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متى ينتصر الدم على اإلرهاب؟!
| حممد رجب رجب
بين أن تكون مواطنًا حقيقيًا ،أو تكون مجرمًا
ً
قاتال ،فتلك هي المسافة بين اإلنسانية والغرائزية..
بين أن تكون موضوعيًا أو أن تكون غرائبيًا ،تلك
هي الفرجة بين العقالنية وبين الفوضى..
ً
ً
بين أن تكون مسؤوال راعيًا أو أن تكون مسؤوال
ضاريًا ،لهي المفارقة ما بين األخالق وبين االستراق
واالسترقاق.
في سورية اآلن تأخذ االصطفافات الذرائعية
طريقها إلى فعل تآمري مبرمج يضرب الهيكلية
الوطنية حتى األعماق..
في سورية اآلن يتوالد العنف توالد الذباب،
ينتشر في جسد الوطن انتشار النار في الهشيم..
في سورية ُي ُ
نتظر المحتمل الكثير ..فإلى متى
وإلى أين خاتمة المطاف ؟.
ال يماري أحد أن في بالدنا اآلن أزمة ،وأن األزمة
إلى مفترق طرق ..إما إلى بناء وطن فاضل قوي عزيز،
وإما إلى جرف هار يتدحرج معه الوطن ككرة ثلج ال
يعلم إال الله وحده متى وأين يستقر!
في المشهد السياسي ،العربي والدولي ،ما
يلقي بظالله على الساحة السورية ،وتلك حقيقة
ال يجب التعمية عليها وال القفز فوقها ،وإال كمن
يغلق الدائرة على نفسه ،فال هو خارج منها وال هو
مدرك ما يجري في كواليس محيطها.
هنا تثور األسئلة المأزومة التالية:
أية معضلة تعيشها سورية اليوم ،ما أسبابها،
ما وسائلها ،ما آفاق معالجتها ،أمن عودة إلى ربوع
األمن واألمان..؟.
ال يقوى أي محلل سياسي أن يترفع عن القول
بأن أزمة حادة تضرب المجتمع السوري برمته ،ال منذ
تفجرها في آذار  ،2011بل ومذ بدأت إرهاصاتها
األولى قبل ذلك بزمن ليس باليسير ،والمتتبع للشأن
السوري والعربي ال يفوته ما جرى في ستينيات
وثمانينيات القرن الماضي ،يوم ابتلي الوطن أيضًا
بحراك تآمري دموي قادته قوى خارجية بأدوات
داخلية ،شأن ما يجري في وطننا اآلن ،غير أن مكونات
األزمة الحالية التآمرية بدت أكثر حدة وأغنى تنوعًا
وأشد عمقًا..
في حقبة الثمانينيات لم تكن القوى المتآمرة
بحجم ما هي عليه اآلن من تنسيق في المواقف
وتطابق في األه��داف ،فاستقرت مفاعيل األزمة
في حينها بأيدي فئة استنسبها الفكر التكفيري
المرتبط بمشروع عدواني ،ال يهدف إلى تغيير
النظام بقدر ما يسعى إلى زعزعة استقراره الشعبي
ً
الوطني أمال في كبح انطالقته القومية العروبية ،ومن
ثم الوصول من خالل تطويقه إلى استمرارية نهب
خيرات األمة وامتصاص ثرواتها وفي طليعتها
النفط العربي .هذه الرؤية االستعمارية الترويضية،
إن صح التعبير -عجزت أن تحقق النتائج المرجوة،
ال بكرم أخالقها وشهامة تابعيها المحليين ،إنما
بفعل مقاومة شعب عربي س��وري يمتلك سبعة
آالف عام من الحضارة والتاريخ ،تهيأت له – آنذاك
– شخصية اسثنائية أمسكت بخيوط اللعبة جيدًا،
فارتد الحجر من حيث أتى ..إنه حافظ األسد.
على أننا إثر ذلك لم يكن ليصبح أبدًا أن نطمئن

فنقول :إن المعركة انتهت ،وأن خسارة العدو
نهائية ،وإن انتصارنا على مشروعه حاسم ماحق..
ذلك أن جدلية الصراع بين الخير والشر ،بين النور
والظالم ،بين العدل وشراسة الظلم مستمرة أبدًا،
وبمنطق هذه الجدلية عاودت قوى الظالم والطغيان
ً
شراسة هجومها على سورية ،أمال في أن تسترد
كرامتها المسفوحة على أبواب شعب أبي صامد
وممانعة نظام وطني عروبي مقاوم ،فكان وعيدها أن
تجعل منها (أي من سورية) ساحة دمار كفعلتها
في العراق الشقيق ،وحينما لم تفلح ،ألصقت بها
ً
تهمة قتل الحريري في لبنان أمال بزجها في أتون
اللعبة القذرة التي تحاولها دائمًا ،حيثما وجدت لها
ممرًا لذلك ،وذلك ما فعلته في السودان وما تفعله
اآلن في ما يسمى (ربيع الثورات العربية) التي
اختطفتها وتسعى إلى تجييرها لصالح ربيبتها
اسرائيل..
ولما لم تستطع قوى الغدر والهيمنة لي ذراع
سورية القوية من خارج حدودها ،عمدت كعادتها
إل��ى استئجار ق��وى الظالم في داخلها تضخها
بشتى أنواع الدعم اللوجستي والفكري ،ثم أطلقتها
مسعورة تضرب بنية الوحدة السورية بما تستطيعه
من حقد ونذالة ووحشية ،تهرق دماء السوريين
طاهرة نقية ،تطفئ بها ظمأ االنتقام وحمأ االنكفاء
أمام حائط سورية السامق المنيع كشأنه دائما.
ما يهم الغرب االستعماري المتصهين أال تقوم
لألمة العربية قائمة ،وهذا ما يدفعه دائمًا للبحث
عن أدوات عميلة تنفذ له أجنداته ومراميه ،فجاءت
َ
بالحمدين الصغيرين ممولين ألمثالهما
هذه المرة
ّ
من العرب الصغار ،ودونما سابق إنذار أو تسويغ
أصبحت س��وري��ة( ،المؤسسة للجامعة العربية)
خارجها ،يتكالب عليها أبناء جلدتها ،يستقوون
بأعدائها ،يستنصرون – حتى بالشيطان – على
تفكيك بنيتها وأخذها إلى الجحيم الذي يتمنون،
فكانت العثمانية الجديدة إحدى وسائلها ،ومستقرًا
ً
ومستودعا ألدواتها الممتلئة خيانة واستزالمًا
واستماتة في دفع سورية إلى أتون الحرب األهلية
والتدخل األطلسي التدميري تحت ستار ممرات آمنة
وتشدق بحقوق اإلنسان ،ومن ال يعرف كيف تداس
حقوق اإلنسان من قبل أسيادهم في كل مكان؟
لقد أصبح الهدف اآلن ،من خالل لجان الجامعة
العربية العاملة في سورية ،هو إظهار النظام
بمظهر المتسلط المعادي ألماني الشعب ،وأن
المعارضة السورية متجذرة تمتلك ذراعًا طويلة في
الشارع السوري ،متجاهلين أن ما يسمى بالمعارضة
االستنبولية  -وتلك المسلحة منها  -ما هي إال
عصابات إرهابية خارجة على القانون ،وأن من واجب
السلطة بل والملزم لها ،هو مالحقتها والضرب
بقوة عليها وتقديمها إلى العدالة وحكم الشعب
والقانون ،وهو ما أكده السيد رئيس الجمهورية في
خطابه التاريخي في  ،2012-1-10على مدرج جامعة
دمشق الذي يمثل استجابة شعبية وجماهيرية
ووطنية ملحة قطعًا لدابر الفتنة وإيقافا لنهر الدماء.
نعم توجد معارضة شريفة في الداخل السوري
َ
ً
ال تقبل باألجنبي َحكمًا ومتدخال ،معارضة تربأ

بالوطن أن يتمزق وبالشعب أن يقتتل وبالبنى
التحتية أن تدمر.
ونعم أيضًا فتلك المعارضة محقة في كثير
من طروحاتها ،فسورية-كغيرها -ليست جمهورية
أفالطون ،وال هي الخلد المفقود .إنها ،وككل الدول
واألقطار ،تخطئ وتصيب ..ككل الدول تحتاج من
وقت آلخر إلى تطوير وتحديث ،وهو ما أكده الرئيس
بشار األسد أيضًا وجسده حقيقة على األرض؛ بل
والدولة جادة في بلوغ األهداف حتى غاياتها؛ أما
تلك المعارضة الالوطنية ،فلو كانت أمينة على
سورية وترغب حقًا في استقرارها وسعادة أبنائها؛
لبسطت يدها وشاركت في حوار الوطن الذي كان
وما زال ملحًا وجادًا ومفتوحًا ،أما أنها تشترط إسقاط
النظام ثم الحوار بعده ..فمع من يجري الحوار
حينئذ؟ وكيف سيكون؟ إنه وال شك حوار الطرشان
بل والعميان أيضًا.
اللعبة قذرة والمؤامرة مكشوفة لكل ذي بصر
وبصيرة ،لم تعد من منطقة رمادية يتكئ عليها
المتآمرون الساعون إل��ى صيد في الماء العكر،
المسألة اآلن :إما أن تكون سورية البناء والسؤدد
والعدالة ،وإما أن ال تكون فتذعن ألعدائها واختطاف
مبادئها وأصالة عروبتها ومقاومتها ،ثم الزج بها
في أتون التبعية والصراعات العرقية والطائفية بل
والمذهبية البغيضة ،وذلك ما يثلج صدور شيوخ
الفتنة وعراعرتها مخالفين كتاب الله وسنة نبيه
في تأكيد دعائم المحبة وترسيخها وإرساء قواعد
الوحدة والوسطية ،ونبذ الفرقة والتبعية ألعداء األمة..
 الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها -ثم ماذا بعد والعنف المجرم يضرب اآلمنين،
يصول ويجول في ربوع الوطن..؟
 أننتظر من الجامعة (الحمدية) بلسمًا لجراحنا،وكانت وما زالت تخلط السم بالدسم..؟ وهاهم اآلن
ويوقفون عمل المراقبين ويطلبون إسقاط النظام
والتدويل.
 أنلقي بأزمتنا على كاهل أصدقائنا وحدهم،وكل الشكر لهم ،أم نأخذ بزمام المبادرة..؟
 أنستمرئ مناظر ال��دم وثقافة القتل التييحاول أعداؤنا زرعها في نفوسنا ،وكأنها قدرنا وال
مفر..؟
 أيبقى سالح الوطن وحماة دياره في الزواياالخلفية من واجهة األحداث الدامية إرضاء لمشاعر
أعدائنا وهرطقاتهم ،تحت يافطة حقوق اإلنسان،
التي ال مكان لها على األرض خ��ارج القوة ورباط
الخيل..؟
أسئلة ،وغيرها ،كثيرة أصبحت مشروعة وملحة
في ظل مشهد ال��دم اليومي المتنامي الساعي
ً
حثيثا إلى تقطيع أوصال الوطن ،وإلى (صوملته)
وأخذه غنيمة ولقمة سائغة للمتربصين الذئاب..
إن من حق الوطن على المواطنين الشرفاء (معارضة
وم��واالة) أن يقفوا مع ال��ذات وقفة أنفة وكبرياء،
وقفة استماع إل��ى ص��وت العقل وم��ا يمكن أن
يخبئه اآلتي من مفاجآت وويالت تذهب باألرض
والعرض ،ما دام المسلسل المتآمر الدامي يطبق
على البالد والعباد .اآلن اآلن ،إذ لم يعد للصبر

ُ
ف��ائ��دة وال ف��ي ال��وق��ت متسع ،وق��د ض��رب عرض
الحائط بكل القيم واألخالق ،بكل الدعوات الصادقة
وال��ن��داءات الملحة أن تعالوا إل��ى كلمة س��واء
نضمد بها جراح الوطن ونكفكف دموعه ّ
الحرى.
لقد أناخت المؤامرة بكلكلها وال بد من بترها واقتالع
جذورها قبل أن يفلت القياد وعندها ال ينفع أسف
وال آه ،ال دمع وال تأنيب ضمير.
وكمواطن يلعق جراح وطنه ،أجد من حقي أن
أتطلع إلى خالص قريب لمحنة الوطن فأقدم وجهة
نظري:
َ
ّ
َ
 -1ال يجب أن يترك أمر الجامعة (الحمدية) على
غاربه بمراقبيها ربما غير الموثوقين ،كحكوماتهم
المتأمركة المتصهينة ،فإذا بنا في نهاية المطاف
أمام تقارير مواربة وعبارات ملغومة أعدت سلفًا؛ بل
وأن تقول الدولة السورية لهم :شكرا ،تفضلوا غير
مطرودين.
 -2على الدولة التوجه نحو المعارضة الوطنية
الشريفة (الداخلية) ،وعلى األخيرة التقدم بأوراقها
كاملة إلى مؤتمر الحوار الوطني ،وحقها أن يستجاب
لها في ما يخدم الوطن والحرية والكرامة والمساواة
ّ
فتنحى جانبًا.
أم��ام القانون ،أما أجندات الخارج
 -3ضرب ستار حديدي من المراقبة الفعالة على حدود
الوطن لتجفيف منابع الدعم اللوجستي لعصابات
اإلجرام حتى لو تطلب األمر ضربهم خارج الحدود،
وال هوادة في ذلك وال تردد ،وقد فعلتها دول كثيرة.
 -4التوجه بإنذار محدد وحاسم وأخير لعصابات
اإلج��رام بإلقاء أسلحتهم وال خيار في ذاك أبدًا.
 -5ب��دء ح��رب ش��ع��واء وعاصفة على العصابات
المتمادية في تمردها وقتلها أبناء الوطن والتمثيل
بجثامينهم وتقطيع أوص��ال الجغرافيا الوطنية،
وبكل ما يتطلبه الموقف من إجراءات رادعة قاصمة
للظهر ،على أن يسبق ذلك الطلب إلى المواطنين في
األحياء التي يعشش فيها القتلة مغادرة أحيائهم
مؤقتًا كي ال يؤخذوا بجريرة تلك العصابات ،وال
أشك أن جيشنا وأمننا سيلقون مباركة الشعب
في استئصال سرطانات الوطن ،أغواله وذئابه.
ً
هي لحظة تاريخية لن يرحم الوطن فيها متخاذال
وال متآمرا وال مقصرًا ،وتلك مسؤولية الجميع شعبًا
وسلطة ،أفرادًا وجماعات:
ال عذر في صبر أو تأخير ،في أخذ اإلرهابيين من
نواصيهم والقذف بهم إلى مزبلة التاريخ.
ال شريعة وال قانون يغلقان باب الدفاع المشروع
عن النفس والعرض واألرض.
ال أشقاء وأصدقاء معنا في محنة الدم إن لم
نبادر إلى إقامة شرع الله والوطن بحق مرتكبيها.
ال وط��ن منهوب األم��ن واألم���ان ،يقبل ال��ذل
واالمتهان.
فبالله عليكم أيها المؤتمنون على سورية
العروبة ،سورية المحبة ،سورية (ساري وسارية)..
ُ
ماذا أنتم فاعلون وبأي صبر تمتحنون؟! ..والوطن
المهرق يستغيث ،فمتى تلبون ..متى ينتصر الحق
على الباطل والدم على اإلرهاب..؟ متى ؟
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اللغة العربية بين الواقع والطموح
| حممد �إبراهيم حمدان
ّ
لعله من أقسى العقوبات التي يفرضها العرب
على لغتهم هو إحياء ذكراها في يوم من العام،
ً
ليال ونهارًا ّ
سرًا وعلنًا،
بينما تعيش هذه اللغة فينا
فرحًا وأحزانًا ،عشقًا وقلقًا ،في نفحات البوح وهمسات
الشفاه ،في الصالة وال��ص�لات ،في الحقيقة وبين
أطياف الرؤى ،فهل يكفي هذه اللغة يوم لالحتفال
بها؛ وهي التي تمأل الزمان والمكان من مشرق العروبة
إلى مغربها؟!
إنها اللغة العربية الناظمة للكيان والمكان
واإلنسان ،إنها مفتاح الهوية وفاتحة القضية التي
يتفيأ ظاللها مئات الماليين من أبناء األمة العربية
الواحدة.
وحسب ه��ذه اللغة أنها تسابيح كتاب الله
الكريم ،ولغة وارفات الجنان ،ومبدعة األبجدية األولى،
والموسيقى األولى ،والحامية األولى لكيان األمة من
الضياع والتضييع في زمن اللقطاء أبًا وأدبًا وهوية.
إنها الجامعة الكبرى التي نبدأ منها وال ننتهي
إليها.
إنها المناغاة األولى والشهادة األخيرة عند الوداع،
ّ
َّ
ويبقى في كل منا شيء من «حتاها»؛ فكيف من كليات
عبقريتها التي تضيق بها مجلدات القواميس ،وال
تزال أجيالها تتوالى باالشتقاق وليس باالنشقاق على
طريقة الخيانة العروبية الجديدة؟!
إن لغة بهذه السعة من اإلبداع تستوجب منهاجًا
مبدعًا ومنهجية متقدمة في التعامل معها من المهد
إلى اللحد.
وبالرغم من إدراك الجميع ألهمية اللغة العربية
ودوره��ا في بناء اإلنسان والكيان وترسيخ قواعد
البنيان ،فإن ثمة خطرًا يتهددها ،وتفتقد الكثير من
ّبر أبنائها بها ،وحسن التعامل والتواصل معها.
ويتجلى ذلك من خالل مستويات متعددة؛ منها:
-1على مستوى األسرة.
-2على مستوى المجتمع البيئي.
-3على مستوى المجتمع التعليمي والتدريسي.
-4على مستوى الخطاب اإلعالمي.
-5على مستوى التعبير الفكري واإلبداعي.
وقبل أن ندخل في تفاصيل البحث على هذه
المستويات،
ً
فمن المهم أوال أن نسترجع ونستذكر دور اللغة
العربية التاريخي بوصفها لغة العلم واألدب ،التي
أشرقت على ظلمات الغرب في القرون الوسطى.
فهي الوعاء الذي حمل العلوم إلى أورب��ة ،وهي
الشراع الذي أبحر باألدب عبر الرجال والرمال من حدود
الصين إلى األندلس ،ونظرًا ألهمية هذه اللغة ودورها
التاريخي في مواجهة شراسة العدوان على امتداد
التاريخ ،فقد قرر الغرب إعالن الحرب عليها بأشكال
شتى وأساليب مختلفة ،وم��ن أهمها الدعوة إلى
الكتابة العربية باللهجات المحلية أو العامية ،وكان
على رأس أولئك الدعاة (البريطاني ويلمور) الذي دعا
إلى الكتابة بلغة القاهرة واستبدال الحرف الالتيني
بالحرف العربي في مبادرة مفتوحة إلع�لان الحرب
على اإلسالم العربي من خالل لغته؛ واستخدم مجلة
المقتطف منبرًا لهذه المحاولة ،وكان دور الشعراء
واألدباء وعلى رأسهم حافظ إبراهيم حاضرًا وبقوة للرد
على هذه المحاوالت المشبوهة.
ولعل في قصيدة الشاعر حافظ إبراهيم وغيرها
ما رفع بعض الضيم الذي لحق باللغة العربية في زمن
التراجع العربي فكرًا وممارسة؛ حيث يقول:
ُّ
ال�������در ك��ام��ن
أن�����ا ال���ب���ح���ر ف����ي أح���ش���ائ���ه
فهل ساءلوا َّ
الغواص عن صدفاتي
		
ولعل من مشكالتنا األولى مع لغتنا العربية أنها تقع
على أسماعنا من دون أن نبذل ولو جهدًا متواضعًا
للوقوع على أصولها وفروعها وجماليات إيقاعها في
العقول والقلوب معًا.

وثمة أمر آخر يجب التوقف عنده ،وهو أن اللغة
التي وسعت كتاب الله وبيانه ،لم تتسع لها النفوس
والصدور ،فكانت الدعوة إلى العامية منذ نهايات
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ،وتزعم
هذا المحفل مهندس بريطاني عامل في مجال الري
في مصر من خالل ترجمة اإلنجيل إلى اللغة المصرية
كمقدمة لترجمة القرآن إلى اللغة نفسها؛ (أي باللهجة
المصرية الدارجة) على التوازي مع استبدال الحرف
العربي بالالتيني في تركية.
وهنا ال بد من طرح السؤال التالي:
ما العالقة بين خلق مكونات الكيان الصهيوني
في األرض العربية وخنق مقومات الكيان العربي على
تلك األرض؟! والمهمة بإشراف مهندس واحد هو
بريطانيا!!
إن وعي الخطر على اللغة العربية استدعى دفاعًا
ّ
تاريخيًا عنها؛ يجب أال يتوقف حتى النهاية.
ّ
فالعامية السارية بيننا كالسم في الدسم هي
في جوهرها وحقيقتها هدم لبناء التصاريف اللغوية
العربية كلها ،وهنا تنفتح آفاق الهاوية من خالل هدم
ً
اللغة ،وصوال إلى هدم الكيان الكلي لألمة لغة وعقيدة
ووجودًا وتاريخًا وحضارة.
وبالعودة إلى مستويات التعامل والتواصل مع
اللغة العربية؛
فمنذ بدايات ال��والدة تبدأ (المناغاة والمكاغاة)
بتعابير البيئة ،فنضع بذلك ّأول مدماك في البناء
(الفيزيولوجي) للشخصية ،وتتوالى المداميك واحدًا
تلو اآلخر من دون أن ندرك أهمية ذلك في التكوين
البنائي للطفل.
ويتوالى األمر على مدى سنوات قبل الدخول إلى
عالم المدرسة؛ حيث تبدأ مفاعيل الخطأ بالظهور بين
لغة المنهاج ولغة الشروح المنهاجية التطبيقية؛
وهنا شيء من الطامة التي تبدأ بالتدحرج ككرة الثلج
من خالل عدم التوافق؛ بل المشاكسة بين البناء
البيئي للغة وبين البناء التدريسي ،وحتى في المراحل
المتقدمة منه.
ويأتي خالل ذلك دور اإلعالم على قلة بنائه واتساع
مساحة هدمه ،لتبدأ مرحلة التضييع حسب هوية ذلك
اإلعالم؛ وما أكثر تلك الوسائل وما أقبح تلك الهويات
التي يعجز المتبحرون في اللغة عن قراءة ما يرسم
على الشاشات من خربشات وهرطقات.
وهنا تجد نفسك في موقع سيف الدولة ،حسب
رأي شاعره العظيم المتنبي؛ حيث يقول:
وس��������وى ال����������روم خ����ل����ف ظ����ه����رك روم
ف��ع��ل��ى ّ
أي ج��ان��ب��ي��ك تميل
		
ولن أطيل الرحلة عبر الصحافة والشاشات لكي ال تتسع
مساحة الضياع بين (بتاع وأتباع) و(متاعين والتابعين)
فاللبيب من اإلشارة يفهم.
وربما أسهم بعض رج��االت الفكر واإلب���داع من
المحدثين في خلق إشكاالت جديدة ،من خالل بعض
التعابير التي تفتقد أحيانًا إلى أبسط قواعد المبنى
والمعنى في التعابير الغائمة واالستغراق في رمزية
تضع النص والمعنى على طاولة االتجاه المعاكس
بهدف عدم الوصول إلى هدف.
وفي الختام فإن المرء بأصغريه قلبه ولسانه.
والقلب لغة واللسان لغة؛ إذن فاإلنسان لغة على
جميع المستويات المادية والمعنوية؛ فلنقرأ بلغتنا
كما يجب ولنفهم لغتنا كما يجب فهي بالنسبة إلينا
كالنجمة الزهراء في غسق الرؤى.
كسفور وجه البدر في ليل الحكاية
كالشمس تسكب ضوعها ال���وردي عطرًا بين
أهداب الندى
وفي حفظ اللغة حفاظ على الهوية
وفي بقاء اللغة استمرار للوجود
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االفتتاحية
|| د .ح�سني جمعة

سورية المعادلة الصعبة
حققت سورية المعادلة المتوازنة بين العروبة واإلس�لام بوصفهما
يمثالن دعامتين للثقافة العربية ،فالعروبة جسد واإلسالم روح؛ أو لنقل:
إنهما ساقان للجسد الواحد ال ينهض إال بهما كما قال السيد الرئيس
بشار األسد .ومازالت هذه الرؤية تمتلك ماهية الوعي القادر على التصدي
لمحنة العقل العربي حول مفهوم هوية الوطن واألمة ،ومعالجة ما يقع في
الواقع العربي .ومن ثم استطاعت سورية بناء تنمية داخلية ّ
حرة ـ وفق
الثقافة وبإرادة ذاتية خالصة ـ ملبية احتياجات المجتمع األساسية،
هذه
َّ
وهي التي وفرت لها االستقالل والسلم االجتماعي الوطني ،الذي أبعدها عن
االرتهان لألجنبي.
وبناء على ما تقدم لم يسقط المجتمع السوري في وهدة الفقر والجوع
ّ
والتخلف كما سقط غيره ،إذ أن رياح اإلصالح والتغيير كانت تهب على
جنبات الحياة فيها ،وتنتشر دون أن تعصف بالقيم الثابتة واألصيلة .لهذا
مضت مسيرة التطوير والتحديث شيئًا فشيئًا مثل الشجرة التي تكبر
يومًا إثر يوم في تربتها التي ُّ
هيئت لها .وهذا يعني أن سورية صنعت
تحوالتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفق رؤى ذاتية وموضوعية
قابلة للتنفيذ والحياة ،وإن بدت هذه التحوالت بطيئة في بعض المجاالت
واالتجاهات.
ومن ثم توصلت إلى التفاعل القومي من خالل تضامن عربي يتجاوب
مع حاجات أبناء األمة؛ وااللتزام بقضاياهم القومية الثابتة وفي طليعتها
القضية الفلسطينية التي تعيش في ذاكرة األجيال ،في الوقت الذي أنجزت
فيه عالقات جوار إقليمي خدمت مواقفها سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا
واجتماعيًا ...وكل ذلك ّ
هيأ لها مناخًا أمنيًا ،واستقرارًا داخليًا مشهودًا به
في بلدان العالم.
ُ
ُّ
ويبدو أن ما أنجزته سورية على هذه الصعد لم يكن ليرضى أعداءها
وبخاصة الكيان الصهيوني فصارت قيادة وشعبًا هدفًا ألولئك األعداء
ّ
جميعًا؛ والسيما حين تبنت ثقافة المقاومة؛ ودعمت قدراتها في لبنان
وفلسطين والعراق دون مواربة أو حياء ،كما قال السيد الرئيس بشار األسد:
(لن أخجل أن أقف مع المقاومة) و(تكاليف المقاومة أقل من تكاليف
االستسالم) ...أصبحت سورية هدفًا للكيان وأربابه في الدوائر األمريكية/
الغربية ـ الصهيونية ،ما جعلهم يصممون على إسقاط النظام الوطني
ويفكرون في تفتيت سورية ،ألنها «ستكون أفضل بسقوط النظام» من
وجوده كما قال (مائير داخان) ـ رئيس الموساد السابق ـ وفق ما نشر في
الصحف الصهيونية (معاريف) و(هآرتس) .وقد أفادت هذا الصحف ـ أيضًا
ـ أنه ال بد من تنفيذ خطة الفتنة والقتل بمساعدة بعض العمالء والخونة
ومنهم من زار (تل أبيب) لتلك الغاية ،واعدًا الصهاينة بمساعدتهم...
وشارك في مؤتمر استنبول الذي حضره (فيلتمان) وعدد من السوريين،
ً
فضال عن بعض الصهاينة...
كانت الفتنة تستهدف فصل الشعب عن قيادته ونظامه؛ ّ
فأججت ثقافة
الحقد والكراهية لدى عدد غير قليل من ذوي النفوس الضعيفة ،وعدد غير
قليل من نفوس المثقفين والفنانين ممن مردوا على النفاق واالنتهازية
تحت ما يسمى بالمعارضة المناهضة...
وقد نجحت الفتنة (المؤامرة) ـ إلى ٍّ
حد ما ـ حين اصطادت قسمًا من هؤالء
ّ
وأولئك فنزعت من نفوسهم ّ
مكونات الرؤية المتوازنة والعادلة؛ مستغلة
ً
خطأ أو فسادًا هنا أو هناك ،أو تأخرًا في اإلصالح في هذا المكان أو ذاك...
وطفق عدد منهم ّ
ممن يزعم أنه مثقف أو فنان ينشر بيانات الضغينة
والتشفي واإلدانة ّ
مدعيًا أنه ـ وحده ـ يريد الحق واإلصالح ،على حين فاحت
منها رائحة ال تبعث على الطمأنينة والراحة ...رائحة قتلت كل المشاعر
اإلنسانية الدافئة والنبيلة ...بيانات اخترقت كل مالمح قيم الشراكة في
الوطن ،حين َّ
نصب أصحابها أنفسهم أوصياء عليه دون غيرهم ،ما جعلها
تخلو من العقالنية والموضوعية ...لقد قتل أصحاب هذه البيانات ثقافة
الحب للوطن واألرض ّ
بحجة الدفاع عنهما وحمايتهما ...لم يدركوا ـ أو كذلك
أرادوا ـ أنهم يسهمون في إذكاء الفتنة البغيضة ،والسيما حين بدأت شراذم
ّ
هنا وهناك تتبنى مفاهيم المعارضة العبة على عملية التنمية والتطوير،
واإلص�لاح والتغيير الذي جرى ،أو على المطالب المحقة ألبناء المجتمع
السوري ...إنهم يسهمون بالفرقة واالفتراق نتيجة ّ
تشوه وتشويه يعانون
منه .كان عليهم أن يتبنوا ثقافة االنتماء للقيم وروح المحبة والتآخي
ّ
التي تمتن العالقة بين الشعب والقيادة لوأد الفتنة المؤامرة ،لقد فاتهم
أن يدركوا أن سورية ما تزال تمثل المعادلة الصعبة في مواجهة العدو
ّ
والمتلونة .ولن يستطيع أحد
الصهيوني وحلفائه وكل ذوي الوجوه الصفراء،
ـ مهما بلغت قوته في التآمر والتحريض ـ أن يضعف إرادة سورية المقاومة،
ّ
وستبقى شوكة في حلوق كل من يريد لها األذى ...فهال عادوا إلى رشدهم
وتمسكوا بالثوابت الوطنية والقومية الجامعة ألبناء الوطن واألمة؟!!.
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المعادالت الوطنية
وسقوط رهان اختراق العقل
| د .فايز عز الدين
_ منذ عقدين م��ن ال��زم��ان انتهت حقبة
المتغيرات الدولية بانهيار نظام القطبية الثنائية
وخروج االتحاد السوفياتي ومنظومته الشيوعية
من خارطة العالم؛ وقيل حينها :إن عصر السيادة
األميركية على النظام الدولي عبر سياسة القطب
الوحيد الممثل لشرطي العالم سيطول أجله ،وقد
تدوم قيادة أميركا لنظام العالم بكامل منطق
الهيمنة والخطاب الحربي طوال القرن الحادي
والعشرين ،بعد أن يكون القرن العشرون قد
انتهى .وعلى هذا المقتضى بدأ نهج الغطرسة
األميركي على مؤسستي الشرعية الدولية واضحًا،
وص��ار القرار الدولي هو ق��رار اإلدارة األميركية
وخارجيتها ،كما صار نظام أميركا الدولة مرشحًا
ليكون النظام الدولي المزمع ،وصار أسلوب الحياة
األميركية ،والنزعة اإلثنولوجية القائمة على تفوق
األنكلوسكسونية على شعوب األرض ُيرفعان إلى
صورة إيديولوجيا كونية جديدة تحل محل جميع
العقائد التي كانت سائدة في عصر القطبية
الثنائية ( الشيوعية ورأسها االتحاد السوفياتي ).
وم��ن العجيب أن منهج االخ��ت��راق للعقل
الدولي في ذلك الزمان ( من  )1991 – 1985قائم
على أس��اس سقوط العقائد وال سيما العقيدة
الشيوعية ،وس��ق��وط األح���زاب اإليديولوجية
والعقائدية ،وس��ق��وط ال��دول��ة اإليديولوجية،
وانتصار النهج النيوليبرالي في جوهره التعددي
والتداولي ،والحقوقي ،واشتعلت ماكينة التضليل
ّ
��ال من األحالف
النيوليبرالية ت��روج إلى عالم خ ٍ
السياسية والعسكرية المتصارعة ،وإل��ى عالم
يسود فيه السلم واألمن واالستقرار ،وتستبعد
منه سياسات شفير الهاوية ،أو التهديد بالكارثة
النووية للبشرية ،بوصف توازن الرعب الدولي كان
العالمة الفارقة في النظام الدولي ثنائي القطبية.
وما إن سار العالم في المجرى العالمي الجديد
بالقيادة األميركية المنفردة التي لم تقبل ألحد
أي مشاركة في صنع القرار الدولي ،حتى كثرت
معادالت الرهان على مقدار التأهيل األميركي
لهذا الدور ،ومقدار قدرة أميركا على أن تمارس
سياسات الحياد والنزاهة والعدل الدولي ،وقد
قال حينها يفغيني بريماكوف السياسي الروسي
الكبير في كتاب له بعنوان « العالم بعد حوادث
الحادي عشر من أيلول ( :»2001إن أميركا ال تملك
الرصيد األخالقي التاريخي كي تكون قائدة للعالم
وتنجح في قيادتها العالمية) .وبالفعل منذ أن
بدأت الهيمنة المطلقة على القرار الدولي اتضح
لألمم المختلفة أن المهيمن الحقيقي هو اللوبي
الصهيوني في اإلدارة األميركية ،وأن أميركا
ليست لها سياسة في ما وراء البحار إال ما تخططه
الصهيونية لها من سياسة ،وقد تصادمت في هذا
المنحى مع أصدقائها التقليديين في العالم وعلى
رأسهم أوروبا العجوز من وجهة نظر أميركا ،وال
سيما في تغليب المصالح األميركية والصهيونية
على مصالح أية دولة في أوروبا ،فعارضت التوجه
نحو الوحدة األوروبية ،ودفعت أوروبا حتى تساهم
بتقوية حلف األطلسي ّ
ومد خارطة تموضعه إلى
ً
آسيا الوسطى ،وصوال إلى أوراسيا ،وتطويق االتحاد
الروسي قبل مجيء بوتين وفرض منطق الهيمنة
عليه ثم االستتباع ،وقد حدث شيء من هذا في

مرحلة قيادة يلتسن لروسيا ،أي قبل مجيء بوتين.
ومن الطبيعي عبر هذا الشكل من الهيمنة على
القرار الدولي ومؤسساته أن تشن أميركا الحرب
على العالم ،وأن تساهم في تسعير نارها في
القارات خدمة لمصالح هيمنتها وطرائق ّ
تغولها
على الحالة العالمية.
وقد أسقطت أميركا – نتيجة لتحكم اللوبي
الصهيوني فيها – كافة ما قدمته من شعارات,
ومن تخرصات حول حلول منهج التفاهم الدولي
بدل الصراع ،وتبادل المصالح بدل االستحواذ
المنفرد .ولكن هذه الشعارات قد طرحت باألساس
لكي تمثل جسر العبور األميركي نحو تمكين
الهيمنة واالمساك باإلرادة العالمية وتوجيهها
بجميع الوسائل وال سيما الحرب .وبالنتيجة قد
خسرت أميركا كافة حروبها التي خاضتها لكونها
حربًا عدوانية من احتالل أفغانستان والعراق إلى
التدخل في كافة دول آسيا وأفريقيا وخروجها
ً
خاسرة أيضًا .واليوم حين يناقش مجلس األمن
الدولي المسألة السورية بناء على قرار جامعة
المستعربين المتصهينين ،وتستخدم روسيا
والصين حق النقض للمرة الثانية خالل شهور
ُ
فشالن قرار الغطرسة األمروصهيونية
ثالثة وت ِ
المتحالفة مع أوروبا الذي تم تخريجه باسم مبادرة
الجامعة الغربية لما فيه من نوايا ّ
مبيتة حول
ّ
التدخل العسكري المباشر في سورية ،وتدمير
هذا البلد المقاوم للسياسات األمروصهيونية،
والذي ما زال الحليف األقوى لحركات المقاومة
العربية ،وللخط المقاوم العربي ض��د أميركا
واسرائيل وأوروب��ا المتطلعين إلى حقبة جديدة
من االستعمار الكولونيالي ،وحين تصل الجدية
ب��ال��ق��راري��ن ال��روس��ي والصيني عبر منظومة
البريكس ،وهي المنظومة األق��وى في اللحظة
العالمية الراهنة الستخدام الفيتو المزدوج مرتين
خالل فترة قصيرة ،ومن أجل دعم الحق السوري
ُ
المعتدى عليه ،والسيادة السورية المهددة؛ فإن
ُ
الحدث يومئ إلى لحظة ذروة عالمية للهيمنة
األميركية ّ
المروضة صهيونيًا ،وبه نستطيع القول:
إن الرابع من شباط لعام  2012قد شهد أهم حدث
دولي منذ عقدين من الزمان ،وهو سقوط النظام
الدولي القائم على القطب الوحيد المهيمن
بأقصر زمن ،وبدء اإلشارة نحو التقدم لعالم متعدد
القطبية ،ومن المجال السوري حصرًا لما يمثله
من حصن منيع في المجال الحيوي للدولتين
العمالقتين ( روسيا والصين) .وبهذي الحال صار
ّ
التحول العالمي الكبير قادرًا على استعادة التوازن
الدولي وتأمين المصالح القومية لألمم ،وبعث
روح العدل في مؤسستي الشرعية الدولية ،وفي
إيصال رسالة إلى المتآمرين على سورية مفادها
أن الطريق مسدود من هذا االتجاه ،وزي��ارة وزير
خارجية روسيا « الفروف «مع رئيس االستخبارات
الروسي إلى سورية ،حدث له داللة كبيرة في ما
ّ
تقدم باعتبارات الخصوصية السورية التي ما
فتئت تفرض نفسها على ال��ع��رب ,والعروبة,
واألمة الواحدة ،والمصير المشترك ،والعدو الواحد
(الصهيونية وكيانها والداعم لهما من الغرب
االمبريالي) ،ووح��دة ال��وج��ود ،ووح��دة القضايا،
والتضامن ،والعمل العربي المتضامن ....الخ .هذه

