي بمعدل مجموعة
واحدة كل عامين .وهو عضو اتحاد الكتاب العرب منذ سنوات.
وفي مجموعة (الرماد) الصادرة حديثًا تسع قصص في 125
صفحة من القطع المتوسط .منها (عيشة ضيقة ،الكنز ،عالم
يضيق بسكانه ،الرماد ..وغيرها).
َّ
ُّ
وتضم المجموعة ثماني قصص قصيرة ،وتخلت قصة
ّ
(الرماد) عن السرب ،وشكلت لها عشًا منفردًا ،بنته على أعلى
غصن في شجرة اإلبداع ،ويصل عدد صفحاتها إلى  65صفحة؛
أي نصف عدد صفحات المجموعة .ويمكن أن أطلق عليها
(قصة قصيرة طويلة) أو (نوفيال) أي (رواية قصيرة).
ُ
وت ُّ
عد «النوفيال» من السرديات الروائية القصيرة ،التي
بدأت تنتشر في الحاضر في -عصر ثورة االتصاالت -أكثر
من الماضي القريب ،نظرًا لقصرها وسهولة قراءاتها وسرعة
االنتهاء منها دون ملل .وهي من أجمل األنواع السردية التي
عرفها األدب العالمي ،مثل (الشيخ والبحر) لـ همنغواي .وعرفها
أيضًا األدب العربي ،مثل (قنديل أم هاشم) لـ يحيى حقي.
وهي نوع أدبي متميز لم يدرسها النقاد دراسة فنية متكاملة،
ومعرفة سماتها وخصائصها المتغايرة والمتقاربة مع عناصر
الرواية والقصة القصيرة وتمايزها عنهما .ومن ميزاتها أنها
رواي��ة قصيرة ،ومن حيث الحجم يمكن أن تكون خمسين
صفحة ،وال تزيد عن مئة صفحة في أحسن األحوال ،لكنها أكثر
تعقيدًا من القصة القصيرة ،وتشترك مع الروايةفي بعض
المورثات الجينية .ويتماهى فيها (الحدث والزمان والمكان
مع الشخصية) للوصول إلى حبكة متماسكة ،يحتاج الناقد
إلى عملية جراحية لتفكيكها .ويسير الخط البياني السردي
في تصاعد حثيث ،رغم االنكسارات والتعرجات والعثرات في
هذا الصعود .ويتوقف الخط البياني في أصغر نقطة في رأس
ّ
الهرم ،الهثًا في طريق وعرة تسلكها الشخصيةّ ،
يتدرج في
ثم
هبوطه إلى قاعدة الحدث؛ أي الوصول إلى النهاية ،أو (لحظة
التنوير) .وتعتمد الرواية القصيرة أيضًا على إيجاز التوصيف
والتكثيف واللغة الشاعرية واالعتماد على الترميز ،كي تحدد
مساحة سردية جاذبة ،بدءًا من هوامش السرد بخطوط متداخلة
األزمنة ،وتشكيل منطقة التقاء بين (االستقدام واالستشراف)
ّ
تتجمع وتتالحم في المركز وتتحول إلى كتلة سردية واحدة.
وتصبح قادرة على تفعيل ذهن الناقد والمتلقي وتشغيلهما،
ّ
وتجعلهما يبحثان عن عدسة ّ
مكبرة لفك الروابط المزدحمة في
طبوغرافية النص السردي.
يركز القاص في القسم األول من مجموعته أي (القصص
الثماني) على الحكاية ،وهو كذلك في معظم مجموعاته
القصصية ،بوصفها الركن الرئيس وقاعدة االنطالق في
العمارة الفنية السردية .ويالحظ القارئ /الناقد ،أن الشعار
يغرف حكاياته من الواقع األس��ري ومن البيئة الشعبية،
وينهل من التراث البسيط ،ويعمل على تعميقه وتحويله إلى
ّ
مشوق ،وإحياء هذا التراث المنسي ،بلغة سلسة هادئة
نص
ّ
ً
غير معقدة .وفي إكساء القصة مفارقة كبيرة ،مثال بين قوة

العجوزَ ،
وحرن الحمار وقوته واعتداده بنفسه ،ورفضه األمر
القسري في قصة (مزحة) .وإذا كان القاص يقلل من أهمية
يعمق الحدث ّ
العنوان وعدم االهتمام به ،فهو ّ
ويلونه بإدخال
ّ
فيضم األشباح إلى أبطال
شخوص غريبة تخيف القرويين،
القصة ،الذين يبدؤون يتضاحكون ويتمايلون حول العجوز
ويسخرون منها ،إلى درجة أن أحدهم َّ
تجرأ وقال( :كلنا حمير.)..
ويبتعد سهيل الشعار َّ
عما يعرف بالراوي العارف الذي يحمل
ّ
مفتاح الحل والربط ،ويشتغل على (ضمير المتكلم) .وينكه
السرد بتداخل األزمنة ،وإيجاد النهايات الفجائية المحمولة
على قاعدة المفارقة ،كما في قصة (عيشة ضيقة)؛ حيث
يعمل الوالد حارسًا ً
ليليًا  ،ويرى أسرته في أوقات متباعدة ،في
بيت يتألف من غرفة واحدة ،وبطانية تقسمها إلى قسمين
(للصغار والكبار) .أما النهاية فترتدي عباءتين ،واحد للحزن
وواحد للفرح! وشراء بيت كبير بستمئة ألف ليرة يثير الشبهة
والشك واالتهام ،والسؤال :من أين لك هذا أيها الحارس؟ من
أين جاء هذا المبلغ لحارس حديقة؟ وال يعلم أحد أنه ثمن دم
األخ الصغير الذي قضى ،تحت عجالت سيارة سوداء لشاحنة
كبيرة!
القصة تفيض بالعاطفة والحنان ،وترصد واقعًا من
المجتمع في تضاد عكسي .يقول عنه الراوي( :المكان يضيق
ّ
ّ
وال يتسع لألسرة ،ثم يتسع المكان وتضيق فسحة العيش).
ّ
ويشتغل القاص على المتناقضات في مفارقات تهكمية
ساخرة ،في قصة (بهمنا سمعتك) كالقطة (وردة الشام) التي
تتغيب كثيرًا عن المنزل ،والجارة السمينة األرملة التي تتأخر
في العودة إلى بيتها .وخرجت القطة ولم تعد ،وظل يبحث
عنها تحت المطر من دون جدوى .أما األرملة فكانت تغيب
لكنها تعود إلى المنزل .وهناك قصص سيطر الحدث عليها.
وكانت لحظات التنوير أقرب إلى النهايات العادية المعروفة
ومنها قصة (الكنز) ووصية األم ألوالده��ا ب��أن يحتفظوا
بالصندوق الخشبي .وتموت األم وتدفن في المقبرة القريبة
من المخيم .ويخلع األوالد الصندوق ويجدوا مفتاحًا كبيرًا لباب
بيتهم في هضبة الجوالن .ومثل هكذا قصص كتب عنها
الكثير ،خاصة من القاصين الفلسطينيين والعرب اآلخرين.
وكان بإمكان القاص سهيل الشعار أن يبحث عن مفتاح آخر
لقصته ،من دون أن يكرر النموذج نفسه .إضافة إلى وجود
فكرة غير ناضجة وفيها اتهام في قصة (الرماد) (ص ،)62
ّ
جاء فيها( :فقد عودتنا التقاليد أن نحترم من هو أكبر منا
ّ
سنًا ليس ّ
لقوته؛ بل لسنوات عمره ،حتى لو كانت تلك األعوام
قد قضاها في سرقة الفقراء والتخطيط إلحباط آالمهم) .الجزء
األول من الفكرة صحيح تمامًا ،واالحترام واجب أدبي وأخالقي،
ّ
ولكني لست مع الجزء الثاني» حتى ولو كانت تلك األعوام
قد قضاها في سرقة الفقراء» .هل أنت يا صديقي مع سرقة
الفقراء؟ ومهما كان مقام هذا الكبير (سياسيًا وماديًا) .وإذا
كان يسرق جهد الكادحين والفقراء وعرقهم ولقمة عيشهم،
فهو بالطبع شخص استبدادي وظالم وجبان! ونحن الكتاب
نناضل بالكلمة الحرة الصادقة ،ضد استغالل اإلنسان ألخيه
اإلنسان ..وفي هذه القراءة نماذج تطبيقية لعدد من القصص
القصيرة ،ويمكن إغناء هذه القراءة النقدية في المستقبل
وتوسيعها وتطويرها.

وفي القصة الطويلة ،أو الرواية القصيرة (النوفيال) التي
تشكل نصف صفحات المجموعة ،سأتوقف عند هذا النوع
ّ
والتعرف إل��ى سماتها
من السرديات ،ومحاولة قراءتها
وخصائصها؛ ومعرفة تمايزها عن القصة القصيرة في هذه
المجموعة.
ُ
إن قصة (ال��رم��اد) ه��ي حكاية ح��ب تنتهي بالجنون،
الشخصية الرئيسة (ضمير المتكلم) ،تبدأ بـ (ها أنا أركض).
وتركض معه صورة «رشيدة» .والركض هو شكل من أشكال
االحتجاج ،على تناقضات هذا العالم .وفي القصة ألبوم صور
تعكس ما في داخ��ل الشخصية من رف��ض الضغط ،الذي
تمارسه َّ
عمته أم رشيدة لتزويجها له .ورشيدة هي االبنة
الرابعة المدللة .وإلحاح العمة على ّ
حمادة يثير مجموعة أسئلة.
فحمادة ماتت أمه وهو في السابعة من عمره ،وزواج والده من
امرأة أخرى من جهة .وترحل خالته بعد أن ضربها والده ،ألنها
سمحت له أن يرافق صديقه حمزة إلى البحيرة من جهة ثانية،
وهذا أحد أسباب طلب العمة زواج حمادة من رشيدة ،خاصة
َ
وفقد حمادة والديه؛
حين وجد األب ميتًا على سطح البحيرة،
وأصبحت عمته هي األولى برعايته .وهذه الحكاية هي الحدث
المركزي في هذه القصة الطويلة؛ إذ يكشف السرد الكثير من
التداخالت في محطات عدة .وتظهر القلعة المحطة األساسية،
مكانًا للمقاومة والصمود تمتلئ باألسرار .ولم تكن القلعة
فارغة للفرجة والسياحة فقط؛ بل يصفها الكاتب من الداخل
ويعرفنا ،على غرفها وشوارعها وأزقتها واالسطبالت الموجودة
فيها .ويحكي عن الشياطين والجن األزرق.
في القصة أكثر من ح��دث وحكاية ،وحبكات صغيرة
تتكامل في نسيج سردي متكامل ،ولقطات فجائية ،كالسر
الذي يدفن مع وليد ،الذي ذهب إلى العسكرية وعاد شهيدًا.
ولم يعرف حمادة مصير التمثال الذهبي .هل سرق منه أثناء
حادث الحافلة؟ أم باعه وليد؟ أم ال يزال في درج أحد المكاتب؟
وتتطور القصة في اتجاهات أخرى ،تتناقض مع العادات
والتقاليد الريفية ،حينما َّ
تدعي رشيدة أنها حامل من حمادة،
ويتزوجها مرغمًا للحفاظ على سمعة العائلة ويسكن في
المدينة .وتنحرف البوصلة أيضًا في اتجاه آخر ،وتهرب رشيدة
مع حبيبها الذي حبلت منه .ولم يتوقع حمادة أن مايحدث
معه في الواقع ،لم يحدث معه حتى في األحالم (فوجد نفسه
ممددًا فوق فراش سميك دافئ وإلى جانبه كانت رشيدة).
ويقول( :الحب أقوى بكثير من العار لكنه مع األسف ال يدوم،
في حين يبقى العار إلى األبد).
إن قصة (الرماد)يمكن أن تنشر وحدها ..ويمكن للكاتب أن
يزيد عدد صفحاتها إلى المئة أو أكثر بقليل .وتستحق هذه
القصة أن تنال استقاللها الذاتي ،وتتحرر من اضطهاد القصة
القصيرة.
القاص المبدع سهيل الشعار ،استطاع خالل هذه السنوات
أن يأخذ مكانه الطبيعي في بيت القصة القصيرة السورية ،وأن
تخصص له غرفة مستقلة تطل على حديقة ممتلئة باألزهار
والورود .ويكتب الزميل سهيل الزاوية األدبية في عدد من
ّ
الصحف السورية .وأصبح له صوته الخاص من دون أن يقلد
اآلخرين.
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تكسير بنية النص ..
الشاعر فؤاد نعيسة
| حمي الدين حممد
جاء في مقال للكاتب (جيرالد برانس) حول
كيفية ق��راءة النص َّأي��ًا ك��ان الجنس األدب��ي
الذي ينتمي إليه ذلك النص ،وحدد ثالثة أنواع
للقراء يمكن للنص ان يخاطبهم ،وهم/ :القارئ
الحقيقي /وهذا النوع يعتقد المؤلف بأنه يكتب
له ،وهو بهذا النص قارئ فعلي لكل ما يقع بين
يديه ،أما القارئ الثاني فهو الذي يمنحه المؤلف
ً
ّ
وقابليات وميوال محددة ،والثالث هو /
وسائل
القارئ المثالي /وعليه تقع مسؤولية فهم النص
فهمًا تامًا وتذوق كل دقائقه..
لست أدري أي��ن سأقف بين ه��ؤالء القراء
الثالثة؟ وفي ظني أنهم حملوا بين أيديهم
ً
كتبًا كثيرة ،كان بعضها أكثر ثقال من الحجر،
وقد أدركوا عملية (التكنيك) الشعري في صور
متعددة قد تبدأ من طفولة المؤلف وتكوينه
الثقافي في زمنه األول ،ولهذا فأنا صديق لهم
جميعًا.
إن الدخول إلى فضاء المناخ النفسي لشاعر
ما ،والسيما تلك اإلب��داع��ات التي تضم الفكر
وال��ذك��اء ،وتتحرك أس��راره��ا في قلوب مليئة
بالقصائد ،وقد اختزل فيها الشاعر نفسه ،ألجل
مقعد قد يتقرف فوقه الخطيئة حتى يطمئن
على حصته من الشمس واألفق المندى بوعي
جمالي حافل بالصور واإلش��ارات؛ بحيث تتحد
فيها تلك العناصر الساكنة في حضن المخيلة
والتجلي المفاجئ ،يحتاج إلى تجربة في هذا
الجانب المهم تكون قادرة على تحديد مالمح
الفالح البسيط في الريف وارتباطه الوجداني
ثقافيًا ب��أرض��ه ،وإل��ى استجالء المعابر إلى
الكهوف والبيوت المخبوءة في العتمة ،وقد
تحجرت قلوب أهلها ضد الصدقة واإلحسان وكل
األماكن األخرى التي تنبض بالشقاء وتحيا في
انتظار المواسم القادمة..
وال أنكر أني قد عشت ساعات شردت فيها
مع صراخ الكائنات الشعرية تحت سقف اللغة
المنحازة إلى طبيعة الشاعر فؤاد نعيسة ،وكانت
ابنة طبقة غنية لرحلته في المشاعر التي تجاوزت
سحب الدخان وبرد المالبس الداكنة ،وسارت
في فلك الشعرية بانفعالها الصوري المفتوح
على الصدمة التي نقلتها اإليحاءات الباطنية
وما فيها من فطرية مغلفة بالنقاء ،اختبر معها
درجات رؤيته تحت السقف والجدار مؤتلفًا مع
معطيات الفن إلى حيث تمسك األصابع برداء
الزخرفة ،رغم كل مالمح السواد المتخفي وراء
األجفان في عالمه..
في ديوان (آه يا ضيق العناوين) الصادر عن
اتحاد الكتاب العرب عام  ،2004يمكن القول إن
أطيافًا كثيرة قد نابت عن الشاعر وهو يحمل
أوراقه المسافرة ،ولهذا اختار عنوان مجموعته
الشعرية مستخدمًا اسم الفعل (آه) ،وحركه
بوعي شعري نضجت من خالله مداركه الفنية
على مستوى معرفة دور العناوين كعتبة تسعف
القارئ ،بمفاتيح الدخول إلى النص الشعري
مهما كانت درج��ة غموضه ،وب��دت االهتزازات
اللغوية في النصوص ،وقد غلب على بعضها
ما يمكن القول فيه بأنه يشبه الفزع الرومانسي
في عالم الخيال الذي تستوطنه العجائب ،ومن
ثم المحاولة في خالصه من غربته الداخلية،
كونه شاعرًا تمرد على عوزه ،واستطاع أن يكون
م��ن عشاق الحرية وال��وط��ن م��ن دون اعتناق
(اإليديولوجيا) التي تنزل بالشعر إلى مرتبة دون

فؤاد نعيسة
مستوى حريق النار التي هي في األساس لباس
الشاعر الذي ال يموت..
وإذا كانت المفارقة قيمة فنية تعكس وعيًا
على سلم الذائقة ،ليتفاعل الشاعر مع سالمة
المبنى وقدرة المعنى على تجاوز المألوف إلى
التأويل وشرعنة التفاسير ،فإن نص فؤاد بعنوان
((تأريخ)) الذي افتتح به مجموعته (آه يا ضيق
العناوين) قد ارتدى قناع الصقر الذي حمل إليه
نبوءة القيامة الصغرى ،وعكست مفرداته امتثال
هيجانه الشعوري لحدس جديد ،هو أن اإلعصار
ِ
ال يأتي فقط عبر القيامة ،وإنما عبر هذا الوباء
الذي يمثل انكسار القيم الكونية ودحرجتها
باتجاه الضياع..
وفي اختبار الموقف الشعري ،نستطيع ان
نحسب مضمون النص لصالح ص��وت شعري
تجاوز فيه الشاعر خوفه من القدرية أحيانًا ،وأومأ
لنا بإشارات استجلى فيها البعد الملحمي لفكرة
النص رغم قصره وتكثيفه ،ص 5من الديوان
يقول:
«يا ويلي ما أشقى /أن تلقى صقرًا ملقى/
محني القامة /يروي تلك عالمة لوباء أو قيامة»..
وم��ن ال��روح الشعبية يمضي الشاعر في
تعرية كل ما يسيء إلى الخطاب االجتماعي
واإلنساني ،وحتى البطولة تالئم خط القصيدة
العام باتجاه تاريخي يدلل على ق��راءة نقدية
مبكرة لواقع المجتمعات العربية ،التي شهدت
ثورات ما تزال آثارها في الذاكرة ،رغم المسافات
الزمنية الطويلة التي مرت ،وال سيما ثورتي الزنج
والقرامطة اللتين أدتا غرضًا إنسانيًا على صعيد
تحقيق العدالة وصون الكرامات وحماية حقوق
المرأة وصك النقود التي تحمي غوائل الفقراء
والمحتاجين..
وفي العنوان الثاني (الذبح) ثمة إش��ارات
لتلك الثورات التي تحمل همًا ثقافيًا للشعراء
أمثاله ،م��ازال فيه الحاضر عاجزًا عن التغيير
وتقديم البدائل ..ص  8نفس الديوان يقول:
«في ثورة الزنج /على أسوار بصرة /يا عراق/
ذبحوا أب��ي /والقرمطي أخ��ي ذبيح /منذ عهد
الدعوة األولى /ذبيح يا عراق»..
حين فرغ فؤاد من إعداد نفسه فنيًا ،أثبت
للقارئ أنه عدو المال ،وراتبه كمدرس يكفيه
الحاجة رغم كل شيء ،وهذا ما تنقله تجربته

الذاتية  ،وتدلل عليه مواقفه الشعرية التي
تلتمع فيها ومضات صافية متنقلة هنا وهناك..
وف��ق��دان العدالة االجتماعية واستعداء
األنظمة العربية الشمولية لطبقة الفقراء
والكادحين كان سببًا النهيار تلك الثورات ،التي
كانت أدواتها بسيطة ،وربما عاجزة تجاه الزيف
الذي صنعته العروش ،وتجار األسلحة والحروب،
وتداعيات فؤاد تبدو واضحة في استهالل بعض
قصائده وخواتمها ،تلك التي ج��اءت بأغلبها
على شكل مقاطع قصيرة مع استثناءات قليلة
لعناوين انضبطت فيها هواجسه بمشاهد
حزينة صبغتها الحرفة ،واستطاع ان يجمع في
استهالالته بين مشاهد حياتية ،يحتاج فيها
من حوله إلى حرية التعبير ومزاولة النشاط الذي
يرغبون فيه ،ولكن التكثيف والتواصل مع صوره
قد يحتاج إلى التأمل الطويل لمعرفة دالالته
البالغية العميقة ،وخاصة فيما يتعلق بالبنائية
الناضجة للتركيب الفني في تلك النصوص..
وإذا كانت الدرامية باعتراف أغلب النقاد سمة
من سمات الوعي الذي يؤسس لذاكرة النص عبر
انزياحات المفردة والصوت في دائرة بالغة الدقة
والحساسية الجمالية،
فبإمكاني القول إن الشاعر فؤاد قد أطل على
بيئته بصوته الشعري المكتنز بالحب ،وعبر من
هناك نحو عالم آخر؛ حيث بسط همومه وأحزانه
في تحدي الفجيعة ،معتمدًا عناصر مرجعياته
ومؤثراته التي يحملها التضاد المعنوي عبر
ثنائية خاصة ،قد تتحرك في وطنها المعجمي
وحريتها في السياق العام من إشارة إلى أخرى ..ص
 47من ديوان /آه ما أضيق العناوين:/
«آخ .من زور فيك الحضن واألم؟ وحر السبعة
األنهر حتى هدنا حر األوام /فشربنا المر من عام
لعام»..
ولم يستطع أن يتخلى عن غده ،رغم التجاعيد
التي لطمت وجه حياته في ظل مهزلة مارس فيها
األعراب سطوتهم على أشيائه التي يحبها ،ويدافع
عنها ،وف��ي مقدمتها أنهار دمشق السبعة :بل
أبوابها السبعة أيضًا ،وذلك ليوازي بين هذه األمكنة
وعالمي األرض والسماء والتي تحمل الرقم نفسه،
وهو الرقم .7
ص  48ـ ول��ه��ذا استخدم اس��م االستفهام
(من) في داللته العاقلة بما يوحيه طقسه الشعري
والخروج البالغي عن معناه األصلي إلى وجه استعاري
مقلوب من خالل تشبيهه للشام بحضن األم ،وإذا ما
تركنا هذه المفردات التي بدأ فيها اآله مرة أخرى
بما يحمله من هموم عبرت عنها يقظته في السياق
اآلخر من هذا النص ،أدركنا مدى أهمية التزامه
الوطني الذي نقله االستهالل /آخ /ومن ثم تأتي
النهاية باستخدام مشتق جديد هو اسم الفاعل /
صارخًا ،/والمصدر /انتحاري /كما في هذا المقطع:
ص :48
«وحده كان انتحاري /صارخًا عبر البراري /طال
عمر المهزلة /طال عمر المهزلة /يا شآم!»..
ومن هذه العتمة الضيقة التي يعلن فيها فؤاد
أنه قد ينتحر وحيدًا جراء ما يشهده من انكسارات،
يمكن العثور عليها بصفاتها المادية الداخلة
في سلوك المعتدين على قيم العيش المشترك
والحياة اآلمنة والظل العربي في مدينته دمشق،
ولهذا استخدم الفعل /طال/؛ حيث ال يكون وحده
المنتحر أو الذي يواجه كوابيس العقم في مدينته
الشام ..ومع ذلك لم يجعل من الشام مدينة بعيدة

