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يوم األرض مسيرة لن تنتهي
| �سامي الأخر�س

كل عام في الثالثين من آذار يحيي شعبنا
الفلسطيني ذكرى يوم األرض ،ووعده بحتمية
استرجاعها وتحريرها من االحتالل الصهيوني،
وإعادة الحق ألهله ،وإعادة االرض ألصحابها.
كل عام يختلف إحياء هذه الذكرى عن العام
الذي يسبقه .حيث إن المتغيرات السياسية
تلعب دورًا ه��ام��ًا ف��ي إح��ي��اء فعاليات هذه
الذكرى وتفعيلها ،وتحيى وفق طقوس ومنظور
الفلسطيني ل�لأرض وللهوية ،ففلسطيني
األراض��ي المحتلة  1948ال��ذي ما زال متشبثًا
ب��أرض��ه مقاومًا لكل م��ح��اوالت اقتالعه منها،
ّ
اجتماعيًا ،يحيي الذكرى بإعادة التأكيد
وتهويده
على هويته الوطنية الفلسطينية ،وتجديد وعده
وعهده لألرض والهوية ،رافضًا اقتالعه وتغريبه
عن أرض��ه ،ووطنه ،وحقوقه الشرعية ،وي��زداد
ً
تالحمًا باألرض جيال بعد جيل .هذه األمانة ،وهذا
العهد من دون أن يخذل حتى هذه الذكرى؛ بل
يزداد تمسكًا بأرضه وهويته سياسيًا ،وثقافيًا،
واجتماعيًا ،ويزداد صالبة في مواجهة المحاوالت
التي تبذلها حكومات االحتالل لعزل الفلسطيني
من محيطه وانتمائه العربي والفلسطيني ،ولكن
هيهات؛ فلم يحقق شيء على هذا الصعيد حتى
الراهنة اللحظة.
أما الفلسطيني الذي غادر األرض على إثر
النكسة والنكبة معًا ،فإنه ما زال يحيي هذه
الذكرى بتجديد األمل بأن العودة آتية وحتمية
مهما اس��ودت صفائح االح��ت�لال ،ومهما ّ
مرت
السنوات ،فقطع الوعد على البقاء باألمل صوب
فلسطين األرض والهوية ،متخندقًا في غربته
الطارئة حتى َيحزم حقائق العودة،وهاهو قد طور
من أساليب إحياء األمل ،وأصبح بعد العدة لالتجاه
صوب حدود فلسطين باعثًا األمل في دواخل
األجيال أن هنا لنا وطن ،ولنا أرض ،ولنا هوية ال
تنتزع بمرور السنوات أو بفعل الغربة ومآسيها،
َّ
وما الزحف صوب فلسطين إال رسالة للصديق
قبل العدو ،أن العودة ال تسقط بالتقادم ،وأن حق
العودة تقرير مصير ليس بأيدي قادة أو زعامات
أو اتفاقيات ،إنما هو عهد بين الفلسطيني
وأرض��ه وهويته ،عهد ووعد ال يسقط أب��دًا ،وال
َّ
يمتلك أحد التقرير به إال أصحابه فقط ،وهاهم

| موفق نادر

قد قرروا الزحف صوب فلسطين ،ولو بأضعف
اإليمان الوقوف على حدود هذا الوطن ،وتجديد
الوعد والعهد معه وله بأننا عائدون حتمًا ،وباقون
على الوعد دومًا.
أما الفلسطيني اآلخر فهو الذي يقبع في غزة
والضفة الغربية ،وهو الذي أصبح حالة خاصة
ً
بعدما أصبح مفتاح التحرير وحيدًا ،مقاتال،
ضاغطًا على زند التحرير والعودة ،ليس نيابة عن
أحد ،ولكن حتمية وطنية وضعته بها الظروف
التاريخية والتحوالت والمتغيرات السياسية
والتاريخية ،ليجد نفسه تحت طرقات المطرقة
ً
والسنديان ،فالمحتل ُيغيل به قتال وتدميرًا
وحصارًا وإه��دارًا لحقوقه اإلنسانية أمام مرأى
العالم ومسمع القائمين على قيادته يغيلون
به ظلمًا وقهرًا ونزاعًا ،وانقسامًا من دون أدنى
مسؤولية لحقوق هذا اإلنسان وكرامته ،فتحول
المناضل على جبهتين ،جبهة المحتل ،وجبهة
االنقسام التي جعلت منه إنسانًا خلف إعادة
اللحمة الفلسطينية الممزقة بين الضفة الغربية
التي تعيش تحت سلطة المساعدات واإلعانات
األوروبية ،والنهضة البنيوية التحتية المميزة،
وسلطة غزة التي رهنت نفسها لمصالح قوى
إقليمية محددة تعيش في رفاهية السلطة،
وتترك الشعب يفترسه الجوع والظلم واألزمات
الحياتية المتعددة والمتوالية ،وما بين سلطة
رام الله وسلطة غزة أصبح لدينا شعبان ممزقان
يتربص كل منهما باآلخر ،والحقيقة التي ال
يود أحد االعتراف بها أن هناك نغمة جديدة
عنوانها «غزاوي وضفاوي» وهذا حصة رام الله،
وهذا حصة غزة؛ بل وأصبح يعتقل الفلسطيني
بتهمة التخابر مع رام الله ،والتخابر مع غزة ،وهي
استحداثات االنقسام الذي يتكرس يومًا تلو يوم
في الجسد الفلسطيني الجريح.
إذن فذكرى ي��وم األرض ه��ذا العام ليس
ككل عام ،وإنما يتماشى مع المتغيرات الدولية
التي أصبحت تجد في الربيع العربي أولوية في
إع��ادة هيكلية المنطقة وصياغتها على غرار
سايكس ـ بيكو جديد ،يقزم المقزم ،ويجزئ
المجزأ ،ويفتت المفتت ،ويعيد إحياء الطائفية
الدينية والمذهبية واالثنية ،ويعيد التاريخ

صورة غساسنة الفرس ،ومناذرة الروم من جديد
وسط غياب الوعي العربي عامة؛ أما المتغيرات
اإلقليمية فهي األخرى تتجاذب أطرافها وتوجه
مؤشراتها صوب القضية الفلسطينية إلحقاق ما
تصبو إليه ،فتركيا التي عادت من باب «أردوغان»
المنتهج لسياسة عبد الحميد الثاني الذي أثرانا
فرمانات وصكوك حب لفلسطين ،من دون خطوة
عملية واحدة لوقف تهويد فلسطين ،فإن كان
السلطان عبد الحميد الثاني في واليته تم إرساء
قواعد الوطن القومي اليهودي في فلسطين.
فإن العهد األردوغاني استطاع أن يقضى على
صهوة فلسطين إلع���ادة صياغة التحالفات
األمريكية ـ التركية بعد انتهاء الحرب الباردة،
وعدم الحاجة للتحالفات المباشرة والعلنية بين
تركيا وإسرائيل ،فاإلسالم السياسي التركي
أج��اد ويجيد اللعب على التوازنات الرسمية
والشعبية إلعادة صياغة المنطقة بما يتوافق
والرؤية الدولية ،وما موقفها من «ليبيا وسوريا»
س��وى تأكيد على الفعل الحقيقي للدور
التركي في المنطقة ،وهو ال��دور نفسه الذي
تنتهجه دول إقليمية أخ��رى بناء على قاعدة
«التحالف والتخالف» التي أتقنها جيدًا سواء
في أفغانستان أو العراق أو فلسطين أو «الربيع
العربي» عامة ،وهو ما يؤكد «توافق سياسي غير
معلن بين كل القوى التي حقق «الربيع العربي»
لها أهدافها وفق التسلسل الممنهج والمعد.
أما محليًا فقوانا المقسمة لم تبخل على الشعب
الفلسطيني في إغراقه بأزمات وإحباطات تدفعه
إلى فقدان معاني الوالء واالنتماء ،وهي سياسات
تتناغم مع إحداثيات المتغيرات بمجملها العام
دوليًا وإقليميًا ومحليًا ،وضحيتها في المآل
النهائي «فلسطين وشعبها».
إذن فذكرى يوم األرض لهذا العام ال تحمل
في طياتها الجديد سوى التأكيد على إسقاط
كل من يحاولون شطب فلسطين أو القفز على
الثوابت الفلسطينية التي ال يمكن أن تسقط
بالتقادم مهما كان؛ بل تعيد الحياة لها مع كل
مناسبة وطنية ،ما دام هناك شعب حي يقدح
زند ذاكرته الوطنية ،ويتمسك بحقوقه وثوابته
وهويته.

عيد األم

« في شهر آذار تستيقظ األرض «
هكذا هتف محمود دروي��ش في مطلع قصيدته الذائعة الصيت،
ّ ّ
والحق كله معه ،ففي هذا الشهر األنيق تنبثق رزمة من البدايات الجميلة
ّ
والجليلة؛يعود ّ
المبجل ليعانق عشتار الملتاعة بالغياب،
«تموز» إله الخصب
ّ
ينثر الخضرة والحبور في كل اتجاه ،تشرق األمداء بالزهر والعبق ،ويعود
الشهداء الصغار الذين قضوا في غفلة األم تحت جنازير دبابات الطغاة،
يعودون وعلى أفواههم الصغيرة قطرات من حليب اللهفة للعيش
الجميل!!
ّ
ّ
ّ
كله كان ّ
كاألم يستحق أن يكون له عيد؟!...
لألم عيد ،ومن
ألجل ذلك
لكن انظروا كيف ّ
حولته حياتنا الممسوخة إلى محض تفاهات يشيح المرء
عنها بوجهه ،ويطلق زفرة ّ
ّ
العربي األخيرة وهو يخرج
حرى ،أين منها زفرة
من األندلس مثخنًا بالخيبات؟
ّ
ولكن زوجها الحنون يمكنه أن
هاهنا ّأم صغيرة ،لم يرزقها الله ابنًا،
يلعب هذا الدور ببراعة ،فسارع ّ
ليقدم لها ّ
هدية متواضعة ،جحظت لها
ّ
عيون جاراتها ،حينما ركنها الزوج أمام الدار الفارهة مطلقًا زخة من نغمات
بوقها الناعم !
ّ
زوج آخر ،ال أحد يعرف ما مهنته ،ولكنه يعيش مثل ملوك العصور
الوسطى ،أهدى زوجته التي تحنو عليه ّ
كأم غشوم غسالة فخمة مرفقة

ّ
بدليل يشرح عدد دوراتها في الدقيقةّ ،
لكن الزوجة مطت «بوزها» وعادت
تنظر من النافذة ،فما حاجتها إلى ّ
الغسالة ما دامت ترسل المالبس الوسخة
إلى المصبغة القريبة ؟
ّ
زوج آخر مقرود ،ألنه من أصحاب الدخل المحدود ،توفيت أمه ساعة
َ
ّ
ولدته ،ولم يبق له من األمهات سوى زوجته وأمها ـ أي حماته ـ تمنى لو
ّأن عيد األم يأتي في «الحادي» من الشهر وليس في الحادي والعشرين؛
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
العصرونية اللئيم الذي مل منه ومن دينه (بفتح
يضطر لتملق بائع
لعله ال
الدال) الذي مأل الدفاتر الثخينة !
سألت صديقًا لي يمتهن ثالثًا من المهن ،وهو بارع فيها جميعًا؛ حتى
أنه يوشك أن ينام وهو سائر:
ماذا اشتريت لزوجتك بمناسبة عيد األم؟
ّ
ّ
نظر ّ
مكشرًا كالذئب الكاسر ،وهو يتلفت حوله ،ليطمئن ّأن أحدًا ال
إلي
يسمعه ،ثم همس:
ّ
منذ عيد األم الماضي وزوجتي تحتفل بالعيد عند أمها !!
فيا أيتها األم المباركة أعيدي إلينا ضحكاتنا وبساطة عيشنا ،انفضي
من قلوبنا هذا الدجل الذي أثقل أرواحناّ ،
ضمينا نحن أبناءك العشرة ـ مثلما
كنت دائمًا تفعلين ـ دون أن تنظري ماذا نحمل إليك ،ألنك تكرهين أن
يسبقك في العطاء أحد !!

أحب
ُّأيها الذي ّ
| ر�ضا رجب
إن قل عطائي فما قل رجائي
ُ
اختالل القول ..ال ُيبدل ثبات اليقين
الغيمة التي تغطي وجه السماء بالسواد..
هي التي تغطي األرض بالخضرة..
وتجعلها تربو ..وتزيد..
لم أخسر ..ولم تربح
ٌ
راب��ح دائمًا ..وأنا
نحن نكمل بعضنا ..أنت
ٌ
خاسر دائمًا
الجسر الذي يفصل بين ضفتي النهر يتحمل
وزر المارة
وثقل أقدامهم ،ومرارة االنتظار..
وحدهم األنبياء الذين ال يريدون شيئًا
الحكام والملوك واألمراء يريدون كل شيء..
كل شيء
في اختالف الليل والنهار حكمة..
وكذلك في اختالج الذاكرة..
عندما سنلتقي هناك ..ستقول :ليس هذا
هو المكان..
وسأقول :كنت أتوقع المكان أكثر إدهاشًا.
ُ
وستقول :أعطني الوقت ..وأق��ول :أعطني
الفرصة.
سيقولون :ال شيء لكم.
وسنقول :هذا لكم ..وهذا لنا.
َّ
عندما سأراك خلف زجاج نظارتي المقعرة،
سأقول لك :مات صديقنا اليانع..
وستقول لي :حملت الوردة توأمًا...
ٌ
سعيد ج��دًا وانا
نشبه بعضنا تمامًا :أن��ت
ٌ
حزين جدًا.
أنا يقتلني رضاي ..وأنت يحييك غضبك.
عندما ماتت أغنيتي حاولت أن أنفجر ً
بكاء
قلت لي :البقاء لي ..قلت لك :نعم.
أنت تشكو غ��زارة الماء ..وأنا أشكو سخونة
الطمي
الكون الفاقع يشبهني ..وما عداه يشبهك
ُّ
أحبك على طريقتي ..وتحبني على طريقتك
ليس من الحب ما قتل كما يزعم الحمقى
ال شيء يقتل ..ربما يكون ما يزال في الوجود
ٌ
شيء ُينجي من القتل.
متوافقان على إكمال الرحلة..
أنا ٌ
هلع ..وأنت مطمئن.
عندك خمسون شجرة ..وعندي ثالثة أسئلة.
عندك الرياح ..وعندي القارة السابعة
ٌ
مضطر أال تقول شيئًا
أنت
ٌ
وأنا مضطر لقول كل شيء..
ستنفعك أناتك ..وستنفعني أنا نيتي
لو كان للصيف ما للشتاء من ح��رارة ،لكنت
أدعوك
ً
َّ
إلى رحلة خاصة..
ُ
ولو كان للشتاء ما للقلب من هجير ..لقلت لك:
وداعًا.
لن أصرخ :وجدتها
ولن تصرخ :وجدتها
نحن لم نجد شيئًا..
اآلباء ال يضرسون ..ولكنهم يأكلون الحصرم
ُّ
تحب رائحة التدخين كفيلة
والمرأة التي
بتأمين
الحرائق الالزمة.
أضف إلى هذا الجنون لوثائق أيامنا القادمة.
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لماذا يخون العرب عروبتهم؟
| موري�س جالل
ُ
أجل! يا ترى لماذا؟
ُ
هل هم على عادات عتيقة؟ أم الخيانة فرضت
عليهم َ
لقاء مكوثهم مسيطرين على «عروشهم»؟
فيما مضى خان العرب عروبتهم في ممالكهم
االسبانية ،وتحالفوا م��ع ال��غ��رب��اء على العرب
األصدقاء ،وآل وضعهم إلى القهقرة ،فانسحبوا إلى
حصونهم االفريقية الشمالية.
وخ����ان ال���ع���رب ع��روب��ت��ه��م ف���ي القضية
الفلسطينية ،حينما قبلوا من اسرائيل اقتراحها
َ َّ َ
ورط في شباكها
خدعة ت
«الهدنة» التي كانت حيلة
ٍ
أح��د ملوك ال��ع��رب .لكن أخ��اه نصحه ب��أال يقبل
«الهدنة» ألنها كارثة على العرب .أما الملك فقد
اتهم ُ
أخاه بالهلوسة وأقصاه إلى اسطنبول .ومن
ُ
بعد نعلم جميعنا بما حدث من الكوارث .إذاك راح
ُ
العرب يهجرون فلسطين قسرًا وخوفًا من إبادتهم.
وخالل هاتيك األيام المأسوية التقيت بفلسطيني
على ثراء وأسرته تصاحبه؛ فسألته كم احتفظ
من المال لكي يضمن هجرته في قطرنا السوري؟!
فأجابني :أتيت بما يكفيني وعائلتي مدى بعض
ُ
َّ
َ
فندق
صاحب
الثري
فأخذت ألومه هو
الشهور!
ٍ
بأربعة طوابق ،فقال لي ،ال تلمني بهذه الشدة ،أما
سمعت إعالن «الجامعة العربية»؟ فقد أكدت لنا
ُ
ستعيدنا إلى ديارنا وعدًا أكيدًا؛ فيا لها من
أنها
خيانة فادحة ،فالجامعة العربية لم تنشأ بمبادرة
ُ
عربية؛ بل بابتكار حيلة من بريطانيا التي من قبل
قامت «بوعد بلفور» (.)1915
*
ُ
وترى ،لماذا يستبسل سادة العربية والخليج
ال��ع��رب��ي على س��وري��ة وح��ده��ا ،لكي يفتتوها
ُويدرجوها على سوية قطاع غزة (الشهيد الحي
بأسره) ،وعلى الضفة الغربية (التي أعلنها «بيريز»
في موسكو أنها جزء من اسرائيل؛ إذ قال لمافياته:
ً
أبشركم أن اسرائيل قد غدت متكاملة» من النهر
إلى البحر)؟! أما يدرك كل خائن عربي أن اسرائيل
على سوية «وحش كاسر» حيال جوارها؟
*
أم��ا يستذكر س���ادة ال��ع��روب��ة ه���ؤالء أنهم
َ
أبناء هم (قبل استقاللهم) طوال
كانوا يبعثون
الخمسينيات ،إلى سورية لكي يدرسوا في شتى
َ
الشفاء بمشافينا بال مقابل؟
مدارسنا مجانًا ،ويلقون
أم��ا يتذكرون أن الجمهورية العربية السورية
ّ
المستقلة األولى في األقطار العربية (بصحبة لبنان
ُ
َ
القمح
تبيعهم (حسب احتياجاتهم)
أيضًا) كانت
َ
والخضار والفواكه واأللبسة واألحذية والكتب،
وذل��ك بأسعار متهاودة ألنهم إخ��وة وع��رب؟ أما
يتذكر الكويتيون أن جيشنا العربي السوري
األصيل قد ساهم في إخراج َم ْن احتلهم في مطلع
ُ
التسعينات؟ ترى ،أما يذكر سادة العرب أن جيشنا
ّ
تشبث باستقالل لبنان
العربي السوري هو الذي
ُ َ
ُ
ُّ
الجم الكثير من أوالدنا واستشهدوا حفاظًا
وق ِتل
على ُاستقالل لبنان؟! أجل وقعت هناك شوائب
نعترف بها وليست على َس َّ
وي ِة ما ارتكبت الجيوش
األمريكانية في شتى األقطار وال سيما في عراقنا
الحبيب....
*
ُ
فترى ،لماذا يتحالف بعض أسياد العرب
(بمعية جامعتهم المهلهلة لكونها عالقة ببراثن
صهيون) مع أعداء العرب ،ويتجاهلون كوارث غزة
والضفة الغربية ولبنان؟ أال يعلمون بأن خياناتهم
ُ ّ
ُ
تجرح ،بل تفتت بالد الشام العريقة كلها ومنها
سورية وفلسطين واألردن ولبنان؟
ُ
فقد يكون الجواب منهم أنهم على خوف وذعر
ُ
من بطش «الوحش الكاسر» صهيون؛ أجل فمن قبل
قد أشعلت صهيون ثورات عديدة ما بين البشر.

ومنها «الثورة الفرنسية» (في العقد األخير من
ُ
القرن الثامن عشر) فقد توخت صهيون أن تعين
الفرنسيين في انقالبهم على الملكية والكنيسة،
َ
طمس المسيحية المؤمنة بإله
بل واستهدفت
واحد؛ وذلك ألن صهيون ال تعترف بمجيء «السيد
تنتظره [مذهب المشيحية
المسيح»؛ بل ال تزال
ُّ
أي  .]Messianismeوما ُيوثق ذلك فهو تصرفها
المناهض لكل دين يؤمن بإله واحد .فقد أغلقت
ُ
والكثير
الكنائس واألديرة؛ واضطهدت المؤمنين،
ُ
منهم قطعت رؤوسهم بالمقصلة (.)Guillotine
وبالمزيد من التوثيق لواقع أفعالها أن صهيون
استبدلت أسماء األيام بغيرها ،وكذا أسماء الشعور
َّ
وكل ما ّ
يمت بالدين المؤمن بالله الواحد.
والفصول،
ٌ
وكلما برز ٌ
قائد فرنسي أصيل معارضًا لتصرفاتها،
كانت تتهمه بالخيانةُ ،
فيقطع رأسه بالمقصلة
كخائن للثورة .وهذه هي بصمة صهيون الشرسة؛
فهي تسعى بال هوادة إلى سفك الدماء البشرية
(وقد فعلت هذه الجريمة في دمشق ،حين قتلت
كاهنًا وشربت دمه في أواخر القرن الثامن عشر).
َ
وطال األمر في فرنسا عشرة أعوام حتى عاد القائد
نابوليون من مصر ،وأمسك برئاسة الجيش ،وأقام
ً
حكومة عسكرية صرفة ،وأعاد األمور الحضارية إلى
ُ
ما كانت عليه من قبل ،وأعلن امبراطوريته.
*
َ
ال ّ
ب��د أن بعض أسياد العرب يلبثون على
حلفهم مع الواليات المتحدة [منذ  .]1950وقد
صدر حول هذا الحلف العربي  /األمريكي مؤلف
وأكد أن
ضخم في فرنسا ،وق��رأه أحد الجنراالت،
الحلف ال يزال قائمًا (أجل منذ السبعينيات)ُ ،وأ ْبرمَ
ِ
مع بعض السادة العرب وبعض األثرياء .ولكن
صهيون التحقت بهم لكي ّ
تمول مناشطهم ثم
تسيطر عليهم .فلم يبق الحلف على ما قد بدأ عليه.
فلقاء ملياراتها بالدوالرات الذهبية أخذت صهيون
تفرض إيعازاتها (لمصلحة الثالوث الشرير:
صهيون والواليات المتحدة وإسرائيل) .وبذلك
سيطرت على الواليات المتحدة « »1وعلى أوروبا.
ُ
تريده من بالد الشام وسورية بخاصة.
وهذا ما
*
أج���ل! متى ت��م انتخاب القائد العسكري
(الذي انتصر على هتلر) أيزنهور رئيسًا للواليات
المتحدة ،قال ما معناه( :أيها المواطنون إني أرى
وحشًا كاسرًا يتوخى إلتهام والياتنا المتحدة!)
وبخبرته العسكرية كان يعني بذلك “الوحش
الكاسر”“ :مافيا النفط ومافيا األسلحة الجديدة”،
َ
تحت سيطرة آالف
وكان على علم بأن كلتيهما
المليارات الذهبية من صهيون والماصونية ومن
الواليات المتحدة وأثريائها.
*
واسمحوا لي أن أروي لكم ما ح��دث لي مع
خمسة م��ن ال��س��واح الفرنسيين ،ق��د تعرفت
إليهم في مقهى “النوفرة” خلف الجامع األموي،
ُ
واستضفتهم في مشروباتهم الساخنة ،لكي
أتحدث إليهم .فقلت لهم :فرنسا مشهورة بأمور
عديدة وال سيما بالثقافة والمنطق واالنسانية؛
فلماذا تقولون إن اسرائيل قطر ديموقراطي وحيد
ُ
في الشرق األدنى واألوسط؟ أما تعلمون بما تفعل
من كوارث في هذه المنطقة؟ وإذا بأحدهم يقول
لي :لسنا من ُ
بعد فرنسيين ،نحن اآلن أوروبيون.
فقلت له :وكيف تخضعون لصهيون وهي التي
ّ
ّ
تعد (كما يقول لها “التلمود” كتاب السنة
اليهودية) ّ
أن كل إنسان غير يهودي هو حيوان
بشكل إنسان) .قال ،نعلم بذلك ،لكن خضوعنا على
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ح�سني جمعة