هي قضايا الخصوصية السياسية في سورية,
وقضايا المشاريع الوطنية والقومية واألخالقية،
التي تربينا عليها نحن جيل السوريين وجملة
ه��ذه المفاهيم مرتبطة دوم��ًا باألمة العربية،
ومترابطة أي��ض��ًا م��ع قضايا التحرر والتوحد
والسيادة واالستقالل .ولدينا في الجمهورية
العربية السورية شعب لم يجد نفسه في تاريخه
خارج محرق دائ��رة األم��ة ،فجاهد معها على كل
بقعة عربية قاتلت االستعمار ،وصمد معها في كل
مواجهة اقتضتها مسائل السيادة واالستقالل
لإلنسان العربي من المحيط إلى الخليج.
ولكم حملت سورية أعباء المواجهة للعدو
الصهيوني منذ أقام كيانه الغاصب على أرض
فلسطينَ ،و ُو َ
ج���د ف��ي جامعة النظام العربي
الرسمي من يؤيد قيام إسرائيل ،ويستبيح دماء
أبناء جلدته من الفلسطينيين واألشقاء العرب
الذين ّ
اعدوا أن احتالل فلسطين سيكون مقدمة
لسقوط الكيان الوحدوي العربي الذي تطلعت
إليه جماهير الشعب العربي عبر مراحل وثورات
االستقالل من المستعمر األوروبي في فترة ما بين
الحربين العالميتين وبعدهما .وقد وصل الحال في
مناضلي سورية بأن ربطوا اإلنجاز الكامل الستقالل
سورية بالمهام الواجبة لتحرير فلسطين ،وجعلوا
فلسطين قضية العرب المركزية ،وحشدوا الضمير
ّ
العربي في الفضاء العربي من أجلها ،ول ّما تزل هذه
ّ
األولويات السورية حتى اآلن.
المسألة في رأس
وعبر أكثر من عقود ستة تخوض سورية
المعارك ضد الكيان الصهيوني ومطامحه بإنهاء
الوجود العربي على أرض العرب وتفتيت األمة إلى
كانتونات تابعة له ،وتأمين المجال الحيوي واألمني
له ألواسط أفريقيا ،وشرقًا للباكستان وفي الوقت
الذي بدأت فيه سورية نتيجة وصول القوة فيها
إلى البعدين االستراتيجيين :البعد الشعبي بإرادة
المقاومة لالحتالل واالنخراط في جبهات المقاومة
من جنوب لبنان إلى غزة ،وشرقًا في مقاومة العراق
للمحتل األميركي ،والبعد االستراتيجي المتمثل
بامتالك القدرة الرادعة في القوة العسكرية ،التي
ّ
قدم لها الشعب من عرقه وبذله ومساندته ما
ُ
ّ
جعلها عدة التحرير الالزمة في الزمن المناسب،
وقد ساهمت بفاعلية في هزائم إسرائيل وأميركا
في لبنان وغ��زة وال��ع��راق .نعم حينما امتلكت
سورية هذين البعدين االستراتيجيين كان ال
ّ
متغير في المعادالت الناظمة
بد من إحداث أي
ّ
للحراك العربي ،حتى يتم التحول من موقف عربي
مقاوم يمكن أن تستكمله سورية وجبهة المقاومة
العربية على صعيد العرب كل العرب ،وتضطر
قوى العمالة العربية إلى الرضوخ له ،إلى موقف آخر
مختلف عن مهام المقاومة للمشروع الصهيوني
وتهويد فلسطين والقدس ،هذا الموقف يعتمد
االستدارة الكاملة عن فلسطين والصراع العربي
ضد الصهيونية وكيانها إلى مهام أكثر أهمية
لديهم .وه��ي شكل السلطة العربية وفقدان
الحرية والديمقراطية للمواطن العربي ،وبعد ذلك
يمكن التفكير بفلسطين .وهنا وقعت المؤامرة
على جبهة النضال القومي العربي ،وشرعت
األنظار تنصرف إلى وقائع في الحراك الشعبي
المناهض للنظم العربية من تونس إلى مصر

وليبيا واليمن والبحرين ،وكل ذلك كان المقدمة
الضرورية للوصول إلى سورية ،لكون سورية بعد
انتصار مقاومة العراق يمكن أن تستعيد مع
الشقيق العراقي الجبهة الشرقية ،وتعود قضية
الصراع العربي ضد إسرائيل ومهامه إلى الواجهة،
ويستعيد خط المقاومة العربية دوره وألقه.
وبناء عليه تقرر قبل خروج أميركا وحلفائها
من العراق في نهاية  2011أن يتم تدمير الدولة
السورية ،وفرض وقائع جديدة تنتمي إلى مشروع
الشرق األوسط الجديد والكبير .وشهدت سورية
من  2011/03/15حتى تاريخه صورًا من تدمير
الدولة تحت مسمى الحرية والديمقراطية وحقوق
المدنيين في التظاهر السلمي.
ولو تتبعنا هذه الطبيعة في الحراك المسمى
ً
سلميًا ،سنجد فيها مباشرة اإلقصائية المسبقة،
والثأرية الطاغية ،وعدم احترام اآلخر ال شخصًا وال
رأيًا .ومع ذلك هذا البديل قد أعلن عن تنازله عن
كل قضايا الصراع الوجودي بين األمة وأعدائها؛
بل صار حليفًا لهم حتى يصلوا به إلى امتالك
نظام الكانتونات الخاصة به ،التي لن تكون على
خصومة مع األع��داء التاريخيين .وبكل المنطق
القومي العربي ارتضت سورية مساعدة العرب
الموجودين في الجامعة ،واستقبلت الوفد العربي
من خالل البروتوكول ،المشترك – وأنجز الوفد
المعني مهامه في سورية في غضون شهر ،ليقدم
تقريرًا إلى الجامعة العربية يشير فيه إلى وجود
مسلحين غير ملحوظين بالبروتوكول ،يقومون
بأعمال إجرامية بحق األمن واالستقرار والخبراء
والبناء التحتي للمواطنين والدولة في سورية.
ومع سطوع الحقيقة في تقرير المراقبين العرب
تجاهل االجتماع ال���وزاري جميع وقائع تقرير
البعثة العربية ليقدم لسورية مبادرة إذعان وشروط
اختراق سيادة ،وقرارات تدخل بالشؤون الداخلية
ضاربًا عرض الحائط بميثاق الجامعة ،ومنهيًا أي
سمة حقوقية أو أخالقية في التعامل العربي -
العربي حتى يتم نسف الجامعة أو تفكيك ُبنى
العمل المشترك ،وخلق شروط التدخل الخارجي
في سورية وتوفير ظ��روف دولية ِّ
تدمر الدولة
السورية ،وتقسم سورية والمنطقة العربية خدمة
السرائيل وحلفائها األمروأوروبيين .ومن الطبيعي
أن تهلل اسرائيل لهذا الموقف العميل لعمالء
تمت إعداداتهم منذ زمن ،حتى تكون هذه هي
مهمتهم التدميرية اليوم كي تعيش إسرائيل
آمنة على حساب األرض والمستقبل العربي برمته.
وردًا على ذلك تتمسك سورية بسيادتها ،ويعلن
الشعب قراره بحماية بلده ،وهذا الموقف الذي قد
تفهمه جيدًا موفد األمم المتحدة كوفي عنان،
وصار مطالبًا من الناحية األخالقية بأن يراعيه في
مسعاه السلمي لحل ما يحدث في سورية؛ وكان
الف��روف في الجامعة العربية قد أفهم ال��وزراء
العرب بالنقاط الخمس التي تم التوافق عليها،
بأن كل شيء ممكن لحل ما يحدث في سورية ،ما
عدا التدخل الخارجي؛ فهو مرفوض دومًا والفيتو
جاهز في وجهه.
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التربية والقيم الديمقراطية
| تايبو بوكيماتكا
ّ
ّ
تعد التربية شرطًا مسبقًا للديمقراطية ،ألنها تفهم كمعيار
أكثر من كونها مفهومًا وصفيًا ،وإظهارًا لتنظيمات مرغوبة بطرائق
مرضية .فالنماذج الوصفية تحترم التنظيمات فحسب ،ذات القيمة
أو المرغوبة من قبل المجتمع أو من قبل َمن يكون تربويًا من دون
تمييز حقيقي بين الرغبة ،وما هو مرغوب فيهّ .إن النموذج المعياري
ّ
يتطلب ّأن تكون التنظيمات مرغوبة أو ذات قيمة ،استنادًا إلى
ّ
معيار مستقل .واستنادًا إلى النماذج الوصفية ،يفترض أن تكون
الطرائق محترمة ومقبولة من قبل المجتمع ،أو من قبل أي شخص
ّ
ّ
مثقف .فالنموذج المعياري يتطلب أن تكون تلك الطرائق ُمرضية
استنادًا إلى المعيار الذي ال يكون معتمدًا على آراء مسبقة أو على
ّ
تصورات شخصية.
ّإن المفاهيم الوصفية للتربية ال ّ
تعد من أجل عقالنية النقد
متميزة من أجل المواطنة الناقدة .وبما أنّ
ّ
الذي يفترض ّأن التربية
ّ
تتضمن تداخالت شاملة للحياة اإلنسانية ،فيمكن أن تكون
التربية
ً
ّ
ّ
مسوغة فقط فيما إذا كان بعض من القيمة قابال للتحول .فهذا
االفتراض للعالم في بعض أوضاع المسائل ،يكون أكثر قيمة من
ّ
ّ
كاف من
األوضاع األخرى .إن أهداف التربية ليست مسوغة بشكل ٍ
ّ
ّ
خالل حقيقة أنها توضح شيئًا ما ذا قيمة في المجتمع ،أو من قبل
ّ
ّ
أحد ما متعلم أو مثقف .فالتربية تعني تداخالت شاملة في حياة
ّ
الناس ،لتلك االفتراضات التي تتطلب تسويغًا باإلشارة إلى معيار
ّ
موضوعي .ومن ناحية أخرىّ ،
فإن أسس التربية تقلل من االقتناع
بتلك المعايير عن العقالنية التي يمكن أن تكون متأصلة في
مفهوم التربية.
ّ
ّ
التصور عن نوع
تتضمن افتراضًا هوّ :أن
فاألهداف التربوية
الحياة ،يكمن في الحياة ذات القيمة .وهذا االتجاه المعطى لتطوير
ّ
األطفال « مشتق من شكل الحياة ،ومن تآلف تلك األشياء التي
تكون أكثر أهمية « .ومن خالل خلق مثل هذا المطلبّ ،
فإن األهداف
ّ
التربوية تتطلب المصداقية الضمنية ؛ ومن دون هذا المطلب ،ال
يمكن للتداخالت التربوية أن ّ
تسوغ تمامًا.
ّ
ّإن التربية كمفهوم معياري ،تفترض مقدمًا التمييز بين
القيمة الموضوعية والتقييم السائد ؛ فعالم القيم الموضوعية
ّ
تصورات القيمة عند أي شخص أو أي مجتمع،
هو أكثر اتساعًا من
ويمكن أن تتناقض معهما .وهنا تبرز المسألتان التاليتان:
كيف يمكن ألحد ما أن ّ
يقرر أي التنظيمات يكون مرغوبًا (وال
ّ
يكون ببساطة مرغوبًا من قبل المجتمع أو من قبل أي مثقف)؟
فاالفتراض ّأن الناس يقبلون اختالف وجهات النظر فيما إذا كانت
الرغبة حقيقية ،يوجب علينا في سياقات الممارسة ّأن نواجه
السؤال التالي:
ّ
من الذي يقرر لماذا تكون التنظيمات مرغوبة ،ولماذا تكون
الطرائق غير ُمرضية.
ّ
على الرغم من أن التعريف المعياري يواجه سلسلة من
المشكالت ،وهذه المشكالت ليست كتلك التي تواجه االفتراضات
ّ
النسبية ،فإنها تعطي في النهاية فكرة تامة عن تربية مشكوك

مرايا التيه لسمير
أبو غازي

| ت:الدكتور عي�سى ال�شما�س
فيها .فاالفتراضات التربوية تعطي إمكانية تقييم تنظيمات
معتبرة وطرائق ُمرضية .فهي تفترض ّأن الرغبة يمكن أن ّ
تقيم
مع اإلش��ارة إلى ّأن الرغبة ال تعتمد على معيار اعتباطي .ولذلك
ّ
فإن تحديد التنظيمات يوضع كأهداف تربوية تكون قادرة على
التقييم المعقول.
فالتربية من أجل المواطنة الناقدة ،تفترض سياقات معقولة
قادرة على المناقشة الجادة لألهداف التربوية والطرائق التربوية:
لماذا تكون التنظيمات منتشرة بواسطة التربية وطرائق الممارسة
ّ
تحدد الموضوعات التربوية
فيها ؟ّ .إن التعريفات الوصفية
للتقويمات السائدة في المجتمع ،أو ضمن الشخصية ذاتها ،أو غير
مالئمة ألغراض التربية من أجل المواطنة الناقدة.
ثمة افتراض يقول ّ
ّ
بأن األساس الموضوعي لتقييم ما إذا
كان التقدير والقبول المرتبطان بوجود القيم ونماذجها ،هو شكل
وجودها ومكانتها في الواقع .وهذا االفتراض يكون حقيقية
ّ
بالتزود باألساس الموضوعي من أجل
(واقعية) من خالل الشعور
الحكم القيمي والحلول المعقولة للجدل حول القيم .وهناك شروط
معيارية يمكن أن نحتكم إليها أخيرًا لتقرير طبيعة ما هو صالح
وما هو صحيح.
في التقاليد الفلسفية ،يعزى هذا الخالف بين الحقائق
األخالقية والحقائق المضادة ،في معظم األحيان ،إلى العالقة بين
القيم األخالقية ونماذجهاّ .
ألن الترجمة المعرفية لحقيقة األخالق
تفترض ّأن األخالقية ،هي المظهر الوحيد للحقيقة .فاألخالقية
يمكن أن تكون أغنى من معرفتنا بها ،وال يمكن أن تنقص من
ّ
التفضيالت الذاتية “ الملفقة “ أو النقائض االجتماعية كأخالق
مضادة لمطالب حقيقية.
ّإن افتراض الموضوعية حول القيم ،يرتبط بواقعية األخالق.
ّ
فالنظريات الموضوعية عن القيمة ،تتطلب ّأن “الحياة المعتبرة
ّ
شخصية ّ
ّ
التطور والتدريب
معينة “،
تكمن في حيازة سمات
ّ
معينة ،وحيازة عالقات ّ
لقدرات ّ
معينة مع اآلخرين والعالم ،وأن قيمة
ّ
تلك األشياء تكون مستقلة عن السرور الذي تنتجه أو الهدف من
الرغبة فيها.
فالواقعية األخالقية والموضوعية حول القيم ،تستلزم
أمرين أساسيين:
ّ
-1الحقيقة األخالقية تتخطى ش��روط التمييز المنطقي.
ّ
فصحة االفتراض األخالقي الخاص أو خطؤه ،ال يستندان إلى
الصحة أو الخطأ فيها .وبما ّأن ّ
ّ
صحة األخالق
قدرتنا على تحديد
تكون أكثر تعقيدًا من وجهة نظر أي شخص ،فاالنسجام راسخ
بين األخالقية السائدة واألخالقية الصحيحة .وه��ذا االنسجام
يخلق إمكانية الجدال من أجل المدخل التربوي الذي يختلف عن
ّ
ّ
التصورات األخالقية سواء عند المتعلم أو عند المجتمع .وبالمثل
تطبق االعتبارات على القيم والنماذج بوجه عامّ .
ّ
فثمة انسجام بين
ّ
ما هو ذو قيمة وما ّ
يقيم من قبل المجتمع أو الفرد .ألن األحكام
القيمية ليست مذاقًا شخصيًا تمامًا؛ بل تقتضي عامل المصداقية.

ض��م��ن م��ن��ش��ورات ات��ح��اد
لهاتيك السواقي التي
ً
الكتاب العرب سلسلة الشعر
انتظرت طويال
 16للعام  2011صدر للشاعر
طفولتي
سمير أبو غازي مجموعته مرايا
وهاتيك الدروب السهرانة
ً
التيه وفيها:
التي انتظرت طويال
يرشفني الخمر
قدومي
ومثل ظل ناعم
والمجموعة في  112صفحة
لوردة خجولة
من القطع المتوسط.
أبوح بعطرك

ّ
ّ
سيقرر األهداف التربوية من خالل العالقة مع ما يمكن أن
فالمربي
يكون معتبرًا ،بينما يأخذ في الحسبان القيم االجتماعية المقبولة.
وبهذه الطريقة ّ
يقدم أساسًا ّ
فإن المفهوم المعياري للتربيةّ ،
لتطور
ّ
والمؤسسة ..وغيرها.
العمليات التربوية والمنهاج
ّ
ّ
-2الصدق األخالقي يتخطى شروط القبول المحفزة .فالصدق
ّ
في المسألة األخالقية ال يعتمد على ما ّ
يقره ممثلو األخ�لاق ،أو
يفوضون أنفسهم به .لماذا ال تكون رغبات الشخص أو المجتمع
ّ
جذابة بالضرورة ؟ .فمن دون هذا االفتراض يكون من الصعوبة
ّ
بمكان تسويغ التربية التي ال تحفز على القبول أو النقد لألهداف
ّ
التربوية المفضلة من قبل الغالبية في المجتمع.
ّإن الثقافة السائدة من خالل تطبيق األخالق النسبية ،تحترم
القيم الديمقراطية المركزية (الحرية ،المساواة ،العدالة والصدق)
كرافعة لشرعنة الهدف؛ ففي غياب المعايير النقدية ،سوف
ّ
تتضمن التربية من أجل المواطنة الناقدة ،شؤونًا غير نقدية لقولبة
المواطنين في وجهات نظر سائدة من المعرفة والعدالة والنظام
االجتماعي.
ّ
فالحلول البناءة ال تكون كافية للحكم على أصول القيم
ّ
والفرضية هي ّأن المداخل المبنية أيضًا ّ
تطبق فرضية
األخالقية.
اإلطار النموذجي المسبق ،أو انهيار النسبية ؛ يقول  /جون رولس
 /في كتابه (نظرية العدالة  :)1993ال يمكن تقدير ما يمكن ّ
عده
شروطًا مالئمة للموافقة النظيفة (الواضحة) بين حرية المواطنين
والمساواة فيما بينهم ،من دون الدالالت التطبيقية لالعتبارات
األخالقية التي تثبت ّ
صحتها قبل الموافقةّ .إن وجهة النظر
ّ
المتضمنة في الوضع المثالي  /األصلي ،ليست وجهة النظر
ّ
يتحرك أحيانًا العتبارات التبعية (المواالة)
للمواطن التجريبي الذي
ّ
في سلوكه السياسي .إن��ه لمن الحكم الكاذب في تشبيهها
التام بوجهة النظر األخالقية ،فمن دون الحكم األخالقي ستكون
وظيفتها مثل خالصة فارغة المعنى.
ّ
التصور الكافي للديمقراطية ،على أية حال ،يقتضي
ّإن
مفهوم المواطن الناقد الذي يقتضي بدوره المفهوم المعياري
للتربية .هذه الثالثية تكمن في إعادة افتراض األخالق العقالنية
والموضوعية حول القيمّ .
فثمة تناقض بين القول ّأن القيم ال
يمكن أن تكون صحيحة أو خاطئة .والتسويغ ،على أية حال ،هو ّأن
المفاهيم عن المواطن الناقد ،والتربية والديمقراطية ،ضعيفة في
تأدية العمل المفاهيمي الذي يفترض فعله ضمن التناقض حول
ّ
المسوغ والموافقة المعلنة ،غير ممكنتين
طبيعة القيم .فاالقتناع
يعد ّ
ما لم يكن هناك معيار لما ّ
مسوغات (أسباب) معقولة.
ّ
فبأي معيار يستطيع المواطن الناقد أن يشكل حلوله للبدائل
ّ
االجتماعية؟ وما نوع العمليات العقالنية لتثبيت الحل النقدي؟
وإذا لم يكن هناك معيار صادق (صحيح) ّ
فإن الفكرة بكاملها عن
الحكم الناقد ،تصبح اعتباطية!...
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صياغة الخبر وتأثيره في المتلقي
مسرحية (يوليوس قيصر) لـ (شكسبير) نموذج ًا
| م�صطفى �صمودي

(ال تنظر إلى من قال ,وانظر إلى ماقيل) حكمة َّ
مشرعة األبواب من الشاعرات ناجت ابنها الذي فقدته بقولها.....
الجهات الست ،تجيز لنا قبول أي قول باالستغناء عن قائله؛ ألن كثيرين
المنايا رصد للفتى حيث سلك
َّ
رام) ،لكن
كل شيء هالك حين تلقى أجلك
هم الذين تكلموا بالحكمة وليسوا حكماء (ورب رمية من غير ٍ
الرسول (ص) حدد قبول القول  -باالستغناء عن قائله  -إذا انضوى تحت
لكن كان من األجدر بهذا الرجل أن يقول لـ (عمر) :مرضك عابر أصاب
ٌّ
نفسدي (أي نفسي
لواء الحكمة فقال( :الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها وال يبالي بعضهم وزال عنهم بأسهل األسباب؛ فالمرض
من ّ
أي وعاء خرجت)؛ ألن المحارة الثمينة اليهمنا من أحضرها ،وال المكان وجسدي) قبل أن يكون جسديًا فقط .وكلما عذب لفظ المرسل تقبل
الذي جيء بها منه؛ بل قيمتها تنبع من جوهر ذاتها.
المستقبل حديثه ببالغ الرضا .فكم ملت الخشونة من قول خشن ,وغار
ّ
ُ
= ن ِعت اإلنسان عبر التاريخ بأوصاف شتى فقالوا إنه (حيوان ناطق /اللطف من حديث لطيف .ألم يقل أفالطون في جمهوريته( :التهذيب
حيوان سياسي /حيوان اجتماعي /حيوان اقتصادي /حيوان متدين /يغني عن الشرائع)؟ ألم يقل (ص)ّ :
(أدبني ربي فأحسن تأديبي)؟! ألم
ُّ
حيوان ضاحك /حيوان مفترس) أل��خ ...وكل وصف من هذه األوصاف يقولوا( :من اليدرك الذوق اليدرك اليقين) وقالوا( :األسلوب هو الرجل)
ينبئنا بنفسية الواصف .فهل تستوي شخصية من وصفه بأنه /ضاحك /البما يكتبه فقط؛ بل بما يكتبه توثيقًا وينطقه شفاهًا.
= أي خبر يحتمل التصديق والتكذيب ،وبخاصة إذا كان سياسيًا ّ
بشخصية من وصفه بأنه /مفترس/؟ فـ كاليغوال الذي (تمنى أن يكون
سمه
لشعبه رقبة واحدة حتى يقطعها بضربة سيف واحدة) تنبئنا أمنيته في دسمه؛ ألنه لسان حال من أرسله؛ فـ (ألتوسير) يقول( :ليست هناك
ُ
باستبداده .ومقولة (إن روما هي مدينتي ووطني من حيث أنا /ماركوس قراءة بريئة)؛ فما بالك إذا ن ِسج الخبر وفق ميول وأهواء ُمرسله بعد دراسة
ّ
ّ
لشخصية المرسل إليه؟ وبقدر مايكون ناقل الخبر محنكًا؛ طلق
أوروليوس /لكن العالم بأسره وطني من حيث أنا إنسان) تنبئنا بإنسانيته .أكاديمية
ْ
لكن ماالذي يمنعنا أيضًا أن ننظر إلى َم ْن قال؟ فمقولة (بنيامين فراكلين) اللسان ،ذكيًا ،يستطيع التأثير على سامعه ولو كان كاذبًا .وحديث الرسول
ٌ
ّ
المستقبل إذ قال:
(حيثما تكون الحرية فإن هناك وطني) ،يكفينا هدفها لوضوح عبارتها (محمد) (ص) دليل بين على ما للمرسل من تأثير في
ِ
من غيرمعرفة قائلها ,لكن مقولة (توماس بين) (حيث انعدمت الحرية (إنما أنا بشر مثلكم وإنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن
ّ
فإن هناك وطني) ،تضطرنا لمعرفة
ماهوية قائلها قصد إيضاح المعنى بحجته من بعض فأقضي له بنحو ماأسمع فمن قضيت له بحق أخيه ,
ّ
ّ
ُ
ْ
الم ْب َهم المقصود من وراء القول هذا .فإذا عرفنا اس ِتماتة القائل في سبيل فإنما أقطع له قطعة من نار).
ّ
ّ
حرية المضطهدين ،أدركنا أنه لم يقل ذلك حبًا باالستبداد واالستعباد
مستقبل الخبر باختالف شخصيته
مستقبل الخبر تختلف ردة فعل
ِ
ّ ِ
ّ
ّ
وسلب الحريات ,بل قال ذلك رغبة منه في مشاركة من ُس ِل َب ْت ّ
حرياتهم ونفسيته وأسلوبه واجتماعيته ولباقته ومرجعيته وثقافته ومعارفه
ْ
الستعادتها .وتنظير إسرائيل عكس ممارساتها تمامًا؛ فهي في أقوالها وتربيته وعاداته وتقاليده وحدسه إلخ ..وسأدرج (ردودًا ألربعة مستقبلين)
دائمًا ّ
ّ
يصدقوه لنرى البون الشاسع بين صياغة ال��ردود األربعة:
تدعي محبة السالم لكنها في أفعالها عدوة السالم .والسارقون على خبر لم
ُ
ّ
والمجرمون والقتلة كلهم يدعون البراءة وينفون بأقوالهم كل مانسب (يجيب األول/:خبرك يحتاج إلى إعادة نظر /يجيب الثاني /:خبرك يخضع
إليهم؛ فهل نكتفي بما قالوا والعبرة باألفعال ال باألقوال؟! وقد حدثنا
القرآن الكريم كثيرًا عن هذا الموضوع فقال جل وعال (يقولون بأفواههم
ما ليس في قلوبهم) /آل عمران(/167 /يقولون بألسنتهم ماليس في
قلوبهم) /الفتح( /11/كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ماال تفعلون) الصف/ 3/
ّ
يتضمن عنوان مقالتي هذه ثالث كلمات هي (الخبر /شكسبير/
يوليوس قيصر)
الخبر ّ
أي خبر طال أم قصر ,يحتاج إلى (ثالثة أقانيم) إن صح التعبير
ّ
(معلومة و مرسل و مستقبل) فال مرسل من دون مستقبل .ألن الطلقة ال
ّ
تصبح طلقة ,إال إذا ارتطمت بحاجز ،وسأقف عند
مرسل الخبر أهم مرسل للخبر قديمًا كان الشاعر البليغ أو الخطيب
المحنك الذي تحتفل بمولده األدبي القبيلة كلها ،ليكون لسان حالها
ووسيلة إعالمها .لكن ّ
أهم مرسل للخبر اليوم هي أجهزة اإلعالم بقنواتها
ّ
الثالث المسموعة والمقروءة والمرئية ،وأشدها تأثيرًا على المستقبل هو
التلفزيون؛ ألنه (أونوموتوبيا)؛ أي امتزاج الصوت بالصورة؛ حيث ينقل لك
الخبر من أقصى أقاصي الدنيا لحظة وقوعه قبل أن ّ
يرتد إليك طرفك .فإذا
(كاتل )gatyl /أحد تالميذ هيراقليطس/
كان الفيلسوف اليوناني
 475 -540ق م قبل الميالد بحوالي خمسة قرون لم يكن يجرؤ على إبداء
شيء لشدة ما يعتري هذا الشيء من تغيير مستمر ,فماذا نقول
رأيه في ٍ
نحن الذين نشهد معجزات القرن الواحد والعشرين الذي لم يعد فيه
الحساب بالقرون وال بالسنين وال بالشهور وال باألسابيع وال باأليام وال
بالساعات وال بالدقائق؛ بل بأجزاء أجزاء الثواني؟
ً
= كل محطة تلفزيونية هي لسان مرجعية من أوجدها خدمة
ً
ناجحا تستطيع تحقيق
ألهدافه .وبقدر مايكون تكتيكها /أي إرسالها/
استراتيجيتها .فالوسيلة ال تقل شأنًا عن الغاية؛ فهي فوج هندسة
يمهد للمعلومة الطريق لتصل إلى المستقبل؛ وتحقق الغاية المرجوة
منها.
= كلما درج (مرسل الخبر) في السيرورة المدنية ُص ُعدًا ،عذب حديثه،
ً
وانتقى ألفاظًا ألطف من األلفاظ التي يستعملها .فكلمة راجع مثال َم ّجها
ً
الناس لثقلها على األذن فقال بدال منها تفاوع ،ثم قالوا طش ،ثم قالوا
دلق وهكذا وكانت األم تقول البنتها /أخوك الصغير بال في ثيابه إن لم
تقل تستعمل بدل بال حرفي الشين والخاء الواخزين لألذن ،فوجدت لفظًا
ألطف ،وقالت /أخوك لم يعلن /وشتان بين (بال) و (أعلن)
ّ
والمتحدث أو ومرسل الخبر أو المخبر (( - ))1قادحًا أم مادحًا -
=
ً
يمكنه جعل حديثه مقبوال أو مرفوضًا حسب صياغته له .فأيهما أريح
للمستقبل :أن يقول له مستمعه /يجب عليك كذا /أو أريد منك كذا /أو
أطرح عليك رأيًا وأترك لك حرية القبول؟ فـ عمر بن عبد العزيز عندما دخل
عليه رجل يعوده وهو مريض ،وسأله عن علته وأخبره بها ،فقال لـ(عمر):
ّ
من هذه العلة مات فالن ,وبها مات فالن وفالن؛ فقال له عمر مؤنبًا /إذا
عدت َ
الم ْرضى فال تذكر عندهم الموت ,وإذا خرجت من عندنا فال تعد
إلينا) .صحيح أن مواساة المريض التشفيه ،وأن الموت قدر محتوم؛ فإحدى

للشك ال لليقين،/يجيب الثالث/:خبرك غير صحيح ،/يجيب الرابع /:خبرك
كذب وبهتان)؛ ّ
فالردان األول والثاني دبلوماسيان لطيفان؛ والثالث والرابع
قاسيان خشنان.
ّ
ولما فسر أحدهم لهارون الرشيد منامًا رآه؛ وقال له( :ياأمير المؤمنين
سيموت أبوك وأمك وأصدقاؤك وال يبقى بجانبك أحد منهم ألن الله
سيطيل عمرك) ،غضب الخليفة من صياغة تفسيره للخبر ،بينما فسره
له آخر بقوله( :الله يحبك ياأمير المؤمنين لذا سيعيش أبوك في كنفك,
وتعيش أمك بعطفك وحنانك ,ويحيا أصدقاؤك وتحت ظل لوائك ,وألن
الله يحبك ويرضى عنك ياأمير المؤمنين ,سيطيل عمرك لتشمل الجميع
برعايتك وتودعهم واحدًا واحدًا قبل أن تطال أحدًا منهم يد المنون)؛
ً
سر الخليفة منه وأمر له بهدية قائال /هكذا يكون القول /فتفسير المنام
ّ
عند االثنين واحد على صعيد المعنى ،لكن شتان بينهما على صعيد
المبنى فالمبنى ،جميل بمعناه ،كما أن المعنى جميل بمبناه؛ ألن المعنى
روح والمبنى جسد .وقصة الشاعر الذي كانت تلفحه الصحراء (علي بن
الجهم) تؤكد ما للمخاطبة اللطيفة من بالغ األثر على مستقبل الخبر؛ فقد
ً
مدح (المتوكل) قائال:
أنت كالكلب في حفاظك للود
وكالتيس في صراع الخطوب
ّ
المدنية ،انتقل من الجالفة إلى اللطافة فقال:
لكنه بعد أن ذاق طعم
عيون المها بين الرصافة والجسر
جلبن الهوى من حيث أدري وال أدري
فالمولى عز وجل طلب من موسى وأخيه هارون أن يكونا لطيفين في
ً
حديثهما حتى مع فرعون (فقوال له قوال لينًا لعله يذكر أو يخشى)
ومضات
= قبل البدء بالحديث عن مسرحية (يوليوس قيصر) أقدم
ٍ
إشارية سريعة عن سيرة ومسيرة مؤلف المسرحية
شكسبير:
ولد شكسبير في مدينة ستراتفور /1564 /ونعم بثراء أبيه الميسور
الحال .ارتاد المدرسة كأبناء األعيان حتى بلغ السادسة عشرة من العمر
ُ
يوم ق ِض َي على ثروة أبيه في كارثة مالية ،فهجر المدرسة .تزوج وهو في
الثامنة عشرة ،من عمره ،ولعدم استطاعته إعالة أسرته سافر إلى لندن
لتأمين لقمة عيشه من خالل عمل ما هناك ،قيل إنه اشتغل عند أحد
الجزارين ،وقيل إنه كان قد عاش على السرقة واللصوصية ،وقيل إنهم رأوه
ً
يحرس خيول السادة أمام دور التمثيل حتى آخر الليل ،ثم أصبح ممثال
في إحدى الفرق الهزلية وصار مع التمثيل ينقل للفرقة مسرحيات قديمة
ً
ّ
يحورها بأسلوبه ،فغدا ممثال ومؤلفًا مسرحيًا ذاعت شهرته في عالمي
األدب والتمثيل في انكلترا ،وتدفق عليه المال؛ ألن الممثل حينها كان
يحصل على مبلغ كبير؛ بدليل قول ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة
((( ))2لم يجن كتاب المسرح من الربح قدر ماجنى الممثلون).
الشكوك حول شكسبير إذا أردت أن تثير العداء في نفس األلمان
فانتقد لهم غوته ،وإذا أردت أن تثير العداء في نفس االنكليز فانتقد