عن فهم ما يجري فيها أو حولها؛ ألنه لم يدخل إليها
من خالل حلم شعري فقط؛ بل من واقع عاشه بين
حاراتها وفوق أسطحها وتحت قبابها ،وظل وفيًا
لسحرها رغم كل الحسرات..
إن التفاصيل التي وقف عليها النص قد حملت
انعطافًا استولدته طبيعة األلفاظ التي سال منها
لعاب الهم الشخصي للشاعر ،ليصل أخيرًا إلى
مشاركة ّ
عامة تكون أكثر شمولية واتساعًا..
ما كتبه الشاعر فؤاد نعيسة اعتمد نسيجًا كسر
فيه بنية النص السلفي ،من خالل خيوط متعددة
رسم فيها أشياءه الودودة والقريبة إلى واقع الناس
بشكل عام ،وجمع كل ذلك تحت سقف التفعيلة
فيما يزيد على اثني عشر عنوانًا شعريًا ،استحضر
فيها شهوده الذين هم من طبقة موحدة في رؤيتها
للحياة التي ماتزال هاجسه في بعدها المحلي ،وهذا
البد منه ألي شاعر حتى يتجاوز محليته ويتصل
بعالمه اآلخ��ر؛ وهو حريص على إيقاعه المحدث
بحيث تتدافع األص��وات الشعرية كموجات البحر،
لتخدم عمارته للنص بإتقان ،وفي اعتقادي أنه
كشف عن صور متخيلة قد تجمع الوهم بالحقيقة
في اقترابها من اليومي المعاش ،وهذا ما يمنح نصه
الشعري موقفًا جدليًا تتجدد فيه األنماط الحاملة
للرمز الشفاف واللغة الخادعة التي يضيء عبرها
أفكاره ،وتتحول في هذه الحالة كل ومضاته إلى
صيرورة يصاغ منها الموقف على األرض ،ويشمل
ذلك كل الموضوعات التي تناولتها نصوصه ،وثقب
عبرها اآلف��اق البعيدة من دون أن يكون مقلدًا ،أو
يحتفظ بأسماء أخرى كانت قد سبقته إلى المرافئ
والشطآن..
أما ديوانه األخر /قد تعشب الصحراء يا ولدي/
الصادر عن دار النمير عام  ،2006فقد استهله
الناشر بكتابة مقدمة قصيرة دللت على قراءته له،
ويكفي أنه قال :هذا شعر يقدم نفسه ،ولن نختلف
ً
مع أحد بأن الشعر فعال هو الذي يقدم نفسه بأي
شكل كتب ،وبحدود معرفتي أن كثيرين ممن كتبوا
الشعر قد غرقوا في عتمة التنظيرات أحيانًا ،ولم
يدركوا ما تعنيه الجوانب اإليجابية التي يتشكل
منها هذا الشعر ،والسيما األداء اللغوي ،والصورة
واألس��ل��وب؛ لكن الشاعر هنا باعتماده النموذج
األكثر معانقة للعصرنة والتحوالت التي شهدتها
الثقافات العربية والكونية ،كان خيارًا عفويًا فرضه
عليه االنجاز الجديد واالنبهار بكل ما تحتاج إليه
ً
ً
الحضارة ،محاوال أن يصنع منزال يسكنه النموذج
اإلنساني الفاعل في صناعة المتغيرات بكل أبعادها
بما في ذلك معادلة استخدام الملعقة والسكين
على مائدة اإلفطار ،ص  61في ديوان/قد تعشب
الصحراء ،/يقول« :أنا في ضمير البادية /عبرت بي
اآلماد آهة جارية /يا مضرب الخيم الندي /أدر على
الندمان ما شاء الهوى خمرًا /وألحانًا من السحر
الخفي وقافية»..
وتمخضت رحلته من البادية إلى أماكن يستريح
فيها على جرعة الخمر واالستماع إلى أخبار المذياع
عما يجري حوله عن هذه األلحان الشجية ،التي
طلعت بها مفرداته الناضجة ،والسيما استخدامه
الضمير المتكلم أنا؛ فهل كانت ترافقه في رحلته
مع هذه المقاطع حالة من تصوير آخر لخلواته التي
حملته نحو أسمال الخيام المهجورة ،وهو يعزف
على إيقاع جده الفراهيدي بحثًا عن حضارة النص
المعاصر من دون أن يحمل اإليقاع شكل النغم الذي
البقية ......................ص22
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الفيض اإلنساني و العاطفي
في مجموعة (الطريق إلى الحلوى)
للروائي القاص محمد رشيد الرويلي
�أحمد جدعان ال�شايب
يفاجئنا الكاتب محمد رشيد الرويلي في
غالب قصص المجموعة ,بتدفق العاطفة
المنحازة لإلنسان الذي يقف على حافة الهالك,
في مجتمع ينشغل بأنانيته ت��ارة ,وع��دوان
متغطرس غاشم ,ال يبالي بأية قيم أخالقية تارة
أخرى .ويبدو الكاتب هنا مثل ج ّ��راح ,يمتشق
ّ
مبضع العبارة ,ليشكط الجلد ّ
ليعري ما
الميت,
يختبئ تحته من قيح وصديد.
ع��رض ال��روي��ل��ي قصصه ب��أس��ل��وب أدب��ي
مشغول بحس رفيع ,حتى ّ
ليخيل إلينا أن بعض
النصوص ,صيغت بطريقة تحار فيها ,أهي
قصيدة نثر ,أم نثر شعري ع��ال؟ .ففي قصة
ً
(ضربة شمس) مثال يقول في ص( 124فيه
ً
يغدو إلى مرقده الشذا ,عابقا بالندى .وتحط
على شجيراته العارية طيور األمان ,فيه يرتب
ُ
العاشق مدامعه وأشواقه ,فيه تختصر أزاهير
الروح ,فيه أكون المدى والصدى).
ً
لم يكن هذا قوال مجانيًا ال ضرورة له؛ بل كل
َ
مقطع كان الزما ,وكل عبارة هي ضرورة ,حتى
لنجده يعمل بعفوية ,بما قرره (أدغار أالن بو)؛ إذ
ُ
قال (يجب أال تكتب كلمة واحدة ال تخدم أغراض
الكاتب) .العفوية هنا ال تعني أن الكاتب يكتب
دون هدف؛ بل تعني السليقة والملكة التي
امتلكها رشيد الرويلي بعد تجربة طويلة في
مضمار القص والسرد.
ً
لكنني كي ال أبدو متناقضا مع عرضي هذا,
سأنوه إل��ى كلمة واح��دة زائ��دة ,وغالبًا تأتي
ً
سهوا على كل لسان .ففي ص  108نجد كلمة
(القدماء) في عبارة (آلهة اإلغريق القدماء) فهي
ً
حشوا ,ألن اإلغريق وآلهتهم
كلمة زائدة جاءت
قدماء.
إن م��ا تعرضه قصص المجموعة ,عالم
يكتنفه الزيف والخداع والظلم والعسف والال
مباالة .ما يؤكد قول الدكتور مسعود بوبو(:عالمنا
مستنقع من الوحل ,من أي جهة جئته تتسخ)،
ومع ذلك يستمر الكاتب في مواجهة العسف
والخداع والال مباالة ,كحقائق متداولة في الحياة,
يخشاها الناس أو يداهنونها ,فتقيم بين
ظهرانيهم ,رغم ّ
تعرضهم لصنوف األذى ,ومع
ذلك ال يقدرون على مواجهتها باألذى .تقول
هيلين كلير(:مواجهة الحقائق وجهًا لوجه..
ً
أكثر أمنا من تجنبها ,فكثيرًا ما يسقط الجبناء
صرعى كما يسقط الشجعان).
ً
محمد رشيد الرويلي ليس حياديا هنا,
هو كما قلت منحاز ومتعاطف مع المسحوقين
والمقهورين ,إنه موقف نبيل في كل األحوال,

وال يؤمن بالجفاف الروحي ,وحيادية المشاعر,
(السنتمنتالية) التي أس��س لها (أرنست
همنغواي) في قصصه منذ أكثر من خمسين
سنة .هناك فرق كبير بين أن يكون الكاتب
ً
حياديا ,وبين أن يتدخل في سير الشخصيات
واألحداث وآرائها ومواقفها ,وبين أن يتعاطف
َ
المستضعفة في المجتمع.
مع الشرائح
وبكلمة موجزة ,ال يكون نصًا أدبيًا عظيمًا ,أي
يحتو دفقة من العاطفة ,وشحنة
نص ,إذا لم
ِ
من المشاعر اإلنسانية النبيلة.
في قصة (الطريق إلى الحلوى) نجد ذلك
الرجل التعس (أي���وب)؛ ال��ذي يحاور زوجته
باستغراب ,عن يسر جارهم (مرزوق) الفجائي,
ألنه صار يجلب لعياله حلوى كل مدة ,بينما هم
ال يذوقونها ,وحين يعلم أنه يتبرع بدمه ليأخذ
لقاءه ما ّ
يؤمن لعائلته بعض ما يشتهون من
حلوى؛ يسرع (أيوب) للتبرع بدمه ليتلقى نقوداً
يشتري بها حلوى مثل مرزوق.
في هذه القصة بعض المبالغة ,لكنها قد
تكون مبالغة الخيال ,ال مبالغة الواقع.
نالحظ توظيف األسماء في فكرة القصة,
فأيوب ,الرجل الصابر على فقره وتعاسته,
كناية عن صبر أيوب النبي ,أما مرزوق ,فاسمه
كناية عن الرزقة التي جاءته فجأة.
وفي قصة (تراتيل في دائرة العقم) تهتز
مشاعر ال��رج��ل ال��ش��رق��ي ,ال��ذي ُي��خ��دش ,بل
يفتت كبرياءه ورجولته همس الخيانة ,فكيف
بحقيقتها؟.
َ
إنها ثقافة مجتمعات عايشتها أالف
ّ
الكلية
السنين ,ومهما سعى الفرد للذوبان في
اإلنسانية ,والتوحد بقضاياها ,يظل الشعور
بالخصوصية ً
ً
متأبيا على اإلذعان للشروط
نافرا
المبرمجة ,لالنخراط في العالمية وثقافتها,
فذلك الرجل حين أقدم على فعل ّ
خير ,لينقذ
المرأة في مخاضها ,اقتيد إلى المشفى ليتسلم
ً
سفاحا ,علمًا
المولود بعد هرب أمه التي حملته
أن الرجل أب لثالثة أوالد .وحين يكشف مدير
ّ
ويصرح
المشفى إثر التحاليل ,أن الرجل عقيم,
له بذلك ,تبدأ دوام��ة الرجل ,إل��ى أن يصاب
بالجنون.
نجد خطأ فنيًا في ص()19؛ إذ تتغير صيغة
الخطاب من الغائب إلى صيغة األنا في( :عندما
رأى الضابط يقتادني إليه ,أطلق سهام عينيه
في وجهي ,وهمس في أذني) .األصح أن يقول
(:عندما رأى الضابط يقتاده إليه ,أطلق سهام
ً
متناغما مع
عينيه في وجهه) .ليكون السياق

محمد رشيد الرويلي
صيغة السرد القائمة.
وف��ي قصة (ال��زن��اة) .رغ��م طولها نسبيًا,
قياسًا بباقي قصص المجموعة .إال أنها ّ
مشوقة
بموضوعها وأسلوب عرضها .وحوارها ,هي أقرب
إلى (البيوغرافيا) السيرة الذاتية؛ حيث كان
الراوي هو البطل عبد لله ,وجرت الصياغة بصيغة
ً
ً
تغييرا مفاجئا بال
األنا .حتى قبل النهاية ,نجد
ّ
مسوغ ,إذ تحولت الصيغة إلى الغائب ,فيقول
ص( :37أطبق الصمت بفكيه عليهما هنيهة,
ما لبث عبد الله أن خرج إلى الشارع يشق طريقه
وسط الزحام) .وهكذا حتى النهاية .هذا خطأ
فني غير مستساغ ,ألنه ال ُيعد من قبيل تعدد
األصوات في القصة؛ إذ عليه االنتقال من خطاب
ً
ً
إلى خطاب ,انتقاال منطقيًا معقوال .كالمونولوج
ً
مثال .أما عنوان القصة فال يتفق مع موضوعها
كما أرى.
ف��ي قصة (لهيب االن��ت��ظ��ار) ط��اق��ة من
المشاعر ,تطفح باأللم اإلنساني ,ولوعة الضياع,
وحرقة االنتظار.
نلحظ خطأ فنيًا يتعلق بصيغة الخطاب في
عبارة على لسان الحبيبة (األنا) ,األصح أن تكون
بصيغة الغائب(.وصار صوتها يصرخ كل حين)
ص.40
ّ
أما في (سعير االنتظار) التي ال أم��ل من
قراءتها ,فقد قرأتها م��رات ع��دة ,ألستمتع
بأحداثها المتوالية ,إال أن ّ
الرويلي باستطاعته
االس��ت��م��رار ف��ي ت���وارد الشخوص واح���دًا بعد
آخر ,وفي كل مرة عند أبي قاسم ,الشخصية

مجموعة الطريق إلى الحلوى
المحورية ,تبدو الشخصية األخرى القادمة بعد
أن تبعث في نفسه الرهبة والرعب ,ألنه يظن
أنها الموكلة بقبض روحه ,وتكون أي شخصية
َ
قادمة إليه ,يعرفها .وهي ال تمثل ملكا ,لكنها
أتت إليه لحاجة لديه غير روحه وحياته.
ّ
ُ
تستمر أزمتة النفسية التي خلفها حلم أو
رؤيا ,حتى يأخذ أنماطًا عدة من الشخصيات,
كالمرأة والطفل ,وأص��ح��اب مهن ,أو يكون
ً
البعض لهم ديون عليه مثال.
لو استمر الكاتب بهذا العرض الذي اعتمد
فيه األسلوب الوصفي غير المباشر ,ما جعل
العبارة ساحرة ورشيقة ,لكنه شاء أن ينهيها
بعد حالتين وشخصيتين فقط ,خشية منه أن
تصيب القارئ بالملل ,وشاء أن ينهيها ,وهذا
شأنه ,وكنت أتمنى لها أن تمتد أكثر ,ورغم
ذلك فهي قصة رائعة ومبتكرة.
أما (أوار االنتظار) فقد أبقتنا في دوامة
االنتظار الذي ّ
يتزيا بأردية متنوعة ,وفي أواره,
ً
مختفيا عن أنظار عناصر
نجد البطل ينتظر
ً
األم��ن ,فيعيش في غرفة كالزنزانة ,منعزال
ليجدهم في النهاية بعد أربع سنوات ,يبحثون
عنه ليسألوه عن أحد أصدقائه ,كشاهد فقط,
لكن رعبه من غيابة السجن ,جعله يتوارى خطأ؛
حيث فقد خالل عزلته أعز ما يملك من أحبته,
(أمه).
في قصة (شتائم عذبة) .التي جاءت على
شكل مقلب م���دروس ,رت ّ��ب��ه ح��ازم لصديقه
مصطفى الذي ّ
يدعي الشعر ,ويستخدم شعره

 2012 /4/7م 16 -جمادى األولى1433هـ
السنة السادسة والعشرون

للهجاء والشتيمة غير المقصودة بحيث
تبعث على الضحك وال��م��رح .ويبدو أن يد
ُ
حازم لم تكسر حقيقة ,لكنه افتعل الحالة
التي ّ
ضمنها مصطفى في شعره أثناء هجاء
حازم وتصريحه بأنه سيكسر يده ,ليضحك
األصدقاء .لكن القاص ّ
الرويليّ .لمح ,إلى أن
أي كاتب ,يعتمد الغموض في شعره وأدبه,
علينا أن نصنع له جنازة موته ,ألنه ّ
مدع وطارئ
على الشعر واألدب.
ُ
في ختام القصة ,لم يصب مصطفى بأية
صدمة؛ إذ ّ
تحول الموقف برمته إلى موجة من
الضحك النقي.
أما قصة (التعويض) فتتضمن سلسلة
من الخيبات ,يعقبها وفيات ألصحاب األرض
التي وضعت ال��دول��ة يدها عليها إلنشاء
مشروع ع��ام ,لكن تعويضهم تبخر وامتد
ّ ً
ً
محمال بالوعود ,ولم يحصلوا
الزمن سنينا,
ُ
على شيء ,وضاعت األرض بالقوة وأه��درت
كرامة صاحبها .بينما ّ
يأمل نفسه بالتعويض
ً
سرابا.
الذي كان
في قصة (فأل الدروب) .نجد تلك العجوز
المتشبثة بأرضها .بجذرها ,ال يفارقها
الدمع ,إثر م��رارة الفقد ألعز األحبة ,تعطي
ً
درسا لحفيدها الشاب ,بالبقاء والحفاظ على
بقايا أم��ل ,بينما هو يستنهضها للرحيل
قبل اجتياح اإلعصار ,الذي هو العدو الغادر,
الطائش ,اللئيم ,لقد حقن العرب بجرعة من
الذعر فاستكانوا .حسب رأي العجوز التي
ّ
يهمها أن تعرف من يبقون في ديارهم
ال
وأرضهم ,يودعها حفيدها ليختار طريق
الجهاد؛ إذ يفجر نفسه بين عسكر العدو
فتقتلهم أشالؤه.
وجميل أن يشبه رشيد الرويلي (البعوض)
ً
في قصة تحمل االس��م ذات��ه عنوانا لها,
ّ
يشبهه بالطبيب ,أو يشبه الطبيب بالبعوض؛
إذ اعتاد على اعتماد طرق وأساليب المتصاص
ّ
جيوب الناس ,بأساليب مغلفة بالعلم الذي
ّ ٌ
ّ
عينة تمثل مصاصي
يدعيه ,كأن الطبيب
الدماء في المدينة .وليس األطباء وحدهم؛
بل التجار والمحامون ,يرتعون ويثرون على
حساب البسطاء والمضطرين.
بينما يمثل المختار السلطة التي أعفت
نفسها من وجود حل للقضاء على مصاصي
الدماء.
أما في قصة (األنثى والقصيدة) يريد
ّ
الكاتب أن يفند قول من يقول (:إن المرأة
هي الملهمة للشعر ,وخاصة الغزلي) ,ومهما
حاول الشاعر استحضار نساء من مخيلته,
ال تأتي قصيدة حقيقية ,لكنه بمجرد أن
يجتمع بها ,يرمي بأدواته وأقالمه ,ويتفرغ
لهمسها وشميم عطرها؛ إذ يقول( :لماذا
أكتب القصيدة وهي بين يدي؟).
في قصة (قوافل من رمل ودخ��ان) نقرأ
محنة العراق .التي يتناولها بألم يخفي في
داخله عزة وكبرياء ,تتضمنها رموز متتالية,
بأسلوب أدب��ي رفيع ,يعتمد نبل العبارة,
وجمال الكلمة.
قد تبدو القصة غامضة ,لتزاحم الرموز,
حتى َل ّ
يخيل للقارئ أنها غير واقعية ,لكن
القارئ المتأني لكشف ذلك الوشاح الشفاف,
ال��ذي يغلف عباراتها الرشيقة الشيقة,

سيجد نفسه أمام نص حداثي أصيل.
يقول الناقد (وين ه��وث)(.ال يحق لناقد
أن ينقد ً
نصا ما لم يبذل جهدًا في قراءته
ي���وازي الجهد ال��ذي يبذله المؤلف؛ وهو
يقضي الساعات واأليام ,وهو يكتب نصه).
وفي قصة (اللصوص) التي استخدم فيها
الفانتازيا والخيال الغريب ,لكنها بكليتها
رمز للصوص جاؤوا من خلف البحار بطائراتهم
ودباباتهم .ليسيطروا على مقدرات شعب
يمتلك الحضارة والمجد والتاريخ من خالل
آث���اره العظيمة عبر آالف السنين ,نجده
يستمر في تذكيرنا بمحنة العراق ,ولكن
رغم كل جبروت اللصوص وخططهم لنزع
ّ
المجد والرفعة عن شعب بنى ذاته ,وخلف
األثار واألمجاد من رقم وقوانين وتماثيل ,في
النهاية يعلق األمل بالنصر والخالص ,على
الحضارة والمجد التليد الذي اليبيد.
ّ
في قصة (ضربة شمس) كأنه يشبه ما
حدث مع البطل بالحلم أو الهذيان والهلوسة,
إثر ضربة شمس ,فغدا محمومًا يهرف من ال
شعوره برؤيا أحضرت ربة الينبوع من التاريخ,
ً
ً
ً
أثيريا,
ليراها أميرة أو ملكة أو مالكا شفافا
وك��ان يمني النفس اللقاء بها ,وعشقها
ليبترد جوفه من حرقة الشوق ,يتخيلها
تحدثه وتطلب منه أن يقص عليها الحكايا.
لكننا ال ندري لماذا جعل منها فجأة عابدة
تدين باإلسالم ,فقدمت له النصيحة والقرآن,
وسبحة طويلة وهربت.
ّ
وحين هرول خلفها يطلبها ,تثبت في
مكانه بأياد يعرفها؛ فهل األيادي آثمة لمنعه
من لقائها لكي ال تستمر حياة المسلمين؟
أم منعته ألال يغوص في التخلف والجهل
والغيب؟ كان رمز المرأة والقرآن والسبحة
ً
مقحمًا .فهو ال يبدو متفقا مع فقرات النص
الوجداني الرفيع.
أما في قصة (أصوات الهزيع األخيرة من
ليلة العرس) فتواجهنا لوحة من الذكريات
الطيبة ,ح��ول ال��ح��ي��اة البريئة البسيطة
بأفراحها وجمالها ,قبل أن تهب الريح التي
تغ ُ
ير الريح على مواطن
يرمز بها للعدوان؛ إذ ِ
الفرح ,فتقتلع األزاهير والرياحين .ومن حيث
ّ
الشكل ,قطعها الكاتب إلى مقاطع بأرقام
ّ
وضمنها بعض األغنيات الشعبية
وعناوين,
المأساوية ,ألنها ت��دور على لسان األرض
وهي تخاطب ابنها بصوت درامي يحمل عزة
وكبرياء.
ينهي المجموعة ,بمجموعة أخ��رى من
القصص القصيرة جدًا ,ويعنونها بـ (ومضات)
ّ
ذهنية,
وكانت كل واحدة منها تمثل ومضة
ّ
حملها بعض المفارقات المدهشة.
إن كتابات الرويلي ,رافد من روافد األدب
العربي الحديث ,اعتمد في أسلوبه على السرد
التلقائي ,بعبارة منتقاة ,تبدو فيها مالمح
الجملة الشاعرية المكثفة .وإصابة المعنى
للوصول إلى الغرض بجمالية الوصف غير
المباشر.
صدرت مجموعة (الطريق إلى الحلوى) عن
اتحاد الكتاب العرب سنة  .2007وردت بعض
األخطأ البسيطة ( :دموعا) ــــ دموع( :الضحك)
ـــ الضحكة( :قهقهة رجل)ـــ قهقه رجل:
(القتير)ـــ القتر أوالقتار.
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ضفاف
قراءة في مجموعة ( أناشيد على
ِ
المطر) للشاعرة جازية طعيمة
فا�ضل َ�سفان