التالعب بالعقول

ً
بالعقول والعواطف أشكاال شتى؛ ولجأ إليه األفراد
اتخذ أسلوب التالعب
ُّ
بمثل ما لجأت إليه الدول؛ وألفت فيه كتب عدة مثل كتاب (هربرت شيلر)
باالسم نفسه (التالعب بالعقول).
وقد تبين لنا تأثير هذا األسلوب على الصعيد السياسي والثقافي
ً
واالقتصادي واإلعالمي؛ وإن كان اإلعالم أكثر الميادين استعماال له؛ ولكننا
وجدناه يفعل فعله الكبير في األزمة السورية؛ ليغير مواقع عدد من الناس
والدول؛ ويجعلها في مكان دون مكان.
ونرى أن أسلوب التالعب بالعقول والعواطف في هذه األزمة ينطلق من
اآلليات التي يتبناها مع إحداث تحوالت تناسبها وهي تتركز في ثالثة
أمور جامعة مانعة:
 1ـ ترويج الحرية الفردية؛ على حساب أي ش��يء آخ��ر؛ فالكينونة
الشخصية قيمة مطلقة ُّ
تعد فوق أي اعتبار انبثاقًا من الوجود الذاتي
جسدًا وهوية؛ سلوكًا وممارسة؛ فكرًا وعقيدة ...ولهذا يرى (بول ترينور)
ّ
أن الواليات المتحدة وكندا سنتا القوانين التي تمنح الفقراء حق التسول
باسم االنتصار للحرية الفردية؛ وبخاصة حرية التعبير ،والديمقراطية
الغربية ...فأصحاب التشريع والسلطات السياسية لم ِّ
تشرع القوانين التي
ً
تحقق توزيع الثروة توزيعًا عادال؛ وإيجاد فرص العمل للفقراء وإنما أنتجوا
تلك القوانين استنادًا إلى حرية الفرد في اختيار ما يشاء وفعل ما يريده
ما دام ال يؤذي اآلخر ...وعلى أهمية هذه المكانة التي حازتها الكينونة
ّ
التوحد ،والتكافل،
الذاتية الفردية فإنها أهملت القيمة الجمعية في
ما جعل النظرة األحادية (األنانية) تطغى على رؤية الحياة والمجتمع...
فلو اختلف اثنان في الشارع َّ
ودمى أحدهما اآلخر ال يجوز للفرد أن يقترب
منهما ...ثم إن قيم االجتماع أصبحت تجري وراء تلبية النوازع الفردية
الشهوية من جاه ومال وغرائز ...وصاحبها وحدها من يقرر متى يرفض
ومتى يقبل وإرادته مطلقة ال يجوز أن يمارس عليها ضغط أو إكراه من
قبل الجماعة ...ولهذا كله فإن الديمقراطية ال يمكن أن تمارس إال من خالل
مبدأ الحرية الفردية .ومن ثم فإن األزمة السورية دخلت في نفق مظلم في
ظل استمرار الدعاوى بطلب الحرية الفردية لكل إنسان ،وكأنها مفقودة
بالكامل ،ومن يمارسها تطبق عليه القوانين الجائرة…
 2ـ الحياد :أسلوب آخر للتالعب بالعقول والقيم الخلقية واإلنسانية
لعضد األسلوب األول .فعلى اإلنسان أن يقف بعيدًا عن أي موقف ال يعنيه
بشكل مباشر ،وكذلك هي الدولة عليها أن تعنى بشؤونها الخاصة وفق
منهج تعزيز القطرية .وبمعنى آخر نقول :أي إنسان ال عالقة له بأحد على
الصعيدين الفردي والجمعي والدولي ،وعليه أن يلتزم ذاته الفردية ثم
المذهبية ثم القطرية؛ ما يعني تغليب الوالء األصغر على األكبر؛ واالنتماء
القطري على القومي أي إن الحياد انقالب كامل على مفهوم العروبة
وارتكاس مرضي إلى االنحدار ...والحياد ـ بهذا التصور ـ يشبه النأي بالنفس
عن االنتصار للمظلوم ،بعكس قاعدة األخوة والتضامن...
 3ـ غسل األدمغة :تصفية الذاكرة من القيم الخلقية الجماعية والمواقف
الوطنية والقومية اعتمادًا على مراحل ثالث زمانية وفكرية ونفسية:
أ ـ الشك :يعد مبدأ الشك في المنهج الموضوعي العلمي من المبادئ
المعروفة في ميادين شتى؛ منذ القديم؛ حتى قيل :سوء الظن من حسن
الفطن ...ولعل العالم (ديكارت) من أشهر المعروفين في اعتماد نظرية
الشك للوصول إلى اليقين ...لكن األمر في اتجاهات التالعب بالعقول
يختلف تبعًا للموضوع كما هو في األزمة السورية؛ فالشك ما وجد إال إلحداث
ً
تغير نحو هدف ما ،قد يكون حقًا أو باطال ...ومن هنا وجدنا بعض الدول
المعادية للنظام الوطني السوري قد اعتمدته في سياستها وإعالمها حتى
ُ
تحدث الريبة في الذهن والنفس إلزالة القداسة عن أي مبدأ أو انتماء ،أو رأي
وعرض البدائل بالتدريج ،بطريقة مؤثرة وجذابة تستدر العواطف ...ولهذا
ً
نادت اإلدارة األمريكية وحلفاؤها ـ أوال ـ بتغيير سلوك النظام وكأنها ال
تريد التدخل في الشؤون الداخلية؛ ثم انتقلت ـ ثانيًا ـ إلى تغيير النظام؛
ُ
وأخذت تصرح ليل نهار بهذا األمر الذي ارتقى ـ ثالثا ـ إلى إسقاط مواد
بعينها من الدستور القديم كالمادة الثامنة ،ورافق ذلك اإلعالن الوقح عن
تنحي الرئيس وتسليم سلطاته لنائبه؛ فكل من النظام أو الرئيس قد فقد
شعبيته ...فالشعب ـ كما زعموا ـ ينطلق باحتجاجات عارمة من أجل نيل
حريته من النظام وقيادته .فهذا التدرج في أسلوب الشك ينغرز في النفس
البشرية بوصفه أسلوبًا مدروسًا من كبار علماء النفس واالجتماع حسب
البيئة االجتماعية وثقافة أبنائها وجنسياتهم ...فالدولة قامت بعمليات
إصالح على صعيد القوانين وغيرها؛ ولكن عملية التشكيك في جدية القيام
ّ
باإلصالح ظلت مستمرة؛ فالقوى المعادية في التحالف الخارجي والداخلي
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العربية
اللغة
ّ
الراهن واستشراف المستقبل
بين إدراك ّ
| �سمري ح ّماد
اللغة ظاهرة اجتماعية مرتبطة بثقافة
الناس الذين يتكلمونها ،إذ لكل فئة أسلوبها
الخاص في استعمال اللغة ،وكلماتها الخاصة,
قد ال تندرج في لغة غيرها من الناس( ،رجال،
نساء ،أطفال ،شيوخ )،كما أن لكل مهنة ألفاظها،
ولكل طبقة وحرفة أيضًا ،وهذا ما عبر عنه الجاحظ
بقوله «ولكل صناعة ألفاظ قد حصلت ألهلها بعد
امتحان سواها» .وكذلك قد تتدخل البيئة في
خصوصية استخدام األلفاظ ،فالبادية والريف
والمدينة والساحل وال��داخ��ل ،كل لها ألفاظ
خاصة بها قد النجدها في بيئة أخرى ،وقد أشار
ابن خلدون إلى« :اختالف اللغة في األمصار ،فلغة
أهل المشرق مباينة للغة أهل المغرب ،وكذلك
لغة أهل الشام مباينة للغة أهل الحجاز واليمن،
وكل يستخدم لغته لتأدية مقصوده واإلبانة عما
في نفسه ».وقد قصد بهذا اختالف اللهجات،
وفي كل األحوال يجب مراعاة مقتضى الحال أو
مناسبة المقال للمقام ،وقد طلب الجاحظ من
القائل ،خطيبًا كان أم ناثرًا أم شاعرًا ،إدراك حال
المتلقي ومعرفة قدره ومكانته ،واللغة التي
يفهم بها ،وتحظى عنده بالقبول والرضا ،لما
لها من أهمية« ،فاللغة أداة التفكير ،وهي أداة
التعبير ،بل هي التفكير نفسه ،من حيث أنها
العقل إذ يفكر ،ال شيء يدرك إال باللغة ،وال شيء
يدرك إال من خالل اللغة ،وال شيء يدرك خارج
سلطة اللغة ،وجبروت توظيف االنسان لها « ،كما
يقول الدكتور عبد الله المسدي.
ودعونا نتساءل مع أدونيس :أهناك وجود
للفكر إال بالكلمات؟ أهناك وجود للكلمات إال
باألشياء وفيها؟ أهناك معنى لإلنسان إال باللغة
وفيها؟ وهل أستطيع إذًا أن أقول :أيها االنسان
أنت لغتك؟ وهل أستطيع أن أقول :الوجود للفراغ
إال على أطراف اللغة ،وخارج الكالم؟
أسئلة يطرحها أدونيس ،يفتح من خاللها
نوافذ الحقيقة وسرير الخيال ،وهو الذي يرى
أن اللغة( ،عمودها الفقري قائم على الخيال).
ولغتنا العربية ذات الماضي العريق ،والقدرة على
االشتقاق والنحت ،والتعريب ومسايرة العصر،
على مر التاريخ ،والتي استطاعت أن تستوعب
عقالنية اليونان ،وروحانية الفرس ،وحملت رسالة
االسالم إلى أصقاع األرض ،هذه اللغة ,اليمكن
أن تقف عاجزة عن مقاربة الراهن ،واستشراف
المستقبل ،عبر االبداع الحقيقيّ ،أيًا يكن شكله
أو جنسه ،وعبر االسهام الحقيقي في مسيرة
الحضارة المعاصرة ،ورفدها بفكر أبنائها العرب،
وترجمة ذخائرها إلى اللغات األخرى ،واستيعاب
منجزات العصر ،ونقل عصارة الفكر العالمي إلى
الناطقين بها.
وال يخفى على أحد أن تطور اللغة من تطور
المجتمع ،وعبقرية اللغة العربية تكمن بقدرتها
على ترجمة المخترعات الحديثة ،على ّ
الرغم من

صعوبة نقل بعضها ،كالرياضيات والفيزياء
والنظريات األدبية المتعددة ,إذ ليس بمقدور
اللغة أن تترجم كل شيء ،ألن الترجمة ترتبط
بمدى التطور في المجتمع وازدياد حاجاته ،سواء
امتلك لغة عبقرية ،أو لغة عادية ،وهل يستطيع
العقل العربي استيعاب كل شيء ,قبل الصعود
على سلم العصر ,والتعاطي مع الفكر التنويري؟
ولكن إذا كانت لغتنا زاخرة برواسب استخداماتها
السابقة ,فعلينا أن نقتنع بضرورة تطويرها،
ألنها أهم وسيلة إلصالح عقولنا وتنمية تفكيرنا،
وزيادة إسهامنا في إنتاج المعرفة ،فهي ,كما هو
معروف « ,صنيعة العقل وصانعته «.
إن من أهم أسباب الجهل بالمعرفة ,هو
الجهل باللغة ،صنيعة هذه المعرفة وصانعتها
أيضًا ..ألن اللغة تحتل موقعًا جوهريًا ومحوريًا
في منظومة الثقافة ,التي هي محور التنمية
االجتماعية ,والعالقات التفاعلية ,بين أفراد
المجتمع ومؤسساته ,وفئاته المختلفة ،وطالما
ّ
ّ
ّ
األمية متفشية في المجتمع العربي,
استمرت
ّ
وللتطور والتطوير,
سيبقى الجهل عائقًا للتنوير,
وطالما بقيت هذه األمية في ذيل اهتمامات
الحكومات العربية ,التي ال تهتم حتى بإلزامية
التعليم األساسي على األقل،ستبقى المسافة
شاسعة بيننا وبين الحداثة والتحديث ,وطالما
بقي الفقر هو سيد الموقف في المجتمع العربي,
فإن البحث عن العمل ستكون له األولوية ,بدل
البحث عن المعرفةْ ,
وطرق أبواب العلم ومعاهده,
كما أنه يجعل مسوغ البحث عن لقمة العيش,
ً
هو األكثر قبوال عند األهل من التضور جوعًا،
فتتم عملية التسريب من المدارس ،وتضيع
فرص التعليم ،ويهبط مستوى اللغة بالتالي؛
ناهيك عن بؤس التعليم الجامعي ،مما جعل
األمية تتفاقم خارج إطار القراءة والكتابة ،وهذا
ما جعل ّ
الخريجين يعانون من ّ
أمية المعرفة ،هذه
األمية التي ازدادت في مجتمعنا العربي من ()50
مليون عام ( )1 9 7 0إلى ()73عام ()2008؛ وهذا
يتناقض مع كل السبل المتخذة لمحاربة األمية
ومحوها ،والتي خصصت دائرة رسمية لها في
كل أرجاء الوطن العربي ،وبدأنا نشعر أن هناك
تنويريين فقط ،مع غياب حقيقي للتنوير ,الذي
بدأ يتراجع ويتالشى ,ابتداء من النصف الثاني
للقرن العشرين ،ومما الشك فيه أن اللغة العربية,
تراجعت هي األخرى ،هذه اللغة التي ما زالت,
رغم كل شيء ,تحتل المرتبة الرابعة بين لغات
العالم ,بعمر ناهز الـ( )1500عام ،وهي ال يمكن
أن تموت ،وإن سيطر عليها الجمود واالنغالق,
ّ
وحيل بينها وبين التطور,في زمن تخلى أهلها
ّ
ّ
عنها ،وسلموا زم��ام أمرها للمحتلين ,ولقرون
ّ
ع��دة ,من عثمانيين ,وأوروب��ي��ي��ن ,وصهاينة,
ومستعربين...
علينا أن نضع قضية المعرفة وأداتها القراءة

على جدول أولياتنا؛ فهناك أزمة حقيقية قي
عالقة الناشئة بالكتاب ،وهو األصل واألساس
ال��ذي بنيت عليه الحضارات ،وال بد من جعل
ال��ق��راءة ع��ادة يومية ،وهوما يتطلب جهودًا
جبارة ،مادية ومعنوية ،وعالقة مميزة بين اإلبداع
والمبدعين ،والثمار هي التي سوف تحكم ،كما
أنه من الضروري أال نترك لغتنا متقوقعة على
ذاتها ،ومنغلقة على نفسها ،بل يجب أن تقام
الجسور بينها وبين اللغات األخرى (من خالل
الترجمة) لتخوض ميدان علوم العصر ،وجسور
بين المثقفين أنفسهم( ،من خالل الندوات
والمؤتمرات) وجسور بينها وبين الفنون كافة,
وبالنتيجة فإن مقولة « نحن ما نقرأ « هي األسلم
لغة وفكرًا ومعاصرة ،أو (تخلفًا) ،والقراءة هي
واسطتنا إلدراك الواقع ،واكتساب الخبرات (قل
لي ماذا تقرأ ،أقل لك من أنت؟) وهناك ارتباط
جدلي بين معدل القراءة ومعدل إنتاج المعرفة،
لذلك كان البد من أن نواجه أجيالنا الجديدة,
بسؤال هام ذي ثالث شعب وهو:
 -1لماذا يقرؤون؟  -2ماذا يقرؤون؟  -3كيف
يقرؤون؟
إن إغفال اللغة ،هو إغفال لالنتماء العربي،
ومن قال :إن العروبة تصلح ,وتتحقق وحدتها،
ويتحقق وجودها ,دون اللغة العربية؟ هذه اللغة
التي (ال يكون العالم إال حيث تكون) كما يقول
هايدغر..........
إن ع���زوف ال��ش��ب��اب ع��ن اللغة العربية,
واهتمامهم باللغة األجنبيةّ ،
عادين أن لغتهم
غير قادرة على استيعاب علوم العصر ،إنما هو
نتيجة لتقاعسنا ،وإهمال لتطوير هذه اللغة؛ إذ
عدنا إلى توثينها ،وأهملنا معاجمها وحوسبتها,
لتالئم العصر ومنجزاته ،كما أنه ليست هناك
سياسة لغوية لتأهيلها ،وقد صمدت سبعة
عشر قرنًا ،لمطالب مجتمع المعرفة ،الذي تلعب
فيه اللغة دورًا محوريًا ،كما يقول الدكتور نبيل
علي ،الذي يرى أيضًا أن هذه اللغة هي حدود
عالمنا ،وهي نافذتنا لرؤية العالم على اتساعه،
من خالل الحاسب والتلفاز والنقال واالنترنيت،
وأن معلوماتنا تتزايد بتزايد استهالكها على
نقيض كل الموارد المادية ،فالثقافة بوعائها
اللغوي هي ما يتبقى لنا بعد زوال كل شيء،
وهذا القالب اللغوي ،يجب أن يخضع للتأهيل,
ليكون ق��ادرًا على اإلس��ه��ام في بناء مجتمع
المعرفة ,بطرق عديدة ,من أهمها :تطوير نظام
القواعد ,من نحو وصرف وداللة ،حتى ال يتحول,
كما قال ابن خلدون ,إلى «عبء عليها ال دور له
سوى حراسة ضريحها ،ال حراسة لغة حية ،قادرة
على التطور وفق حاجات أبنائها»..........
إن تجديد النحو هام جدًا ،وهذا ال يكون,
إال من خالل فهم الظاهرة اللغوية ,ووضعها
في سياقها ،،وفهم واقع اللغة العربية ،وهذا ال

يعني ,التخفيف من شأن النحو ,بل الحث على
التجديد ،كسائر العلوم ،فاللغة متغيرة أبدًا,
والتغيير عامل وجودها ,وقوام حياتها ،والتقليد
دون وعي ,يقود إلى الجمود ,والجدب ,ومالحقة
أرباب الطهارة ودعاتها ,من الكتاب والشعراء،
ورج���ال األق�ل�ام والمبدعين ،متهمين إياهم
بالركاكة والشذوذ......
إضافة إلى النحو وتجديده ,البد من االلتفات
إلى المعاجم ,بغية تطويرها ،فهي ما تزال,
(قائمة من الكلمات ,ألبنية زاخرة بشبكة كثيفة,
من العالقات االشتقاقية ,والنحوية) ,والسير في
هذا المجال مازال بطيئًا ,دون أن ننسى البحث,
عن قواسم مشتركة ,بين العامية والفصحى،
لنصل إلى قرار ,حول الفصحى التي ننشدها .وال
ّ
يغيبن عن بال أحد أن ثنائية الفصحى والعامية
أي (اللغة المنطوقة والمكتوبة) ال تخلو منها لغة
ّ
من اللغات.............والكل يعرف ,أن اإلعالم قادر
على لعب دور هام ,في استخدام لغة فصحى
ولودة ،تجتذب الجماهير من الفئات المختلفة.
وأخيرًا ,وليس آخرًاّ ,
إن االهتمام باألساليب
التعليمية ,والمناهج التربوية وتطويرها،
وتطوير طرائق التعليم ،التي مازالت بحاجة
إلى الكثير الكثير ,من الجهد واالهتمام ،ألنها
م��ا ت��زال أس��ي��رة منهجيات بالية ،يقوم بها
معلمون لم يتم تأهيلهم بشكل ك��اف ،وفق
المناهج الحديثة ,التي يقوم التعليم فيها,
على االكتشاف ,والتجربة ,والخطأ ،واستخدام
تكنولوجيا المعلومات ,واالتصاالت ,في مجال
ّ
تعليم اللغة ,وتعلمها ,ذاتيًا.
إن تطوير اللغة ,وتغير أساليبها ,وفقًا
لمقتضيات العصر ,ومنجزاته ،ومسايرة اإلبداع,
ومطاوعة عبقرية المبدعين ,هي سنة سارت
عليها اللغة ،أية لغة ،فاللغة التعرف الثبات،ألم
يقل عمرو بن العالء ،وهو أحد لغويي القرن الثاني
الهجري ،عندما سئل عن لغة القرآن « :اللسان
الذي نزل به القرآن ،وتكلمت به العرب ,على عهد
النبي محمد (ص) ,عربية أخرى غير كالمنا هذا «..
فإذا كان هذا اللغوي كما يقول الدكتور «محمد
عبد المطلب « قد الحظ ما أصاب اللغة ,من ّ
تطور
ّ
وتغير ،خالل مائة وخمسين عامًا فقط ،فكيف
يكون األم��ر اآلن؟ ...........وفي النهاية ،تبقى
اللغة العربية الفصحى ,خيارنا القومي ,والعلمي،
وخصم ل��دود ,لمن يروجون لهدم نظامها ,أو
االستهانة بما تشكله من رابط ،ومحتوى ,لألمة
كاملة ،والدعوات المحمومة ,للنيل منها،مرفوضة،
وليست بريئة ،وإنما هي جزء من مشروع ثقافي,
استعماري ،للتشتيت والتشويه ,والتشكيك
والهيمنة ،النرفضه فقط ،بل نحاربه ,بكل ما
نملك........
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الثريا وسهيل  ...الطربوش و البرنيطة
| �صالح الدين يون�س

ً
ّرددت مصادر الشعر العربي القديم «الثريا» و»سهيال» تردادًا
الفتًا ,وفي معظم الحاالت كانت المصادر تلك تشير إلى الفارق
الجغرافي بين الطرفين ,وفي بعضها كانت تشير إلى األنوثة
والذكورة ,كما عند المعري في «نونيته» الشهيرة
«وكأن الهالل يهوى الثريا
فهما للوداع معتنقان
ٌ
وسهيل كوجنة الحب في
اللون واللون في الخفقان»
مستبد كأنه الفارس المعلم
يبدو معارض الفرسان
ولكن عمر بن أبي ربيعة 712-644م الذي عاش في الحجاز
بين مكة والمدينة – وتطوف – كما تروي المصادر – في الشام
ً
والعراق واليمن ,قد حمل النجمين المذكورين محمال آخر ,فوجد
فيهما رمزًا للتباعد والتنافر والفوارق غير القابلة للتسوية ,فقد كان
لعلي بن عبد الله بن الحارث بن أمية األصغر ابنة تدعى «الثريى»،
وتروي المصادر أنها كانت على سحر وجمال ,وجدتها ألمها قتيلة
بنت النصر بن الحارث المثقف الجاهلي الذي انتدبته قريش
ليكون ممثلها في حوار ساخن على مدى أشهر مع النبي «ص»،
حول األساطير والتوحيد والشرق الوثني وعالقته بكثير من اآليات
الموحى بها ,كان هذا قبل أن ينتقل الحوار إلى شكل عسكري في
معركة بدر؛ حيث قتل النبي «ص» النضر ،فاستوقفت قتيلة النبي
محمدًا «ص» وأنشدت تعاتبه شعرًا ,تقول:
ٌ
أمحمد وألنت ضنء كريمة
ِم ْن قومها والفحل فحل معرق
		
ْ
َ
ما كان ّ
ضرك لو مننت وربما
ُ
َّ
َمن الفتى وهو المغيظ المحنق
		
ً
والنضر أقرب من أصبت وسيلة
ٌ
وأحقهم إن كان ِعتق ُيعتق
		
ُ
ُ
لمننت
فأثر في إثر القصيدة عن النبي قوله« :لو وصلتني هذه قبل
عليه».
الثريى حفيدة قتيلة ألهمت عمر بن أبي ربيعة أن ينشدها
شعرًا ,وخاصة بعد أن علم بزواجها من رجل ُحملت إليه كرهًاُ ,يدعى
«سهيل» بن عبد الرحمن بن عوف الزهري إلى مصر ,كما يروي ابن
خلكان في الوفيات /538ج ,1ومما قاله عمر:
ً
أيها المنكح الثريا سهيال
عمرك الله كيف يلتقيان؟!
		
هي شامية إذا ما استقلت
ّ
وسهيل إذا استقل يماني
		
والرواية ألبي فرج صاحب األغاني في (ج )1من طبعة دار الفكر ,أما
محمد محي الدين عبد الحميد محقق ديوان ابن أبي ربيعة فيصف
المقطوعة تلك بأنها من الشعر المنسوب إلى عمر ,ومهما يكن فإن
للقصيدة قيمتها الدالة على ارتباط الشعر القديم برموز الطبيعة,
فالثريا في الفلك عنقود مفتوح في كوكبة النور يحتوي على بضع
مئات من النجوم يظهر للعين منها ستة فقط ,وتسمى الشقيقات
السبع ,وتقول األساطير :إن الشقيقة السابعة مفقودة أو مختبئة...
أما سهيل فهو ثاني نجم المع في السماء ،ويتبع كوكبة السفينة،
وال يفوقه في اللمعان إال «الشعرى» الذي تردد ذكره في شعر أبي
نواس ,والشعري أصغر منه ,وهي يمانية وهو شامي «من حيث
االتجاه».
إذًا فالبعد الجغرافي بين «الثريا» و»سهيل» أوحى إلى الشاعر
ابن أبي ربيعة بالبعد األهم وهو البعد «القلبي» الذي تنبني عليه
فكرة االستحالة ,والطبيعة في الفكر العربي تقوم بدور الوسيط

المعري
بين الله واإلنسان «العقل يتأمل الطبيعة ليتوصل إلى الخالق»« ،ألم
تر أن الله يزجي سحابًا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركامًا فترى الودق
جبال منها من برد فيصيب به
يخرج من خالله ُوينزل من السماء من
ٍ
من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب باألبصار يقلب
الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة ألولى األبصار» (النور.)44-43 :
ومن هنا فاضل الشاعر بين عقلين :األول هو الزواج باإلكراه
وبقوة المؤثر الفاعل من خارج إرادة صاحب القضية ,والثاني هو
العقل المتأمل الذي رأى في انفساح الكون وتناقضاته وانسجاماته
مدعاة ألن تكون بين العقل والطبيعة عالقة مباشرة...
ولهذا فإن مقطوعة الشاعر ابن أبي ربيعة تنقل المخيلة من
هيمنة التعاليم المدرسية المتركزة حول المجون واللهو واالنصراف
إلى المتع ،إلى قراءة الشاعر نفسه على أنه يرى العالم ال كما يراه
ماجن أو ال ٍه ,ومن هنا ال ّبد من إعادة قراءة رموزنا التراثية بعقل
جديد ,يخلصنا من عقل باعد بيننا وبين رؤية التاريخ كما يباعد
اإلعالم الناطق بالعربية بين الواقع والمصالح ,..والمصالح التي نعني
مصالح الشعوب التي بات – من خالل ايديولوجيا اإلعالم – ينوب
عن الشعوب في وعي ذاتها ووعيها لحاضرها ومستقبلها..
إن العالقات الدولية التي سبقت الحرب العالمية األولى -1914
 1919تفصح عن رؤية العالم الرأسمالي الصاعد للعالم اإلسالمي
العثماني ,الذي أطلقوا عليه على مدى قرن ونصف «الرجل المريض»،
والرجل المريض يعني أن ورثته سيتقاسمون ميراثه ,وكالعادة فإن
الوارثين ال يقبلون نصًا شرعيًا من النصوص اإلسالمية «يستفتونك
في الكاللة قل الله يفتيكم»؛ إنما الشرع عندهم هو اقتسام التركة
حسب المصالح ,والمصالح حسب األقوى؛ فكانت الهند بالنسبة إلى
بريطانيا كالثريا عند الشعراء ,فالبد من تأمين الطرق اآلمنة إليها,
وكانت فرنسا بعد أن خسرت مستعمراتها في حرب السبع سنوات
مع بريطانيا في القارة األمريكية  1763 -1756تحاول التعويض
عن المفقودات» ،وكانت الدول األخرى تحاول اإلبقاء على الدولة
العثمانية حتى تنضج ظروف جديدة تحصل على البديل األفضل
من خاللها.
بعد الحرب األول��ى تفضح الثورة البلشفية  1917الخرائط
السياسية واالتفاقات السرية ...ثم تخرج الدولة العثمانية من
التاريخ في إثر تنامي المشروع الرأسمالي الصناعي وتقدمه التاريخي
على مشروعها المتخلف حتى عن القروسطوية ,لتبدأ مرحلة جديدة
في التاريخ على مستويين :األول االنقالب العلماني الداخلي على
اإلسالموية العثمانية والمرتبط بالمشروع األوروب��ي االتاتوركي
( ,)1932 – 1923والثاني دخول الواليات العثمانية األقطار العربية
– فيما بعد – تحت الشرط االستعماري األوروب��ي ,لتنتقل من