لهم شكسبير ،بعكسنا تمامًا؛ فما كتب عن سرقات المتنبي من قبل
النقاد العرب بخط يدهم يعادل إن لم نقل يفوق ماكتب عن إبداعه.
سائر المشتغلين بالنقد ّ
تمسكوا برأي الناقدين (سانت بوف) و(تين)
ّ
اللذين أكدا أنه (يجب أن يكون هناك تطابق بين حياة الكاتب وعقليته
وتربيته وبيئته الطبيعية االجتماعية من ناحية ونتاجه من ناحية أخرى)؛
فطبقوا هذه النظرية على الشخصيات التي يدرسونها؛ وكان شكسبير
من جملة من طبقوا عليهم النظرية هذه؛ وعندما عثر بعضهم في منزله
على مخطوطات مكتوبة بخط يده وجدوا أن كاتبها رجل جاهل ال ُّ
يمت إلى
الثقافة بصلة ،فاستنتجوا أنه من غير المعقول أن تكون هذه المؤلفات
الرائعة لشخص قضى شبابه بين التشرد واللصوصية كشكسبير؛
ّ
فبعضهم ّ
رجح ،وبعضهم أكد أن وراء هذا الجهد األدبي المسرحي الجبار
إحدى شخصيات العصر العظيمة ،أحجم عن إظهار اسمه ،ألن إلصاق كلمة
الكاتب المسرحي بشخص يعد في ذلك الوقت مهانة ،فقال بعضهم :إنه
(فرانسيس بيكون) ورأى (ألبير ليفران) أنها من تأليف (وليم ستانلي)..
ّ
وقرر (داميلون) أستاذ األدب بجامعة بروكسل أن المسرحيات من تأليف
(روجير مانير) ...ألخ
ً
ولئن أكد البعض أن هناك وراء اسم شكسبير مؤلف حقيقي لهذه
المسرحيات؛ فأنا مع الذين رأوا أن شكسبير هو ُ
نفسه كاتب المسرحيات
هذه ألسباب كثيرة؛ من أهمها :أنه لم يكن بعيدًا عن جو المسرح لحراسته
الخيل في إحدى المسارح ،فأوجد له هذا العمل مناخًا خصبًا استطاع من
خالله إبراز مواهبه ،إضافة إلى أنه عاصر الكاتب المسرحي (كريستوفر
مارلو) الذي عاش قرابة ثالثة وثالثين عامًا ،وأنجز الشيء الكثير في عمر
قصير ،وال��ذي أعطانا صورة عن اليهود في مسرحيته يهودي مالطة
على لسان باراباس ،كما أعطانا شكسبير) صورة عنهم في مسرحيته
تاجر البندقية على لسان ّشايلوك .والبد أن يكون قد جرى بين االثنين
لقاء ،واللقاء الشفاهي كشاف للذين ّ
يدعون أنهم مبدعون ويسرقون
نتاج غيرهم وينسبونه ألنفسهم ،أو يرضون بقبول تقديم نتاج غيرهم
باسمهم .ولو أن مارلو كشف ضآلة شكسبير األدبية لنشر ضحالته في
كل مكان ليجعل من نفسه األبرز بل األوحد من مبدعي عصره مسرحيًا.
امرئ أن يصل إليها ،البد
ناهيك ّ عن أن الشهرة التي نالها ،يتمنى كل ٍ
تحرض مؤلفها الحقيقي المختبىء وراء الستار على إعالن اسمه بعد
وأن
شهرة شكسبير ،كما أننا لم نجد أحدًا من علماء (الدبلوماطيقا = علم
تحقيق الوثائق) أخبرنا أن مؤلف هذه الروائع قد ترك وثيقة تظهر بعد
مماته تخبرنا أنه هو مؤلف هذه الروائع وليس شكسبير .وعمومًا ما اختلف
ّ
الناس إال حول عظيم .واعترافنا بعظمته كاعتراف القس (ملتن) صاحب
ملحمة الفردوس المفقود الذي وصفه بأنه (ثمرة الذوق والفن) ال يعني أن
ٌ
ٌّ
بشري ال يمس تحيط به أذرع الـ»تابو» وكأنه قدس من
طوطم
شكسبير
َ
َّ
ُ
القداسات (التابو كلمة بولينيزية تعني المحرم)
مؤلفات شكسبير  :لشكسبير أكثر من ثالثين مسرحية كتبها في
مراحل ّ
عدة ويمكن تقسيم هذه المراحل إلى أربع:
= المرحلة األولى /1593 /1588/يتمتع فيها أسلوبه ببساطة التأليف
كمسرحية ريتشارد الثالث ،وحلم ليلة من ليالي الصيف وغيرهما.
= المرحلة الثانية /1601 /1593 /يتسم فيها تأليفه باالعتدال
واالت��زان كما ينعتها النقاد ،كتب فيها مسرحيات ك /هنري الثاني/
وهنري الرابع وغيرهما.
= المرحلة الثالثة من /1608 /1601 /يسميه النقاد عصر المآسي
واآلآلم ،وقد أثر ذلك في نفسيته فكتب هاملت وماكبث وعطيل ويوليوس
قيصر وغيرهم.
= المرحلة الرابعة عصر النضوج واالكتمال ،كتب فيها مسرحية
العاصفة و هنري الثامن وغيرهما (())3
الحكم في مسرحية يوليوس قيصر سائر مسرحيات شكسبير تعج
ِ
بالح َكم؛ ومسرحية يوليوس قيصر التي ّ
عدها بعض النقاد ذروة مسرحياته
ِ
من حيث التحليل السيكولوجي التخرج عن هذا السياق ،يقول فيها
ّ
شكسبير( :العين الترى نفسها إال منعكسة على أشياء أخرى) /ص/28/
(كل أسير يحمل في يده قوة إلغاء إساره) /ص( /52/ماكان لقيصر أن
ّ
يصير ذئبًا لوال أنه اليرى الرومانيين إال نعاجًا)/ص( /52/الوضاعة سلم
المطامع الفتية يقبل عليها الصاعد بوجهه ومتى بلغ الدرجة العليا أدار
للسلم ظهره) /ص( /58 /الجبناء يموتون مرارًا قبل موتهم أما الشجاع فال
ّ
يذوق الموت إال مرة واحدة) /ص( /83 /ماكل شبيه بالشيء يكون الشيء
نفسه) /ص( /88 /االطمئنان المفرط يفسح المجال للتآمر) ص/89 /
(ماأشق على النساء أن يحفظن سرًا) /ص))4(( /90 /
موجز عن مسرحية يوليوس قيصر ّ
يعد مصرع قيصر في عهد الملكة/
إليزابيت األولى /1603 -1533/م /أعظم حدث في العهد اإلليزابيثي .تبدأ
المسرحية ّ
بعراف يحذر قيصر من حدث سيقع له بتاريخ الخامس عشر
ّ
من آذار /ص /26 /بروتوس في المسرحية هو متبني قيصر ،ولي نعمة،
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اقتنع أخيرًا أن قيصر صار طاغية فشكل جمعية في الخفاء ترأسها إليجاد
طريقة للخالص من دكتاتوريته بقتله لتخليص الوطن والمواطنين من
ظلمه ،رأت كلفورينيا زوجة قيصر في منامها حلمًا تصيح :فيه النجدة،
ً
وياله ،إنهم يقتلون قيصر ،ورأت كأن تمثاال لقيصر له مئة صنبور ينبجس
منها الدم القاني وبعض الرومان يغسلون أيديهم فيهَّ ،
وفسرت لقيصر
منامها على أنه نذير شؤم وشرور قريب الوقوعَ ،و َر َجته أن اليذهب في
هذا اليوم إلى القصر أي يوم /15/آذار /كما حذره من هذا اليوم العراف،
فأذعن لطلبها؛ إال أن (ديوسيوس) رأى أن الحلم قد أسيء تأويله ،وأن
هذه الرؤيا هي رؤية ُي ْمن وتوفيقّ ،
فغير قيصر رأيه وذهب إلى القصر/
ص /85/+80/ويومها كان تنفيذ مؤامرة قتله؛ إذ طعنه الجميع عشرين
ً
طعنة وكان بروتوس َ
آخر الطاعنين ،فالتفت إليه قيصر مذهوال وقال جملة
مليئة باألسف والدهشة واليأس والمفاجأة/ :حتى أنت يابروتوس /فذهب
ً
القول مثال عالميًا يطلقه كل من خذله صديقه في أشد اللحظات حرجًا.
فمن هو المرسل ومن هو المستقبل في مسرحية (يوليوس قيصر)؟ وهل
وفق المرسل في صياغة خبره وتقبله المستقبل بقبول حسن؟.
أقانيم الخبر في مسرحية يوليوس قيصر( :المعلومة هي مقتل
قيصر) ،و(المرسل اثنان هما (ب��روت��وس /و/أن��ط��وان) والمستقبل هو
(الشعب) ،وسأتحدث عن المرسل وأبدأ بـبروتوس.
بروتوس /من أغرب شخصيات شكسبير في مسرحياته كلها /رأى
بصفته قائدًا الغتيال قيصر أنه بحاجة إلى تسويغ موقفه أمام الشعب،
فأعلن أنه قتل قيصر بدافع الوطنية وحبًا بروما التي سلبها حريتها وألقى
خطابًا على الشعب الذي كان ّأيد قتل حاكمه الظالم ،فلم يجد كبير عناء
ً
في وصول كلماته النارية إلى قلب الشعب الذي تقبلها قبوال حسنًا.
من خطاب بروتوس بإيجاز (أيها الرومانيون إن كان بينكم صديق
لقيصر يحبه ويتهالك ْ
وجدًا عليه؛ فليسمح لي أن أقول له :أيها الصديق
َ
َ
الكريم إن بروتوس قاتل قيصر كان يحبه أكثر من حبك إياه؛ أنا ماقتلت
قيصر ألني كنت أبغضه؛ بل ألني كنت أحب روما أكثر منه ،كان قيصر
يحبني فأحببته؛ وكان شجاعًا فاحترمته لكنه كان طماعًا فقتلته .في ساعة
واحدة منحته دمعي وقلبي وخنجري ،أنا الأصدق أن بينكم من يحزن ،لفقد
ً
قيصر؛ فأنتم رومانيون ،والروماني ال يحب أن يعيش ذليال .أيها الرومانيون
لنغسل أيدينا بدم قيصر حتى المرافق؛ ولنخضب سيوفنا ولنخرج إلى
ميدان السوق لنلوح بأسلحتنا الحمراء فوق رؤوسنا ولنصرخ جميعًا/السالم،
الحرية ،الخالص) إلى آخر ماقال فاستطاع بخطابه إقناع شعب روما أن قتل
ً
قيصر كان عمال وطنيًا بامتياز.
ّ
من خطاب أنطوان بإيجاز يعد االنكليز خطاب أنطوان آية اآليات
ومعجزة المعجزات التي انفرد بها شكسبير دون سائر كتاب الدنيا،
ً
تلك التي لم ولن يستطيع أحد أن يأتي بمثله أبدا ألنه أقوم قيال فقد
ألقاه في لحظة تراجيدية اليحسد عليها ،قد يكون فيها خطابه هذا
إصبع ديناميت يرتد عليه سلبًا ،ولذا فإن عليه أن يكون خطيبًا ّ
مفوهًا
ً
ّ
ذكيًا حذرًا لبقًا يتقن اللغة الدبلوماسية إتقانًا كامال ،ليتقرب من الشعب
بحديث طافح بالرقة والدقة ،ظاهره أنيق وباطنه عميق ،يعيه ويعانيه،
يتقن من خالله البالغة التي جعلها أرسطو موازية للديالكتيك وعرفها
بأنها( :مناسبة الكالم لمقتضى الحال) أو كما وصفها أعرابي على أنها
ّ
(لمحة دالة)؛ خطاب ينتقل به من اللغة النمطية إلى اللغة التجاوزية التي
حدثنا عنها (الفارابي) ،ليحقق معادلة جمالية الشكل وفاعلية المضمون؛
بخطوات منهجية مدروسة ،وكأن فوقه
ليتخطى من خاللها عقبات كثيرة
ٍ
سيف ديموقليس ،أو كأنه يسير على اللينبوس الدانتي = الصراط في
المفهوم اإلسالمي .وسيلقي أنطوان خطابه في قصر كان يضج فيه كل
ّ
شيء بأمر من قيصر فصمت فيه كل شيء بعد مقتله إال صراخ جثة قيصر؛
إذ ليس هناك أعلى من صراخ جثة ميت على الرغم من صمتها؛ وال أبعد
ً
منها على الرغم من قربها ،وال هوال أشد منها على الرغم من استاتيكيتها
وسكونها .وعلى أنطوان ْأن يدرك أمورًا كثيرة قبل مغامرته والبدء بخطابه.
ٌ
ً َّ
مقتول ّ
لتوه ،والدم مازال ساخنًا،
عليه أن يعي أوال :أنه يلقي خطابه وقيصر
والجرح مازال ّ
طريا .ثانيًا :عليه أن يدرك أنه يلقيه أمام قاتلي قيصر وأمام
الشعب الذي ّأيد قتله .ثالثًا :عليه مسح الفكرة التي علقت في أذهان
ً
الشعب الذي ّ
عد مقتل قيصر عمال وطنيًا كما أخبرهم بروتوس .رابعًا:
عليه نقل الشعب بالتدريج من أقصى اليسار إلى مرحلة الحياد اآلنيّ.
خامسًاً :عليه إقناع الشعب بوجهة نظره التي تختلف تمام االختالف عن
قناعة قاتليه .سادسًا :عله نقل الشعب من مرحلة التأييد لقتل قيصر إلى
مرحلة التنديد بقتله .سابعًا :إقناعه بحمل لواء المعارضة ّ
ضد بروتوس
وجماعته .ثامنًا :التصدي للقتلة .تاسعًا :القصاص منهم انتقامًا لمقتل
ّ
قيصر ألخ .كل هذه األمور العويصة المتداخلة المتشابكة التي ذكرت
والتي لم أذكر ،ويحتاج كل عنصر فيها إلى خطاب منفرد بحد ذاته ليس
َ
ً
بالسهل تحقيقها في خطاب واحد؛ فهل كان أنطوان أهال لذلك؟ ِلن َر.
دخل أنطوان القصر واتجه نحو جثمان قيصر وخاطبه( :واهًا ياقيصر
ُ
القدير أو تطرح هكذا مهينًا؟ أفكل فتوحاتك وأمجادك وانتصاراتك
وغنائمك تنكمش في هذا الحيز القليل؟ يا أنبل إنسان ،لو كان لي من
العيون عدد مابك من الجراح ،لذرفت الدموع بغزارة ماأريق من دمك) ،ثم
طلب من الشعب وعلى رأسهم بروتوس أن يأذنوا له بالصعود إلى المنصة،
ال ليدافع عن قيصر؛ بل ليقيم له الطقس الجنائزي /وطلب السماح له
ّ
المنصه أول لفتة ذكية منه.
بالصعود إلى
= لقد قرأنا في يفاعتنا قصصًا للمنفلوطي كالنظرات والعبرات
وماجدولين وغير ذلك؛ وكنا نتوقع أن ماكتبه كان من بنات أفكاره؛ ألننا
ُ
لم نكن نعرف حينها أنه ال يعرف لغة أجنبية؛ بل كانت تروى له أحداث

القصة ثم يصوغها بأسلوبه؛ وخطبة انطوان واحدة من هذه الكتابات التي
ُس ِر َدت له وكتبها بقلمه الرشيق ،يقول المنفلوطي في كتابه العبرات ص/
 /116وما بعدها ،وسأدرج جزءًا من خطاب أنطوان حينًا بلسان المنفلوطي
وحينًا آخر بترجمة /عبد الحق فاضل و مصطفى طه حبيب /مع بعض
االختزال لعدم اإلطالة؛ وأعترف سلفًا أنه حتى لو قام من مرقده حنين ابن
اسحق (( ))5وترجمه فلن يفلح؛ ألن ترجمته ستفقده روعته وبهاءه؛ قال
أنطوان (أيها األصدقاء ماجئت اليوم ألرثي قيصر بل ألدفن جثته .مامن
أحد إال وله حسنات وسيئات فحسناته تموت بموته وسيئاته تبقى من
بعده إلى يوم يبعثون ،كذلك كان قيصر في حياته ومماته وحسناته
وسيئاته؛ أيها القوم ،ماكنت أستطيع أن أقف بينكم ،وال أن أقول كلمة
ّ
مما أريد لوال أن بروتوس قاتل قيصر أمرني بالوقوف والكالم ،فأطعته،
واستمعت له ألنه رجل شريف) نلحط في هذا المقطع إقراره أن بروتوس
ً
الرجل الشريف الذي سمح له بالحديث هو قاتل قيصر وتابع قائال( :أيها
ً
رجال ّ
طماعًا وأنا الأستطيع أن أخالف
القوم ،يقول بروتوس :إن قيصر كان
ً
ً
قوله ألنه رجل شريف ،أنا الأستطيع أن أقول إن قيصر كان رجال قانعًا عادال
أمينًا ،ألن الشريف بروتوس يقول غير هذا ،كل ما أستطيع قوله :لقد جاء
قيصر بالعديد من أعدائنا األسرى إلى روما وافتداهم بالمال حتى امتألت
بالمال الخزانة العامة ،لقد رأيت قيصر يبكي لبكاء الفقراء ويحزن لحزنهم؛
ويبيت الليالي ساهرًا عطفًا عليهم؛ لقد عرضت عليه تاج الملك بنفسي
ثالث مرات فأباه وازدراه وزهد به ،إن الطمع اليسكن قلبًا مثل هذا القلب
وال يخالط فؤادًا مثل هذا الفؤاد) نلحظ هنا أنه استطاع دغدغة عواطف
الشعب وتعداد مآثر قيصر وكيف كان يبكي لبكاء الفقراء وكيف رفض
ً
التاج وزهد به /وتابع قائال( :أيها الرومانيون إنكم أحببتم قيصر قبل اليوم
حبًا ّ
ّ
جمًا ،فما الذي يمنعكم اليوم من البكاء عليه؟ إن لم تبكوه لصفاته
الكريمة فابكوه ألنكم كنتم تحبونها أحبوه ألنه كان باألمس ينطق الكلمة
ّ
فتدوي في صدور العظماء ّ
دوي الرعد في عنان السماء ،فأصبح اليوم
مطروحًا في ظل هذا الحائط ،اليجد بين الناس من يأبه له وال من ينظر
إليه؛ أيها العقل اإلنساني ،كيف ّ
تحول حالكّ ،
وتغيرت آيتك؛ وانتقلت من
الصدور اإلنسانية إلى الصدور الوحشية؟! ...كيف ضللت سبيلك فحسبت
الخير شرًا والشر خيرًا ،واختلط عليك األمر بين الحسنات والسيئات
والمكارم والجرائم)؟! وهنا استطاع أن يمرر ما أراد طالبًا من الشعب أن
ً
يبكي قيصر ألنه كان قويًا يخيف أعداء روما؛ وتابع قائال (أيها الرومانيون،
عفوًا إن أسأت إليكم ،فالحزن قسم فؤادي قسمين :قسم على هذا المنبر،
ّ
جنبي قلبًا يخفق بحبكم
وقسم على ذلك النعش ،أيها األصدقاء إن بين
وبالعطف عليكم وبالرأفة بكم ،ولوال مخافة أن تنفجر صدوركم حزنًا وجزعًا
لقلت لكم إن قيصر قتل مظلومًا) .هنا صرح بكل لباقة أن قيصر قتل
مظلومًا ،ثم قال( :أنا أعتقد أن بروتوس ورفاقه رجال شرفاء عظماء ،وأنا
أسيئ إلى نفسي وإلى قيصر قبل أن أقول إنهم أخطؤوا في قتله حتى ال
أسيئ إليهم ،أنا ما أتيت أيها األصدقاء ألسرق أفئدتكم ،فما أنا بالخطيب
ّ
المفوه مثل بروتوس لكني رجل ٌّ
غر أحب صديقي ،أنا ال أملك من األلفاظ ما
ّ
أهيج به دماء الناس) .هنا اعترف أنه اليريد اإلساءة لبروتوس ومن معه،
ّ
وأنه ليس خطيبًا مفوها مثله ،وتواضعه يحمل في طياته الكثير ،يحمل
أن بروتوس هو الذي هيج الشعب لقتل قيصر .ثم عرض على الشعب
وصية قيصر بقوله( ً :هاهي الوصية وعليها خاتم قيصر ،إنه يهب كل
َّ
مواطن روماني خمسة وسبعين درهمًا ،كما ترك كل جنانه وبساتينه لكم
ولذريتكم من بعدكم ،ذلكم هو قيصر فمتى يأتي مثله)؟ إلى آخر ماقال
ولذكاء أنطوان فقد جعل ختام خطبته مربط الفرسّ ،
ليبين للشعب
ّ
ليتنعموا بآآلئه ،مما
أن قيصر كان ّسيمنح المال لكل فرد من أبناء روما
جعل خطابه يؤثر في الشعب أكثر وأكثر ،وكأنه نقل (التلباتيا = التأثير
والتأثر عن بعد بواسطة الروح) من التجريد إلى التشخيص؛ ألنه يعرف
تمام المعرفة أن ّ
أهم مايريده الشعب من حاكمه هو أن يكفيه اقتصاديًا
ٌّ
ٌ
بعد أن يهبه ّ
حريته وكرامته (فحمار محمل بالذهب كما قال فيليب
المقدوني قادر على فتح أبواب أي مدينة) واليوناني (كاليكليس) أدرك
ّ
أن الشعب ال يحب قائده ،إال إذا عاد عليه بالنفع االقتصادي ،فصار يعطي
حتى الداخلين إلى المسرح مبلغًا من المال لقناعته أيضًا أن المسرح ليس
لألغنياء فقط.
ْ
عو ٌد على بدء كان شعب روما ينظر إلى قيصر نظرة أنطونيو إليه،
فهو اليعرف سوى أنه عظيم ،ومن أوصافه أنه كان سياسيًا فذًا وقائدًا
عبقريًا ،ومصلحًا عظيمًا ،ومن أحلى الناس شمائل وأحسنهم عشرة ،وزاهدًا
بالتاج أيضًا ))6(( ،وبروتوس نفسه نعته بالشجاعة ،واعترف أنه يحترمه،
وعيبه أنه كان طماعًا ومستبدًا ،وبما أن التاريخ يتماثل وال يتطابق ،فإن
مقتل قيصر يذكرنا بمقتل (رومولوس) مؤسس روما وبانيها الذي رضع
من الذئبة كما تروي األسطورة ،إذ أنشأ روما على الديموقراطية ،لكنه صار
فيما بعد ظالمًا مستبدًا ،فاضطر الرومان إلى وضع نهاية حاسمة لحياته
بقتله ،ألنه انتقل من الديموقراطية إلى األوتوقراطية /أي حصر السلطات
كلها في يد رجل واحد))7((/
والمستقبل في المسرحية هو شعب روما الذي تقف
المستقبل: .
ِ
ِ
أمامه مندهشًا؛ مامه مندهشًا إذ بعد قتل قيصر وسماعه خطبة بروتوس
صار في أقصى اليسار وصفق لبروتوس ولشركائه في المؤامرة؛ ونادى
بصوت واحد :ارتحنا من قيصر وتخلصت روما منه (قيصر طاغية) يحيا
بروتوس مخلص روما ،يعيش بروتوس ،يعيش يعيش ،وكأن بروتوس
في نظرهم هو المخلص المنتظر الذي القبل قبله وال بعد بعده؛ لكنه بعد
سماعه خطبة أنطوان تغير ّ
ّ
متأسفًا على
كليًا ،وصار في أقصى اليمين
مقتل قيصر ،ونادى:قيصر قد أسيء إليه ،قيصر كان يبكي لبكاء الفقراء،
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البد من عقاب القاتل ،االنتقام االنتقام ،ليقتل بروتوس وشركاؤه في
الجريمة ولتحرق منازلهم ،ليس في روما رجل أنبل من أنطونيوس ،إنه
أنبل إنسان عاش مدى األدهار الخ..
فانتقل من االبتهاالت والصلوات لبروتوس إلى اللعنات عليه ،مطالبًا
باالنتقام منه ومن شركائه ،وكأن الشعب هنا ينطبق عليه قول دانتي
في كوميدياه اإللهية الذي لم يكن عنده وسط بين أعدائه وأصدقائه
(اإلنسان ينال شرفًا عظيمًاً إذا انتقم) .لقد قسم (سًا على عقب لقد
قسم الفارابي) الناس أقسامًا ثالثة /برهانيون ،جدليون خطابيون ،كما
ُ
صنفهم الغزالي من بعده أصنافا ثالثة /عوامًا ،و خواصًا ،وأهل جدل/
وجمهرة العامة في رأيهما ليسوا سوى أرقام في قطيع ،وشعب روما آنها
كان من فصيلة الخطابيين ،والخطابيون مخيفون جدًا ألنهم قنبلة موقوتة
ُ
موجهها .وما
قد تنفجر بأية لحظة بـ(روموت كونترول) حسب مايريد لها
انقالب شعب روما السريع تجاه مقتل قيصر ّإال ألنه كان ّ
ٌّ
رقمي
مجرد كم
عميت أعين عقله تتقاذفه طبقة (االنتلجنسيا) كما تشاء إن صح التعبير
متمثلة ب /بروتوس و إنطوان /ويكاد ينطبق عليه وصف (فولتير) القاسي
ّ
جدًا للدهماء بقوله( :إنهم أغبياء ،متوحشون ،إنهم ثيران ال يحتاجون
ّ
ُ
إال إلى ِمنخس ينخسون به ونير يوضع على رقابهم وحشيش يأكلونه)
والمنخس هو ماتنخس به الدابة لتنشط وتسرع في سيرها.
دوغمائيًا ،لم ّ
ّ
يحصن من الداخل ،ولم يملك
إن شعب روما آنها كان
إيديولوجية يعبر من خاللها بلسان حاله عن موقفه النابع من ذاته تجاه
ماحدث لقيصر ،حتى أنه لم يتخذ مكانًا سوى على األقل /أي مكانًا وسطًا/
بين ماادعاه كل من بروتوس وأنطوان؛ بل اكتفى ّ
بردة فعله تجاه ماسمع
من االثنين .نه لم يكن للشعب موقف خاص به وإنما موقفه تنبع مكردة
فغ\عل من خالل المرسل إليهم ولو كانت له وجهة نظر خاصة به ،ألعطى
مالقيصر لقيصر وما لله لله ,وألظهر لـ /بروتوسس وأنطوان /أين أخطأ
كل منهما وأين أصاب .صحيح أنه (ال يمكن أن يكون الجمهور بمجموعه
ّ
متفلسف) ،كما قال أفالطون في كتابه الجمهورية ،إال أن جمهور روما لم
تكن لديه حتى الحدود الدنيا من الوعي المعرفي الذي هو شرط كل شرط.
ف (مارتن لوثر كنغ) يقول (إن جعلت من نفسك دودة على األرض ،فال
ُ
ّ
تل ْم من يدوسك بقدمه ...ما من أحد يمكنه أن يركب ظهرك إال إذا كنت
منحنيًا) ويذكرنا تصرف شعب روما بقول الشاعر
ّ
وما أنا إال من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد
ختامًا نقول إذا استطعنا من خالل مسرحية الضفادع لـ أرسطوفانيس
أن نعرف حال آثينا السياسي آنذاك ،فإن مسرحية يوليوس قيصر أيضًا
تعطينا فكرة عن شعب روما حين كان يحكمها قيصر .إن هذا شعب
روما المستقبل للخبر يضطرنا للعودة إلى الحكمة التي أوردناها في بداية
حديثنا متسائلين مرة أخرى هل نكتفي بما قاله /بروتوس أو أنطوان /من
غير أن ننظر إلى من قال؟ أم علينا النظر أيضًا إلى القائل لنعرف مدى
بعده وقربه وطموحه وطمعه وحبه وكرهه لقيصر؟ إن تصرف شعب روما
المتأرجح برهن لنا مدى تأثير مرسل الخبر على مستقبله .ولما للخطاب
الناجح من بالغ األثرعلى المرسل إليه ,فقد ّ
عد (جورجياس) الخطابة علمًا
قائمًا بذاته (( ))8وبخاصة إذا تذكرنا أن كلمة (يخطب) في الالتينية
معناها (يصلي) .لقد جعل ن كلمة يخطب أن كلمة ب\يخطي معناها في
اليو ألذا الغروإت استفاد العاملون في حقل السياسة ،وأخص بالذكر منهم
الدبلوماسيين ،خطاب أنطوان درسًا لهم ليتقنوا مثيله في المحافل في
ّ
اشد اللحظات حرجًا .ولما لمرسل الخبر وللدبلوماسية من شديد األثر في
المستقبل فقد جعلت أمريكا أبعادها اإلستراتيجية كالتالي :االقتصاد
فالدبلوماسية فالعسكرية فاإلعالم.
صدق من قال( :الثورة يقوم بها البسطاء ويستغلها التجار ويتحكم
بها الساسة) ومقولة حتى أنت يابروتوس كثيرون نظروا إليها بمعناها
القريب ومدلولها الحرفي (أي أتفاجأ من فعلك يابروتوس كيف تطعنني
ّ
المقربين إلي؟!) ،لكن ماأجمل أن ننظر إليها من وجهة نظر
وأنت أقرب
أخرى أال وهي :أيها القيصر مادام قد طعنك حتى أقرب المقربين إليك
عليك أن تعلم أنك خسرت الجميع بال استثناء الستبدادك وطغيانك،
ُ
ألم يكن من األولى لك قبل أن ت ْو ِصل بروتوس ومن معه لطعنك أن تعيد
حساباتك ,وتقوم بمراجعة ذاتية لتصرفاتك تجاه شعبك؟ لكنك لألسف
لم تفعل ذلك فال غرو إن طالك الهالك جزاء ماقدمته يداك.
---------------------------------------------------------------(( ))1المخبر تعني ناقل الخبر فصار لها اآلن معنى خاصًا ،مثل كلمة
كقول
العصابة :كانت تعني ثلة من الشرفاء فصارت تعني قطاع الطرق
حسان بن ثابت /لله در عصابة نادمتهم يومًا بجلق في الزمان األول/
أو قول محي الدين بن عربي /لله در عصابة سارت بهم نجب الفناء إلى حمى
الرحمن/
(( /))2ج /28 /ص))/121 /
(( )3من أعالم المسرح األوروبي تأليف الدكتور سلسلة كتب ثقافية محمد
غالب ص/26 – 25 -24 /
(( ))4الصفحات من مسرحية (يوليوس قيصر) لشكسبير ترجمة عبد
الرحمن فاضل و مصطفى طه حبيب .دار المعارف بمصر
(( ))5مترجم متميز أيام المأمون كان يعطيه وزن كل كتاب
يترجمه ذهبًا فكان يكتب على ورق ثقيل الوزن بخط كبير ويباعد بين السطور
ليحصل على مبلغ أكبر.
(( /44 – 100 ))6ق.م أخضع جزءًا كبيرًا من أوروبا لسلطان االمبراطورية
الرومانية (يقال إنه أنشأ أول صحيفة عام /50/ق /.م)/
(( /))7حكم عام /715 -799 /الحرية .إبراهيم الخال .دار الجمهورية
للطباعة والنشر .بغداد /1964 /ص/14 - 8 /
(( ))8أشهر أئمة السفسطائيين ومعلميهم.شهر خطبائهم ومعلميهم م
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كلمة وفاء وعرفان

قداسة البابا شنودة الثالث حكيم
الرجل النبيل الذي فقدناه ،في هذا الزمن الصعب
| عبد الوهاب زيتون
َ َ
����س االح��ت�لال
رح�����ل ق���داس���ة
م��ن دن ِ
الصهيوني ،ولن نكون
البابا شنودة الثالث
َّ
إال ي��دًا ب��ي��د ،وكتفًا
ح��ك��ي��م م���ن دن��ي��ا
بكتف مع المسلمين
الفناء ،إلى عالم البقاء
َّ
السراء
في ذل��ك ،في
األب�����دي ال��س��رم��دي
َّ
والضراء].
عند الملكوت األعلى
 3ـ وإزاء ما تقوم
م��س��اء ي���وم السبت
به الواليات المتحدة
ف��ي  17آذار لعام
األمريكية ،وكيانها
2012م ،ع���ن عمر
الصهيوني ،وما تزال
ناهز التسعين عامًا
ك��ذل��ك إل��ى اآلن ،من
قضاها ف��ي العمل
ِّ
أعمال خبيثة في شق
ال��ص��ال��ح ،ودع����وات
ٍ
ّ
وحدة الصف ،واختراق
والمحبة،
التسامح
الوحدة الوطنية لدى
والوطنية الصادقة،
َّ
ال��ش��ع��ب ال��م��ص��ري
تغمده الله بواسع
ال��ش��ق��ي��ق ،واف��ت��ع��ال
رح��م��ت��ه ،وأس��ك��ن��ه
األزم���ات ،والنفخ في
فسيح جنانه.
ك��ور الفتنة الدينية
ك��ان رح��م��ه الله
ب���ي���ن ال��م��س��ل��م��ي��ن
ع��ق��ود خلت
ط���وال
ٍ
وال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن ،مع
ك��ب��ي��رًا ف��ي مواقفه
استعداء (األق��ب��اط)،
النبيلة الشجاعة،
والتباكي على (حقوق
وف����ي ث��ب��ات��ه على
ّ
َّ
األق��ل��ي��ات القبطية)،
المحبة ،والتسامح،
ف��ي م��ص��ر وال��ع��ال��م،
والفضيلة بين البشر،
َّ
وأنها أميركا جادة في
ولجميع بني البشر،
حمايتهم ،وإنصافهم
وت��م��س��ك��ه بالقيم
الروحية ُ
م��ن وط��أة االضطهاد
العليا ،وفي
الديني ..وقف قداسته
غ��ي��ري��ت��ه ال��وط��ن��ي��ة
الثابتة على وحدة الصف العربي مختلف األديانَّ ،
مما نحن اليوم وقفته الجريئة المعهودة مخاطبًا المصريين كافة بشجاعة:
ِّ
[نحن في مصر لسنا باألقلية ،ونرفض هذه التسمية رفضًا
بأحوج ما نكون إلى أمثاله ،في هذا المزج البديع بين اإلنسانية
والقومية ،بين ِّ
نفوس كل المصريين شعبًا واحدًا ..ومصر
الدين والوطنية ..فقد اعتدنا عليه ،في ما ذكرت ،قاطعًا .نحن نعيش في
ُ َ ُِّ
َّ
وما ال تتسع مقالتي على ذكره ..لقد كان رحمه الله مسيحيًا مؤمنًا تعيش في قلوبنا جميعًا .ونذكر الجميع أن كلمة ـ قبطي ـ هي
َ
لكلمة ـ مصري ـ لفظًا ومضمونًا].
ذاته الذي األصل واألساس
غيورًا على رسالة المسيح عيسى عليه السالم ،بالق َدر
ُ
َ
ً
ُ ِّ ُ
 4ـ ال تزال ماثلة في ذاكرتي ،وال تزال كلماته ُتر ُّن في أذني
فرق بين أ َح ٍد من
كان فيه غيورًا على رسالة كافة األنبياء كافة (ال ن
ِّ
في مقابلة متلفزة له عام 1995م ،في رده على الفور من دون تردد
ُر ُسله) ،عليهم أطيب الصلوات ،والمحبة ،والسالم أجمعين.
قداسة البابا شنودة الثالث حكيم ،وهو في اسمه المدني على السؤال التالي:
[قداسة البابا ..لقد َّ
(نظير جيد روفائيل)ُ ،و ِل َ��د ،وعاش في الزمن الصعبَّ ،
غيرت الكنيسة الكاثوليكية في روما
وتميز
الم ِّ
بالمواقف الصلبة ،الثابتة ،والكلمات الجريئة ُ
دوية ،تجاه الفاتيكان مواقفها كثيرًا من اليهود ..هل مازلتم أنتم في
َّ
َّ
َّ
أحداث ،وأزمات جسام ،هزت الوطن العربي ،وهزت معه العالم كنيستكم على مواقفكم؟ فأجاب :نعم لقد غيرت الكنيسة في
ٍ
الفاتيكانَّ ،
وبرأت اليهود من دم المسيح عليه السالم ..ولكن
أجمع؛ نذكر منها:
 1ـ يوم السابع من تشرين الثاني لعام 1977م ،عندما َّ
قرر أنا أسأل :هل َّ
غيرت الحاخامية اليهودية في العالم موقفها
الرئيس المصري السابق أنور السادات ،القيام بزيارته المشؤومة من السيد المسيح ،وأمه القديسة مريم البتول؟ أال يزالون في
َّ
ُ
إلى القدس الرازحة تحت االحتالل الصهيوني ..وقف قداسته ،صلواتهم ،وكتبهم يصفون السيدة العذراء مريم بالخاطئة ،وأنه
ْ ََ
َّ
َّ
ً
ِّ
[إنها زيارة ابن يوسف النجار؟؟ ...إنهم في اليهودية لم ُيبدلوا من أحقادهم
بصوت مجلجل:
شموخ وكبرياء ،قائال للسادات
َوقفة
ٍ
ٍ
مهانة واستسالم ..ما هكذا يفعل ُ
الع ُ
ظماء المنتصرون يا سيادة شيئًا ..الفاتيكان هذا شأنهم ...نحن باقون على مواقفنا ،وهذا
شأننا].
الرئيس].
ٌ
هذا بعض من سيرة هذا الرجل العظيم ،ومواقفه النبيلة
 2ـ ..مع فرض (عملية السالم والتطبيع) على األشقاء العرب
َّ
بكثير ،مما ذكرت أعاله ،وال
وأعظم
أكبر،
وهو
الخالدة..
ومآثره
المصريين ،تحت مظلة اتفاقيات (كامب ديفيد لعام 1978م)
ً
ِّ
السيئة الصيت َ ،التي ما تزال قائمة ،جاثمة إلى يومنا هذا ..وقف تتسع الصحف لذكره ..وسيبقى قامة شامخة ،ومنبرًا مضيئًا
َّ
قداسته موقفًا قل نظيره ألمثاله ،رافضًا بشكل قاطع أن يصافح وقادًا في ذاكرة مصر والمصريين ،وفي ذاكرة كافة المؤمنين
أحدًا ،أو أن يستقبل أحدًا ،من رموز العدو الصهيوني وقادته ،كما كافة في العالم أجمع من مختلف األديان ،وأنموذجًا للوطنية في
ِّ
سنودسه الكهنوتي الشهير إلى يومنا هذا ،الذي ُيحظ ُر العالم أجمع ،وأنموذجًا للوطنية الصادقة ،وفي ذلك فليتسابق
أصدر َ
َّ
المحبة ،والتسامح،
فيهُ ،ويث ِّب ُت فيه أسمى القيم الوطنية ،والدينية النبيلة بقوله المتنافسون من حملة كلمة السماء في
ِّ
واإلنسانية بين كافة بني البشر كافة ..وأن ِّ
ويوحد
الدين يجمع،
الثابت:
ِّ
صف المؤمنين وال ِّ
يفرقهمَّ ..
وربنا يقول:
[نحن األقباط األرثوذكس في مصر ،وسائر المشرق ،لن نزور وحدة
َّ
]أن أقيمو ِّ
َّ
الدين وال َّ
تتفرقوا فيه[ [سورة الشورى ـ اآلية .]13
المقدسة في فلسطين ،إال بعد تحريرها
القدس ،وسائر الديار