جازية طعيمة
َّ
َ
َأع َ
رفت َ
ساحرًا في شهر نيسان من ربيع غامر؟
ألوان َالزهور في حديقة غن َاء ،تراودك
أطيابها عبقًا ٌ
ٌ
ُ
ّ
ُ
أجانب الحقيقة إذا قلت لك بصدق التوجه :تلك رشفة مسكرة من أزهار هذه المجموعة اآلسرة ،وال
ال
ِّ
ُّ
ُ
ّ
حرف
أدري كيف أرتل انطباعاتي السريعة ،وأنا أكاد أقرأ أنفاسي الحرى تتماوج انبهارًا مع كل نبضة ٍ
من هذه الباقة السحرية.
ً
ً
زالال ،حين ِّ
فأنت في القبلة األولى من دفق الوجدان تقرأ َ
تغر ُد صادحة(:ليس
همس بوحها عذبًا
ّ
أغني  /فاسأل األحرف عني  /النفالت السوسن المجدول في خصلة لحن  .../إنني ٌ
قلب لديه
جرمًا أن
ِ
ّ
 /وهو لي خبزي ودني) ص8
(:مطر من حرير البكاء ُّ /
يتكرر في اعتراف ّ
مشوق ٌ
َ
يشد يدي كي أسافر في وحشتي
وهذا البوح
ِ
ُ ٍ
ِ
ٍَ
ُ
 /حيث المدى رئتي  /والقصيدة أنفاسي المتعبه) ص.9
ُ
ُ
َّ
ٍّ
بأي ِسر تبوح هذه الشاعرةِّ ،
وال أدري ِّ
المخزون،
وبأي
الر ِ
ٍ
جناح تحلق ،وأنا استشف سماحة ٌ
جاء ٌ
ِّ
ُّ َ
وتر ،يصدح في المدى بعطش الوجدان( :هو أنا  /وكالنا قصيدة مكتوبة/على
يجرد بوح اعتراف لكل ٍ
الخريف األخير).
باب
فهل ِ ُ
ُ
رد بعض ما ّ
َّ
يجسد وجهًا من
الس
خالل
من
أستقرئ
وأنا
بامتياز
القراءة
يحسن
قارئًا
كنت
ِ
بعد َ
ّ
هموم الذات ،بصدق الكلمة ،في َ
يها ُّ
ّ
المتمعن يجد فيما يقرأ ،قاسمًا
والتأملي؟ فالقارئ
الروحي
مشتركًا يقايض َّ
الهم والعذوبة معًا.
ً
ّ
بعض هواجسي المتجسد ِة نسمة آفلة ،تتجلى في كثير من اعترافاتها
الرؤية واحدة من
تلك
ِ
الخارجة على ُق َ
الكتمان.
ة
در
ََ
ُ
أعذب هذا البوح الوجداني في تسبيحة ِّ
وما َ
ترسمه شاعرتنا المبدعة ـ جازية طعيمة ـ نغمًا
الحب
َ
ني/ي َه ّجي أصابعي حين ألتقيه  /هناك في مجاهل الحريق  /حيث ال أحدَ
ُ
(الشاعر الذي ُي َد ّل ُل ُ
خالدًا:
ُ َ ُ ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
رجمني  /يعرف أني ما بعد حروف الهجاء) ص 33
الشاعر الذي ي َت
يبوح بالندى / ....
الوجود الحاضر أبدًا في كثير من نفحاتها ومفارقاتها
بترتيلة
تلمس ذاتك حضورًا شفافًا
ِ
ِ
وتكاد ٌ
َ َُ َ
ُ
َ
(شفتك ذابلة  /هل تريد العبور من حبري إلى نهر الحياة؟) ص62
ً
وفي ألق االعتراف تتوهج اشتعاال في صورها المفعمة باللهفة والحنين:
(أناملي ُ
صحراء التجلي  /وضفتي األنثى العاشقة) ص70
االرض في
نهر
ِ
ِ
وقد أرى في سردها بعضًا من حصوني الغائمة في مثل هذا البوح الشفاف:
َ
ُ
االنخطاف  /كيف التقينا على َّ
ُّ
الوعد /
قم ِة
الشعر  /منذ لحظة
انبثق
(يارب
ِ
ِ
كيف ِّ
َ
عر  /في ِزحام األزمنة؟) ص 76
وخلقنا ِرداء الش ِ
ِّ
ُّ
َ
ُ
ِّ
ترسمه
الحب
شة معًا دافق
ومهما تناءت المسافات ،تظل نغمة المواويل الحزينة والمتعط ِ
ً
وجرح االنكسار،
الشاعرة ،تغريدًا لحلم لم يتمثل بأرض الواقع إال خياال ،ولم يترك سوى لوعة المرارة
ِ
ِّ
ُ
ّإنه هاجس ِّ
مشارف
العليلة على
الممتد على مساحة الوطن ورؤاه( :وطني أنوار المساءات
الهم
ِ
ِ
الربيع اآلتي) ص َ 82
َ
َّ
عذبة النغم في ترتيل ِّ
سرها العسير الوالدة ،في مثل هذا الرجاء
ولعل همسة الوجد تأتي
َ
ُ
ُ
ّ
اشتياقات حنيني  /يرتدي
الروح ليشعل
(رأيته عذوبة الفرات في نيسان  /يتدفق في فلك
المتخيل
ِ
ِ
أحزاني) ص 119
ً
وجداني ،المرأة تملك َّ
حس األنثى ُ
ٍّ
لحظة إبداع
في
مجسدة
مه
وترس
اعتراف
الشعرية،
الباقة
هذه َ
ّ
ُ
ُ
َ
أحالمها حين تبوح بمخزون إنسانيتها المتمثلة برؤية
حاصر
واعدة ،مرارة الواقع وعمق وطأته التي ت
ً
ُ
ُ
تجود به نفس المرأة المكتملة أنوثة واشتعاال.
يرصد ما
األلق الصادق ،وهو ٌ
شاعر ِة الجزيرة المبدعة «جازية طعيمة» في قراءة متعجلة،
تلك إطاللة سريعة على حديقة ُ أزهار ً
هي رؤيتي المتواضعة إلى من رسمتها غيمة بكرًا ،تمطر بألق الروح في صحرائي اآلفلة لوعة وانكسارًا.
ُّ
وكل التقدير لشاعرة العبق والنخيل ،يمامة الخابور ،المتجذرة انعتاقًا خصيبًا ،في أعماق األصالة
والتنوير معًا.
َ
َّ
وال يفوتني أن أقول إن المجموعة من إصدارات دار صائب لعام ( )2011وقد جاءت في مئة وأربع
وعشرين صفحة من القطع المتوسط في طبعة أنيقةّ ،
ضمت سبعًا وعشرين قصيدة من ألق الوجدان
ّ
في صور شفافة ونسيج لغوي جذاب.
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استقراء الصامت والصائت
في مسرحية ياسر مدخلي*
(عزف اليمام)
�صباح االنباري *
ً
انطالقا من العنونة (عزف اليمام) وقبل الدخول
ً
إل��ى عالم النص ،نشير أوال إل��ى أن (اليمام) هو
ما يعرف بالحمام البري مؤنثه (يمامة) ،وغناؤه
ً
رمزا بديال
هديل ،وقد قرن المؤلف
العزف به لكونه ً ٍ
لشخصية تتشابه معه ً
رمزيا ،فيحل بديال عنها.
أحداث النص تبدو مرتبطة مع ما حدث أو يحدث
حول المؤلف ،وإدراكه لها ،ومن ثم كتابتها كما جاء
ذلك في المقدمة المقتضبة التي وضعها ياسر
ّ
مدخلي لنصه ،مذكرًا أن الوقائع امتزجت في خياله،
فرأى أن من الضرورة بمكان البوح بها أو تدوينها على
الورق ،ومن ثم تقديمها من على خشبة المسرح.
إذا استبعدنا شخصية (الكاتب) داخل النص،
ً
شكليا حسب ،ف��إن المسرحية
ال��ذي ك��ان دوره
اشتغلت على شخصيتين رئيستين (األول والثاني)
اتصفتا بالضعف ـــ كما جاء في مالحظة المؤلف
ـــ على الرغم من مظاهر القوة التي اتصفت بها
ً
استنادا
شخصية الثاني .وأن الصراع بينهما أخذ ـــ
ً
عليه ـــ شكال هو أقرب إلى الهدوء منه إلى العنف
الدرامي .أما المكان فلم يكن له محددات دقيقة.
وما ذكره المؤلف في أول النص (جوار انقاض ..ربما
لميدان وسط العاصمة) لم نتلمس آثاره في سياق
الدراما إال ـــ وهذا استثناء افتراضي ـــ في الرقصة
االفتتاحية؛ فالمشاهد التي ظهر فيها (الكاتب)
جرت كلها في مكتبه .كما جرى المشهد الصامت
األول في مقهى شعبي .وجرت المشاهد األخرى
داخل غرف التحقيق في زمن هو (زمن الحرب على
اآلخر).
ً
وبعيدا عن الشخوص وم��ح��ددات الزمان
والمكان ،فإن النص ابتدأ بتمهيد هو في حقيقة
األمر مالحظة استباقية لفعل دراماتيكي راقص،
ص��ورت رم��وزه التعبيرية مدى التراجع ،والخذالن
العربي الذي وصلنا ،إليه بعد زوال أيام العز ،والكرامة،
ً
محددا إياه بمرحلتين تاريخيتين هما (ما
والكبرياء
قبل) و(ما بعد)؛ في إشارة إلى الماضي وانهياراته،
ً
مقطوعا بأصوات انفجارات،
والحاضر وتداعياته
ً
وهدير ط��ائ��رات ،وزعيق اذاع��ات ومتبوعا بإعالن
(الثاني) عن نواياه وأغراضه التي تبدو من خالل
قهقهته حقيقتها الديماغوغية.
المسرحية تضمنت ثالثة مشاهد صامتة،
كتبت باختصار شديد ،وتركت مهمة الدخول في
تفاصيلها إلى من يتصدى إلخراجها على الرغم
من رغبة المؤلف الملحة في نشرها؛ سواء من أجل
قراءتها رقميًا من على صفحات المواقع االلكترونية؛
أو ورقيًا من على صفحات المجالت أو الكتب .لقد
تحول المشهد المسرحي الصامت ـــ من جراء
االختصار ،وعدم الدخول في التفاصيل الحركية
واإليمائية المهمة ـــ إلى مجرد مالحظة تكميلية
سبقت المشهد الصائت ،وأنابت عن بعض أحداثه
ً
االستباقية .لنقرأ هذا المشهد أوال:
«مشهد صامت
مؤثر موسيقي يصعد مع ظهور االض��اءة على
زاوية في مقهى شعبي ،يحتسي فيه األول ً
كوبا
من القهوة ،يدخل الثاني إلى وسط المسرح؛ حيث
االض��اءة الحمراء ،ينظر إلى األول يقوم باعتقاله،
يتحول الجو العام إل��ى األحمر الختفاء األخضر
ً
تدريجيا».
من المشهد نستنتج ما يأتي:

ً
اوال .تضمنه على حركتين دراماتيكيتين:
األولى احتساء القهوة في المقهى ،والثانية دخول
الشخصية الثانية ،واعتقالها للشخصية األولى.
ثانيًا .استخدامه للمؤثر الصوتي المتزامن مع
المؤثر الضوئي بطريقة رمزية إيحائية معبرة عن
ً
جوهر ًالحركتين المشار اليهما في أوال.
ثالثا .ليس في المشهد ما يكفي من الحركات
واإليماءات التي تساعد القارئ على استقراء أبعاد
الشخصيتين ،واختالف غرضيما.
ً
رابعا :لم تكتمل عناصر المشهد الدراماتيكي
الصامت باشتغاله على التركيز واالختزال ،ألن ثمة
ما هو ضروري قد اختفى من المشهد ً
تماما.
ً
أما المشهد الثاني فجاء أكثر اختصارا وأشد
ً
اختزاال من سابقه؛ فقد ورد بالشكل اآلتي:
«مشهد صامت
التحقيق مع المعتقل بطريقة غير انسانية»
ومنه نستنتج اآلتي:
ً
أوال .لم تكن شخصية األول محددة بصفة تشي
بجوانيته ،أو طبيعته ،أو سلوكه االجتماعي ،وكذلك
شخصية الثاني.
ً
ثانيا .لم يتضح سبب التحقيق ،وال لماذا انصب
(بطريقة غير انسانية) على هذه الشخصية من دون
سواها من رواد المقهى.
ثالثًا .احتساء القهوة في المقهى يحدد بشكل
ما هوية المقهى الوطنية؛ فثمة مقاه ال تقدم غير
الشاي األسود ،كما هو الحال في مقاهي العراق على
سبيل المثال ال الحصر.
ً
رابعا .القطع باإلظالم جاء ً
معبرا عن تجزئة الحدث
وتشظيه ،واالنتقال السريع من مشهد إلى آخر ،وإلى
شيوع الظالم بين أجواء المسرحية ،وإلى اختتام
المشهد والبدء بما بعده.
عليه ِّ
يكون الحدث ما بعد المشهد الصامت
ً
الثاني مشهدًا صائتًا مستقال مقتضبًا هو اآلخر،
وداع��م��ًا للمشهد السابق الصامت؛ وفيه تعلن
الشخصية عن مللها من انتظار ما ستصرح أو
تعترف به الشخصية األخرى (المعتقل).
لقد استثمرت المسرحية صمت الرجل المعتقل،
ولكنها لم تركزعليه بما يكفي لجر االنتباه إلى قوة
فعل الصمت ،ومداه اإلنساني ،وجوانية معناه .ولعل
من األهمية بمكان اإلش��ارة إلى مسرحية الكاتب
المسرحي الراحل محي الدين زنكنه (تكلم يا حجر)،
وكيف استثمرت الصمت لصالح شخصية المعتقل
من بدء المسرحية وحتى نهايتها .إن ما يؤاخذ
على صمت الشخصية في مسرحية ياسر مدخلي
هو كسرها حاجز الصمت بالنطق ،ولكن ليس في
الموقف المطلوب ،والمالئم لقضية المعتقل .لنقرأ
هذا الحوار ،ونتبين حقيقة ذلك الموقف:
«الثاني  :لماذا تبكي؟؟ عجبي صمت وبكاء
إنك تذكرني بأيام غابرة ،عصور قد اندثرت تحمل
ذكريات مؤلمة ،برد وع��ري ،حر وج��وع ،قهر وإذالل
ودم��وع ،يكفي يا هذا أنني أكرهك أيها التمثال
أكرهك ..أكرهك(.يرفع عن وجه األول الغطاء) إنك
تأسر نفسك في زمن الحرية ..وهذه تعد جريمة
فانت تقمع نفسك وتتجاهلها ..لقد عشت ً
حرا منذ
ً
صغري ،آكل وأنام أخرج مع أصدقائي فتيانا كانوا
أو »..
األول  :أو ماذا؟؟

مسرحية عزف اليمام
الثاني ً :
أخيرا نطقت»
ً
لقد جاء القطع مؤكدا على هيمنة فكرة الجنس
اآلخر الغائب (الفتيات) على الشخصية حد أنها
أخرجته من الصمت إلى النطق ،وال نعرف لماذا أيضًا،
ولكن السياق يؤكد وج��ود ضعف ما في تركيبة
الشخصية ،وأن القطع لم يعزز حالتها الفكرية
في مثل هذا الموقف االنعطافي الكبير .المشهد
يسترسل بسرد قصة الثاني ،واألجواء التي أحاطته ـ
بالجور ،والظلم ،واالستبداد ،واالستعباد ،واالضطهاد،
والترهيب ،والتعذيب ،والنطح والذبح والموت الزؤام؛
وكل ما هو محرم عليه وممنوع منه ـ وينتهي كالعادة
ً
باظالم تام ليأتي الحدث الالحق صامتا ولكن من
دون أن يشير المؤلف إلى ذلك .الحدث الجديد جاء
ً ً
مختصرا أيضا وعلى الشكل اآلتي:
«مشهد بطيء لسقوط تمثال في وسط المسرح؛
يضيء بعهده مشهد الكاتب مرة أخرى كومضة
سريعة توضح انفعاالته».
إن الدمج بين حالتي سقوط التمثال ،وانفعاالت
(الكاتب) لم تمنح المتلقي التوضيح المطلوب .أراد
ياسر مدخلي إيهامنا بأن ما يجري من األحداث في
هذه المسرحية ،إنما يجري في ذهن (الكاتب) من
دون أن يقدم لنا بعض التفاصيل المهمة أو الحركات
الدرامية التي تعزز هذه الصورة ،بما يجعلها أكثر
ً
وضوحا لمتلقي النص في حالة القراءة ،والعرض في
حالة التمثيل ،وتوكيل هذه المهمة إلى من يتصدى
إلخراج المسرحية.
في المشهد الحواري الصائت الذي جاء بعد
حدد ياسر مدخلي مفهوم الشخصيتين
إظالم تامً ،
للحرية انطالقا من بيئة ،وثقافة كل منهما .فالثاني
يرى أن الحرية رهن بسقوط التمثال ،وأن سقوطه
يعني استعادة الناس لحرياتهم ،على الرغم من أننا
ال نعرف ما عالقة التمثال بالحرية ،أو ما عالقة التمثال
بالناس الذين يمثلهم (األول) ،فنحن نفترض أننا ال
نعرف بقصة التمثال وسقوطه ،أو أننا نطلع عليها
اآلن من خالل هذا النص ،وهذا افتراض مقبول .أما
الثاني فليس له ما يحدد شكل الحرية ،ألنها لم ترد
في مفردات حياته السابقة كاألكل ،والشرب ،والبيع،
والشراء ،وهذه اشارة ذكية إلى الكيفية التي على

ياسر مدخلي
وفقها ّ
شيأت الحرية من قبل قوى ظالمية جائرة،
عملت على جعل الناس في منأى عن مطاليبهم
الجوهرية.
ً
ً
مشهدا صامتا
وبعد إظالم آخر يقدم لنا مدخلي
على هيئة مالحظة تقول:
«تعذيب المعتقل وك��س��ر ساقيه ووجهه
مغطى».
ليشير بعدها وعبر حوار صائت إلى ما أصاب
األول الذي بدأ المشهد بتأوهه ،وشعوره المتفاقم
باأللم .في هذا المشهد ثمة استنتاج مهم يرد على
لسان (األول) في الجملة األخيرة؛ حيث يقول:
«األول :هل تفكر بالرحيل؟؟ جدير بك أن تفعل؛
فالحياة هنا ال تطاق لمن يعشق المكان ..فكيف بمن
احتله..
الثاني  :اصمت».
هكذا وللمرة األولى تتضح لنا حالة االحتالل التي
جاءت متأخرة في النص؛ لتلقي األضواء على ما سبق
من مطبات وخفايا ظلت غامضة بشكل مقصود ،أو
ربما بشكل غير مقصود.
في المشهداألخير يظهر (الكاتب) ثالثة ليقول
جملته الختامية:
«لليمام منزل يضيق به ،ولكن حبه له يشعره
وكأن السماء جزء منه..الحياة الكريمة شعور ال نملك
حاسته»..
ومن خالل هذا الظهور األخير ،يتأكد لنا أن
اللعبة المسرحية إنما بنيت على عرض ما جادت به
ذهنية (الكاتب) الذي تماهى مع ما ادخرته الذهنية
الفعالة ،والمتقدة لكاتب النص المسرحي ياسر
مدخلي.
وإذا كان ال بد من قول أخير بحق النص ،فإنه من
دواعي الفخر أن نقول إنه نص استقرأ الظرف العربي
بوجه عام ،والعراقي بوجه خاص ،واجترح ما ستؤول
ً
إليه األمور في قادم األيام ،فضال عن اشتغاله على
التجريبية كمرتكز أساسي من مرتكزات النص
المسرحي المحدث.
*ياسر مدخلي كاتب مسرحي سعودي
*صباح االنباري ناقد وكاتب مسرحي عراقي
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سنابل ِّ
الضياء  ..القيم والموسيقى
د� .سمر روحي الفي�صل
ّ
ليس هناك سبب معروف لعزوف الشعراء العرب الذين يكتبون
الصالح للغناء ،سواء أكان َّ
لألطفال عن االهتمام بشعر األطفال ّ
ملحنًا أم
ّ
ّ
ُم َؤ َّد ًى .بيد ّأن االعتقاد ّ
ّ
السائد هو صعوبة هذا اللون الشعري ،وحاجته
إلى قيم ُم َّ
ّ
ّ
خارجية قادرة على
وعظي مباشر ،وإلى موسيقى
قدمة بشكل
ُّ ٍ ّ
يملكه في
تشد الطفل ّإليها ،وتدفعه إلى األداء ،أو الغناء ،بحسب ما
أن
َّ
ِّ
أثناء قراءته الشعرُ .وي َّ
خيل َّ
إلي ّأن ديوان (سنابل الضياء)( )1للشاعر
َّ
الدكتور هيثم يحيى الخواجة ُّ
ّ
يسدّ بعض النقص في شعر األطفال
َّ
ِّ
للمعنيين بهذا الشعر نموذجًا ِّ
ّ
ّ
جيدًا صالحًا للدرس،
الغنائيُ ،ويقدم
ّ
تبعًا لبروز أمرين أساسيين فيه ،هما :القيم والموسيقى .وسأحاول
الداللة على قيمة هذا ّ
ّ
الديوان من خالل الحديث عن هذين األمرين،
ّ
ّ
َّ
ّ
على الرغم من أنه ُّ
يضم أمورًا أخرى تصلح للدرس المتأني في ّ
أي حديث
عن شعر األطفال.
.1القيمّ :
َّ
اهتم الشاعر الخواجة بالقيم اهتمامًا واضحًا في ديوان (سنابل
ِّ
الضياء) .ويستطيع القارئ؛ ّ
أي قارئ ،مالحظة أمر بارز في هذه القيم،
ّ
ّ
إيجابية ليس غير .وسيالحظ القارئ نفسه ّأن هذه القيم
هو أنها قيم
ّ
ّ
شعر األطفال الغنائي ،طرحًا
مطروحة في الديوان ،كالعادة ّالغالبة في ّ
َّ
مباشرًا يالئم الموسيقى الخارجية في هذا الشعر .وسأتحدث عن هذه
الموسيقى في الفقرة القابلة ،وأنصرف ،هنا ،إلى وضوح ّهذه القيم في
ّ
ِّ
ديوان (سنابل الضياء) .فهذا الوضوح يدل على وعي الشاعر الخواجة
ّ
ّ
ّ
بأهم ّية القيم في شعر األطفال ،سواء أكانت اجتماعية أم وطنية أم غير
ِّ
ّ
ذلك .وينطلق هذا الوضوح من أن القيم دوافع ِّ
محركة لسلوك الطفل.
هيثم يحيى الخواجة
ّ
فإذا رغبنا في أن نجعل ّ
إيجابيًا ،طرحنا في أدب ّاألطفال قيمًا
السلوك
ّ
ّ
ّ
ّ
وخصوصًا الشعر
إيجابية .بيد ّأن المشكلة في شعر األطفال،
والتراكيب ،ومن خالل ّ
السعي إلى ّزج الطفل
الغنائي ،من خالل بعض األلفاظ
َّ
َّ
ِّ
ُ
ّ
َ
ِّ
(ج ّدي َب َّن ٌاء في َّ
تكمن في أن القيم تطرح طرحًا مباشرًا .وهذا الشكل من الطرح ُيخفف في محيطه أيضًا .فقول الخواجةَ :
الدرب) ُيذكرنا بقول
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ُّ
ّ
منصور ّ
نج ُار) ،سواء أكان التذكر ّ
ٌ
ألن الطفل يتغنى بها .والغناء سليمان العيسىّ :
اإليجابي للقيم ،ولكنه ال يلغيها؛
من األثر
خاصًا بالقيم
(عمي
ّ ّ
ّ
ُ
َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مباشرة.
ة
وعظي
كانت
وإن
القيم
غرس
على
عين
ي
الذي
كرار
الت
يضم
(نجار -بناء).
االجتماعية (الجد -العم) ،أم كان خاصًا بقيمة العمل:
ّ
َ
ّ
ّ
َ ِّ ّ
ّ
فالج ُّد في الثقافة العربية ذو مكانة اجتماعية ال تدانيها مكانة األب
هناك ،أخيرًاّ ،أمر فن ّي لجأ إليه الخواجة بغية شد الطفل إلى
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُّ
واألم عند الطفل .وعندما يغني الطفل أبيات الخواجة اآلتية:
األدبية
يضمها الشعر ،هو االستعارة الفن ّية من األجناس
القيم التي
َّ
َّ
ّ
َ
ٌ
َ
ُّ
ّ
األخرى .والحق أننا أمام استعارتينّ .أما األولى فمن ّ
		
رب
		
جدي بناء في الد ِ
القصة؛ إذ لجأ
ّ
فال ٌ
َّ
الحقل
في
ح
َج ّدي
ّ
َ ِّ
الخواجة في بعض قصائد ديوانه إلى الصوغ الحكائي ،كما فعل في
جدي ِمغوار في الحرب		
		
قصيدة (ليلى)( ،)2ومطلعها:
َج ّدي م ٌ
َ َ
األمل
في
عطاء
ِ
الكذب
قطعت ليلى حبل
		
ّ
ِ
ّ
محبته َج َّ
فإن هذا الغناء ُ
الطفل إلى ّ
ّ
عامل
وهذا
ه،
د
عند
ضاف
سي
الكتب
وسعت سرًا نحو
ِ
ّ
ُ
ّ
ّ
سألت سلوى ّ
نفسي .وسيضاف أيضًا إلى الموسيقى
اجتماعي
عما يجري
الخارجية البارزة التي 		
ّ
ُ
ُ
ُّ
ُ
تعينه على األداء ،إن لم يتوافر له اللحن والغناء .وسيضاف أمر ثالث
وقفت ليلى بين النج ِب
ّ
ّ
والتراكيب الواضحة ُّ
ُيعين الطفل أيضًا ،هو األلفاظ ّ
صاحت غنوة :هذا ٌ
السهلة
نصر
والصور 		
َّ
ّ
ّ
َّ
ُ
ّ
َّ
َّ
من نحو :النخل يغني ،الزهر
المجازية القريبة من طبيعة التخييل لديه،
عب
نسيت
ليلى كل الت ِّ
ّ
ُ ِّ
َ
صفق ،ولنزرع َّ
ذلك ّأن الحكاية الش ّ
حب األمجاد ...هذه األمور الثالثة ستكون ،في حدود
ي
عرية في قصيدة (ليلى) عامل مساعد يحفز
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ُّ
َّ
ة
اإليجابي
القيم
غرس
على
ًا
د
مساع
عامال
األطفال،
أدب
في
تجربتي
الطفل إلى الشعر ،وهو َحافز مؤيد من األلفاظ والتراكيب والصور والقيم
ّ
ُ
نص القصيدة في ُس َّلم ّ
أشرت إليها ،ومن ث َّم ارتقى ُّ
في الطفل ،وإن كان
الفن ،وبدا في
بعضها مطروحًا طرحًا مباشرًا .وبتعبير ّآخر أقول :التي
ّ
ّ
ّ
ولكنها بساطة ّ
الخواجة لجأ إلى أمور فن ّية استطاع بوساطتها جذب الطفل إلى
ّإن
عصية على التقليد.
البساطة،
في
غارقًا
ذلك
أثناء
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
قراءة الشعر والتغني به ،والتخفيف ،في الوقت نفسه ،من األثر ّ
الس ّ
ّ
لبي
اإليجابية ،فهي سعي
ّأما االستعارة الثانية التي رافقت القيم
ّ
المطروحة طرحًا مباشرًا فيه.
للقيم
الشاعر الخواجة إلى االستعارة من المسرح .وقد كتب في هذا الموضوع
َّ
ّ
ُّ
أكثر
نحو
على
ياء)
الض
(سنابل
ديوان
في
القيم
في
قنا
دق
إذا
ويطربون
شعرًا ألطفال المرحلة األول��ى الذين يحبون الحيوانات،
ّ
ّ
َ
ٍ ّ
عمقًا ،الحظنا ِحرص الشاعر الخواجة على تنويعها بين قيم ّاجتماعية لعالقتها باإلنسان ،تبعًا لضعف عالقتهم بالواقع .وجاء هذا الشعر
ّ
ّ
ّ
حواريةَّ ،
ّ
ّ
ووطنية
قومية
وأخرى
سماها( :حوار) ،تبادلت
المسرحي ،أو هو قصيدة
بالحوار
وجسدية وغير ذلك من القيم .ولكن عنايته أشبه
ّ
ُ ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
هما
القيم،
مجموعات
من
مجموعتين
إلى
،
األعم
الغالب
في
انصرفت،
الحوار الشعري فيها شخصيات :األرنب والفأر والنهر والعصفور،
ّ
َُ
ّ
ّ
مجموعتا قيم المرح والقيم
شعرية ،كقول األرنب:
االجتماعي ّة؛ أي أن هاتين المجموعتين بوساطة نتف
ّ
السيادة في ديوان (سنابل الضياء) .وقد َّ
كانت لهما ِّ
تجسدت قيم المرح
قال النهر
				
ّ
ّ ُّ
في ّ
الدعوة إلى الغناء (هيا غنوا) ،والفرح (مرحى ،جود ،)...والتنافس
عندي أمر
				