مصطلح «الفتح» إلى مصطلح «االستعمار» وكال المصطلحين زائف
باالعتبارين  :التاريخي والمنهجي؛ فالفتح مقولة قرآنية عززت
االنتصار المحمدي السياسي العسكري عندما عاد من المدينة إلى
ً
حامال مشروعه ،بعد أن ّ
ترسخت أسسه في المدينة ذات الطابع
مكة
المديني المتقدم على مكة صاحبة الطغم المالية التي تشبه طغم
الجزيرة النفطية في أيامنا هذه ,وأما «االستعمار» فهي تعني مد يد
البناء والتحضر والتعمير إلى شعوب خلفتها الدولة العثمانية ,وقد
ُ
أقيل المصطلح من التداول بعد أن اكتشف المستعمرون الجدد
خديعة جديدة هي «الديمقراطية» ،ثم عمموها عبر إعالماتهم ثم
ُ
اشتقوا مقولة أخرى هي «اإلصالح» ،واإلصالح يعني انتفاء الشخصية
الوطنية وإضعاف القرار السياسي الوطني ,وربط االقتصاد المحلي
باالقتصاد المركزي الرأسمالي ,ثم تفكيك البنية العسكرية القادرة
على الدفاع عن حدود الوطن ،وتعني تفكيك مؤسسات القطاع
العام ،والحاقها بقطاع خاص ملحق هو اآلخر.
ّ
والغريب أن َمن كفر الديمقراطية من العرب هم دعاتها اليوم،
ولكنهم دعاتها خارج حدودهم ,وتكفيرهم لها جاء من خالل الحرص
على السلطة والثروة ,وهاتان ستفقدان عند ممارسة شعوبهم أي
شكل ديمقراطي ,ومن هنا لجأ عرب النفط والعرب األمريكيون إلى
المسوغات الدينية وقرؤوها بما يتناسب مع االحتفاظ بالميزتين
السابقتين ,حتى ذهب بعضهم إلى القول« :إن الديمقراطية من
صنعة ملة الكفر من اليهود والنصارى» السلفي المصري طلعت
زهران.
لكن األغرب اليوم هو العودة إلى التالقي بين «الثريا» األوروبية
وهي تعيش طور االحتضار ...مع «السهيل» العثماني الذي ّبدل
حشوة رأسه مرتين :األولى عندما خلع الطربوش في إثر المشروع
العلماني ألتاتورك ,والثانية هي إقالة البرنيطة األوروبية والعودة
إلى الطربوش الذي ما يزال متواريًا خلف الكراﭬيت األردوغانية
التي تخفي في عقدتها مالمح طربوش جديد ,يتناسب طردًا مع
العباءات النفطية ,وحتى ال نبقى في هيئة االنشداه واالستغراب
مما نرى من تعايش بين المتباعدات فإننا نستذكر مقولة هيغل
الفيلسوف األلماني األشهر :1831-1770الموجب والسالب ال معنى
ُ
لهما إال في ارتباطهما المتبادل ,وال معنى ألحدهما إذا أخذ على
حده» وال نقول العباءات العربية ,فتلك تحمل ذاكرة االنسجام من
طبيعة الجزيرة في المناخ والشعر والمجالس بين القبائل ,في حين
جاءت العباءات المصنوعة في معامل األطلسي ال تحمل رائحة
الرمال وال السهول وال الجبال في الجزيرة ,إنما تحمل رسالة مؤداها:
«نحن نصنع لكم سيركم ونهيئ لكم أشكالكم ...ثم «نقص عليكم
مصالحنا» فتقصون على أنفسكم همومنا ورغباتنا ,ثم نردد معًا
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»؛ صحيح إنها آية
«ال يغير الله ما
ٍ
كريمة ,لكنها أريد بها آية سلطانية...
فاآليات السلطانية تندرج في نسبية المقوالت؛ فكل منها – عبر
كل موقف – في تماثل مع ذاتها ,ومع ذلك فإنها كثيرًا ما تختلف
عن ذاتها ..لقد صار مهمًا بالنسبة إلى منطق السياسية ,نعني
سياسة المصالح ،أن يضع في الحسبان التباين داخل الهوية..
فكما في أنظمة الطبيعة نرى االختالف واالنسجام نراهما دالين
على عظمة الخالق ,فإنا في أنظمة السياسة المحكومة بمنطق التابع
والمتبوع نرى التوافق والتناقض دالين على االمتثال وااللتحاق؛
امتثال العباءة المصنوعة للبرنيطة الصانعة.
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مأساة الحالج عند صالح عبد الصبور وعدنان مردم بك
| نذير العظمة
مقدمة
تدرجت التجربة الصوفية من حركة احتجاج
في الزهد ضد الثراء /الذي سببته حركة الفتوح
وتدفق الغنائم ونشوء طبقة الموالي ودفع الجزية
وتفشي التسري ،وتطورت الخرقة الصوفية من
التورط االجتماعي إلى العزلة الروحية ب ً
��دء ا من
العشق االلهي عند رابعة إلى وحدة الشهود عند
البسطامي ،واالتحاد والحلول عند الحالج ،ووحدة
الوجود عند ابن عربي.
واستقر التأويل الصوفي على تفسير اآلية:
“وخلقنا اإلنسان في أحسن تقويم” بخلق اإلنسان
على صورته ومثاله فالهاء التعود إلى اإلنسان؛
بل إل��ى الله ،فكأنما ص��ارت ال��ذات إاله��ا واإلل��ه
ذات��ًا ،لكن الحالج تفرد من بين الصوفيين في
عصره بالعودة بالخرقة الصوفية إلى تورطها في
اإلصالح االجتماعي والنفسي والسياسي ،فاتهم
بالكفر زورًا ،ألنه كان يحافظ على أركان الدين في
حياته وسلوكه .وقد صح إيمانه وإسالمه بوثائق
تاريخية جمعها ماسينيون ،وكالوس مترجمة إلى
الفرنسية؛ فهي تعبر عن حياة الحالج وفكره من
خالل الخبر الموثق ومقطوعات الحالج الشعرية.
وكتابه “الطواسين وبستان الحكمة” الذي حققه
ماسينيون هو عبارة عن مقطوعات نثر شعري
يعبر أيضًا عن فكره الصوفي.
وقد قوبل التفكير الصوفي بالتكفير الفقهي
والسياسي ،وأباح صلب الحالج في بغداد وقتل
ال��س��ه��روري ف��ي حلب .وك��ان��ت نتائج التكفير
سيئة على النمو الفكري والحضاري للمجتمعات
االسالمية ،ال في التصوف فحسب؛ بل في مجاالت
كثيرة.
وقاد غيالن الدمشقي إلى حتفه ألنه اعتقد
بحرية اإلرادة في خالفة هشام بن عبد الملك ،وقال
بأن المؤمن مسؤول عن أعماله؛ فهو يختار إن خيرًا
فخير وإن شرًا فشر ،بينما الفكر العام كان يؤمن
بالجبر وأن الله يخلق الفعل واإلرادة.
وما اعتقد به غيالن من حرية الخيار أصبح
عقيدة راسخة عند المعتزلة ومفهومًا أوليًا من
مفاهيمهم ،لكن المأمون ال��ذي تبني عقيدة
المعتزلة وجعلها ايمانًا رسميًا للدولة ،قاد أحمد
ابن حنبل إلى السجن ألنه لم يعترف بخلق القرآن.
والمعتزلة تؤمن أن م��ا م��ن ش��يء ي��ش��ارك الله
وحدانيته ،إنه هو هو من األزل إلى األبد ومامن
شيء معه.
حتى الحب ال��ذي يجوز على االنسان للنظر
إليه بعين الريبة في بدايات العشق االلهي مع
رابعة العدوية .الحب للمحسوس والله هو المطلق
ال تحده صفة وال تقيدة رؤية .والحب عند رابعة
وسيلة الذات للتوحد واالنتماء إلى الله ال خوفًا من
عقاب أو رغبة في ثواب الجنة.
وجاء البسطامي ليؤكد على وحدة الشهود في
رحلة المخلوق إلى الخالق ،كما في قصة االسراء
والمعراج وال��وص��ول إل��ى الحق في شطح الرؤيا
واالنقطاع إلى الله.
أما الحالج فقد أفصح في تجربته الصوفية
عن حلول الالهوت في الناسوت عن طريق العشق
اإللهي والشطح الصوفي.
مما كان صعبًا على أفهام الناس وتقبلهم،
وانقسم معاصروه من المتصوفة إلى من يؤمن
بالسكر والذهول الصوفي في فناء الذات وبقاء
الله ،من خالل الرؤيا والشطح وممارسة التاويل

وتقمص الباطن .أو من يؤمن بالصحو ومراعاة أركان
اإليمان من خالل التمسك بالظاهر.
وم��ن ه���ؤالء أب��و بكر الشبلي والجنيد من
معاصري الحالج اللذين لم يدافعا عن الحالج،
وتركاه لمصيره المحزن الذي سببه له أنه باح بسر
العشق في تجربته الصوفية ،وأفصح عن التوحد
المطلق حين تصبح الذات هي الله والله هو الذات
معبرًا عن عشقه االلهي كما يلي:
أنا من أهوى ومن أهوى أنا
نحن روحان حللنا بدنا
فإذا أبصرتني أبصرته
وإذا أبصرته أبصرتنا
ويقول في الحلول:
انت بين الشغاف والقلب تجري
مثل جرى الدموع من أجفان
وتحل الضمير جوف فؤادي
كحلول األرواح في األبــدان
ليس من ساكن تحرك إال
انت حركته خفي المــــــكان
ً
ياهالال بدا ألربع عشر
لثمان وأربــــــــع واثنــــتان
حتى ج��اء أب��و حامد الغزالي وتعاطف مع
التصوف ،معبرًا عن تجربته في كتابه “المنقذ من
الضالل” ( 1111م) .
يرى الغزالي أن االتحاد بالله هو شبه اتحاد
في ميزان العقل ،فال يفتي في قتل الحالج ،بينما
ابن تيميه يرى الكفر في عقيدة االتحاد .ولم ينجه
ذلك من الموت قهرًا في سجون القاهرة ودمشق.
مأساة الحالج لصالح عبد الصبور
يخبرنا عبد الصبور على هامش كتابه مأساة
الحالج بأن الكلمة والحلم هما بديل البعد الغيبي
الذي ترك طابعه على تجربة هذا الصوفي الشهيد.
اننا بالكلمات والحلم نغير الحياة .ويعترف
عبد الصبور بأنه ب��ذل عناية م��رك��زة ف��ي رسم
شخصيات المسرحية ككل السيما الحالج
والشبلي .كانت الخرقة الصوفية رمزًا لالنقطاع
عن الدنيا ومغرياتها ،لكن الحالج استرد للتصوف
رسالته االجتماعية .وصار له مكانة عند الناس.
بعضهم من ذوي السلطة والنفوذ .بينهم أم
الخليفة المقتدر وبعض ال��وزراء .ورافقه في أداء
فريضة الحج للمرة الثانية أربعمائة من المريدين.
فتحسس ذوو السلطان من نفوذه.
عبد الصبور وجيله من أنصار الفكر اليساري
كانوا تحت المجهر ،من هنا كانت الكلمات التي
عززت منزلة الحالج وسيلتهم للتغير .فيخدم الحلم
الكلمة والكلمة الحلم في الحياة وعلى الخشبة
من أجل النهضة والحياة الجديدة ،فرفعوا في
معاناتهم الخرقة الفنية قبالة الخرقة الصوفية.
فكأنما تقمص عبد الصبور مأساة الحالج حين
تسلح بالكلمات ،وأبى أن يكون الشعر للشعر والفن
للفن .مكان المبدع الحقيقي هو بين الناس .من
هنا يمكن القول كأن شاعرنا قد اتخذ من شخصية
الحالج قناعًا فنيًا إلبداعه ونضاله ورسالته التي
تحولت إلى كالم محكي يومي على الخشبة.
ولكنه كالم يرشح بالفكر ومعاناة االنسان
والمجتمع ال��ذي ال ينقطع حاضره عن ماضيه
والماضيه عن حاضره.
وي��ص��رح عبد ال��ص��ب��ور كيف ك��ان مهمومًا
بالمسرح الشعري والحداثة في إط��ار االنسان

الحالج
والحياة اليومية .فاستهدف اللغة واإلي��ق��اع
والصورة بالتغيير والتطوير ،إن لم نقل الجنس
الشعري ككل.
يحدثنا عبد الصبورعن ييتس وأبسن وأليوت
ويونيسكو وغيرهم من أعمدة المسرح الحديث،
الذين أعادوا صياغة الطقوس الدرامية االغريقية
ببنية حديثة ،ويحاول أن يشق دربًا عربية في هذا
االط��ار .فال يكفي أن نعبر بالقصيدة الغنائية أو
نطوعها للتعبير عن موضوعات درامية ككليوباتره
وعلي بك الكبير .علينا أن نخلق لغة مسرحية
شعرية وإيقاعًا عروضيًا قادرًا على حمل تجربتنا
الحديثة ،ال بتدمير الجذور؛ بل فتح منافذ الهواء
والحياة لها كي تنمو نمو طبيعيًا ،وتعبر عن
طموحاتنا ومعاناتنا الحديثة ،ولذلك يختار عبد
الصبور األبحر الشعرية التي تتسع للنبرة اليومية
كالرجز والوافر والمتقارب والمتدارك.
ويخرج من صيغ التناسب الموروثة إلى الصيغ
الحرة أو شعر التفعيلة الذي ازده��ر في العراق
والشام ومصر مع ازده��ار األجناس المسرحية
والسردية .فتحول التاريخ إلى أسطورة مع سيرة
الحالج ومعاناته ،كما تتحول األسطورة إلى تاريخ
في معاناتنا الحديثة عن طريق المسرح والفنون
الدرامية بإبداع ال يبتعد عن االنسان والحياة ،أو
ينقطع عن األصول واالنتماء.
تتألف مأساة الحالج من قسمين؛ القسم
األول بعنوان الكلمة .والقسم الثاني بعنوان
الموت .يؤكد عبد الصبور على أمرين في مسرحيته
الشعرية؛ فاألمر األول :هو أنه أخذ من التاريخ
شخصيات معظم مسرحيته .كالشبلي صديق
الحالج الذي كان له شهادة في المحكمة .سأل
الحالج وهو على صليب الموت باآلية القرآنية «أولم
ننهك عن العالمين» إشارة إلى خلع الحالج الخرقة
الصوفية خرقة العزلة الروحية واالهتمام باإلصالح
االجتماعي والبناء النفسي.
وابراهيم بن فاتك مريد الحالج وخادمه الذي
روى أخباره .والقاضيان أبو بكر الحمادي المالكي
وابن سريج الشافعي المعروفين بتقربهما من
الخلفاء واألمراء.
واألمر الثاني أن عبد الصبور أعاد صياغة أحداث
التاريخ ،فاقتصر على المحاكمة األخيرة ونقل ابن
سريج ال��ذي كره محاكمة االنسان في تفاصيل
عقيدته من المحاكمة األولى إلى الثانية ،مع أنه لم

يكن أحد قضاتها برأي ماسينيون.
واهتم عبد الصبور بالطقوس الدرامية والحركة
المسرحية .كما في المسرح االغريقي .وبذل
عناية فنية بالغة في رسم الشخصيات ومالمحها
النفسية ولغاتها ال��درام��ي��ة .وم��زج المناجاة
(المونولوغ) والحوار ( )diologeبنبرة محكية من
دون أن يضحي بأبعاد شخصياته النفسية.
أما الحبكة المركبة من السجن والمحاكمة
والصلب .فقد بدأها من النهاية للحالج المصلوب
على شجرة .ومنها إلى أجزاء الحدث والمأساة التي
يتداخل فيها التاريخ واألس��ط��ورة وال��درام��ا في
صياغة واحدة.
ي��س��ت��خ��دم ع��ب��د ال��ص��ب��ور ف��ي مسرحيته
الشعرية تقنيات فنية وم��وض��وع��ات تنم عن
مؤثرات لمسرحيته ت��ي.إس إليوت “مقتل في
الكاتدرائية”.
فالموضوع المركزي في كال المسرحيتين هو
الشهادة .والشخصية الرئيسة هو نموذج صوفي
يعكس في حياته وموته صراع النظام الروحي
اإللهي الدائم ،مع الوجود الترابي العابر لإلنسان.
وهذا واضح في حوار الحالج مع المساجين في
مستهل الجزء الثاني من المسرحية.
عبد الصبور اليسلط الضوء على العجائبي أو
االسطوري من شخصية الحالج ،ولذلك يتحول
من األسطورة إلى الفولكلور الشعبي؛ ألن الذاكرة
الشعبية غنية باإليحاءات وال���دالالت الفكرية
والنفسية التي يريد أن يؤكد عليها في سياق
العابر واليومي ال��ذي يسمو إل��ى أف��ق انساني.
ويطمح شاعرنا ال إلى إثارة المتعة الجمالية من
خالل الحبكة القائمة على قتل االنسان بجريرة
رؤياه وحلمه .األمر الذي اعتمد عليه القاضي ابن
سريج المتعاطف معه في ايقاف المحاكمة األولى.
إن توفر أف��ق انساني عند اب��ن سريج بهذا
المستوى الكوني في القرن التاسع الميالدي في
بغداد أمر يستدعي االعجاب .لكن إلى جانب هذا
النبض االنساني الرائع في قلب ابن سريج وسلوكه
هناك الوزير حامد ابن عباس الذي يرمي من خالل
محاكمة الحالج ال إلى العدالة وحرية الرأي؛ بل إلى
أغ��راض خاصة ترفع من ق��دره في عين الخليفة
المقتدر (908م) .الختراق هالة الحالج الشعبية
التي كفلت حمايته إل��ى حين .عليه أن يشعر
الخليفة بالخطر المائل والمتكرر لثوار الزنج الذين
هيمنوا على المشهد في جنوب بغداد انطالقًا
من البصرة ألربعة عشر عامًا على مايفيدنا الطبري
في “تاريخ الرسل و الملوك» ،بينما ثورة القرامطة
كانت تهدد خاصرة الخالفة .فاجتمع زعيم الزنج
علي بن محمد الذي انتحل نسبًا بالزعيم القرمطي
أبو السعيد الجنابي ،مما أعطى الوزير الفسحة
الكافية والتأثير الالزم للشروع بالمحاكمة الثانية
التي انتهت بالحكم على الحالج بالصلب والقتل
الذي ارتقى بالحالج من التاريخ إلى األسطورة.
ولكن الشاعر الدرامي في كل من مسرحية عبد
الصبور ومسرحية عدنان مردم بك كان بحاجة إلى
ضرورة التواصل اإلنساني واالجتماعي؛ سواء من
خالل التمثيل على الخشبة أو بنية النص الفنية
والعودة باألسطورة إلى التاريخ في حياة الحالج
وموته واستشهاده.
وك�لا المسرحيتين يعتمد على التاريخ ال
في الحدث فحسب؛ بل في معظم الشخصيات
ال��رئ��ي��س��ي��ة .وي��م��ارس ح��ري��ة نسبية ب��إدخ��ال
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شخصيات فرعية للضرورات النصية والسياق
المسرحي والفني.
إحساس عبد الصبور بالحقيقة المرة يحرمه من
توقع المعجزات ويدفعه إلى واقعية سوداء حينًا
وساخرة أحيانًا.
ففي مأساة الحالج تسامي الواقع ممكن إلى
حد بعيد بانغماس الشاعر في الكشف عن الجانب
اإلنساني لصوفي عظيم ونضاله الروحي .وبينما
الحلم بتساميه يستبعد الواقع يجعل منه عبد
الصبور جنين الحقيقة ألن الحلم هو نطفة النفس
وبذرة الحياة.
ولكي يسمو بروح االنسان عبد الصبور ال يتوقع
من الحالج بطل مسرحيته أن يجترح معجزات
السيد المسيح.
وفي زمن كزمننا يتصف بواقعية جارحة على
بطله أن يكون مسلحًا بالحقيقة أكثر من المعجزة.
فالكلمة التي تشكل وعي االنسان هي خيار الشاعر.
صالح عبد الصبور
إنها معجزة اإلنسان التي تسمو به من الموت إلى
الحياة .كما يعبر الحالج لزمالئه في السجن في خصوم الخالفة العباسية التي جرت على لسان
بغداد قبل أن يسوقه الجالدون إلى الصلب والموت .رئيس الشرطة تكون أكثر نفعًا.
محمد بن عبد الصمد يقول:
زعموا الجنابي اإلمام
حالج مردم بك
وللدنا كان األمانا
عبد الصبور يستحضر إلى الخشبة شخصيات
بعد أن يقرأ الوزير حامد الرسائل والكتب التي
صوفية كالشبلي وغيره ،بينما يخترع عدنان مردم
بك أشباحًا من العامة ونساء من مريدات الحالج دفعها إليه محمد بن عبد الصمد رئيس الشرطة
جمانة والزلفاء التي تاب الله عليها على يد الحالج .يقول:
ُ
ك ِشـف القنـاع وهذه
وأصبحت تالزمه كظله فكرًا وسلوكًا .
األعداء لألحداث تسعى
عدنان مردم بك يتحول باألسطوري والعجائبي
رصد الجنابي العيون
إل��ى التاريخي السياسي في مجمل نصه في
وبثـها في كل مرعـــى
المفتتح والخاتمة .ويجعل وزير المقتدر حامد ابن
ويثني الوزير البهلول:
عباس من الحالج تجسيدًا ورمزًا للصراع الشعوبي
والله يأمر بالعــــدالة
خالفًا للحقيقة التاريخية:
حين يقضى والرسول
ما كيد فارس بالجديد
ص 111
وحقدهم لم يبق ســـرا
يبغون هدم خالفــــة
إن لم تنفع تهمة الشعوبية وتهمة التآمر
ثأرًا الجمشيد وكسـرى
فاتهام الحالج بالزندقة تحقق المطلوب؛ صوت من
هيهات تنعم (فارس)
العامة:
بكرى ولم تثأر لكسرى
الموت ُ
مايجزى به الزنديق في شرع القضاء
******
أصوات:
إني أخاف على الخالفة
الموت للزنديق للحالج رأس األشقياء
من جنـــــاة ماكريـــن
مشهد  1ص115
جعلــــوا التقشف لألذى
ورعًا وعاثوا مفسدين
في مجلس القضاء يجلس القاضي محمد بن
أنا إن جزعـت فمشفـق
ْ
يوسف والبهلول وبالقرب يجلس الوزير حامد،
أخشى على ُمل ٍك ودين
ورئيس شرطة الوزير عبد مأمور .أما مساعده ويقف الحالج هاتفًا:
إني حفظت أمــانتي
زياد فيتعاطف نسبيًا مع الحالج ،ولكنه في خاتمة
وحفظت بالروح الذمارا
المطاف يسير مقتنعًا على خطا رئيسه .كذلك
القضاة الذين تلقوا باإليحاء إدانة حامد للحالج قبل
فيجيبه القاضي محمد بن يوسف:
أن يحاكم .فهو عندهم مدان سلفًا.
وهل األمانة أن تخون
******
خالفة ثأرًا (لدارا)
حامد:
ص 118
إن الحقيــقة لم تـعـــــد
يمد القاضي محمد يده بالرسائل ويقول:
سـرًا وقد كشـف الغطاء
تلك الوثائق أشرقت
ماكيد (فارس) بالجديد
بحقيقة حكت النهارا
وطعمـه الـداء العيـــــاء
القاضي محمد:
******
ْ
كسرويه
أو كنت تحلم بالخالفة في ثياب
إن الحســين (لفارس)
ص 120
حصن الوقيعة واللــــواء
كتب (الجنابي) العصاة كتائبًا ترمي بداء
ص  105المشهد1
أصوات:
البابكيـــــــة» *»1منتهـــاه
الموت للزنديق
وجرح بابك ليس ُينســى
الموت للحالج
يبغي إزالة (يعـرب)
ص 121
ليعيـــــــد ساسانًا « *»2وفرسًا
وهكذا تنتقل التهم من الشعوبية إلى خيانة
ص 108
السلطة إلى التنكر لألمة وأول��ي األم��ر ،وتنتهي
البهلول:
ْ
دعوى الحسين هي الخيانة بالعروبة والرساله .بالزندقة والتكفير.
القاضي محمد بن يوسف:
وإذا كانت تهمة الشعوبية ال تنفع في الحكم
قل لي أتؤمن باإلله
على الحالج ،فتهمة التآمر السياسي والتواطؤ مع
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عدنان مردم بك
الحالج:
ّ
وهل لمست علي كفرا
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الحج بالعودة إلى الحسن البصري.
ووض��ع م��ردم بك مفاهيم الحالج الصوفية
كاالتحاد والحلول والعشق االلهي في الظل.
واهتم بالمالمح التاريخية والشريعة وماورد
عنه في ركن الحج .وهكذا نرى أن عدنان مردم بك
رغم أنه طوع نظام القصيدة الغنائية لالنتقال من
الشعر الذاتي إلى الشعر المسرحي الموضوعي في
مسرحياته الصوفية الثالث؛ بدءًا بالحالج ومرورًا
برابعة العدوية وانتهاء بأبي بكر الشبلي ،لكنه ظل
متمسكًا بالسياقات الوجدانية لمواقف شخصياته
الدرامية .ورغم تناوب الشخصيات على الكالم إال
انها لم تتحاور بقدر ما باحت بمشاعرها ورؤاها
حول الحاالت المعنية.
كما أنه تمسك بالحكاية والقصيدة الغنائية
ال الحوار واإليقاع الدرامي ،مما جعل الحبكة رهينة
السرد والرتابة ال الفعل والنبرة المسرحية .ورغم
أنه ّنوع البحور التي يستخدمها في المسرحية،
لكنه ظل محافظًا على وحدة الوزن والقافية في
بوح الشخصيات وأدوارها في المواقف والمشاهد،
وإن وزع أحيانًا القصيدة الواحدة أو األبيات على
شخصيات متعددة م��ش��ارك��ة .م��ن هنا كانت
المسرحية عنده صوتًا واح��دًا ال أصواتًا أو لغة
ال لغات .ووراءه��ا الشاعر  /الراوية الذي يتحكم
بشخصياته وأدواره���ا ولغاتها بالنبر الذاتي
والوجداني ال المسرحي الدرامي.
والب��د لنا م��ن أن ننوه بتراكم ث�لاث عشرة
مسرحية قد أضافها عدنان م��ردم بك ،لشعرنا
المسرحي ف��ي العربية بموضوعات تاريخية
وصوفية جديدة .إال أن هذا الدور قام به شعراء
اإلحياء من قبله .وأن الرمزيين وغيرهم من شعرائنا
كان لهم هذا اإلسهام في الدراما واألسطورة،
السيما سعيد عقل في “قدموس” و “بنت يفتاح»،
وشاركه في ذلك علي أحمد باكثير في “أخناتون
ونفرتيتي” وترجمته لـ “روميو وجولييت” مضيفًا
فتحًا آخر للشعر المنطلق أو ماعرف فيما بعد
بشعر التفعيلة الذي التزمه عبد الصبور في مأساة
الحالج .م��ردم بك رغم تأكيده على الرسالة في
مسرحياته الصوفية رسالة تحرير اإلماء في رابعة
العدوية ،والدور اإلنساني الذي يمكن أن تلعبه
المرأة إذا مارست حريتها وحقها ،ومأساة الزنج في
مسرحية “أبي بكر الشبلي” الذي شارك الموفق
ولي العهد في حربه عليهم .إال أن هذا التأكيد على
الرسالة لم يعوض تراخي التوتر المسرحي .ومتعة
قراءة المسرحية على أهميتها ال توازي مشاهدة
التمثيل على الخشبة.
إن ح���رص م���ردم ب��ك ع��ل��ى ال��م��وض��وع في
مسرحياته ورسالتها ،ربما ألجأه إلى انزياحات في
هذه المسرحية أو تلك .فألصق بالبطل الشخصية
المركزية مالم يكن له تاريخيًا ،مثلما اتهم الحالج
بالشعوبية .ومامن وثيقة تسوغ ذلك أو تدعمه من
شعر الحالج أو فكره ومواقفه وسيرته.
ومع أن مردم بك ظل غالبًا وفيًا لإلطار التاريخي
أو االس��ط��وري ،ظل بحاجه إل��ى مزيد من النبض
الدرامي.
تتمتع مسرحيات عدنان مردم بك الشعرية
بقيمة أدبية هامة وفائدة أكيدة .وهي من دون
شك مبعث متعة .كأعمال مقروءة ،لكننا في هذه
الورقة في صدد الكالم عن القيمة الدرامية وعالقة
التشكيل المسرحي بالمصادر التاريخية.