عذرًا جعفر
| جندة زريقة
كما اعتدنا كل صباح ،نستيقظ بلهفة ،ونقبل على التلفاز ،علنا نحظى
بصورة أو نبأ يجلو عن صدورنا ما ران فوقها من ضباب عام ثقيل مضى ،أقض
المضاجع ،ولكنه شحذ العزائم ،أن تصحو على أمر خطير ،فهذا هو العسير
الذي ال يهضم وبخاصة عندما يكون ممضًا وموجعًا.
صحا حفيدي الجميل جعفر وجلس بحضن جدته صباح السابع عشر من
آذار مسترخيًا برداء الطفولة البريئة ،وإذا بالمفاجأة الصاعقة :تفجير إرهابي
في شارعين من شوارع دمشق عاصمة اإلباء والكبرياء؛ سيارتان مفخختان،
أشالء ودماء ،رعب وخوف ،بكاء وعويل ،أطفال وشيوخ ،شباب ذكور وإناث،
لم أتمالك نفسي من البكاء ..لماذا يا الله ..ما الذنب وما الجناية ،وماذا جنى
الفاعلون؟! لم أدر بأن جعفر يرقبني ويرقب جدته الدامعة ،دمعت عيناه انتابه
الخوف الطفلي ..جعفر أقل من السنوات األربع بثالثة أشهر ،اختلف عليه
المشهد من حركات (توم وجيري)؛ حيث تسمرت عيناه على الشاشة ،ماذا
يجري؟! يسأل جدته فهي األقرب واألحن ..جعفر الصقر الصغير لم تتلوث
قدماه بوحل السياسة ..فهما مازالتا ناعمتين ،وسريرته على نقائها الفطري،
ً
رغم أنه لماح وسريع التبديل واالستجابة ،وأعتقد يفهم قليال بهذه الفطرة
وهو يسمع عن دور المسؤولين العرب المتآمرين مع نتنياهو وسواه وهؤالء
هم المحرك األساس لما يقع من ظلم على سورية العروبة والقيم واألمجاد..
بماذا أجيب؟! كيف يفهم جعفر اإلجابة المعقدة؟! وجدته تحاول إبعاده عن
(الصالون) كي ال يتأثر؛ لكنه رفض ،وكان الصمت األجش هو الجواب ..ولكن
الجواب األوضح كان الدماء والخراب والتدمير ،وسيارات اإلسعاف واإلطفاء..
كان الذهول سيد الموقف وأسئلة بغير إجابات ..هل نحن من هذه الدنيا؟!
هل سبقتنا األحداث إلى مكان ال نريده؟ هل الوطن كذبة انترنيتية أم خيال
ووهم وهراء؟! كيف يمكن تفسير ما حدث مع أنه حدث سابقًا؟! هل قام
بذلك الفعل المأفون عربي سوري؟! والله ال أكاد أصدق..
اعذروني قرائي الكرام ،لقد سمرتني الجريمة في مكاني وتساءلت :لو
أن الفاعل ما زال حيًا ألسأله من أي البشر أنت ،ألم نأكل معًا ونشرب َمعًا
ُ
ونلهو معًا؟! ألم نردد ونحن صغار «حماة الديار عليكم سالم أبت أن تذل
النفوس الكرام» و«بالد العرب أوطاني»؟! كيف هان عليكم األطفال والشيوخ
ونشر الرعب والخوف وتدمير المنازل والسيارات والشجر؟! أليس لكم
أمهات وأخوة وأهل وأصدقاء؟! لماذا فعلتم ذلك؟! هل تعتقدون أنه عمل
بطولي؟! إن كان ردكم نعم فالساحة في فلسطين والجوالن تنتظركم..
هاهي غزة تقصف اآلن فلماذا ال تتوجه إليها ،فهناك الموت شهادة؛ ألن
الصهاينة يحتلون أرضكم ومالعب شبابكم ومدافن شيخوختكم ومعراج
نبيكم محمد (ص)؛ هنالك يكون لظى االحتراق ..حيث يموت أهلكم وذووكم
من الفلسطينيين ..أجهش جعفر بالبكاء كأنه أحس برحيل المستقبل الزاهر
ومات األمل بظالم الواقع الدامس ،وأنا ّ
وجدته كنا ننظر إليه بحزن أسود؛ ألن
هؤالء الفاعلين صنعوا السواد والظلم لمستقبل ال نور فيه ،لكنني قلتها،
وأعلم أن جعفر يجهل أبعادها السياسية :ال تخف يا بني؛ ليس هؤالء هم
بناة المستقبل ،إن هذا الفعل من تخطيط الشياطين« ،وكان الشيطان بربه
كفورا» أقسم لك وأقسم ألفًا يا بني إن الذئاب لتخجل؛ فهي تقتل لتأكل،
وهؤالء يأكلون ليقتلوا.
إن الشعب العربي السوري وهو يواجه هذا العدوان اإلرهابي اآلثم،
ليؤكد أن عزيمته أصلبَ ،و ُع ْو ُده أقوى وإيمانه أشد بصحة مسيرته وأهدافه،
وهو يدرك أكثر من أي وقت مضى أن الهدف من العدوان هو ضرب تماسكه
وتبديد وحدته وأمنه واستقراره كرمى لعيون الصهاينة واألمريكيين
واألعداء األصليين وبالوكالة أجمعين ،لكنه اليوم بوقفته الصامدة رسالة
بليغة وجامدة وصادقة للقتلة ومن يمولهم ويخطط لهم ويغطيهم بإعالمه
المضلل اآلثم ،ويمدهم بالمال والسالح ،فأصبح األسود واألبيض أمرًا واضحًا
بعد هذا العام المرير .هناك خندق للوطن والوطنية ،وخندق آخر يحوي كل
من ال يحترم نفسه من كل فئات الشعب ،من المتظاهر السياسي حتى
ً
التاجر والوسيط الخبيث وصوال إلى اإلرهابي في القصاع ،كلهم تحت عنوان
واحد (القاتل) .افجروا ما شئتم وما استطعتم ،سنكون لكم بالمرصاد جبهة
صامدة متحدة ،يدًا واحدة موحدة .ولكننا نأمل بل نطلب أن توضع األمور في
نصابها الحقيقي ،بأن تصدر النيابة بمذكرة إحضار «أحياء أو أمواتًا» .صونًا
ً
للوطن والمواطنين وإفشاال للمؤامرة .وحرصًا على المواطنين السوريين (وقد
يكونون أبرياء) من أن تنزلق بهم أرجلهم بفعل التضليل ليكونوا شركاء
مطلوبين كالمجرمين ،وبهذه المناسبة أدعو من كل قلبي ممن يتظاهر معبرًا
ً
عن رأي وسعيًا لمطلب أن يتروى قليال؛ ألنه بتظاهره يغطي الجرائم المرتكبة
ً
من حيث علم أو لم يعلم ليصبح قاتال.
وأطلب من جميع األهل في سورية أن يجعلوا اإلصالحات هدفهم ،وال
يكونوا ظهراء للمجرمين ،وبلغة السوق أال يكونوا (فرق عملة) ،فحياتهم
ومستقبلهم غاية الدولة ورغبتها ومهمتها وواجبها.
الدمعة تسكن في العيون من دون إرادة ،ولكن إرادة النصر تسكن في
العقول ،والوطن يسكن في القلوب ،والنصر على العدوان قريب بإذن الله .فال
تحزنوا يا أطفال بالدي؛ وعذرًا جعفر الحزين على ما يجري على الوطن ،وكأنك
تردد مع نزار قباني
إن كان من ذبحوا التاريخ هم نسبي
على العصور فإني ألعن النسبا
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قوس قزح ..ومشكالت المجموعات المشتركة
| غ�سان غنيم
ُ
��وق��ع المجموعات المشتركة ال��دارس
ت ِ
بالحيرة ،وبعض االرتباك ..فهل يدرسها على
أنها تحمل اتجاهًا فكريًا واحدًا او متقاربًا؟ وهذا
ال يحصل في مجموعات شخصية؛ حيث تتعدد
الرؤى ،وتختلف األفكار من حين إلى حين..
هل ي��درس النصوص على أنها متقاربة
وآليات كتابة؟ أيضًا هذا ال يصح؛ فقد
فنيًا؛
ِ
تتنوع آليات الكتابة في المجموعات الفردية
أيضًا وتختلف بين نص وآخر..
هل يدرسها على أنها تحمل همًا موحدًا أو
ّ
يصح أيضًا؛ فالهموم متنوعة،
متقاربًا؟ وهذا ال
و«أيادي سبا» ال يجمعها كتاب أو مجموعة .كما
أن دراسة مثل مجموعات مشتركة كهذه ،وفق
األسس السابقة أو بعضها ،قد يغبن بعض
المشتركين ممن ينفردون بخصوصية ما .قد
يكون الحل األكثر سالمة ،ولكنه غير المثالي
ً
تناول القصص قصة قصة ،على ما في هذا
ُ ّ
المخل،
الحل من نوع من االبتسار واالختصار
ال��ذي قد يجوز على بعض النصوص ،ولكنه
الحل األكثر سالمة ،فمن حق كل مشترك أن
يتعرف إلى نتيجة عملية ،ويطمئن إلى مستوى
ما ّ
قدمه سلبًا أم إيجابًا.
اشترك في هذه المجموعة «ق��وس قزح»
سبعة عشر قاصًا وقاصة أو هاويًا وهاوية،
وتفاوتت فيها المستويات إلى درجة التنافر
والتباعد بين تجارب تمتلك أدوات الكتابة
القصصية ،وت��ج��ارب ب��دت ما ت��زال في طور
الهوية والتدريب ،وتجارب لم تعبر عن السوية
الحقيقية ألصحابها ،لسوء في االختيار ربما ،أو
لتسرع فيه .على الرغم من غنى تجربة هؤالء في
الكتابة ،ومعرفتهم بأساليبها وتقنياتها..
وسأرافق النصوص ال��واردة وفق ترتيبها
ال���ذي ج���اءت عليه ،معتمدًا على اإلل��م��اح..
َ
ألتمكن من استيفاء النصوص
واالختصار،
جميعًا.
النص األول إلحسان شرباتي «مقعد فارغ»،
وقد اعتدنا أن نقرأ للسيدة إحسان نصوصًا
تمتلك لغة أدبية عالية ،تتمتع بحساسية تجاه
ً
ّ
شحنات وجدانية،
فتحملهما
الكلمة والعبارة..
ٍ
وهذه طريقتها المفضلة في الكتابة التي ال
ّ
َ
تحيد عنها بسهولة ،وال يشذ
تستطيع أن
ُ
نص «مقعد فارغ» الوارد في المجموعة عن هذه
القاعدة ،فالبطل الحقيقي هو اللغة المشحونة
ٍّ
بكم كبير من العاطفة ،بحيث تستدر تعاطف
القارئ مع البطلة التي أحبت وأخلصت لوعدها،
وسرعان ما أصبح مقعد الحبيب فارغًا إال في
قلبها ووجدانها.
الحكاية بسيطة ،تحمل طابع الحزن ..وتلعب
التفصيالت دورًا مهمًا في بناء األحداث وتعزف
على وتر الذكريات بحساسية بالغة ،وتتوسل
لغة جميلة حساسة «كلما أوغلت الدقائق في
أحشاء زمني ،كان قلقي يتناسل شهيقًا مرعبًا
تزفره أنفاسي »..المجموعة «ص .»8
النص الثاني «غيوم في نهار حار» للقاص

«أحمد جميل الحسن» وال يخرج في نصه هذا
عن أسلوبه الواقعي المعتاد الذي يمتح من
ّ
الشخصية بشكل مباشر،
الحياة ،ومن التجربة
وتظهر النص معرفته اللصيقة بأجواء المعارك،
والمناورات الحربية من خالل معايشة حقيقية
لها «رش��ق��ات كثيفة من الصواريخ تخترق
ْ
األفق من الشمال إلى الجنوب ..تبعتها صليات
ّ
رشاشات غط ْت سماء المكان » ..المجموعة «ص
.»19
ْ
يحمد للقصة أنها جعلت الخاتمة تفيض
باألمل على الرغم من الشهادة ،فليس ثمة
ً
نهاية ،ألن الشمس لم تغب «زح��ف قليال
نحو الماء ،أوقفه النزفّ ،
حدق مليًا ،رأى مزق
العصافير المتناثرة حول بركة الماء الصغيرة
نظر إلى السماء ،أبصر القرص البرتقالي ،مازال
يضيء السماء ،همس قبل أن يطبق جفنيه :لم
تغب الشمس بعد »..المجموعة «ص .»20
هي قصة جيدة من حيث الفكرة والصياغة..
وتعد خطوة في مسيرة أحمد جميل الحسن
القصصية؛ حيث تطورت لديه فيها معالجة
الشخصية من الداخل ،مع التركيز على بعض
تقنيات االسترجاع والمناجاة التي ْ
أغنت الحدث
والقصة.
النص الثالث «أحزان معتقة» ألحمد سعيد
العمري ..نص يقع في جادة الهواية ويبتعد عن
االحتراف ..فالنص مليء بالهفوات المعنوية
والفنية ..واللغوية أيضًا .ويعتمد النص على
البكائية ويتوسل موضوعة «الشهادة» لتكون
رافعًا معنويًا للقصة ،ولكنها ال تنجح في ذلك.
تستغرق القصة ف��ي ذك��ر التفصيالت
وتستفيض بالشرح ..بشكل ال يخدم ّ
تقدم
الحدث أو يفيد في إعطاء أبعاد للشخصيات،
فتنتفخ األسطر دون أن نرى طحنًا ..ففي غرفة
المشفى تستغرق الشخصية الرئيسة في
استعراض أشياء الغرفة بدقائقها الصغيرة،
بينما المنطقي أن يتوجه انتباه الشخصية
نحو النعش المسجى فيه والده« ..في المشفى،
غرفة واس��ع��ة ،ب��أض��واء شاحبة ،فيها طاولة

كبيرة بأربعة قوائم حديدية ،استراحت عليها
بالطة من ُّ
الرخام المصقول ،لونها عاجي مائل
ْ
أضافت
لالصفرار »..المجموعة «ص  »25ماذا
ُ
مثل هذه التفصيالت إلى القصة؟! وربما يحرف
هذا االنفالش القصة ولغتها نحو لغة ألصق
بالرواية ..والغريب أن الشخصية الرئيسة لم
تستجب لطقوس البكاء والحزن ،ألنها أكبر
من رأسه الصغيرة (وليست الصغير كما كتب
الكاتب) ،ولكن هذه الرأس الصغيرة ،الحظت
الطاولة المائل لونها العاجي لالصفرار والحظت
قوائمها األربع ،وبالطة الرخام ..كيف ّ
تفرغت
هذه ال��رأس لمثل هذه المالحظات الدقيقة،
ّ
مسجى ،ويحوطه البكاء
بينما والد الشخصية
والنواح .لو كان السارد حياديًا ،لكان ثمة تسويغ
لهذا كله ،ولكن السادر هو الشخصية ذاتها..
النص يحتاج إلى إعادة نظر؛ بل إعادة كتابة،
مع إع��ادة ترتيب لألحداث بشكل يتناسب
مع تقنيات القصة القصيرة ..ولغة القصة
القصيرة.
النص الرابع« :وصية زوج» لـ خليل صالح
النابلسي ،تتوسل القصة باالنتفاضة وبقضية
نضال الشعب الفلسطيني ،وتقوم على جزئية
مهمة وبسيطة وهي استبدال اسم المولودة
الموعودة ..من مريم على اسم ام ال��زوج إلى
«حنين» على اسم المخيم المناضل ليصبح
الوطن هو األم ..الفكرة جميلة ،ولكن المعالجة
ردي��ئ��ة؛ حيث يقع الكاتب بمطبات تحيل
النص إلى موضوع في اإلنشاء؛ حيث يلجأ إلى
االستشهاد باآليات القرآنية من سورة الحج ص
 ،28كما يستخدم اللغة بشكل مجاني ص 29
«وضعت فاطمة حملها ،أخبرتها الممرضة بأن
ابنتها جميلة ،رشيقة ،حلوة» المجموعة (ص
.)29
نستطيع أن نفهم جميلة وح��ل��وة ،لكن
ُ
رشيقة ،كيف نفهمها..؟! ففي المعجم َرشق:
ّ
رشاقة ـ َح ُسن ُّ
قده ولطف ـ ورشق عمله خف
وأسرع ..فأين الرشاقة في مولودة منذ دقائق
معدودة..؟!
إنه استعمال مجاني؛ فاللغة ليست آلة
عشوائية ،ألنها تشكل وسيلة اتصال اصطلح
على داللتها بين أبناء المجموعة العرقية ،فال
تستعمل بشكل عشوائي..
النص يقوم على الشعاراتية ،وال يحمل َّ
أي
بعد وجداني عميق ،وحامله هو رضا األبوين
أن تحمل الطفلة اسم المدينة الصامدة ..دون
أن يستطيع الكاتب تعميق القضية وجدانيًا،
ليشكل تخلي األب عن االسم الذي خطط ليكون
البنته القادمة ،حدثًا مؤثرًا واستثنائيًا.
في ِّ
نص ريمة الخاني «حالة خاصة» و«أوراق
مبعثرة».
نلحظ ضعف الكتابة وضعف اللغة وعدم
القدرة على بناء األحداث ،والتعثر في الصياغة
والوقوع في األخطاء اللغوية والنحوية .كما ورد
في الصفحات  32ـ  33ـ  34من ذلك «سؤال كان

يتردد بينه وبين نفسه ،وكم حاول أن يصل
إلى الجواب وهو يصبو إلى عينيها الجميلتين»
والكالم عن زوجة الشخصية الرئيسة.
صبا إل��ى الشيء :ح ّ
��ن وتشوق ،وال حاجة
الستعمالها ،والشخصية تتحدث عن زوجة ـ
ويكتفى في مثل هذه الحالة ـ أن تقول (وهو
ينظر إلى عينيها الجميلتين) ..وهذا ما ّأدى إلى
الوقوع في المبالغة الميلودرامية التي ُهجرت
في الكتابة منذ أمد بعيد ..تخاطب الشخصية
أوالدها وتصرخ عليهم ألنهم يعبثون بأوراق
مهمة فتتأثر من موقفها وتخاطبهم «ال يا
غاليين أنتم أغلى من روحي لكنها أوراق مهمة
عندي ،ثم ضمتهم إل��ى صدرها بقوة وهي
ْ
تماسكت »..المجموعة
توشك على البكاء ،لكنها
«ص .»35
ال يحتمل الموقف هذه الميلودرامية ،وال
ّ
مسوغ لها ..فكثير من األمهات واآلباء يصرخون
على أوالدهم الرتكابهم خطأ ما ..فال حاجة لضم
األطفال واالعتذار إليهم واالقتراب من البكاء..
حتى من الناحية التربوية ليس صحيحًا ،ألن
التصرف قد يشجعهم على الخطأ والتمادي..
كما وقعت في أخطاء النحو ..تقول« :عندما
استقبلت رئتيه نسيمًا نظيفًا »..والصحيح ـ
[استقبلت رئتاه نسيمًا نظيفًا] المجموعة (ص
.)34
كما تقع في المبالغة ،وف��ي ما يدعى بـ
عدم مناسبة الحوار أو الخطاب للشخصية.
ُ
فالطفلة الصغيرة التي يصعب عليها حال
ٌ
«حرام عليك ما تفعله بنفسك
أبيها تخاطبه:
يا بابا ...لو أنك ترافقنا في مشاويرنا ألحسستَ
بالمتعة ،وخرجت من دائرة الملل التي تربطك
في دائرة مغلقة».
إن هذه الطفلة ستكون فيلسوفة أو محللة
سياسية على األغلب..؟! إن مثل هذه الخطاب
المثقف ال يتالءم مطلقًا مع طفلة مهما أوتيت
من عبقرية الخطاب ...ثم ما هذه النهاية التي
تصل إليها القصة؛ أن يكتشف الزوج أن ثمة
ٌ
أشياء كثيرة وجميلة تفوته ،وهو غ��ارق في
العزلة والجنون والكتابة..؟!
إن السيدة الخاني تحتاج إل��ى مساعدة
ْ
أرادت أن تتابع الكتابة القصصية؛
حقيقية إذا ما
فالقصة القصيرة ،جنس صعب ويحتاج إلى
التمرس والتجربة والثقافة والموهبة والعمل
الدؤوب على اللغة والصياغة والصناعة.
نص «زغ��ب الشمس» لـ سعاد عرسالي..
نص ِّ
محير .ففي النص سمات لغوية جيدة ،إال
ْ
أن الكاتبة كانت تقع في مطب اختراق اتساق
السرد ،والخروج إلى لغة تقريرية غير صالحة
للسرد والقص .حين يشعر المتلقي أنه أمام
نشرة أخبار أو مقال صحفي مغرق في التقريرية،
في حين إن لغة السرد تبتعد عن هذه الحدة
التقريرية باتجاه المرونة واالنزياحات التي
البقية ......................ص22
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هوية المكان في الرواية
مقدمة المشهد الروائي في السويداء
�إ�سماعيل امللحم
تشكل الظواهر االجتماعية م��ادة الفعل
ً
الروائي .كما أن الرواية ,من حيث كونها فعال
إنسانيًا ,تكشف بشكل أو آخر عن جوانب متنوعة
من جوانب الحياة االجتماعية ,مما يغري المهتم
بالدراسات االجتماعية واإلنسانية أن يلج نتاجات
هذا الفعل بهدف تفسير العمل الروائي وتحليله
وإلغاء الحاجز ال��ذي قد يقترفه بعض النقاد،
كما يقول ليفي ستروس ،الذي يراد له الفصل
بين ما هو اجتماعي /ثقافي وما هو أدبي وفني.
ف��األدب يقدم عمومًاَ أنماطًا سلوكية ,وقيمًاً
اجتماعية داخل بنيته ،يستعير عناصرها من
الواقع المحسوس حينًا ,ومن عالم متخيل أحيانًا.
وهذا العالم المتخيل ال يستطيع أن يمنح نفسه
المصداقية التي تسوغه إذا لم يستق العناصر
التي تتشكل منها ص��وره من ال��واق��ع .يصنع
منها مادة قد تقارب هذا الواقع ,أو أنها تبتعد
ً
عنه كثيرًا أو قليال .وال تكون عالقة األدب بالواقع
في اتجاه واحد ,بل إنها عالقة تسلك مسارين
ال يتوازيان بقدر ما يتقاطعان ,وهو ما عناه (ف.
ستيلماخ) ,حين أشار إلى مشكلة هامة ,تحتاج
إل��ى حلول تستفز المتلقي والكاتب ,تتعلق
باألدب بوصفه وسيلة لخلق الروح االجتماعية.
يرى أحد نقاد الرواية المعروفين في الغرب
أن غاية الرواية التعبير عن الواقع ,لكن ذلك ال
يعني أن الرواية تمثل وثيقة اجتماعية تنقل
بشكل أمين ومباشر ما يعتمل في صلب المجتمع.
(هناك ش��يء إضافي يصنع ال��رواي��ة ويمنحها
هويتها يتمثل في االختيار القبلي الموجه
لعملية السرد ,ويجعل الرواية ال تكتفي بإسناد
ذاتها بذاتها ,وإنما تنزع بالمقابل إلى االستناد
إلى تجربة السارد ورهاناتها الجمالية والوجودية,
بقدر ما تنفتح على تجربة القارئ المفتوحة
والمتغايرة .إن أهم ما يميز الرواية  ,من حيث
ً
هي نص أدبي ,أنها تقدم صورًا للواقع أكثر جماال
وعمقًا وداللة) ”1”.وهذا ما يحاول دائمًا كل من
النقد األدبي والنقد الثقافي الكشف عنه.
فمهما اختلفت الكتابات الروائية ,ومهما طرأ
عليها من تطور ,وما أحدثه الروائيون من قفزات،
لكل منها خصوصيته وأساليبه التعبيرية .وهذا ال
يستطيع أن ينهي عالقتها بالواقع ,وإن تعددت
أشكال هذه العالقات سلبًا أو إيجابًا ,وإن اختلفت
موضوعاتها ,وتنوعت أسئلتها والمشكالت
والمواقف التي تطرحها .اختصر (جان بول سارتر)
ما سبق ,بقوله :األدب ,من حيث جوهره ,هو ذاتية
مجتمع ما في حالة تغير دائم .على الرغم من أن
بعض علماء االجتماع من أمثال روجيه كايوا الذي
نظر إلى الرواية كجنس أدبي من زاوية مختلفة
ليرى فيها قوة هدامة للمجتمع ,وجنسًا أدبيًا
مضادًا له بامتياز .ال يمكن لهذا الحكم أن يفاجئنا,
ألنه يستند بال ريب إلى أساس إحصائي ,منطلقًا
في حكمه مما يشغله الجنس وقصص السرير
في العديد من الروايات”2”.
يتكئ النص األدبي عامة على نصوص ال
أدبية ,بعضها مكتوب ,وبعضها تنقله الذاكرة,
وبعضها الثالث موجود في البيئة ,يتناقلها
الناس ويتداولونها دون وعي بتأثيراتها الالحقة

على السلوك ال��ع��ام أو على أي��ة م��ادة أدبية,
والبعض الرابع منها يتولد من الحياة العامة
والعقائد السائدة والميثولوجيات ,أو أنه يستعاد
من تجارب قديمة  ...يكون التكوين المعرفي
السابق على النص األساس لخلق نص أدبي جديد
يستعمل أدوات األدب ,لكنه يخرج من األدب إلى
الحياة .فالنص األدبي ,على هذه الحال ,يقف على
أرضية غير أدبية”3”.
ال يرتقي النص األدب��ي إلى مستواه األكثر
ً
رسوخًا من حيث كونه فعال إبداعيًا إال إذا تحرر
من نصوص أدبية سابقة .إذا دققنا في بعض
األعمال األدبية العظيمة نجد أنها ليست نتاج
أي عمل أدبي آخر؛ بل هي نتاج المعرفة والفكر
والفلسفة وال��ع��ل��وم االجتماعية واإلنسانية
مجتمعة .ويدخل في ذلك أيضًا الثقافة اإلنسانية
بمختلف أنماطها .ففي رواي��ات كل من نجيب
محفوظ ,وإسماعيل فهد إسماعيل ,وحنا مينه,
وغائب طعمة فرمان ,وحيدر حيدر ,وإبراهيم
الكوني ,وآخرين نقرأ الكثير مما هو غير أدبي وقد
دخل نسيج نصوصهم األدبية كما لو كانت هذه
من خلفياتهم الثقافية”4”.
تقدم الرواية مادة ناجزة للبحث في مجاالت
علوم إنسانية مختلفة األغ��راض ,وإن جمعها
موضوع واح��د ,هو اإلنسان والعلوم المهتمة
بالظواهر اإلنسانية ,كاألنثروبولوجيا وعلوم
االجتماع والتاريخ والنفس ,إضافة إل��ى علوم
اللغة واألدب وتفرعاتها من نقد أدبي أو ثقافي
وغير ذل��ك كثير .تضاف إل��ى ما كانت تقدمه
كتب الرحالت ,وما جاء في كتب المبشرين ,وما
استجد من أساليب وطرائق ومناهج بحث نقلت
ه��ذه البحوث إل��ى المستويات التي بلغتها،
لتلبي الحاجة إلى علم شامل يقترب من الفهم
العام لإلنسان ،وما حققه من تطور تجلى في
منجزاته الحضارية واإلنسانية ,مما ينطبق على
األنثروبولوجيا.
تضع الرواية الباحث أم��ام ص��ورة أو صور
تقترب من الواقع والحياة بمختلف ألوانها الريفية
والمدينية .كما أنها ,بشكل ع��ام ,ال تتوانى
عن الدخول إلى العمق في وصف المجتمع في
ثباته وتغيره ,وأساليب العيش فيه .يجدر هنا,
باإلضافة إلى ما سبق ,االنتباه إلى أن األدب في
صوره المختلفة يصوغ نصوصه بحيث أنها مهما
اقتربت من الواقع ال تستطيع أن تكون صورة
فوتوغرافية عنه.
على الرغم من المقولة التي سادت ردحًا من
الزمن بأن الرواية فن وجد ليعبر عن الحياة في
المدينة .جاء اإلنتاج الروائي ليرد سريعًا عليها
فيتجه نحو الريف .اهتمت الكثرة من الروايات
العربية بالريف وما فيه من بنى اجتماعية ,وباألرض
والقيم التي تمثلها ,وما ارتبط بها من مشكالت
وهموم .كما ع��رض بعضها لحاجات المجتمع
الريفي من خدمات مختلفة .وأحاطت الرواية,
بشكل عام ,بالعادات واألعراف والتقاليد ,وما طرأ
عليها من تطور ”5”.وأبرزت العالقات االجتماعية
في الريف وما فيها من عالقات القربى والنظم
األسرية وأشكال األدوار االجتماعية ,والعصبيات

القبلية والدينية واإلقليمية ,واإلثنيات ,والعادات
وغيرها ,ال في حالة ثباتها ورك��وده��ا؛ بل في
حالة تغيرها وحركيتها ,ودور الفرد أو األفراد,
والكاريزمات المؤثرة في األح��داث والسلوكات,
مع ربط كل مما سبق بزمانه ومكانه .يدخل في
ه��ذا السياق ظاهرات كثيرة ،منها ما يتعلق
بالقواعد المنظمة للسلوك االجتماعي داخل
البناء االجتماعي نفسه؛ حيث تعمل الجماعات
المتشاركة في المكان على تنظيمه استنادًا
على قواسم مشتركة ليصبح جزءًا من ثقافتها,
كما يظهر في األمثال والحكم الشعبية واألدب
الشعبي من حكايات وأشعار وغيره ,وكل ما يظهر
من عالقات بالسلطات المتعددة المستويات
واألش��ك��ال ,ون��وع النظم االقتصادية المغلقة
والمنفتحة ,الراكدة والمتجددة ,والقائمة على
االكتفاء الذاتي ,أو غير ذلك .األمثلة كثيرة عن
تفاعل الرواية العربية مع البيئات الريفية ,من
رواية األرض لعبد الرحمن الشرقاوي إلى موسم
الهجرة إل��ى الشمال وع��رس الزين وبندر شاه
للطيب صالح ,والسد لمحمود المسعدي وغيرها.
بناء على ما سبق ,تضع الرواية الباحث في
علوم اإلنسان أمام مقاربات يستطيع بوساطتها
أن يرى إلى المجتمع واألفراد ،وهم في حراكهم
وتقدمهم أو تخلفهم بما يساعده على الفهم
الذي ال يتوقف عند مرحلة أو حقبة لتكوين أحكام
نهائية ,مهما بدت معطيات الدراسة ناجزة.
ما سبق يبرر اهتمام المفكرين والكتاب في
مجاالت العلوم اإلنسانية بالرواية ،كونها تنفتح
على الحياة بجميع تفصيالتها ,وتستوعب
جوانبها الشديدة التنوع.
يمكن للبحث أن يساعد على فهم الفجوات
بين التغير المادي والتغير القيمي ,والتداخل
بين الماضي والحاضرّ ,
وتبين االختالف واالئتالف
بين ثقافة الريف وثقافة المدينة .بقدر وضوح
المتغير االجتماعي وانتظامه مع متغيرات أخرى
في بيئات متقاربة أو متباعدة في الزمان والمكان
عند الباحث وفي العمل الروائي ,وال تستغني
الرواية في اتجاهاتها هذه عن توظيف التاريخ
إلب��راز التغير في أنماط العيش على تعددها
واختالفاتها وتنوعها ,وعلى منظومات القيم
واألحكام األخالقية وسواها.
ال تخرج الرواية في السويداء عن غيرها,
فال يخلو معظم ما أنتج من هذا الجنس األدبي
من موضوعات كانت م��ادة ال بد منها للمنتج
الروائي الذي كانت ساحاته الرئيسة في الريف.
ومجتمع السويداء على الرغم من نموه وتوسعه
السكني وتطور بعض القرى وتوسعها ،ما زال
في جوانب الحياة المختلفة مجتمعًا ريفيًا لم
تكتمل فيه مظاهر الحياة المدينية المعروفة .مع
العلم أن الحياة المدينية في المجتمع السوري
بعامة ,تفتقد إل��ى الكثير من مظاهر الحياة
العصرية بفعل االختالط الشديد بين الجماعات
التي ارت���ادت ال��م��دن الكبرى ,بسبب الهجرة
غير المنظمة من الريف وظهور أحياء السكن
العشوائي المنتشرة على نحو أفقد المدينة
الكثير م��ن خصائصها .واختلطت ال��ع��ادات

الهجينة حتى في األمكنة الجديدة بطابع بعيد
عن طابع المدن .ومن جانب آخر يالحظ ,بشكل ال
شك فيه ,أن أخذ الطابع الريفي في القرى والمزارع
يتغير بتسارع الفت إلى حد كبير في تقاربه
مع عالم المدينة ,إضافة إلى التوسع العمراني
وزيادة عدد السكان وتحول بعض البلدات والقرى
إلى مدن ناشئة.
والبد من اإلشارة إلى أن النتائج التي يقاربها
بحث من هذا القبيل ،ال يتناقض مع أي بحث مشابه
للرواية في أي محافظة من المحافظات األخرى ,وال
تفترق عن نتائج يمكن الحصول عليها بوساطة
دراسة مثلها عن الرواية العربية بشكل عام ,مهما
تكشف للباحث من خصوصيات ،ليست بالقليلة،
في بعض جوانب الحياة االجتماعية.
ستتخذ الدراسة نماذج من منجز روائي
ظهر في المدة الزمنية من عام  1965إلى عام
 2011ألدباء من أبناء محافظة السويداء ,ابتداء من
رواية (قرية رمان) لوهيب سراي الدين ,وانتهاء
برواية نبيل حاتم (بانتظار القيامة) ,ورواية (بالد
المنافي) لنجاة عبد الصمد.
ظهر في هذه الفترة الممتدة إلى أكثر من
خمسة وأربعين عامًا كم الفتًا ,يظهر في تحقيب
ظهوره ,جاء نشر الرواية الثانية من حيث زمن
النشر وهي (أب��و صابر الثائر المنسي مرتين)
لسالمه عبيد بعد ست سنوات من صدور رواية
وهيب سراي الدين .وهذه الرواية (أبو صابر) فازت
حينئذ بجائزة وزارة الثقافة عام  .1971ليظهر
في العام نفسه نتاج روائي ثان هو (حفنة تراب
على نهر جغجغ) لوهيب سراي الدين ,ثم ينشط
النشر في هذا الجنس األدبي في الثمانينيات
لخمسة من األدباء ,هم على التوالي :صالح القباني
في (وانتصر الحب الكبير)  .1982ومحمد نوفل في
(دروب الرحيل)  .1986وصدر على التوالي روايتان
لوهيب سراي الدين هما( :الرجل والزنزانة) 1988
و(سالمًا يا ضهر الجبل)  ,1989وفي الوقت نفسه
صدرت رواية نزيه الشوفي (طفل العيون) .وفي
عقد التسعينيات يتسارع النشر الروائي ليصل
إلى تسع روايات هي( :حدث في الجوالن) لمالك
عزام( ,معراج الموت) و(قصر المطر) لممدوح عزام,
(المهندسون) و(مساحة من العقل) و(اشتقاقات
الفصل األخ��ي��ر) لوهيب س��راي ال��دي��ن( ,أل��وان
قزحية) و(جسر الموت) لباسم عبدو ,و(رفيقة
سفر) لصالح القباني.
وحقق نشر الرواية قفزة واسعة في سنوات
القرن الحادي والعشرين تجاوز عدد الروايات من
عام  2001إلى أوائل العام  2011الثالثين رواية.
منها( :جهات الجنوب) و(أرض الكالم) لممدوح
ع��زام ,و(الرقص على أس��وار بابل) و(التجديف
في الوحل) لجميل شقير( ,خيمة تخفق تحت
الشمس) و(شعلة ال تنطفئ) و(حنين اللون
األزرق) و(بين الصخور بين الصدور) و(حدث في
ذل��ك ال��زم��ان) لوهيب س��راي الدين( ,زه��رة في
الرمال) و(احتراق الضباب) لباسم عبدو ,و(الرقصة
األخيرة) لكمال الحمد ,و(أحالم إيفان المأساوية)
لماجد ع�لاء ال��دي��ن( ,البيارق) لنزيه الشوفي,
و(شذى استبد) لفرحان ريدان( ,الحصار و(العصف
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والسنديان) و(طبرق  )90لفوزات رزق( ,المساء
األخير) و(البراري) و(أعمدة الغبار) لمحمد رضوان,
و(حافية في رم��ل األش���واك) لجودت الحلبي,
و(معاطف البدايات) لجهاد عقيل ,و(صعود)
و(تحت سماء صافية) لموفق نادر ,و(من ضباب
أزرق) و(بانتظار القيامة) لنبيل حاتم ,و(الحواتم)
و(تسع وتسعون أغنية) و(خيوط األشياء) لهيثم
أبو سعيد ،و( السكرة) لسمير الشحف.
بعض ه��ذه ال��رواي��ات اعتمد في مادته
الروائية على عناصر وأحداث من بيئة المحافظة
ومن األحداث التاريخية التي جرت فوق أرضها،
وما إلى ذلك من ع��ادات وتقاليد وعقائد هي
جزء من ثقافتها .وظفها الروائيون كل بأسلوبه
واعتمادًا على خبرته والمستوى العام لثقافته
واتجاهاته الفكرية بما يخدم بنية النص ،مع
ما يدخله من عوالم تخييلية تتكامل بطريقة
م��ا أو بطرق مختلفة م��ع م��ف��ردات م��ن الواقع
ومضامينه”6”.
امتاز عدد من هذه الروايات بأنه اتخذ من
جغرافية المحافظة بوضوح مسرحًا له ,فطغت
أسماء بعض القرى والجهات إضافة إلى مدينة
السويداء على ما عداها ,أو أنه غير في األسماء
لكنه لم يقصد أن المكان هو في بيئة أخرى.
ً
ف��وزات رزق مثال لم يغير في أسماء :قميرة,
وخازمة ,والمجدل والسويداء .لكنه أطلق اسم
مسكرة لتكون خشبة المسرح لبعض مشاهده
الروائية كمسمى افتراضي لقرية ال يختلف
ً
بمسمى آخر.
من حيث داللته عن قرية واقعية
وفضل جميل شقير اإلبقاء على أسماء أمكنة
األزرق وصحراء النبك وأسماء أخرى على طريق
الذهاب واإلي��اب بين النبك والقريا ,لكنه بدل
في تسمية خربة دفن لتصبح ال ً��دف��ان .بينما
ّ
حافظ محمد رضوان وممدوح عزام على اإلشارة
إلى السويداء وأمكنة غيرها ،لكنهما ّ
غيرا في
أسماء أمكنة أخرى من القرى والخرائب ،لكنها
ال تبعد ال��ق��ارئ عن واق��ع وج��وده��ا بمسميات
أخ��رى معروفة؛ فالمنارة وأم الجرابيع وقصر
المطر ليست سوى مرادفات ألسماء قرى ومواقع
موجودة على أرض المحافظة ،وينطبق ذلك
على كفر العسل وأم الخرز وسواهما ,وكذلك
ً
فعل وهيب سراي الدين .إجماال اتخذ بعض
النصوص أصقاعًا من محافظة السويداء أمكنة
لتوالي األحداث في عملية السرد الروائي ،امتدت
من تخوم البادية شرقًا ،إلى الشريط الشرقي
من سهل حوران ووعرة اللجاة الشهيرة بالباتها
البركانية وشعابها ودروبها الصخرية غربًا ،مرورًا
بقمم الكتلة الجبلية وسفوحها ووديانها .أعاد
الروائيون بأفكارهم التركيبية ،كل بمستوى
وع��ي��ه ون��ف��اذ رؤي��ت��ه ،ف��ي نصوصهم وح��دة
االجتماعي واالقتصادي والسياسي إلى وعائه
الجغرافي في مقاربات متفاوتة للنفاذ إلى هوية
المكان وانتماء الناس وحراكهم.
االستشهادات:
 – 1فوزي أبو خريص – الدوحة -عدد– 46
2011/ 11/2
 – 2البير ليونارد :أزمة مفهوم األدب
في فرنسا  -تر :زياد العودة –ص 174وزارة
الثقافة 2002 -
 – 3ياسين النصير :الحياة – /10/27
1997
 – 4السابق
 - 5عز الدين ذياب :التحليل
األنثروبولوجي لألدب العربي –ص – 10اتحاد
الكتاب العرب 2010-
 – 6فوزات رزق :في المشهد الثقافي في
السويداء – ص146 ،145
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وأجداد!
أحفاد. .
ٌ
ٌ
| د� .صالح ابراهيم
حرصت الشعوب على تغيير واقعها
منذ أن ع��رف��ت االس��ت��ق��رار ف��ي أماكن
ّ
عيشها ،بفك رموز الجهل ،وفتح مجاهل
المعرفة .وأق��ام��ت ع�لاق��ات اجتماعية
واسعة ،وأسست لمصالح مادية متشابكة،
وأحدثت تغييرات كبيرة في قوانينها
وعاداتها ،ومبادئها األخالقية وأعرافها،
ّ
ّ
ونوعت
وط���ورت برامجها التعليمية،
ثقافاتها .وفاخرت بالشجاعة والوطنية،
ومناصرة الحق ،والتشجيع على المحبة،
وفتح الباب أمامها ،والثقة بالصدق وأهله.
وفي الوقت ذاته عاقبت الخائن ،وذمت
الجبان ،ودحضت الباطل ،وازدرت الكراهية.
نجحت هنا ،وأخفقت هناك ،ووقفت
ّ
جذرية في
عاجزة عن إح��داث تغييرات
مكان ثالث.
وتميزت الشعوب باختالف لغاتها،
ومعتقداتها الدينية ،وتطورها الحضاري،
وتقدمها العلمي والمعرفي .ومناخها
ّ
المتقلب ،وال��خ��ارج عن إرادة اإلنسان،
ورغباته ،من مناخ معتدل ،إلى بارد ،أو حار،
ومن شديد البرودة ،إلى شديد الحرارة.
وطفت على سطح التفكير الشعبي
نظرتان متناقضتان .األول��ى تنظر إلى
علميًا على ّ
ّ
أن الحياة
شعوب متقدمة
ّ
عندها أفضل وأرقى؛ أي أنها رأت الوجه
المضيء عندها .والثانية تنظر إلى شعوب
علميًا ،على ّ
ّ
أن الحياة عندها
متخلفة
ّ
صعبة ،وأنها شعوب جاهلة ،وتشكل
ّ
ّ
التطور الحضاري؛ أي أنها رأت
عائقًا أمام
الوجه المعتم عندها.
ّ
ما أريد قولهّ :
تم ويتم احتكار العلم،
واستخدامه في غير مصلحة اإلنسان ،في
ّ
ويحملون
العديد من األماكن واألح��داث!
الشعوب مسؤولية تخلفها!
ولعب مفهوما السلم والحرب ،دورًا
بارزًا في مختلف مراحل ّ
تطور الشعوب.
ّ
تجمعت كتل ب��ش ّ
��ري��ة ،على شكل
تحالف ،ضد كتل بشرية أخرى ،ونشبت
ّ
تقشعر لها األب���دان،
ح���روب ط��اح��ن��ة،
انتهت بعشرات الماليين من الضحايا من
الطرفين!
ونشبت ح��روب داخ��ل البلد الواحد،
ّ
سميت بالحروب األهلية ،وه��ي أبشع
أنواع الحروب ،وأكثرها إيالمًا ،وأقربها إلى
ّ
ّ
الهمجية ،ألنها تطيح بالعيش المشترك،
بين أبناء الوطن الواحد ،وباألمن واألمان.
ومهما كانت النتائج فالجميع خاسر ،وال
يوجد منتصر ومهزوم.
بعبارة أخرى حروب اإلنسان مع نفسه،