َّ
ّ
ّ
ّ
(فوز) ،واللعب (عصفوري ،دراجتي .)...وتجسدت القيم االجتماعية في
عندي ديك
				
ّ
النظافة وحقيبة المدرسة والحفيد َ
والج ّد والعيد وغيرها من القصائد.
عندي فأر
				
ً
ّ
صحيح ّأن هناك قيمًا ّ
ّ
قومية ،من نحو( :نحن أبناء البناةّ ،أمتي ،الحجر)،
الغنائي،
شعر األطفال يبتعد قليال عن شعر األطفال
هذا النوع من
ّ
ّ
ّ
ّ
وأخرى
المسرحي .وإذا كانت قصيدة (ليلى) السابقة
جسدية ،من نحو( :صورتك الحلوة ،إعجاب ،اإلطفائي) ،ولكن ويقترب كثيرًا من الشعر
ّ
ّ
ّ
ّ
السيادة بقيت لمجموعتي قيم المرح والقيم االجتماعية ،وهذا يشير
(حوار) أفادت
قصيدة
ًّ
قد أفادت من الحكاية في الشعر ،فالواضح أن ّ ً
ّ
ّ
إلى تفضيل جمالي عند الخواجة نفسه ،وال
فضيل؛ من المسرح ،فبدت على بساطتها وسهولتها حوارية مسرحية يمكن
مشاحة في الت ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ً
شخصي فن ّي .وما يمكنني قوله في هذا الشأن ،هو ّأن الشاعر
ألنه أمر
وإن َع ُسر غناؤها قليال أو كثيرًا.
،
ا
وتمثيله
حفظها
ِّ
ّ
ّ
ّ
وغناء ومرح ضمن
الخواجة فهم شعر األطفال
.2الموسيقى الشعرية:
الغنائي على أنه لهو َ
ّ
ُّ
ِّ
َّ
مستمدة من محيط الطفل وطبيعته .وهذا فهم نعض عليه
موضوعات
ومقطوعات ذات نبرة
(سنابل الضياء) قصائد
في
َّ
دي��وان ّ
ِّ
ّ
ّ
موسيقية عاليةّ ،
ّ
بالنواجذ؛ ألنه قليل؛ بل نادر في أدب األطفال العربي الذي ُيفضل القيم
ولكن الشاعر الخواجة لم يكتف بأن وفر لها هذا األمر
ّ
ّ
ّ
ّ
للطفل؛ بل راح ُي ِّنوع فيها َع ُر ّ
ّ
العربية.
والوطنية ،تبعًا لظروف المنطقة
القومية
وضيًا .منها الن ّص األخير
الجمالي الالفت
ّ
ّ
َّ
ّ
ٌّ
ّ
ليس هذا فحسب؛ ّبل إن القيم في شعر األطفال الذي قدمه في الديوان ،وعنوانه (أيتها الشمس)( .)3فهو نص جميل ،يبدأ على
ّ
ّ
الخواجة تتابع أكثر تقاليد الشاعر سليمان العيسى ّ
رقيًا .ويتضح ذلك النحو اآلتي:

ّ
َّ
تألقـي تألقـي		
َّ
هر
		
ُّيا بسمة الز ِ
		
يا دفقة النور ويا
مساكب ُّ
الد َر ِر
		
َ َّ
هار ويا		
الن
شعلة
يا
ِ
العمر
صـديقة
		
ِ
َ
		
واعد
مجد
طر
ع
يا
ِ
ٍ
ٍ
الوتر
خليلة
ويا
		
ِ
ّ
من الواضح ّأن المقطع ّ
السابق من َ (المتقارب) التام ،شأنه في ذلك
ّ
كلهاَ .
األصل (فعولن)،
الع ُروض فيه َ(ف َعل) ،وهي في
القصيدة
شأن ُ
َ
ّ
َ
َ
ولكنها أصيبت بالحذف فأصبحت (فعو) ،وانتقلت إلى (فعل) .وهذا
األمر معروف في المتقارب؛ بل هو جواز من جوازاته التي أصبحت
ّ َّ
األول في البيتين ّ
الضرب في هذا المقطع فنوعانّ :
َُ
األولين،
وضًا له .أما
عر َ
ّ
قليل االستعمال في المتقارب .والثاني في
هو( :فع)ّ .وهو
ضرب أبترَ ،
ّ
الثالث ّ
والرابع ،هو( :ف َعل) .وقد أصاب هذه التفعيلة (الحذف)
البيتين
ُ
ذكرت قبل قليل ّفي إشارتي إلى تفعيلة (فعولن).
كما
الواضح ّأن الشاعر الخواجة جمع بين ضربين في مقطع واحد:
ّ
ضرب أبتر وضرب محذوف ،وهذا جائز َع ُر ّ
ولكنَ استعماله قليل
وضيًا،
ُ ُ
في حدود ما أعلم .وقد ُأضاف إلى ذلك استعمال (فعول) ،وهي في
ّ
ّ
األصل (فعولن) ،ولكنها أصيبت بالقبض فأصبحت على النحو المذكور.
ّ
وعروضه ،ولكنه ليس
وهذا االستعمال جائز أيضًا في حشو المتقارب
ّ
ّ
جائزًا في الضرب كما هو معروف .وقد استعمله الشاعر الخواجة
ّ
عجز البيتين األخيرين.
صحيحًا في ّعجز البيتين األولين ،ومقبوضًا في َ
َ
والمعروف أنه يجوز الجمع ّ في المتقارب بين (فعل) و(فعولن) في
البيت الواحد .وقد جمع الشاعر الخواجة بينهما ،مستفيدًا من هذه
ّ
الرخصة َ
ُّ
ّ
الع ُر ّ
المهم في ذلك كله هو مالحظة المرونة
وضية .على ّأن
َ
ُ
ّ
العروضية عند الخواجة؛ إذ لم يكتف باختيار المتقارب ،وهو بحر ذو
موسيقى واضحة ّ
جدًا تالئم األطفالُ ،وتعينهم على أداء األبيات ً
غناء.
أقولّ :إن الخواجة لم يكتف باختيار المتقارب؛ بل راح يفيد من ُّ
الرخص
العروضية فيه؛ إذ أفاد في َ
ّ
الع ُروض من (الحذف) في (فعولن) ،فأصبحت
َ
َّ
ّ
َ
من التفعيلة المبتورة ،فاستعملها
َلديه (فعل) .كما أفاد في الضرب َ
َ
(فع) .وأفاد من (الحذف) فجعلها (فعل) ،ومن (القبض) فصارت في
ّ
ّ
الحشو (فعول) .وانطلق ذلك كله من إمكاناته في التعامل مع تفعيلة
الرخص التي َّ
(فعولن) ،من دون أن يخرج عن ُّ
ُّ
العروضيون
قدمها
لمستعمل البحر المتقارب.
ّ
وليست قصيدة ّ
(أيتها الشمس) هي القصيدة الوحيدة التي
ّ
ّ
لجأ الخواجة إلى التنويع فيها داخل ديوان (سنابل الضياء) .ذلك ّأن
هناك قصائد أخرى فيها تنويع كثير ،كقصيدة (جود)( ،)4وقصيدة
ّ
(مزماري)(ّ ،)5اللتين َّ
قدمتا الموسيقى في أرقى ّأشكالها ،والتنويع
ِ
َ
وضي نفسه الذي رأيناه في قصيدة ّ
الع ُر ّ
(أيتها الشمس) ،من دون أن
تبلغا جودتها ،ومن دون أن تكونا مثلها في اعتمادها على المقاطع
ُّ َ
ُّ
َّ
تتكون من بيتين أو ثالثة
القريبة من النتف ،انطالقًا من أن النتفة
أبيات غالبًا.
ّ
ّ
أخلص من ذلك كله إلى ّأن ديوان (سنابل الضياء) ،وهو ديوان
َّ
مؤلف من أربع وأربعين قصيدةَ ،ج َمع بين ُ
الحسنيين في شعر األطفال
ُّ
ِّ
ّ
الغنائي :القيم والموسيقى .وكان ّ بالنسبة إلى الموسيقى أكثر تألقًا،
ّ
َّ
ِّ
ّ
ّ
وبالنسبة إلى القيم أكثر قربًا من الثقافة ّاالجتماعية والنفسية للطفل،
الغنائي .وعلى ّ
وإن بدا دائمًا ّ
ّ
الرغم من
وعظيًا مباشرًا تبعًا لطبيعة الشعر
ّ
ّ
المسرحي،
ّأن هناك تنويعًا آخر خاصًا باإلفادة من الحكاية ومن الحوار
ّ
ّ
(سنابل الضياء) األولى هي الموسيقى البارزة التي
فإن ميزة ديوان ّ
ّ
َّ
ُّ
ّ
أفادت من البحور الشعرية بمرونة ،وعرفت ما يشد الطفل ،فقدمته له
ّ
بيسر وفن ّية.
**
اإلحاالت:
.1ال يضم ديوان (سنابل الضياء) أي تاريخ ،أو مكان ،للنشر.
ولكن طباعته في (بن دسمال للدعاية واإلعالن) ،ومعرفتي
الشخصية المستمدة من الشاعر هيثم يحيى الخواجة ،تشيران
إلى أنه صدر في دبي (اإلمارات) عام 2006
.2هيثم يحيى الخواجة :سنابل الضياء ،ص 17
.3المصدر ّ
السابق ،ص 47 ،46
.4المصدر السابق ،ص 44
.5المصدر السابق ،ص 42
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ّ
السيد (راجح ّ
ّ
الدويلي) جامحًا في ّ
أي وقت؛ بل مرتبًا
لم يكن
ّ
زمن
دقيقًا
ٍ
كساعة سويسرية! يذهب إلى مكتب المحاماة ّفي ٍ
ٌ
ّ
ُ
بذلة متسخة،
بقيافة أنيقة ،ال يذكره أحد
محدد
بشعر أشعث أو ٍ
ٍ
ٍَ
ُ ّ
أال تأخذهم عواطف ّ
حادة أثناء
بهدوء ،يحرص
ويستقبل زبائنه
ٍ
َ ُّ
ُ
ّ
فعل عالية من بكاء وعصبية،
شرح الدعاوى ،فال تستفز ردود
ٍ
َ ّ
ّ
ووجه جامد ،حتى
بثبات ساخر
مواجهًا اندفاع الناس ولمز الزمالء
ٍ
ٍ
ّ
ُ ِّ
ّ
حتى َ
ّ
ٌ
وقع ما
سادر في حياته المنظمة
بـ”الصخرة” وهو
لق َب
وقع...
مفتوحة على
ة
حيا
في
محتومًا
أمرًا
“الفقدان”
كان
لطالما
ٍ
ٍ
ُ
ّ
ُّ
ُ
البشر
ويختص
كل االحتماالت وتكاد ال تكتمل إال بنقصانها،
ُ
وتعتمد
ّربما بمشاعر الفقد الجارحة خال غيرهم من المخلوقات،
الفقد وطول معاشرة المفقود وقربه،
درجة الجرح على مقدار
ِ
َ ّ
ُ
والمفقود عزيزًا
لكن أن يكون المقدار كبيرًا فيأخذ كل شيء،
ً
َ
َ
َ
طويلة جميلة فهذا ٌ
أمر ال يطاق!!
سنين
مكث معك
ّ
سبب تدهور سيار ِة العائلة بانقالب حياة األستاذ
صدمة استغرقها
(راجح) الرصينة رأسًا على عقب ،وبعد فترة
ٍ
ً
ّ
في المشفى ُي َّ
َ
ّ
وبعناية نفسية ،خرج ذاهال
بالمهدئات
��زو ُد
ٍ
ُ
يخلط أوراق عيشه ثم يفردها ّ
مجددًا كمن يراها ّأول ّ
مرة!
ً
طفولته الصارمة التي َ
لـها فيها قليال ودرس كثيرًا ،أصدقاؤه
ّ
ّ
ّ
سميكة كنظارته ،المنبوذون
ارات
ٍ
القلة غريبو األطوار ذوو نظ ٍ
ّ
والمقربون من ذويهم وأساتذتهم ،لقاؤه ّ
بحبه
من أقرانهم
ّ
ّ
الدراسة والحب والعمل،
مقاعد الجامعة وتفانيه في
األول على
ِ
ِ
ُ
َ
ُ
يأخذ ُه ٌ
تكوين أسرة من َ
ولدين ّ
لهو أو
شبا ق َّرتي عين دون أن
ٍ
َ
َّ
مجون ،ليقف اآلن خاسرًا كل شيء مصعوقًا!!
ً
الس ُ
ّ
ّ
اعات المديدة التي قضاها منتحبًا تارة شاردًا تارة،
ّ
َ
ّ
التبلبل
ورغم
اليومية،
بعيدًا عن ضجة األوالد أو شكوى الزوجة
ِ
أمور في صميمه لم يكترث لها،
وعدم التركيز .أيقظته على
ٍ
َ
ً
ِّ
واختباره في البعد الذي لم
ه
نوع
ه،
طبيعت
الحب مثال،
من قبيل
ِ
ِ
ِ
يصدفه حتى لحظة الحادث األليم؛ معنى الوحدة ليس بالعزلة
َ
َ
ّ
االجتماعية بل بشكلها األضيق الذي يشمل العيش بال قرين،
ّ
ََ
خصوصًا وقد نفر أو استغنى عن جل األصدقاء بكبرياء النجاح
ُ
ُ
ُ
األ َس ّ
ٍّ
رسمي
بشكل
يكنهه إال
الحزن الذي لم
��ري.
واالستقرار
ٍ
ّ
َ
ُ
ّ
ُ
ّ
ّ
ُ
فرضه الواجب وقت توفيت أمه التسعينية المدنفة ،أما والده
ّ
ُ
الحزن الذي
فارقه في طفولته المبكرة؛ ذلك النوع من
فقد
ِ
ُ
ً
ُ
باقتالع
يتغلغلنا عميقًا ثم يطفو فجأة فيجرف حمولة الروح
ٍ
َ
ين بإكراه!!
مؤلم ويعرضها أمام الناظر ُ ِ
ٍ
أعملت المشاعر الوليدة في نفسه ُ
المثخنة مزيدًا من
ِ
َ
َ
كيف ال وهو َمن ّ
تعود سالسة األوضاع ورخاءها،
فقدان الثقة،
ُ ّ
َ
َ
ّ
بأناقة
فطال شعره بال ترتيب ليشبه قديسًا معذبًا ،وضاق ذرعًا
ٍ
ً
ّ
تستغرقه وقتًا طويال أمام المرآة! فترك ثيابه على سجي ٍة ال
َ
ُ
ليؤول إلى حضور ٍّ
صادم!
فج
لون أو شياكة،
تميل إلى ٍ
ٍ
ٌٍ
غير َّ
ّ
الكدرية) مختلفة في الظاهر
أن ظروف اآلنسة (سلمى
ّ
ُ
��اذ دف َ��ع األهلين إلكبار
ّربما عن (راج��ح)؛ إذ خلقت
بجمال أخ ٍ
ٍ
ُ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
شاب،
بعريس
“الحلم
شرقي قديم:
مطب
الفتاة والوقوع في
ٍ
ّ
ّ
ٍّ
حلم ظل
بانتظار
حسب ونسب” .لم تتعل ِم الفتاة
ثري ،وابن
ٍ
ِّ
ٍ
ً
ُ
َ
ّ
ُ
الوجه إال قليال يذكر بالجمال
في حيز ِه البعيد ،وذوى ياسمين
ِ
َ
نسائي ٍة ُّ
َ
ّ
شعور
كلل
بال
تقص
حالقة
“صالون”
فعملت في
ٍ
الغابرِ ،
ٍ
ِ
َ
ماض تزاحم فيه الرجال على عتبة
الخيبة بعد
النساء ومشاعر
ِ
ٍ
بيتها ولم يتجاوزها أحد!
َ
َ
ّ
ّ
َ
أحست أن جمالها سبب بلواها بات امتحانًا حقيقيًا لـمن
َ
يريدها أوتريده ،بعد أن سمح لها عملها في “الصالون” بجمع
ُ َ
حن في رحى العمرُ ،
وع َّ
ُزبدة حيوات نسوة ُط َّ
جن بشقاء لم تشف
ِ
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ ّ
ّ
بعيونهن،
عالم الرجال
على
لعت
اط
،
ميسورة
أو
فقيرة
منه واحدة
ِ

ٌ
ٌ
إزكاء ّ
َ
ّ
الرضا عن
ماساهم في
همجيون!!
خونة منافقون قساة
ِ
ّ
حظها العاثر في الزواج َ
مقيمة ال تكاد تفارقها! إذ
حرقة
رغم
ٍ
ٍ
ُّ
ُ
ال يخلو ُ
حبيب قد
حبيب تهرق ألجله كل الحسابات،
األمر من
ٍ
ٍ
ً
ّ ً
ً
معوقًاّ .
ُ
عاطال ،سارقًاّ ،
ُ
تمسح كل
جاذبية فريدة
لكن
يكون دميمًا،
َ
َ
شغف فال
عوالم
لذيذ وتبني
سيل
والقيم! فتنجرف في
العيوب
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
َ
ُ
َ
حواجز تقف في وجه الوهم المشتهى .حتى تقع خالي الوفاض
ّ َ ّ
نت أنها من رمال.
من قصور باذخة تبي
ّ
ُ
ّ
شاحنة فظ يغزوه
عالقة سري ٍة الهبة! سائق
هجرها بعد
ٍ
ٍ
ٌ ّ
ُ
َ
ّ
ٌ
شعر أسود وشارب كث ،لم تصدق صديقتها الصدوق وقوعها
في ّ
كحمامة بيضاء في فاه وحش!
حبه؛ إذ تبدو إلى جانبه
ٍ
ُ
ّ
ُ
ّ
َ
وضربه لها في الفراش؛ بل هي من
جالفته
وسوغت أنها تعشق
ً
ّ
بحدود قصوى من تفل ٍت
بالغلظة إن تراخى مستمتعة
ٍ
تطالبه ِ
َّ
ً
ُ
نزيال معاديًا ُيسفحُ
ُ
إنسان ٍّي طالما حظر عليها! ليحل الهجر
ِ
ِ
ّ َ ُ ُ َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
الدموع وتغلظ األيمان أال تثق برجل! وطيفه العاري ينـزع ثيابها
َ
ّ
بقهر أكبر! وتحاول
بممانعة تائقة ويقلبها في حضنه ،فتبكي
ٍ
ٍ
َ
السلوان ماو ِسعها السبيل إليه ،فكان العمل في التصفيف
ّ
سمن إال قليال...
ُمتنفسًا ال ُي ِ
ً
ّ
مصادفةَ .ح َ
ضر
منـزل ما إثر دعو ٍة تلقياها
حتى التقيا في
ٍ
ّ َ
َ
تحت إلحاح أقربائه كي ُي ّروح عن نفسه ،وحض َرت كي تتسقط
ُ ِّ
أخبار من حولها بنهم ُي ُ
عذبَ .
هو بسيمائه
شبع فراغها الم
ٍ
ُ ّ
ّ
َ
وهي بتكل ٍف ُمفرط تغطي به ما
ونزقه الحزين،
المستهترة
ِ
ّ ُ ّ
ّ
مر شاق ولى مخلفًا أخاديد الحسرة.
تيسر من ُع
ٍ
ّ
ّ
َ
المتداعي َ
هزها المظهر ُ
بحبيب قديم
بمنعة! ذكرها
ٍ
َ
َ
ُ
حرق العنوسة
حاولت غسل لثماته مرارًا،
ِ
وعادت اللثمات اآلن ت ِ
ّ
ّ
ُ
َ
واقتربت _آخر مايدفعها الفضول_
المتصنعة ،فتخلت عن الحذر
َ
استشعرت ذلك بفطنة
تنضحان عطشًا إلى أنثى،
إلى شفتين
ِ
ً
ُ
ّ
ّ
ُ
جسد يضج رجولة
المرأةِ ،ل َم ال فمذ ذاقت مر البعد لم تذق أي
ٍ

�شادي عمار

َ
َ
يش
وتخشى من الفضيحة!؟ لم!؟ وقد فات مافات وبقي من الع ِ
ُ ٌ
ً
ً
ثالة ُسترمى َ
وقت يفرغ الكأس إن عاجال أوآجال؟
ح
ٌ
ٌ
ّ
وت��ح��دث (راج���ح) بارتباك ،شعرَ
ُ
مماحكة لطيفة
ّ َ
ُ
ّ
كمطر
بلظى النظرات ُيفتق الشغف القديم إلى امرأ ٍة تنعشه
ٍ
ُ
ً
ُ
َ
وتبادل
مشبوبة
لقاءات
بضع
احتبس طويال ،لم َيط ِل المطاف...
ٍ
ٍ
ِ
ُ
َ
ّ
ََ
الفراش َ
حتى ّ
بعد َعناء!!
ضمهما
سيرتيهما الداكنتين
ّ
ً
ُ
(راجح) مثقال بندبة الفقد األليم ،التي تنفتح كل حين
مازال
ّ
ُ
َ
ُ
اكتئاب ،حتى في العرسين والحفلة اآلنفة،
كر أو
إثر
ِ
ٍ
نوبة س ٍ
ٌ
ُ
ٌ
ّ
ما حضره من المناسبات العامة بعد ثكله ،كانت دموع غزيرة
ّ
تتدفق ،وصور األسرة الرائعة تعاود الخفقان بعد همود.
َ
ُ
وت ُ
ارتجف مضطربًا و(سلمى) َت ُ
َ
سمعه
ثيابه بضراوة،
خلع
ّ
ّ
توجسه! لم تترك له ُمتسعًا كي يلتقط
فاحشة زادت من
كلمات
ٍ
ٍ
ّ
ّ
األنفاس ،تقبله بعنف ويتحرك جسدها بأجمعه فوق أنحاء
ّ
ّ
عب ٌ
ٌ
حتى بدأت َ
رات تجري
ستسلم ذاهل،
جسده كافة ،وهو ُم
ّ
على الوجه الشاحب ،واختالجات أجبرت (سلمى) على التوقف
ُ
ّ
ُ
فتبسمت وتابعت
ينتحب،
بإمعان وهو
راقبته
متالحقة األنفاس،
ٍ
ّ ً
ّ
ّ
التدريجي تحت وطأة أناملها
لعبتها متلذذة بتمنعه وتداعيه
جهد وانتشائها ّ
تفجير شهوته
ات من
البارعة ،وأفلحت بعد
مر ٍ
ٍ
ِ
المكبوتة على ّ
مر سنين...
َ
ُ
ُ ّ
ّ
ياسمين
يزداد اتساعًا ،ورائحة
تمددا الهثين ،الفضاء
ٍ
ّ
تشتد نفوذًا ،األلوان حولهما ُرغم ِّ
شح ضوء القمر البعيد
خفيفة
ّ
ُ
تتوه ُج بجذل! واألشجار التي تتالمح من النافذة تنحني أمام
فرحتهما الوليدةً .
كرى شفيف بدأ يناوش الجفون التي لم تشبع
ً
ّ
عيونها من التهام الجسد؛ إذ اختفت تجاعيده وترهالته فجأة،
ً
ٌ
َ
ً
أسى ّ
ً
خيم على حياتيهما طويال.
وعناق حميم ختما به ليلة رقأت
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ملف العدد :غابت قمر الوطن وظل بهاؤها

بيان شاعر!...