أنا مؤمن ماثم ريب
جل شأن الله قدرا
القاضي :
أو كنت تؤمن بالشريعة
الحالج:
مؤمن سرًا وجهرا
ص 122
وبعد أن يشكك بإيمانه يدعم ذلك بكفره
بركن من أركان االسالم:
فعالم قلت الحج ال
يغني وليس يفيد أمرا
******
الحالج:
كل البيوت بيوته
وهو الحقيقة واألمان
ص 123
******
إن الفتى البصري
نص بمشرق القول العميق
كل البيوت مساجد
لله كالبيـــت العــتيــــــــــق
القاضي:
ُ
أمسك أتروي الزور دون تورع وتجادل
ماكان بعد الكفر إال القتل
الوزير:
حلمك عادل
أفتيت في قتل الشقي ومالحلمك عاذل
“يتقدم بصحيفة”
وقع ففي قتل الشقي
لكل كفر فاصل
ً
ويلتفت إلى الزلفاء قائال:
اليفزعنك باطل
فاآلثمون هم السراب.
اتهام الحالج بالشعوبية هو انزياح عن حقيقة
شخصية الحالج جرت على لسان وزي��ر المقتدر
ومعاونيه من رجال الدولة الرسميين .وترك بال رد
سواء من الحالج أو غيره من شخصيات المسرحية
الذين تعاطفوا مع الحالج كالزلفاء وجمانة .واتهام
بالشعوبية كهذا كان مقنعًا لو أن الحالج كان
معاصرًا للمنصور ال��ذي تخلص من أب��ي مسلم
الخراساني في صراع على السلطة في زمان آخر.
واالتهام بالزندقة يذكرنا أيضًا بأزمة ابن المقفع
ونزاعه مع وزراء البالط .كما تذكرنا الشعوبية بنكبة
 *-1بابك الخرمي ثار على المعتصم
البرامكة في خالفة الرشيد .ثم عادت وانفجرت
 *-2ملوك الفرس
بحرب األمين والمأمون في النكبة التي انتهت
بمقتل أخيه األمين.
المحاضرة التي ألقاها د.نذير العظمة برعاية
وعدنان مردم بك في صياغته لشخصية الحالج
انتزعها من إطارها الفكري والتاريخي ،فاكتفى وزارة الثقافة .في المركز الثقافي العربي في
بدفاع الحالج عن نفسه وحقيقة ايمانه ورأيه في دمشق (أبو رمانة) مساء يوم االثنين 2012/3/19م
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شبكة اإلبالغ في شعر الجواهري
| فرحان اليحيى
التجاوب مع الجماهير ،وعيًا والتزامًا وموقفًا ،فلنقرأ األبيات التالية
المطولة:
من
متصورته ّ ٌ
َ
بالعراق
ة
أم
رعوي
ت
متى
ُ ُ ِ
حتفها بالعصا؟
		
ت َساق إلى ِ

تتكون شبكة اإلب�لاغ الشعري من النص والباث/المرسل
والمتلقي /المرسل إليه ،وهي ـ في صلبها ـ تمثل جهاز التفكير
عند الشاعر ،وتأتي في مستويات متعددة تعكس مضامين األزمة،
كما تحدد أبعادها ّ
كمًا وكيفًا على مدى تجربة الشاعر التي من
شأنها أن ترسم مواطن التواصل والتفاصيل ،مايمكن الدارس من
ُ
ُّ
ُ
متى تستفيق وفحم الدجى
الحصول على أقرب تصور ممكن لعالقة الجواهري مع الجماهير
ُ ّ
ْ
نار الضحى؟
فيه
		
والحكام ،أما عناصرها فهي مفصلة كالتالي:
عليها مشت ِ
نفسه،
الشاعر
وهو
(أنا)،
ـ الباث الذي يمثله ضمير المتكلم
ُ
تعيش على األرض ُّ
الكفاح
أم
االجتماعية
لألوضاع
الرفض
وقد يرد في مستويات مختلفة ،أغلبها
َِ
ِ ُ
وتربط أحالمها بالسما
		
والسياسية واالقتصادية للنظام الحاكم ورم��وزه؛ حيث يتجلى
حضوره في مواقف متعددة تجاه عالم لم يعد الشاعر قادرًا على
ُ
وأصنام ٍّ
بغي يصبونها
تحمله كقوله:
ً
َ
ً
َ َ
ّ
ويدعونها مثال ُيفتدى
		
متجبر ًَا
ماثال
ك
أمام
ـ أنا ذا
ُ
ْ
أطأ الطغاة بشس ِع نعلي عازبا
		
ُّ
َّ ْ
زعيم َّ
َ
وهذا ٌ
السفير
ألن
شفتي ُهزءًا أن أرى
ـ وأمط من
يرنو إليه بعين ِّ
َ
الرضا
		
عفر الجبا ِه على الجباه تكالبا
		
ِ
له.
أهل
ال
وحيد
عازب:
الحذاء،
كعب
النعل):
(شسع
َ
َ
يرون السياسة أن ال
هذا
ُ َ
تبدو األنا ـ هنا ـ متعالية ال يدانيها في الرفعة أحد ،ويغلب ُّ
تقى ُّ
ُي َّ
شد ذا
مس هذا وأن ي
		
التفاخر في المواقف الحادة بين الشاعر والحكام ،ولعل فعل «أمط»
ّ
التحدي والشموخ أمام الطغاة ،فإذا التمسنا تفسيرًا
أكثر داللة على
َ
َ
ّ
الجموع
هتاف
يعشقون
وهم
والشعور
القطيعة
زمن
في
فعل
رد
يأتي
ذلك
فإن
المتضخمة،
لألنا
َ ِ
ً
ُ
َ
ويخشون مابعده من عنا
		
بالنبل والرجولة في المجتمع العربي ،فضال عن الوعي بتفاهة الحياة
الجواهري
يأت بعدها الطوفان ،مخاطبًا
ورخصها ،فها هو ذا يصرح متحديًاِ ،ول ِ
القصور
ظالل
بين
ويجمع
نفسه:
ِ
ِ
ْ ّ
ُ
سواء
وتحريضه،
المتلقي
تثوير
إلى
يسعى
الشعري
الخطاب
ورشف اللمى
الخمور
وعصر
		
النفوس
خير
ك
فإن
تسامي
ـ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ٌِّ
أكان المتلقي حكامًا مستغلين أم محكومين مسحوقين ،وإن البحث
إذا قيس كل على ما انطوى
		
عن التجاوب سعي دائب في حياة الجواهري ،يكون أحيانًا عن
وبين الزعامة إال تصطفى
ُ
َ
َ
السجون وال تشترى
بغير
طريق التمزق المأساوي ،أو عن طريق النزق الثوري أحيانًا أخرى		 ،
الضمير
ـ وأحسن ما فيك َّأن
ِ
ِ
ٍّ
ُ
وفي كلتا الحالتين يراوح الخطاب بين مد وجزر في مراحل تجربة
يصيح من القلب :إني هنا
		
َ
كيف يكون الزعيمُ
الشاعر ،ويكفي أن نقدم ثالثة مواقف من شعره:
أدر
ولم ِ
إذا لم يكن الصقًا بالثرى
الموقف األول يمثله النموذج التالي من قصيدة تنويمة الجياع		 :
وفي هذا السياق يقول مطاع الصفدي( :إن المتمرد المعاصر،
َ
نامي
الشعب
جياع
نامي
على الرغم من فرديته ،فإنه يستند إلى قاعدة سليمة قائمة على
ُ
َِ َ َ َ
الطعام
آلهة
ك
ت
س
ر
ح
		
يتضح من المدونة َّأن العالقة بين الشاعر والشعب عالقة
التناقض بين الشاعر والحاكم).
ِ
ِ
َ
تجاوب ،تعدت حقيقة المصالحة إلى التمرد والثورة ،يؤكدها
وإذا حاولنا توزيع نماذج الباث على شعر الشاعر ،تبين أن الباث
َ
الوعود
نامي على ز َب ِد
االستفهام الدال على المستقبل؛ حيث تتدرج العالقة من السلب
الثائر والمتمرد يغلبان على فترة النضوج ،في حين َّأن الباث المغامر
ُِ
ُ
الكالم
يداف في عسل
تزامن مع فكرة االضطراب والبحث عن الذات ،ومن هنا يبدو التوزيع 		
إلى القطيعة ،ومن التفاهم إلى المجابهة مع الحكام المتسلطين،
ِ
إن التقرب من الشعب ليس رغبة في النيل من الجاه وخطب ّود
منطقيًا لتجربة الجواهري؛ فالطموح المبكر دفعه إلى المغامرة
ََ
نامي على نغم البعوض
األمة ،وإنما هو التواصل الفكري والعاطفي ،فالجواهري يتوق إلى
والتعالي على الواقع ،أما وعي الذات واآلخرين فقد جعاله يرى الحياة
َّ
سج ُ
كأن ُه ِ ْ
الحمام
ع
		
من يشاطره آراءه ومحنته ،كما يطمح أن يتخطى ذلك إلى الممارسة
بعين الحقيقة .ولهذا يمكن أن نرى حضور ضمير الجمع المتكلم
ِ
ّ
الفعلية لآلراء.
شكليًا
(نحن) يعبر عن رؤية جماعية في المواقف وليس تعويضًا
ُ
َ
نامي تريحي الحاكمين
فالباث (الشاعر) ينطلق من الذات المتمردة ،أما المتلقي (الشعب
لضمير (األنا).
والتحام
اشتباك
من
أما من حيث قيمة الحضور الشخصي الستعماله ،فينطلق من 		
ـ األمة) ،فهو محكوم بقيود الزمان والمكان والعالقة بينهما عالقة
ٍ
ِ
محورين أساسيين هما :االنتماء ،واالعتزاز؛ فهو َ
التئام ،وهذا ما يصبو إليه الجواهري ،وهو تحقيق التضامن إلى
حين يتحدث بلسان
ً
َّ
ّ
جور كما
حد االلتمام على مستوى المتخيل( .متى تستفيق أم��ة؟) ،وفي
يستخدم ضمير الجمع المتكلم بوصفه حامال
الشعب المضطهد،
نامي على ٍ
ُ
األعلون َي َ
ٌ
َ
قوة التغيير :ـ ُ
ره ُبنا ـ إن ُ
الفطام
على
الرضيع
حمل
		
المقابل ثمة انفصام حاد بين الشاعر والحاكم (الزعيم الزائف) ،أما
فرعون
ـ
الناس
رهق
ي
الجبابرة
نحن
ِ
ّ
الواسطة بينها فهي الرسالة ،وبهذا يكون الخطاب مزدوجًا يحمل
وجب ُار.
َ
ٌ
يا نبتة البلوى ويا
في سياقه دالالت التعارض والتناقض من حيث المرمى والتوجه،
األصناف المتنوعة سواء للباث أم المتلقي تشير إلى أن العالقات
َ
َ
ام
اهتض
في
ترعرع
ًا
د
ور
		
ومن هنا يثبت الشاعر حضوره في الحالتين ،وتصبح عالقة التقابل
اإلبالغية في وحدات الرفض تبدو متعددة ،مكثفة ومعقدة ،والشك
ِ
َّ
بين الباث والمتلقي تعبر عن استحالة اللقاء الفكري إال على مستوى
في أن هذه الظاهرة ترجع ،في نهاية األمر ـ إلى مالبسات محتوى
َ ُّ
الصراع ،وهذه النقطة القصوى التي يتعطل فيها اإلبالغ (وبخاصة
يا شعلة النور
الخطاب الشعري نفسه ،فالمتلقي هو القارئ ،والباث يستهدف
ّ
ِ ُ
َ
بين الجواهري والحاكم)َّ ،أما على صعيد الشعب بوصفه عله األزمة
اضطرام
بال
العيون
غشي
ت
		
التأثير فيه مباشرة ،من خالل خطابه المتنوع دالليًا ،وذلك يسعى
ِ
ّ
وصانعة التاريخ ،فاألمر معقد ،ألن الشعب يعاني قوة االضطهاد،
إلى إقناع المتلقي ،بتبني أخالق أخرى ،ووضعية جديدة تتجاوز
َّ
عالقة التقابل ـ هنا ـ ال تفيد التضاد ،بل تعني رغبة الشاعر في فهي تظهر أمام الحاكم خانعة منقاعدة ال تملك إال حرية الخضوع
الوضعية السائدة.
كان الجواهري يميل إلى التمرد المسلح بالقوة ،ويبدو في توصيل الخطاب إلى المتلقي (الشعب) ،بغية إيجاد عالقة أخرى والتصويت بـ (نعم) ،وفي داخلها مشحونة بـ (ال):
َ
إذا َ
رفع َ
للحاكمين
اليد
النهاية متماشيًا واالنتفاضة الشعبية في العراق ،احتجاجًا على للتمكين من اإلفهام والتفاهم ،وخصوصًا إذا اعتمدنا النموذج األول
ُ َ
بدت (نعم) وهي في زي «ال»
المعلن بين السلطة واالستعمار .ولم (العزلة بين الشاعر والجمهور أي كامل القطيعة) ،فإن الباث يظهر 		
التدخل األجنبي ،وعلى التواطؤ
الخطاب في هذه األبيات يتدرج عبر العالقة المرصودة من الباث
يغب البعد االقتصادي عن أزمة الشاعر ،فقد وردت إشارات يمكن أن فيه قاسيًا ومشفقًا معًا ،بينما المتلقي صاغرًا مغيبًا عن الوعي
الثائر الحالم والرافض للوضع المتردي في العراق ،والمرتاب في
ننزلها في المستوى الشخصي والجماعي ،فالحديث عن الخصاصة بالواقع ،فهو بالتالي في عزلة تامة.
ونظرة دقيقة للعالقة ـ من خالل تحليل عناصر شبكة اإلبالغ ـ سلوك المتلقي يبلغ َّ
حد التأزم بين الشاعر والحاكم.
يشكل اعترافًا عدة الفقر وأثره في تقوس الجياع ،وهذا االستفهام
والموقف ـ إذن ـ يبني على النقد البناء ،إذ يدعو إلى هدم البناء
اإلنكاري إشارة إلى سخط الشاعر على النظام الحاكم ورفض للواقع تبين حضور الشاعر /الباث وغياب الشعب ،وبين الحضور والغياب
ً
حال لهذا الوضع ِّ
السيئ ،وينتهي الخطاب إلى األمة،
القديم ويقدم
المرير في العراق ،كما يتضمن الدعوة إلى التغيير االشمل كقوله :تكمن األزمة.
َ
ٌ
أما النموذج الثاني فتنقلب العزلة إلى المواجهة بحثًا عن
المتالحم.
المأزق
سواء ُيبتغى ِل ُم ِل َّم ٍة وتحتاج إليه في
أهذا
ِ
ِ
البقية ......................ص22
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المضطهدين -أوغستو بوال
مسرح
َ
| عبد الفتاح قلعه جي
ك��ان ترشيح الهيئة الدولية للمسرح ITI
ِّ
للكاتب والمعلم والمخرج المسرحي البرازيلي
أوجستو بوال لكتابة رسالة اليوم العالمي للمسرح،
تلك التي قرأها في /27آذار2009 /م ،تأكيدًا
واعترافًا بكونه رائدًا لمسرح المضطهدين (أو
المقهورين المستضعفين في األرض) ،وتتويجًاً
لجهوده في المسرح منذ أول مسرحية كتبها في
خمسينيات القرن الماضي وحتى نهاية حياته.
ويشير بوال في كلمته إلى ما يعم العالم
اليوم من حروب ومجازر وانهيارات اقتصادية،
حتى أصبح األمن مفقودًا حتى في في المناطق
التي نتوهم أنها آمنة ،ويقول في ذلك« :نحن
الذين كنا نعتقد أننا نعيش في عالم آمن ،بالرغم
من أشكال الحروب والمجازر وصنوف التعذيب
التي تحدث بالفعل ،لكنها في مواقع نائية
وبعيدة عنا.نعم ،نحن الذين ننعم بالحماية
َ
المستثمرة في بعض البنوك أو
بواسطة أموالنا
لدى بعض الشركات المعتبرة في أسواق المال،
استفقنا أخيرًا لنجد أن تلك األموال أصبحت هباء
ً
منثورا ،مجرد أشياء افتراضية ال وجود لها ،مجرد
اختراع وهمي ابتكره االقتصاديون غير الوهميين
ً
طبعا ،وغير الجديرين بالثقة واالحترام».
وق��د أوج��ز في كلمته تلك جوهر القضية
بقوله« :إننا حين ننظر إلى ما وراء الظاهر من
ً
أشخاصا قاهرين ومقهورين
األشياء ،سنجد
في كل المجتمعات والجماعات اإلثنية ،وفي
كل الطبقات والتصنيفات االجتماعية ،سنرى
عالمًا قاسيًا وظالمًا ،وعلينا أن نسعى إلى إيجاد
عالم بديل؛ ألننا نعلم أن ذلك ممكن ،وذلك رهن
إرادتنا متى ما أردنا أن نبني هذا العالم بأيدينا،
ومن خالل أدائنا على خشبة المسرح ،ومسرح
حياتنا الخاصة..فالمسرح هو تلك الحقيقة
المخبوءة..والمسرح ليس مجرد حدث نعايشه؛ بل
هو أسلوب وطريقة حياة» ».وهو يلخص الفعل
المسرحي على الخشبة في عبارته الخالدة« :مسرح
المقهورين ما هو إال بروفة من أجل الحقيقة”.
ولد أوغستو ب��وال Augusto Boal
في ريو دي جانيرو  /البرازيل في  16آذار 1931
وتوفي في  2أيار  2009عن عمر يناهز  78عامًا.
درس الهندسة الكيميائية ،كما درس معها
الدراما في الواليات المتحدة األمريكية ،وفي عام
 1955في نيويورك كتب وأخرج مسرحيته األولى
“البيت عبر الشارع”.عاد إلى البرازيل ودعا للعمل
في المسرح الصغير –مسرح إرينا -في حلبة سان
باولو ،وكان مديره بين عامي  ،1971-1956وقد
نقل عروضه إلى المزارع والمصانع في جميع أنحاء
البرازيل.
في عام  1971سجنته الطغمة العسكرية
الحاكمة في البرازيل ،وتعرض للتعذيب أربعة
أشهر ،وعندما أطلق سراحه اضطر إلى الخروج إلى
المنفى ،وقضى  15عامًا في اإلرجنتين والبرتغال
وفرنسا قبل أن يعود إلى ريو.
في ع��ام  1974نشر كتابه األول “ مسرح
المضطهدين” Theater of the oppressed
وبين فيه أن المسرح ك��ان أداة لسيطرة
الطبقة الحاكمة وتعليم الجمهور على اإلذعان،
فأظهر فيه كيف أن الفنون الدرامية يمكن أن
تكون سالحًا ،وتحول المشاهد السلبي إلى فاعل،
والمضطهدين إلى ثوار ،وأن المسرح قوة للتغيير
الجذري ،ودعا من خالله إلى إيجاد حلول لمشاكل
الحياة الواقعية ،ضاربًا عرض الحائط بالمقولة
ً
السائدة بأنه ليس على المسرح أن يقدم حلوال
ً
للمشكالت ،فهو يدعو إلى المسرح كسياسة بدال

من المسرح السياسي.ويوضح فكرته بقوله :نحن
ال نقبل أن يكون الناخب مجرد متفرج على أفعال
البرلمانيين ،حتى عندما تكون هذه األفعال
صحيحة :نريد من الناخبين أن يدلوا بآرائهم،
ً
أن يناقشوا القضايا ،وأن يخلقوا جدال ومواجهة،
نريد منهم أن يشاركوا في مسؤولية ما يقوم
به برلمانيوهم” ،وقد نقل هذه الفكرة إلى حيز
التطبيق من خ�لال نمط “ مسرح المنتدى”.
ُ
وقد ترجم كتابه إلى  25لغة ،وج��رى تكييف
تقنياته في أماكن مختلفة مثل أستونيا والهند
وبورتوريكو والسويد.
في عام  1976استقر في لشبونه قبل تعيينه
أستاذًا في جامعة السوربون بباريس عام ،1978
وهناك َّ
درس نهجه في المسرح ،وعقد حلقات
دراسية عملية حول مسرح المقهورين مع تنظيم
مهرجانات في ذل��ك من  ،1985-1981وبعد
سقوط الحكم االستبدادي العسكري في البرازيل
التقى في حلقة دراسية في السوربون مع دارسي
ريبيرو نائب حاكم ريو دي جانيرو ،ال��ذي كان
إنشاء مراكز عامة للتعلم الشعبي
مهووسًا بفكرة َّ
في البرازيل ،فحثه على العودة وتحقيق حلمه
في البرازيل ،وفي سنة  1986تعاقد ريبيرو لستة
شهور مع بوال ومجموعته .ولم يكن بوال بحاجة
إلى أكثر ،ألن نجاح التجربة يعني استمراره في
العمل ،وقد نجح في جمع المنشطين الثقافيين
وإقامة ورش العمل ،واستطاع خالل السنة تقديم
حوالي  30عرضًا مسرحيًا ،وكان يحضر العرض
ما بين  300-200شخص من الطلبة والمدرسين
والفراشين ،وعمال المطبخ.
بعد خسارة ريبيرو في االنتخابات ،لم يجد
بوال دعمًا من الحكومة الجديدة ،وفقد صلته مع
دائرة التعليم ومراكز التعليم الشعبي ،ولكن
في عام  ،1992وكانت سنة انتخابات ،اتفق بوال
مع حزب العمال لخوضها ،وطلبوا منه الترشح
للمجلس التشريعي ،وقد شارك في الحملة في
الساحات والشوارع عن أحداث اليوم ،وقد قدمت
ّ
مجموعته مسرحيات عدة ،ومع أغنية جديدة كل
يوم وقامت بدور نشط في الحركة الشعبية ضد
ً
فساد رئيس الجمهورية ،محققا مسرح الحملة أو
ما يسميه مسرح المنبر.وفي كانون الثاني ،1993
نال بوال مقعده كواحد من ستة برلمانيين من
حزب العمال.
بوال
انتخب
1996-1993
عامي
بين
وهكذا
ِّ
عضوًا في مجلس مدينة ريو ،وتحول من منظر
إلى مشاركة الجمهور في التغيير والتشريع عن
طريق المسرح ،وأدخ��ل ذلك إلى حيز التطبيق
لهذه الدعوة ،فظهرت أنماط لمسرح المقهورين:
“المسرح التشريعي” Legislative Theater
و “ م��س��رح المنتدى أو ال��ن��ق��اش” Forum
Theaterو”ال��م��س��رح المتخفي” Invisible
..Theaterو”مسرح المنبر” و”مسرح الجريدة”
و “مسرح الممثلين وغير الممثلين” ،وهو يشرح
ذلك في أن المجموعة يجب أن تقرر الفكرة
المركزية التي تشكل موضوع المسرحية ،المنبر
الذي سينتج عنه.
وهكذا فقد كان ما يجري عرضه ومناقشته
التفاعلية مسرحيًا؛ أي بالمشهد المسرحي ،يرفع
إلى الجهات السياسية ليكون تشريعًا ،وقال
كلمته المشهورة عام  « :1995نحن اآلن نطلب
لهم ما يريدون» وهكذا فإن مسرح المضطهدين
يتحول فيه المتفرج إل��ى ممثل ،والمسرح
التشريعي يتحول فيه المواطن إلى ّ
مشرع.
منح ب��وال ش��ه��ادات دك��ت��وراه فخرية من

أوغستو بوال
جامعات عدة مها :جامعات لندن ،أكسفورد،
نبراسكا .وصدر له العديد من الكتب منها :ألعاب
الممثلين وغير الممثلين  ،1989قوس قزح الرغبة
 ،1995المسرح التشريعي  ،1998وكتاب ال أحد
هنا حمارًا ،كما نشر سيرته الذاتية عام .1991
* * *
يهدف مسرح المقهورين إل��ى رفع
مستوى ش��رائ��ح المستضعفين اجتماعيًا
ليبصرهم بمشكالتهم وبوضعهم االجتماعي،
حتى ي��ت��ط��وروا لألفضل؛ ول��ه��ذا فإنه يعمل
في منطقة الفقراء ,والعاطلين ,والمشردين،
والفالحين ,والموظفين الصغار ,واللقطاء ,وذوي
الدخل المحدود ,واألحياء الفقيرة..واألسر التي
تعاني من الضغوط واالضطهاد؛ أي أنه يعمل
على الشرائح المهمشة في المجتمع لتصحيح
معادلة القاهر والمقهور بعيدًا عن النصح أو
التحريض ،وه��ذه طريقة للتفاعل والتفكير
ً
المشترك لبث الحيوية في المشاهدين ،بدال
من مجرد تقديم عرض لهم؛ فهو على عكس
المسرح السياسي التقليدي الذي كان سائدًا في
الستينيات ،ذاك الذي يعرض للناس –كمتلقين
ومتفرجين سلبيين -ما يجب عليهم فعله من
غير أن يشاركوا في المشكلة والقرار ،أما مسرح
المقهورين فيسأل الناس :ماذا يريدون؟..يقول
بوال“ :إن البعض يصنع للناس مسرحًا ،بينما نحن
هنا جميعًا مسرح” .إنه باختصار يقوم بتأسيس
عالقة شراكة جديدة تقوم على التفاعل بين
قاعدتي المسرح ،الممثلين والجمهور ،من أجل
وضع العمل المسرحي في خدمة الحل االجتماعي
من أجل تغيير الواقع ،وليس التماهي معه كما
يطلب المسرح الكالسيكي ،وهكذا يستطيع
المتفرج أو المتلقي من التدخل لتعديل صورة
الحدث ومجراه بحيث ال يكتفي بمجرد النظر إليه،
ويستطيع أن يشارك في التمثيل؛ فالمقهورون
يعرضون أنفسهم ومشكالتهم داخ��ل الحل
المسرحي ال��ذي يعطونه للعمل المسرحي،
وذل��ك أن المقهورين يعمدون إلى خلق صور
عن واقعهم ،ومن ثم يباشرون العيش في تلك
الصور وهنا تكمن المشكلة في استمرار قهرهم،
والمطلوب هو معاونة أولئك على التخلص من
تلك الصور ،التي تطوق تفكيرهم ،وأحالمهم،
ِّ
كمكرسات لحاالت القهر.
وحياتهم ،وتنتصب
وهكذا فإن المتفرج الذي كان في المسرح
الكالسيكي على هامش حركة النص يخرج إلى

حيز الفعل والتأثير الحقيقي ،من خالل اشتراكه
في حلقة نقاش الحل المسرحي في نمط (مسرح
المنتدى) ال��ذي عزز التشابك بين قاعدتي أو
طرفي المسرح (الممثلون +المتفرجون)؛ بحيث
يكون المتفرج مساهمًا حقيقيًا في إنتاج العرض؛
فالمسرح ب��رأي ب��وال “ه��و نحن؛ ألننا جميعا
ممثلون ،وألن المسرح ليس بحاجة إلى جمهور
ً
ً
وموجودا”.و
قائما
مؤد ليكون
ومنصة؛ بل إلى ٍ
ً
هو يدعونا إلى أن نتذكر دائما أن المسرح حياة،
ً
جميعا ،نصوغها كيف نشاء،
وأن الحياة مسرحنا
ساعة نريد ذلك ،وساعة نؤمن أن التغيير ضرورة
وإمكان معًا ،حتى يصبح المسرح هو اآلخر أداة
للواقع الحاضر ،من أجل صناعة مستقبل
تغيير ً
أكثر إشراقا ،فمسرح المقهورين كما يقول بوال
في حوار معه “ مسرح المقهورين هو بروفة من
أجل الحقيقة.إنه يعني بالتحديد اإلعداد لمحاولة
ً
تغيير الواقع بدال من مراقبته والتفرج عليه»،
ويعني بذلك إعداد الفرد الذي كان متفرجًا سلبيًا
ً
لمحاولة تغيير الواقع وفاعال فيه.وبذلك يأخذ
مسرح المقهورين موقعه المتميز في خدمة
التنمية البشرية ليكون الناس أكثر قدرة على
خدمة أنفسهم ومجتمعاتهم وأوطانهم ,وقد
تطورت مناهجه وراح يعقد ورش عمل في العالج
النفسي بالتعاون مع المتخصصين في علم
النفس وعلم المجتمع والخدمة االجتماعية.
سئل ب��وال :ما الجديد ال��ذي حملته تجربة
مسرح ‘’المقهورين’’ لعالم المسرح ،فأجاب- “ :
منظومة كاملة من التدريبات واأللعاب والتقنيات
الخاصة :مسرح حلقة النقاش ،المسرح المتخفي،
قوس قزح الرغبات ،المسرح التشريعي وما إلى
ذلك”.
انتشر مسرح المقهورين في العديد من
دول العالم ،وتمارس تقنياته وتدريباته فيها مع
مراعاة الخصوصية الثقافية المحلية ومرجعياتها
ودالالت��ه��ا الجسدية والمعرفية ،ويقول بوال
في ذلك من حوار معه “تمارس تقنيات مسرح
المقهورين في أكثر من  70دولة في مختلف
أنحاء العالم ،والطريقة متشابهة ،لكن الشكل
يعتمد بالطبع على طبيعة الثقافة المحلية؛ فهي
غير متشابهة في الهند ،حيث الميل إلى اتساق
األص��وات بصورة أكثر ،وكما في إفريقيا؛ حيث
الميل إلى الشكل الغنائي”.
ففي القاهرة أطلقت مؤخرًا الممثلة والكاتبة
والمخرجة المسرحية المصرية نورا أمين ،التي
تدربت في البرازيل على يد أوغستو بوال ،مبادرة
المشروع المصري لمسرح المقهورين ،الذي
ُيعد األول من نوعه إلقامة شبكة لهذا النمط
من المسرح في جميع أنحاء مصر ،بقصد إتاحة
خشبة المسرح والساحات العامة للمواطن العادي
للصعود والمشاركة بالتمثيل أو الفعل ،إلدارة
حالة القهر والصراع المطروح من خالل مشهد
مستوحى من قصة حقيقية ،وعلى م��دى 17
عامًا آمنت نورا أمين ّ
بأن مسرح المقهورين هو
ّ
شعبية لمواجهة الصراعات السياسية
وسيلة
والقضايا االجتماعية في بالدها .وقد انطلقت
بعد الثورة بمشروعها في المحافظات ،وبدأت
بتقديم “ «عرضين ضد بعض» على مسارح
اإلسكندرية ّوبورسعيد والقاهرة في أمسية
مسرحية ،يمثالن اتجاهين فكريين متضادين،
وقد دعت على الفيسبوك إلى “المشروع المصري
لمسرح المقهورين”؛ ويشمل إقامة مجموعة
البقية ......................ص22
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كمن يرثي نفسه
منري حممد خلف
�إىل ال�صديق الراحل حممد العجيل
ٌ
رخامي َ
ٌّ
نح َت صورة دمه
صوت
محمد العجيل
على مرآة قلوب ّ
محبيه ومتابعيه وأصدقائه..
وألبس غدهم شحوب رحيله المفجع والجارح،
فجاء غيابه ساطعًا كفقد ال��ب��در ف��ي الليلة
ّ
ّ
الظلماء ..تنقل قلمه بين أجناس أدبية متعددة
فكتب الخاطرة والمقالة الصحفية والنثر
والقصة القصيرة إلى جانب محاوالت شعرية،
وكان مشروعًا روائيًا لم يؤت أكله ِلما أصابه
َّ
كلهاّ ..
لكن جائزة دبي
من سرطان قصم حياته
لتبلو َر تجربته القصصية ّ ،ولتجعله في
جاءت
ِ
عالم القص ّ
السوري الشاب؛ فجاءت
مصاف
(سلطة رم��اده) المجموعة الفائزة بجائزة دبي
الثقافية كعالمة فارقة في تجربته اإلبداعية
تضيف رقمًا جديرًا بالقراءة في عالم القصة
العربية الحديثة.
ّ
ّ
سكان قلبه قد ّ
تعرفوا طوال
أتصور أن
ال
ّ
وساكني برجه
حياتهم القصيرة إال إلى الحب
ِ
ّ
ّ
ّ
الحب
العاجي ..لم يكن يتكلم إال بمنطق أزاهير
َ
ُ
طافح
حلم
والتسامح ..ولم يكن قلبه إال حقل
ٍ
ٍ
ببناء اإلنسان الذي هو خليفة الله في األرض.
ُ ّ َ
ّ
ُ
ب��اب حياته القصيرة التي تذك ُر
غ��ل��ق
ّ
بقصر حياة كثير من المبدعين؛ ولعله يقترب
بحالته المرضية والمبدعة معًا من حياة بدر
شاكر ّ
الس ّياب وغيره من المبدعين الذين لم
عمر أنهكته المواجع
تكن حياتهم إال عصارة ٍ
وداجيات الفجائع والفقر والمرض.
لم يقطف محمد العجيل ثمار مجده األدبي
المنجز خالل فترة عمره القصير؛ إذ لم ّ
َ
يكحل
ّ
عينيه برؤية أي عمل أدبي مطبوع له رغم حصوله
على العديد من الجوائز األدبية التي قطفتها
ّ
ُ
يد جهده ،ولعل أهمها وأبرزها كانت جائزة دبي
ُ
ُ
ْ
الثقافية التي لم تتح له المنية فرصته الذهبية
التي طالما حلم بها ،ليذهب بنفسه إلى دولة