ّ
همجية بداية ونهاية ،إذا ما استثنينا
الحروب العادلة ،كحرب تحرير األرض،
وطرد الغزاة الطامعين المتوحشين.
سارت الشعوب بعالقاتها مع بعضها
بعضًا ،ب��ط��رق مستقيمة ،ومتعرجة،
ومنحنية .وكم من معاهدة سالم ُعقدت
ونقضت ،وكم من تحالف ُأبرم؛ أي ّ
جربت
الشعوب كل الطرق ،ودفعت أثمانًا باهظة
الندفاعاتها المشروعة ،وغير المشروعة.
ّ
وحتى تاريخه لم تصل ،إلى التزام نهج،
واض��ح ،وصريح ،ال مندوحة عنه ،للعالقة
بين الشعوب! فالقوي كان ،وال يزال ،يهدد
الضعيف ،ويفرض عليه عقوبات ،وحصار،
ّ
ّ
سكنية ،ومنشآت
مدمر ألحياء
وقصف
ّ
ّ
مدنية كانت أم عسكرية!
مع تكرار عبارات ممجوجة ،ومشبعة
ّ
بالكذب ،عبارات التغني بالحرية ،والدفاع
ع��ن الديمقراطية ،وح��ق الشعوب في
ّ
تطورها بإرادتها ،دون أي تدخل
اختيار
خارجي!
ّ
ً
حق القوة كان وال يزال متقدما على
ّ
قوة الحق! والحقوق السياسية للشعوب
مخترقة من بعبع اسمه مصالح األقوياء
االق��ت��ص��ادي��ة .والمعروفة بشراهتها،
وشراستها في الوصول إلى أهدافها!
ّ
ومخترقة أيضًا من بعبع ال يقل خطورة
عن األول ،أال وهو بعبع ،ضعف الشعوب،
ّ
وتخلفها وجهلها وإهمالها ،والتخريب
الذي يطال ما بنته بعرق أبنائها وجهدهم!
م��ن ع�لام��ات الضعف الكبيرة ،في
السياسة الدولية المعاصرة :الضجيج،
ّ
والهستريا المكلالن بالكذب ،وهما مقدمة
للعودة إلى سياسة االستعمار القديم.
وكأن األحفاد ،أرادوا القول ّإنهمّ ،
أشد ذكاء،
ّ
من أجدادهم ،ناسين ،أو متناسين ،أنه
لو كان أجدادهم ،يملكون أدنى احتمال،
ّ
بإمكانية احتفاظهم ،بمستعمراتهم لما
ّ
تخلوا عنها أبدًا.
مما يدل على ّ
أن األحفاد ،أكثر غباء،
ّ
من األج���داد ،ألنهم ع���ادوا ،ووق��ع��وا في
الحفرة ذاتها ،التي خرج منها أجدادهم
ّ
بشق األن��ف��س .حفرة إع���ادة استعمار
شعوب رفضت االحتالل ،من زمن أجداد
المستعمرين الجدد!
وعلى ذكر االحتالل ،ال يمكن نسيان،
تصريحات بعض المسؤولين األمريكيين،
في بداية احتاللهم للعراق من أن الجنود
األمريكيينُ ،
سيستقبلون بالورود!
ّ
ال��ح��ق ي��ق��ال إن الشعب العراقي
الشقيقّ ،
رحب بالقوات األمريكية الغازية،

على طريقته ،وكما ترحب كل شعوب
المعمورة ،بقوات غازية.
ّ
ّ
ّ
إن دل هذا على شيء ،فإنه يدل ،على
جهل اإلدارة األمريكية ،بواقع الحال ،وبأن
الكذب ،والتضليل ،هما السائدان ،في
عقلية تلك اإلدارة المأزومة ،والمهزومة،
والمتخبطة في قراءتها لواقع المنطقة.
ودليل ذلك رغبتها في التمديد لقواتها
بعد أن اتخذت قرارًا بسحبها بالكامل من
العراق!
ّ
هناك سؤاالن البد من إجابة عليهما.
ّ
األول :من سيحاسب القوات األمريكية،
على جرائمها ،بحق الشعب العراقي؟ أم ّ
أن
ما يحق للجندي األمريكي ال يحق لغيره؟!
والثاني :كم عدد القتلى ،والجرحى،
والمرضى العقليين ،والنفسيين ،الفعلي،
ّ
األمريكية على أرض العراق؟
من القوات
ّ
الكل يقر بأن للتخلف ثمنًا ،وللجهل
ثمنًا ،وللضعف ثمنًا ،ولإلهمال ثمنًا،
وللتخريب ثمنًا.
وفي ذات الوقت ،للدفاع عن الحقوق
ثمن ،ول��ص��دق المواقف ثمن ،وللقرار
الوطني ثمن.
وللتذكير بما ال يمكن أن ُينسى نقول:
الفرنسيون أياديهم ملطخة بدماء
مليون ونصف مليون شهيد جزائري.
وهذا في الجزائر فقط.
واإلس��رائ��ي��ل��ي��ون أي��ادي��ه��م ملطخة
بدماء ماليين الفلسطينيين ،من شهداء،
وج��رح��ى ،ومعتقلين ،ومهجرين من
أرضهم ،ومنازلهم .هذا مع الفلسطينيين
فقط.
واألمريكيون أياديهم ملطخة ،بدماء
مليون ونصف مليون ع��راق��ي ،ع��دا عن
ّ
ماليين المهجرين ،في دنيا الله الواسعة.
وهذا في العراق فقط.
أم��ا عن فظائعهم في أفغانستان،
وباكستان ،وليبيا ،ولبنان ،وال��س��ودان،
واليمن ،وكوريا ،وكوبا ،وفيتنام ،واليابان،
ّ
فحدث وال حرج.
لذا لم نتفاجأ كمواطنين سوريين،
ّ
االقتصادية ،وبضغطهم
بعقوباتهم
السياسي غير المسبوق ،على سوريا.
ّ
يتحدث عنهم.
فتاريخهم
ُ
وكما هزموا في كل البلدان المشار
إليها أع�لاه ،سيهزمون ،في سياستهم
مع سوريا .المصممة على معالجة أمراضها
ّ
التطور،
الداخلية ،بنفسها ،لتنطلق عجلة
كما يريدها ال��س��وري��ون لبلدهم الحر،
والمرفوع الجبين دائمًا.
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لقاء مع المسرحي السوري حمدي موصللي
المسرح السوري كما المسرح العربي ،مصابان بداء إدارة الظهر عن المحيط،
وتنفيذ العرض المسرحي باالستهداء بنصوص مسرحية هي على الغالب مترجمة
ريا�ض طربة

ً
عموما والمسرح
س 1م��اذا عن الحراك المسرحي العربي
السوري خصوصا من حيث العرض والنص؟! ..أقصد هنا هل من
تفاوت في التجارب بينهما؟
ج -1المسرح السوري كما المسرح العربي مصابان بداء إدارة
الظهر عن المحيط ،وتنفيذ العرض المسرحي باالستهداء بنصوص
مسرحية هي على الغالب مترجمة .قد تتقاطع مع همومنا ،ولكنها
ال تحمل خصائصها ،وهو أيضًا إن اعتمد النص المحلي فالنصوص
المحلية نراها،وفي معظم ما أنتج ،تقوم على حاالت افتراضية قد
تالمس الواقع المعاش الراهن ،وال تخدشه بعمقه ،وصلب عالقاته،
أسباب عديدة ،قد يكون أولها العقل المقموع ،أو قد
وهذا يعود إلى
ٍ
يكون الخوف من التصدي إلشكاليات َيتطلب التصدي لها ،باإلضافة
إلى الوعي فيها،طاقة كبيرة على المواجهة بممنوعاتها /.هنا ال َّبد من
ً
اإلشارة مثال إلى أن المسرح القومي ومنذ البداية أثار مشكلة النص
أو ما يعرف بـ ( أزمة النص العربي والمحلي) وتسويغًا لتسهيل أمر
رئيسي.
النص المترجم الذي اعتمد عليه في أغلب عروضه بشكل
ٍ
بينما أهمل إلى حد كبير النصوص المسرحية العربية والمحلية،
ولعل ذلك هو أحد األسباب الرئيسية التي جعلت لمسرح القومي
السوري أو المصري أو غيرها من المسارح العربية التي تشرف عليها
ً
المؤسسات الثقافية/مثال المسرح القومي السوري/في ريبتوار
عروضه ،تقتصر على القلة المتعلمة من رواده ,تلك الفئة التي تهتم
عادة بالظواهر الثقافية والفنية،ولم يستطع حتى تاريخه أن يؤسس
لقاعدة جماهيرية عريضة؛ اللهم إال في العديد من العروض خرج بها
ً
أصال عن الخط األساسي الذي تبناه ،وسار عليه؛ حيث اعتمد فيها
على مواصفات المسرحيات التجارية (الكوميديا الساذجة والنجوم)
ولذلك كله ،ماتزال سورية والوطن العربي غابة مجهولة في اإلبداعات
األدبية ،مع أننا نعيش في واقع تتداخل فيه التشكيالت ،فيعيش
البعير إلى جانب الصاروخ ،والبداوة بمحاذاة المدينة ،والمدينة باتت
َّمريفة (ريفية) فقدت تمدنها ،وال نرى ظاهرة نقية يمكن معالجتها
على أساس الوالدة الطبيعية.
س – 2إذًا هناك إشكاليات تمنع من تطور تلك الظاهرة على
أساس من الوالدة الطبيعية ..لم أفهم ماذا تقصد؟!..
ج -2هي ليست إشكاليات ..دعنا نسمها تداخالت حتى نستطيع
فهم إشكالية الظاهرة على أساس من الوالدة الطبيعية الواقعية
والحقيقية/أقول :هذه التداخالت بحاجة إلى الكشف ،وتشكل بحد
ذاته ًا ،ممكنات كبيرة لمادة إبداعية ،تطرح أغرب العالقات ،وأكثرها
ً
فوتوغرافيا إلى
إدهاشا ومأساوية وعنفًا ،وتصل حتى لو تناولناها
قمة الملهاة السوداء ،ومع ذلك ما تزال خارج التداول الفني ،وما تزال
المادة اإلبداعية للمسرح السوري من خارجه على األغلب ،وبالتالي فمن
الصعب أن يكتمل العرض المسرحي السوري والعربي إذا لم يتأسس
نص مسرحي عربي ونص سوري ،وإال بقي المسرح كما هو عليه اآلن
 ،مسرح عرض ال يحمل مالمحه ،وال يكون هويته .هذا ال يعني من أن
هناك محاوالت جادة من قبل العديد من كتاب المسرح في سورية.
وال بد من اإلشارة أيضًا إلى معضلة مهمة تكمن في ظاهرة سلبية
أخذت في السنوات األخيرة تسيطر بقوة على منصة المسرح ،هي
ظاهرة الممثل المخرج المعد أو المؤلف خارج إطار عملية اإلبداع/..هذه
بشكل ملفت إلى المؤسسة المسرحية
الظاهرة التي أخذت طريقها
ٍ
في/أغلب مسارح القطاع العام في الوطن العربي ../علينا أن ندرك أن
النص المسرحي هو أدب وبالتالي فهو إبداع ،وإن اإلخراج أيضًا عملية

المسرح القومي منذ البداية
أثار مشكلة النص أو ما يعرف بـ
(أزمة النص العربي والمحلي).

إبداعية ،فال بأس أن يتوفر الشرطان لدى المبدع ،بالتأكيد سينتج
ً
عمال مسرحيًا ،ولكن ما الذي حدث أو يحدث اآلن؟ معظم من يقوم
على اإلخراج هم من الهواة أو من بعض خريجي طلبة المعهد العالي
ً
للفنون المسرحية قسم التمثيل ،وأحيانا من قسم النقد ،في ظل
غياب المخرج المختص ..وأنا هنا ال أقلل من أهمية الطالب المبدع
حصرًا ،وليس بالضرورة كل فرخ َّ
عوام ،وتتسع الفجوة لتكبر األزمة في
ظل غياب الناقد الحقيقي (الموضوعي) المسؤول؛ فالناقد لم يصل
روائيا أو ً
ً
بعد إلى مرحلة النقد الفني ألثر ما ،سواء كان ً
قصصيا
نقدا
ً
مسرحيا على مستوى العرض أو النص ..الخ ولعل السبب أن أكثر
أو
ً
ً
نقادنا ليسوا نقادا ،ففي نقدهم نجدهم بعيدون جدا عن الموضوعية،
ً
ً
وأعني بالموضوعية ،أن يكون الناقد عادال ،بل أن يستطيع مثال وقبل
كل شيء ،أن يرى العمل المسرحي كعمل مسرحي ،وهو لألسف قلة
من يستطيع فعل ذلك ،وعلينا أن نضيف أيضًا/غياب الدعم المادي
المؤسساتي للمسرح على مستوى أماكن العرض ..التقنيات ..األجور
َّ
من رواتب ومكافآت لجميع العاملين من كتاب وممثلين ومخرجين
ومصممي ديكور وإنارة وألبسة ..الخ ،وهذا ما يفسر هروب أغلبهم إلى
ً
التلفزيون مثال.
س ..3دعنا نتفاءل بمستقبل المسرح العربي ،دعني أسأل..
إلى أية درجة نجح المسرح العربي عمومًا والسوري خصوصًا في
أداء وظيفته في ظل ثورة االتصاالت والمتغيرات العالمية؟..
ج ..3ـ أعتقد لم ينجح بعد وألسباب عديدة..؟ هنا ال بد من أن
نؤكد على أن شأن األدب المسرحي والعرض المسرحي في سورية
اليوم ،شانه في أغلب البلدان العربية على الرغم من تفاوت تجاربها..
هو ظاهرة متأخرة جدًا بالنسبة إلى سائر الفنون األدبية التي قطع
بعضها أشواطًا جيدة في التطور مثل /الرواية والقصة القصيرة/
تحديدًا ،وأعتقد أنه إذا ما تجاوز عقد تأخره فلن ينهض ،وأعود وأكرر/
طالما أن المسرح هو ظاهرة ثقافية جمالية وحضارية ،فهو وليد حاجة
اجتماعية نفسية من جهة وفنية فكرية من جهة أخرى ،ذلك ألنه
جامع لسائر الفنون األدبية ،ولكي يزدهر ال بد له من مساحة من النبت
المناخ اليلبرالي المناسب على األقل حتى يتمكن من
الديمقراطي أو
ٍ
تأدية دوره ،وهذا لم يتوفر له بعد ،وإن توفر له بعض ذلك ،فهو في
إطار ضيق جدًا ،وهذا أحد أهم أسباب أزمة المسرح برأيي.
أما عن وظيفته في ظل ثورة االتصاالت والمتغيرات إضافة إلى
األسباب السابقة التي سقتها في متن حديثي ،هو أن المسرح العربي
مازال يحبو ،ولم يصل بعد إلى مرحلة الوعي لخصائص نضوجه التي
مازال يفتقدها ،ولم يؤسس لها أسباب النضوج العلمية التطبيقية
والمعرفية الفكرية في ظل مجموعة المتغيرات السياسية،
والتاريخية ،واالقتصادية واالجتماعية ،والفكرية والفنية.
ُ
س -4د .حمدي تتهم بأنك أحد صائدي الجوائز؛ فقد نلت أكثر
من جائزة في القصة القصيرة وفي المسرح تأليفًا وإخراجًا محليًا
وعربيًا ..ماذا تقدم الجائزة لألديب من حافز مادي ومعنوي برأيك؟
ج -4الجائزة بكلمات مختصرة جدًا ..أول ما تعنيه لي التجاوز
واالستمرار والوجود ،وعدم التوقف واالستسالم لها .ألن الجائزة بحد
ذاتها ال تصنع أديبًا ،بل هي أداة تحفيز لكي يستمر العطاء ـ ويستمر
تطور الكاتب نحو األفضل من خالل االستزادة المعرفية ،وفهم
التعامل مع األدوات اإلبداعية وفهم ٍأكبر للعالقات اإلنسانية بكل
أشكالها وإشكالياتها المختلفة .نعم خالل أكثر من ربع قرن حصلت
على جوائز كثيرة في القصة القصيرة والنص المسرحي واإلخراج
سوريا ً
ً
وعربيا ..أذكر منها/:جائزة اإلبداع المسرحي العربي/
المسرحي
جائزة مئوية محمد تيمور لعام  1993بالقاهرة /وجائزة أفضل إخراج
مسرحي في مهرجان الرقة الدولي الثالث للمسرح عام 2007م/
الجائزة التشجيعية التحاد الكتاب العرب عن مجمل مؤلفاتي
المسرحية لعام 2007م /جائزة األسبوع األدبي لعام 1992م /جائزة
أفضل إخراج مسرحي للمسرح الجامعي عام 1999م مدرج جامعة
حلب /جائزة القصة القصيرة للجامعات والمعاهد السورية مناصفة
مع القاص نجم الدين سمان عام 1982م../وهناك جوائز عديدة
أخرى في المسرح ومسرح الطفل تأليفا وإخراجًا..وأخيرًا جائزة

د.حمدي موصلي

المسرح العربي مازال يحبو ،ولم
يصل بعد إلى مرحلة الوعي لخصائص
نضوجه التي مازال يفتقدها
الدكتور نبيل طعمة /دورة أبي خليل القباني /لعام 2011؛ حيث نلت
ّ
وتعد هذه الجائزة من أهم الجوائز األدبية العربية
المرتبة األولى،
لمكانتها األدبية الرفيعة ،وقيمتها المادية الكبيرة التي وصلت إلى
مليون ليرة سورية ،وتعطى سنويًا لجنس أدبي محدد .خصصت عام
 2011للمسرح.
س - 5دعنا في الجائزة ..كيف تلقيت خبر فوزك بالمرتبة
األولى /جائزة الدكتور نبيل طعمة.
( دورة أبي خليل القباني لعام 2011م )
ً
متواضعا وأنا أرد عن هذا السؤال؛ بل وبكل ثقة
ج -5لن أكون
أقول :لعل تجربتي الطويلة في الكتابة للمسرح وفي اإلخراج أيضًا،
واطالعي المستمر ،ومواكبتي لكتابة النص المسرحي العربي والمحلي
والعالمي ،ومشاركاتي الكثيرة في المهرجانات األدبية ،وفي ورشات
العمل الكتابية الكثيرة وسماع رأي المخضرمين من كتاب المسرح
ً
أيجابا ،وكذلك الجوائز التي نلتها؛
نص كتبته سلبًا أو
العربي في ٍ
ّ
كل ذلك مكنني وساعدني وزادني ثقة أنه عندما أخط نصًا جديدًا
سيرضى عنه اآلخرين ،ولهذا أقول إنني كنت على ثقة كبيرة بالفوز،
بواحدة من الجوائز الثالث األولى المخصصة للمسابقة ،وهذا ما حصل
فعليًا.

ما تزال سورية والوطن العربي
غابة مجهولة في اإلبداعات
األدبية ،مع أننا نعيش في واقع
تتداخل فيه التشكيالت.
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الزيت والزيتون ..أنت
حممود حبيب

َ
شعراؤنا صالوا لديك وجالوا
ّ
ببيان ِه ْم ..وأطالوا
وترنموا ِ
وأنا ُ
رأيت َلب ْي َد َر ْي َك َ
ورود ُه ْم
ُ
ُ ْ
قمح الهدى أكتال
ُفأتيت من ُ ِ
ُ
َي ْسري َ
القديم إليك ُم
بي الشوق
ِ
َ ْ ُ ُ ّْ ُ
وإلى
المكار ِم يعذب الترحال
ِ
ْإن يجمعوا أزهار روضة (صالح)
َّ ّ ُ
فأنا هنا السقاء ..والشتال
ُ
آنست َ
ً
هدى ..فجئتك قابسًا
نار
ُ
ما ال تحيط بكنهه أقوال
َّ
ِّ
عتقت من َّرياك ِدني ..والتقى
ُ
ُ
ٌ
بأصل ..والحياة وصال
فرع
ٍ
ُ
دانية القطوف َت َم َّنعتْ
ُ
عذراء
لرشف ُرضابها أحتال
وأنا
ِ
ُ
في صرح شيخ المجد أدخل آمنًا
ُ
في القاصدين فتورق اآلمال
أنا في رحابك أستريح ..وناقتي
ٌ
َّ
مأمورة فلينزل الخيال
ُأصغي أنا التلميذ حين َ
عبرت بي
ما ليس يبلغ شاطئيه خيال
يا صاحب القلم الجريء حروفنا
َّ
َّ
ُ
جفت وأنت المغدق الهطال
ُ
غصون العروة الوثقى ..هدى
أنتم
َّ
َّ
والسيف يجلو حده الصقال
ُّ
الحق نبض قلوبهم ..والصدق بعـ
ُ
ُ
ض طباعهم ..ووعودهم أفعال
َ
َ
سالفة
ينساب طيفك بي غبوق
ٍ
َّ َّ
فكأن كل عبار ٍة ..شالل
ِّ
ٌ
سرائر
عندي وحقك للحديث
ليست لغير المخلصين تقال
والناس لو قصدوا المعين لما اعترى
َ
بعض النفوس القحط واإلمحال
َّ
لكأن صوتك ما يزال بمسمعي
يا من تريدون الخالص ..تعالوا
َ
يفهموك وكم َ
قرأت عليهم..
لم
(والعاديات) فأرجف العذال
ِ
حتى إذا أزف الرحيل وأيقنوا
أن الحقيقة ُ
غير ما قد قالوا
قالوا :صدقت َّ
فإن سيرة (صالح)
ُ
ٌ
(واو) على ِّمر العصور و(دال)
		
***
ً
َّ
َ
ظن ْت (فرنسا)( ..الشام) مزرعة لها
َ َّ ُ
فأتى ُّ
الكيال
يلم البيدر
نسيت بأن الحقل ُّ
ري غديرنا
ُ
وعلى يدينا الفرز والغربال
الحرب (وابن ِّ
ُ
علي) أشعل نارها
ُ
والنار ُيذكي وهجها إشعال
ٌ
ْ
يسجد وال
جبل لغير الله لم
ُ
كانت لغير الصدق فيه غالل
عبقت بنافحة الفدا وديانه
واستهزأت بالمعتدين تالل
َّ
وتألقت في (الشام) راية (يوسف)
(وبميسلون) َّ
توحد األبطال
ٌ
ال لن ُّ
يمروا ..فالعقيدة وقفة
ُ
والموت دون حياضها استسهال
وزير للدفاع رأيتم
هل من ٍ
سقطت على أقدامه األهوال

ٌ
ٌ
شهيد في النضال وزيره
جيش
ُ َ
(يوسف) استبسال
هل بعد وقفة
ُ َ
ظمأى خيولك يا (هنانو) فاقتحم
ُ
والريح تجري ..والهبوب شمال
والثورة الكبرى لها (سلطانها)
في الثائرين ..وللسيوف صيال
جبل العروبة واإلباء تآخيا..
َ
هيهات ترضى بالخنوع جبال
َّ
قولوا لمن بعث األساطيل ..اتعظ
ُ ِّ
ُ
حصن الحق ليس يطال
(...الشام)
غراسهُ
يا من زرعتم للجالء َ
ُ
الغرس واإلكمال
طبتم ..وطاب
لم يكتمل ُ
ُ
الجالء ولم يزل
بعد
للغدر في (جوالننا) إيغال
***
جيراننا مهما تشظى حقدهم
ِّ ُ
والسخال سخال
الليث ليث
(مكروا ُ
ومكر الله أكبر منهم)..
ُ
وه ُم بأنساب ِّ
الرجال ..زوال
ِ
قل للذين تنكروا لحليبهم
ِّ
وهوى بهم عن ربهم إغفال
ال تفرحوا إن السراب مآلكم
ُ
آت والهروب محال
والوعد ٍ
ً
هذا زمان الجاهلية َّمرة..
ُ َّ
أخرىُ ..وي َ
والعقال
خصى العقل
أكرمت شعري أن يضيع بشتمهم
ُ
ُّ
فأقل ما في وصفهم (أندال)
***
ُ
َّ
ُ
األعراب جوقة خس ٍة
يا سيدي
ُ
ٌ
للغدر فيهم مرتع ..وخصال
إن يقتلوا ُ(ع َمرًا) و(عثمانًا) ..فقد
ُ
(عليًا) كي َّ
قتلوا ّ
يعم ضالل
وقابيل) فما
(هابيل
من يوم
ٍ
ٍ ُّ ُّ
ُ
تنفك كل حقيقة ..تغتال
ُ
يصير الله إرهابًا به
زمن
َّ
ٌ
(ومحمد) في زعمهم ..قتال
َّ
والزاعمون ُ
الله سربلهم بها
ُ
حقد الغزاة عليهم ينهال
يتخاصمون على الوضوء وماؤهم
ٌ
نتن ..ومسح وجوههم أوحال
ويجادلون هل الحجاب َّ
محر ٌم..
والغزو في أبوابهم يختال
ِّ
ٌ
ولقد يؤذ ُن للصالة منافق
ُّ
ويؤمهم بسجودهم محتال
ٌ
والصلح تقوى ..والهروب سالمة
ُّ ُ ْ ٌ
عدل ..والحرام حالل
والظلم
ُ َ
نبيك َّأن المسلمين شراذمٌ
أ
َّ
وبأرضهم تتربص األهوال
ً
سبعين ينقسمون بل وثالثة...
ُ
ُ
والله أعلم ما يكون مآل
َُ
ٌ
ُيستنزف (التنجف الشريف) و(بابل)
َّ
تتحس ُن األحوال
ونقول :قد
ٌ
يا سيدي أنا بالسياسة جاهل
لكن يدور على الشفاه سؤال
ما ُّ
ِّ
الخزي في أعرابنا...
سر هذا
ُ
أفما لهذي األوجه استبدال؟!

يا سيدي هذا ٌ
زمان ُي َ
زدرى..
ُ
ويكرم الدجال
فيه الصدوق
شاعر
سأقول واعذرني مقالة
ٍ
ُ
ُ
َّ
َ
خبر الحياة وهده التجوال
وأنا رأيت كما رأيت معاجزًا
ً
َّ
عربية ما إن لهن مثال
ً
فبعثت لله العظيم رسالة
ً
مفتوحة وتأكد اإليصال
ما صادروها في الطريق فليس من
عسس وال (جبريل) أو (ميكال)
ٍ
ُ
والبيت العتيـ
وأقول فيها( :القدس
ُ
ق) تأمركا ..حيث الثواب ُينال
وأنا أرى حجرًا جديدًا أسودًا
ِّ
عاصمة له استقبال
في كل
ٍ
وأنا ُ
َ
للثمه
الالهثين
رأيت
ِ
ُّ
يتسابقون ويكثر الضالل
وملوكنا َّ
ُ
(سجاح) َ
لجام ُه ْم
شدت
ُ ًّ ُّ َ
ٌ
واهب مفضال
وربك
ذال
َ ٌ
ومن المحيط إلى الخليج مبارك
ُ
الغباء وبوركت (راحال)
هذا
ٌ
حاكم قالوا له:
فإذا تنحنح
َ ّ
َّ
(اسمال) وردد لحنها (الكورال)
ٌ
َ
متخم في قصره
تثاءب
وإذا
ُ َ
ُ ِّ َ َّ ُ
ع ِزف النشيد وردد الموال
ٌ
ُينفى (أبو ٍّ
ذر) ُويصلب (طارق)
ُ
و(ابن الوليد) عن الجيوش يقال
ٌ
ُ
الدويالت ُّ
الرقاع مصيبة
هذي
ُ
واألمر فوضى والحروب سجال
والحاقدون على العروبة ِّ
وحدوا
َّ
ُ
وبيعر ٍب تتقطع األوصال
ٌ
ٌ
إن كان (إبرهة له فيل) فما
زالت بنا تتكاثر األفيال
ُّ َ
َّ
رب أستثني (أبا
(تبت يدا) ..يا
لهب) ..فقد أمسى له أنجال
ٍ
ُّ
َ
محنة (كربالء) يهزنا
من يوم
ِ
ٌ
داء بأرض الرافدين ..عضال
َّ
أيجوع أطفال (العراق ..وغز ٍة)
ُ ُ
وعلى العواهر تغدق األموال
ً
ِّ
وأمام كل المسلمين جهارة
ُ
ُ ُ
ُيغزى العراق وتقصف (الصومال)
ُّ
وتفر من ساح الجهاد خيولهم
ولها (بماخور الخنا) ..تصهال
خائن
جل المسيح ..فكم (يهوذا)
ٍ
ُ
ُّ
َّ
النبي وهمه استئصال
غدر
ٌ
ُّ
التصح ُر في النفوس وراثة
هذا
أم في النفوس استوطن اإلذالل
ٌ
ال ُّ
مؤمن
الرب أمريكا ..وال أنا
إن الصالة مع ُ
البغاة ..ضالل
***
ٌ
َّ
من مبلغ عني اإلمام لعله
َ
ُيقصي الجباة وتستريح الحال
ً
الشهد يسرقه اللصوص جهارة
ُ
حتى رغيف الخبز ليس ينال
بعض البطانة ِّ
دجنت (فتدولرت)
َّ
واألكثرية لفها اإلهمال

نم يا (محمد) إن (حاخاماتهم)
عادوا لم َّ
تتبدل األحوال
(وبنو قريظة والنضير ..وقينقا
ع)ِّ ..
وجمع األعمام واألخوال
ُ ُ ِّ ِ
والشعر صنعة كل من ليست له
صنعة ..والمبدعون عطال
من
ٍ
(فيفي) تساوي (األخطلين وأحمدًا
ُ
ُ
 ..وأبا العالء) َويرجح المكيال
ٌ
أفال نويفذة فيسطع نورها
أم َّأن إشراق الصباح محال
***
(هيا اركبوا في الفلك بسم الله مجـ
راها ومرساها) وصاح (بالل)
حيا على الفتح المبين وبايعت
َ
أسد الكرامة في الجنوب رجال
َّ ُ ُ
ها إن ما بش ْرتكم يومًا به
َّ
َّ
ٌّ
حق ..وضل الخائف الجفال
َّ ِّ َ ُ
(هيهات منا الذلة) انبعث الحسيـ
ْ َ َ
ن) و(ذو الفقار) وأرجف األندال
ُ َ ُ ُّ
الص ُ
الحق ُّ
راح وإن ُه ُم
ال يسجن
سجنوا الحقيقة فالجمال جمال
ها نحن في أفياء مجدك نجتني
ُ
ما سوف تعرف قدره األجيال
عزم ُ
ٌ
ً
هدى ..ومن أسمائه
ونفح
(حسن ...ورعد الصدق ..والزلزال)
ٌ
ٌ َّ
وجه توضأ بالسنا ..وعمامة
ُ
ٌ
شمس نورها وهالل
سوداء..
ما مال عن نهج الوفاء بناْ ..
وكم
معشر عرفوا الصراط ومالوا
من
ٍ
َي َه ُب اعتناق المكرمات مواسمًا
فاقطف إذا كانت لديك سالل
ُ
خرجت على النصوص فعاذري
أنا إن
ّ
أني بهمي ناءت األثقال
إن نحن غالينا ِّ
بحبك يا (أبا
ٌ
هادي) ..فبعض بالخيانة غالوا
ُ
ُ
األعداء طاش صوابهم
واإلخوة
إذ كيف (حزب الله) ليس ُيطال
***
يا سيدي نزل الخريف بساحتي
ْ
َ
شيب نبال
ضيفًا ِوريشت للم ِ
قد يفقد الزيتون من أوراقه
بعضًا ليجري بعدها استبدال
ُ
الزيت والزيتون أنت ..ونحن ِم ْن
َ
عين حروفنا تنسال
هذا الم ِ
ُّ
ُ
ننصب للظباء شراكنا
سنظل
مادام في هذا الربوع غزال
صالح األعمال َّإنك ٌ
يا َ
خالد
فينا وتحفظ عهدك األجيال
لو نجتني من فيض ف ْقه َك َ
زادنا
ِ ِ
لم يبق بين صفوفنا ُج َّهال
ليس الكثير بأن ُي َ
(لصالح)
شاد
ٍ
كرامة تمثال
أرض
ٍ
في كل ِ
ُ
حافظ
(بشار) وحكمة
إقدام
ٍ
ٍ
ُ
َ
بهداهما يسترشد األشبال
َ
ُ
وقفت أمام مجدك عاجزًا
فإذا
ُ
فالعجز عن نيل الكمال كمال
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لهفة وحنين

هكذا قال أبي

د.راتب �سكر

|

لهفة

َ
أخضر الروح
أعطاني نشيدًا

وهمي حصان جامح
يطوي الفالة مباعدًا حزني عن األيام

َ
مجنون الرؤى
وصوتي كان
َ ّ
ات لياليه
أسلم أن ِ

فالدنيا مؤاتية

ْ
خراب
إلى أرض

ومن أهوى تطارحني القصيدة

هذه لهفة روحي
ّرت ْ
بت شعري
ً َ
ضاق ً
صبرا
رسوال
ً
ً َ
وكتابا تاق شوقا

من الحنين!

ْ
وانحنت فوق سريري

في فناء واحتها
ُ
يظللنا النخيل بما تهادى
في أغانيه العذاب

حنين!
لجواد من صهيل
ٍ
في صحارى من ْ
غياب
ً
أغمض العين طويال
في مالهيها

ترجمانًا لمشوق
هام ً
َ
دهرا في البراري
ً
صارخا :ليلى
ْ
وليلى لم تزل هيمى
بترتيل أناشيدي
وتفسير غموضي

أرى من عدوه ً
وقعا ً
قريبا
ُ
تسرح الرؤيا

ْ
لخطاب
خطاب
من
ٍ

كتطريز األناشيد

ْ
كم رأتني عائدًا

ْ
كتاب
بأوراق

أحدو مسيري

ٌ
فارس َ
صهوت ِه
هام على
ِ
ُ
ناديته :ياصاح

ً
رافعا صخرة حزني ً
عاليا
ْ
وغياب
بيت حضور

ح�سن بعيتي

ْ ْ ُ ُ َْ
ً
الحبر ليال
ذرف
لم أكن أتقن
ِ
ٌ
ْ
َ
ُ
ُ
رح...
حين
تنمو وردة بيضاء من ج ٍ
ُ
الغمام...
لترويض
وال أحفظ أشعارًا...
ِ
ِ
واقفًا ُ
العمر
ناصية
كنت على
ِ
ِ
ٌ
وش ْ
عري..
 ...وأحالمي فراشاتِ ..
ْ ُ
ْ
ُ
تك ْن ُ
أغصانه النشوى
انحنت
بعد
لم
ُ
ْ
ْ
الكالم..
 ..ولم تنضج عناقيد
ِ
ُ ْ َ َ
نفسك....
ال تخن
َ
يوصلك الدربُ
ِث ْق بالدرب كيْ
ْ
بالفجرْ ..تب ِص ْر
وثق
ِ ...
ِ
َّ َ
ْ
ٌ
الليل أن الليل وهم...
صميم
في
ِ
ُ ِ
َ
ْ
وإذا األفق تجهم...
ْ
َ
ْ
ْ
فتعلل باألغاني كي ترى دربك ..يا ابني....
ْ
وتعلم...
....
ْ
ُ
الغيم...
كاء
من ب ِ
ِ
ً
َ
الحزن يغدو جدوال...
َّأن
َ
ورد ...أوِ ..ك ْ
تاب....
أو حقل ٍ
َ
قال أبي َ
احتضار
ذات
 .......هكذا
ٍ
ّ َّ
ً
َ
ثم ..لف البحر منديال...
ْ
وغاب..
ْ ْ ُ
ُ
لم أزل أذكره...
َ
بالوجد
يوم رآني طاعنًا
ِ
واألحالم أعلى بسماءينَ ..
ُ
وت
وم ٍ
ِ
ْ
من ِتالل ْ
العمر...
ْ
يقطع ..خيوط َ الوهم ْ
كي أهوي
ْلم
ِ
ً
على ْ
ظلي قتيال..
ْبل دنا ْ
من لهفتي..
واس َّتل ْ
ْ
من َع ْي ْني ِه ْبرقًا...

َ
قال يا ْابني: ..
ْ
بالغيم....
 ال تثقِ
َ
الغيم ال أرضًا....
َّإن
َ
َ َ
ْ
فتب ْ
أحالمك البيض
ني فوقها
ْ ُ
ودفئًا...
وال سقفًاً ...فتلقى تحته ْأمنًا ِ
قد ُ
ْ
تراه
ُ
َ
الحزن على ُج ْرح المدى
يذرف
ُ
ُ
لكنهْ ...
َ
األحالم أيضًا
قد يذرف
ُ
َّ َ
مثل هذا ْ
بعض الناس يا ْ
الغيم
ابني..
إن
ِ
ُ
ُ
يزداد علوًا....
َ َ
ُ
ً
ازداد خواء....
كلما
ْ
وه َو ال ْ
يص ُلح للسكنى....
ُ
َ
ود ُ
عته ْ
وال يحفظ ما است َ
من عبق األسرار
ْ
ْ
عليه ْ
الري ُح...
 ..إن هبت ِ
ُ َ
ْ
المشتهى...
بالبعيد
فاح ْلم...
ِ
َ ْ َ
ْ ....إن خ َ
عيناك
فت ْأن تصدأ َ
ِ
ْ
ْ
للريح...
تقل
ال
ولكن.....
ِ
ٌ
إني فاعل شيئًا غدًا..
ْ
واح ْلم ْ
بصم ٍت..
 .....كن خفيفًا..
َ
ناصع الرؤيا على الدرب
بالنشيد..
اختز ُله
ِ
ِ
َ
وال ْ
الوقت..
ته ِد ْر رمال
ِ
َ
الوقت يا ْ
ابني
َّإن
ٌ
سطوته
كالسيف ..في
صارم....
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
األشياء..
يقطع
لكنه ...ال
ْ
َ
بل ....يفض ُحها..
ِعدني إذًا...
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْأن تكمل األحالم من بعدي..
ْ
وأن تقرأ َ لي...
َ
ْ
وتبكي..
فاتحة الشوق ..
ِ
ُ
َ
ُ
كلما أعطاك هذا البحر درسًا...
َ
ْ
أزل أذ ُ
ْكر ما قال أبي
لم
َ
ْ
ذات احتضار ٍ..
يا ُب َّ
ني....
ْ َ ََ
ال تدع خوفك يمشي
َ
َ ْ
أمامك..
الخطو
واثق
ِ
َ
صادفت ُحلمًا نازفًا
وإذا
ْ
جراحات المدى
فالثم
ِ
َ ْ
الورد سالمك..
واقرأ ْ على ِ
يا ُب َّ
ني...
ْ
تقل َ
اكتراث
دون
ال
ٍ
ْ
ْ
ُ
ْ
شيخ المنافي ِحكمة ً
لم أعد أحتاج من ُ ِ
أو ْ
البيت ن ْصحًا..
سياج
من
ِ
ِ
ْ
تقل َ
اكتراث..
دون
ال
ٍ
ْ
ُ
ْ
َ
َبسقت أغصان عمري
ُ
أصبحت ْ
أكبر
ها أنا
وتذكرْ..
َ
ْ َُ
هامة األشجار أعلى
كيف صارت
قب َ
َ
حين َّ
لت َي َد َّي....
َ
يا ُبن َّي....
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ح�سن عبد احلميد ح�سني

َ
َ
أعطوك ُ
أبناء الوفا أصواتهم

ّ
َ
كــالنجم ُ
المنير نجاحــا
فسطعـت
ُ
ُّ
َ
ولك الكـفاءة بالفضائـل والنـهى
ُ
سيشهد نـاخبـوك صـالحــا
وبهم
ٌ
َ
لحافـظ
العهود
يـابـاسـل يـرعى
ٍ
ّ
ُ
ويتبـع َ
نهج ُـه الـوضـاحـا
ُيـثـري
ورسالـة!
بحكـمة
تقفو الرسول
ٍ
ٍ
َ
وقبست من عيسى المسيح سـماحـا
وترى بإرضاء الشعوب ومجـدهــا
ّّ
ُ
َ
درب الكـرامة والعـلى الطمـاحــا
ُ
َ
المثال ُ
ــــة
أنت
المرتجى فـي ّأم ٍ
نرجو بـــه للعــامليـن فـــالحــا
َّ
ّ ً
ً
ُ
بش ُ
قـوميــــة
يـرفــع رايــة
ــار
َ
ُ
وتنشـد اإلصالحـا
الهـوان
تـأبى
ّ
ُ
فتنــة
بشـائـر نصـره مـن
هـلت
ٍ
َ
حمقــاء أفـرخ ُّ
شـرهـا األتراحــا
ّ
َ
ّ
ـــة !
الجـموع بعـز ٍة
هـزم
ومحب ٍ
ً
َ
القلوب مهابة أو راحــا!!
تسقي
ُ
حملت يمينه ذا الفقار فـأحدثت
ًّ
بين األعــادي هــزة وريـــاحـا!
ّ
ُ
والخير في الشعـب العـظيم وجيشه
ّ
ُ
إذ َّ
هـب يمحـق ُمجـرمًا سـفـاحـا
ّ
ُســحقًا ألعـداء اإلخــاء فــإنهـم
ِّ
سـك ُ
ـين ُكــفـر لم يــزل ّ
ذبــاحـــا
ٍ
ُ
ّ
وإذا ِّ
تشـوهـت أخالقهم
الرجـال
فـأقـم عـليهم مـأتـمـًا ونـواحـــا!
ُ
قـد َ
ُ
الفساد وأهل ُه
آن أن ُيطـوى
َ
ونعـيد للوطـن الحزيـن صباحـــا

ُ
ون ِّ
بحاضر
ـجد َد الماضي المجيد
ٍ
سـمح وننشــر بيـنـنا األفـراحـــا
ٍ
ُ
ٌ
سقاه األكـــرمون َ
دماء هـم
وطن

كـي ال ُيضام َّ
وقـدموا األرواحــــا
ً
ً
يسـتبسلون بطـولــة ورجـولـــة
ً
ويعـانقـون شـهـادة وكـــفـاحـا!
ِّ ُ ُّ
الط ُ
هر لم ينبت لنـا
لــوال الدمـاء
قمــح وال ُ
ٌ
ورد الحدائق فاحـــــا!
والخـائنون األســفلون بغدرهـم
زرعـوا عـلى ّ
الصدر الكريم ِرماحــا

يا ّ
رب بارك من حمى وطنًاومن

َ
َ
البنـاء وأوقــدالمصباحــــا
رفــع

واقطع أيــادي العابثين بــأمنــه
والنـاشرين مـواجعـًا وجراحـــا

ّ
َ
لم ألق في كل الوجود كموطني!