ُ
أمـوت لتحيـا
|

|

�صالح حممود �سلمان

وقلـت :إذا ُم ُّ
ُ
ـت يا حلوتـي
مـوت
ذات ٍ
ّ
ُ
ستتركني ّأمتي في الطريق إلى ظلهـا
ُ
ُ
َموتنـا َموتهـا
َ
ُ
شيء من ُ
ٌ
الح ّب كيما تعيش
موتهـا فيه
ونأسى إذا ما استراحت إلى موتهـا
ّ
ّ
إننــا إنهــا
ُ
َ
َ
ُ
الساهرين
والسماء التي تمأل بالحزن أفئدة
َ
ّ
استمدت قناديلهـا
ُ
للجحيم
هد َيـت
من دماء ِ
هـار التي أ ِ
الم ِ
ِ
َ
وللناس ٌ
شأن إذا ما أرادوا الوصول.
َ ِ
استق ُ
الموت يا حلوتـي
لت من
ِ
ُ
الجميـع
حين مـات
ّ ُ
ُ
ّ
انـة
وهللت من أجل رم ٍ
ُ
النجيـع
فاض من ُمقلتيهـا
تقـد ُ
َ
ّ
الخلف
للموت كيال يعود إلى
مت
ِ
ِ
ُ
ُ
البديـع
النـداء
هذا
َ
النخيـل
سقف
تحـت
ملجأ
في
أنت
ٍ
وها ِ
ِ
ً
ّ
تمن ُ
ألتقيـك قليـال
يـت أن
ِ
ّ
النهـر
على ضفـة
ِ
الخليـل
في
الشام أو في َ ِ
ِ
عنـد بنز َ
على شاطئ َ
رت
ٍ
ُ
الجنـون
قلت  :هذا
ِ
أهواك إن ِ
وأهواك إن قلت  :هذي المنـونُ
ِ
ِ
وأهواك إن ُّ
مـت يومـًا
ِ
ُ
ُ
ُ
على بعـد عمـرين من عمرنـا
ُ
َ
َ
ُ
الياسمين
يغمرنـا
ين
كي
نكون وحيد ِ
ّ
انطفـاء الكواكب
وأهواك حتى
ِ
ِ
الشرايين
خلف
ّ ِ
َ
ُ
أهذي ،وأعلـم أني سأهذي
ُ
ُ
يكـون
صرت لي ُحلمـًا ال
إذا ِ
ّ
ّ
وصل ُ
توض ُ
يت
أت يومـًا
ُ
مآذننـا ترتدي
كانت ِ
ً
حريـر
ُبـردة من
ٍ
ً
ِّ
السامري
القصب
عقاال من
ِ
ً
ّ
الدرب نمشي
وكنـا ُعـراة على
ِ
ُ
ُّ
تمـر بنـا في الفـال ِة القوافل سودًا
ُ
أشباهنـا
العيـر
على
ِ
َّ
ثـم نمشي
ُ
ُ
الطريـق الطلـول
وتتبعنـا في
ِ
ُ
ُت َف ِّت ُشنـا واحدًا واحـدًا ُ
الصافنـات
تلكم
ُ
ُ
ومن ّ
ثم تمضي إلى حيـث تمضي الخيـول
ُ
ّ
عيدين إال من ُ
َس َ
زن ال نستقيل
الح
ِ
ُِ َ
َ
واحـة المشتهـى
ين عن
ِ
بعيد ِ
ُ
َ
الكثيب
َج َّـددت ع َرينـا في
ِ
ُ َ َّ
بالملـح
المغل ِ
ـف ُ ِ
استع ّـدوا
قالت لنـا األحجيـات :
ِ
ُ
الـروم من خلفكـم
أتى
ُ
واألمـام الذي كان في دربكـم
َّ
َ
الضيـاع الذي صاركـم
مـل هذا
ُ
ُ
ُ
الـروم ق ّـدامكم
هاهـم
ُ
ّ
البيض
ـم
ِ
فاستمـدوا قواكم َمن األنج ِ
في سـدر ِة ُ
المنتهـى..
ً
القيـظ نمشي
ُعـراة على
ِ
ُ
َّ
ُ
يمنحنـا الرمـل
وال ظـل
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َ
ُ
بغـداد :
بغـداد قالت لـ....
ُ
أختـي
ُ
َّ
ولكن
ألتقيـك
تفاديـت أن
ِ
ال ُب ّـد مـن ذا الذي ُ
منـه ُب ُّـد
ُ
بابـل
والمغـول الذيـن أغاروا على ٍ
ُ
ُّ
الفرات بأجسادهم ؟!
يضـج
كـم
َّ
فيـه
نلتقي
الذي
هذا
وقـت
ِ
أي ٍ
ُ
يـا أخـت ؟!
ّ ُ َ
ٌ
َ
مـوت على كل مفتـر ٍق
البيـوت
فـي
ِ
ٌ
الطريـق
ومقبـرة في
ِ
َ ُّ
ُ
ُ
حارسها فارسًا ال ُيفل
السجون التي كان
ُ
َّ
استبـد بهـا الوحـل
َ
َّ
ـن
حتى استقرت على مدف ٍ
ُ
َ
صـاح
والغريق الذي
ُ
الح ِبر
أحنى على
ِ
صمته دجلـة ِ
ّ
صوتـه في الرثـاء
ثم انتبهنـا إلى
ِ
ُ
ٌ
لـم ُ
َ
يجلس الطفل
يعـد في الفؤاد مكان لكي
يتلـو،
َ
ُ
قرآنـه أجهشت بالدعـاء
وآيـات
ِ
لم َي ُعـد في المكان ُف ٌ
ـؤاد
ِ
َ
ّ
يخفق َ
اآلن في غـز ِة الشهداء
لكي
إنهـم يقتلـون العصافيرَ
ّ
األشق ُ
النيـل
ـاء “ في
قال “
ِ
قلعـة َ ِ
ّ
ّ
ثـم استعدوا لكي يجمعوا الريش
شيخ “ الـُ ...بكاء !!!
شرم
في “ ِ
ِ
ُ
اليدين إلى أختنـا
كيف لي أن ُأم َّـد
ِ
المحيـط ؟!
في أقاصي
ِ
ً
ُ
َّ
الريـح هبـت شماال
إذا
َ
ُ
َ
الخلـف كي نحمي األضرحة !
نعـود إلى
ِ
َ
َّ
لك المـاء كي تشربي
كيف لي أن أصب ِ
ُ
َ
والينابيع قد أصبحـت من قرابيننا مالحـة ؟!
ُ
أذكر َ
لـم ُأعـد ُ
اآلن ما قلت ُـه البارحـة !
إن ُأكـن ُّ
مـت
َ
َ
َ
استراح
القادمين :
ألطفالي
قولـي
ُ
عشت قولـي لهـم :
وإن
ً
كان يغفو على ساعدي ساعة
َّ
خنـدق
ُ ّثـم يمضي إلى َ ٍ
ُ
نحفر األرض
حيث كنـا معـًا
كي ُنخر َج المـاءَ
ِ
ُ
الق َّب ُ
ـرات
ظمأى إلى َعذبنـا كانت
َ
ُ
ً
الوعول التي رافقتنـا طويـال
ُ
النبـات
وذاك
ّ
ّ
ُ
َ
لم
وحيـد ِ
ين كنـا إال من الح ِ
ُ
تسعى إلى دربنا رغم هذا الدمار الحيـاة
ُ
جئـت يومـًا ألحيـا
أمـوت إذا
ِ
الر ُ
البعيـد ّ
فـات
ويمشي إلى نجمتي في
ِ
أنـت يا حلوتـي
أنـا ِ
حيـن نبقـى معـًا
ُ
كـم ستأوي إلى صدرنـا الكائنـات !
أنـت يـا ّأمتـي
أنـا ِ
َ
حيـن نبقـى معـًا
ُ
ُ
العاديـات !
سترهبنـا
كـم

15

ق�صــــي ح�ســــن الدالــــي

قفي عند دخولي ...
جرأتها غربية
ألنك لن تكسري كرامتي!..
في زماني ,أو ما بعد زماني
كنت أميرة قصائدي..
ال تجتاح عرشي
ِ
نزولك عن العرش..
وبعد
مهما بلغ جمالها...
ِ
ً
أص��ب��ح��ت طفلة ف��ي ح��دائ��ق النعمان بلغت رقتها..
ِ
َ
تلعبين!..
قوتها!..
كبريائي أقالمي..
شعراء األمة ...األميون
أحبارهم من القلب تنتثر على األوراق
يحلمون أن يجلسوا على العرش
ال تدعيني أعاند الرمد..
فليبق حلم مستحيل
أعاند القدر!..
ألني عن العرش لن أستقيل
الكأس ..يعاني العطش!
ويحتاج إلى أمير صادق..
عن عرش الشعر ...لن أستقيل
مبدع..
وأي أميرة شرقية..
لبيب!..

قصائد الحب
|

ـ1ـ
بحروف اللهفة اآلتية
ليست القصائد فقط
من سيزهر
إنما أشجار قلبك
يا حبيبي
ـ2ـ
لماذا تهيم الدوالي على راحتيك
وأين تهيم الخمور؟
لماذا تقيم القوافي بصوتك
وأين يقيم القصيد؟
يا ساكنًا في األغاني
كعيد
ـ3ـ
هربت قبلة من عينه

�شروق حمود

خلتها البحر
أغرقت أحزاني
وأورقت في الصخر
ـ4ـ
لك ان تنير النور أكثر
لك ان تحيل المر سكر
كلما احتضنتك أقمار الظهيرة
صار ُّ
الشعر
دن
ِ
من كفيك يسكر
ـ5ـ
حبيبي كلما
رتلت آيات الجمال
آماله سكرت
بفاتحة المحال
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إلى من استطاع أن يسبقنا
جميعًا في التحليق /زهير غانم/
|

قبل أن يأكل الذئب ليلى
|

�سماح حكواتي

�شعبان �سليم

ُ
موت
عد بي إلى ٍ
يشاكل شاعرًا
َ
ألف التواطؤ
شراك المفردات
أو كلما
َ
ُ
نضبت هموم الشعر
قام َ
حروفه
إلى صليب
ِ
ُ
يلج الخوابي
في هسيس ِ الروح
ُ
يولم
َ
األحزان
حنطة
ِ
ُبرجًا
الضوء
العتقال
ِ
ِ
لع المرايا
في ِض ِ
الخائفة .....

يا صاحبي
َ
الشيء لي
ال شيء لك
اللحظة
إال احتراق
ِ
الجذلى بنا
عائلة
وصراخ
ٍ
من األحزان
في رهج الكالم
فبأي عصر
ٍ َ
نفتح اإلعجاز
في لغة ّ
تهدل
ُ
ثوبها
ُ
َ
وأضاعها األطفال
الطرقات
في
ِ
َ
مقاعد
خلف
ِ
الدرس األخير
ُّ ِ
كل المنافي
ّ
َ
أرقت أغصانها
َ
الخضراء
من بيروتَ
حتى صخر بسنادا*
َ
عقرت
وحين
َ
ناقتها
ُ
أيسبقني السؤال
َ
مدائن
إلى
لم تزل تبكي
األطالل
على
ِ
َ
ُ
يكسر ِضلعها
ٌ
سفن تهاجر دائماً
بدم الهديل...
عد ِبي إلى بيروتَ
ليل دمشق
ُّ
أشتم المرافئ

َ
والطفولة
الغيم
واحتمال
ِ
نص جديد.....
في ٍ
جرح
هذي قيامة ِ
التشكل
أسئلة
ِ
ِ
والغياب
أؤطر األيام
وطن
كي
نصحو على ٍ
َ
يساكن نزفه
ُ
خشب الحروف.....
ألصابع الذكرى
َ
هسيسنا
تلم
أسماء أحباب
قضوا
خلف النوافذ
أطفال
بخوف
مترعين
ِ
ٍ
وأسئلة الصباح.....
عد بي
إلى «صولين»*
اقرأ نزفها
لمهاجر مازال يرفع
َ ٍ
اإلصباح
راية
ِ
َ ُ
يستعطي الجرائد لونه
َ
َ
وهديل أصحاب تالشوا
في جذوع التين...
ُ
وزهير لم يأبه
بما سيكونُ
ُ
غالب صخرة
ّ
والمدعين...
وأنا هواء قصيدة
ليكن
وتحترق القوافل
بالحداء...
َ
المقدود
وليوسف
ِ
ألم
من ٍ
ٌ
ُ
دم وهبوب أغنية
ُ
يشاغل شمسها
ٌ
ٌ
دفين
حزن
ّ
هد ُه طير النجاة....
يا صاحبي
َ
ُ
أسلمت صهوة
غربتي
ّ
عيني
للعشب في
تنحو للدنان
َ
وصعدت أبراج
القصيدة
فارسًا َب ِطرًا
وكان......
*بسنادا :قرية الشاعر.
*صولين :حارة من بسنادا.

لماذا تصر جدات األرض جميعهن على ترك ليلى وحيدة تواجه مصيرها أمام الذئب؟ ألح هذا
التساؤل على ذهنها الصغير ،فعزفت عن حكايات جدتها ،خشية أن تقص عليها القصة نفسها..
عندما يهبط الظالم ،ويتحلق إخوتها حول المدفأة ،تفتح الجدة بوابة الكالم بوضع وشاحها
المطرز بالخيوط الذهبية على كتفيها النحيلين ،ويغيب صوتها الحقيقي خلف أصوات أخرى
تخترعها ،فتكون األميرة ،والساحرة ،والقطة ،والذئب ،وليلى ...مما يجعل تلك الطفلة غير قادرة على
مقاومة رغبة اإلصغاء إلى تلك القدرة السحرية ،فتفتح فمها أمام كل حركة أو همسة تصدر عنها،
فإذا ما بدأت بسرد قصة ليلى ،وضعت الوسائد فوق رأسها ،ليختفي جسدها الصغير تحت الغطاء
الدافئ ،فتغط في نوم عميق ،ال يمكن مقاومته في فصل الشتاء خاصة ،مخفية دهشتها من قدرة
أترابها على الضحك ،في حين أن ليلى الجميلة وحيدة في غابة موحشة ،وليت األمر يقف عند هذا
الحد ،فالذئب يتربص بها ليسكت نداء بطنه من جسدها الطري.
إن كل القدرات السحرية التي تمتلكها جدتها ،لم تحل دون ذاك المصير المظلم ،إذًا ما الفائدة
التي ترتجى من حكاية تعجز فيها الجدة عن التدخل للمساعدة؟! بدأت دوامة التساؤالت تحوم في
رأسها الصغير ،فخرجت بحل لن يكون أكثر قسوة عليها من مصير ليلى في بطن الذئب ،ستخاصم
حكايات الجدة ،وليكن ما يكون..
طفلة األمس وشابة اليوم لم تستطع إتقان دورها حتى النهاية ،فغياب حكايا الجدة خلف
ً
لديها نهم االستماع ،وشوق تبادل األحاديث المتنوعة معها ،أمال بالتعويض الذي لم يفت أوانه
بعد ،إذ مازال في الوقت متسع لملء ذاك الخواء الروحي الذي بدأ يتسرب إلى عوالمها الملونة
ً
مبكرًا ،ولن يكون اختفاء الوشاح المذهب حائال دون تلك الرغبة ،فاأليام تمر وليلى حبيسة الحكاية،
تواصل نموها مع تلك الطفلة منذ أن بدأت جدتها بسرد القصة ،وتلك فائدة لن تنسى للوسادة
القديمة ،الوسادة التي مازالت تحتفظ بها خشية أن تحتاج إليها أزمنتها المسكونة بهاجس ليلى
والذئب.
غادرها زمن الطفولة ،لكن زمن الحكاية حي يخترعه كل راغب فيه ،وحدها جدتها بما عرفته
عنها من قدرات عجيبة قادرة على بعث ليلى من سجنها.
يبدو للبعض أن عصرنا أنف ليلى ،ومن جاء بها ،وسئم خرافات الجدات وهذيانهن ،لكن ألق
النهايات الجديدة ما زال يصاحبنا ،ومتعة كشف السر تجد أصداءها لدينا ،ذاك السر الذي تركته
لدينا مخيلة الطفولة التي تخجل البوح أو تحب اختزان األسرار كي ال تكون عرضة للسخرية.
غاب وجه الجدة خلف وشاحها المذهب العتيق ،فعاد إليها طيف ليلى أكثر وضوحًا وإلحاحًا،
فتعرفت فيه معنى الوجه ،وغفلة الدهر عن سطور نجهلها وتجهلنا ،غفلته عن الكلمات والحكايات
ومعاني الوجود الجميل.
ليتها حررت ليلى من قمقم األسطورة قبل أن تطير على جناحي الوشاح المطرز ،حاملة سر
الطفولة الحميم.
عندما نظرت إلى السماء ،بدت لها أكثر امتدادًا مما اعتادت رؤيته ،مما جعلها تطمئن إلى أن
ليلى في مكان ما تنتظر الطفولة في كل بيت وشارع ،ولن يتمرد هذا المكان بحدوده على حدود
هذه السماء.
ً
أصبح للتسكع في األزقة والحارات القديمة متعة ال تعدلها متعة ،فغدت تمعن في الوجوه أمال
بالعثور على الوجه الذي رسمته الحكاية في ذهنها ،مما يعينها على االعتذار عن غفلتها ،ويغفر
تقصير الطفولة بتوق متجدد إلى الحكاية ال ينقطع.
لذا هلموا إلى جداتنا نقطف منهن ما يزين مساءاتنا ،ويحرر روحنا الحبيسة قبل أن يأكل الذئب
ليلى.

 2012 /4/7م 16 -جمادى األولى1433هـ
السنة السادسة والعشرون

العدد «»1291

17

آخر األخبار..
|

حممد ق�شمر

بعد أن كادت تختتنق أضلعي لهول ضمته ..أرسلني وذراعاه
ً
الفوالذيتان الثخينتان تطوقاني طوقا ال يفت عضده ..أقول إنه
أرسلني بمعنى ..أبعدني بالقدر الكافي الستجماعه أطراف قوته
والغتنمها فرصة  -على غير قصد منه ً
طبعا  -فألتقط بعض
األنفاس المكتوبة لي في هذه الحياة ..إن كان في العمر بقية..
ّ
األمني  -إذا صح
وباعتبار أنني ما زل��ت في حضن طوقه
التعبير  -والذي ضربه حول جسدي نتيجة محبته الغامرة لي
وألهلي؛ أعاد ّ
الكرة مرة أخرى ..فضغط ضغطة ثانية أحسست
ً
ّ
عيني جحظتا ,ليراودني شعور بأني سأكون جاحظا آخر في
أن
هذا الزمان ..أو سأكون جاحظ آخر زمان ..لكن ..ما أسقط من يدي
ً
هذه الورقة ((الرابحة)) أيضا ،هو أن رصيدي من الهواء ((الجاري
ّ ُ
رئتي أفرغ تحت هزات ضغطته وقوله
واالحتياطي)) الذي في
ً
((مممم)) ،متلذذا بلقائه بي وتقبيله وشمه لرائحتي .وفي غمرة
حرارة هذا اللقاء جرفني سيل من العبر عن الموت فناء من أمثال..
ُ
من لم يمت بالسيف مات بغيره ,وهذه الدنيا ال تبقي على أحد,
وهي منزل ترح ال منزل فرح ,وفي النهاية ))كل من عليها فان)),
ولتكون النتيجة في هذه اللحظات الغامرة بالهز والضغط أقصد
بالدفء والود؛ أن المحبة بأبسط تعريفاتها ما هي إال شجرة ذلك
الشعور العميق الضارب جذرها في سويداء القلب ,المتفرعة  -أو
المتفرعنة  -أغصانها في عضل الجسم ,المتدفق نسغها قوة في
العصب ,والتي ال يعبر عنها إال بإفراغ دفقات شحنتها ((ضغطات
ً
تروي الغليل)) في جسدي الناحل ,المحطم أصال بفعل هذا الزمن
وعاديات أيامه ,على هذه األرض الفقيرة بكل شيء إال بالهموم
والمصائب؛ الطافية على سطح قشرتها التي تفجرها ضربة بحافر
أو نخسة بعود ..دون الحاجة للتنقيب عنها كما النفط أو الذهب!!..
قل ..بعد أن عصر ّ
في فيضًا من طاقة محبته ,وأطفأ بعضًا من
وهج جذوتها؛ أرسلني حرًا مثلما ولدتني أمي ,وخشيتي من عظم
أو أكثر ّ
تكسر من عظامي التي ينقصها الكلس منذ بدء خلقي؛
َ ُّ
تلف جسدي بحثًا عن صرخة استغاثة منه..
المهم..
قال وفمه الكبير يمتلئ بكل كلمة ينطق بها امتالء إناء بما
فيه ينضح:
 كيف الحال؟ منذ زمن لم نرك يا رجل !!..كيف الوالد واألهلواألحباب؟ ما هي آخر األخبار؟
وعلى اعتبار أني أكره هذه العادة عند الكثيرين ممن يرمونك
بالتقصير فور تعثرهم بك في مكان ما ,وبما أنني من ناحية أخرى
مدين ألولئك الذين نكتشف صدق مشاعرهم وطيب نواياهم؛
ألنهم يشعرونك أن الدنيا ال تزال بخير ,والحياة لم تأخذهم حتى
اآلن إلى جحيم مادتها ,وهذا ما يزيدك سرورًا بهم وبوجودهم
على قيد الواقع ،وباألخص القريب منك ,وبما أن الحسنة في أقل
تقديراتها بعشرة أمثالها وجدتني أرد بمحبة نابعة من القلب:
 بخير والحمد لله..ّ
ولما وج��دت أن أيًا من عظامي لم يصرخ متألمًا تنفست
الصعداء ,ودعمت سائلي بإجابة أكثر دقة تتناسب مع صدق
سؤاله وطيب نواياي:
 لكن لألسف بعد الذي حصل للوالد اختلفت أمور أسرتناكثيرًا!!..
ُ
وأقسم أني لم أرد بهذا الجواب المتمم أن أغمز من قناة الرجل؛
إذ إننا لم نره منذ مدة ليست بالقصيرة وهو الصديق الصادق
لألسرة !!..لكنني أردت بذلك إعالمه فقط إن لم يكن يعلم ,لكيال
ً
أنال فيما بعد  -من ضميري أوال ,ومن الوالد والرجل ً
تقريعا
ثانيا-
ً
أنا لست راضيًا عن دواعيه أصال..
قال مستفسرا:
 وما الذي حصل للوالد..؟ لم يصلني شيء من أخباره البتة!!..وهنا تأكدت من أن جوابي كان في محله ,لذلك أنشأت أقول

بكل أسف:
ُ
 بعد أن طحنت ساقه تلك السيارة اللعينة أسقط في يده,وانتكس تفاؤله ,وغامت الدنيا في عينيه ,وأضحت له مواقف جد
تشاؤمية من هذه الحياة.
ضرب كفًا بكف وقد تلبست محياه سيماء التأفف الحزين..
ً
قائال:
 لم أعلم شيئًا على اإلطالق من هذا األمر !!..ال ..ال ..أنا غيرمصدق ..ال تستأهل إال الخير يا أبا سعيد!!..
فقلت ً
مبديا استسالمنا للقضاء والقدر:
 هذا ما حصل ..لله ما أعطى ولله ما أخذ..فسأل اآلخر:
أدر!!..
 لكن منذ متى..؟ كيف لم ِفأجبت:
 منذ مدة (وفكرت بشيء أقدر به الزمن) فقلت: قبل بداية العام الدراسي ,وتحديدًا بعد أن صدرت نتائجالبكالورياُ ،
ومني فيها أخي نبيه بالرسوب للمرة الثانية!!..
فعاد االستغراب ليشغل كل استدارة وجهه:
 وهل رسب نبيه مرة أخرى؟فقلت بصراحتي المعهودة:
 نعم ..نعم ..يا حسرة (واستدركت موضحًا بدفاع) لقد تأثركثيرًا بما أصاب أمي!!..
واستولت على الرجل حيرة رفع ألجلها حاجبًا وخفض آخر
ً
مستفسرا:
فسأل
 وماذا حصل للوالدة أم سعيد حفظها الله؟مستجمعا صبري واحتسابي ً
ً
فقلت
معا:
 أصيبت بذلك الداء اللعين(( ..داء السكر)) وأخذت تضربهابين الحين واآلخر لكماته ارتفاعًا وانخفاضًا ,فتتشقلب أمامه

وكأنها في حلبة مصارعة ,مقابل خصم جبار عنيد يسومها سوء
العذاب..
ً
متحسرا:
فقال الرجل
بخ يا أم سعيد تصابين بالسكر ..ما زلت في عز شبابك!!..
بخ ٍ
 ٍ(وتابع في صيغة االعتبار) هكذا فجأة يداهم اإلنسان ما لم
يحتسب ,ويأتيه باألخبار من لم يزود..
ً
فتقدمت شارحًا بعضا من مالبسات الموضوع:
 الحقيقة تقال :إن المرض لم يداهمها مداهمة كما يظنالبعض ..بل جاء على أثر رحلة من الحزن الشديد قضتها عقب
طالق أختي راضية..
ً
فعاد الرجل مستهجنا ليخفض حاجبًا مرتفعًا ويرفع حاجبًا
منخفضًا:
ُ
 وهل طلقت راضية؟فأجبت بمرارة:
 نعم ..وما مضى عليها في القصر إال من البارحة كما تعلم!!..ً
مظهرا الغضب لما حدث:
فحوقل
 ال حول وال قوة إال بالله ..كيف يحدث كل هذا ..دنيا آخروقت!!..
ً
فقلت مجليا لصورة بعض مما حصل:
 لم تكن أختي راضية مقتنعة بعيشة زوجها وسط أسرةيتداخل حابلها بنابلها ..وبعدما أظهرت تذمرها من ذلك ،ضربها
زوجها ضربًا مبرحًا وأرسلها إلينا ,لم يتمالك أخي نفسه فانطلق
إليه ,وبعد أن تالسنا أقذع ذلك الرجل ألخي بالكالم ,فما كان
من أخي ،الذي عثر على سكين في جيبه ،إال أن طعنه بها في
خاصرته ..أخي الذي ما قتل نملة في حياته ..يطعن بالسكين
ً
رجال ،ويورده موارد الهالك !!..يا إلهي ..أمر لم يكن في الحسبان!!..
ّ
فقال الرجل وقد حلق حاجباه بعيدًا إلى منتصف جبهته,
وجحظت عيناه اندهاشًا:
 إيه ...كل هذا !!..هل مات صهرك؟ أخبرني ماذا حدث؟!فأجبت على عادتي دون مواربة:
 ال لم يمت فقد أدخلوه المستشفى ,وأخي دخل السجن!!..فقال الرجل مستاء وقد انعقد حاجباه من المنتصف:
 ما هذه األخبار التي ال تسر؟ ما كنت ظانًا أن يقع كل ذلكأبدًا..
فقلت باثًا التفاؤل في اإلنسان المتأثر لحالنا:
 ال تنزعج ..فأخي قد خرج من السجن يرفل بثياب العزةُ
والفخر ,بعدما بعنا األرض الوحيدة التي تعرفها ،وق ِّدم ثمنها
للمحامي ولمقتضيات المحاكمة..
فسأل الرجل مندهشًا وقد خفض حاجبيه معًا:
 أتعني تلك األرض التي كان والدك مزمعًا على البناء عليها،وتزويجك مع أخيك وإسكانكما فيها؟
فقلت مؤكدًا صدق حدسه:
 نعم ..وهل نملك غيرها؟فقال مترجعًا:
ّ
ّ
 إنا لله وإنا إليه راجعون ..حتى األرض لم تسلم!!.....قبل أن نفترق..
ّ
حملني ألبي وأهلي سالماته وتحياته ,مشفعة باعتذاراته
ً
الشديدة لعدم معرفته بهذه األحداث التي وقعت معا ،وكان من
المفترض أن يقف معنا فيها ..مبينًا أن انشغاله الدائم بعمله
الصباحي واآلخر المسائي الذي استجد؛ منعه من أن يختلف إلى
ً
بيتنا كما هي عادته مطمئنا عنا..
لكنني أسفت أيما أسف بعد انصرافه؛ إذ إنه في غمرة روايتي
ألحداثنا نسيت سؤاله عن حاله وأحواله؛ فنحن أيضا لم نزرهم
منذ مدة طويلة.
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بعد غربة الروح
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ـراب ت ِ
وأغمض عينًا في الس ِ
َ َ ُ
طل ُـب د ُ
َه ٌ
فئه
شيم إذا ما ِجئت ت
ِ
ُ
َ
َ
َب ُـر ٌود إذا مالـت إلـيك َسواحـله
مثلها
ُيداري َس
قيـمات الحـروف ِب ِ
ِ
ُ
ُ ٌ َ َّ
َوأ ُ
خـامله
نفاسـها حـزن تأج َـج ِ

َّ ُ ُ ً
بـات جراحها
كأن طـلوال من ُس ِ
َ َ
ُ
َ
ُ ُ
صل تالشت حبائـله
ت ِقيم على و ٍ
َلها في َجبين الشمس َو ٌ
عان ٌد
شم ُم ِ
ُ َ
ُ
عر َم ٌ
َو َش ٌ
ديـد مـا أحيطت جدائله
َ
الحـبر َن ُ
بابة
ـوح َر ٍ
وبي من خطـايا ِ ِ
ُ
ُ
ُي ُ َ َ
شـاغله
شاغل جفن العين وهي ت ِ
ِ
َ
َ َ
َ
مت ضـع ظـاللك بيننا
نديمي ِبص ٍ
ِّ َّ َ َ َ
ُ
ُ
واحـله
مع تندى ق ِ
وقل لي بأي الد ِ
َ
غـاز َ
َ
لت َّ
في َسحـائبي
وأنت الـذي
َ
ُ
َ َ
َ
سنابلـه
وكنت ِبها فجرًا تعالت
ِ
َ َ
َ َّ
ـلقى َي َ
بـاسـها
ف ُهز ُحروفي سوف ت
ُ ُ
ُ
َ ُ
أنت تجامـله
ـجيء غ ُيـومًا حين
َي
ـمر الكـالم َوب َ
الم َرتقي َج َ
أنا ُ
ـرد ُه
ُ
ُ
ُ
فماذا ُي ُ
ريـد الحرف حين أسائـله
َ َ َ
ُ َّ
الن ُ
جم ساعة أهتــدي
وماذا يكون
َ ُ َ ُ
ب َح َ َ
ان ال تــنـام مراحـله
دو بـي ٍ
ِ ِ
َ
القلب الذي َع َّز ُح ُلمهُ
ُ
فيا ُّأيها
َ ِّ ٌ ُ ُ
َ
الحـظ َعـقل تحايله
ت َج َّمل فما في
َّ
وما في َم َه ِّب ِّ
إال ُج ُ
سـومنا
الريـح
َ
ُ
َ َ
ُ
وتبقى عـلى خ ِلد المكان أصائـله
ِّ َ َ
اليـوم ُمـنك َر َل َ
َ
وعـتي
وإني أراك
ِ
َ
َ َ ُ
ُ
وامـله
وباسط ِس ٍّـر لم ت ِطـعك ح ِ
ِ
َ
َ َ
ُ
خير ظ ٍّن على األسى
فكن يانديمي
َّ
َ ُ
َ َ
إذا ما تتالت في الظــالم أ َو ِافـله
ُ
َ ِّ
ستريح غناؤنـا
نـاي َي
ففـي أي ٍ
َ ُ
ُ
َ
َ
نادله
مت الغـياب ع ِ
وتؤويك في ص ِ
داء ال ُي ُ
الحـب ٌ
ُّ
راد شــفاؤه
هو
ُ ُ
ولكن َت ُ
مــوت ُّ ُ
قاتله
الروح حين ت ِ

يا ِطيب وجه أمي
في صدر مرآتي
ّ
دنان الذاكرة
في
ِ
يا طيف َمن أحببتُ
ّ
المسرات
يا وطن
أيقظ بروحي
األماني النائمة
*****
يا َ
أنت ...