ُ َ
كمل عالجه هناك ،ثم لينطلق من
اإلمارات ولي ِ
دبي إلى السعودية ألداء مناسك عمرة كانت
ّ
ّ
النبوي
وليكحل قلبه بزيارة المسجد
حلم روحه،
ّ
ّ
وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم .لكنه لم
يظفر بكل هذه األحالم ،فكان قدر الله وقضاؤه
التصورات واألماني ..حتى ّ
ّ
أن مهرجانًا
فوق كل
ّ
ُ
ّ
قصصيًا لألدباء الشباب كان قد ع ّ��د باسمه
تكريمًا له واحتفاء بجائزته تحت اسم (تحية
إلى محمد العجيل) ،وكم أبدى سعادته حين
زرته ـ وهو في المشفى الوطني بالحسكة ـ رغم
حصار المرض له وحربه مع السرطان الذي التهم
شرفات رئته وبعضًا من جيرانها ..السرطان
ِ
الذي أغلق نوافذ أحالمه ّ
وخبأ الكثير من األفكار
ّ
والرؤى التي لم يستطع تدوينها ،ولم يفسح له
ّ
المجال العمري ليقول كل ما كان يريد أن يقول؛
ّأما المهرجان فقد ّ
تم تأجيله أيضًا ألن تاريخ
َ
َ
وفاته أسرع الخطا وسبق موعد المهرجان ..ومع
ّ
المنغصات التي كثيرًا ما ّ
تمر َن ُ
قلبه
كل هذه
على ارتشاف مراراتها ،فقد استطاع الصديق
العجيل بدأبه المتواصل ومقاومته طغيان
المرض أن يرسم لصوته خارطة إبداعية ال
السوريّ ،
يستهان بها في عالم األدب ّ
وربما
إن ُ
ْ
َ
قلت األدب العربي فيما لو لم
أكون غير ُ ٍ
مبالغ َ
ْ
يعانق الموت زهرة عمره ،ويطبع بختم الصمت
ِ
ُ
يصدح فوق
على ص��وت قلمه ال��ذي لم يكن
َ
أوجاع
سهوب البياض إال بدم صاحبه؛ حيث نقل
ْ
شهدت مسقط أحالمه
القرية التي
(مغلوجة)
ِ
وأحزانه وحرماناته الطفولية إلى عالم سيحتفي
ّ
القصصي في قادمات األيام.
به وبأدبه
ّ
رحمك الله يا أب��ا علي ..وأسكنك فسيح
ّ
جناته ،وجعل قبرك روضة من رياض الجنة،
ّ
وغسلك بالماء والثلج والبرد ،ونقاك من الذنوب
ّ
والخطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس..

وجعل القرآن العظيم خير أنيس وجليس لك
في قبرك..
ّ
ُ
فكم من األيام سيعدها األحباب وقلوبهم
ّ
معلقة بصخرة غيابك الثقيل.
ذهبت وكم َ
َ
وها َ
كنت ُ
َ
الغياب
تعلم أن
أنت قد
َْ
ينتظرك ..وكم من العذابات قد أعلنتها قرابين
َ
ُ
يدك وهي تضيء أمام
ِل َما كانت تنزفها شموع ِ
القلم عتمة البياض ّ
ليؤرخ جغرافية دمك..
َ
نعم يا صديقي ..اخترت ُ حرائق النسيان
ّ
لنتذكرك ..فاختارتك ذاك��رة الفقد لننسى
ُّ
نسياننا ..فهل ستذكرنا بنقصنا ؟ وهل
ُ
ستذك ُرنا وأنت تدير ظهرك إلينا ـ ربما كي ال
َ
ّ
نخجل من دموعنا ـ وأنت الذي لم تكن توجه
إلينا غير قلبك األخضر؟ وهل بين يديك ما هو
َ
ّ
علي* ّ
أهم من دموع ٍّ
وأحمد
وأمه أو دموع نضال
ّ
ً
وعبد الرحمن..؟ أم ستظل مشغوال برسم أحالم
َ
ُ
َ
زهرتيك (نهلة وره��ف) اللتين م��ازال رحيق
اسميهما عالقًا ّ
بالسؤال عن حديقة حضورك؟..
ُ
وهل للدموع تاريخ تنتظره مقاعد الدراسة
ٌّ
علي وإخوته أو محمود** وإخوتك ما
ليتابع
ْ
َْ
ّ
ُ
أهملته في كراسات ما طوتها األيام العجاف
ّ
ومحبوك وحارسو
والليالي النحاف ..هم أهلوك
َ
ّ
ليتعرفوا إليه أكثر ..وهو
عمرك الذي تركته لهم
َّ
متعب لم يقدر أن يحقق مراد
جسد
يبحث عن
ٍ
ٍ َ
َ
أرهق ِت األي َ
والشهور
��ام
نفسك الكبيرة التي
َّ
وكل الدروب التي لم تكن ّ
تؤدي إال إليك ،ألم
ُ
ّ
المتنب ُّي من قبل حين قال:
يصدق
النفوس كبارًا تعبتْ
ُ
وإذا كانت
ُ
األجسام
في مرادها
ُ
هكذا ..سنغمض قلوبنا على نيجاتيف
ذكرياتك ..ونذهب إل��ى بعضنا بعضًا ..كي
ونتعرف إليك أكثر ..فهل َ
ّ
كنت إال
نقرأك أكثر..
نحن الذين تسقط أوراق أعمارهم أمام نحيب

إعالن عن مسابقة أدبية

بمناسبة أسبوع التمكين للغة
العربية.
يعلن فرع اتحاد الكتاب العرب
بدير الزور عن إجراء مسابقة ألفضل
مخطوطين في الشعر والقصة للعام
/2012/
الشروط الواجب توافرها لهذه
المسابقة:
 1ـ أن يكون المشارك من أبناء
محافظة دير الزور وال يزيد عمره عن
خمسين عامًا ويرفق صورة عن بطاقته
الشخصية.
 2ـ أن يكون المخطوط مرقونًا على
الكمبيوتر وبحرف قياس ./16/
 3ـ أال تقل صفحاته ع��ن مئة
صفحة من القطع الوسط.
 4ـ أن يكون مكتوبًا باللغة العربية
الفصحى.
 5ـ أال ي��ك��ون ق��د ف��از م��ن قبل

بمسابقة.
 6ـ أال يكون منشورًا بأية دورية أو
وسيلة إعالمية أو على االنترنت.
 7ـ تقدم المشاركات على ثالث
نسخ مرفقة بقرص م��رن مغفلة من
االسم إلى فرع اتحاد الكتاب العرب
بدير الزور.
 8ـ يوضع اسم المشارك وعنوانه
وعنوان مخطوطه في مغلف خاص.
 9ـ يبدأ تقديم المشاركات في
هذه المسابقة اعتبارًا من 2012/4/20
ولغاية 2012/6/15
 10ـ توزع الجوائز على الفائزين
في موعد يعلن عنه الحقًا.
جوائز المسابقة:
ـ طبع المخطوط للفائز األول من
كل جنس وتقديم مئه نسخة لصاحبه.
رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب
بدير الزور

تعزية
يتقدم رئيس ات��ح��اد الكتاب العرب
وأعضاء المكتب التنفيذي وأس��رة تحرير
األسبوع األدب��ي من الزميل سمير عامودي
بأحر تعازيهم وبأصدق المواساة القلبية
بوفاة والدته .سائلين الله عز وجل أن يتغمد
الفقيدة بواسع رحمته ،ويلهم أهلها وذويها

محمد العجيل
صمتك.
ُ
تبعدنا عن بعضنا بعضًا..
ي��ااااااااااه ..كم
وكم ّ
تقربنا من بعضنا بعضًا ..في الوقت الذي
َ
لحظاتنا الثمينة ونحن جاهلون
كنا نهرق فيه
ِ
ّ
بها وغافلون عنا وعنها ..وكم من األحباب قد
أخذتهم ..وكم ستأخذهم ..وتأخذنا ..أيها
الموت !
َ
فلنبك على بعضنا بعضًا قبل أن نفترق..
ِ
ولنبك على أنفسنا قبل أن نعرف ماهية عيشنا..
ِ
َّ
ولنحب بعضنا بعضًا قبل أن نموت.
ّ
علي .نضال .أحمد .عبد الرحمن .نهلة .رهف
 :أوالده
** محمود :شقيقه

تعزية
يتقدم رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعضاء
المكتب التنفيذي وأسرة تحرير األسبوع األدبي
من الزميل أحمد زي��اد محبك بأحر تعازيهم
وبأصدق المواساة القلبية بوفاة ابنته .سائلين
الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته،
ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

إنا لله وإنا إليه راجعون
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الضعف اإلنساني أيقونة للجمال

صورة المرأة في روايات محمد البساطي
ه�شام بن ال�شاوي
تكاد أغلب الروايات العربية تكرس صورة التالي ،حتى تستريح من الطبخ ،بعد أن يتسلل
نمطية ،عن المرأة العربية ..كضحية المجتمع إلى بيتها ،وتفلت منه الصيحة في المطبخ :
األبوي ،وال يمكننا إنكار هذه الحقيقة ،مثلما ال
»مهلبية يا خالة .مهلبية .وثالثة أطباق .ياً
يمكن تجاهل أن الرجل العربي -أيضا -ضحية ،قوة الله.».
فيلجأ إلى التنفيس عن مختلف ألوان القهر،
التي يكابدها في حياته اليومية بممارستها
ول��ك��ي ال ت��ن��ه��ار ،ت��ق��اوم بالحلم ،بعد أن
على الكائن األضعف ..لكن هذا القهر يكون تستيقظ في الليل ،تمضي إلى النهر ،هائمة
أبشع حين تكتب المرأة عن المرأة ،فبدل تشريح بين الحقول ..مقتربة باستيهاماتها من أولئك
المعاناة الحقيقية للمرأة ،تجعل الروائيات العشاق الصغار.
الجسد محور أحداث الرواية/البكائية.
وعند تفكيرها في ترك بيتها ،تأخذ معها
*****
كل متاعها ،كي ال تترك أي شيء لضرتها ،وهذا
لقد اس��ت��ط��اع نجيب محفوظ أن يحفر المتاع ليس سوى «أربع قطع صابون»« ،شباشب»
(يخلد) في الوجدان العربي شخصية «أمينة» و»البيض تسلقه وتأخذه لكي ال تترك شيئا
في ثالثيته الشهيرة ،ففاقت شهرتها كل ألحد» ،وتكوم كل ما لديها في صرتها ،تسحب
شخصيات نجيب محفوظ ،وال يخفى على القارئ العنزة وتغلق باب الدار خلفها! لكنها تعود في
اللبيب الدور الخطير للسينما والتلفزيون ،حين الليلة نفسها ،بعد أن تتذكر قسوة معاملة زوجة
تم نقل الثالثية إلى الشاشتين ،في حين ال أخيها لها ،التي تعاملها كخادمة...
أحد يستطيع أن يستحضر أية شخصية في
وح��ي��ن ب���دأت تستأنس بحكايات سعد،
روايات يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس ،وتجد في حضوره بعض السلوى ،يفاجئنا محمد
ً
رغم أنهما كرسا كل كتاباتهما -
تقريبا -للدفاع البساطي ،وكعادته في أعماله السردية ،بأن تعلم
عن هذا الكائن الهش المهمش .أما الكاتب وهي في بيت ضرتها ،أن سعدا سيتزوج إحدى
المصري محمد البساطي ،فمثلما رسم لنفسه قريباته.
ً
ً
ً
متفردا عن أبناء جيله ،فقد أبدع
إبداعيا
مسارا
وت��ج��در اإلش���ارة إل��ى أن ه��ن��اك م��ن اتهم
في «خلق» شخصيات أنثوية خالدة ،لها ألقها البساطي بالسطو على فكرة رواية «مديح زوجة
الخاص ،بل إن القارئ يدهش من قدرته الفائقة األب» (وفي ترجمة أخرى»امتداح الخالة») ،لكن
على الغوص في أعماقهن؛ هذه القدرة التي لـ»فردوس» فرادتها السردية واللغوية ،وشتان
ً
تجعله يتوهم كاتب الرواية امرأة وليس رجال ،بين العملين ،ومناخيهما ،كما أن الكاتب قد
ً
فضال عن ذلك فمجمد البساطي ليس كاتبا عايش هذه التجربة عن قرب في طفولته ،لهذا
ً
ً
«نسوي» النزعة ،بل ً
كاتبا
إنسانيا كرس إبداعه أضفى سحر القرية على رواية «فردوس» ألقا
ً
للكتابة عن مختلف أشكال القهر الذي يتعرض سرديا ،تفتقده الروايات التي تتطرق إلى مثل
ً
ً
لها اإلنسان العربي ،سواء كان رجال أو امرأة ،طفال هذه العالقات اآلثمة ،فتغرق في «فضائحية»
أو عجوزًا ،وهذا ما يتضح جليا في رواية «جوع».
و»ابتذال» روايات األبواب المغلقة.
«فردوس» :
تعد «ف���ردوس» بطلة ال��رواي��ة التي تحمل
اسمها من أشهر نساء محمد البساطي وأكثرهن
عذوبة ،وهي تكاد تتماهي إلى حد ما وشخصية
«سعدية» في رواية «بيوت وراء األشجار».
ترصد الرواية تفاصيل معاناة تلك المرأة
الجميلة الوحيدة المحرومة ،التي تخلص منها
أخوها بتزويجها للفالح «م��واف��ي» ،رغ��م أنه
متزوج ،والذي سرعان ما سيهجرها ،ويعود إلى
ضرتها ،بعد أن تأكد من عقمها ،ويبدأ ابن زوجها
«سعد» ،المراهق في التحرش بها ،فتحلم بفتوته
التي افتقدتها في الزوج الغائب ،وتقع ضحية
صراع داخلي ،يؤججه تلصص المراهق مع أترابه
عليها ،حتى وهي في بيتها ،ويعبر عن اشتهائه
الصامت لها بالحديث عن كالم أقرانه ،الذين
يحاصرونه بأسئلتهم عنها.
ينجح «سعد» في اختراق قالع عزلة الخالة
لزياراته الليلية،
«ف��ردوس» ،وتشي انتظاراتها
ً
وتجد نفسها مدفوعة ألن تخرج بحثا عنه بين
أقرانه ،عندما افتقدت حضوره ..ويباغتها ،في
الليلة التالية ،بإشارته إلى أن رفاق السوء أدركوا
أنها خرجت للبحث عنه ،رغم تسترها بعباءتها
وبالليل ،فقد عرفوها من خالل «الشبشب» الذي
ال ينتعله سواها.
ومثلما تغاضت عن تحرشاته ،ال تعترض
على استيالئه على طعامها ،الذي تخزنه لليوم

«دق الطــبـول»:
في رواي��ة «دق الطبول» تشدنا شخصية
زاهية ،الوصيفة المصرية إلح��دى السيدات
الخليجيات ،وهي تبوح لجارها المصري ،في كل
ليلة ،بحكاياتها الال متناهية ،وكأن هذا البوح
إشباع لشهوة الحكي /الكالم لدى المرأة في
المجتمعات العربية الشفاهية ،تلك الشهوة
المتوارثة عن الجدة شهرزاد.
تبدأ بالحديث عن السيدة خديجة ،وقراءة
ألف ليلة وليلة ،ثم استدراج السيدة لها إلى
تلك اللعبة ،لكي تسترد زوجها ..فيعود إليها
ويبيع «شقة الحرية»( ،ومعذرة إن استعرنا عنوان
غازي القصيبي) ،وذلك بإغرائه بالخادمة واالتفاق
معها على أنها ليست على علم بعالقتهما ...هذه
العالقة ستثمر ابنا ،ستحرم منه زاهية ،وينسب
لخديجة التي لم يسبق لها أن أنجبت ،والمدهش
أن زاهية متزوجة ولها بنت ،وتواجدها في اإلمارة
كان بهدف مساعدة أسرتها.
يقيم سالم/الرضيع ف��ي حجرة لوحده،
وت��ق��اوم زاهية دموعها حين تنزل لترضعه،
وحتى المربية تصدها .وكانت تفضل أن ينام
في حضنها ،وتربت على ظهره ...يكبر سالم
ً
ويلعب في الحديقة مع المربية ،متجاهال أمه ،وال
يستريح لغير المربية ،ويرتمي في حضن خديجة
ً
ابتعادا كلما كبر،
(السيدة) وال يهتم بها ،يزداد
وتكتفي بمشاهدته من بعيد...

نجيب محفوظ
«أوراق العائلة» :
ماذا يحدث حين تتزوج امرأة جميلة ومتعلمة
ً
رج�لا أم��ي��ًا ،مهووسًا بالتحرش الجنسي بكل
االنساء؟
ظ��ه��ور شخصية ال��ج��دة زي��ن��ب ف��ي المتن
الحكائي ،سيمنح الرواية هالة من الشفافية
والشجن ،فبعد الشهور األولى لزواجها ،وبعد أن
اشتد خصامها مع أب السارد/الجد شاكر صارت
تتناول الزوجة الشابة (الجدة زينب) عشاءها مع
الجد كامل في غرفته ،بينما زوجها في حجرته
ً
مستعدا للسهر خارج البيت ..في
يغير مالبسه
ً
األف��راح والموالد ،وأحيانا ،يسافر مع رفاقه إلى
«كازينوهات» المنصورة.
بعد أسبوع من زواجها ،تظهر الجدة زينب
للبنات بوجه تعلوه الكدمات ،لكنها ال تشكو وال
تهدد بالعودة إلى بيت أهلها ..وبعد تحضير
الغداء ،تحرص على الذهاب -بنفسها بدل الخادم-
إلى الحقول ،راكبة الحمار ،وفي طريقها تمر برجال
القرية ،ومسترخين على كراسي المقاهي ،والنساء
على المصاطب ،وبعد أن يتناول الجد كامل
طعامه ،يجلسان  -معا -تحت شجرة التوت ،وهو
يعد الشاي .وبذهابها كل يوم ،يبدأ التهامس
حولهما ،ولن تتوقف عن الذهاب الى الحقول إال
بعد الشهر الثالث من الحمل ،ويستمر الهمس
اآلثم حتى بعد والدتها ،حيث سيندهش الجد
شاكر (الزوج) عند سماعه بخبر إنجابها ،وقد كان
غائبا عن البيت كل تلك المدة ،فيتلقى التهاني
ً
صامتا ً
شاردا ،وبعد يوم وليلة ،يعود إلى
في البيت
حياته السابقة ،وستكون المرة الوحيدة التي يرى
فيها ابنه ،وقد بلغ ً
عاما ..من خلف زجاج المقهى،
والجد كامل يتجول به على متن فرسه..
ويزور بيت أهل الجدة زينب ،يبلغ والدها
بأنه ينوي الطالق ،فال يعارض ،وفي الليلة نفسها
«الحنطور» أم��ام البيت ،وينصت الجد
يتوقف ً
كامل مطرقا ..بعدها تخرج الجدة زينب حاملة
بعض األغراض ،التي تخص الطفل /والد السارد.
وسيعتاد الجد كامل على الذهاب كل جمعة
إلى بيت األهل ..يوقف الفرس على بعد خطوات،
يرسل في طلب الحفيد( ،المثير أن تعلق الجد
الشديد بحفيده ،ومن قبل ،كان يعامل ابنه

محمد البساطي
(الجد شاكر) ووالدته بقسوة) .ال يحاول أن يطرق
الباب وال أحد يخرج إليه من الكبار ،وفي وقفته
وهو ينتظر حفيده ،يسمع صرير شيش شباك
يفتح ،ويلمح بطرف عينه الجدة مورابة ترقب
خروج ابنها.
تغدو عليلة ،طريحة الفراش ،ذابلة ،كما تروي
إحدى زائراتها ،وبعد خمسة أشهر من طالقها
تموت .وحين طلب الجد كامل من حفيده /الراوي
أن يصطحبه في الخارج وفي وقت متأخر ...وقبالة
البيت ،يشير إلى ذلك الشباك؛ حيث كان يراها
خلف الشيش ،عندما يجيء الصطحاب حفيده/
والد السارد ..ويلمح ذراعها على قاعدة الشباك.
يعرفها من خ�لال الخاتم ،ذي الفص األحمر،
ويرى خصلة من شعرها تطير ،بعد أن تسربت
من فتحة الشيش ..طوال الوقت تنتظرهما في
وقفتها تلك ،وهي قلقة .وعند موت الحفيد /والد
ً
ملتاعا « :أخذته .ماكانت
السارد يهتف الجد كامل
ً
لتتركه طويال معنا».
*****
لقد اس��ت��ط��اع محمد البساطي م��ن خالل
الهشاشة والشجن والشفافية رسم شخصيات
تتسلل إل��ى قلوب قرائه ،من دون استئذان..
فتأسره بعفويتها وسحرها وشجنها ،دون
محاولة استجداء عواطف ودموع القارئ بطريقة
ميلودرامية فجة ،والتعبير بصدق عن ًمعاناة
نصف المجتمع ...من دون المتاجرة بها ،بحثا عن
مآرب أخرى.
إن محمد البساطي إنساني في كتابته إلى
أبعد الحدود ..ينتصر للجمال واإلنسانية وكل
القيم النبيلة؛ كاتب موهوب متمكن من أدواته
الفنية ،بخالف كثيرين يحاولون إنصاف المرأة،
فتغرق كتاباتهم في السرد الشبقي أو الصخب
اإليديولوجي.
ً
ختاما ،نؤكد أن تركيزنا على الروايات الثالث
ال يقلل من أهمية باقي روايات محمد البساطي ،أو
االستهانة بالمنجز اإلبداعي لهذا الكاتب الكبير،
لكن هذه الشخصيات النسائية الثالث تبدو من
أجمل نساء البساطي وأرقهن ...نساء ال يمكن
نسيانهن ً
أبدا ،لذا حاولنا تقريبهن إلى القارئ..
لعله يشاطرنا بعض محبتنا لهن.
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ياسمين الشاعرة ابتسام الصمادي
مجبولة بالدم المقدس
وأطفال الزيتون
حم�سن عبد اللطيف ح�سن
ليس غربيًا أن
ال��ح��ال��ة ال��ش��ع��وري��ة
تشكل المرأة ثورتها
الوجدانية مليئة باأللم
الشعرية بطريقتها
والمشاعر المشحونة بنبض
ال��خ��اص��ة ف��ي مكان
الوجع والعطش إلى الوطن
م��ا م��ن ه��ذا العالم،
المجروح والحرية المطلوبة
وتعلن عن ياسمينها
فجاء التكرار :تعرف هل
ب���ال���ك���ام���ل؛ إن��ه��ا
تدري؟
ابتسام الصمادي،
أيضًا التكرار بحرف
قصائدها
تشكل
الجر واالستفهام والعطف
والموج
النوارس
من
والنداء في الصورة الشعرية
وال���ج���ذر ،مشغولة
ال����واح����دة م��م��ا أض��ع��ف
دائمًا باللون والحلم
ال���ص���ورة ب��ع��ض ال��ش��يء،
وال���ع���ش���ق ت��ق��ول:
وق��د جمدتها ف��ي بعض
للعشق نعناع بقربك
األح��ي��ان رغ��م اندفاعها
يشبه التأويل وقت
وحماستها وتوهجها في
ل����ه ط���ع���م ك��ن��ض��ر
النص وخصوصية الترميز،
األسئلة /هل أكتب
ابتسام الصمادي
مما جعلها أكثر تألقًا أو
ال��ت��ف��اح أو كيف
إيجابية إلى حد ما ،فتسابق
السبيل إلى ...الخ.
األسئلة واألجوبة بآن واحد،
تارة
الكتمان
دالالت
من
متشكل
الحلم لديها
وهذا التوظيف يعطي دفقًا أوسع في شحن النص،
والحدائق
والقناديل
باألسرار
مليء
والبوح ،شعرها
هذا الشعور الوجداني إنه يتدفق داخ��ل خوالج
تكتبها
الزرقة،
واتساع
البحر
طعم
والياسمين له
الشاعرة الصمادي في هاجس ث��وري نستشف
تقول:
بالمكان
تحيط
وحساسية
ع��ذراء
قصائد،
من قصائدها الكثير من المعاناة والجرأة والصبر
راحتي/..
الكروم
عنب
على/
أسرابًا
البوح
رفوف
حطت
والحنين والحب إلى الوطن إنها تشكل تجربتها
منية/
المآذن
كل
في
خبأت
هواك/
أقطف
لم
وأنت
الشعرية حداثة جديدة من خالل اللغة ومفرداتها
ّ
عل الذي سكب المعادن في دمائي /يصهر البعد الملونة ،فبرعت بالتصوير بدقة وواقعية وحشد
الذي يسبي خطاك..
ملحمي للصور وطقوسها.
الصور أحيانًا تأتي مركبة ،وقد تتشكل من
كتبت قصيدة إلى أم نضال وابنها الشهيد
م��ج��ردات غير مرئية ،وحية أحيانًا ،وه��ذه رؤية
البطل محمد فرحات كرمز فلكل األمهات المناضالت،
منطقية لدى الشاعرة ،تريد من الصورة الشعرية
وه��ذا ما تعيشه اليوم في غزة البطلة الصامدة
اإلده��اش بألوان أطيافها السحرية التجريدية
بعنوان (نبوءة الزيتونة).
العميقة ،وهي محورية في تشكيل النص بكامل
تقول :قاد المسيرة صامتًا ما أبنيه /كانوا جميعًا
ياسمينها وعشقها للشآم ،ترصد لوحتها الشعرية
يهتفون /فال يرون ويسمعون /ووحده كالمئذنة/
بأجمل أناقة وضياء النسائم.
تقول :وشآمتي فيروز ما قبل التشكل والتجمل شهقته ام تحتويه بكل ما ملكت إلى /النفس األخير
شمت هفيف حضوره /فسرى عميقًا في الضمير،
وانتماء الدر لأللق الفريد على الزمن
وترصد النسم المشاكس في مساءات الليالي لجأت الشاعرة الصمادي إل��ى المقطع الشعري
الطويل ،وهذه استخدمتها عبر رؤياها التفصيلية
إذ تهفهف ياسمينات البيوت
التي تتطلب بها عبر محاور ثابتة ،فتحسها بروح
ّ
يهب كي يحوي التغنج فرط
االلتقاء في مضامين عدة ،الهدف منها إعطاء صورة
ما رصد الرشاقة وافتتن
القصيدة مبنية على مقاطعه عدة ،مشحونة ملموسة األبعاد والرؤية التي تشكلت منها بنسيج
بنبض وإحساس إيقاعي موسيقي غنائي يتصاعد لغوي له تداعيات سردية عميقة وحركية ،تتوهج
ٍ
بوتيرة واح��دة ٍ ،وفضاء يشع بحيوية رغ��م تكرار في تداخالته التفاصيل والتضاد والرمز والتخاطب
الياسمين عند الشاعرة ،وترتكز على ذلك بتوتر والوميض واالستفسارات المتصاعدة التي تحمل
استخدمته بتقنية في النص المراد منه االنفتاح النص اختيارات عدة ،واستعارات تتبناها شاعرتنا
ً
ً
على المتلقي ،عبر إحداثيات مستوية وحركات قوال وفعال رغم إضرام األنثى في حياة مجبولة بالدم
توافقية نسجته ،وقد حافظت على الفكرة المشكلة المقدس والياسمين والوطن بكامله ،إنها الصمادي
تلميحًا دالليًا للمعاني باستخدامها في التشكيل الشاعرة الدمشقية المنقذة والجريحة والمثلجة
بأزهار الزيتونة ،نرجسية بالحب تحية لدمعتها
الجمالي واألسلوبي.
أيضًا شغلتها ال��ح��روب والمآسي واألطفال الصاخبة فوق جذور الشهداء والحرائق واألحرار؛ إنها
في فلسطين والعراق والجنوب اللبناني؛ فكتبت الشاعرة الصمادي.
صدر لها:
بدمعتها الفياضة حفرتها على رخامية ،ووضعت
ـ وهي وأنا وشؤون عام  1995شعر.
في بهو البرلمان البلجيكي.
ـ عضو مجلس الشعب السوري واتحاد كتاب
تقول :ليست ملحًا ليست ماء /كانت لو كانت
توصف ،الماسة ص��دف في متحف /قصت من العرب واتحاد الصحفيين العرب ((مشارك))
ـ محاضرة ومدرسة لغة إنكليزية في جامعة
حدتها بللور الصمت اآلسر /فاندهش الكل لندرتها/
بدموع األح��رار ن��وادر إلى أن تقول :هل تعرف أن دمشق ،صاحبة مجلس الثالثاء الثقافي..
صدر لها :سفيرة فوق العادة عام  1991شعر.
يشيخ الطفل في حاجته لألحضان؟! هل تدري أن
ماسي لها عام  2002تكتب المقالة في الصحف
كرامة نسر تجرح؟ في حاجته للطيران للقمة هدمها
لص وجبان؟! هل تعرف أن النهر يفيض في حاجته السورية العربية ـ
لها تحت الطبع مجموعة مقاالت أدبية.
للفيضان؟
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القاصة هيمى المفتي..