ً
بـلبال ّ
ُ
َ
صـداحـــا!
يلهم
فـردوس
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ظمأ في ليلة غزيرة المطر
|

�أحمد جميل احل�سن

ً
مساء حين كان المطر يتساقط غزيرًا على المدينة يمسح
سواد البارود عن البيوت ،ويغسل الشوارع المضرجة بجروح الناس،
كانت «حياة» ابنة حسن الفرام تستعد لقضاء ليلتها المعتادة
يوم الخميس مع زوجها في طقوس حميمية اعتادتها منذ
تزوجت ،دخلت الحمام ،دلقت الماء المطيب بالورد على جسدها،
ّ
دلكته بالليفة الناعمة ،نظرت إلى بطنها ،أدهشها التكوير
ّ
ّ
الخفيف ،تمنت لو أنه يزداد انتفاخًا يحتضن بداخله نطفة من
ّ
صلب زوجها تكبر وتكبر ،حتى تبدو كرة مختبئة داخل جوفها.
وقفت أم��ام المرآة ملفعة بمنشفة كبيرة ،وحبيبات الماء
تتقافز هاربة عن رأسها إثر ضربات أصابعها على شعرها بجنون.
تهمس لمرآتها بما يشبه البوح « :ليت المطر يستمر بالتساقط،
ّ
عله يبقي المدينة هادئة ،حتى أستمتع بمداعباته ،وأستمع إلى
همساته بشكل أكثر وضوحًا وإثارة « .
ّ
حركت مفتاح المدفأة ،فازداد اللهب المتوقد داخلها ،نظرت
إلى مالبسها المتناثرة على السرير ،احتارت أيها تلبس هذه
ّ
ليال مشابهة .دندنت بينما كانت
الليلة ،فكلها ارتدتها له في ٍ
ّ
ّ
ترخي التفريعة النهدية على فخذيها البيضاوين « :الليلة الليلة
يا سمرا يا سمارا الليلة يا سمارة «.
قال لها قبل خروجه حين كانا يرتشفان القهوة :أشعر
ّ
بسعادة غامرة كلما جلست معك.
ّ
حدق ّ
مليًا بصورة قبة الصخرة المتوضعة على الجدار ،أخفض
رأس��ه؛ جالت عيناه على وجهها؛ انفرج ثغرها عن ابتسامة
ّ
لنعجل يا حبيبتي
متسائلة .تابع وبحة رج��اء تسكن صوته:
بإنجاب األطفال ،أريد أن يمتلئ بيتنا بصخبهم وصراخهم،
أتوق إلى ذلك اليوم الذي تنجبين فيه طفلنا .تذكرين يا «حياة»
ّ
أيام الخطوبة حين كنا نسترق بعض الوقت ونذهب إلى شاطئ
مدينتنا الجميل ،أتذكرين ذلك اليوم الذي كان فيه خاليًا والبحر
ساكنًا يشبه الهدوء ،ونسيم رطب يمر على وجهينا فينعشهما،
نتجاذب أطراف الحديث ،قلت لك وقتها أريد الكثير من األطفال،
ّ
أجبتني« :سأنجب لك دزينة من الذكور واإلناث « كنت تودين
البقاء كثيرًا ،لكن فجأة أرعبك هدير الطائرات وجعلنا نعود على
ّ
ُ
صرخت وقتها يا لحظنا العاثر والتصقت بك  ،لكن
عجل  -.نعم
ّ
يبدو أن الليلة ستكون هادئة.
ّ
أتمنى ذلك ،منذ زمن لم نشعر بالهدوء ،وجوه الناس شاحبة
حزينة ،يبدو عليها اليأس.
 كل يوم أخرج فيه من البيت ،ال أرى سوى الدمار والخراب،ّ
أرى تشابهًا في الوجوه ورتابة مقيتة ،حتى أشجار الحدائق
وعلى جانبي الطريق استوطنها الغبار ومالت أوراقها إلى السواد
وفقدت بهاءها.
“ليت المطر يشتد غ��زارة” ترددها بين الفينة واألخ��رى.
فيما صور أماس دامية متفجرة انتزعتها من بين يديه ال تفارق
مخيلتها كلما تهيأت لقضاء ليلتها الحميمية معه.
تحاول أن تهرب من صور الموت الذي يفاجئ المدينة ،تلملم
شعرها الرطب تنثره على كتفيهاّ ،
يتلوى في تراقص ماجن.
كان الوقت ضحى عندما خرج من البيت ،واستقل سيارته
ّ
قاصدًا دار األيتام التي يعلم فيها ،ليس لديه اليوم إال حصتان،
ّ
ّ
قبلها عند الباب ،غمزته بعينها ،ابتسم همس »:الليلة» ابتسمت
ّ
وهزت رأسها إيجابًا .قال لها :سأذهب اليوم إلى «بيت الهيا»
ً
لزيارة والدتي ،قد أتأخر قليال .
متوتر ،صوت
بترقب
تعلق ناظراها بالساعة وأذناها مرهفتان
ٍ
ٍ
محرك ّ
سيارة يحدث ضجيجًا ،وعجالتها تنهب اسفلت الشارع،
ّ
تجمدت أوصالها بانتظار أن يلج مفتاحه في الباب ،تشعر بالرغبة
إليه أكثر« :سأقول له إنني كنت أسهر وحدي والمدينة نائمة،
ّ
أحلم أنك تدخل البيت ،تقبلني ،تسرح يدك في شعري ،تبحث
عن مكامن أنوثتي وعطري ،ألقي برأسي على كتفك ،أغمض عيني
وأسرح نشوانة ،أفتح عيني فأرى ابتسامتك تمحو السواد من
حياتي»
ّ
تتجمد للحظة وأذناها تصغيان السمع إلى هدوء الليل ،يهيأ
ّ
إليها أنه تأخر كثيرًا ،فكرت أن ترتدي معطفها وتخرج تنتظره
تحت المطر ،تناولته ،توقفت ،أعادته إلى المشجب ،جلست على
ّ
حافة السرير كزنبقة ظمأى تهزها الريح .
كانت «حياة « تحب أن تذهب إلى الشاطئ تتأمل الموج،
وتسرح في عالم تظن أن فيه الكثير من األس��رار ،وفي أيامها

المعتادة ،كانت تستمع صباحًا إلى زقزقة العصافير فوق األشجار
المحاذية للدار ،وتطرب إلى جلبة الشارع التي تزداد لغطًا رويدًا
رويدًا.
ذهبت بعد خ��روج زوجها إلى السوق ،س��ارت في الشوارع
مستأنسة بأصوات الناس التي تخرج كل يوم ً
وفاء لوعدها مع
الحياة ،تسعى إلى رزقها رغم الحصار والقصف المجنون ،تتابع
ّ
الصبية سيرها بغبطة وثقة ،تعرج إلى محل أدوات الزينة تنتقي
وم ْ��ر َو ْد الكحلة العربية ،تجتاز أكوامًا
قلم أحمر
الشفاه الخمري ِ
ّ
من الركام ،توضعت خلفها بسطات الخضار والفاكهة ،تقف
أمام بائع السمك ،تتردد كثيرًا ،تعد النقود التي معها تتمتم« :
السمك اآلنّ ،
لنترك ّ
فربما وصلت المساعدات قريبًا وقبض رواتبه
ّ
كلها « .
ّ
قفلت عائدة إلى بيتها عندما ّ
رمادية
تلبدت السماء بغيوم
كثيفة ،وبدأ رذاذ خفيف بالتساقط .
تجول عيناها في الغرفة ،تود لو تراه في مكانه المعتاد،
ُّ
تعم فيه
ساهمًا يفكر بما آلت إليه األم��ور ،يحلم بمستقبل
الفرحة واألمان ،شعرت أن قلبها ينقبض ّ
بشدة ،رفعت رأسها،
ً
ّ
أشالء ألطفال وأجساد نساء حوامل
تخيلت أمورًا مرعبة ،تصورت
ممزقة تكسوها الدماء ،بيوتًا تهدم على رؤوس ساكنيها ،وأنينًا
ّ
ّ
تشب مذعورة ،شلتها المفاجأة
مستغيثًا يتسرب من تحت الدمار،
وكأنها ترى الموت ألول مرة .وقفت أمام النافذة تراقب المطر.
الهدوء يخيم على البيت الصغير في نهاية شارع «كمال
عدوان»  ،الظلمة مدلهمة وال يسمع في الخارج سوى صوت المطر
يتساقط بغزارة ،الشوارع خلت إال من األشجار المتمايلة على صفير
ّ
الريح القادمة من بحر المدينة .أشعلت الشموع وزعتها على زوايا
المنضدة ،ولم تنس أن تضع الشمعة الكبيرة في مكانها المعتاد
منتصف الطاولة .ذهبت إلى المطبخ؛ أحضرت صحونًا صغيرة
فيها بقايا من المكسرات وبضع ّ
حبات من الفاكهة كانت في
البراد منذ ّ
مدة .جلست إلى المنضدة بالقرب من المدفأة؛ وعادت
ّ
ّ
ّ
تحدق باللهب المتراقص أمام اللوحة البلورية الصغيرة ،شعرت
ّ
ً
ْ
َ
ُ
بالدفء قليال ،ذهب وعيها إلى أبعد من اللهب ،واجتاز المدفأة،
وخرج من البيت كليًا ،وراح يسرح في نهارات وليال حنونة ،قضتها
في بيت والدها عندما كان الظالم يداهم آخر النهار ويغتال
ّ
شفقهّ ،
تشدها تلك اللحظات التي كانت تجلس فيها على حافة
ّ
ّ
« دكة « البيت المنخفضة المقابلة تماما لبحر «غزة» ،ترقب مشهد
ّ
ّ
الشمس تغوص خلف الخط الفاصل بين الليل والنهار ،ينهرها
والدها بصوته الجهوري:
ّ
( -ادخلي يا حياة الدنيا ّليلت) .سرحت باللقاءات المسروقة
التي كانت تقضيها مع «صابر» بعد تخرجه من جامعة دمشق
ّ
ّ
وعودته إلى «غ��زة»؛ كانت تشعر وقتها أن الدنيا كلها ملكها
عندما تلتقيه وتتجاذب أطراف الحديث معه ،وترى أن السماء
ّ
توضعت على جبينه ،وأن البحر يتماوج في عينيه.
تزداد الريح شراسة ،وميض البرق يلمع على أطراف المدينة
وفوق بحرها ،الرعد يقصف ّ
بقوة شديدة  ،يزداد المطر انهمارًا
ويزداد توترها .
أخيرًا اقتربت ّ
سيارة من البيت ،وسمع هدير محركها كما لو
ّ
أنه داخل الغرفة ،تنفست الصعداء وهرعت إلى الباب بينما كان
يفتحه ،ابتسمت عانقته بحرارة ،همست « :تأخرت ،خفت كثيرًا
وأنا أنتظرك ،شعرت وكأن دهرًا مضى ،خفت أن تذوب الشموع
قبل وصولك».
ّ
ضمها بحنان ،أجلسها أمام الطاولةّ ،ربت على كتفها ،خلع
سترته ،جلس قبالتها ّ
حدق بعينيها ،رسا شوقه في مرافئهما
ّ
وسرحت رغبته في ابتسامتها ،قبلها ،تراقصت بقايا الشموع على
استحياء.
مرة؛ عندما كنت ّ
السيارة ِّ
تهور أكثر من ّ
ّ
أعجل
تمتم  :كادت
الوصول إليك.
ّ
فجأة اغتالت االنفجارات هدوء الليل وامتزج دخان البارود
بالمطر الغزير ،هدرت الصواريخ في فضاء الغيوم القادمة إلى
مواسم العطاء ،لم يكترث ،لم تكترث .وقفا ،سارا متأبطين إلى
السرير ،استلقيا.
التحم جسداهما بجنون وذهبا في رحلة مع الحياة.
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1
أنا و (اآلن)
ِّ
البرتقال المتصابية
مغموران بظل شجرة
ِ
ِ
ٌ
اتكاء على ظهر ِه حنون
لظهري
ُّ
ُ
لقيلولة السنة
ًا
د
استعدا
وتتثاءب
بطنها
تمد
السماء
ِ
ُ
ُ
يشرب النبيذ
والماء
ُ
فيتصدع رأس السمك
2
في هواجسنا العذبة
َّ
وطفولتنا المكثفة ْ
ما عرفنا على (اآلن) كذبًا
روى بأنه :
ُ
سي ْع َص ُم عن المسير
ْ
َ
َ
ويومًا ما سي ِصير
ً
عاطال عن المستقبل
ْ
ً
عاطال  ..عاطل
3
زجاج متمرد
تفتت القمر إلى
ٍ
وسرعة عشوائية
بارتباك
تواقع
ٍ
ٍ
كأنه مصاب باألنيميا
أو ربما هيستيريا مريرة
ُ
(ج ِّرح لين الندى بعهر)\
مرقعة بسخاء
مناديل
وتحت
ٍ
ٍ
تابعت التوأمتان زراعة الكرز بخوف
على كل غصن تضعان َ
عشر بذور
ٍ
حتى موسم الشراب .
4
هوذا (اآلن)
ً
ُ
سراب سريع
من
أخيلة
ينهض
ٍ
كمبعوث من يد االستخبارات َّ
حيًا
َّ
المغطى بالك ْلس العفنْ
راميًا َ
رداء وجوده
َِ ِ
لينتفض بزوايا األذهان غبارًا ف ْ
تور .
ِ
َّ
اصة ويدور\
يدور بخبرة رق ٍ
واضعًا إحدى وعشرين سيجارة في فمه ,
ُ
ِّ ُ
آلخر مرة
يقلم أظافره ِ
يرتدي إزار الفالحين
وقميص المثقفين
ْ
االرستقراطيين,
وحذاء
ُ
ُّ
وجاريته تشد له حزامه الجليدي
بقطع التوت األحمر
المزين
ِ
ليمضي...
ويمضي بارتباك
ويمضي !
5
ُ
َ
بالرعش
يعقد
ِ
الشمس َ ِ
َ
ِّ
ُ
الطالس ِم
ويلقن الطبيعة بعض
ِ
وينفخ بالوادي
ُّ
فيحمر قاعه ويهذي مهلوسًا
أنا الجحيم
أنا الجحيم
أنا الجحيم
(التكبر يفتح أكياس الوجع)
6
عند مطلع حياة الشمس
بحذر
يقف(اآلن)
ٍ
كثير حركة الجفون
مقلتاه ضائعتان تبحثان عن مستقر بمشارف البروج
والعرق ينبع منه بشراسة

|

ُ
وكأنه تمثال نافورة ماء بحديقة (أوست يريان) .
بابتسامة مترددة :
يهمس
ٍ
لألبدية يا رفاقي
استعدوا
ِ
ويهوي مرتطمًا بغباشة الصخور
ببطء يلتحم بها,
ببطء ٍ
ٍ
ودمه في سديم الهمِّ
يتسرب ويعول
7
ٌ
غيبوبة
َ ْ ُ
واتحاد
بحرفية
الناس
رؤوس
تغ ِزل نفسها في
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٌ
أموجود يا من تدعى نفسي ؟-
(قلت)\
َّرد أنا :
ال تخف
َ ْ
َ
َ
َ
َّ
شخص تجرد من شخ ِص ِه مؤقتًا
كل
ٍ
8
َ
الشطآن زحفت تمت ِز ُج بالجبال
لم يبق لك يا ُ
بحر مرسى)
صرت لألبد مشاعًا بتياراتك العنيدة),
9
صرخ أحدهم :
ُ
ُّ
إنس تختال
همسة
كل
ِ
ٍ
ٌ
ٌ
يحتويها ثمالة وغرق عميق ,
ومات
(لقد كان قربانًا لآلله)
10
َّ
مش َط ْت ما راحْ
بعد غفو ٍة
ْ
تفتحت العيون تدريجيًا
األغمق إلى األفتح
من
ِ
لرؤية ما  ,غريبة :
تمهيدًا
ٍ
جسم القدرْ
َّ
ُ
تعرى
رب من ْ
وتفتق ٌ
قمر
ُ
وما أن ُأ َ
ُّ
الكريستالي العظيم
ضيء الجبل
حتى رفرف الوشاح المنقوع بالبخار األزرق
آذنًا بمشوار ٍ ٍّ
حر ّ
شيق
10
خربشة الماضي
قانون الحاضر
11
الورود تلقي بنفسها على المواكب
بتصاميم أشهى من المثلجات ,,
شيء بات رائعًا !
كل
ٍ
الضحكات المغموسات باألكاسيا
الم َ
اإلحساس الدامي ُ
حمر ألحجار القلعة
المنضدة المرتبة آلخر سجدة الحصى
والفراشات الخفيفات يفتحن أيديهن
ويرقصن (كويك ستيب)
والفضاء َ
قرير العين بما يرى
12
يصيح الماء الثمل :
لقد تربع الوجود
على شارع المسافرين
ّ
مانعًا رفة الروح أن تميل
َ
القدر \
مانعًا
أن يسيل
13
مات المستقبل والماضي
مات المستقبل والماضي

ما أن يضع كفه في يدها الناعمة حتى
يغمرها العرق ،ذلك أنه عرق المودة وال شيء
أسمى من المودة في الحب ،كانت المصافحة
بينهما أحد أشكال التعبير عن المكنونات
الدفينة التي تشتعل بها قلوبهما كلما
التقيا.
ك��ان يقرأ من خ�لال نظراتها ما يمكن
لها أن تقوله؛ أما إذا ما تعثرت الحروف على
شفتيها ،فهو مستعد أن يصغي إليها
بكل ما ملكت جوارحه ،ويكفي أن تتلفظ
بكلمات قليلة حتى تعيده مراهقًا ،صبيًا ال
ً
يعرف سبيال إلخفاء نبضاته المضطربة ما أن
يلتقيها حتى تنقله إلى عوالم ال يعرف لها
حدودًا ،يشعر أحيانًا بالذنب بعد أن يخلو إلى
نفسه ،ويكاد يقرر أن يضع حدًا لعالقة غير
متكافئة ،ولكنه كلما التقاها أسقط في يده
وبدا ضعيفًا واهنًا أمامها ،ربما ّ
سوغ األمر بأنه
المرة األولى في حياته التي يشعر فيها أن
له قلبًا ينبض وعاطفة ملتهبة ،أليس ذلك
من حقه؟!
...رغم معرفتها بأنه متزوج ولديه أوالد،
بدأت تتردد إلى بيته بين الفينة واألخرى،
واستطاعت أن تبني جسرًا من الصداقة
مع زوجته ،وأن يصبح لديهما اهتمامات
مشتركة ،ولم يكن يخطر ببال زوجته أو أي
من أفراد عائلته بأن يكون بينه وبين (نوال)
أكثر من عالقة الطالبة بأستاذها ،ولطالما
تحدث عن ذكائها ونشاطها؛ األم��ر الذي
جعله يهتم بها أكثر من غيرها من الطالب،
كانت هذه هي البداية ،ومع مرور الوقت سمح
لها بالتردد أكثر إلى مكتبه في الكلية ،وبدأ
يجس نبضها من خالل أسئلته المتعمدة
ً
ومحاوال
لها لمعرفة رأيها بأمور شخصية،
ِ
إشراكها في شتى المواضيع العامة والخاصة
بطريقة توحي برفع التكلفة بينهما.
استطاعت (ن��وال) وبحسها األنثوي أن
تفهم ما يريده أستاذها؛ لذلك لم تمانع
عندما طلب إليها ذات مرة أن تأتيه إلى بيته
ألم��ر ما في نفسه ،ربما لجعلها تكتشف
طريقة حياته من الداخل؛ حيث قدمها إلى
زوجته وعائلته.
 ...كانت زوجته هذه هي ابنة عمه التي
تزوجها بطريقة تقليدية كما هو متعارف

ح�سان علي

وس��ائ��د ف��ي المجتمع ال���ذي يعيش رغم
قناعته بها وإرادته التامة؛ حيث مضت بهما
الحياة بعد ال��زواج تسير بشكل طبيعي؛
وما زالت على هذا المنوال تمضي وال بد أن
تدوم ،غير أن أمورًا أخرى استجدت وطرأت
في حياته عندما دخلت (ن��وال) على الخط
وشعر بحاجة كبرى إلى التغيير رغم محبته
واحترامه الشديد لزوجته التي ّ
يعدها مثالية
وطيبة وذات أخالق عالية ،همها األوحد خلق
أجواء عائلية مناسبة والعناية الفائقة بأمور
بيتها من خالل دأبها المتواصل في أعمال
التنظيف وطهي الطعام وغسل المالبس ،أما
عدا ذلك فال شأن لها بشيء منه.
 ....وأما (نوال) فمن جانبها عملت وبكل
ما تملكه من سطوة وقوة شخصية وحضور
آسر ،على انتزاع أستاذها واستحواذها على
قلبه ،وما فتئ يخبرها عن أمنياته لو أن تقدم
الزمن بها وتأخر به لتتقلص سنوات العمر
الفاصلة بينهما ،لكان له شأن آخر معها؛ غير
أن نوال كاشفته ألكثر من مرة عن مخاوفها
من أن تفتر عواطفه تجاهها ،مؤكدة له أن
ما يجمعهما قدر ال مفر منه ،وحينما سألها
عن سبب تمسكها برجل مثله له ماله من
التزامات عائلية؛ أجابته أنها تحبه من أجل
الحب ،وستبقى كذلك حتى لو أنها تزوجت
من رجل آخر؛ ففيه وجدت عمرها ووجدت
المعنى الحقيقي لسبب وجودها ،وتمنت
عليه أن يبقى على العهد.
فكر مليًا بما قالته (نوال) ،وتمنى مثلها
لو أن��ه يستطيع فعل الشيء ذات��ه؛ إال أن
الواقع شيء واألحالم شيء آخر؛ ماذا ينقصه؟!
فكل شيء في حياته مكتمل؛ زوجة وأوالد
وبيت ودخل مادي ميسور ...ماذا يريد أكثر
من ذلك ..؟!
وفيما ك��ان األستاذ غارقًا في تأمالته
وأفكاره ،صوت يبدو عليه اإلعياء يناديه؛ هل
تريد قهوة قبل أن أنام ؟!
وقبل أن يجيب؛ كانت زوجته قد جاءت
لتريه عالمات االمتحان التي أحضرها األوالد،
وتبدو عليها أمارات السرور والسعادة؛ عندها
راحت به األفكار متجهة إلى (نوال) وقد اعتزم
في نفسه أن يضع نهاية لهذه العالقة غير
المتكافئة.
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وحشة َ
َ
السماء
تلك
ليؤنس
َ
ْ
|

عبا�س حريوقة

ٌ ٌ
ْ
الفضاء
طائر قلق في
يشتهي أن يرى الله
َّ
بأعشاشه ..
مر
ِ
ترى من َ
زرع
َ
َ
ترعرع
الموت فرخًا
األنامل..
بين
ِ
الجبين
فوق
ِ
ُّ
َ
ُ
يداعب
وحين يمل
َ
أطفالنا في
ْ
..الخفاء.
ُ
ُ
ٌ
طاردته العواصف
طائر
ُ
َ
يبيت!!..؟
أين
ُ ِّ
الزمان
ثعابين كل
ِ
ُّ
بأجراسها
تدق
ِ
الرقص أدعو
فإلى
ِ
َ
جميع الحضور
َ
ألحرس َّ
جبانتي
ْ
العراء .
في
ٌ ٌ
طائر قلق ..
َ
ُ
ينزع الزركش ..
َ
اللون عنه
ُ
َ
شمس
وينفض
المغيب
ِ
..ازدراءْ
َّ
َّّ
الغمامات
هو قل َب كل
ِ
عن مشتهاه
ُ
َ
برق
ويسأل أمداء ٍ
ورعد عن ّ
السر :
ٍ
وحشة..
في
ٍ
من أتاني على
الماء
ِ
راحة ِ
ُ
جيبه..؟!!
والسهم في
ِ
ال أبالي بندب ََّ
علي
ٍ
ّ
أثواب حتى
بتمزيق
ِ
ِ
العذارى ..
ُ
ُ ّ
أفاخر أني ساللة
قمح ..
ٍ
َّ
َ
وأن الفضاء كثيرًا
ُ
ُ
بكيت
كثيرًا يضيق إذا ما
َ
َ
الفرات
الفرات وأهل
وأن
ِ
َ
ُّ
يخبون نحوي ..
ُ
فأهتف ملء الفراغ
المديد َّ ...
إلي..
ِ
إليَّ
فأطفئ شمس النهار وحيدًا
النخيل
بحزن
ِ
ُ َّ
العراق
وأحمل كل دموع
ِ
َ
لذاك اإلله ..
ً
ً
فنغشى عليه طويال ..طويال
ُ
وأنفخ روحي بروحي

ِّ
َ
ألزرع في كل جذع
نخيل ّ
نبي
ٍ
ُ
َ
أتوق أتوق لذاك الرحيل
َ
ِّ
الشهي المرابض نجمة
َّ
شفتي..
صبح على
ٍ
ٌ
فهل يستوي واحد في
ُ
العرش؟!
عاله على ..
ِ
ُ
غيمة
والعرش من
ٍ
البعيد
الشتاء
في
ِ
ِ
وريح حنون  ..وماءْ
ٍ
ُّ ٍ
ٌ
ساجد
كلنا
 ..صامتٌ
الرسل
كالمالئكة ..
ِ
ِ
األنبياء ْ.
فراغ
وأنا ُّ ..في ٍ
أهش قطيعي أمامي
َ
وأمضي به حول
دير
ٍ
ِّ ُ
للغيم أن
أصفق
ِ
ج ْئ َّ
إلي..
ِ
ُ
فأضحك َ
حين الغرابُ
يباعد َ
ُ
القطيع
بين
ِ
ْ
يشاء
متى ما
وال في يقيني لمَ
ُ
الجموع
اآلن هذي
ُّ
ً
تدق طبوال ..
ُ
ً
تسوق َّ
إلي خيوال
 ..وجندًا
ُ
ُ
وهذا النخيل يصيح ..
برفق ..
برفق ..
ٍ
ٍ
ُ َ
 ..فراتك ما حاصروه
َّ
َ
تفق ْد جبينك ..
َ
نديًا ِّ ..
ليس ِّ
نبيًا
كما َ
كان في
ْ
كربالء !!..
ُ َ َ
ووجهك فوق
َ
ليؤنس
الرماح
ِ
َ َ
وحشة تلك
ْ
السماء .
ٌ ٌ
طائر قلق
ُ
والرياح أراها
ُ
مسمع
تشيخ على
ِ
الرعد
ِ
ُ
كنت ُّ
أشد الصغارَ
إليها ..
ُ
أصيح ..
ْ
مجيب
أال من
ُ
يجيء الصدى..
َّ
اآلن من تل ٍة..
ُ
أصيح ..
يا..

هي ُ
الريح
ٌ
صوت لناي ..
ْ
الغريب
ُ
ْ
المكان
هي صورة هذا
كان يا ما و ْ
« َ
كان «
َّّ ْ َ
كدست حول أبنائنا
حزنها ..
ْ َ
بكت فوق قبري
و
يتامى الزمانْ
كان يا ما و ْ
« َ
كان «
ٌ ٌ
طائر قلق ..
َ
اليتيم
قلب
مثل ِ
ِ
إذا ما ُّ
قبر
يمر
ِ
بجانب ٍ
َّ
..علي
ويلقي عليه
ْ
السالم
ُ
ولو كان يدرك
ُ
َ
السماء ستهبط في
َّأن
َ
َ
غفلة الستطال عناق
ٍ
ٍّ
ُ
الفراخ بعش بناه على
ِ
ْ
الحبيب
غناء
من
هدأ ٍة
ِ
ٌ ٌ
طائر قلق
َ
مثل ِّ
أي الفراغ
ْ
المهيب
ُ
والرياح ِّ
تهي ُج أحزاننا
َّ
َ
ال
عند أول مو ِ
ِّ
طويل ترتله عند
ٍّأم
ٍ
الوليد
فقد
ِ
ِ
الوحيدْ
ُ
ُّ
يميد بأوجاعنا
حزن
أي ٍ
ُِّ
للسراب
فيسلم قاماتنا
ِ
ْ
المديد ..
ُ
ويهيل عليها غبارًا كثيفًا
ّ
َ
القبائل
..رماد
ِ
مواقد كل َ ِ
ُ
َّ
ها  ..إننا ندخل الغبش
َ
المرتمي فوق كوكبنا ..
َ
َم ْن ترى غيرنا سوف
ُ
الحزن ..
ينأى به
َ
ُ
َّ
تحمله األمهات مناديل
ُ ْ َ َ
ودها
فقد َيلحن بأ ْس ِ
ٍ
ْ
للمغيب ..
َّ
ُّ
رب
حزن على الد ِ
أي ٍ
ْ
الظالم
يتركنا في
ٌ
َ ِّ
كل الكالمْ
موحش صمت
ُ
والفرات يسير بإكسير
هذي الحياة وحيدًا
تجاه البراري
ُ
ويترك فينا األفاعي
ُ ُ
تلوب ..ت َر ِاك ُم فينا
عويل المآتم من َّأول
ّ
الفجر حتى اندغام النديم
ِ

ْ
المدام
بنور
طائر أشتهي أن أردَّ
ٌ
ْ
السالم
عليه حقول
ُ
فالسماء بأعناقنا
َّ
علقوها كتعويذ ٍة لتقينا
موت
عقارب ٍ
ُّ
أفاع تدق بأجراسها
ٍ
ٌ
هي أرجوحة
ُ
والحبائل من ّ
قبرات
ْ
الحنين ..
ُ
يميد ..
بفجر
أطلقوها ٍ
ُ
يميل رويدًا ..
رويدًا ..
بيت
تجاه
يمامات ٍ
ِ
ُ
ُ
يقوم على
ينام ..
ُّ
سطحه ظل
ِ
زيتونة  ..من
ٍ
مئات السنينْ.
ُ
ُ
تنوس بأعمارنا
الرياح
ُ
والينابيع ..
َ
ُ
هل هالها بعض ما
غناء
سمعت من ٍ
ُّ
يهب بأورد ٍة من
ْ
وطين
نبات ..
ٍ
الرياح تجيءُ
ُ
بخمرتنا من
ِ
دنان اإلله ...
ِ
ْ
الحزين .
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الجسر
|

عبد الكرمي املقداد

ٌ
بعض من بياض
|

�أميمة �إبراهيم

إلى َ
أين نمضي
ُ
والخيول َ
كب ْت
َ
ُ
الهواء
وابتلع
َ
َ
نشيجها وصهيلها
ْ
فبكت بالدًا
ْ
مورقات الهوى
ماعادت
ِ
َ
وال صفصافها
خضرته
بحفيف
ِ
ِ
زها
***
َ
الكرامات
ياشمس
أنت
ِ
فيا ِ
ً
ضياء
تناثري

الضفة األولى

يتزايد عددنا باستمرار على الرغم مما
تبتلعه الغابة منا كل ي��وم .حلم الوصول
يكنس كل مهابة ..يفرش الدرب بالعزم .ما
وه ْ
ُ
عدت أذكر متى بدأتَ .
نت خطاي ،لكنني
مازلت أسير.

ً
ّ
ٌ
مضفورا
عيني
ن��اء .يتماوج في
قريبٍ ..
ً
ّ
باألحالم .أحسه دانيا فتتواثب خطاي الهفة
ُ
مازلت أحاول
لعناقه .إخاله على بعد خطوات،
ُ
ّ
ّ
كلما
طيه ُا ،فتتسعُ .أغذ الخطا ،فتتسع أكثرً .
ظننت أنني دنوت أفاجأ بأنني لم أقطع شيئا.
ً
تماما ،يمتد
هناك ..على سمت القلب
الضفة األخرى
كأمنية .قدماي تلهجان نحوه .تتعبان ،فأدرك
ً
أنني سرت طويال ..ولم أصل!
ُ
بدأت االرتحال إليه .ما
لم أعد أذكر متى
«  -لكن لماذا ؟
ْ
خطوات،
بعد
على
أمامي
يزلزلني أنه م��ازال
ضاقت ..ضاقت يا أبي.
ُ
مافتئت أنهبها منذ زمن.
وتتركني وأمك؟
« روحي علقت بك أيها الجسر ،ولن أرضى
ّ
سأعيشكما في نعيم بمجرد استقراري
ً
ُ
َ
فرفعت ذراع��ي
دن���وت،
عن عناقك ب��دي�لا.
تحر ُ
يت ما تحت امتداد هناك.
ألصعد .ولما لم تطلك ّ
يعني ..الفائدة.
الذراع ألصطدم بغابة تماسيح وحيتان ترصف
أشعر أن أحالمي ستتحقق هناك.
النهر المداعب لقدميك .لم يكن لي إال الغابة،
ُ
ّ
فأضج
فالتففت إليك .أتابعك من بين األشجار
وماذا نريد غير ذلك ..لن نقف في طريق
لوعة ،وعزما على احتضانك».
سعادتك “.
على
الغابة
انفتحت
عند ح��دود العمق،
ً
انتحى جانبا ،وحاول مداراة دموع ظنها
حشود أربكتني مفاجأتها.
صامتة ،قبل أن ينتبه إليها صاحبه:
الوحدة هنا قرين النهاية ..تعال .دعاني
تبكي! ماذا حدث؟
أحدهم.
ّ
تذك ُ
رت حديثي مع أبي قبل سفري.
كيف نجوت حتى اآلن؟ سأل آخر.
ُ
ُ
ونأيت في أعالي
اعتشت على األعشاب؛
وماذا في ذلك؟
ّ
ُ
األشجار عن المفترسات.
وعدت أن أعيشه وأمي في النعيم.
ستفي بذلك إن شاء الله.
ُ
سألت من كان إلى
بعد مسافة قصيرة،
ال أظن ..أعتقد أنهما توفيا وهما ينتظران
جانبي:
نعيمي.
إلى أين؟
تفاءلوا بالخير يا صاحبي.
الجسر.
سنوات ّ
م���رت ..وم��ا زلنا ن��دور في حلقة
وكم أمضيتم خلفه حتى اآلن؟
ً
أزمانا ..هلك خاللها الكثيرون.
مفرغة.
وهل اقتربنا؟
ومن قال ذلك؟ رأيت الجسر هذا الصباح
كل يوم نظن أننا وصلنا.
على بعد ذراع ال أكثر.
والحل؟
لطالما رأيته كذلك منذ زمن.
سواه.
ال حل
تثبط ّ
ال ّ
ّ
ّ
همتي .قم لنتابع المسير.
يهدنا التعب ،فتخضل استراحاتنا بأحالم
تابعا ..ومازاال يريان الجسر على بعد ذراع
الضفة األخرى .تورق األمنيات ،فنغذ الخطا إلى
واحدة.
القريب ..البعيد ،غير مبالين بفحيح الغابة.