َ ّ
طعم الشهد
يا
بعد اغتراب العمر
في دنيا

المرارات ...
****
يا َ
أنت...

ّ
المسرة
يا لون
ّ
في كل آت

****
يا َ
أنت...
يا طعم الهناء

****
يا َ
أنت...
يا صدى صوت الفرح
يا لون أمي
يا طيفًا
من قوس قزح
يا ربيع العمر

ّ
التصحر
في زمن
والجفاف
َ
وجد
يا حرف ٍ
ََ
بالروح طفح
****
يا َ
أنت ...
والشيء قبلك
يا قبلة الروح
يا َ
أنت...
يا طيف الوطن
مالي سواك
إن دارت
رحى األيام
أو جار الزمن
يا مالذ الروح
مالي سواك

في الطيبات
غن لي ما شئتَ
ِّ

يا وطن

أنقذ الروح

وقت الشدائد

موت
من ٍ
سريري مؤكد

والمحن

من ُسبات...

****
يا َ
أنت...

اشتل في حناياها

يا َ
أنت ...
ُ
أحببت
يا وجه َمن

****
يا َ
أنت...

يا طيف أمي
ّ
وكل أهلي الطيبين

بذور األمنيات

يا َ
دفء أمي
ّ
دثرني ...

يا أنت...

دثريني ...

يا خير وطن

يا أنت...
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....إلى آخر الغابة إذن!!

زينب
ُ
|

| ناه�ض ح�سن ((فائز العراقي))
امض إلى آخر الغابة

ٌ
آجر يشوى في قاع الجحيم

خصور تتمايل كعاج نقي

دع عنك الصدأ المكرور

اخضالل الرؤى

استقل من تماس الريح بكهربة

والكلمات التي ملت رتابة البقاء

وبكارة تتطهر بماء اللهيب

الظالل

للعندليب صوت آخر

ثمة أجراس فضية

ربما ستهفو اليه !!!

ومساجد من ذهب خالص

وللغصن ارتجاف النسمة

ث��م��ة غ���زالن م��ع��م��دة ب��أي��ق��ون��ات

وهي تمتص فوح الزعران

الدهشة

للشجر المتطاول رنين آخر المساء

وأيائل تسبح في بركة المسك

ولصفصافة ال��ذك��رى ع��ت��وق من ثمة عصافير ال تعرف اسمها
ضباب

وأشعار تحاور المستحيل

فلماذا ترتجف أمام بوابة الفصول؟!! وهي تهز أعمدة الضياء
ولماذا ترفع أنخاب الهزيمة وللعمر ثمة لكنة خفية

جزر تطهو حساء الرغبة
في وقود نحاسي
يلهج بلغة اليفك لجامها
سوى جموح السر
ثمة...وثمة...وثمة....
فامض إلى آخر الغابة إذن
وال تلتفت إلى الوراء
وأنت تراود المجهول

بقية كثمالة الكأس

حجاب وأغطية

وتبتكر ً
سرا ً
عصيا

في الغابة سالحف ونمور وضباع

نساء مسربالت بالحب

يلهو ببرتقالة السحاب !!

ُّ
النار تطل،
من بين ِ
األطفال تعاتبني.
كأغنية
ِ
ِ
ّ
ال أدري كيف أحب ِك،
ُ
والموت يحاصرني.
َ
قمر بسماء دمشقّ ،
ٌ
ينو ُر ظلمتها،
ِ
ليل يتعبني.
آخر ٍ
في ِ
ُ
ُ
يا ُ
دمك التاريخ،
زينب يهرب من ِ
ّ
يسط ُر عجزًا،
الهامش يكتبني.
وعلى
زينب كم ِ ُ
يا ُ
نحتاج لنبقى،
ُحمص ّ
وشوارع َ
ُ
يطه ُرها ُ
المسفوح،
دم ِك
وصمتي يلعنني.
ً
ُ
عنك مالئكة،
هل أسأل ِ
قهر يسحقني.
وسؤالي لحظة ٍ
ٌ
أشالء ترفدنا،
ومالمحها وطنٌ،
ّ
اإلصرار يحفزني.
والجرح ُعلى
ِ
ُ
عنك اللهَ،
يا ُ
زينب نسأل ِ
عدالته،
ّ
َ
الله يكذبني.
هل بعد ِ
زينب يخنقني ٌ
يا ُ
صبر،
وجراحك ٌّأم تحضنني.
ُ
الوجه،
قسمات
يا فجرًا يشرق من
ِ
ِ
ومن أخطاء الشيطان ّ
يطهرني.
ِ
ِ
آ ٍه يا ُ
زينب من هذا؟!
َ
عذرًا هذا من وطني قد جاء ليقتلني.

قصة
حكاية ّ
| فرا�س املحيثاوي
ّ
هل سيكون طالبًا أم موظفًا؟
في ركن ما ..في مقهى ما ..جلس أحدهم ،فرد جريدة
ّ
ّ ً
أو قد يكون متبطال ديدنه الجري وراء الفتيات.
أمامه ،لم يكن يقرأ حقًا؛ بل كان يستتر وراء األوراق؛ ليبحث
ّ
موظفة أو طالبة أو ّ
مجرد فتاة ّ
عادية
ّأما الفتاة؟ فلتكن
شيء ما دون أن يلفت األنظار.
عن
ٍ
ّ
ّ
ّ
جاء النادل ليدون رغباته [الحظوا أن النادل –هنا -نكرة ذاهبة لزيارة بعض لداتها  -وليعذرني مجمع اللغة العربية
ّ
معهن.
ومعرفة في الوقت نفسه]؛ ّأما القهوة التي طلبها هذا – والثرثرة
ّ
ّ
ّ
ألنه ال ّ
شخصية الفتاة ال مشكلة ،طالما أنها
ّأيًا تكن طبيعة
يهم أن تكون سادة
الـ(أحدهم) فهي معرفة تمامًا؛
ّ
ليست بطلة القصة.
أو وسط أو حلوة.
لاّ
ّ ّ
ّ
غير أن كل الحاالت اآلنفة الذكر؛ ما هي إ خطوط
ببطل
طبعًا ال يمكنني أن أتابع كتابة هذه القصة
ٍ
ً
علي إذًا أن ّ
مجهول؛ ّ
متوازية شديدة التقارب تمشي بخطا مستقيمة نحو
أعرفه ولكن كيف؟
المطب الذي سينسف جدوى ّ
ّ
القصة.
هل أجعله رجل أمن جاء إلى المقهى ليبحث عن مشبوه
ً
فسواء أكان البطل رجل أمن يالحق مشبوهًا ،أو كان
ما؟
ّ
ّ
مشبوهًا هاربًا ،أو عاشقًا يترقب مرور فتاته ،ستكون هناك
هل أجعله مشبوهًا يتلفت حوله مضطربًاًً؟
أو ّربما أجعله ّ
شابًا ينتظر مرور فتاته أمام المقهى إحدى نتيجتين:
ليلحق بها؛ وبهذا أضمن رواج ّ
يحدث أو ال يحدث.
القصة.
ّ
رجل أمن يقبض على المشبوه أو ال يقبض.
فلدي خياران:
طبعًا ،إذا جعلت بطلي رجل أمن،
ّ
ّ
ـ ّ
مشبوه ينجو أو ال ينجو.
جنائيًا يطارد مجرمًا هاربًا؛
فإما أن أجعله محققًا
ـ أو أن أجعله مخبرًا يراقب ّ
عاشق يقيم عالقة مع فتاته أو ال يقيم.
شابًا – ّربما  -ينتمي إلى
وجميع هذه الحاالت ّ
مكررة بشكل مضجر في تاريخ
جماعة ما.
ّ
وكما هو بديهي سيحصل الشيء نفسه لو جعلته القصة.
ً
ّ
يبدو أن الكتابة مهنة عسيرة؛ يجب أن أجد عمال آخر.
مشبوهًا –مع تبادل األدوار.-
ولكن ماذا لو جعلته عاشقًا؟

19

�أحمد عبد الرحمن جنيدو
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الوهم االشتراكي
الديمقراطي
|

ترجمة �سالم عيد _ عن  La Jornadaاملك�سيكية

بلغت االشتراكية الديمقراطية أوجها في
الفترة ما ّبين عام  1945وأواخر الستينيات.
وكانت تمثل في تلك الفترة إيديولوجية
وحركة لصالح استخدام موارد الدولة لضمان
وجود بعض من إعادة توزيع الثروة لغالبية
ّ
السكان بطرق ّ
ّ
التوسع في
ع��دة ملموسة:
المنشآت التعليمية وال��ص��ح��ي��ة :ضمان
مستويات دخل مدى الحياة من خالل برامج
تدعم احتياجات العاطلين برواتب ,وخصوصًا
ّ
والمسنين؛ برامج ّ
للحد من البطالة.
األطفال
كانت االشتراكية الديمقراطية تعد
بمستقبل أفضل دومًا لألجيال المقبلة ,بنوع
ّ
مستمر لمستوى ال��دخ��ل القومي
م��ن رف��ع
ّ
ُ
واألس���ري .وك��ان ً ذل��ك يسمى بدولة الرفاه.
ّ
كانت إيديولوجية تعكس فكرة أنه في إمكان
الرأسمالية أن تصلح ذاتها وأن تحمل وجهًا
أكثر إنسانية.
كان االشتراكيون الديمقراطيون أقوى
في أوروبا الغربية واستراليا ونيوزيلندا وكندا
وال��والي��ات المتحدة (حيث ك��ان��وا يعرفون
بديمقراطيي الصفقة الجديدة .)New Deal
باختصار ,ك��ان نطاقهم ال��دول الغنية في
ّ
النظام العالمي ,تلك التي كانت تشكل ما
يمكن أن يطلق عليه اسم عالم عموم أوروبي.
وكانوا ناجحين إلى درجة ّأن معارضيهم في
اليمين الوسط أيضًا طالبوا بمفهوم دولة الرفاه.
وحاولوا فقط خفض تكاليفها وانتشارها.
وفي بقية العالم ,حاولت الدول القفز إلى
تلك العربة بوساطة مشروعات تنمية وطنية.
كانت االشتراكية الديمقراطية برنامجًا
ناجحًا للغاية خ�لال تلك الحقبة .وحافظ
ّ
التوسع
عليها واقعان من وقائع ذلك الفترة:
الهائل ف��ي االقتصاد العالمي ال��ذي كان
يخلق الموارد التي كانت تجعل إعادة التوزيع
ممكنة ,وهيمنة الواليات المتحدة على النظام
العالمي ,التي كانت تضمن االستقرار النسبي
لتطبيقها ،وخصوصًا غياب العنف القاسي
داخل منطقة الثروة تلك.
الصورة الوردية .وبلغ الواقعان
لم تدم
ّ
نهايتهما؛ حيث توقف االقتصاد العالمي عن
ّ ً
ّ
مطوال مازلنا نعيش فيه.
التوسع ودخل ركودًا
وبدأت الواليات المتحدة انحدارها الطويل لكن
البطيء بوصفها ّ
قوة مهيمنة .تسارع هذان
الواقعان الجديدان تسارعًا كبيرًا في القرن
الحادي والعشرين.
شهدت الحقبة الجديدة التي بدأت في
السبعينيات نهاية اإلجماع الوسطي العالمي
فضائل دولةّ الرفاه والتنمية التي تديرها
على
ّ
الدولة .وحلت محله إيديولوجية جديدة ,أميل
سمى بأشكال ّ
إلى اليمينُ ,ت ّ
عد ّة ,الليبرالية
الجديدة أو إجماع واشنطن ,بشرت بمزايا
الوثوق باألسواق أكثر من الحكومات .وقيل
ّإن هذا البرنامج يستند إلى واقع عولمة جديد
ُم َ
فترض ال بديل له.
ّ
بدا تنفيذ البرامج النيوليبرالية وكأنه
يحافظ على مستويات نمو عالية في أسواق
ّ
األوراق المالية ,لكنه قاد العالم في الوقت
نفسه إلى مراتب متنامية من معدالت الديون
والبطالة ،وإلى تدني مستويات الدخل الفعلي
ّ
لدى الغالبية العظمى من السكان .غير ّأن
األح��زاب التي كانت معاقل لبرامج اليسار
الوسط أو االشتراكية الديمقراطية ,انتقلت
إلى اليمين ,فحرفت تأييدها لدولة الرفاه ،أو
تركته يتآكل ،وقبلت بوجوب أن ينخفض دور
الحكومات اإلصالحية انخفاضًا كبيرًا.

ّ
ُ ومع ّأن اآلثار السلبية على غالبية السكان
ّ
شعر بها حتى في العالم العموم أوروب��ي
ّ
الغني ,غير ّأن الشعور بها كان أكثر حدة بكثير
في بقية العالم .فما كان على حكوماتها فعله؟
بدأت باالستفادة من تراجع الواليات المتحدة
االقتصادي والجيوسياسي النسبي (وعلى
ّ
نطاق أوسع في العالم العموم أوروبي) ,مركزة
على تنميتها الوطنية الخاصة .واستخدمت
ّ
قوة أجهزة الدولة وتكاليفها ّاإلنتاجية العامة
ً
األدنى لتصبح دوال ناشئة .وكلما كان خطابها
والتزامها السياسي يساريًا ازدادت تصميمًا
ّ
التطور.
على
هل سينجح ذل��ك معها كما نجح ذات
ّمرة مع العالم العموم أوروبي في الفترة التي
ّ
تلت ع��ام 1945؟ ليس واضحًا أن��ه سينجح
على الرغم من معدالت النمو العالية لبعض
تلك البلدان – خصوصًا ما ّ
يسمى بمجموعة
بريك (البرازيل ,روسيا ,الهند ,الصين) -في
ّ
ألنه ّ
ثمة
السنوات الخمس أو العشر األخيرة.
بعض الفوارق الهامة بين حالة النظام العالمي
الراهنة وحالته في الفترة التي أعقبت عام
 1945مباشرة.
ً
أوالّ .إن مستويات تكاليف اإلن��ت��اج
الفعلية ,على الرغم من الجهود النيوليبرالية
لخفضها ,أعلى بكثير في الواقع مما كانت
ّ
وتهدد
عليه في الفترة الالحقة لعام ,1945
اإلمكانيات الفعلية لتراكم رأس ّالمال .هذا
ما يجعل من الرأسمالية نظامًا أقل جاذبية
للرأسماليين ,فيبحث أنفذهم بصيرة عن طرق
بديلة لضمان امتيازاتهم.
ثانيًاّ .إن قدرة الدول الناشئة على زيادة
حصولها على ال��ث��روة على المدى القصير
ّ
تسبب بتآكل كبير في توافر الموارد– التي
لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها .لذا ,فقد
خلق ذلك سباقًا ينمو باستمرار للحصول على
األراضي والمياه والغذاء ومصادر الطاقة ,األمر
الذي ال يقود إلى صراعات عنيفة وحسب؛ بل
ّ
يقلص أيضًا قدرة الرأسماليين العالمية على
مراكمة رأس المال.
َ
توس َ
ثالثًاّ .أدى ّ
اإلنتاج الرأسمالي الهائل
ع
ِ
في النهاية إلى إضرار خطير بالبيئة العالمية،
إلى درجة دخل فيها العالم أزمة بيئية ّ
تهدد
نتائجها ّ
نوعية الحياة في جميع أنحاء العالم.
كما ّ
شجع على حركة تسعى إلى إعادة النظر
عميقًا في فضائل النمو والتنمية كهدفين
اقتصاديين .هذا الطلب المتزايد على منظور
حضاري مختلف هو ما ُي ّ
سمى بحركة من أجل
ّ
عيش ّ
جيد في أمريكا الالتينية.
ّ
رابعًا .إن مطالبات المجموعات التي تسعى
إل��ى بلوغ درج��ة حقيقية من المشاركة في
عمليات اتخاذ القرارات في العالم باتت ّ
توجه
ليس للرأسماليين فقط؛ بل أيضًا لحكومات
ّ
الوطنية.
اليسار التي ّتعزز التنمية ّ
خامسًا .إن التأليف بين كل هذه العوامل,
إضافة إلى االنحدار الواضح للقوة المهيمنة
السابقة ,قد خلق مناخًا من التذبذبات الدائمة
والجذرية سواء في االقتصاد العالمي أم في
الوضع الجيوسياسي ,ما ينتج عنه شلل ألرباب
العمل ولحكومات العالم .لقد تصاعدت درجة
عدم اليقين ّ
بحدة – ليس فقط على المدى
البعيد؛ بل على المدى القريب جدًا ,وتصاعد
العنف الفعلي.
معها مستوى ّ
الديمقراطي
االشتراكي
الحل
لقد أصبح
ّ
ّ
وهمًا .وال��س��ؤال هو ما ال��ذي سيحل محله
ّ
لغالبية سكان العالم؟!.

الموت في العائلة
|

ت�أليف  :هنرت� .س .ثومب�سون _ ترجمة  :ربا زين الدين

(( كان الثعلب األحمر قد ترك على مدار القرون
ً
ً
سجال حافال بالمكر والدهاء والشجاعة ...فحفر بذلك
عالمة مميزة في صفحات األدب واألسطورة ،حتى إنه
أثر على اللغة العامية الحديثة.
إذ أعطى لقبًا للناس الماكرين؛ مثال He is a “ :
 “ foxy fellowإنه لرجل ماكر
أو “  “ He out foxed meإنه لم ينجح في
خداعي ))1
حسنًا ،يا سادة ،دعوني أحدثكم عن قصة الثعلب
األحمر ،وكيف تعرفت إليه.
إنها حكاية خيانة وعنف وثأر ،من النادر أن نراها
في صفحات الجرائد المحلية ،أو حتى بالنسبة لي في
حياتي الخاصة التي ال يوجد فيها متسع من الوقت
لحدوث مثل تلك األمور.
ّ
الغبية بإمكانها أن تتعلم ،إذ
حتى الحيوانات
إنه ّ
مر ّ
علي وقت طويل مذ ابتعدت عن العنف ،الذي
اعتدت عليه كرياضة لالستمتاع ».لكن انتهى ذلك
عندما أدركت أنه ليس كل البشر يشعرون بالطريقة
ً
نفسها ،بعض الناس فعال يحبون أذيتك”.
الثأر يتم بالطريقة نفسها ،من الممتع التخطيط
ّ
ّ
له والتكلم عنه ،لكنه وفي الحقيقة يتطلب الكثير
ً
من الوقت والطاقة ليكون مثقال بالداء المدمر ،حتى
إن أفضل طريقة ألخذ الثأر ال يمكن أن تكون مأجورة.
ّ
اإلنكليزية ليست زاخرة بالكلمات التي تبدأ
اللغة
بحرف “  “ Vذلك يوحي بشيء ما لكن مزعج:
 : VIOLENCEعنف : VENGENCE ،ثأر ،وأيضًا
هناك  :, VOLGARشرير
ّ
ضحية
 :VICIOUSخشنVICTIM : ،
 VERMIN :آفات  : VIMPIREمصاص دماء: ،
 VILEحقير  VACANT :متكبر
 :عقيم
VAIN
والقائمة طويلة من دون أية ابتسامات.
حسنًا تراكمات اللغة الغامضة هذه ليست مهمة،
وسندعها لألوغاد والعقيمين ،مثل»أدواين نيومان» و
“روبن ماكنيل”.
ّ
سنتحدث عنه هو الموت الشنيع
واألم��ر ال��ذي
للثعلب ،الذي ّ
يعد أذكى الحيوانات في الطبيعة من
وجهة نظر عديد من الخبراء.
ّ
شخصية م��م��ي��زة ،خداعه
« يمتلك الثعلب
استثنائي ،نبوغه في بعض األحيان جعله عبقريًا
تقريبًا.
ً
ومسؤوال عن القصص المبالغ فيها عن دهائه
المتطرف»،
لكن لست أنا السبب ،هناك عش لتلك الثعالب
الحمراء الشريرة على بعد  200ياردة وسط الحقل
الموجود أمام عليتي ،وأنا اآلن أخطط لقتلها ،قتلت
واحدًا منهما قبل أيام ّ
عدة ،لكن اآلخرين الذوا بالفرار.
ّ
األخير
فروا عندما عاد الرجل
المسن من مشواره ّ
ّ
وعبر حقله ،كان الثعلب معصب العينين ،ومغطى
بقشرة قاسية من الريش وروث الطاووس ،تاركًا وراءه
أثرًا من الدم النازف من رجله الخلفية المقطوعة.
ك��ان ال��وق��ت ف��ي منتصف الظهيرة ،والطيور
المتعفنة بدأت تفكر كيف ستأكل ،لكنها كانت
بطيئة ،لم يكن هناك طعام في األرجاء.
الطواويس تأكل بشكل جيد .-عددها كان أقل من
عشرين -بدت كعمال التنظيفات.
ّ
دائمًا يوجد الكثير من الحنطة ،حبات ذرة متشققة
و بطاطا ّ
مقلية ،لكن لم يكن هناك الكثير من اللحم
الذي تستسيغه الثعالب وتحبه؛ فهي ستأكل أي
شيء ينزف ،حتى لو كان من بنات جنسها .
إنها مثل سمك القرش عندما تتهيج ،إذا جرح
أحدها فإنه سيكون طعامًا يلتهمه اآلخرون وبسرعة،
ً
أوال ثم يلتهمون ّ
بقية اللحم.
يأكلون العيون واألحشاء
« بعض الرجال يرون أنه من الذنوب قتل الثعلب
1
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األحمر ،وهو رأي المتحمسين؛ كونه حيوانًا ُمـطارد
فهم راضون بتركه يبقى إلى األبد «.
وضمن أي مخطط ّ
مزود بمقياس أناقة من  1إلى
 10سيحصل الثعلب األحمر على الدرجة الثامنة،
بفرو ثمين وبختم شعبي على
إنه لحيوان أنيق جدًاٍ ،
مستوى األحصنة المتوسطة ،والكالب السريعة.
حتى جورج واشنطن ّ
أحب الثعلب األحمر ،وأمضى
ساعات ممتعة بجعل كالب الصيد تطارد الثعالب بين
األشجار في مزرعة “مونت فيرنون”.
تلك الكالب ستحل في بعض المزارع لتحصل
على أرخص فريسة ،كالثعلب الرمادي الذي يكون
واحدًا من أبشع وأضعف األنواع في عائلة “ فولبس
فولفا “.
له عينان تبدوان كالثآليل ،والشعر يبدو كعظام
قنفذ البحر ،والدماغ يبدو كفروج يركض بسرعة،
 ,وكذلك ثعلب البراري “ الكويوت “ أيضًا ،الذي
ُيـصطاد أو على األقل مطارد بين الحين واآلخر من
قبل عصابات نيوفارتيشي وصياديها في أماكن كــ “
فايل ،بالم سبرنغز “.
لكن مطاردته ليست كمطاردة غيره ،ألن الكويوت
دومًا يفوز ،فهو ليس عقيمًا شريرًا كالثعلب األحمر،
بمزاجه السيء وطريقته المدللة في الحياة.
الكويوت آكل لحوم معتدل يقتل بشكل نهائي
أي كلب يستطيع اللحاق به ،بسرعة كافية.
لكن ليس لدي أي مشكلة بالنسبة للكويوت.
بالرغم من أن الوادي مليء بمثل هذا النوع ،وخالل
خمس عشرة سنة من التعايش العنيد معه لم
يتجرأ ّ
أي منها أن يقترب من عليتي ،ويقتل أحدًا من
ّ
المنزلية ،أو أن يلتهم واحدًا من الطواويس.
حيواناتي
للثعلب األحمر وجهة نظر أخرى ،فقد كان متغطرسًا
طماعًا ووقحًا ،وفي مكان ما على طول الطريق كان ّ
ّ
يطور
مذاقه بالنسبة إلى قطع اللحم المدفونة ،وكان يقتل
ّ
المنزلية ويأخذها بجولة عبر األرض ،ويضعها
القطط
أمام عليتي تحت ضوء الشمس الممتد ويشتم قفص
الطواويس.
إن فخ الهافاهارت هو صندوق معدني ثقيل،
يبلغ طوله أربعة أقدام وله ّأبواب من جهتين ،وداخله
ّ
صينية طعام جميلة مصغرة؛ عندما يصبح الحيوان
على مسافة كافية من شريحة اللحم ،كال البابين
ً
يغلقان ّ
بقوة وعزم ،والهروب يكون مستحيال.
عندما وج��دت الثعلب األحمر داخ��ل القفص،
تحدثت إليه لبرهة من الزمن ،وأنا أحضر مزيج الريش
مع روث الطاووس الذي بدأت أجرف منه وأضع داخل
القفص وأنا وراء القضبانّ ،
جن الثعلب حينها ،عندما
ّ
ً
رششته بهذا البراز محاوال أن يعض مؤخرة المجرفة
في كل مرة أرشه فيها بهذا السائل الصمغي ،وأخيرًا
قمت بضربه على عينيه بالصولجان ،قبل أن أدعه
يذهب.
بدا حينها يشبه الراكون إلى حد بعيد أكثر من
الثعلب ،جف الصمغ بسرعة ّ
مكونًا طبقة سميكة من
البراز والريش.
خرج الحيوان بعدها من القفص ،يصيح ويعوي،
ورك��ض بضعف عبر الحقل ،باالتجاه المعتاد نحو
عرينه في منطقة الورد الجبلي.
في طريقه عبر الحقل ،اضطر ذلك الحيوان النتن
القبيح ،نصف األعمى ،ذو الدماغ المرهق ،أن يعبر
بين طاووسين يبحثان بين األعشاب عن الحشرات ،لم
يميزا أن ذلك الشيء إنما هو ثعلب،
ً
كنت منذهال ،على أية حال ،لرؤيته ينجرف عن
مساره بميالن وحشي غبي باتجاه أحد الطيور.
لذا أطلقت رصاصتين من الخلف ليجبره الصوت
على تعديل مساره.
ّ
في المرة األخيرة شاهدته مغطى بالدم ،وصقران
كبيران أحمرا اللون ّ
مكومان فوقه يستعدان اللتهامه.
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قصص قصيرة جدا
|