الفرد واآلخر في جدلية العزلة والحصار
�سامر �أنور ال�شمايل
االع��ت��راف بالدوافع الغريزية،
ال���ق���اص���ة (ه��ي��م��ى
فيعاقب قطته بركلها وإغالق
المفتي) ل��م تكن معنية في
ال��ب��اب خلفها كيال تعود مرة
مجموعتها القصصية (خلف
أخرى ،ويشعر الطفل باالعتزاز
األلوان) برصد حال اإلنسان الذي
ً
لتفوق بني جنسه على األجناس
يعيش معزوال عن أفراد جنسه،
األخرى فيكرر شكره لربه أكثر
أو مقصيًا عن الفئات االجتماعية
من مرة على هذه الميزة( :حمدت
ف��ي ح���االت سكونية ج��ام��دة؛
ال��ل��ه أن��ن��ي نحن ول��س��ت هم)
ب��ل ب��االض��ط��راب��ات النفسية
ص.38
والمشاكل االجتماعية التي
و ًل��ك��ن وال���دة البطل تضع
أدت إلى ذلك المصير البائس،
ش���رط���ا آخ���ر ل�لاخ��ت�لاف بين
وهي بمجملها لم تكن اختيارية
الـ(نحن) و(ه��م)؛ حيث تفصل
في األح��وال كافة؛ بل قسرية
البشر أيضًا إلى مجموعتين( :هي
بسبب ظروف داخلية نفسية،
هيمى المفتي
غريبة ..ه��ؤالء الغرباء جميعًا..
أو خ��ارج��ي��ة اجتماعية .وفي
هم ..هم ..ال يعرفون عاداتنا)
كلتا الحالتين لم تكن حصيلة
البيئة الجغرافية ،أو المكون االقتصادي -على سبيل ص .39وذلك عندما تدين تصرفات بعض الناس
المثال -بل كانت نتيجة ألفكار الفرد وآرائ��ه ،تلك من حولها؛ فهي ترفض إقامة أي صلة مع جارتها
التي تشكلت بعوامل تأثره بالبيئة االجتماعية من التي تلبس ثيابًا فاضحة ،وتالطف زوجها وتداعبه
على مرأى من الجميع ،فتمنع ولدها من النظر إليها
حوله ضمن الدائرة الصغيرة.
من الشرفة ،كما منع الولد نفسه القطة من دخول
(أنا /أنت)
نلحظ من السرد ميل القاصة إلى استخدام المنزل .ثم يرى الطفل والده يمارس الجنس مع تلك
ضمير المتكلم ،لعله يساعدها أكثر من غيره من الجارة فتختلط عليه الصور (ال يمكن ..كيف؟ ..أبي؟..
الضمائر في التعبير عن ذاتها ضمن هذا النمط نحن؟ ..جارتنا؟ ..ه��م؟ ..أبي وجارتنا؟ ..نحن وهم
الكتابي الذي اختارته لقصصها ،السيما أنها تولي معًا؟ )..ص .44وهذا ما يشعر الطفل بالصدمة ألنه
األهمية الكبرى لحزمة الهواجس التي يبوح بها لم يعد هناك فرق كبير بين (نحن) و(هم).
وتنجح تلك الجارة الحسناء في اإليقاع بالطفل،
أبطالها المأزومون نفسيًا ،من دون أسباب واضحة
في بعض الحاالت .وال تكتفي القاصة بطرح تلك فتقتنص الفرصة المناسبة كي تقبله وتداعبه،
الهواجس بأكثر من طريقة من قصة ألخ��رى؛ بل وتنجح في إثارته .ولكن القاصة ال تروي مثل هذه
قد تلجأ إلى تكرار عبارات بذاتها لتعزز طرحها التفاصيل ألنها بدورها تمنع القارئ عن المشهد
المباشر في القصة الواحدة ،كما في قصة (حين ذي الطابع الجنسي أيضًا .ويفقد البطل براءته ،وال
تقصر المسافات) التي تكرر أرب��ع م��رات الجملة يعود يثق بنفسه كـ(نحن) فقد سقط في دائرة
التالية( :على هذه األرض ،إما أن أبقى أنا ،أو أنت) الـ(هم) أيضًا( :شعرت بالقرف ..لعل العالم ..كل من
ص .30+29 +28في قصة من خمس صفحات فقط .في العالم ..هم!!)  .45ولكن تبقى في ذهنه صورة
ويجب هنا اإلشارة إلى أهمية الكلمات المفاتيح في ّأمه الطاهرة التي لم تتهالك على الجنس القذر
فهم القصة؛ حيث تساعد على اكتشاف الطبقات كاآلخرين ،لهذا كان ّ
يعدها الكائن األكثر ً
نقاء في
العالم بصفتها الوحيدة التي ظلت (نحن) النظيف
التحتية للنص الظاهر.
تختار الكاتبة أن يهرب بطل قصتها هذه من في مقابل الـ(هم) الملوث.
ثم تتفاقم العقد النفسية لهذا البطل الذي
شخص ما يالحقه بال ذكر األسباب التي أدت إلى
تلك المالحقة الضارية ،ولم تبتكر قصة هروب ينشد النقاء والطهارة رغم سقطاته في عالم اإلغواء
تثري سردها بغنى مدلوالتها ،وهذا ما أفقد القصة والمتعة ،ويرفض االقتران بامرأة لوال إصرار أمه على
تناميها الدرامي ،وجعلها ال تقدم فكرة واضحة تزويجه من فتاة تمت لها بنسب قرابة ،ولكن سرعان
المالمح تخدم موضوع القصة .ثم يتقمص الهارب ما يخيب آمل البطل ،ويكتشف أن خطيبته لها
شخصية من يالحقه فتنقلب المعادلة ،ولكن في عالقات ذات طابع جنسي مع الرجال ،وهذا ما جعله
كلتا الحالين ال ينجو البطل من هاجس الضيق الذي يفسخ الخطبة ويظل وحيدًا.
(أنا /هم)
يحيط به ّمن كل جانب ،ويظل يعاني من الحصار
أما القصة التي حملت المجموعة عنوانها (خلف
بأشكاله كلها التي تتكرر سماتها في قصص أخرى.
ونجد أن ذلك البطل المسكون بالترقب والحيرة األلوان) فال تخرج عن السمات األساسية في قصص
ً
متجاهال خصمه ،حتى لو أقام المجموعة قاطبة ،وإن تعددت طرق طرح األفكار
ال يستطيع العيش
في أقصى األرض؛ فهو يرى أن األرض على اتساعها وتنوعت أشكالها .وبطل هذه القصة يدخل مكانًا
ال تتسع لهما ،لهذا يريد إلغاء اآلخر ومسحه عن مغلقًا يرتدي فيه الجميع أقنعة إلخفاء شخصياتهم
وجه األرض .وربما لم يكن ثمة شخص حقيقي يأبه الحقيقية في حفلة تنكرية ال نعرف أسباب إقامتها،
ببطل هذه القصة ،ولكن األخير افترض وجوده ،ألنه ورغم ذلك يعرف البطل حقيقة المتنكرين رغم
ال يستطيع االستمرار في العيش بال طرف نقيض ،محاوالتهم الساذجة للتخفي ،ولكن لم تحدث أي
بال طرف يحمله ما ينوء هو لجمله ،كأغلب أبطال عالقة مباشرة بين البطل والمتنكرين من حوله.
وحتى في حال عدم التنكر ،ليست هناك صالت
المجموعة.
وثيقة وحميمة بين البطل ومحيطه االجتماعي؛ بل
(نحن/هم)
تبدأ األزم��ة النفسية تتشكل في نفس بطل يمكن القول إن حاالت التنكر غير المعلنة هي وراء
قصة (ضمير منفصل) منذ طفولته ،ثم تتضخم الكثير من العالقات المقطوعة وغير الكائنة بين
لتحيق بكل ما يحيط به من كائنات حية بشرية شخصيات هذه القصص ،فدائمًا ثمة حواجز وأسوار
أو حيوانية ،فالقط يعزز الصراع داخل هذا البطل كثيرة ومرتفعة بأشكال مختلفة (خلف األلوان لست
المأزوم التي تتناهبه الخطوط الحمر الحادة( :هم أنا ..ليسوا هم) ص .102فال مجال للتقارب ،أو تبادل
جميعًا شيء ..أما نحن ..أما نحن!! نحن شيء آخر) الحب.
ص36؛ إذ ثمة تفريق حاد بين عالم الحيوانات وعالم
البشر ،فال مجال ألن يرتقي الحيوان /هم الذي تتحكم
المؤلفة :هيمى المفتي.
به غريزته الجنسية إلى مصاف البشر /نحن الذين
العنوان :خلف األلوان.
يضبطون رغباتهم الجنسية ،لذلك ينظر البطل
الناشر :اتحاد الكتاب العرب .2010
الصغير باشمئزاز إلى القطة التي تترك المنزل
لتلحق بقط متشرد في موسم التزاوج ،فهو يرفض
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فأل أبيض
قراءة في مجموعة إياس الخطيب «ب ِّيض الفال»
�أمين احل�سن
ـ ماذا يعني أن ُي َّورط قاص في قراءة مجموعة قصصية؟
*أعتقد أن الهدف النبيل أن يقرأ هذه المجموعة على ضوء
تجربته في كتابة القصة ـ ال سيما إذا كانت تجربته طويلة ـ ما يؤدي
ً
إلى تبادل الخبرات ،وتالقح األفكار وصوال إلى ارتقاء هذا الفن الجميل/
القصة القصيرة رويدًا رويدًا إلى مرتبة أعلى غدًا...
وعليه أبدي رأيي كقاص مارس كتابة القصة علنًا منذ حوالي
ثمانية عشر عامًا؛ إذ صدرت مجموعتي األولى :عام  ،1994وسأكون
ً
متفائال ،أنظر بعين األمل الواعد .فهذا العنوان للمجموعةِّ :بيض
الفال ،عتبتها األولى إلى القارئ ،يشكل في رأيي أفقها المستقبلي
بانتظار ما هو أجمل ،وأكمل فنيًا ،من قاص شاب يافع يخطو أولى
الشباب.
خطواته في عالم الكتابة .وبارك الله في
ً
ً
محمولة على عنوان تخاطب به البصارة عادة من يطلب الكشف
عن طالعه بقولها« :بيض الفال» أي ادفع نقودًا كي يكون طالعك
أحسن تأتي المجموعة األولى للقاص إياس الخطيب في لوحة غالف
تثير شهية القارئ للولوج في قصصها اإلحدى والثالثين موزعة بين
قصة قصيرة ،وقصيرة جدًا .وهذه األخيرة بعضها ذو مستوى فني
جيد مثل »:واسطة» :القائمة على مفارقة يكشفها العنوان وتعمقها
الحالة .فحتى لو لم يشترك ابن المسؤول في المسابقة سيكون األول.
وما عليه اآلن إال كتابة قصيدة كي يقرأها أمام جمهور الحاضرين
يوم توزيع الجوائز .كذلك قصتا »:الحيرة ،وحشرة »،مع قصة تدعو
إلى التأمل رغم طولها الذي يمكن اختصاره لتكون رشيقة ،وفنية
أكثر ،بعنوان »:أجنحة» الحظوا العنوان الدال بفكرته المؤلمة :فهل
المطلوب أن تكون المرأة بال أجنحة حتى نستطيع استبقاءها بين
أحضاننا؟ وهل نفضل الدودة الزاحفة على الفراشة المحلقة عاليًا
َ
خوف أن تطير ،فنفقد السيطرة عليها؟ كذلك قصة معالم قاسية؛
فهذا الزوج الذي ترك أعباء العائلة واألوالد على كاهل زوجته للبحث
عن لقمة العيش لن يجدها ،ألنها ليست الطعام وحده ،وال الحاجات
المادية األخرى للحياة من دون حب الزوجة ،ووفاء العائلة ،ومالزمة
الوطن .وكما قال السيد المسيح »:ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان».
لذلك جاءت الجملة األخيرة في القصة« :وربما لن يجدها»؛ فهذا الزوج
حتى لو حصل رزقه ،واغتنى في بالد الغربة لن يجد العيش الهانئ.
ملحوظة :العيش في اللهجة المصرية يعني الخبز...
أما باقي القصص القصيرة جدًا في المجموعة فمتواضعة،
وعادية .علمًا أنها تحتاج إلى خبرة ودربة عميقتين مع امتالك خاص
ألدوات القص – حسب زعمي – أكثر من القصة القصيرة.
يالحظ على قصص المجموعة أن الزمن المسيطر هو الزمن
ً
الحالي فقط ،علمًا بأن الماضي يمكن أن يكون جميال ،أو محبطًا ،في
الحاضر .مما يخلق سردًا يضيء خلفية الشخصيات ،التي تظهر في
المجموعة بال جذور :ذلك أن اإلنسان شعاع مدفوع من الماضي باتجاه
المستقبل لمواجهة الحياة.
*ميزات ناجزة في بيض الفال:
 1ـ هذا العدد الكبير نسبيًا من القصص معطوف على عدد
صفحات المجموعة حوالي  /150/صفحة يعطي انطباعًا أوليًا بدخول
واث��ق للقاص إلى عالم القصة من دون الوقوف عند شرط عدد
الصفحات األدنى المقبول وهو  /100/صفحة.
 2ـ أحسن الكاتب في عدم التقديم لمجموعته من قبل أحد النقاد
أو الكتاب المعروفين جريًا على العادة المتبعة حاليًا .وهذا ما أعده
مصادرة لرأي القارئ ،وتضييقًا على ذائقته بحصرها ومحاصرتها
برأي سابق على القراءة.
 3ـ كما أحسن في صوغ إهداء مبطن يقارب القص موجه إلى
والده الشاعر األستاذ فرحان الخطيب وأمه الحنون.
في المجموعة بضع قصص قصيرة حاذقة تمتاز بالفكرة الجميلة
كقصة الضبع ص  :24ثمة مقولة تزعم أن الضبع إذا صادف إنسانًا
رشقه ببوله ذي الرائحة الواخزة المخدرة؛ فأصابه بغيبوبة تجعله
يلحق الضبع إلى حيث يأخذه .فال يصحو إال إذا ضرب جبينه بشيء
صلب .وسال دمه .لكن ضبعنا في قصة إياس لم يرشق فريسته
ببوله؛ بل إن هذا اإلنسان المسمى عبد الله ،وهو اسم عمومي في

مجتمعنا ما أكثره ـ ثم إننا كلنا عبد الله ـ خرج من إنسانيته ما جعله
يقع فريسة سهلة لهذا الضبع المثقف – الحظوا خطورة أن يكون
الضبع مثقفًا -فهل يصدق أحد ضبعًا؟ وكما قال الشاعر:
إذا رأيت نيوب الليث بارزة
فال تظنن أن الليث يبتسم
		
وبشكل عام يتمتع أغلب القصص القصيرة في المجموعة بوجود
الفكرة اللطيفة ،وحضور الحكاية السلسة في نسج أدبي ماتع مثل:
خطبة مشبهة بالفعل ،شكرًا ألنك أحببتني ،تلك الليلة ،وكيف
ً
تصبح رجال بخمس ليرات .لكن:
*عثرات العمل األول التي ال بد منها:
كثيرًا ما تحمل المجموعة األولى بعض الفجاجة ،والتسرع كذلك
النقص في الشكل الفني .وعليه تأتي المجموعة الالحقة لتتخطى
عثرات المجموعة األولى ،وما كان ينقصها لالكتمال الفني .واإلشارة
إلى هذا مهمة ملحة للنقد؛ إذ كل تجربة كتابية هي لبنة في مشروع
كتابي ،ال بد من أن يعمل الكاتب عليه بصبر ،وأناة ،ومثابرة ،حتى
يكتمل ،ويعطي ثماره بأن يكرس نفسه ،ليحظى بالحضور المميز،
والفاعل في الحياة األدبية.
أغلب الكتاب يعانون من هذا :وأنا واحد منهم .فلو قيض لي
العودة إلى عام  1994الختزلت مجموعتي القصصية األولى »:محاولة
في رصد ما حدث» إلى النصف ،وجعلت عنوانها« :في رصد ما حدث»
لذلك نجد الكثير من األدباء الموهوبين بحق يخشون دخول تجربة
النشر خوفًا من هذه العثرات التي ال بد منها ،ألن الكتابة ،كأي مهنة
أخرى ،ليست موهبة فحسب؛ بل أيضًا تراكم تجارب ،وخبرات .لذلك
يسعون جادين ليكون كتابهم األول عالمة مميزة في عالم الكتابة.
1ـ إشباع المشهد:
ً
سآخذ مثاال القصة األولى »:خطبة مشبهة بالفعل» :قصة جميلة،
فيها حكاية طريفة ،والحكاية أساس عام في القصة ،كما تعلمون ،مع
ميزة كسر توقع القارئ بموافقة سامر على الزواج ،والتنازل عن حبه،
إضافة إلى المفارقة في النهاية حين يعلم أن من تورط ،وتزوجها هي
أم حبيبته لينا .لكنها بحاجة إلى إقناع القارئ السيما بوجود الموبايل،
ووسائط االتصاالت األخرى؛ أي إشباع المشهد أكثر »:احبكها جيدًا يا
إياس اجعل سامرًا محتجزًا في نظارة المستشفى ،ال يستطيع الخروج
منها ،وإخبار أحد بما حصل معه ،يحضره إلى غرفة المرأة المصابة
شرطيان فظان ،ال يدعانه يأتي بأي حركة ،أو حتى يتنفس ،دون أن
يضعا الكلبجات في يديه .وهو ،فوق ذلك ،نسي موبايله في السيارة،
أو ربما ُسرق منه خالل حادث االصطدام .والخط األرضي لبيته مقطوع.
وكم تمنى لو أنه طلب رقم هاتف لينا».
ً
الكتابة لعبة فن ،كأي لعبة ،نمارسها في حياتنا ،الشطرنج مثال:
نتفق على مبادئه وقواعده .لكن دست الشطرنج ـ كما يسمى في
الفصحى ـ يكون أجمل كلما قمنا بحركات مدروسة أكثر حذاقة،
ً
ً
وفهلوية ،ال تترك للخصم مجاال للمناورة باكتشاف ثغرات ما وصوال
إلى كش مات ،أقصد :قصة رائعة.
ً 2ـ تفصيالت زائدة:
قصة» شكرًا ألنك أحببتني» فكرتها جميلة أيضًا .فالذي يحبك
يعيدك من الموت إلى الحياة .لكن مع األسف يمضي هو إليه؛ إذ لكل
شيء في هذه الدنيا ثمن .والحب إيديولوجيا في الحياة .وهو قيمة
عامة في الكتابة ،ألنه ال حياة حقيقية لغير المحبين في هذا العالم.
ولقد استغرب الشاعر العربي كيف يموت من ال يحب حين قال على
لسان فيروزنا الجميلة:
ُ َ
ُ
وعذلت أهل العشق حتى ذقته
ُ
ُ
ُ
يموت من ال يعشق؟
فعجبت كيف
		
لكن هذه القصة المعبرة تشكو من التفصيالت الزائدة التي ال داعي
ً
فنيًا لها .ويمكن االستغناء عنها باستخدام الممحاة الذكية وصوال
إلى التكثيف ،أو ما يسمى االقتصاد اللغوي ،لنكون مع قصة أرشق،
ً
وأكثر جماال ،وفنية ،تمتعنا وتمنح تفكيرنا عمقًا ،ودهشة( :يمكن
التطبيق مباشرة على القصة ال سيما الصفحة األولى) مع مالحظة أن
لفظة انتشلني أوحت كأنه أنقذني .واألفضل اختطفني.