ُ
َ
البالد
أوجاع
تبتعد
كي
ِ
َّ
ُّ
الن ُ
ور
وال يضل
َُ
قلب أحبابي
طريقه عن ِ
َ
الحب ً
يسيل ُّ
ماء
كي
ُ
ُ
األرواح
تبترد ِبه
ّ
صلي معنا

للمطر البهي
ِ
ُ
يغسل القلوبَ
َ
الس َ
والحجارة ُّ
ود
***
ياللبالد
ِ
َّأر َق ْتها المواجعُ

َّ
ُ
الحزن
وفت َت
َ
الس ُ
حجارتها ُّ
ود
ياللبالد
ِ
َ
َ
فيها_رغم َّ
واد_
مازال
الس ِ
ٌ
بعض من بياض.
ٌ
ُّ
وح
مهرة لصهيل الر ِ
َ
الفؤاد
مازال في
ِ
ٌ
مداد
بعض من ٍ
ِّ
بالحب
يحتفي
ً
قصيدة واشتهاء
الر َ
يسر ُح ِّ
ِّ
يح
ً
مهرة

َ
ُ
اشتعالها
تسكب صهيل
ِ
َ
فرح
مواويل ٍ
***
َ
الفؤاد
مازال في
ِ
ٌ
الجنون
بعض من
ِ
يكفي
كي يصحو
َ َّ ُ
الديك
إذا ما أطلق
َ
للفجر
عشق ِه
صيحة
ِ
ِ
ُ
ُ
فتكتحل الحكاية
ب ْ
العناق.
مر َو ِد
ِ
ِ
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دفتر أمريكي
| م�ؤيد الطالل
 هذه هي المرة المئة التي َت ّعددني بها ،رغم
أنني مجرد مئة ورقة أمريكية ..ما بالك ألم تر نقودًا
من قبل؟!
ُ
ُدهش الرجل الستيني كما لو أنه فوجئ ،وأخذ
على حين غرة ،من هذا الصوت الذي سمعه في
ً
اللحظة التي تأكد فيها أن رزمته مئة ورقة فعال؛
ولذلك اختلطت دهشته بمشاعر اإلرباك واالنبهار.
وألنه في عمر متقدم ،ظن ألول وهلة أنه على
حافة الخرف ،وأن ما يسمعه ليس إال صوت دواخله
وتهيؤات ذهنه المتعب المشتت ،ال سيما وأنه في
لحظة تسرع مربكة ،وهو يصارع الوقت ويرغب في
العودة إلى (البنك) الجديد – أو أول فرع لمصرف
مهم يفتح في منطقة { السيدة زينب } التي
يعيش فيها منذ ثالث سنوات بالتمام والكمال –
بعد أن أعطى وعدًا بجلب أوراقه الثبوتية مع دفتره
األمريكي ،إليداعه في هذا (الفرع) ،الدفتر الذي
ظل مرميًا مع الكتب واألوراق لما يزيد عن ثالثة
ً
سالما من العراق ،وبعد أن أفلح
أشهر من عودته
في ترتيب شؤون أموره المالية هناك..
 ...ظل مرميًا مع الكتب واألوراق طوال تلك
الفترة ،بسبب األوض��اع األمنية المستجدة في
سوريا ،وحدوث متغيرات ال أول لها وال آخر ،مثلما
حدث له في العراق .غير أن الفائدة العالية التي
عرضها الموظف الكبير في (البنك) – بالقياس
لمصارف أخ��رى – دفعته إل��ى التحرك بسرعة
ّ
يضيع
وانفعال كبيرين؛ كما لو أنه ال يريد أن
هذه الفرصة ويخسر المزيد من األرباح المفترضة،
رغم إن الشك انتابه في أمر هذا البنك الفرنسي
[لبناني األصول كما يدعي الموظف] الذي غامر في
مثل هذه الظروف الصعبة بفتح فرع له في منطقة
{السيدة زينب} الخالية حتى من أي فرع للمصارف
السورية العريقة ابنة البلد !!
لكنه اطمأن حين عرف أن المركز الرئيس
في ((أبو رمانة)) بمنطقة الشعالن الفاخرة ،وفي
شارع بغداد بقلب دمشق ،هذا إضافة إلى أن كل
شيء في هذا (الفرع) يوحي كما لو أنه قطعة من
 ،fransa bankوإن كان يحمل معه كلمة Syria
كعالمة تعطيه الخصوصية ربما بالنسبة إلى
أصوله الفرنسية اللبنانية.
وعلى الرغم من كل ه��ذا اإلرب���اك العظيم،
واالنفعال العالي ،جراء هذه الخطوة التي أوشكت
أن تصبح حقيقة قائمة ،وجراء هذا الصوت الهازئ
الصادر من الدفتر األمريكي ،وجد نفسه يجيب بما
يشبه الثقة بالنفس:
 ّعلي أن أتأكد ،للمرة األخيرة ،قبل أن أسلم
دفتري إلى المحاسب .هذه هي عادتي باستمرار.
كما أني رأيت وعددت نقودًا كثيرة ،كثيرة ً
جدا،
ً
وكان يمكن أن ّ
تحول إلى مجموعة دفاتر أيضا
كثيرة ً
ج��دا ..غير أنني في واق��ع األم��ر لم أتقن
هذه اللعبة ،وليست لي خبرة طويلة في العمالت
األجنبية ؛ لذا تستطيع القول إنه أول دفتر أمريكي
يقع بين ّ
يدي !!
في أواسط ثمانينيات القرن الماضي مسكت
يدي دفترًا أمريكيًا ألحد المصريين العاملين في
حقل البناء واإلعمار مع نقود عراقية وأشياء أخرى..
لكنه كان أمانة وقتئذ .وحين وقف على رأسي أحد
التجار الكبار ,ذات يوم ،وقال لي :
((خذ دفتر .دفتر وربع ،وعد إلى تجارة االستيراد
الخاص [ دون تحويل خارجي من قبل الدولة ] التي
كنت أول من جازف للقيام بها)) .وجدت نفسي
غير قادر على المجازفة بنقود غيري ،خاصة حين
أضاف صديقي التاجر(( :وإن خسرنا ففداء لبولتك
!!)).
كان ذلك الحديث في أواس��ط تسعينيات

القرن الماضي .وربما كنت أملك العديد من الدفاتر
آنذاك ،لو أني عرفت أصول هذه اللعبة المالية ،أو
ً
شجاعا وقمت بعمليات التحويل هذه قبل
لو كنت
أن يسقط الدينار العراقي ولم يعد يساوي قيمة
الورق الذي يطبع عليه ،بعد بدء الحروب وعمليات
السرقة واالمتصاص؛ وبعد تهريب النقود األصلية
[المطبوعة في سويسرا] إل��ى الشمال وبعض
البلدان المجاورة.
على أي حال لقد أصبح هذا الدفتر دفتر
حياتي األول ،ولكن بعد أن فقد قيمته الحقيقية
القديمة في العالم ،وبعد أن فقد “ حلم حياتي
« بريقه وتدهورت الصحة في مرحلة أرذل ذيول
خريف العمر الذابل !!
 - $إن��ك تعترف ضمنا بجهلك ،وجبنك،
وفشلك ..وأعتقد أنها صفات الشعوب العربية .
نطق الدفتر األمريكي بطريقة استفزازية.
 ال تقل هذا أيها األمريكي الوقح .قد أكونً
ً
العلم في هذه الشؤون
رج�لا فاشال ينقصني ِ
الحسابية ،غير أن الكثير من العرب حقق نجاحات
عظيمة في هذا المجال وسواه من شؤون الحياة.
كما أننا لسنا شعوبًا كما تدعي ،بل أمة واحدة ولنا
لغة واحدة ،وتاريخ واحد ..،و ....و ..ــــــــــــــ جف
الحلق وشعر بال جدوى االستمرار في الكالم ،وهو
غير مصدق فيما لو كان يحاور رزمة أوراق عددها
مئة ورقة؛ أم يتحدث مع صوته الداخلي المليء
بالغصات والهموم واالنكسارات وواق��ع الحال
الذي ال يحسد عليه ،ال هو وال مجموعة الالجئين
العراقيين ،وال الشعب الفلسطيني المشرد في كل
أرجاء الكرة األرضية ،أو غيرهما من الشعب العربي
على تعدد وتفرق أقطاره.
 - $األمة الحقيقية هي التي ترفل بالسعادة
األرضية ،كاألمة األمريكية ،وليست التي تتغنى
بماض غابر زال وم��ات .أنتم مثل الديكة التي
ٍ
تصيح ً
عاليا باتجاه السماء وأقدامها مغروسة في
وحل وطين وأسانة أرض متسخة ..أنتم تتغنون
بجذوركم القديمة ،وتتمسكون بها ،في حين
ننطلق نحن إلى اكتشاف أجرام وكواكب سماوية
جديدة من أجل استثمار خيراتها.
 أهكذا تبدو لك األمور ،أم هو الحقد األعمىعلى أمة ذات تاريخ مجيد ؛ ألنكم من دون تاريخ
وألن الصهيونية أعمت أعينكم عن رؤية الحقائق
كما هي؟!
 إذا كنا بال تاريخ كما تزعم ،فإننا نصنعً
الحاضر .خذ مثال من ذات نفسك المضطربة
المرتعشة ،الحائرة الخائفة المترددة ،في أمر
تسليمي إلى المصرف أو إبقائي رهين أوراقك
العتيقة المبعثرة وكتبك الصفراء المغبرة ؛
لتتجنب اللصوص الذين يكثرون فيما تسميها
أنت باألمة ذات التاريخ المجيد.
 أراك تخلط األوراق وتضرب على أوت��ارحساسة قد تكون موجودة ،غير أنكم ساهمتم
بصنعها كي تصلوا إلى مآربكم الشريرة ونصبح
على ما نحن عليه.
أج��اب الرجل من خالل غصة تضاربت فيها
المشاعر والذكريات؛ حيث وجد نفسه يغوص،
رغما عنه ،في القيعان العميقة غير المنظورة من
ذلك الجزء الهائل المغمور في جبل جليد روحه
ً
متذكرا ما وضح وخرج للسطح من مشاعره
العائم،
الدفينة ،وكيف شعر باألسى واالنكسار والشفقة
على ذات نفسه حين كان يقرأ عبارات السخرية
المريرة التي وجهها الكاتب األمريكي <<هنري
ميللر>> للشاعر الفرنسي «رامبو» ،الذي خاض
المغامرات الهائلة مع اللصوص وش��ذاذ اآلفاق
ومهربي األسلحة في جحيم ((هراري)) وغيرها من

مدن الشرق الملتهبة ،لينتهي مع حفنة فرنكات
فرنسية – وإن كانت ذهبية وليست ورقية – في
مستشفى بلدته النائية التي عاد إليها محطمًا،
ُمحتضرًا ،مستنفدًا كل طاقته الروحية والجسدية،
ّ
على الرغم من صغر سنه.
* * *
رغ��م مشهد الخضرة ال��واس��ع��ة للحديقة
الملتصقة بمقام السيدة زينب ورغ��م الهدوء
وب��رودة الجو داخل هذا (الفرع المصرفي) الذي
بدا لي كقطعة من باريس التي تذكرت منها
حديقة اللوكسمبورغ وغابة «بولونية» وأنا أرقب
هذه الخضرة وأتحسس الجوانب المثيرة والفاتنة
عند موظفة (البنك) التي تقوم باإلجراءات الورقية
الالزمة لوضع دفتري كوديعة مصرفية لثالثة
أشهر ..رغم الطابع العام ال��ذي يوحي بالهدوء
واالطمئنان والسكينة ،غير أن أعماقي كانت
تفور وتغلي مع عشرات – بل مئات وربما آالف –
المشاعر الجياشة المتضاربة ،خاصة حين سمعت
هذا الدفتر اللعين يهمس لي بسخريته المرة
المعتادة :
 - $أال ت��رى ق��وة ن��ف��وذي وك��ي��ف تصرف
الموظفون بما فيهم رئيس الفرع ال��ذي نزل
من طابقه العلوي ليغريك بأعلى فائدة ممكنة
بوصفك ربما الزبون األول ،أو األكثر حماقة ،الذي
يضعني هنا في مثل هذه الظروف العصيبة؛ إذ
يسحب الناس أموالهم من المصارف تحسبًا ألي
طارئ يمكن أن يحدث فيقلب الموازين والحسابات
؟!
ولكني أجبته بهمس ّ
مر خفيض ،خشية
أن تسمعني الموظفة وتتأكد من جنوني ،أو عدم
سالمة قواي العقلية :
ألحظ كل هذا .هكذا كانت سلطة المال
التي استخدمها أجدادك اليهود في مصر والعراق
وج��زي��رة العرب مع أول المسكوكات النقدية
ً
حين تاجروا بها ،وبنسائهم أيضا ،من أجل أن
يصيروا سادة المصارف العالمية والسويسرية
منها خاصة .غير أن القوة الحقيقية ستظل في
الشرق عامة ،والصين واليابان خاصة ؛ ألنهم
ّ
أسود ذهبية ،وما أنتم إال نمور ورقية كما وصفكم
«ماوتسي تونغ».
*
*
*
ومع كل حوار أجريه مع هذا الدفتر األمريكي
كان ذهني يشط في بحور من الذكريات ،وكيف
أن صديقي جلب لي قصاصة من مجلة ليريني
الصراع األزلي بين الذهبيين والورقيين ،وكيف
ً
جاهدا ألصبح مثله متحيزًا لرأي الخبراء
كان يعمل
االقتصاديين الذهبيين ،حتى كدت أن أشترك
معه في امتهان صنعة الصياغة ،لكن الرياح
سارت بما ال تشتهي السفن كما هي العادة في
أغلب األحيان.
صحيح أن العقار كان وما يزال هو االستثمار
األفضل؛ ألنه نهر جار ونبع متدفق باستمرار ،لكن
ً
الصحيح أيضا أن الذهبيين قد ف��ازوا خالل ربع
القرن الذي َّ
مر على ذكرى قصاصة ورق صديقي
«الصابئي» الذي كان ذهبيًا بامتياز وانتهى إلى
صائغ بعد أن تقاعد من مهنة التعليم التي
افتقرت في زمن مضى إلى أبسط مقومات الحياة
الكريمة!!
ومع مرور الوقت وتقدم الزمن ،تضاعفت أسعار
األونصة الذهبية أربعة أضعاف ّ
عما كانت عليه
بداية تسعينيات القرن الماضي ،حين تعاملت
بها أول مرة عند زيارتي الهندُ ،
وثبت سعر شراءها
من األردن .وكانت أول وقفة لي عند موضوع الدفتر
األمريكي عام 1982م حين التقيت صديقًا أديبًا

في  //شارع البنوك  //وحدثني عن مشروعه في
بيع سيارته الشخصية بثالثة آالف دينار ،قائال لي:
«إن هذه الثالثة ستصبح عشرة آالف دوالر.
ّ
تصور دفتر في براغ ؟! «
لقد استوقفتني هذه الصورة .حياة جميلة
ساحرة كنت قد خبرتها معه صيف عام 74م لمدة
شهرين بأقل من ثلثمئة دينار عادلت خمسمائة
دوالر بالتصريف الرسمي ...لكنه لم ينفذ مشروعه،
ً
مغتربا
وظل تحت وطأة الحصار مدرسًا بائسًا ،ثم
في اليمن لسنوات حتى ساعدته األمم المتحدة
للوصول إلى ألمانيا في نهاية المطاف .....كما
أنني لم أنفذ مشروع العمر رغم جريان المال بين
ي��دي؛ بل بقيت تحت ثقل وط��أة الحروب حتى
سقطت بغداد.
 - $ليست بغداد وحدها التي أسقطناها،
وفحشنا بمساجين  /سجناء {{ أب��و غريب }}
وأذللناهم ،وحطمنا بنيتها التحتية بالتمام
والكمال ..نحن من فككنا االتحاد السوفياتي حين
ً
عظيما..و..و..
كان
 اخرس ،ال تكمل .إني قارئ جيد للتاريخ،وأع��رف ً
جيدا وجهكم القبيح .لكني أستشرف
الغيب على ض��وء الحيثيات ،وحقائق الحياة،
وستنتهون ب��ال��ص��ورة البشعة التي تخيلها
((مكارثي)) و ثبتها في أحدى رواياته عن ما كان
يسمى بأمريكا أو ما ستؤول إليه من دمار.
أجاب الرجل الستيني بهمسه ّ
المر الصامت
خشية أن تسمعه الموظفة السورية التي مازالت
تدقق في األوراق ،وتنظمها ،وتطلب توقيعه
عليها وه��و يرقب التناقض بين حسن امتالء
جسدها ،وبين وج��ود بثور وحبوب تشكل عيبًا
واضحًا في صدرها المكشوف ،وإن لم تنقص هذه
البثور من جمالها العام ،ورقة أسلوبها ،وتمنياتها
في أن يعود الخير للعراق الجريح ،في حين كان
يبادلها التمنيات بالخير لسورية العربية الصامدة
بوصف األمن واألمان والسالم هو األهم في الحياة.
ورغم أن الرجل الستيني استجاب لكل
طلباتها ،ووقع على األوراق التي قدمت له ،لكنه
توقف عند الورقة التي تحدد الوكيل – أو ما يشبه
النائب عنه في عملية التسليم والتسلم – والذرية
سيؤول إليها المال في حالة الموت ،وما إلى
التي ُ
ذلك من أمور فضل أن ال يخوض فيها ألنها تفتح
الجرح القديم الذي كان هذا الدفتر اللعين أو غيره
ً
سببا في كل هذه اإلشكاالت المزعجة.
ولعل نظافة البنك وجمال الموظفة وأنوثتها
الطاغية وخضرة الحديقة التي يرنو إليها ،وكل
هذه الذكريات المتدفقة مثل شالل هادر ،جعلته
يتمنى ل��و أن��ه رك��ز مسعاه على عمل وظيفي
مريح كهذا ،وتجنب كل ذلك اللهاث وراء المال..
ً
مستذكرا رواية باولو كويلو ((الخيميائي)) التي
انتهت إلى حكمة ربما تحدث عنها األجداد بطرق
مختلفة ،لكن فحواها :
إن كنزك موجود قرب قدميك في الدار ذاتها
ّ
مسوغ لقطع الفيافي
األول��ى التي تسكنها ،وال
ً
والصحاري وراء حلم ربما كان تأويله خاطئًا!!
حين فتح الرجل باب المصرف ليخرج من هوائه
البارد باتجاه لهيب الصيف وشمسه الساطعة
فوق الجانب اآلخ��ر من الشارع ،حيث الحديقة
المجاورة للمزار الشريف ،شعر بوخزة قلبه قوية
هذه المرة ؛ وأحس أن الفارق بين الحياة والموت
هو المسافة البسيطة ذات بين الظل والشمس،
بين القفا والوجه ،بين دخول وخروج ..وأن عناده
ً
ورفضه توقيع الورقة األخيرة ال يعني شيئا ،وال
يقدم أو يؤخر في أمر تقرير مصيره المحتوم.
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وتعترفين

ّ
بأنـي ٌ
بريء
َ
غازل ْـت ْ
ني
ولو
ُ
ْ
النساء
جميع

ُّ
َ
ُ
طيور ِك
وحين تحط
َ
ْ
روحي
فوق شواطئ
ُ
الش َ
وت ُ
ـعـر
لهمني ِ
ّ
ْ
مساء
كل
ٌ
ُ
ـك
كثير
قليلـ ِ
َ
حين ُت ْ
ريني
َ
ّ
بأن المسافة
قلبين
مابين
ِ
ْ
ُ
ُ
همسة عشق وبعض ْ
غناء
ٍ
ّ
وأن المدى
ُ
ِق ْبلة العاشقين
ّ
َ
القصائد
وأن
ٌ
مكتوبة
ْ
الشعراء
بدم
َ ُ
وحين ألوذ
ْ
بصمتي
َ
وتبتدعين طقوسًا
ُ
فأضحك

ْ
حاجتي
بالرغم من
ِ
ْ
للبكاء

صوته الواثق أرعبني ،أرعد حتى غياهب روحي،
هزم أوصالي وأمطر حارًا ،ثم تساقط ثلجًا أو رطبًا...ال
ّ
وكلماته هزتني،
أدري ...ال بل نايه المبحوح أطربنيّ ،
حل ُ
قت كما طائر
نقلتني في ث��وان إلى دنيا الحلم،
الحوم فوق جبال قريتيّ ،
يحوم في سمائها ،ويصغي
ّ
إلى صياحنا ،مهللين بقدومه وبشارته برحيل الشتاء
ّ
ً
ّ
رحابها قليال قبل أن تدوي
أو...بعودته ،يتسكع في
ّ
ّ
ّ
الرصاصات؛ فتعبر جسده البض حتى تصل لحمه
ّ
المر ،وتساقطت كما يهوي...ذبيحًا...يعلو ويهبط في
استجرار حزين للحياة وسؤال تطرحه أحالمه بالبقاء:
ٍ
لماذا....كيف؟!!! وداعًا...
ّ
لكم آلمني وأنا صغيرة مشهده هذا ،وتمنيت لو
إخوته...أبناءه ،الذين ال يلتفتون إلى
أحميه ورفاقه أو
ّ
استغاثاته ،فال وقت لديهم ،كل ينجو بلحمه...
ّ واآلن يتطاير لحمي على لهيب نيران صوته ًالمثير
لكل دفء ّ
الدنيا ّفي أوصالي المرتعدة ،موقظا في
داخلي شعورًا ممضًا بالبكاء ،وكم احتجت إلى كتف
صديق ،وكرهت أسالك الهاتف ،رغبت في قطعها ،كما
جسدي الذي أصبح شلوًا ينادي اآلخر...
وأشعر بحركة بجانبي تريد أن ّ
تنبهني إلى ّأمر
ّ
ما ،فال أكترث ،وهو يكمل سيل براكينه التي تأخر
انفجارها ،غير عابئ برقصات عصفورة ّينهال عليها
ّ
ّ
الحاضر.
بمديته الحادة ،والدمع يحرق في طريقه كل ّ
يا الكلمة التي نطقها ..تراه يعنيها ..بكل صدق
ما زال يشعرها؟!! رغم الغبار الذي كساها ،سكب األمل
ّ
جرارًا إذ نطقها ،مرهقًا بها حوارًا تمنيت لو أبدؤه معه،
ّ ّ
لكن التلعثم لجم أفكاري.
ّ
ويعود اإلزع��اج ذات��ه ،لكأن أحدهم ال يريد لي
ّ
ّ
الهيستيرية ،من مخالب
السعادة حتى يوقظني بهذه
ّ
بوحه...ولكن لم أستطع الرد ،أزحته عني من دون أن أراه.
وأع��ود إليه ،إل��ى أم��ل أضعت في طريقه ً
أبوابا
للسعادة ،وحلم ّ
خيم سنين على روحي ،مسقطًا ظالله
ّ
الثقيلة على نومي ،لو يعلم كم كنت سأستحلفه

نهلة يون�س

ومراتّ ،
مرات ّ
إعادتها ّ
ّ
جديته،
لكن رصانته زجرتني،
حديثه الهادئ مثل جبل الصنوبر في قريتي نهراني،
أقطع
وحبست صرخة ّ كادت أن تخرج من فمي لئال
ّ ً
كلمات يرشها في أذني ،ويقفز قلبي معها منقال
عليه
ّ
قدميه بخفة من شاطئ إلى وهاد عبرتها حزنًا...وأحجار
سكنتها ألمي...ومع سقسقة الجداول وحفيف.....
الـ...أ....
وتلكزني تلك اليد اآلن ب��ق ّ��وة ،وتؤلمني يدي
بشدة ،فاضطررت إلى أن ألتفت إليها معتذرة منه،
ّ
طالبة انتظاره للحظة...آه ...إنها ّأختي...وألبس فستان
ّ
ّ
الزفاف ...األبيض...ياإلهي ...تذكرت أنه يوم زفافي،
ّ
والصالون ّيعج بالمدعوين المفترض إنهم مشاركون
فرحتي ،أزف لرجل غيره وافقت عليه في لحظة ضعف،
وبالتحديد حين خذل انتظاري لسنين ،فما أثمر إال
حدفته
وعودًا بقرب الخالص...حتى اضطررت أن أقبل بما
ّ
قساوة األيام إلي مع قناعة بشيء اسمه النصيب ،عله
ظلم األيام ،وجور بطالتي عن العمل ،بعد أن
يقيني ّ
ّ
الدراسية وأنا أحلم بهذا اليوم معه،
أسرفت كل أوقاتي
ّ
ّ
عليمية التي تحميني السقوط في
فما نلت الدرجة الت
مطب كهذا ،وحتمًا كنت استطعت بها اختيار ّانتظاره
ّ
كل العمرّ ،
لكن خوفي من شبح جوع ينتظرني لكل شيء
ّ
ّ
ّ
والدي وزواج أخوتي وبالتالي
طبعًا ...وخاصة بعد رحيل
ّ
انشغالهم عني ،منعني من الرفض ،ودفعني رغمًا عن
ّ
قلبي إلى التهور بالموافقة على مغامرة وحدها األيام
ستثبت فشلها من نجاحها.
بعد أن أعادت أختي ّ
سماعة الهاتف إلى يدي...
وصلتني
نقاش
من دون أن أسمع ما دار بينهما من
ٍ
ً
حدته بين فواصل شروديُ ،
أردت أن أقول كلمة واحدة
ّ
تعيد ّ
إلي بعض ذات��ي ...وهممت ،و جهزت أعصابي
كي أقولها هامسة ،فتصل إلى أذنيه صارخة ،لكنّ
يدًا أحاطتني بشوق ،واألخرى أغلقت ّ
سماعة الهاتف
ُ
بهدوء ...ملغية بذلك ّ
برمق أعيش على أحطابه
أي أمل
ٍ
في كنفها.

ٌ
ذاكرة خالدة
ر�شا معتز اخل�ضراء
ُ
فلسطين
ٌ
قاحلة بعباء ٍة سوداء
ُ
غيومها ُحبلى باأللم
َ
شيء سوى األلم
ال
َ
ال شيء سوى الضجر
وأنا....
ُ
ّ
َ
أحبك تنحلين بدمي
بأنفاسي...
ُ
تسك َ
بين الياسمين في عروقي
ُ ِّ
َ
ذاكرتك
أقل ُب أوراق
ِ
َ
شيء ِسوى الحرمان
ال
ْ
وال وطن...
َ ُ
عينيك
أبحث في
ِ
ُ
دمد ُم ِسرًا...
أ ِ
ُأل َ
صاب بالهذيان
ُ
يسقط قلمي خوفًا
ُ ُ
الهروب ْ
َ
من دمي
أحاول
ْ
زنزانة قهري
من
ِ
نهزم ْ
َأ ُ
من جسمي
ْ
من ُمحيطي ...

َ
ألعرف ...
ُ
ُ
َّأن ساكن ِك الطغاة
ُ
فلسطين....
ال َ
ماء ...
َ
ال حياة بها ...
َ
أمشي إليها ...
أبكي عليها...
وهي نائمة
ميتة
بابتسامة
ٍ
ٍ
فهيا يالحبيبة
ُاطردي نفسك ْ
من
ِ
دفتر النسيان
ِ
عودي للصحو
َ
َ
ّ
باح
أعيدي فيروز الص ِ
عينيك ....
ِل
ِ
ْ
ّ
ولتعلمي أنا...
ُ
لك...
نصلي ِ
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نقطة دم Drop of Blood
|

ت�أليف :راميوند كوبليان

|

ترجمة� :شوكت يو�سف

ُ
ـ هذه هي قصة بضع نقاط دم .قصة غبية .لكن ّشيئًا ما رهيبًا في ذات صباح ،وتحت ثقل إحساسي بضعفي وعجزي ،أبصق باتجاه الجدران المتزنة ،ديزي الشجاعة غدت ال تعرف من شدة حنقها .ال أريد التكلم
ُ
َّ
السنوات األخيرة ألقى بي في الحفر من جديد ،وقد فضلت أيامي األكثر العالية للسجن .في تلك اللحظة ـ ويا لها من مصادفة ـ بصق رجل عجوز عن أمها .أما ماتيلدا ،تلك الظبية الجريحة المروعة ،فقد لبثت غارقة في
ُ
ّ
ظالمًا في السجن على هذا الذي سأقصه عليك.
فجأة من دون تفكير:
من أبناء قبيلة (كريو) من نافذة الطابق الثاني .سقطت البصقة الكثيفة الصمت .إزاء هذا الموقف قلت ُ
عميق.
تفكير
في
غرق
لبث الرجل هادئًا للحظة ،وبدا كما لو أنه
اللزجة المائلة إلى اللون األخضر على وجهي.
ـ لكن بقع الدم هذه هراء .لم أبارح غرفتي تقريبًا طوال اليوم!
َّ
َّ
التقينا في نادي الغولف بعيد سقوطه .وجد (تومي) في ذلك
وماذا عن النكتة الثالثة؟ يجب أن أروي حكايتها وإن تكن سخيفة.
قاض .فقد انتقلت من حالة
ردت علي ديزي ببرودة رخامية ،ببرودة
ٍ
الدفء الذي نغمر به نحن الشرق
أوسطيين أصدقاءنا .كان هو أيضًا من المنزل الذي أعيش فيه مبنى خشبي على النمط الكولونيالي مؤلف من إلى أخرى مثل ممثلة من الدرجة األولى:
صنف السجناء السياسيين الذين ُن َ
ظر إليهم من قبل المواطنين السود طابقين ويملكه والد زوجتي .عاش والدا زوجتي مع (ماري) و(ماتيلدا)
ـ لكن الحقيقة هي أن شرشف الفراش الملوث بالدم هذا يشهد
بازدراء شديد ،مثلما ُن َ
المتشددين وسواهم
ظر إلى عالقتهم الودية في الطابق العلوي.
ٍ
ضدك ،وماتيلدا فقدت عذريتها في هذا اليوم.
ُ
وجاء دور حماتي .ذكرتني بذاك الرجل العجوز من قبيلة ّ
بهذا المغترب بشكل وارتياب.
وافقت مشفقًا على مساعدة ماتيلدا في دروسها ،وهي بالمقابل
(كريو)
ْ
ببصقة كبيرة
كانت لنا نحن االثنين عالقة بالموسيقا ،وقامت بيننا عالقة روحية اعتنت بأطفالنا .وجدت هذه الفتاة ،وكانت بالكاد قد بلغت سن البلوغ ،عندما كنت أقود السيارة على طريق السجن؛ إذ بادرتني
ٍ
تجاوزت اللون والعرق واأليديولوجيا.
وقتًا لكل شيء عدا دراستها .في هذه األنحاء تكون الفتيات في مثل في وجهي ،ثم قالت:
ترجم تومي شكسبير .نشرت أجود أعماله في إنكلترا ُوعرضت سنها متملمالت ضجرات .وفي النهاية ،لماذا الموانع االصطناعية ،دع
ـ لعنك الله! كيف تجرأت ،وأنت رجل ناضج ،على الكذب هكذا؟!
ً
ً
مسرحياته في األقطار الواقعة على طول شاطئ األطلسي .تومي كان األمور تأخذ سبيلها.
فعال كنت تستحق عقوبة السجن التي كلفتنا تضحيات وماال كثيرًا
شخصًا متنورًا ،كان كاتبًا .كنت أول من يتذوق طعم آخر أعماله ،كما كان
لو أن دي��زي لم تعثر على مشحات دم على الشرشف األبيض حتى أخرجناك من السجن .أنا أخجل أن أسميك صهري!
علي عذاباته كلما َّ
يقص َّ
ً
تحسسها.
أن
ولو
مالحظ.
غير
النساء
مصاف
إلى
أختها
انتقال
بقي
لربما
،
ا
لسريرن
حق في اتهامي بناء على افتراضات واهية ـ قلت لها،
ـ ِ
ُ
لست على ٍ
َ
حسدته جد ًَا .التقى خالل سنوات سجنه شخصيات شتى ،شاهد ماتيلدا كانت عضو منظمة سرية لكشفت سر األعشاب المانعة للحمل .ثم دعوت ماتيلدا لمساعدتي مضيفًا :ـ تكلمي يا بنت ،قولي لهن ماذا
صورًا رهيبة ،خبر رعب جهنم المتمثل في السجن اإلفريقي ونظر إلى
مغويك؟
عندما تفقد الفتاة المحلية عذريتها يتلو ذلك ضربها بشكل حدث ،وقولي الحقيقة! من كان شريكك،
ِ
الموت في عينه .ولو أنه َّ
دون ذكرياته لتقاطرت إليه زرافات دور النشر
إضافة
ذلك،
يساعد
وربما
.
د
أكي
طقس
من
ًا
ء
جز
ذلك
كان
لو
كما
وحشي،
انفجرت بالبكاء قائلة بين الدموع:
ـ ُ
العالمية.
حدوث حمل غير مرغوب.
قلت لهن ،قلت لهن ليسً أنت ،لكنهن لم ُيردن تصديقي ،لم
إلى تنفيذ العقوبة ،على منع ُ
ُ
قصته،
يروي
وهو
عليه،
البادي
واالرتباك
الجهد
خالل
من
ُّ بدا،
رأسي
اصطدم
شكسبير،
«هاملت»
ترجم
أ
كنت
حيث
األيام؛
تلك
في
يردن ،لم يردن! ـ واندفعت خارجة كأنما تطاردها أشباح.
ُ
فكرت ّ
ُ
االضطهاد
عن
ناجم
ارتباكه
أن
للحظة
عادية.
غير
حادثة
ظل
صوتًا
،
ًا
د
جدي
معنى
مرة
كل
في
واكتشفت
نكون»،
ال
أو
«نكون
بحائط
حاولت مواصلة حوار الطرشان لكن الكلمات علقت في حنجرتي.
ُ
ّ
الظالم.
في
الشريرة
األيدي
رأيت
واجهه.
الذي
ز
المرك
السياسي
ذي
سجن
في
بي
لقي
أ
أن
بعد
الكلمات
هذه
معنى
فهمت
لكني
..
ًا
د
جدي
كانت ديزي في تلك اللحظة هادئة ،في حين استأنفت أمها توجيه
ّ
ُ
عندما يبدأ ال��رواة حديثهم ال يحبون أن
يقاطعهم أح��د ،ولذا بابين
حديديين .تدخل في باب لتدخل في آخر يفضي إلى فناء يغيبك الشتائم واإلهانات لي .في مثل هذا الموقف على المرء أال يسقط إلى..
ّ
المذكرة بروايات آغاثا عن الوجودَ .ع َب َ
لم أقاطعه .لكن عندما غاص في عمق قصته
عندما
هو
ذلك
كل
من
واألرهب
كثيرون.
الباب
هذا
ر
ضدي .تطلبت
ُ
يلفون الحبل حول رقبتك ،ثم يشدونه لتخور كالبقرة عند الذبح .لم رأيت أن السكوت هو دفاعي األفضل في وجه هذا الحشد ُ
ً
تراجيكوميدي.
الحديث هو حول مشهد
أدركت أن
كريستي،
اللحظة محاكمة لألمر ببرود .رأيت أن الحقيقة ستتكشف عاجال أم
ً
ْ
ّ
ّ
ً
ُ
ُ
وتابع:
رة،
معب
رضا
ابتسامة
اه
محي
على
فجأة
ارتسمت
بعدئذ
صحيح.
بشكل
وشنقهم
الناس
لتعليق
يكفي
بما
متحضرين
حتى
نكن
ٍ
آجال .ارتبكت إزاء النظرات المحدقة في وجهي ،لكني ضبطت نفسي
ُ
ْ
ـ عندما
فهمت النساء سكوتي بمثابة إشارة أكيدة على ذنبي.
تتعرض حياة اإلنسان لنكسة من األساس وتتدهور نحو هناك تحديدًا عرفت المعنى الحقيقي السرمدي لسؤال شكسبير .وانتظرت.
الحضيض ،فإنه ُ
ذلك
حتى
حقيقي.
غير
ومعظمها
الشرور،
بشتى
تهم
ي
ولتجعل
الفظاعة،
هذه
بمثل
األحداث
تتصور
أن
ًا
د
أب
أتخيل
لم
لكني
أخذت ديزي األطفال وصعدت إلى الطابق العلوي .بقيت وحيدًا مع
ً
اليوم لم تترفع (ديزي) ،وأهلها فقط عن مجاراة التيار؛ بل ووقفوا بثبات الباب الحديدي الذي ال رجعة منه مرغوبًا فعال ّ بالمقارنة .ربما ستفكر األلم .السجن الذي تخلقه الزوجة أرهب من كل السجون .صدقني ،في
في وجهه.
ُ
قبعت فيها والتي
لدقيقة أن تومي يطلق العنان ألحاسيس ومخيلة الكاتب لخلق شيء تلك الليلة اشتهيت تلك الزنزانة المنفردة التي
في
تومي
تزوج
عمره.
بنصف
وكانت
الثانية،
زوجته
ديزي
(كانت
هامة.
غير
حادثة
من
هائل
مأساوي
ّ
سمعت منها ذات يوم حتى الصباح خطوات المحكومين ،بصحبة
المرة الثانية عندما كان في ذروة تألقه).
إثارة
ساعة
في
مراهقة
فتاة
.
ًا
واقعي
الموضوع
نقارب
دعنا
لكن
مرافقيهم ،إلى المشنقة .اشتهيت ذلك الحبل الذي امتد بين الوجود
ْ
عرضت عذريتها المرئ ّ
تابع حديثه:
عدته مستحقًا لهذا الشرف .حاولت أم الفتاة
ٍ
والعدم.
ُ
بحياته.
تحكمه
يعنيان
عليها
وسيطرته
بمشاعره
تحكم المرء
ًا
ر
ونظ
الكارثة.
منع
سرية
واجتماعات
تحقيقات
عبر
الكبرى
وأختها
ُ
فتلت في المكان حتى طلوع الفجر ،ورأيت ما يسمونها الحرية
السجن ،السجن االفريقي علمني كل هذا .بعد انهيارات عصبية عدة في ألني من خارج العائلة ،وألني شخص ليبرالي التفكير بخصوص مثل
مجردة من زخرفها .ال شيء ،بل وهم ..كيف حلمنا من دون طائل بالحرية
ُ
ُ
است ُ
بال الفت،
ثنيت هنا بشكل طبيعي من الدعوة لحضور هذه
وبدأت أرى األشياء من زاوية مختلفة .هذه األمور ،فقد
السجن ،اشتملني هدوء ٍ
ُ
من خالل قضبان الزنزانة المعدنية.
ُ
ّ
فوق
قوة
اكتسبت
بحقاراتهم.
وحتى
بضعفهم
أحببت الناس من حولي
االجتماعات السرية .لكن من استطاع تصور أية مكيدة كانت تحاك
فهمت حال ديزي .عاشت وحيدة مهانة ،تعرضت الزدراء «األصدقاء»
ُّ
بشرية ،ربما إلهية ،لمسامحة أعدائي من الجالدين .أقول لك هذا كي ضدي! من استطاع تخيل أن ديزي مع أمها بصدد محاولة تحويل حياتي
ألقي بعض الضوء على فتور شعوري مؤخرًا ،على سلوكي الذي يصعب األكثر أو األقل أمنًا إلى جهنم؟ لم أكن حتى ذلك الوقت على دراية وحملت ذلك الثقل غافلة .لكن إذا كان ذلك االنفجار ال يمكن تجنبه ،فإن
ما حصل لماتيلدا كان غدرًا .الشخص الذي من أجل حبه قامت بكل
فهمه وسبر غوره.
بوجود بقعة دم.
في الواقع ،ما حدث مع ماتيلدا يحدث مع كل الفتيات في هذه تلك التضحيات كان مرتكب جريمة خسيسة ومع شقيقتها ،شقيقتها
من
أكثر
ديزي
كانت
امرأة.
تكمن
رجل
أي
فشل
أو
نجاح
ُيقال إن وراء
ّ
نقدر الطفلة.
عشاقهن .فنحن األف��ارق��ة ِّ
مجرد صديق في أوقات المجد .بعد اعتقالي عاشت معي هول المشنقة ،المنطقة .حتى إنهن ال ينكرن
َ
فشل إحساسي بالبراءة في التخفيف عني ..كهنت أتنزى غيظًا
وما هو أسوأ أنها ّ
ّ
تحملت ازدراء ما ُيسمون
حيوية الشباب والجمال المتناسق للجسد .وسيكون كل رجل
أصدقاء نا ،وخزي زوجة خائن الفتوة،
كل دقيقة وكل يوم على مدى سنوات .وفي الشارع احتاجت إلى كل إفريقي مستعدًا لالحتفاظ بعشيقة شابة إن سمح له وضعه المادي وحرقة ..حاولت تذكر لمحات محددة من سلوكي مع ماتيلدا ربما شكلت
القوة التي تستطيع استجماعها لتجاوز هزء الجيران وشتائمهم والفيزيولوجي بذلك ،ألنه يؤمن أنه إنما ِّ
يجدد بذلك شبابه مع الشريك أساسًا للشك ..لمسة ،نظرة مغوية ربما ..جمال ماتيلدا المتفتح كان
بوعي تام عرضت صدرها المكشوف شبه
وهي
واالفتتان.
السحر
أساس
المنهالة عليها.
الجديد.
ٍ
ٌ
واضح أن ُز ّعار الشوارع لم يستثنوا ماتيلدا من خططهم .كنت على العاري أمام نظرات الشباب الالهبة .لكني لم أشعر أبدًا بإثارة محرضة.
اتخاذ
المرأة
على
السهل
من
العادية،
الزوجية
الحياة
في ظروف
ّ
كنت غائصًا في مقعدي عندما بدأ الشارع يضج بالحركة .سقطت
أن
ما
لكن
وتقديسه.
بزوجها
الثقة
والمتفانية،
المخلصة
دور الزوجة
الثالث
النساء
دخلت
عندما
المسكينة
الفتاة
لمساعدة
أخف
أن
وشك
َّ
ْ
جفني اللذين لم يغمضا .لم أجرؤ على
ووقفت هناك أشعة الشمس األول��ى على
صدر
إلى
بحاجة
نفسك
ترى
حتى
الباب،
العاصفة
وتطرق
الحال
يسوء
الزاوية
إلى
الرأس
مطأطئة
ماتيلدا
انسحبت
غرفتي.
يحميك ،إلى امرأة حقيقية .وديزي صمدت في وجه العاصفة بأعصاب وحيدة .في البداية أردت أن أستمع بهدوء لما ُ
لواحد من ّزعار الشارع.
سيقال ،إليجاد بعض االقتراب من السرير الذي استسلمت فيه ماتيلدا
ٍ
حديدية ،لكن أعصابها الحديدية انهارت أمام قصة نقاط الدم الشائنة نقاط التبرير وتهدئتهن بقدر ما أستطيع .لكني ال أعرف كييف ْ
قطع َن عانيت إحساس المشارك في طقس وثني بكل المهابة واإلثارة .لم أشأ
االستلقاء على السرير خشية انتهاك جمال اللحظة .استسلمت للخيال
هذه.
صمتي.
ُ
يا إلهي! لم أر أبدًا مثل هذا الغضب الشديد الذي بدا على وجه بوصفي كاتبًا ،وربما كي أنسى الخزي والغصص الحارقة في الحشا.
لمست استحالة العثور على عمل
بعد إطالق سراحي من السجن،
ُ
ً
كان يمكن أن أبقى على هذا الحال أسابيع مثل ناسك ،لوال طرقة
شريف مناسب .نحن األفارقة وحوش ضاربةّ ..عندما نبدأ بتعذيب ديزي .ما رأيته من خالل العدسات السميكة لنظاراتي كان مذهال.
ُ
شخص نفقد كل إحساس بالمعقولية ..وهكذا فضلت البقاء في البيت من الواضح تمامًا ّأن هؤالء النسوة لم َّ
مشيت مترنحًا باتجاه
يكن في مزاج المبالي أو المهتم عنيفة على الباب .غير راغب بالنهوض من مقعدي
الباب .أدرت المفتاح بحركة ميكانيكية وفتحت الباب .لم تكن ديزي
والعمل على مشاريع أدبية َ.وليتني لم..
بنصيحة.
خلفه ُ
ُ
ُ
فسررت .في ليلة واحدة خلقنا صدع سنوات ،أصبحنا غريبين أحدنا
انا ال أؤمن بالمصير المق َّدر .المصادفات هي الشيء األساسي .وهذه
لبثت جالسًا ـ أو األصح جامدًا ـ خلف منضدتي .كان أكثر ما توقعته
النكتة ـ مصادفات الحياة ـ كانت فاجعة بالنسبة إلي ،وكادت تكلفني هو أن يتهموني بالتقاعس وإهمال واجباتي كصهر جيد .لكني والدة عن اآلخر.
ً
ً
حياتي ..فبصفتي وزيرًا لإلعالمُ ،د ُ
ّ
ماري الشقيقة الكبرى لزوجتي كانت نقيض شقيقتها تمامًا .كانت
وضعية
عيت من قبل حاكم البالد إلذاعة نتائج ديزي (حماتي) انتفضت واضعة يديها على خصرها ومتخذة
ً
االنتخابات وإعالن اسم رئيس الحكومة الجديد .لكن بدال من التوجه قتالية .بدت ديزي ـ وكذلك أمها وأختها ـ أشبه بقنبلة يدوية جاهزة ال تبالي بشيء حتى لو خرب العالم .لم تجد حرجًا في كونها أمًا عازبة،
ً
ً
ُ
عر ُ
ْ
مباشرة إلى اإلذاعة ّ
بل على العكس بقيت تستضيف عددًا متزايدًا من العشاق الجدد .مع
جت قليال إلى الوزارة،
وانفجرت القنبلة فعال:
فارتكبت بذلك أعظم خطأ لالنفجار.
ُ
ُ
ّ
إطاللتها في الباب أحسست بشعاع أمل ينفذ إلى داخلي .هي كانت
الحاسمة حصل انقالب واحتلت دار
في حياتي .ففي تلك اللحظات
ـ كيف ستفسر مشحات الدم على فراشك؟ ـ صرخت في وجهي.
متهتكة حتى الصميم ،وقالت بما يشبه الدلع :ـ البارحة ُ
اإلذاعة .ثم تبع ذلك انقالب مضاد ُوأ ُ
ُ
بعض لحظة ّ
ّ
كنت خارج
دنت بالخيانة وبعقوبة اإلعدام.
وتشممته من مسافة قريبة.
اتجهت نحو السرير
تردد
ً
ُ
ُ
البيت .لكن أريد أن تريني بقع الدم الشائنة.
النكتة الثانية
مشحات دم ال يمكن إنكارها.
تزامنت مع إطالق سراحي من السجن .كنت أقوم فعال كانت هناك
ُ
صحت مستنكرًا :ـ ال ،ال! أعتقد أن ما بي كفاني! لكنها ،ودون أن
ابنة
زوجتي
وشقيقة
وأطفالي
العمل
إلى
زوجتي
بإيصال
في كل صباح
أفهم
لم
اآلن
حتى
فأنا
السذاجة.
من
الدرجة
هذه
على
أني
أعتقد
لم
ُ
َّ ّ
ْ
فك ُ
ّ
لمست بخفة البقع بيدها،
رت أن روميو حقيقًا انتهز انشغالي تصغي الحتجاجاتي ،خطت باتجاه السرير.
الخمسة عشر عامًا إلى المدرسة بالسيارة .ذات يوم وفي طريق عودتي
الموجه إلي.
الكالم
معنى
تمامًا
ّ
ْ
ْ
ً
لحست أطراف أصابعهاّ ،
ال أعرف كيف ّ
حدقت بي
أدنت أصابعها من شفتيها.
مستحيال أن يدخل ثم
شدتني قوة خفية ما التخاذ مسار آخر باتجاه طريق يمر بـ «هاملت» وتسلل مع ماتيلدا إلى سريري .لكن بدا
ّ
ّ
بجانب سجن (بادمبا) .فكنت قررت أال أدع أحبابي يعيشون كابوس غرفتي وتحت أنفي هذان العاشقان الوثنيان ويسرحا ويمرحا من دون بقصد وقالت:
ً
ـ يا ّ
لهن من حمقى! ابني الصغير دلق قليال من عصير العنب األحمر
سنوات سجني من جديد .نسجت خططًا سرية حول كيفية نسف معرفتي .وفجأة التمع شعاع نور في تالفيف دماغي..
ُ
تلك الكتلة المظلمة التي تسمى سجن بادمبا .ثم قادني التفكير إلى
على األرض في الطابق العلوي.
تبينت فورًا الفعلة الفظيعة ّالتي يتهمني بها هؤالء النسوة البارحة ّ
استكمال خطتي في تفجير كل سجن آخر وإلى جهنم .لكني وجدتني بوجوده محتدة .هكذا تم تأويل حنوي األبوي لماتيلدا! ديزي ،زوجتي
ثم تعلقت برقبتي.
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اعترافات ابليس
|