م�شلني بطر�س
خادمة

تحمل على بساط الغربة
يتوج رأسها بأصحاب المنزل
يفتح جفناها ليل نهار
يلفظ حظها أنفاسه ,حينما يطبق باب على أنامل الصغير
عنوة يطبق الباب على أصابعها ,وتشيع إنسانيتها إلى مثواها
األخير...
يرسم الضمير موته ابتسامة أبدية على محياها؟؟؟؟
****
سيزيف
خريطة كنز هبطت
بحث الرجل ,وعمل
اجتاحت جسده األسقام
تباطأ......وأسرع ,عاد إلى حيث كان
قفز متقدمًا نحو األمام وعندما وصل
حفر ثم حفر وحفر....فابتسم وجه ينبض به قلب المرآة.
****
جنازة اإلحساس
....دفناها ,وعدنا إلى حيث كانت
فرشوا طعام رحمة على مائدة روحها...
تلذذ طعم اللحم ,وكأنه لم يذق بحياته لحمًا
تأخر طبق الحلوى ,قال.
ً
....سال لعابه ,فالتهم حتى صار برميال من القطر
فتح أبوابًا للحديث ,وشرع حياكة النكت
امتطى موجة عارمة من الضحك الصاخب
وكأن الموت لم يختطف شقيقته!!!!!....
****
صرخة العلم
أكل بياض األوراق حروفًا من عمره
ذابت األقالم بين راحتيه ,فأحدثت تواليل بنت ذاكرتها آالمًا على
أصابعه.
تراكمت الكتب والمجلدات على مائدة عقله ,وفاض لسانه بالمعرفة
والحياة.
تكدست تتكئان على عجلتين تنقلهما من شارع إلى آخر ,تتعكز
على كتف أحديهما مكنسة للقمامة.
****
مبدأ..إذا!!
خرجت الحروف والكلمات,تغسل رئتيها من زمن أمطر غباره على
أوراقها ,صابغًا بخريفه آفاقها ,طامسًا بغبائه معانيها..
وطأت عناوينها األزقة والحارات الشعبية ,فجحظت مقلتاها على
رغيف ذي جناحين ,تتعلق بأذياله عيون الناس.
همت بالرحيل يائسة ,..ضوء ضئيل يزفر رائحة أمل تنعش
سكونها ,فتسير الخيالء نحو المراكز الثقافية ,توسطت بشبحية
الطيف مجالس المثقفين ,اعتمر قلبها الموت عندما سمعت كاتبًا
يهمس في إذن اآلخر:
إنه لم يقرأ لي ,فلماذا أنا أقرأ له..؟!
****

صدمة الحداثة
أبحرت فقاعات القبل بيننا وبين المريخ
حطت رحالها على صدر القمر ,فاحتضنت يداه جسد مراكبنا،
وجرت مياهه بين ضفاف عروقنا،
هل تجلب السلحفاة الحظ للمنزل ,أم هي مصيبة تحل عليه؟؟
سؤال فجر مركبتنا ,فأدركنا اصطدامنا باآلخر...
****

ذاب قلب الفنان شمعة حركت دائرة الصراع...
أبى الفتيل الموت.
قاما من جديد ,وحلقا نحو فضاء آخر!!...
****

شاعرة
أذهلت الحضور بحداثة شعرها.
تركت نصوصها فضاءات مفتوحة على أسئلة المثقفين.
للغريبة  ...أقرباء
وشغل إبداعها حديث الصحف.
حملها رصاص الحرب وحيدة على بساط دويه إلى الهجرة.
عادت إلى المنزل تذرف دموعها المعتادة ،تطالب زوجها الشاعر
خاضت معارك الغربة.
بنصوص جديدة.
قاتلت ,ودافعت انهزمت ثم انتصرت ,فسقطت مردية في وغى
****
وحدتها.
دفنت عند حافة الطريق...
عطية بخيل
...........
عد غني شرائح اللحم المتراصفة على مائدة قلبه.
تستقبل شاهدة قبرها زيارة شقائق يتوجون غربتها بألوانهم
مليون ...اثنان ...عشرة ماليين
الرائعة.
ًَ
طالبه فقير متوسال القليل من ذاك اللحم ,عله يتلذذ برائحة الشواء.
****
ثمن لشيء ما ,يخرج الفقير تلك الشريحة من جيبه ,ترتسم بداخلها
عين تشع منها شرارة حمراء تشوي اللحيمة ,وتفوح رائحة الشواء.
بغماليون
****
خلعت ثيابها ,ورفعت الغطاء عنها.
ظهرت عناوينها تجذب األعين.
عانقت األلوان إغواءها ,ورقصت
تنشق قلبه عطر اإلثارة.
خاطب خياله متمنيًا فيها نفح الحياة؟؟
ً
عانقته ,...قبلته بشغف ،...أنجبا أطفاال....
ضاق صدره من ثقل الصخرة.
توسل ,وابتهل ،فارتدت اللوحات أشكال سكونها.

بناء الوطن
أخذ الصقيع ينفث دخانه دون رحمة.
زفت األرض عروسًا للبرد.
صادرت السهام المسننة دفء قنفذين ,وحالت دونهما.
تدثرا بأثواب المحبة ,وبحذر اقتربا
انحنت األشواك أمام عطف بالدفء جمعهما.

22

 2012 /4/7م 16 -جمادى األولى1433هـ
السنة السادسة والعشرون

العدد «»1291

العربية /تتمة/
متميزة حول تمكين اللغة
ّ
ندوة ّ
ّ
وف��ي الختام أك��د ّأن مستقبل اللغة العربية يتوقف على
مستقبل الفكر المبدع بوصفها مظهرًا من مظاهر االبتكار في ذات
ّ
األمة الجمعية أو شخصيتها العامة؛ فإذا كان الفكر المبدع موجودًا
ّ
كان مستقبلها عظيمًا كماضيها ،وإال مآلها إلى ما انتهت إليه
السريانية والعبرانية.
وهنا يتبادر إلى الذهن ما هي ماهية هذه القوة التي ندعوها
باالبتكار أو الفكر المبدع :فهي في األمة عزم دافع إلى األمام ،وفي
قلبها النابض جوع وعطش وشوق إلى غير المعروف ,وفي روحها
سلسلة أحالم تسعى إلى تحقيقها وهدف ترنو وتسعى إليه؛ فهي
في األفراد النبوغ ,وفي الجماعة الحماسة ,وما النبوغ والحماسة
ّ
الخفية في أشكال ظاهرة
سوى القدرة على وضع ميول الجماعة
محسوسة.
ّ
وأكد المحاضران ّأن مستقبل اللغة العربية رهن بقوة االبتكار
في مجموع األمة التي تتكلمها ,تلك القوة التي تقود األمة وتجعلها
ّ
في مقدمة الركب والموكب ،فهي المبتكرة والمؤثرة ,وإال فهي في

المؤخرة فهي المقلدة والمتأثرة ,وهذا ما قامت به الحضارة العربية
اإلسالمية عندما امتزجت بمجموع الحضارات العالمية ,فكان لها
أضراس تقضم ,ومعدة تهضم ،فأنتجت حضارة ساهمت في بناء
الحضارة اإلسالمية ,وكانت أساس النهضة األوروبية؛ فأين نحن
ّ
اآلن من تلك الحضارة؛ حيث كنا في مقدمة الركب؛ حيث انصهرت
جميع الثقافات في بوتقة الثقافة العربية ،وأفرزت حضارة امتد
شراعها ونورها إلى العالم قاطبة.
وكان سؤال الحضور :هل التطور السياسي الحاضر في األقطار
العربية له تأثيره السلبي أم اإليجابي على اللغة...؟
ّ
ّ
لقد أجمع الكتاب والمفكرون في الغرب والشرق على أن األقطار
العربية هي في حالة من التشويش السياسي واإلداري والنفسي،
ً
وهذا مجلبة للخراب واالضمحالل ,إن كان ملال فهو موت بصورة
نعاس ,أما إن كان تشويشًا يستنهض الهمم ويبدل هذيانها
صحوًا وغيبوبتها يقظة ،فهو كالعاصفة التي تهز األشجار بعزمها,
ال لتقتلعها؛ بل لتكسر أغصانها اليابسة وتبعثر أوراقها الصفراء

وتبعثها على التجديد والحياة.
أليس هناك متعبد يدخل إلى هيكل اللغة ،فيجثو باكيًا وفرحًا
ً
ومهلال يخرج من بين شفتيه وبلسانه أسماء وأفعال واشتقاقات
ّ
وتغيرها إلى األفضل,
جديدة ألشكال عبادته التي تحدد اللغة
فيضيف بعمله هذا وترًا فضيًا إلى قيثارة اللغة ,وعودًا طيبًا إلى
موقدها ,وشجرة طيبة ذات أزهار ّ
فواحة إلى بستانها؟!
أين نحن من لسان المتنبي والمعري ,وهل هناك متنبي جديد
يرفع اللغة ويسمو بها؟
ّ
ً
ستظل اللغة العربية مشعال ال ينطفئ ,ألنها الحامل األهم
واألقوى للقومية العربية.
ّ
واختتمت الندوة بنقاشات هادفة وبناءة بين الزمالء الحضور،
مما أغنى محاور الندوة ,وأعطاها بعدًا أوسع وأفقًا أرحب.
ّ
ّ
أقيم النشاط على صالة فرع اتحاد الكتاب العرب بدرعا في
الخامس من آذار للعام  2012م .

تكسير بنية النص /تتمة/
ورثه الشعراء من خالل عبورهم على سفح جبل العروض؛ حيث َّمر فيه
هناك الفراهيدي وكان ما كان..
وفؤاد في ثنائية الذات والموضوع ،ظل حريصًا على التنويع في
نقل تفعيالت البحر األكثر عمقًا لمخزونه الشعري من دون ان يتعالى
عليها ،أو ينسى أن الشعر من دون موسيقا يكون نثرًا وال شيء آخر..
في محاولة استرداد حديث العشق في أعماق النص الشعري عند
فؤاد ،ثمة تبادل من نوع آخر ،والمتأمل في مدلوالت مفرداته يتلمس
الصفاء رغم بعض الحشرجات الحزينة التي تالزم سن الكهولة ،في
خريف العمر الثاني؛ حيث تمر الظبية الصغيرة على مساحات الغزل
العفيف الذي يالمس وجدانه ،ويعيش معه حالة من الذكرى على
طريقة أجداده العذريين ،ويبدو سكونه المتنقل بين رمش وآخر هو
أحد االمتدادات بين زمنين هما الماضي والحاضر ،وربما زمان ثالث
قد يرى فيه شيئًا من التفاؤل بعودة ذلك الماضي الذي قد تزوده
به العاطفة ،وهو هذه االنفجارات اللغوية الرقيقة وتطويعها لمقاصد
مغرية قد يرقب من خاللها اكتشافه لحياته من الداخل وليس أمرًا آخر،
ص  69من ديوان /قد تعشب الصحراء يا ولدي:/
«للحب أغنيتي األخيرة /لعذوبة الفرح المرفرف /بين كحل الرمش
والرمش /وتلويح الضفيرة لك يا صغيرة /تلجين دغلي /ظبية سمراء

�صدور كتاب
ح�سا�سية الروائـي
وذائقـة املتلقي
لـ عبد الباقـي
يو�ســـــف
�إعالن

تعدو /من مدى قلبي /إلى أقصى أماني األسيرة»..
والحضارة..
إخفاقها
في
الروحية
األناقة
لقد حشد الشاعر في نصوصه مفردات
وكانت تفعيلة البحر الكامل الذي استهل بها النص بقوله (دع
العاطفي المرتبط بدائرة الزمن النفسي ،الذي يطارد الشعراء دائمًا،
وأثبت عبر عفوية نزاعة إلى التحليل مستمدة من مهارته في التعامل سيفك اليمني) تحمل رؤية إنسانية وقومية في آن واحد ..كما أنها
مع فنية دونتها أسئلته المطروحة سرًا عليه وخاصة في خطابه األنثوي أبعدت شبح الحشو الذي قد ينسف بيت القصيد في مثل هذا الخطاب
الذي حملته الصورة...
الذي يمجد الحياة األخرى في شكلها العربي الذي كان يومًا إحدى
باحتمال أن يختم قداسه الجنائزي عشقًا بأغنية فرح تسيل
حجرات الزينة المعلقة على أوتاد الخيام ..ص « :9دع سيفك اليمني/
على شفتين ،ولكن في المكان الذي ألفته تلك الظبية السمراء ،وهي
معشوقته التي احتلت قلبه واستوطنته في المخيلة بتوال شعري وارجع للربابة /أيها المنفي في بيداء هذي األرض /هدهد بين قوسك
محصن ضد التقريرية رغم الوضوح الذي يغلف ألفاظه ،ويقدم شبقًا والوتر /واضرب خيامك عند أطراف الفالة /وشد لألسباب أنغامًا /ولألوتاد
نفسيًا نابعًا من قلقه الذي قد يعيد إليه صحوة الزمن األول ،ويمنحه
أنغامًا /وسرحها متى ضاء القمر»..
ساعة ليرى فيها وجه (هيلين) ،وقد دخل طروادة دون انتظار لسوء
فؤاد نعيسة يمثل نضارة الرجل الريفي الذي يباكر مع الفجر،
المصير..
أما خطابه الذي استخدم فيه حرف التقليل (قد) المالزم للفعل ويرى في قسوة المدينة جنوحًا آخر للدفاع عن الوطن ،وما بين الفطرية
المضارع (تعشب)؛ حيث برهن على أن المطر الذي سوف تعشب والنقاء كانت جولته الشعرية قد اكتنزت فوق مركز اجتماعي إنساني
خالله األرض هو مطر فات زمنه في المستوى الشعري ،ولهذا
من
ِ
اعتمد بعض اإلشارات غير المحايد تجاه المعطيات في المجتمعات ووطني صادق ،ومازال يتخطى حدود تعبيراته بجمالية أكثر اتقادًا
العربية والتي ماتزال تعيش معاناتها المعاصرة على صعيدي اإلبداع يبدو فيها الشاعر والعباءة معًا..

كتاب جديد صادر عن وزارة الثقافة واإلعالم السعودية ،ضمن سلسلة كتاب المجلة العربية رقم السلسلة ( )182
يناير  2012يتحدث عن وقائع العالقة التي تجمع بين الروائي وشخوصه الروائية ،وكيفية والدة فكرة الرواية ،وعملية
البناء الروائي ،وكذلك عالقة الروائي بتراث الرواية وتاريخها.
يقدم لنا الكاتب عبد الباقي يوسف في كتابه الجديد :حساسية الروائي وذائقة المتلقي ،أهم المحطات التي
يقف عندها الروائي في أثناء كتابة رواية جديدة .
وبذلك فإن هذا العمل ُيعد شيئًا من كتاب المذكرات؛ حيث يتحدث الكاتب عن وقائع العمل والطقوس الروائية
بالنسبة إليه ،كما أنه يسرد عالقته بقراءة الرواية ،وكيف يقرأ الروائي رواية جديدة.
وتكمن أهمية هذا الكتاب في أن الكاتب أيضًا يتناول حساسية أقطاب الرواية وأعمدتها في العالم من خالل
بعض عالقاتهم الشخصية ،وأهم أعمالهم الروائية.

تتشرف جمعية البحوث والدراسات بدعوتكم لحضور الندوة التي تقيمها بعنوان( :فلسفة ابن
رشد والواقع الراهن) وتتضمن المحاور التالية:
ـ تراث ابن رشد واألزمة الراهنة د .خير الدين عبد الرحمن.
ـ من تراث ابن رشد أ .محمد عبد الحميد الحمد.
ـ ابن رشد بين الغزالي وتوما األكويني أ .محمد الجدوع.
وذلك يوم الثالثاء  2012/4/10الساعة الثانية عشرة ظهرًا في قاعة االجتماعات في مقر اتحاد
الكتاب العرب ـ دمشق ـ أتوستراد المزة.
دمشق في 2012/4/1

برنامج الأن�شطة الثقافية ل�شهر ني�سان 2012
ـ السبت  2012/4/14ظهرًا محاضرة اليهود واليهودية يلقيها محمد خالد عمر
ـ السبت  2012/4/21أصبوحة أدبية يلقيها خير الدين عبيد ،د .مصطفى عبد
الفتاح.
ـ السبت  2012/4/28ظهرًا محاضرة حول القصة القصيرة في أدب تاج الدين
الموسى يلقيها د .محمد رياض وتار
وتقام جميع النشاطات في مقر الفرع.
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انت َش َر ُمسلسل ُ(نور) َو َغ ُيره ِم َن ُ
الم َ
ركية َهذا
الت
سلس ِ
َِلماذا َ
َ
َ
َّ
َ
الع َرب ّي ،كالنار في َ
الغريب في َعالمنا َ
الـه ِشيمَ ،م َع َّأن
ِ
ِ
ِ
ِ
االنتشار َ َّ ِ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ِ
َ ِ َّ َ َ َ َ
الت َ
َ
ان؟!
ك
م
ب
ة
اه
ف
الت
ن
م
ه
ذ
َكه
لس
س
م
ا
ه
ل
او
ن
ت
ت
ي
ت
ال
واضيع
ِ
َ َِ ِ
َ ِ
الم َ َ َ ِ
َ َِ َ َّ َ َ ً
َ
َ
ُ
ُ
َ
بت ِسم ِعند رؤي ِتنا ِلهَ ِذ ِه الك ِاريكَاتيرات ،لكن لو تـمحصنا ق ِليال،
قد ن
َ َ
َ َ َ َ
َّ
َ
َّ
ُ
َ
ير!.
القصة أكبر ِمن ذ ِلك ِبك ِث
و ِب َر ِو َّي َ ٍة أكث َر ،لوجدنا أن ِ
ٍ
َ
ُ
ول َو َجدنا َّأن َ
ُ َ َّ ُ َ َ
َ َ
لسل ِت ِلف ُزيو ّ
اه ُد ُه،
الم
ني نش ِ
ِ
وضوع أكبر ِمن مجر ِد مس ٍ
َ ُّ
َ
َ
َ
َو َيحتل َح ِّيزًا من تفكيرنا.
َ ُ ُِ ُ َ َ ِ ُ ِ ُ ََ ُ َ
َ
الموضوع َ هو موض ُوع مرض مجتمع!.
ِّ َ
َ
َم ُ ُ
ُ
ُ
يهَ ،و َي َ ُ
َّ
َ
أرضي ٍة ِخصب ٍة ألي أفك ٍار
وضوع ف َر ٍاغ ن ِعيش ِف ِ
سمح ِبوج ِ
ود ِ
َ
َ
إليه.
غ ِرب َّي ٍة تت َس َّر ُب
ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ َ َ ُ
َ
��وض ُ
��وع َ
��ول إل��ى َح َي ِاتنا
���اد َر ٍة َعلى ال ُّ��دخ
أشياء َسخيفة ق
ه��و م
َ ََ
َ ِّ ٍ َ ِ ٍ َ َ ِ َ َ
َ
يرنا َّال ِتيِ َب َاتت ُم َت َلقياً
فك
ت
ة
اح
س
م
ن
م
ر
األكب
ز
ي
الح
ى
ل
ع
اذ
َّ ِ ِ
ِ ِ
َ ِ
واالست ُ ِّحو ِ
َ ِ
َ
َ
َ
ًّ
ات!.
يل َّ والش ِائع
او
األق
اع
أنو
ل
ك
ِ
ط ِريا ِل ُ ِّ َ ِ َ ِ ِ
َ
َ
َّ
الخارجي!ّ.
الف َت ِن الط ِائ ِفي ِة ،واألفيون
ِل ُك ِّل أنو ِاع َ ِ
َ َّ َ ِّ
الت َ ِجار َّي ِةِ َ ِ ،و ُط ُرق ِّ
الربح َّ
يع.
ر
الس
و
ة
ي
اد
ص
االقت
ات
وط
ِلكل األخط ُب
ِ
ُ ُ َ َّ ِ ُ ُ ِ ُ َ ِ َ َ ِ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ ِ َ ُ َّ ِ ُ ِ َ
َ
َ
مكنك أن تخت ِصر ألمك ووجعك كله ِبك ِلمة
الموضوع هو َ أنه ي ِ
َو ِاح َدة ِه َي َ(......الف َراغ).....
َ ُ َ
َ
الفراغ َوفقط الف َراغ!.
َ
َ
ُ َ َ َ ََُ َ ُ
ُ
َ
َ
جل ُ
ات
ات َو َس َاعات َأم َام ش
َ هو من يجعلنا ن
اش َ ٍة َ ت َم ِار َ ُس ع َم ِل َّي ِ
س َ ُّس َاع َ ٍ
ُّ ٍ ُ َ ُ َ َّ
َ ُ ُ َ َ َ
ُ
َ
ُ
ُ
وات
ب
الع
ى
أغل
ب
ة
ف
ل
غ
الم
وم
م
الس
ى
و
س
ا
ن
ل
ث
ب
ت
ال
و
،
ا
سي ِل ِدم ٍاغ ِلعق ِولن
ِ
ِ
ِ
َغ َ ِ
َ
وأرقاها.
َّ
َ
َ َ ُ َّ َ َ ُ ُ ُ َ َ
ستع َّدة َدائ َمًا ل َت َل ُّقف ِّ َ
يد َحتى
الفراغ ال ِ َذي يجع َل نف
ِ ِ
وسنا ُم ِ
أي ج ِد ٍ
ِ
َ
َ َ َ ُ
اطئًا.
ان َمغلوطًا أو خ
لو ك
ِ
َ َ ُ َّ
َ
َ
كمت َنا َو َوعي َنا في االست َف َادة م َن َ
َ
الح َضارةَ
ُ
َ
ح
م
د
ع
ن
ع
م
اج
الن
اغ
ر
الف
َ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َّ َ َ َ َ ُ َِ َ َ
وب م َن َ
ينا ِمن ُك ِّ ِل َحدب َو َ
م.
ال
الع
ص
ال ِتي تتهافت عل
ِ
ٍ
ٍ
َ
لك َ
الح َض َارة َّال ِتي ُوج َدت ِل ِلق َيام ب َ
أعمال َأ َش ُّد َع َظ َم ًة َو َ
أكب ُر ِم َن
ت
َ َ َّ ِ َ ُ َ ِ ِ
ٍ
ُ ُِ َ
حالة الفر ِاغ ال ِتي ن ِعيشها.
ول إلى
الوص
ِ
َ َ
ُ َ
َ َِ َّ َ َ ُ َ
َ
حث َ َد ِائ ٍم َعن أنف ِسنا.
ب
ة
ال
ح
ي
ف
ا
ن
ل
جع
ي
ي
ذ
ال
اغ
ر
الف
ََِ َ ُ ِ َ ِ ٍ
َ
َومن ُهنا نكتشف الح َ َ
يمة ِمن َو َر ِاء َح ِّض َّ
الع ِظ َ
الر ُ
يم
ر
الك
ول
س
ِ
ِ
ِ
َ ِ ََ ِ ُ ِ
كمة َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ
الع َم ُل َو َف َقط َ
الع َملَ ،
َع َلى َ
ان ويسمو
اإلنس
ة
يم
ق
ع
رف
ي
ن
م
هو
ل
م
الع
ِ
ِ
َ َ َ َ
ب َأخالقه ل َت َِت َر َّفع َ
.
ام
اآلث
و
أ
ط
الخ
ن
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
الي َابان ل َت َت َص َّد َر َ
ِ َت ُع ُ
ود َكار َث ُة َ
الو ِاج َهة ِفي ِخ َض ِّم أفك ِار َي.
ِ
ِ
ِ
َ ُ
َ َ
َّ
َ
َ
الم َك َانة َ
الع ِظ َ
احت َّلت َ
َ
العالم،
يمة ِفي
ور َّية ال ِتي
االمبراط
الي َاب ُّان ِتلك
ِ
َ
َّ
َ
َ
َ
َّ
َ َ َ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
االختراعات ال ِتي تتميز ِبها.
نظرًا للتطور العلمي وجودة التقانة وكثير
ُ ِ َ ُ ِ َّ ِ َ ِ َ َ َ ِ َ َّ َ َ َ ِ َ ِ َ
الزل َطبيعية َو(تسو
ز
ن
م
ا
ه
ب
أحاول الربط ب
ين َالك ِارث ِة َال َ ِتي نزلت ِ ِ َ َ ِ
َ
َنامي) َ ِمائيَ ،و َب َ
َ
الزل
ز
ن
م
ي
ال
الغ
ي
ن
ط
و
ي
ف
األرض
ى
ل
ع
ي
جر
ي
ا
م
ين
ِ َ ِ ِ
َِ ِ
ِ
َ ِّ َ َ َ
اهد ارت ِـ َ ِجاج ّ
يض ّي.
ت
ي
إعالم
ي)
ام
ن
و(تسو
ة
ي
ش
اصطناعية و م
ِ
ِ
ِ
ـحر ِ
َِ
ِ
َّ ُ
ُِ َ ِ ٌ َ َ ُ
َّ ُّ
ضع ِم َن الت َوت ِر َوالترق ِب.
و
ي
ف
ي
ن
ل
جع
ت
محاوالت
ِ
ِ
ٍ