ً
كذلك قصة “أن تصبح رجال بخمس ليرات” عنوان موفق يدعونا
ً
إلى التساؤل ،كيف تصبح رجال بخمس ليرات؟ فكرتها جميلة،
ونهايتها معبرة ،ومفتوحة على الداللة األبعد ”:وحدثني عن قيمة
الخمس ليرات في ذلك الزمن ،وأن الرجل الرجل هو الذي يملكها.
استمتعت بحديثه كثيرًا .نهضت بعدها .فتحت باب منزلنا الكبير،
ورحت أبحث عن رجولتي” ص .116
لكنها تشكو من هذه االستطاالت في الحوادث مما جعلها
تترهل ،ال سيما وهي تمتد على مساحة  /15/صفحة من  102حتى
 .116مع مالحظة أنه ال يحبذ إدخال ال على فعل يزال .فنقول :ما
يزال ال” ال يزال” كذلك وقعت جملة موقع الخطأ الشائع :أكلوني
البراغيث ،أي ورود أكثر من فاعل للفعل الواحد في قوله ص ”:111
ورسمت السيناريو الذي من الممكن جدًا أن يستقبالني به أمي وأبي”
والصحيح القول :يستقبلني به أمي وأبي.
اعتاد األستاذ تيسير العيتي مدرس الرياضيات في ثانوية ابن
خلدون أن يختبرنا بامتحان قصير خالل الحصة الدرسية بإعطائنا
تمرين :مثلثات ،جبر ،أو تحليل ...لنحله بسرعة .وغالبًا ما كان جميع
طالب شعبتنا األولى يحلون هذا التمرين .لكن أستاذنا البارع كان
ِّ
يفوز من استطاع حله بأقل مساحة ممكنة من الكتابة .ثم يعمم
ً
هذا الحل لنستفيد منه مستقبال .وفي رأيي أن هذا صحيح أيضًا في
كتابة القصة .ولقد قالت العرب :البالغة في اإليجاز .لكن ليس اإليجاز
المخل طبعًا يا إياس.
ً 3ـ الخلو من التقطيع الفني:
ُ
تصب القصص في مجموعة بيض الفال كتلة كتابية واحدة من
ً
دون توزيع إلى مشاهد قصصية ،مما يريح العين برهة من الوقت
من خالل فراغ البياض في الصفحة ،ويعطي ذهن القارئ فسحة
لالستراحة من القراءة بانتظار االنتقال إلى المقطع التالي ،ما قد
يجعله يتحرق لمعرفة اآلتي ،وما سيحصل؛ أي ما يسمونه جمالية
الفراغ الطباعي :حيث تتوازع الصفحة مساحات في السواد (الكتابة)
والبياض (الفراغ).
وأزع��م أن هذا التقطيع ض��روري ألنه يغير المشهد ما يعني
تجديدًا في الزمان ،والمكان ،وتفصيالته .فمقارنة مع السينما ،التي
أعشقها ،يحلو لي تشبيه القصة القصيرة بالفيلم السينمائي .وهذا
صحيح في وجهة نظري من زوايا عدة مشتركة بينهما كالحدث
والصراع الدرامي ،الشخصيات اإلشكالية بالضرورة ،والحبكة الفنية،
إضافة إلى التكثيف في القصة ،وما يقابله في الفيلم .ومنها أيضًا
هذه العشر دقائق األولى يقابلها عشرة األسطر األولى من أية قصة.
وهذا هو ما يجعلك تتابع الفيلم حتى نهايته ،أو تخرج منه ،ال تلوي
على شيء .كذلك القصة إما أن تتابعها في شغف ،أو تتركها إلى
عمل آخر ،أو قصة أخرى .كذا التقنيات المستخدمة فيهما ،ومن
ذلك التقطيع إلى مشاهد :فال أتصور عرض فيلم في مشهد واحد
طويل كذلك القصة .والسؤال اآلن لمن يهمه األمر من النقاد »:هل
التقطيع في القصة القصيرة إلى مشاهد مجرد مسألة جمالية ،أم
ضرورة فنية؟»
أخيرًا:
بحثًا في المجموعة القادمة عن مواضيع وجودية أكثر عمقًا تعنى
بوجود اإلنسان ،ومعاناته في هذا الوجود .كي تغني تجربته الحياتية
بحثًا عن غد أفضل .فإن أية قراءة في مجموعة أولى لقاص واعد تنظر
إلى المستقبل بعين التفاؤل في أن تكون أعماله القادمة أكثر فنية،
وأدبية .وهذا يحدث عندما يصغي القاص ،ليس إلى ما يقوله النقاد،
وزمالؤه القاصون فحسب .بل إلى نبض القراء ،ومالحظاتهم حتى
العابرة .فال شيء من غير داللة في عالم األدب :ال بد من إرادة صلبة
بمزيد من المعرفة ،وقراءات معمقة متنوعة  +تدريب متواصل على
الكتابة ،من خالل تجريب ،ال يتوقف عند حدود ،مع شهية مفتوحة
على تمزيق ما ليس في المستوى المطلوب ،ورميه في الحاوية التي
أسميها صديقتي .واألهم من ذلك كله أن يصغي األستاذ إياس
الخطيب لنفسه ،ويقرر بحسم ،وحزم »:ستكون مجموعتي القادمة
أفضل بالتأكيد من مجموعتي األولى بيض الفال».
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المداس
مالك �صقور
ب��األم��س ،وق���ع ح���دث ّ
وقال حنظلة الرسام :باختصار أقول:
ع���م ال��ك��رة
َّ
ه��ذا ف��ارس ،عبر عن ماليين الماليين
األرضية بثوان .وتناقلته كل فضائيات
العالم ،في أربع جهات الدنيا .لم ُي ِّ
َّ
في العالم .ونفس عن القهر المكبوت
قد ْر
في صدور شعوب المعمورة ..لقد انتقم
لي أن أراه.
بفعله الرمزي لكل الشرفاء والمقهورين
األحبة الغيورون الذين يعرفون
في العالم.
أن��ي ال أشاهد الفضائيات بأنواعها،
***
أتحفوني بما شاهدوه.
وبلحظة غ���ادروا جميعًا ،وبلحظة،
قال لي جاري السوري الطيب ،وهو
ت�لاش��ى ك��ل ش���يء ..وص��م��ت الهاتف
معلم متقاعد« :آه ،يا أبا بصير ،لو أنك
ّ
وال��ج��وال ،وبقيت وحيدًا ،على
العادي
رأي��ت المؤتمر الصحفي ف��ي بغداد
كرسيي النقال أدور في البيت ،والكآبة
البارحة ،يا أبا بصير ،إنه يشفي الغليل..
تفترسني ،والغيظ يستبد بي يا كاظم
في أثناء المؤتمر الصحفي ،وأمام آالت
الغيظ ،وعادت ذكرى أوالدي وأهلي تحت
التصوير ،على الهواء مباشرة ،قذف
َ
ٌ
الردم.
رئيس أمريكا بالحذاء على
شاب عراقي
أن��ا سعدي السامرائي ،المعطوب
أم رأسه .وقال له« :خذ «قبلة» الوداع يا
المنكوب المرمي الجئًا في دمشق أعيش
حقير».
ً
على حساب األخ��وة السوريين ،وعلى
وج���اءت بائعة الحليب سعيدة،
ً
الصدقات .ليتني نفقت كالحيوانات
ضاحكة ،وقالت« :كرمى لعيني العراقي،
في السجن ،ولم َأر فاجعة أوالدي ،وأهلي
لن آخذ ثمن الحليب اليوم ،هل قالوا لك
وجيراني ،ليتني مت قبل أن أرى العراق
يا بو بصير ،شو صار؟ شاب عراقي ،بطل
يغرق بالدم والخراب.
ضرب رئيس أمريكا (بالصباط) ،وصرخ:
كنت سجينًا قبل اغتصاب العراق.
«ارحل أنت وخنازيرك يا خنزير».
وع��ن��دم��ا خ��رج��ت م��ن ال��س��ج��ن عطبني
ودخ��ل م��وزع الغاز خفيفًا ،لطيفًا،
علوج أمريكاُ ،سجنت بسبب مقال .نعم،
تسبقه قهقهته ،وقال« :فرجة ،يا عمي
بسبب مقال حتى إشعار آخر .على هدير
بو بصير ،فرجة ،أجمل فرجة ،بطل عراقي،
َ ََ
الدبابات وقصف الطيران خرجت من
��اول الرئيس األمريكي (بالصرماية)
ن
ْ
َ
السجن ،وهرعت ألرى أطفالي ،لم أهنأ
على ب��وزه ..بس لو شفت بوش ،كيف
بتقبيل صغاري ،لم أكحل عيني برؤيتهم
خطف راس��و ،وكأنه ك��ان متوقعًا ،أو
لم أحتضنهم منذ سنتين .وأنا على بعد
معتادًا على ذلك .وقال له« :انقلع من
خطوة واحدة من البيت ،انفجرت السماء وزلزلت األرض ،وانهمرت قنابل
هنا ،يا مجرم أنت وعلوجك» .شو يعني علج ،يا بو بصير؟».
أبو طاهر عامل النظافة ،الذي يتكرم َّ
علي يوميًا ،ويساعدني في كل أمريكا الذكية .وقضوا جميعًا تحت الردم .وأنا وقعت في غيبوبة طويلة .ال
شؤوني البيتية ..جاء مبتهجًا ،يغني ،ويقول« :يا بو بصير هيك الزلم .نعم أعرف كم بقيت بين الحياة والموت في ضواحي بغداد .وعندما أيقظوني
هيك الزلم« .صوحافي» بغدادي شفط رئيس أمريكا (بالبشلوقة) ،وصاح :كانت الدنيا ظالمًا.
ّ
العين اليمنى مقلوعة ،واليسرى ،أكاد أرى فيها ،وأنا مثبت على كرسي
«شو جابك يا كلب .حل عنا أنت وكالبك الجعارية».
ّ
نعمى الصحفية الشابة المتحمسة ،التي تزودني باألخبار يوميًا هتفت متحرك ،بعد حين ،وجدت نفسي بين رهط كبير من النساء واألرام��ل
قائلة« :عمو أبو بصير ،لقد رفع زميلنا المنتظر الزبيدي رأس الصحفيين في الثكالى ،واليتامى ،والشيوخ العجز ،واألطفال والمعوقين على الحدود
ّ
السورية ،سلبنا جندي أميركي كل ما بحوزتنا من نقود .وسلمنا للسوريين.
العالم ،حين قذف رئيس أمريكا (بالتاسومة)»..
كم أنا مدين للسوريين ،كم أنا مدين للذين احتضنونا ،وحمونا ،وقدموا
وكتب صديقي الشاعر الجميل« :الحذاء الذهبي فوق رأس بوش ،يا
لنا كل شيء .ثالثة شهور بقيت للعالج في مشافي دمشق ،كما أنا مدين
ليتهم يدركون العبرة».
ٌ
وهتف لي رفيق قديم ،وهو أستاذ جامعي ،ومنكوب مثلي يقول :لدمشق ولرعايتها ،وبعدها خصصوني في هذه الشقة النظيفة.
واآلن ،تفرحون بضربة «حذاء»!!!
«مأثرة ،والله مأثرة ،سيذكرها التاريخ ،وستبقى عالمة فارقة ،في المؤتمرات
القهر ينهش كبدي ،الغيط يستبد بي ،يا كاظم الغيظ ،العجز يشلني،
الصحفية« :رمى الصحفي العراقي منتظر رئيس أمريكا (بالمداس) ..هل
سيفهم األمريكيون المعنى؟!» .بالمناسبة ،يا أبا بصير ،هو تلميذنا ورفيقنا والكآبة تفترسني.
«ضربة حذاء ..كافية للذي ّ
شرد شعبًا بكامله ،وقتل الماليين؟ ماذا
أيضًا .وأتوقع أنه في المؤتمرات الصحفية القادمة ،سيسمح للصحفيين
تفعل ضربة بالذي فجع األمهات وهتك الحرمات ،من سرق سبعة آالف
الحفاة الدخول إلى هكذا مؤتمرات».
وقالت الفنانة الشابة« :مشهد رائع ،رائع ،اللقطة نادرة ،ضرب الفارس سنة من عمر اإلنسانية في بالد الرافدين؟!».
وتفرحون بضربة نعل ،للذي نهب ثروات العراق فوق األرض وتحت
الجريء رأس بوش بالنعل ،هل سيعتبر ويتذكر الخلف القادم؟!».
األرض؟! للذي ذبح العراق من الوريد إلى الوريد.
وجاءني صديقي المخرج الموهوب ،وقال« :إنه حدث العصر ؟؟؟»
الكآبة تفترسني ،والعجز يشلني ،والغيظ يستبد بي ،واآلن تفرحون
اكتب لي سيناريو بعنوان (مداس وبصقة)...
ً
أما بلقيس الشاعرة القديرة ،فقد خرجت عن صمتها ،وكتبت مقاال بضربة نعل .يا إلهي ،هذا النعل أنظف من رأس الذي أذل وقهر وأهان ما
ً
طويال ،منه :المأساة ،تكمن في أن هذا الذي في هيئة بشر ،ويرتدي مالبس ُيسمى باألمتين ،واستهان باإلنسانية.
يا إلهي ،هل تؤثر هذه الضربة ،وهذا الفعل الرمزي فيه ،فلو كان فيه
الرجال ،وربطة عنق حمراء أيضًا ،هذا ليس فيه إحساس البشر .وال مشاعر
بني آدم .هذا «الشخص» ال دين له يردع ،وال ضمير يمنع ،وأنتم يا من إحساس البشر ،أو كرامة اإلنسان ،لما قتلّ ،
وشرد وفتك ،لما كان يرضى أن
فرحتم بهذا الحدث ،أقول لكم ،الحق والحقيقة ،أن قيمة هذا «الشخص» يأتي إلينا ،كي يتلذذ بمرأى الخراب والدم ليشبع ساديته.
***
ضربة «كندرة».
ّ
ّ
فجأة ،رن الهاتف الجوال ،وكانت الزميلة الصحفية فدوى السماوي
وكتب زميلي المؤرخ الذي ال يفوته شيء:
«يوم  14كانون أول ُ ،2008سجل باسم نعل الصحفي البطل ،النعل من بغداد على الطرف اآلخر تقول :هل علمت ماذا جرى ،هل أخبروكُ ،
كنت
هذا (عفوًا منكم) ،المداس هذا دخل التاريخ ،وبعد! لقد اكتمل اليقين ،حاضرة في القاعة في أثناء المؤتمر الصحفي ،وحين كان مداس زميلنا
إن اإلدارات األمريكية ،ال تفهم لغة الحوار باللسان ،نعم ،باللسان ال يطير باتجاه رأس بوش ،كانت جدران القاعة تردد:
ُ
ٌ
كلب إذا ضرب الحذاء برأسه
تفهم الحوار .لعلها تفهم اآلن ،لغة النعال ،كما فهمتها يومًا ،عندما خلع
ُ
صاح الحذاء بأي ذنب أضرب
خروتشيف نعله وضرب به منصة األمم المتحدة».

كأنني ظل
دهشتي !!!..
عبد الكرمي �سمعون
ّ
كأنني ظل دهشتي،
ُ
وفـــيء ذهولي ...
ّ
سحر ،يؤنب غفلة جفون أرقي؛
ذات
ٍ
ُ
ً
فـ أصرخ عاليا آلالمي هيــت لك،
ً
ً
ومأوى..
مرعى
ً
مرتعا يليــق بك.
ً
نيابة عن نطقي ..كان صمتي؛ وعن
الصمت  ,كان عجزي؛
ٌ
فيلسوف أنا..
ٌّ
عبقري،
ُ
َ
ارتكاب الجنون.
أجيد
ُ
ً
خمائل ذاكرتي ،أمست ً
يبابا قاحال..
ً
قحطا
َّ
شفتي
خارت ينابيع مياه
ترهلت حواسي ،وغدا النظر وحيداً
دون شريك
ُّ
يؤدون لسلطانه ،الطاعة والتسليم.
ً
كسائر األحياء أنا ..عادة
ُ
ومثل جميع الكائنات
ٌّ
قوي ..بما يكفي،
لـ َ
أعلن بوحي
ّ
للبكاء ،للتألم.
ما لـ مرايا هذا الزمان..؟
لكأنني ..طريق الوصول ّ
إلي
بغير دليل ُيهديني ّ
إلي
ُّ
أحث سعيي
أبتغيني،
َ
ألنيخ وعثاء لهاثي،
وتسارع أنفاسي.
ُّ
ّ
ّ
قدمي
مغشيًا ..أمام
أخر
آلخذني بحضني،
أهدئ روعي،
أمسح رأس يتمي،
ُ
ّ
أقول لنفسي :أني معي
َّ
وأال أقلق ,فأنا لن أخذلني ثانية
ّ
سأكون بقربي ,أجدني كلما احتجت
ّ
إلي.
لاّ
وأعدني ..أ أغيب .
بشماتة ،تبتسم المرايا
ٍ
ْ
بأحجية
نطقت
ٍ
فظة..
وبسخرية
ٍ
ٍ
قالت:
ألم تحيا الموت من قبل..؟
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حم ّمد منذر لطفي
مُهداة �إىل الراحل الكبري  ..وال�شاعر املُبدع  ..الدكتور " وجيه البارودي "
ط ّيب اهلل ثراه

ـ1ـ
ع َ
شت فينا وجهًا ُمضيئًا  ..نبيال
ِ
َ
َ
راح ُيهدي الجمال ِشعرًا  ..جميال
ّ
خل َد ُ
ُ
الح ْس َن
الشاعر الذي
ُّأيها
ّ
بشعر قد َعز فينا مثيال
ٍ
ُ
َ
فيك  ..؟ ْ
أجبني
ما عساني أقول
َ
َ
وكنت َّ
الدليال
كنت فينا الحادي ..
َ
الحمى  ..وسالمًا
جئت ْبردًا على ِ
َّ
َ
كنت للخير والندى قنديال
ع َ
شت بدرًا فوق المغاني َ ..ب ّ
هيًا
ِ
ُّ ُ
ُ َ
لن يرى ضوؤك البهي أفوال
ُ ّ َ
ُ
العشاق أحلى
ُر ْح َت تهدي
َ
فأمسيت للغرام رسوال
العناقيد ..
ِ
ً
َ
نفحت المهى  ..نسيمًا عليال
قد
َ
ّ
َ
ْ
حبت ذاك الن َ
فأ َّ
سيم العليال
َ ْ
َّ َ
رات
وتهادت مع الصبا ع ِط ٍ
َ
َ
إليك ُ
الوصوال
جات  ..تبغي
غ ِن ٍ
َّ
َّ
َ
َ
ريعة” ( )1زف ْت
يالياليك في “الش ِ
َ
كوكبًا ساحرًا  ..وظبيًا خجوال
َ
“ع َم ٌر” (َ )2
ُ
ُ
“وجيه”  ..ف ِز ْدنا
أنت يا
َ
ُ َ
َ
نحن نهواك شاعرًا  ..وشموال
َ
الجمال ..نهوى َج ُ
ُ
ناه
نحن نهوى
َ َ
ً َّ
شفة ُسكرًا  ..وط ْرفًا كحيال
ً َ
قد َ
ناء ش ِج ّيًا
مألت “العاصي” ِغ
َ ْ
ًّ
َ
اليباس ِظال ظليال
فأ َحل َت
ْ
َّ
َ
هد ..
وعزف َت
األنغام أحلى من الش ِ
ً
ُ
ْ
فأسكر َت ِفتية  ..وكهوال
َ
ً
ُ
عطاء
توأمين
والنهر
كنت
ِ
َ َ ُ ُ
العفاة ُسيوال
فأتى نهرك
َ ٍّ
قد ْ
َ
القديم بكف
الفقر
محو َت
ُّ ُ
َ
يجر الذيوال
ثان ..
هي
“عاص” ٍ
ٍ
ِّ
َ
كريم
عل
كنت رمزًا لكل ِف ٍ
ٍ
َ
كنت فرعًا  ..أحيى لدينا األصوال
َ
ُ ِّ َ
دق ّ
القول..
والصراحة في
تعشق الص
ِ
َ
ُّ
تحب اإلنسان شهمًا نبيال
َّ َ
ُ
َ
األدعياء  ..والز ْيف جهرًا
تكره
َ
ُ
الجهل َس ِّيدًا َ ..
والجهوال
تكره
َ ُ ُ ُ َ
َ
والر َ
خل ِّ
ياء  ..والترضى
تمقت الب
ّ
رب  ..كاذبًا  ..أو بخيال
على الد ِ

َ
َ
َ
َ
ينابيع
يا أياديك في “حماة” ..
َ
ّ
ظامئ سلسبيال
َسق ْت كل
ٍ
ّ
قلم َ
بالضياء َغ ٌ
ٌ
ميس
أنت ..
َ
َ
والظالم الثقيال
َب َّد َد الجهل ..
َ
َ
اإلنسان يبني جديدًا
دعوت
قد
ُّ
عبقري ُّ
َّ
الرؤى  ..وينسى الطلوال
ٌ َ ْ َ ُ ّ
ام
شاعر أنت أم أنامل رس ٍ
ٌ
َ
ُ
ِرهاف  ..ألوانها لن تزوال
َ
أغان
لك في هيكل القريض ٍ
َف َت َن ْت راهبًا َ ..
وأغو ْت َبتوال
ِ
َ
أياد
لك في
ِ
ساحة العطاء ٍ
ُ
َْ
عرفتها “حماة” َعرضًا  ..وطوال
ـ2ـ
ّ ُ ُ ّ
َّ
وء ..
ُّأيها الشاعر
الموش ُح بالض ِ
َ
الذي َ
كان َ
بدرنا  ..والخميال
ُ
ْ
..وشعرًا
قد أضاءت “حماة” ِط ّبًا ِ
حين ُع َ
َ
يار تبغي ُ
دت ِّ
الد َ
الحلوال
َ َّ َ
َ
وكنت هزارًا
ودعتها ..
كيف
َ
كيف َ
آثرت عن ِحماها ّ
الرحيال ؟
َ ُ ّ
ُ
واعير
ته الن
يا َيراعًا  ..ما أطلع
خضيال  ..إال ِل ُيعطي الخضيال
َ
ُ
يام ِح ّبًا  ..يهوى الجمال  ..ويهوى
ّ
َ
الش َ
القرآن  ..واإلنجيال
عر  ..يهوى
ُ ْ
جميع الذي َم ُ
لكت َ
َ
وه ْبني
خذ
َ ّ
الشعر والهوى ُ
المستحيال
كوكب
ُّ
ِّ
ُّ
الض َ
الن ُ
جوم
ياء إال
ال َي ِزف
ٌ َّ
ُّ
بدر أطل َعجوال
الز ْه ُر  ..إال
ُّ
َ ٌ
َ
الطيوب إال خميل
ال يزف
َ ّ َ ّ
هر والندى والهديال
أطلع الز
ُّ
ِّ َ ُ ِّ َ
المحلق إال
ال يزف الشعر
َّ ُ
ٌ
“كالوجيه” َ ..بز الفحوال
شاعر
ِ
َّ
الن ْع َل َ ..
أنت في َ
“ح َر ِم
فاخلع
َ
ّ
الشعر” ِّ ..
وعر ْج على “حماة” طويال
ـ3ـ
من َ
“عبقر” ٍّ
ج ْئ َت ْ
بديع
بفن
ِ
ٍ
ٍ
ُ ِّ َ ُ ْ َ ً
ينشر السحر بكرة  ..وأصيال
دو َت َ
َف َغ ْ
الع َ
وط ّبًا
ظيم ِ ..شعرًا ِ
َ
الم َس َّو َد َ
وغ َد ْو َت ُ
المأموال
الم َت َّو ُج ً
سي ُد المنبر ُ
ّ
إلقاء ..
َ ُّ ُّ
فوس َ ..يجلو ُ
الن َ
العقوال
يهز

إن ُر َ
ُك ُّل ُعضو ْ
ٌ
هزار
حت تشدو
ٍ
ُ
َ ُ ْ ُ ّ
يعزف اللحن  ..يت ِقن التمثيال
ُ َ
َ
َ
يا”وجيه” أ ِج ْبني
كيف أنساك
َ
وط ّبًا َم ُهوال ؟
كيف أنسى ِشعرًا ِ ..
ْ
َ َ َّ ْ َ
فجئ ُت َيراعًا
أنت ولدتني ِ ..
ّ
عبقريًا  ..وموسمًا معسوال
َ َّ َ
أنت علمتني الهوى واألغاني
َ َ َ ّ
الء ِمني َبديال
ورضيت الو
َ ّ َ
ُّ
الن َ
جوم العذارى
أنت قل ْدتني
َ
فه ْ
َ
الظالم إال قليال
زم ُت
ُ
َ َ
َ
روم َ
الك َ
الحوالي
أهد ْيتني
أنت
َ
ُ
بعدما ِص ْر َت للكروم خليال
َ َ
َ َ
أنت ق َّد ْم َت لي ِشباك الغواني
َ
َ
َ َ
فأت ْت تستقي  ..ف َر َّو ْت غليال
َ َ
َ ِّ
“حماة” إمامًا
عر في
كنت للش ِ
َ
َ
اإلمام الجليال
وستبقى فيها
ـ4ـ

ِّ
َ
الشعر ْ
إن رثاك طويال
ما على
ِّ
ُ
َ
كي َي ُر َّد َ
خ ِلق الش ُ
عر ْ
الجميال
ِّ
يا ُم ِح َّب الجمال  ..والط ِّب ..
َ ُ
ِّ
َ َّ
َ
والش ْع ِر  ..تلف ْت  ..ت َر الحياة فصوال
ُ
عرفت ّ
األي َام ُع ْسرًا ُوي ْسرًا
قد
ً َ
َ
َ
األنام ِجيال  ..ف ِجيال
وخ َب ْر ُت
َ ْ َ ِّ
َ ْ ُ
قوم
فوجدت الخلود ِمن حظ ٍ
َت َخذوا ُ
للخلود سبيال
الح َّب
ِ
ً
ً
َ
ِّ َ
وف ْعال
سيد العاشقين  ..قوال ِ
ُ
َ
ُ
ْلم تك ْن في الهوى فؤادًا كسوال
َ
الح ُ
ْ
دعاك ُ
ُ
الفريد ِل ُح ٍّب
سن
إن
َ
ْ َ
َ
الغالل والمحصوال
ِط ْرت ِ ..عفت ِ
ً
َ
َف ٌ
سالم عليك ِط ّبًا أصيال
َ
ٌ
وسالم عليك ِش ْعرًا أصيال
َ َ
ِّ
ُ ْ
“حماة” إمامًا
كن َت للشعر في
َ
اإلمام َ
َ
الجليال
وستبقى فيها
*

*

*

( )1ـ الشريعة  :هي أحد أجمل أحياء مدينة
“حماة”  ..حيث كان يسكن الشاعر “وجيه
البارودي” .
ّ َ
الغزل ُ
“عمر بن أبي
( )2ـ إشارة إلى الشاعر األموي ِ
ربيعة”
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القرار
|

ٌ
حزينة
َك ْم..

عدنان كزارة

-1
ّ
أرج��وك يا بنيتي أن تقدري موقفي،
أن��ا واثقة بأنك ستفهمين األشياء على
حقيقتها ،ولن تحول سنوات عمرك القليلة
دون فهمها ،سأدخل في صلب الموضوع ،لن
ُ
أفلسف األمور ،أوأنتحل األعذار ،فما بلغته
من العمر والوعي يكفي ألن أصنع قراري،
سأنفصل عن والدك وأغادر هذا البيت رغم
ما ّ
يشدني إليه من ذكريات جميلة ،ويربطني
ّ
بك من عاطفة األمومة آن األوان ألن أنفذ
ّ
ً ّ
فك ُ
رت فيه طويال ،واتخذته
ق��راري ال��ذي
بكامل وعيي وإرادتي .ال شيء في الوجود يا
بنيتي ّ
أهم من انسجام اإلنسان مع فكره ،وال
شيء أخطر من ازدواجية يحياها ،ويعاني
ّ
منها كل يوم.
-2
تضطرب األشياء في ذهنها ،وينتابها
ّ
مصممة أكثر
الخوف من المستقبل ،لكنها
من أي وقت مضى على االستمرار .تشرع
في حزم حقائبها ،تنظر إلى صورة تجمعها
َ
وزوج��ه��ا بلباس ال��زف��افّ ،
ث��م تحين منها
َ
ّ
صاحبه
كرسي ذي عجالت ينتظر
التفاتة إلى
َ
الذي ينام بعيدًا عن كوابيس سيراها بعد
ً
لحظات ،أصبح َ
ّ
الكرسي أن يكون بديال
قدر
لرجليه اللتين ُبترتا بعد أن استشرى فيهما
ّ
ّ
السكر ،يحمله كل يوم من العاشرة صباحًا
ً
حتى الثانية ليال دونما شكوى؛ إذ يجد في
زفراته تسلية حزينة عن وحشة هذا البيت
الكبير .هي اآلن أمام مشاعرها وجهًا لوجه،
تخشى أن يكون قرارها نابعًا من الظروف
ُ
ّ
صريره الصداع،
كرسي يجلب
التي أمالها
وبقايا َرجل يحتاج إلى رعاية دائمة تعجز
عنها نفسها التي استغرقتها العقيدة
الجديدة ؛ لهذا تريد أن تتأكد من مشاعرها،
ً
ّ
أن تحاكم نفسها بداية واستئنافا قبل أن
تتخذ قرارها الخطير بمغادرة ماضيها ،وربما
ابنتها إلى األبد.
َ
أشنع أن يكون اإلنسان خائنًا
 ماّ ّ
ّ
مر ،كل شيء
التردد عجز ،طعمه
لحقيقته !
ّ
استقر في وعيي بوضوح غير مسبوق كأنني
ُ
ّ
أراه بعيني ،وألمسه بيدي .لست مستعدة
َ
أن أعيش لحظة واح��دة رهينة عقيدة لم
ْ
أعد أؤمن بها ،ستفهمين يا بنيتي الغالية
ّ
موقفي ،وتقدرين معنى أن يكون لإلنسان
موقف يناضل دونه مهما عظمت التضحيات.
-3
جاؤوني بعد أن أسلمتني الشرطة إليهم.
أليس المفروض أن تكون الدولة حامية
لرعاياها ،ضامنة لحرية عقائدهم ؟ كنت أظن
ّ
أني سأكون بأمان حين ألجأ إلى الدولة ،لم أكن
أن الدولة تخافّ ،
أعلم ّ
أن هذا المطلق يخاف،
ّ
وممن ؟ من أصحاب اللحى الطويلة .أعترف
أنني كنت أخاف ّ لحاهم حين كنت صغيرة،
لكن ! لم أكن أتوقع أن الدولة الكبيرة تخاف
منها أيضًا ،لم أكن أعلم ّ
أن أصحاب اللحى
الطويلة يملكون سلطة فوق سلطة القانون.
إلى أين يمكن للمرء أن ّ
يفر ؟ هل أصبحت
العقيدة الموروثة سجنًا ّ
أبديًا يدخله المرء
ّ
ساعة ميالده ،وال يخرج منه إال عند وفاته ؟!
ّ
الحق ر ّق .أيدعو ُ
ال ،ال ّ
الله إلى
أظن أن الدين
ِ
ُ
أكالم
الحرية ،ويدعو رجال الدين إلى اإلكراه ؟
الله أولى بالطاعة أم كالمهم ؟ ما عدت أفهم.

حممد توفيق يون�س

أخضعوني لجلسات طويلة من التحقيق،
َ
أسموها استتابة ،قالوا :إن َم ّسًا من الشيطان
طاف بي ،وإن عقلي قد اختلط ،قالوا وقالوا.....
ّ
علي أسئلة كثيرة ،ق��رؤوا تعاويذ
طرحوا
وأطلقوا أبخرة ،تهامسوا كثيرًا وتمتموا
كما كان يفعل كهنة المعابد في الديانات
ُ
شعرت أن روحي تختنق ،وكياني
القديمة،
ُّ
ّ
ّ
يتالشى ،كلموني مجتمعين ،وكلمني كل
ّ
واحد منهم على انفراد ،ال أتذكر من كالمهم
شيئًا ،كنت مشدودة النظرات إلى عيونهم
ّ
المتقدة كجمرات ،وإلى ُمقلهم التي تدور
في محاجرها كعيون (م��ي��دوزا) تبحث عن
ّ
لتحوله حجرًا .كنت أهذيّ ،
ثم أهذي
إنسان
ّ
حتى أتعب من ال��ك�لام ،ث��م أسقط إعياء،
ّ
وحين أغدو كالجثة ،يتركونني ريثما أصحو،
ّ
ّ
ينقضون ّ
علي بأسئلتهم غير المفهومة،
ثم
ج��دًاّ .
ّ
خوفوني
وتهديداتهم المفهومة
ّ
بجهنم ،بالقتلّ ،
ّ
لكن أش ّ��د ما خوفوني به
منعي من رؤيتك يا صغيرتي ،هل باتت
ً
محروسة برجال ّ
الدينُ ،يدخلون
أبواب النار
الناس إليها ،ويخرجونهم منها كما يشاءون؟
ُ
بقيت صامتة ثالثة ّأي���ام ،بل كنت ال
ً
ّ
واعية خاللها ،وفي اليوم الرابع ،لما أدركوا
ّ
ّ
ح��د ال��م��وت،
نقطة ضعفي ،تولهي ب��ك
أك��ث��روا م��ن تهديدي بفقدك إل��ى األب��د.
بدأت مقاومتي تضعف ،وتهديدهم يزداد
ش��راس��ة ؛ حتى ج��اءت اللحظة الحاسمة،
ُ
تفو ُ
وخارت مقاومتيّ .
وصرت
هت بما أرادوا،
ّ
ُ
أصرخ كالمجنونةّ ،
كفرت
مرددة ما يلقنونني،
ُ
بالدين الذي صبأت إليه ،وأعلنت أنني على
ّ
متمسكة بتالبيبه ،وأن رجال
ديني القديم،
ديني هم قدوتي الصالحة ،أحترم مقاماتهم،
ّ
ّ
وأنفذ تعاليمهم ،وأنني كنت نعجة ضالة،
ْ
عادت بفضل رعايتهم إلى حظيرة اإليمان.
هكذا خرجت في اليوم الرابع إل��ى الناس
والصحافة أعلن توبتي ورجوعي إلى القطيع،

كنت أرى ال��وج��وه المحيطة بي مطموسة
األشكال ،وال أستطيع تمييز وجه من آخر،
كنت أبحث ع��ن وجهك فحسب ،وحينما
رأيتك ،أحسست كأن نورًا ينبثق منهّ ،
ثم
تبي ُ
ينقذف داخليّ ،
نت فيه مالمح العقيدة
ُ
ّ
وكالسر ،تغلغل
صبأت إليها.
الجديدة التي
َ
ُ
ّ
نور وجهك إلى قلبي ،ثم أوصد بابه ،فما عاد
ّ
يعلم بوجوده إال الله.
-4
ٌ
ُ
ّ
كرسي ذو عجالت ورجل مقعد وحيدان
في قاعة فسيحة ،يرنوان إلى جهاز التلفاز ،ال
خياالت صور ،استغرق
يريان من الشاشة إال
ِ
ّ
كل منهما في ذاته وذكرياته مع المرأة التي
كانت حتى األمس القريب تمأل هذا المكان
بحضورها اآلسر .فجأة ينتبهان لمشهد امرأة
ّ
في مؤتمر صحفي ،كل شيء فيها يشبه
ُ
الشحوب
صورة المرأة التي تتوسط القاعة لوال
الشديد في الوجه الذي يظهر على الشاشة،
ُ
ّ
الكرسي خطوة إلى األمام كأنما يريد أن
يدرج
ّ
ّ
تتحدث عن
يتفرس في مالمح المرأة ،كانت
توبتها ورجوعها إلى دينها القديم ،يشعر
الرجل بألم شديد في صدره يسري إلى ذراعه
اليسرى ،لكنه يكابر ويتابع المشهد بحرقة
كاويةُ ،ي ّ
خيل إليه أن المرأة كانت ترمقه طوال
المؤتمر ،وتهذي بال وعيّ ،
يئن أنينًا مكتومًا
يزداد مع نهاية المؤتمر واختفاء المرأة من
ّ
كرسيه ليغادر القاعة،
الشاشة .يدير عجالت
ً
الكرسي بيديْ
ُّ
فما إن يدرج قليال حتى يشعر
صاحبه ترتخيانَ ،ت ّ
صر عجالته صريرًاً مخنوقًا
كأنه حشرجةّ ،
ثم يتوقف عن الحركة إلى
األبد.