عدنان ا�سمندر

في القرن الحادي والعشرين ،في هذا الزمن الرديء المضطرب،
ظهر ابليس أمام (البيت المظلم) في أمريكا وهو يرفع راية سوداء
كبيرة كتب عليها باللون األحمر:
أنا إبليس أعترف لإلدارة األمريكية وبخاصة للمحافظين الجدد
أنكم سبقتموني بأشواط بعيدة في قدراتكم الفائقة على صنع الشر؛
فما فعلته اإلدارات األمريكية المتعاقبة بدءًا بهيروشيما وناكازاكي
مرورًا بفيتنام والعراق وأفغانستان ،وبما قدمته السرائيل من أسلحة
فتاكة ودعم غير محدود في القدرة على زرع الدمار واحتراف اإلجرام
بحق الشعب العربي ..كل هذا يجعلني ألهث وراءكم وال أستطيع
اللحاق بكم وال مجاراتكم...

أما وسائلكم اإلعالمية فقد فاقت قدراتي التي كنت أظنها ال
ُ
تضاهى ،إنها وسائل مكتملة الشر والكذب والنفاق ،وليس فيها
أدنى بصيص ألية قيمة أخالقية تجاه الشعوب ..فأين ما أوسوس
به للناس في السر مما تفعلونه أنتم في العلن من خالل مكبرات
الصوت وصفحات الجرائد والمحطات الفضائية ،وكلها تمارس
التزوير والخداع والمكر ،وتبث السموم في كل اتجاه وتنفخ نار
الفتنة ..وهذا كله في سبيل مصالحكم العليا ال غير.
يا أصحاب البيت األسود:
لدي عنكم مجلدات ضخمة :عن ظلمكم وفسادكم وتجبركم
وقهركم للشعوب ،وعن جرائمكم المشهورة في كل مكان من هذا

العالم.
لهذا كله أتقدم إليكم راجيًا أن تقبلوني حارسًا أمام بيتكم سيئ
الذكر الذي كان اسمه (األبيض) ،ولكنه اآلن أصبح كتلة من السواد
الكثيف ،وهذا ما يفرحني جدًا ،فقد وجدت فيه وكرًا لتوليد الخاليا
السرطانية المدمرة لإلنسانية ،وسأكون واحدًا من خالياها السمية
الشريرة.
أخيرًا أريدكم أن تضحكوا بملء أشداقكم ساخرين من هؤالء
األعراب ومن كل الذين مازالوا يعتقدون أن االمبريالية األمريكية
ومن وراءها أحفاد زعماء سايكس ـ بيكو ،يمكن أن يصدر عنهم غير
الشر لكل شعوب العالم.

قوس قزح ..ومشكالت المجموعات المشتركة /تتمة/
تعطي اللغة السردية أدبيتها ،وتبعدها عن
جفاف اللغة التقريرية العلمية.
ّ َّ
«سر النغم» لـ سليم عباسي :يقوم
في نص
هذا النص على ما يدعى بالحكاية الرمزية ،وهو
أسلوب قديم يقوم على المبادالت البسيطة،
فإسرائيل هي األفعى «التي تحقن بالسم
الزعاف تربة المسجد األقصى ،وتدنس قدسية
األرض »..وآشور رمز للمقاومة التي ستدوس
األفعى ..والمزمار البوق اإلعالمي إلسرائيل في
أنحاء العالم ..إنه أسلوب بسيط استخدمه
كثيرون منذ إيسوب إلى السيد المسيح إلى
ابن المقفع ،ولكن الكاتب لم يستطع إضافة
شيء جديد؛ وظل بعيدًا عن التأثير الوجداني
بالمتلقين.
نص «ربيع ورغيف خبز» لـ سوزان إبراهيم:
امتلك النص الشروط األولية لتصنيفه ضمن
جنس القصة القصيرة الناجحة ،على الرغم من
أن اللغة التي استعملتها الكاتبة توحي بالسرد
الروائي ،ولكن القصة موفقة إلى حد جيد من
حيث الحدث والفكرة ،والقدرة على تعميق
سمات الشخصية ،إضافة إلى الخاتمة الموفقة.
نص «مسافر ..ولكن» لـ عبد الكريم السعدي:
نص يستغرق في عنصر األوتوبيوغرافي ،مما
أساء إلى العمل وأبعده عن التخييل ،حتى بدا
النص مجموعة من التذكرات التي ال تؤدي إلى
شيء ،مع االستغراق في الوصف الخارجي بحيث
ينسحب المتلقي خارج العمل ..فال يجد صلة له
مع الشخصية ،حين يبتعد الكل عن كل ما له
عالقة بجوانية الشخصيات واالكتفاء بالوصف
الخارجي المنمط؛ فاألب شخصية طيبة معطاءة
واألم حنونة .واألخ��ت تحب وتدافع عن حبها
بالصبر دون مخالفة أوام��ر األب ونواهيه ،ثم
ّ
تحل المشكلة كلها بموافقة األب على زواج
الشاب الفقير من الفتاة الغنية «وتوتة توتة
خلصت الحدوتة» .تحتاج القصة إلى المزيد
من العمل على جوانية الشخصيات مع تعميق

حالة الصراع ليتنامى الحدث ويتأزم ،فيكون
الحل أكثر تأثيرًا بالمتلقين.
وفي نص «وصية» لـ عبد المالك أبو رقطي:
إنه نص يقترب من الخاطرة ،ويبدو أنه متأثر
باألدب الجبراني ،عندما يلتقي بأحد الجبابرة
ويبث من خالل حواره معه ،مجموعة من الوصايا
التي يريدها الكاتب أن تصل؛ فالمقولة
الرئيسة في النص هي :ضرورة الجهاد والعمل
للعودة إلى الوطن مهما كانت التضحيات.
إن الفكرة في القصة القصيرة مهمة،
ولكنها ال تصنع قصة وحدها ،مهما كانت
عظيمة وذات قيمة عالية ،فثمة آليات ولغة
وتقنيات يحتاج إليها الكاتب ليصل بنصه إلى
مستوى القصة القصيرة..
نص «بين رصيفين» لـ عدنان كنفاني..
ُ
عرفت عدنان كنفاني قاصًا متميزًا وقد َّ
قدم في
ّ
هذا النص نفسه بشكل أقل مما عرفته ،على
الرغم من أن القصة حساسة وتعتمد تقنيات
الحكاية الرمزية .إال أنه استطاع أن يوصل فكرته
إلى المتلقي «الجوع الذي يحاصر المتعبين،
وتزاحم الناس الفقراء على اقتناص فرص
الطعام ..الذي بات نادرًا بعد أن نهبه أصحاب
المراكز واألم��وال ..قصة تمتلك التقنيات وال
تقدم الصورة المثلى للقاص عدنان كنفاني.
نص «أحالم حنظلة» لـ محمد خير إبراهيم
عواد ،فكرتها ثورة رومانتية فردية يدفع إليها
ّ
الحس الوطني في المقام
الجوع ،مما يجعل
الثاني بعد الجوع وإرواء حاجات أساسية للبطون
الخاوية ،ثم يتوسل النص بالشعارات مما
يسيء إلى النص ..فال يصل إلى وجدان المتلقي
ويبقى خ��ارج التأثير »..بعض قنابل تتفجر
قريبًا من الصغار ،الصامدين ،يستمدون صالبة
العزيمة من إيمانهم بعدالة حقهم ووجودهم
تحت الشمس» المجموعة (ص « )80مؤمنين في
كل وقت بأن حدود أرضهم تمتد على اليابسة
بين النهر والبحر» (ص « )81جسدًا واحدًا ..ولن

يكون ّ
لجبة الليل طول بقاء ..بل سيضيئ القمر
بيوت البؤساء هذا اإلغ��راق في الشعار أخرج
السرد من منطقة إلى حالة خارجية ..أبعدت
المتلقي من االستغراق في الحدث ومتابعته،
مما أضعف تأثير القصة وجعلها تقترب من
خطبة سياسية في حشد متحمس.»..
نص «درس ال ينسى» للسيدة هدى حنا..
نص يأخذ من الذاكرة الحقيقية ،يستغرقه
عنصر األوتوبيوغرافي ..مما يبعده عن فنية
ّ
ويقر به من الحكاية الوعظية.
القصة
نص «أم نجيب» لـ هدى طه الكسيح ..نص
يعتمد على األوتوبيوغرافي مع التأكيد على
الفكرة اإلصالحية ..الدينية ـ فإصالح المجتمع
يتم باإلحسان ،وتأكيد فكرة أن الخير ال يضيع
وأن المعروف سيجد الوقت المالئم ليقابل
بالمعروف ،المعالجة إصالحية وغير ناضجة
فكريًا ..فإصالح الحال ..يتم من خالل قيام
المؤسسات بمسؤولياتها للتخفيف من الفقر
والعوز عند الناس ،وال يحل عند طريق اإلحسان،
فكم واحدًا من الناس سوف ّ
يقدمون اإلحسان..
ّ
تسوى
وك��م م��ن ال��ن��اس المحتاجين س��وف
ُ
حسنات المحسنين..؟!
أوضاعهم
إضافة إلى تأكيد الكاتبة على فكرة العطاء..
الذي ذكرته مرات عديدة ص  99ص  101ـ ص
 ..102مما أوحى إلى المتلقي أن الكاتبة تريد
إشهار إحسانها ليس إال ،وقد تحقق لها ذلك.
بدت خاتمة النص فيها بعض التوفيق على
َّ
الرغم من أنها متوقعة ،إال أنها شحنت ببعض
التوتر مما أعطاها نوعًا من المشروعية والفعل..
نص «المرهب» ليوسف األبطح ،وقد عرفناه
روائيًا مجيدًا ..وال أع��رف لماذا يعود األبطح
إل��ى الرومانتية التي س��ادت كتابات كتاب
عصر النهضة في مطلع القرن العشرين..
كالمنفلوطي ..والمازني ..ومحمد تيمور..
فالنص يفتقد إل��ى ال��ح��دث ..والمعالجة
كانت رومانتية تعرض حالة إنسانية تذكر

ببعض الزوايا الصحفية ..في صفحة الحوادث
أو المجتمع ..باإلضافة إلى سقطات لغة ال تجدر
بكاتب مثل يوسف األبطح..
نص «شجرة العائلة» ..لـ د .يوسف حطيني:
قصة جيدة .تمكنت من أدوات القصة ،تقوم
على استخدام حسن المفارقة ..في بيئة يسود
فيها األقوى واألغنى ..الجميع في سلة واحدة..
هي سلة الحمير ،ألن ف��وق كل ق��وي هناك
األقوى ،وفوق كل غني هناك األغنى.
المعالجة موفقة إلى ٍّ
حد بعيد ..الفكرة
سياسية اجتماعية ..تدعمها حادثة إنسانية
تتمثل في بكاء صابر بعد أن أدرك أن القوة
والسيطرة والتعسف ..تصنع حميرًا .ال أكثر!
أخ��ي��رًا :إن المجموعة في مجموعها غير
موفقة ،فيها من الهنات الكثير ..من مثل عدم
استكمال األسس الغنية لدى بعض الكتاب،
وافتقار النصوص إل��ى تقنيات القصة؛ بل
أحيان كثيرة ،إضافة إلى عدم
افتقادها في
ٍ
امتالك األداة األولى وهي اللغة التي ال يمكن
للكاتب أن يسوغ ع��دم قدرته على امتالك
ناصيتها ..إضافة إلى وقوع غالبية النصوص
ً
في عنصر األوتوبيوغرافي الذي يصبح مقتال
للعمل اإلبداعي ،ما لم يوظف بشكل جيد وفني،
باإلضافة إلى عدم وجود رؤية حقيقية واضحة
لدى غالبية الكتاب المشتركين ،وميل الغالبية
إلى الرؤية اإلصالحية التي تجاوزها الزمن أو
إلى نوع من المهادنة والمصالحة بين عناصر
الصراع ،وط��رح حلول دينية ميتافيزيقية ال
تؤدي إلى حلول حقيقية لألزمات والمصاعب..
بينما تندر النصوص الجيدة ،التي تحقق
نوعًا من التوازن الفني المقبول ..الذي يحقق
مقومات القصة القصيرة المعنوية والفنية.
ـ قوس قزح« :مجموعة قصصية مشتركة»
ـ اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين ـ
توزيع دار الجليل ـ ط.2008 /1
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رئيس و رئيسي
|

د.منى اليا�س

جاء في القاموس« :األعضاء الرئيسة:القلب والدماغ» .ونقول :فالن
رئيس وزراء ,وفالنة رئيسة مجلس الوزراء .كما نقول تشبيها« :القلب
عضو رئيسي في كل حيوان» .فهل يجوز هنا أن نستعمل كلمة
ً
«رئيسي» بدال من «رئيس» في أمثال مثل هذه العبارة؟ وما الحجة في
رفض ذلك أو قبوله؟
أنكر بعض الباحثين اللغويين استعمال رئيسي ,بينما أجازه
آخرون .وقد أصابوا في استعمال هذه الكلمة «رئيس» .ولكن نرى أنه ال
جناح على غيرهم في استعمال كلمة «رئيسي».
ونرى أن هؤالء الباحثين لو نظروا إلى المسألة من أبوابها التفقوا
أو قاربوا االتفاق.
وقد أحسن بعض علمائنا السابقين حين ّ
اعدوا ياء النسب في آخر
المنسوب قبل (عربي ومصري) تشبه تاء التأنيث في آخر المؤنث مثل
(امرأة ,طبيبة ,حمزة).
وقد قسموا المؤنث إلى حقيقي ولفظي .فالحقيقي ما يقابله مذكر
من جنسه مثل :عمة خديجة .واللفظي ما ال يقابله مذكر من جنسه
مثل :تجارة ,صحيفة ,مكتبة ..ومن المؤنث اللفظي ما يدل على مذكر
حقيقي مثل :حمزة وربيعة وطلحة.
وهكذا قسموا المنسوب قسمين؛ فمنه حقيقي مثل :حجازي,
فني ,قومي .ومنه لفظي ال ينتسب إلى شيء ،وإن جاء في صورة
المنسوب مثل :كرسي ,قمري ,دري.
ويالحظ في بعض األسماء التي ال تدل على جنس حقيقي أن

مذكرها ومؤنثها يأتيان بمعنى واحد مثل :حماس وحماسة  ,سماح
وسماحة وهكذا :جالل ووس��ام وب��راء .إلى عشرات من هذه األمثلة.
وهكذا نجد ً
كثيرا من الكلمات التي جاءت في صورة المنسوب بالياء
تؤدي كل منها المعنى الذي تؤديه ما نسبت إليه ,وهي تبلغ في
تراثنا األدبي عشرات وعشرات .والغالب أن المنسوب يختلف معنى
عن المنسوب إليه :مثل بغداد وبغدادي .فكلمة بغداد تدل على مدينة
وكلمة بغدادي تدل على شخص أو شيء منسوب إلى بغداد .ولكن هذه
القاعدة غير مطردة .وهذا ما فات المنكرين الستعمال كلمة رئيسي
ً
بدال من كلمة رئيس ,فقرروا أن النسب يوجب أن يكون المنسوب
ً
مختلفا عن المنسوب إليه في معناه ,كما قرروا إجماع العلماء على ذلك,
خالف ذلك من داللة المنسوب والمنسوب إليه على معنى
وأن ما
جاء ً
واحد ّ
يعد شاذا أو يقتصر من على السماع .سواء كانت زيادة الياء الزمة
ً
كثيرا من
كما في «دردي» أو غير الزمة كما في «أعجمي « ،وفاتهم أن
علمائنا من يخالفهم هذا الرأي .قال ابن سيدة في المخصص « 120/2
فأما قولهم  ,فأعجم وأعجمي كأحمر و أحمري ,وأنت تريد األحمر الذي
هو صفة وال تريد النسب كما ال تريد بكرسي اإلضافة إلى شيء ،وهذا
ً
مأخوذ من رواة اللغة» .ويتابع قوله أيضا« :إن االسم إذا كان غير وصف
ً
صار بالنسب إليها وصفا « مثل زيد وزيدي .ثم يقول« :فإذا ألحقت
الوصف نفسه ياء اإلضافة ولم يكن تحتها حقيقة إضافة فإنما أردت
بذلك توكيد الصفة وبمثل هذا قال ابن منظور في لسان العرب في
مادة «ريح».

النشاط الثقافي التحاد الكتاب العرب
«فرع حلب» شهر نيسان 2012م

وبالعودة إلى المعاجم هناك أكثر من مائة مثال للمنسوب الذي
يتفق فيه المنسوب والمنسوب إليه في المعنى ,ومن المنسوب الذي
ال يقصد من النسب مثل»:أسود و أس��ودي» «دوار ودواري» « األلمع
واأللمعي» «نصران و نصراني « و»الحوذي».
وداللة الياء في هذه المنسوبات كما يرى بعض العلماء أنها وردت
ً
للتوسع في العبارة ،فهي كتاء التأنيث في قولنا :حماسة وشقاوة بدال
من حماس وشقاء.
ويرى بعضهم أن الياء زيدت للتوكيد وهو رأي جيد .ويرى بعضهم
أنها من إضافة الشيء إلى نفسه ،وهذا جائز في باب النسب كما هو
جائز في باب اإلضافة .وإذا رجعنا إلى المصطلحات في تراثنا وجدنا
ً
أن هذا المنسوب أشيع استعماال من المنسوب إليه من ذلك أسماء
الفرق اإلسالمية :تابعي وخارجي ورافضي ومعتزلي فإنها أشيع من
تابع وخارج ورافض ومعتزل.
ومن توسعاتنا اليوم أننا نستعمل المنسوبات في األوصاف أكثر
ً
من استعمالنا أصولها من ذلك مثال :البنك المركزي والفرعي والكتاب
األصلي واألساسي والسبب الجوهري والسبب العرضي والتعليم
األولي والثانوي ,والدهر السرمدي واألزلي ,واإلداري والبطولي والنقدي,
والتقليدي...الخ.
وقد شاعت هذه المصطلحات ،والسبب في شيوعها ما اقتضاه
ويقتضيه مجال الحضارة و المعرفة من تقدم وتنوع ،و ً
أخيرا ال جناح
في استعمال كلمة «رئيسي» بمقابل كلمة «رئيس».

إعالن عن جائزة
يعلن اتحاد الكتاب العرب عن المسابقة الفرعية للشباب حتى سن  35لغير أعضاء االتحاد
لعام  2012بعنوان/ :األمن الثقافي/
جوائز المسابقة
 7500للجائزة األولى
 6000للجائزة الثانية
 4500للجائزة الثالثة
علمًا بأنه تم تقسيم فروع االتحاد حسب المناطق وإجراء مسابقة واحدة لكل منطقة.
األولى :دمشق ـ ريف دمشق.
الثانية :القنيطرة ـ درعا ـ السويداء.
الثالثة :إدلب ـ حلب ـ حماة.
الرابعة :حمص ـ طرطوس.
الخامسة :دير الزور ـ الحسكة ـ الرقة.

ـ االثنين  2012/4/16حفل تأبين الباحث الشباب يشارك فيها كل من السادة :قحطان
محمد ،هبة ماردين (شعر) ،محمد الخلف ،غيداء
«محمد نادر زعيتر (رحمه الله)».
ـ االثنين  2012/4/23ندوة عن عيد الجالء .معصراني (قصة).
يقام النشاط في مقر فرع االتحاد بحلب
ـ الثالثاء  2012/4/24محاضرة بعنوان:
«النفري في مرآة العصر» يلقيها الدكتور محمد (شارع بارون) الساعة السابعة مساءً.
والدعوة عامة
جمال طحان.
ـ االثنين  2012/4/30أمسية أدبية لألدباء

إعالن

تعزية

تعزية

يعلن فرع حلب التحاد الكتاب العرب عن إقامة مهرجان أدبي
لألدباء الشباب في مجال القصة والشعر والمسرح ،فمن لديه
الكفاءة والرغبة للمشاركة يرجى تسليم مشاركته إلى ديوان فرع
االتحاد بحلب الكائن بشارع بارون أو إرسالها إلى صندوق البريد
رقم ./1389/
آخر موعد الستالم المشاركات يوم االثنين 2012/4/30

يتقدم رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعضاء
المكتب التنفيذي وأسرة تحرير األسبوع األدبي من
الزميل محمد عبد العزيز الخضراء بأحر التعازي بوفاة
أخيه.
سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع
رحمته ،ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

يتقدم رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي التحاد
الكتاب العرب وأسرة تحرير األسبوع األدبي من الزميل
حمدي الموصللي بأحر التعازي بوفاة والدته.
سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع
رحمته ،ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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

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

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

E-mail : aru@tarassul.sy

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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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اجتماع هيئة حترير جملة الفكر ال�سيا�سي
ع��ق��دت هيئة تحرير مجلة الفكر السياسي
اجتماعها ال���دوري بتاريخ  2012/4/10واتخذت
القرارات التالية:
 1ـ اشترطت الهيئة أن تكون الدراسة المقدمة
إليها مرفقة بقرص مدمج  C.Dوأال تقل عن عشر
صفحات وال تزيد عن ثالثين صفحة.
 2ـ اقترحت الهيئة عناوين للملفات القادمة مثل:

أ ـ حقيقة القانون الدولي وحقوق اإلنسان.
ب ـ الديمقراطية في المرحلة االنتقالية.
جـ ـ المواطنة أبعادها ومعانيها.
وقد صدر العدد الجديد رقم  42من المجلة وشمل
العديد من الدراسات والملفات التي تالمس الوضع
الحالي وتسلط األض��واء على ما ي��دور في سورية
والمنطقة في الظروف الراهنة.

الواقعية النقدية يف الأدب
عن الهيئة العامة السورية للكتاب صدر هذا العام كتاب الواقعية
النقدية في األدب تأليف س بيتروف ترجمة الدكتور شوكت يوسف.
ويعتبر هذا الكتاب بمجمله دراسة قيمة وثمرة جهد كبير واطالع
مذهل باتساعه وقد بني على فكرتين أساسيتين أوالهما أن الواقعية لم
تنشأ في القرن التاسع عشر كما يقول رأي خاطئ ذاع ذيوعًا ال يستحقه.
وثانيهما أن الواقعية قدمت أروع اآلثار األدبية وفي هذا السبيل
يعود بنا الكاتب إلى عصر النهضة إذ نشأت الواقعية أول ما نشأت
مشيرًا إلى األسباب التي ساعدت على نشوئها.
ّ
وخالل استعراضه هذا الذي لم يكد يغادر أثرًا أدبيًا واحدًا إال أشار
إليه وأوضح خصائصه ويتوصل الكاتب إلى تحديد الفروق بين واقعية
كل عصر وآخر.
وعلى العموم فالكتاب أثر قيم ومرجع هام وضروري لكل من يعنى
بالدراسات األدبية.
الكتاب في  228صفحة من القطع الكبير.

�آراء يف الفكر ال�سيا�سي والت�شريعي املعا�صر
يؤكد الدكتور المحامي منير طاهر الشواف في مقدمة كتابه «آراء
في الفكر السياسي والتشريعي المعاصر» أن هناك فرقًا بين نقل
الحدث وفهمه وتفسيره وإعطاء الرأي لما يستشف من آثار للحدث على
المستقبل سواء أكان رأيًا محليًا أم إقليميًا أم دوليًا ـ علمًا أن الكثير من
مواد هذا المؤلف قد نشرت سابقًا في بعض صحفنا المحلية او على
موقع سيريا نيوز أو محاضرات في المركز الثقافي ويقول إنه وجدها
مما تزال حية وفاعلة من أجل مستقبل أفضل لهذه األمة.
ويضيف أما التشريع فإن ما ينطبق على الفكر السياسي ينطبق
على الفكر التشريعي ألن دارس فقه القانون والتشريع إذا بعمل رأيه
وفكره بما يقرأ كان كجهاز التسجيل أو الكمبيوتر فهي أجهزة صماء
تنقل ما يجري ويحدث لكنها ال تعلم أسباب ونتائج وظروف الحدث
وأثره على الواقع الحالي والمستقبلي.
والكتاب الصادر عن دار الشواف هو الجزء الثاني لمؤلف سابق
بعنوان آراء في السياسة والتشريع ويقع الكتاب في  247صفحة من
القطع الكبير.

احتجاب

تحتجب األسبوع األدبي يوم السبت تاريخ  2012/4/21وذلك بمناسبة عيدي الفصح
والجالء المجيدين ،وتعود لقرائها صباح يوم السبت التالي...

كل عام وأنتم بخير

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

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

مدير التحرير :حنــان درويــــــــ�ش

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

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

هيئة التحرير:

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

غ�سان كامل ونو�س

لي�س �آخراً

مالمح الشفق!

حرائق الوجد ،أم شرارات الحرقة ،أم جمرات األلم؟!
مضائق األرق ،أم مالمح الشفق ،أم كوى البوح..؟!
ّ
أي تنهيدة ُ
تعبرّ ،
ّ
وأي غصة ترتاح ،أو ومضة تهل؟!
في المشهد اعتكار ،وفي األحاسيس اصطبار ،وفي الروع لهفة إلى موالد
وأعراس..
ال الخضرة المنثورة بال حساب قادرة على إضحاك فاقد أو إنهاض راقد..
ّ
يتبدد ،والهجس
وال العثرات تستطيع حجب المطالع والمرابع ،وال الوسواس
ّ
ّ
يتالشى ،وال التوق يتوارى ،أو النبض بمستراح!
ّ
ّ
لو فكر الزهر بالعاصفات ما استفاض قبل أن تكتسي أع��واده ،أو يخيب
ّ
عواده!
ّ
وال النبع قتر ،أو استبخل ،أو التأم؛ ّ
فأي معنى البتالل ،واآلخرون بال سوائل؟!
ّ
وأي هناءة لفسحة في شاطئ مهجور؟!
لو استسلم الحبو للعتبات ،ما تجاوزت الخطا محيط الحواس!
والعين مااستكانت للغبار ،وأمعنت في التحديق في المالمح والمعالم؛
ّ
ّ
والود موئل ،والثقة عروة وثقى..
والتأمل مسرى ،والحنين واأللفة
ٍّ ّ
وفي الذكرى تسر ومتكأ وزاد ،وفي مسارات العبور الصعب مداد.
ّ
ّ
واآلفاق ال تجاب بالتمني ،وال بالتعذر والتعلل..
ّ
وال يكفي التغني بما كان ،والوقوف على األصول والقامات والحميات.
َ
والك ِل ُم في غير موضعه ثرثرة وفجور؛
فكيف إذا ما كان في مورده ّادعاء ،وفي مجراه انسفاح واجتراح ،وفي صداه
ّ
النواح؟!
وكيف إذا ما تباكى العامد ،وتذاكى الشاهد ،وتغافل الساعي ،وتحامل
ّ
َّ
ّ
َّ
ّ
القيم ،وتصاغر المولى ،وتخلى المحكم ،وتنابذ األقربون ،وتولى األصحاب؟!
ّ
ّ
ّ
وتحورت
وتصدعت القناعة،
وانهد المتن،
وكيف إذا ما تداعى الصدق،
ّ
ّ
ّ
المعاني ،وانحدر المعيار ،واختلت األفكار ،وتعذر الوفاء ،وتهتك المعروف؟!
ّ
كيف إذا تناصر األبعدون ،وتسابق النهمون ،وتشارس الواقدون ،وتنافر
أولو القضيةّ ،
وتلونوا وهانوا؟!
ولكن في أطراف الخميلة ،وفي الحضن منها أفئدة عزيز عليهم ما تعانيه،
وفي وجدانهم تحتشد المشاعر تجاه األرض وما عليها ومن عليها.
ّ
ليس األمر غريبًا في ذاكرة التاريخ ،وال الحالة طارئة منبتة عن سيرة البشر؛
تعرضت البالد للعصف والعسف ،وكم ّ
فكم ّ
مرت في أحيازها َّ
السموم ،وتناءت
الرؤى ،وقتمت النوايا ،وساءت األح��وال؛ وفي كل حال دخان وقساوة وشظف
وشقاء ،وفي كل حال فقد ولوعة وأسى ،وصبر ومصابرة ،وإصرار على المواجهة،
وعناد في مقارعة الخطوب ،ومقاومة الظلم والعنت والقهر والغدر بكل ما في
ّ
والرياض
القلوب من إيمان ،وما في النفوس من كبر وأمل ،وما في الحياض
َ
والبيادر والوهاد من إمكانيات ،وما يمكن أن ّ
ويبتدع..
يعد ويستحضر
ربما كانت القضايا في ما مضى أوضح ،وقد صارت اآلن أيضًا ّ
جلية لكل من
يقرأ؛ ربما كان الهدف أكثر مباشرة ،وقد بات االستهداف ّبينًا لكل من يريد أن
يرى ويسمع؛ والوقائع كانت مشهودة ومفضوحة ،وهي اآلن فاضحة وناضحة بما
في الدواخل السوداء؛ واألدوات والعناصر كانت مواصفاتها وقسماتها متمايزة
أكثر؛ وقد باتت اآلن أيضًا موصوفة ومكشوفة ومعروفة!
الظروف كانت صعبة والفصول قارسة ،وال تزال الحال صعبة لكنها ليست
ً
ً
عصية؛ إذ ّ
إن أحواال انتهت ،وحاال ستنتهي؛ ألن في الرصيد قدرًا كبيرًا من الخير
والنبل والشهامة ،وفيضًا من العزيمة واإلصرار؛ وألن في الرصيد وعيًا بما جرى
ّ
منذ زمن بعيد ،ويجري؛ وما وراء األكمة وفي أركانها ودغالتها متوقع ومقروء
ومفهوم ،وما في المركب والموكب من كائنات ّ
مجرب ومختبر ،والطاقات بادية
وكامنة ،والقدرات ال تنضب ،اإلشعاعات ال تنوس؛ رغم ما في الحلق من غصات،
وما في الطعم من مرارة ،وما في المسامات من عوالق فاسدة ،وفي األسماع من
منكر األصوات واألقوال؛ ففي األفق سماء تمطر وتصحو ،وفي الربوع فيوضات
ّ
تحتفي بالحياة وتبشر باألجمل ،وفي مختلف األرجاء خرير ونماء وخطو وهمم..
فــــ “كم كبت أجيادنا في ملعب ،ونبت أسيافنا” ،وأخطأ المؤشر سمت
الهدف ،ومضى ّ
الحد في الضلوع ،وأوغل النصل في األعصاب..
لكن في البال“ :فكم من ميسلون نفضت غبار التعب” عن مختلف جوارحنا
وأعصابنا...
وفي كل حين نبض نيسان ،وفي كل مكان من أرض الوطن فيض ميسلون!
***
gassan.k.w@mail.sy