الن�شاط الثقايف الحتاد الكتاب العرب
«فرع حلب»
حدد فرع حلب نشاطاته لشهر نيسان الجاري على النحو اآلتي:
ـ االثنين  2012/4/9أمسية أدبية يشارك فيها كل من السادة :عصام
ترشحاني ،فايز العراقي (شعر) ،محمد ابراهيم العبدالله ،كامل مسقاني (قصة).
ـ الثالثاء  2012/4/10محاضرة بعنوان« :قضايا ومواقف في فكر المفكر العربي
عبد الله عبد الدايم» يلقيها :األستاذ الباحث محمد جمعة حمادة.
ـ االثنين  2012/4/16حفل تأبين األستاذ الباحث «محمد نادر زعيتر (رحمه
الله)».
ـ االثنين  2012/4/23ندوة عن عيد الجالء.
ـ الثالثاء  2012/4/24محاضرة بعنوان« :النفري في مرآة العصر» يلقيها:
الدكتور محمد جمال طحان.
ـ االثنين  2012/4/30أمسية أدبية يشارك فيها كل من السادة :قحطان محمد،
هبة ماردين (شعر) ،محمد الخلف ،غيداء معصراني (قصة).
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

ً
َ َ ََ َ َ
َ َ َ َ
َ
أج ُد َه ًا ِع َب َارة َعن
��اء،
أفت ُح خ ِريطة ُ العال َ ِم َ ألبحث عنها ِفي األرج ِ
ِ
َ
َ
ِّ
المحيط َ
الهاديُ ،مشكلة َما ُي َ
َم ُ َ
وع ٍة م َن ُ
الجزرُ ،
دعى
جم َ ِ
ِ
المتن ِاثر ِة ِفي ُ ِ ِ
ِ
باألرخبيل.
ِ َ ِ ُ َ َ ُّ ُ
َ
فسي.....
ن
ي
ف
ؤال
الس
ك
ل
ذ
قف َز ِ
ِ
ي ِ
ِ
ِ«ل َم َاذا؟
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ِّ
َّ َ
َّ
َ
ِل َماذا احتلت ه ِذ ِه الدولة ِتلك المكانة الك ِبيرة ،ووصلت إلى كل
َ
االمكان َّيات َ
الع ِال َية َو َّ
الر ِائ َدة؟.
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َيلة ِللزوال ِفي ِّ
أي
َ ِلماذا و َ ِهي ُ ِعبارة عن مج ِّر ِد ِقطع ٍة ِمن
األرض آ ٍ
ِ
ِ
َ َ
َّ
َلحظة َنت َ ُ
الز ِل؟.
وع َها َعلى خط الز
يجة وق ُ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
الر َاحة في انتظار َما تتك َّر ُم به َعل َ
ِل َم َاذا َلم َيخلد ُسكان َها إلى ّ
يها
ِِ
ِ
ِ
ِ
خرى من ُف َتات َح َض َارت َ
ُّ
الد َو ُل ُاأل َ
ا؟.
ه
ِ
ِ
ِ
َ
َ َّ
َ َ َ
َ َ َ َ َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ات أن تنت ِشر بينهم،
لماذا لم ي
ير والش ِائع ِ
اوي ِل واألس ِ
سمحوا ِلألق ِ
اط ِ
َ ُ َ ِ ِّ َ َ َ َ َ
ُ
وتحطم حضارتهم؟”.
َ َ َّ
ُ َ
أبح ُث َعن َ
َ
ختبئ ِفي َنفس ُك ِّل َ
إنسانَ ،ع ِن الغ ِريز ِة ال ِتي
الم
الج
واب َ ِ ِ
ِ
َ َ َ َ ُ ِ َ ُ ِ ِّ
يف.
زرعها الله ِفي ق
لب كل ش ِر ِّ ٍ
َ
أال َوهي ُح ُّب ِ َ
الن َظام َ
الع َملَ ،
احت َ
رين!.
اآلخ
ام
ر
و
و
َ َ ِ
َ َ ِ َ ُّ َ ِ َ ِ َ ِ
ُّ
َ
َ
َ َ
العالم إلى الذ َروةُ ،ذ ِلك َما َج َعل
ذ ِلك َمن ُ أوصل َ ِتلك النَقطة ِ َّمن
وسهم َترف ُض ُ
الج َ
ُع ُق َول ُهم َت ُنبذ ُك َّل ذ ِلك َّاللغ ِط الط ِائ ِف ّيَ ،و ُن ُف َ
لوس
َ ُ
الخ ُن َ
وع.
و
ُ ّ َ َّ َ َ َ َ ُ
ََ ُ َ َ ُ
التي.
اؤ
س
ت
ة
ه
اج
و
ل
حت
ي
ل
ة
وري
س
ي
ف
حدث
ي
ا
م
عود
ي
و
ِ
ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َِ ُ َّ ِ ّ
الشام ه ِ َي َم ُ
هد ِّ
االت َّ
الس َم ِاو ّية،
أح ِاول المقارنة ،فأ ِجد أن ِبالد
ِ
الر َس ِ
َ َ ُ
ينَّ ،إن َها َ
أطه ُر ُب َ
قع ٍة َع َلى األرضَ ،و َ
األنبياء َو ُ
َ
الم َ
أقد ُم
رس ِل
وئل
ِهي م ِ
َ َ َ َ َ ً ُ ّ َِّ
َ
َ
َ
َ َ
الم ُأهولة في َ
ُُ
َ
العال ِمَ ،و َقد كانت ِفي ِح َقب ٍة ما منارة ِل َكل األو ِل َين.
ِ
المد ِن َّ ُ ِ
ُ
َّ
ِّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
يعية ِلكل ذ ِلك أن يكون شعبها أطهر شعب وأ َ
طيب
والن ِت َيجة الطب
ُ
َّ
ٍُ ُ ُ َ
َ
ً َِ ِ ُ َ َ َ َ
ُ
مسك ِبعق ِولنا
ال ،لوال ذ ِلك األخطبوط الذي ي
اسَ ،و َهذا ِفعال و ِاقع الح
ن
ِ
ٍ
َ
ُ
َ
َ
َ َ ِ ُ ِ َ َ َِ
َ ََ َ
َ ََ
األخطبوط
ران َد ِائ ٍَّم حول أنف ِسناَ ،ذ ِلك
ُ ِ
ِ َّمن ت َ ِ
الب َ ِيب َها ويجعل َنا ُ ِف َي َحال ِة دو َ ٍ
َ َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
وط
َّال ِذي حاول َاالستعمار والغرب إيجاده وبثه ِفي و ِاق ِعنا ،ذ ِلك األخطب ِ
ال ِذي ُه َو الف َ َراغ.
َ
ََ
َ
الف َراغ َوفقط الفراغ.
َ َ ُ ُ
َ َ َّ
َ
َمن َيستط ُ
وج َ
يع أن ُينك َر ُ
ول الخالقة ال ِتي
ود آالف األدمغ ِة والعق
ََ
ُ ِ َ َ َّ َِ َ َ ُّ ُ َ ِ َ ّ ِ ُ َ َ َِ َ
َ ََ
الئمة ،لكانت أسبق ِمن
َإن وجد ِت الفرصة الس ِانحة والظروف الم ِادية الم ِ
غ َ
َ
َ
َ
َ
الع ِلم ّي والعم ِل ّي؟.
حث ِ
يرها ِفي َالب ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ ُ ُ َُ َ
َّ
ُ
ُ
نك َر أنه لو تضاف َر ِت األخالق َ
ِ َمن َيستطيع أن ُ
ول لعدنا
ق
الع
لك
ت
ع
م
ي
ِ
ِ
ِ
ً َ َ َ ً َ َ َ َ َّ
مس؟.
ِفعال منارة ل
لعال َِم وب َابًا ِللش ِ
َ ُ َ ِّ ُ ُ ََ
َِ َ
ِلن ُعد إلى ضم ِائ ِرنا ولنحترم قيمنا ونحكم عقولنا ولنحاسب أنفسنا
ََ َ َ
َ
ََ
عرف َو ِاج َب ِاتنا ومن ثم نطالب بحقوقنا التي لن
ونبدأ ِبت ِ
هذ ِيبها ون ِ
يحميها غيرنا ولن يحفظها سوانا.

ن�شاط فرع طرطو�س
الحتاد الكتاب العرب
خالل �شهر ني�سان لعام 2012
ـ االثنين  2012/4/9أمسية أدبية للسادة األدباء عدنان محمد ـ زهير حسن ـ
يوسف سلمان ـ صالح سلمان.
ـ األحد  2012/4/22أمسية أدبية للسادة األدب��اء مصطفى حقي ـ صبحي
دسوقي ـ ضحى أحمد ـ ماري رشو.
ـ االثنين  2012/4/23أمسية أدبية للسادة األدباء محمود حامد ـ بديع صقور ـ
غانم بو حمود ـ عبد الكريم السعدي ـ هيفاء بيطار.
ـ االثنين  2012/4/30محاضرة بعنوان «مادة البحث العلمي» د .ممدوح أبو لوي.
تقام جميع النشاطات في قاعة المحاضرات في مقر فرع اتحاد الكتاب العرب
ً
مساء والدعوة عامة.
في طرطوس الساعة السادسة

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

�إعالن
أعلن فرع حلب التحاد
الكتاب العرب عن إقامة
م��ه��رج��ان أدب����ي ل�لأدب��اء
الشباب في مجال القصة
والشعر وال��م��س��رح ،فمن
ل��دي��ه ال��ك��ف��اءة وال��رغ��ب��ة
للمشاركة يرجى تسليم
مشاركته إلى دي��وان فرع
االت���ح���اد ب��ح��ل��ب ال��ك��ائ��ن
بشارع بارون أو إرسالها إلى
صندوق البريد رقم ./1389/
آخ���ر م��وع��د الس��ت�لام
المشاركات ي��وم االثنين
2012/4/30

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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جمل�س االحتاد يقر ت�أجيل عقد امل�ؤمتر العام
عقد مجلس اتحاد الكتاب العرب اجتماعه الدوري
صباح السبت  31آذار الماضي حيث صادق على تقرير
المكتب التنفيذي عن عمله خالل العام  2011ومشروع
خطة االتحاد للعام الجاري وكذلك الحساب الختامي
والموازنة التقديرية وتقرير مجلس صندوق التقاعد عن
العام الماضي وإقرار الحساب الختامي لصندوق تقاعد
الكتاب عن العام الماضي أيضًا.
وقد واف��ق المجلس باإلجماع على تأجيل انعقاد
المؤتمر السنوي إلى موعد يحدد الحقًا علمًا بأن التقارير
قد وزعت إلى األعضاء.
وأقر المجلس استضافة اجتماعات المكتب الدائم
لالتحاد العام والكتاب العرب على ان تكون هناك موافقة
من قبل االتحادات العربية وفي حال التحفظ يرغب
المجلس بانعقاد االجتماع في مقر االتحاد بالقاهرة
والدعوة مازالت موجهة والندوة قائمة.
كما أقر المجلس تخفيض النفقات بنسبة %25
وخاصة في قيمة الجوائز التقديرية واألنشطة التي
يجريها االتحاد.
وكان المجلس قد ناقش الوضع الراهن انطالقًا من

أن األدباء يمثلون ضمير األمة وتم التأكيد على دورهم
في التوعية والتوجيه وإعالء فكرة المواطنة واحترام الرأي
والرأي اآلخر وبما ال يمس مفهوم المواطنة ،ورأى المجلس
أن أي دم يزهق في الشارع هو دم سوري ويشكل خسارة
للوطن.
كما حيا الذكرى السادسة والثالثين ليوم األرض
ً
وقد شارك االتحاد ممثال بالدكتور حسين جمعة رئيس
االتحاد في المهرجان الخطابي الذي أقيم بدار البعث
ً
احتفاء بهذه المناسبة والتي تزامنت مع مسيرة القدس
العالمية.
وعبر المجلس عن تمسك الكتاب العرب باألرض
وضرورة العمل بكل الوسائل لتحررها من براثن االحتالل
وخاصة الجوالن العربي السوري المحتل.
وعلمت األسبوع األدبي أن المجلس أجاز إقامة النشاط
المركزي في المحافظات المجاورة لمن يرغب في ذلك أو
في المحافظة نفسها على أن يحسب نشاطًا فرعيًا.
وفيما يتعلق بالتقاعد تقرر اعتماد معايير محددة
تتصل بسنوات العضوية وعمر الزميل وصحته عند
الموافقة على تقاعده.

املوقف الأدبي يف حلة جديدة وموا�ضيع متنوعة
صدر العدد  491آذار (مارس)
من مجلة الموقف األدب��ي ويبدأ
العدد بافتتاحية األدي��ب مالك
ص��ق��ور وه��ي ب��ع��ن��وان :بحثًا عن
الحرية دون كشيوت نموذجًا:
كانت الحرية ومازالت وستبقى
ال��ش��غ��ل ال��ش��اغ��ل وال��ه��اج��س
الحقيقي ل��ي��س ع��ن��د ال��ش��ع��راء
والكتاب والفنانين والسياسيين
بل عند كل إنسان يحس بكرامته
فال كرامة من غير حرية وال حرية
من دون كرامة ألن اإلن��س��ان هو
أصل الحرية .وفي الوقت نفسه هو
هدفها.
وفي العدد:
بحوث ودراسات ،مقاالت:
ال��ش��ع��ر وال��ف��ن التشكيلي
(القصيدة البصرية) ـ د .ثائر زين
الدين
فلسفة الموت :تأمالت وجودية
ـ أ .د .علي أسعد وطفة
الثقافة وتكوين الشخصية ـ د.
عيسى شماس
النقد من السياق إلى النسق ـ
عبد القادر عبو
أدب الطفل العربي بين اإلبداع
والنقد ـ مريم خير بك
نافذة:
تشارلز دينكز ـ مازن المغربي
اإلبداع:
1ـ الشعر:
وال���ق���دس ف��ت��اه��ا ـ ف��رح��ان

الخطيب
خريف المرايا ـ محيي الدين
محمد
خواطر شاعر ـ عبد العزيز دقماق
ع��ل��ي س��ع��ف ال��ف��ؤاد ـ غ��ازي
الخطاب
عذرًا لكرامتنا ـ عباس حيروقة
قصيدتان ـ رمضان إبراهيم
المشهد راق بروعته يا بحار ـ
طالب هماش
 2ـ القصة:
موسيقى ـ سمير أبو غازي
اخترت عريسي ـ توفيقة خضور
الرقم الخامس ـ د .محمد معال
ليل وشروق ـ عزيز نصار
انكسارات ـ محمود حسن
شخصية العدد

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

د .نذير العظمة ـ د .راتب سكر
قراءات /متابعات:
التقنية الروائية عند الطاهر
وطار ـ هايل محمد الطالب
صقر عليشي شاعر الصورة ـ
غادة اليوسف
تراجيديا الوجود في شعر نزار
بريك هنيدي ـ د .خليل الموسى
أسماء الذاكرة
أحمد فارس الشدياق ـ حكمت
هالل
حوار العدد
م��ع األدي���ب سماح إدري���س ـ
أجرى الحوار :سوزان إبراهيم
ندوة جمعية النقد األدبي:
في جدل الرواية واألسطورة ـ د.
عادل فريجات
تقنية السرد في رواية (تقاسيم
الحضور والغياب) للروائي غسان
كامل ونوس ـ د .أحمد علي محمد
سيأتيك ال��غ��زال وإشكالية
السرد عند خليل صويلح ـ جمال
عبود
السميوز ف��ي جنة ع��دم ـ د.
غسان غنيم
مدينة اللد في ضوء نظريات
السرد ـ د .ياسين فاعور
مشكالت وآفاق الخطاب الروائي
النسوي السوري ـ نذير جعفر
وم��ع العدد كتاب الجيب من
اختيار األديب مالك صقور بعنوان
«بدوي الجبل».

هيئة التحرير:

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

غ�سان كامل ونو�س

لي�س �آخراً

لم تكن تقصد!

الجسد المثخن بالوجع ،المترع بالوخز ،الموشى باألسى..
الجسد المغرورق بأنداء وسوائل حارقة ،المكدود من تعب ولطم وتنكيل،
وطعنات مارقة.
ّ
المشرئب إلى السماء ،حتى لو كان ينزف ،ال يزال
الجسد المنزرع في األرض،
يحيا!
أنت ال تقصد ،لكن سهامك تصيب الصميم ،عن قرب وبعد!
تهدف إلى اإلساءة ،لكن كالمك يصب في المجرى القاتم!
أنت ال
ّ
َ
صف الخصوم وال في خندق األعداءّ ،
لكن االتجاه الذي يمضي فيه
لست في
ّ
حديثك وغضبك وحدتك يقود إلى هناك.
ال عالقة لموقفك بمواقف الذين يكيدون للبلد جهارًا ،لكنها تناسبهم
وتعجبهم ويمتدحون ويدعمون.
ّ
نواياك تجاه أبناء جلدتك سليمة صافية ،وال تضمر لهم ّ
األذية وال تتمنى
لهم البلية؛ فماذا عن إشاراتك وتلميحاتك التي تؤدي إلى ما يخالف الخير لهم،
لبعضهم ،وقد تودي بهم؟!
تريد الهدوء واالستقرار ،وال تترك أبسط األشياء ّ
يمر من دون شوشرة وحنق
وجلبة..
ّ
ّ
تتغنى بالتسامح والترفع ،وال يكاد أحد ينجو من لومك وعتبك على أوهى
سبب.
ّ
تدعي الموضوعية ،والت��رى إال بعين واح��دة وفي اتجاه واح��د؛ تفضحك
تعليقاتك ومصطلحاتك ورواياتك واتهاماتك.
ّ
رواياته ،لكنك ال تستنكر القتل
ّ أنت تكره العنف وتمج مشاهده ،وتنفر من ُ
ّ
المجاني ،وامتهان الحياة ،وانتهاك الموت ،وال تدين المجرمين؛ بل تتجنب
يذهب في هذا المنحى ،وتدين المتحدثين!
الحديث الذي
ّ
ُ
ّ
ّ
المقربين منك،
والتلمظ بأخباره ،وال تتناول
تكثر من التشفي بالفساد،
وأولياء نعمتك المستحدثة ،وتتناسى مصدرها ،وتتغافل عن الطرق التي
تعرفها جيدًا في هذا الشأن .الجسد المضمخ باألصالة ،مع أنه ال يزال ّ
يئن ،ال
يزال حيًا؛ سيتعافى ،وسيستمر في الحياة ّ
بقوة وأنفة وكرامة.
تشر إلى الثغرات ،ولم
أنت لم تكن تقصد؛ لم
تبال بما كان يحدث ،ولم ِ
ِ
ّ
التسي ّب ،ولم تنزعج من تجاوز القوانين ،ولم
تكترث بالوهن ،ولم تمتعض من
ّ
ّ
تتحسر على الوقت
تتألم على من ضاعت حقوقهم ،ولم تتأفف من الهدر ،ولم
ّ
خسارة..
المضيع ،ولم تندم على
َ
َ
ّ َ
َ
اإلقدام ،واستسلمت لألقدار
دت في
لم تكن في عجلة من أمرك؛ أهملت ،وترد
ُ
ُ َّ
البشرية الشرسة منها واللينة ،ورضيت بما فت لك ،أو ألقي إليك ،ويمكن أن
تكون شكرت
وحمدت! َ ُ
َ
ّ َ
َ
تورعت عن انتهاك حصص اآلخرين
طعمت ،وما
لم تكن تقصد؛ أطعمت ،وأ ِ
وأحيازهم ،ما توقفت عن السعي وراء مصالحك ،بكل ما تملك ،وما يمكن أن
ّ
تستغله مما لدى من هم تحت سطوتك ،ومن تعيش في ظاللهم ،وما تستطيع
محايلة أو مناورة أو مداورة أو خداعًا..
الحصول عليه ّ
ّ
ّ
الجسد المتحفز إلى الخالص الوشيك ،المتمسك بالحياة التي تليق ،المتطلع
ويهفو ،ويرنو..
إلى اآلتي الجميل ،يأمل،
ّ
أنت ال تقصد؛ ولكنك ّال تترفع عن الضحك في جنازات الفاقدين ،وال تعفف
في حضرة الحزن ،وال تخفف اندفاعك المحموم صوب تركات الراحلين ،وال
تتراجع تحت وقع األنات وشكاوى المحرومين ،وال ّ
تفوت فرصة في اقتناص ما
ّ
العارضة بال حراس..
يمكن أن تتيحه الظروف الطارئة ،وتتركه الحاالت ّ
أنت ال تقصد؛ وتسارع إلى استغالل وضع مختل وواقع مرتبك ،وافتعال
وأقوات وحرمات..
أوقات
أزمات ومشكالت ،وإثارة نعرات وخصومات ،واستباحة
ٍ
ٍ
الجسد الواثق يسير في درب الصالح ،وتتضح معالم المعابر السالكة نحو
المحطات اآلمنة ،والفضاءات المأمولة ،واآلفاق المشرقة..
وها أنت تقصد؛ وتسارع إلى مقدمة ّ
الركب ،وتتسابق لتحمل الراية التي
تركتها تسقط ،وربما سرقت ساريتها ،وأشعلت بها الحرائق ،أو ترفع أية راية
أخرى ،وتتباهى بمفارقة أصحاب الدروب العسيرة ،واتهامهم بالمسؤولية عما
َ
كان ،وكنت األسبق إلى الوالئم والمغانم ،وما كانت حصصهم أكبر ،وال قدراتهم
ورغباتهم..
ها أنت تهدف إلى قطف ثمار أخرى ،واغتنام فرص جديدة ،واستغالل
ّ
مستجدة..
ظروف
ّ
ّ
وتتحورّ ،
وتدعي ّ
ّ
ها أنت ّ
األبوة ،بعدما تأكد عقمك ،وانفض الخصب
تتلون،
ّ
عنك ،وبان هجرانك بينونة كبرى ،وانقضت ّ
العدة ،والمالمح التي تتشكل ال
ّ
تشبهك في شيء ،وما تزال في البال آثار تخلفك عن الخطو الرشيد ،وقعودك
ّ
عن طلب المعالي ،وولوغك في السبي والغزو ،وما تزال الكروم تذكر ببصمات
سارقيها وحوافر مراكبهم وعجالتها..
أنت تقصد ،كنت ،وال تزال..
لكن للمروءات فرسانها ،ولآلفاق ّ
جيابها ،وللمكارم رجاالتها ،وتعرف الديار
من صانوا وما هانوا ،وتعرف الذين صبروا وصابروا ،ونذروا أرواحهم وأوقاتهم
ومصائرهم ،وما أصابهم خوف وال ضعف وال قنوط..
منهم من قضى ،ومنهم من في آفاق الشهامة واالعتزاز ماضون ،وما ّبدلوا
تبديال!!..
***
gassan.k.w@mail.sy