َ
ك ْم..
ُ
ٌ
حزينة هي اللحظة
َ ُّ
التي تنزل،
ُ
تشعر بها أبدًا؟
وال
وحلم
حزن
كم
بين ٍ
ٍ
ُ
يتسلل الزمنُ
الكلمات
حضن
وفي
ِ
ِ
ُ
يئن؟
مفرق (الحكايا)
وعلى ْ ِ
ُ
يمد يديه.
ُ
َ
البحر
لينام
في راحتيهْ.
َ
ك ْم..
ُ
ٌ
حزينة هي المرأة
ُ
التي تسط ُع
ً
ظال ُ
ُ
تكاد؟
والشمس
َ
ُ
تتسلق الليل
أعشاشها
وفي
ِ
ُ
ُ
الرغبة.
ترفرف طيور
ِ
ً
يا امرأة..
من هجر ٍة إال قليال..
شهوتك
سرج
ِل َم تلقيني
ِ
عن ً ِ
َ
تدفقين رغبة
وأنت
ِ
َ
ُ
َ
تملك المكان والدقائق
َ
َ
الحلم بحارًا
تحملين
َ
موج وال ْ
ثمة ٌ
َ
وليس ّ
زبد؟
الحزن
فكيف لهذا
ِ
َ
ْ
أن يستضيئ..
ْ
بغير امتدادك؟
ِ
الوقت..
كيف لهذا
ِ
َ
َ
الشعر..
أن يقطف
ماء..
وفي جزيء ٍ
َ
ُ
يمتلك اللحظة..
ْ
بغير اكتمالك؟
ِ
السفر الذي
كيف لهذا
ِ
ُ
تركته في جسديْ..
َ ُ
َ
لم..
ليعيد َترتيب الح ِ
ْ
جديد..
أن يتقبل من
ٍ
َ
اختالف ُ
الح ِّب..
ْ
َ
يتعدد وهو..
وأن
ُ
ُ
الواحد واإلثنية معًا..
ْ
بغير خيالك؟
ِ
ِل َم ال..
ُتلملميني من أعضائيْ ،
إذن
ُ
وتلقيني في حدائق ْ
النور..
ِ
ُ
ْ
الظهور..
أرشف ِس َر
ُ
ُ
وأعلن أنني العاشق
ً
لم..
محموال على ُح
ٍ
ُ ُ َّ
ُ
ُ
شهوته..
يوم
يوشوش كل ٍ
بهائك..
وفي
ِ
ْ
يرتعش.
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تحية إلى الجزائر الحبية
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شظايا أنثى

�صبحي �سعيد ق�ضيماتي

ش�������وق�������ي إل�������ي�������ك ت�������ض�������رع ورج�����������اء
ٌ
ق�����ص�����ائ�����د أغ���ص���ان���ه���ا
وس�����ن�����ا ال�����ض�����ي�����اء
َ
ف��������أرى ال�����ج�����زائ�����ر ف�����ي ال����غ����ي����وم غ����زال����ة
ل������ل�����أرض واإلن���������س���������ان ك�����ن�����ز م���ن���اق���ب
ٌ
ُ
ن����س����ري����ن ف�����ي وج�������د ال�����ح�����دائ�����ق ج�������دول
ُ
ج�������زائ�������ر ه���ائ���م���ًا
أم�����ش�����ي ب������أرض������ك ي������ا
ً
ح�����ل�����م ال�����م�����آث�����ر أي����ك����ة
ف������������أراك ف������ي
ٍ
ً
ت����س����م����و إل��������ى م����ج����د ال������م������ك������ارم راي��������ة
ٌ
س���م���ي���ت���ه���ا ن�����س�����ري�����ن وه���������ي ب����ح����ي����رة
َ
م��������راده
ي����ش����دو ال������ه������زار ع���ل���ى ال���ج���ب���ي���ن
ه���������ذا ف�������������ؤادي ف�������ي رب�������وع�������ك ه����ائ����م
إن ت����ن����ظ����ري����ن����ي ي������ا ج������زائ������ر ع���اش���ق���ا
(داء) ال����م����ح����ب����ة وال���������وف���������اء ،س���ه���ام���ه
ٌ
ال�������م�������وت ح����������ق ي�������ا ج�������زائ�������ر ص�������ادق
ٌ
م�����آث�����ر
ل�����ك�����ن م�������وت�������ي ف��������ي ه�������������واك
ٌ
ن����ص����ي����ر غ����ي����ر ح����ب����ك ص����ادق����ا
ه������ل ل������ي
ألك������������ون ن������������دًا ل�����ل�����ن�����وائ�����ب ف�����ارس�����ًا
ُ
ه�����ل ل�����ي س���������واك أي�������ا ال���ح���ب���ي���ب���ة م��ل��ج��أ
أم����ض����ي وط���ي���ف���ك ف�����ي ال����ح����ي����اة ب��ص��ي��رت��ي
ف����اس����ق����ي ف����������ؤادي ب�����ال�����غ�����رام أك�������ن ف�����دا،
ب�������األم�������ن ن�������������ورًا ،وال��������س����ل���ام ب������ي������ادرا
ي�����������زدان ح����ب����ك ف������ي ع������رائ������ش خ����اط����ري
ف����أط����ي����ر ع����ش����ق����ًا ك����ال����غ����ي����وم م����ب����ش����رًا:
ل�����������والك ي�������ا رش���������أ ال������ج������م������ال وزه���������ره
ُ ْ
���ن َ
���ي���ت���ي
رغ������م ال����ج����ف����اء ورغ��������م ط���ع���ن���ك م
زي����������دي ص��������������دودًا ،أو ه�������روب�������ًا ،إن���ن���ي
ً
َّ
ال أرج������م������ن������ك ب�����ال�����ع�����ت�����اب م��ل��ام�����ة
ْ
ب��������������ارك ه������واه������ا ي������ا إل������ه������ي ،ن��ج��ه��ا
ِ
ُ
اإلل������������ه إل��������ى ال�������ك�������رام ب���ص���ي���رة
ي����ه����ب
ك���ال���س���ي���ف ف�����ي أي�������د ال�����ب�����واس�����ل ف��ي��ص��ل
ً
ٌ
م�������ا ب����������ان ح����������ق ك�����ال�����ن�����ج�����وم ج����ل����ي����ة
ٌ
م���ص���ال���ح
أو ك�������ان ف������ي ق����ل����ب ال����ج����ب����ان
ُ
َّ
ال ح��������ق ت���ب���ق���ي���ه ال���������دن���������اءة واض����ح����ًا
أو ك�������ان ق����اض����ي ال�����ن�����اس ش����ب����ه دوي����ب����ة
ُ
ج��������زائ��������ر ط�����اه�����رًا
ل����ب����ي����ك ع����ش����ق����ًا ي�������ا
ُ
ُ
واع�������د
ع�����ش�����ق
ك�����ب�����دي دم�����ش�����ق ف�����ض�����اء
ٍ
ٍ
ون����س����ي����م م�����ج�����دك ي������ا ج������زائ������ر ب��ل��س��م
ّ
ب�����������اغ ي������زي������غ ال������ح������ق ع���ن
إال ع�����ل�����ى
ٍ
ٌ
أن���������ت ال�������ج�������زائ�������ر ،وال�������ج�������زائ�������ر ج����ل����ق
ٌ
وج������م������ال وه������������ران ال����ح����ب����ي����ب����ة وارف
ٌ
أي�������ك ال������ش������آم أي�������ا ال�����ج�����زائ�����ر ع����اش����ق،
أه���������ل ال������ع������روب������ة م�������ن ب������ن������اء واح�������د
أح���ل��ام������ن������ا وط������م������وح������ن������ا ،إي����م����ان����ن����ا
ُّ
ال������س������ر ف����ي ص������رح ال����ع����روب����ة م��ن��ه��ك
م����ا
ُ
ُ
ْ
ّ
������م������رت س�����ي�����وف ال���ف���ات���ح���ي���ن ودم��������رت
ط ِ
أي�������ن ال�������ف�������وارس وال����م����ن����اب����ر و ال���ح���ج���ا
ٌّ
ُّ
ك��������ل ان�����ق�����س�����ام ف������ي ال����ج����م����اع����ة ردة
ُ
ف������ي������د اإلل������������ه م�������ع ال�����ج�����م�����اع�����ة ق�����وة
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وت��������رن��������م ف��������ي خ����������اط����������ري ،وض������ي������اء
ت������ش������دو ب����ع����ط����ر وروده����������������ا األرج������������اء
ب������غ������ي������ث ،ل����ل���أن��������ام وف��������اء
ج�������������ادت
ٍ
ف������خ������رت ب�����������روض ك�����روم�����ه�����ا األص�����������داء
ْ
َ
أري�������������ج ب�����ه�����ائ�����ه ال����ع����ل����ي����اء
ع�����ش�����ق�����ت
ب����ي����ن ال�����ن�����ج�����وم ي����ط����ي����ر ب������ي اإلس����������راء
ُّ
ت����خ����ض����ر م������ن أن�����ف�����اس�����ه�����ا ال����ص����ح����راء
ب����ش����م����وخ����ه����ا ي�����ت�����ف�����اخ�����ر ال�����ش�����ع�����راء
ُ
األس�������م�������اء
ت������زه������و ب������ن������ور ح������روف������ه������ا
وع�����ل�����ى ال�����ش�����ف�����اه ت����ع����ان����ق ال����ف����ص����ح����اءُ
ك����ع����ب����ي����ر ح������ق������ل ل����ل����ع����ل����ي����ل دواء
ف����ل����ق����د رم������ان������ي م������ن ن���س���ي���م���ك (داء)
م���������ن ن�������اظ�������ري�������ك ع�����م�����ي�����ق�����ة ن�����ج��ل��اء
ٌ
ُ
ٌ
وش�����ق�����اء
��������������م ف������ات������ك
وال�����ع�����ي�����ش َو ْه
ٌ
ُ
وإب���������������اء
وت������ش������ه������د وش������������ه������������ادة
ّ
ت�������م�������ز َق م����رك����ب����ي ال�����ب�����أس�����اءُ
ك������ي ال
ََ
ُ
أت�����������اه ن�������داءُ
َ
َح������������رق ال����ت����ق����اع����س إن
ْ
إن ّروع�����ت�����ن�����ي ف�����ي ال����������رؤى ال���ظ���ل���م���اء
إن ن�������ال م������ن ع�����زم�����ي ال�����ج�����س�����ور ع���ن���اء
وأك����������������ون غ�����ي�����ث�����ًا راح����������ت����������اه ث��������راء
وش�����������ذا ال����م����ح����ب����ة وال���������وئ���������ام ك����س����اء
ف�����ي�����م�����وت ف�������ي ب�����ح�����ر ال��������غ��������رام ج����ف����اء
ّ
ُ
ال����ن����ع����م����اء
غ�����ن�����ى ال�������م�������رام وج�������������ادت
وب����������������ادت األع������ض������اء
م���������ات ال��������ف��������ؤاد
ِ
ّ
أن���������ت ال�����س�����ن�����ا وال�����م�����ل�����ه�����م ال�������وض�������اء
ي�������������زداد ف�������ي ق����ل����ب����ي ال�������وف�������ي م����ض����اء
َّ
ُ
������ن������اء
ل������ك������ن ق����ل����ب����ي م�������ن ه������������واك ِغ
َّ
ح��������ب ال����ع����اش����ق����ي����ن ق���ض���اء
إن س��������ام
ه��������ي ل�����ل�����ع�����ق�����ول م��������ن��������ارة وص������ف������اء
ُ
ال����ج����ه��ل�اء
ف������ي ال����ن����ائ����ب����ات إذا ط����غ����ى
إن ك������ان ت���ع���ص���ف ف�����ي ال���������رؤى األه��������واء
ُ
ٌ
ورغ�����������ائ�����������ب ع����م����ي����اء
ت���������ق���������ت���������اد ُه،
ُّ
إن ك���������ان خ���������ل ال����م����ف����س����دي����ن ب����غ����اء
ُ
خ�������رس�������اء
وأم�����������������ام ك���������ل ح�����ق�����ي�����ق�����ة
ك������ص������ف������اء وج�������������دك ل������ل������ب���ل��اد ف��������داء
راي�����������ات�����������ه ل�������ع�������روب�������ت�������ي أس�������م�������اء
َ
ُ
ال�����ب�����غ�����ض�����اء
م���������روج���������ه
ال ت�����ق�����رب�����ن
أه������������وائ������������ه ،ل����ل����ظ����ال����م����ي����ن وق��������اء
ٌ
ن��������ب��������ض ل�����ق�����ل�����ب واح���������������د ودم������������اء
ف�����ي ال���غ���وط���ت���ي���ن ـ�����ـ م����ح����اس����ن وش����ف����اء
ون��������ش��������ي��������ده :أح������س������اب������ن������ا أب�������ن�������اء!
وج����م����ي����ع����ن����ا ف��������ي ص�������رح�������ه أع�����ض�����اء
ل�����ل�����ع�����ال�����م�����ي�����ن م������ن������اق������ب وض������ي������اء
أوص����������ال����������ه ،ي�����غ�����ت�����ال�����ه ال�����ج�����ب�����ن�����اء؟
ُ
ال�����ش�����ع�����راء
آث��������اره��������م ،و (ت�����أج�����ن�����ب)
أي��������ن ال����ن����ه����ى وال������ع������ال������م ال����م����ع����ط����اءُ
ِ
ٌ
ٌ
وت������������ش������������رذم وج�������ري�������م�������ة ن������ك������راء
وب������������راع������������ة وت��������ك��������ام��������ل وث��������������راء
( مقطع من قصيدة لم تكتمل)

�ســـناء هايل ال�صباغ

()1
َ ُ ُ
لماذا نحوك
بدايات جميلة
ٍ
ّ
ونلم ُعها كوجه القمر؟
وبأيدينا ...
ّ
نعف ُر نهاياتنا
بتراب الوجع!!
فيصدمنا اكتشافنا
َ
سطح القمر
أن
ٌ
أرض جرداء!!..
()2
أحيانًا...
نجعل من أنفسنا
جســورًا....
َ
ليعبر اآلخر...
راسمين في “الالوعي األنثوي”
معادلة “ الحب والتضحية “
َ
لنكتشف من نتائج المعادلة
أننا لم نكن أكثر من
درجـــات...
ٍ
َ
َ
ارتفع فوقها ذاك اآلخر...

()3
قالت له:
ال تظن أن تصديقي لكذبة “حبك”
ّ
ألبسني لقب “مــغفـلة”!
لكن كذبتك أنقذتني من لقب “عــانس”!!
واستمرار تصديقي لها
ّ
سينقذني من لقب “مــطلقة”!!..
()4
أنا أؤمن أن الله يسكن في قلبي
فاخرج منه..
بـــال نـــدم ٍ ...
ّ
ّ
ال تدنس طهارة حبي
َ
بإلحادك ...............
()5
يا أنهار دموعي..
أستحلفك بوجعي توقفي..
ِ
َ
قد فاض قلبي حزنًا
حد َّ الطوفان.....
()6
َ
شكرًا لسجنك
ّ
الذي علمني معنى الحرية!!
َ
شكرًا لقيدك الذي
َ
كسرته بــــكلمة!!
شكرًا لطلقة الرحمة
َ
أهديـتـنـيهــا !!
التي
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|

�أني�س �إبراهيم
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بعطر التراب..

ّ
تحجر أبو الهول في صحراء الجيزة علمًا يرقب الشمس بدايات ونهايات ،شيئان لم
ّ
| �أجمد عطري
يرهما أبدًا :هسيس النسغ في سوق نباتات البردي ،ودبيب الضوء في عيني طفل وليد.
ّ
ّ
تحجر أبو الهول في صحراء الجيزة ،وظل رافعًا منخريه نحو المدى ،إال أنه ترك ابنًا
من بعده.
لالبن صفات أبيه ،إذ ما كاد يحدث ما حدث حتى صرخ الناس ملء حناجرهم :يا
للهول.
ّ
أعقبتها ولوالت ،صرخات ،مرط شعور ،تمزيق أثواب ،لطم وجوه ،وعض ،ونزف ،ثم ما
ُ
لبث أن ك َّم كل ذلك بهول الدهشة والخوف مما هو أعظم.
ّ
عسكري غليظ ال كاألحذية،
والذي حدث ـ على ما يقولون ـ أن قدمًا ال كاألقدام ،بحذاء
ّ
الجن ،ومن حذاء سميك ال يستطيع حمل
قدمًا عارية إال من شعر مسترسل كشعور
فردته بغل ،قدمًا مهولة دبزت في مجرى النهر الصغير ،وسرعان ما صرت ترى يباسًا
طال سوق القصب ،والنبت ،والعشب ،وصرت ترى أسماكًا مقلوبة على ظهرها ،وشراغف
تلتصق بالقاع ،وضفادع ّ
هدها الجفاف ،وأشنيات أصفر لونها ،وروائح زنخة ،روائح موات
ّ
وتعفن.
يا للهول! إنه غضب السماء ،ما الذي أثار غضب السماء؟! يا سيدنا يا شفيع الطيرة
ما الذي حدث للطيرة؟! من أثار غضب السماء؟! من؟! من؟!
أسئلة أجوبتها الحيرة ،والتوهان ودوران الرؤوس.
ّ
ّ
كل يعرف من ،والكل ال يعرف شيئًا ،إذ ليس من المعقول أن تغضب السماء من
ّ
األطفال وال اليافعين وال الصبايا ،الكل يعرف أن السماء ال يثير غضبها المجنون إال من
بيده األمر ،المسؤول عن الجنة المعفرة الملقاة في دغل القصب.
ّ
واشتد هزيم الرعد ،بدأت السماء تقصف األرض بالحجارة وكتل
أبرقت السماء،
النار ،كانت شواظًا من صلصال محترق ،ما يلبث أن يتفحم يضرب البيوت وما حولها،
جهنم بما فيها فارت في وجوه أهل الطيرة ،وقد يبس الناس ارتجافًا استعدادًا لساعة
الحساب.
إذ
المقبرة؛
صوب
استراقًا
الناس
أبصار
وشخصت
فيها»،
ريب
ال
آتية
الساعة
«إن
ً
ّ
دمعة..
البد أن يبعث من في القبور.
ً
يا للهول! يا للهول!
دمعة..
		
انكمش الناس في بيوتهم يسترقون النظر من الكوى والمنافذ في البيوت الطينية
ّ
ّ
ُ
َ
يكرج ٌ
َو ُ
ٌ
فسدت
التي حاصرتها كتل النار ،وما كادت الريح تئز حتى مأل الهباب األسود الكون،
طقوس
الدموع
هل
فكري؛
تاه
..
لحن
ِ
المنافذ والكوى ،وحشر الناس مع حيواناتهم في البيوت والزرائب ،صارت البيوت قبورًا
مطر ٌ
ٌ
ُ
ُ
التراب
نافح بعطر
ِ
أم بلقيا الحبيب وكز الغياب
قبل أن يبعث من في القبور.
وشح الطينّ ،
شح الماءّ ،
ّ
وشح الهواء.
ال يستطيع الناس اختيار الموت بغير موت ،ال يستطيع الناس االنكفاء بغير تواصل
ٌ
َ
ونادى..
السديم
داهم
مطر
َ
ْ
أو تشاور ولو كانت القيامة ،صارت الزواريب أقبية للتنقل من بيت إلى بيت ،الرجل القلق
يالذكرى َّ
تخبأت في سمائي
ّ
ِّ
ّ
واألشد قلقًا كان الشباب والصبايا الذين
يتلمس الجدران ،يهتدي بها إلى باب جاره،
بوعود الشتا ،بملء السحاب
بدؤوا يخرجون ثم يعودون باألخبار ،أخبار الويل والثبور وعظائم األمور.
وأتتني بشدوها الخالب..
ّ
تسد مجرى النهرّ ،
وربها
السماء يشتد غضبها ،فتضرب وتضرب وتضرب ،قدم
ً
َّ
َّ
َّ
َ
ُ
كلما زخ زخة خلت َّ
عمود من غيم أزرق رأسه فوق الغيوم.
أن..
ِ
،
د
الرع
هزيم
اشتد
الفدية.
يدفع
أن
السماء
أغضب
السماء تريد فدية ،وعلى الذي
َ
ببركة ُق َ
ّ
اشتد القصف وال مطرّ ،
عر
ش
كهمسة
ناعمًا
مطرًا
بابي
رب
يغلي
الماء
ٍ
دوم الصوت ،ودوم وهمدر ،وجاء السؤال:
ٍ
ما الذي يبهر وليس نورًا؟! ما الذي يدهش وليس شيئًا؟! ما الذي ُيطلب ـ وهو في
حين ْ
مالت لكي َت َّ
شم ثيابي
متناول اليد ـ وال ُينال؟!
َ
ٌ
َ
وأقبل ّ
مطر عاشر األديم ،وليلى،
سيد الطيرة على صهوة جواد كصهوة الريح ،جاء من وراء البحيرة التي
ّ
انداحت وراء القدم التي ال كاألقدام ،لوح بفردة حذاء عسكري هي زوج الفردة األولى
والثواني ..بخلو ٍة في السراب
ُ ّ
التي ال يحملها بغل:
رمقتني كأنها لي تصلي
العذبة.
وإما
الجواب،
إما
الجواب:
الهول ينتظر
ْ
ُ
واشتعل َ
بح ِّر إهابي
ض َّمني
وحين بلغت القلوب الحناجر ،وضربت وجوه الناس ريح صفراء ،ونكسوا برؤوسهم
ُّ َّ ُ
حباته ت ِّرد ُد ذكرى..
كل
عالمة العجز ،أشار السيد:
ً
ً
ً
ْ
َ
اخرجوا جميعًا شيبًا وشبابًا ،رجاال ونساء ،صبايا وبنات ،وأطفاال ،وادفعوا الفدية:
من أعادت بعودها لي شرابي
ّ
ٌ
ليلتقط كل منكم جمرة يضعها على ردفه األيمن حتى ينش اللحم ويشهق العظم،
ْ
نظرة ألبست ِسواها غيابًا
وعليكم أن تسيروا عرايا النصف األسفل حتى نرى عالمة الطاعة.
ْ
َّ َ ْ
َّ
ُ
وجم الناس ،تيبست أطرافهم ،ماذا يعني أن تنكشف العورات بين األقربين ،أي
بعدما شح كأس روحي وأغفت..
كنجمة في الضباب
ألقتها
ٍ
شرف سيبقى؟!
ُ
ّ
«مازوات» الغرام فوق عذابي
اشتد هزيم الرعد ،ومادت األرض بمن عليها ،وصهل الفرس إيذانًا ببدء الغضب.
شاب ال كالشباب ،صبية ال كالصبايا ،تحيط بهما هالة من ضياء وظالل ،تقدما رويدًا
رويدًا ،التصقت بهما العيون ،وقفا أمام ّ
واغتسلنا بشوقنا فأتانا..
سيد الطيرة ،دفع الشاب بالصبية إلى أمام وقال:
ٌ
ُ
يوم عدنا وغصة زاحمتنا
هذا هو الجواب.
غار من هطول ِّ
مطر َ
ٌ
الرغاب
ً
َ
ِ
،
أشالء
المهولة
القدم
وتناثرت
األزرق،
اللهب
عمود
انفجر
كالصاعقة
وبضربة
رقصة القلب في احتفال اإلياب
ً
وانفجرت مياه النهر سيوال ،تجرف روائح العفن والموات ،وشب فرس السيد على
قائمتيه الخلفيتين ،فسقط السيد ،وعندما أنهضوه تنز ضد يدًا يذكر بالجثة الملقاة
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
َ
في دغل القصب.
كلمس يديها
مطر أحمر
صن
ِ
أخذتنا حديقة تحت غ ٍ
في الوقت عينه كان أبو الهول يزداد تحجرًا في صحراء الجيزة ،من دون أن ينظر
ٌ
ٌ
وابتدأنا حديثنا بالعتاب
مفعم بعطر التراب..
مطر
نحو السماء.
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غزالة المطر

فاتن حممد بركات

بيوت طينية عالها البابونج ،أسراب سنون عادت لتلك البيوت
ُ
ً
المهجورة ،تعلو تارة لتنخفض أخرى ،حاملة معها أسباب الحياة.
ٌ
أبنية رمادية اللون ،ف��ردت قرميدها األحمر فوق السفح على
واسعة ،بينما اللون األخضر بدرجاته ،راح يلون الجبل حتى
مساحات
ٍ
ٍ
ُ
ّ
غجرية طعم
كراقصة
ال��وادي بالطمأنينة؛ حيث يتلوى فيه النهر
ٍ
ٍ
جسدها بقبائل من الفراشات ،واألزهار والزوار ،ولعله حين كان يغادر
بدعاء خرج توًا من الجنة (الله معك) تطالعه
بيته باتجاه عمله ،متوجًا
ٍ
تلك البيوت الطينية ،فينفخ الماضي في ذاكرته الطرية رائحة التبن
ّ
ُ
الممتزج بروث البهائم ،وهو يحترق ليدفئ المكان.
ٌ
بنسغ محبب:
السنين ،تمده
عيون أحاطتها فسيفساء
ِ
ٍ
عافاك الله يا ليرة الذهب.
تشع روحه (أحقًا أنا ليرة الذهب).
يأتيه صوت أطفال المدارس الصباحي وهم يرتلون النشيد
الوطني بقامة منتصبة رافعي الهامة إلى العلم ،تمتلئ رئتاه بنشوة
النشيد ،يقف بوضع التحية – يهمس:
عليكم سالم...
يغص بذكرى البارحة ،وهو يقف كالمذنب بباب مكتب أحدهم.
يأخذه الذهول:
إنهم يؤرشفون أي تعبير يصدر عنه حتى لو كان عن وظائفه
الحيوية .تروقه الفكرة ،فالجميع لديهم وظائف حيوية – ربما يدخلون
هذه الميزة ضمن قائمة حقوق التعبير....
يتنهد ،ترى ما الذي يفعله هؤالء المتسمرون على كراسيهم
َ
الحناجر تزغرد كل صباح؟ هل يغنون
المتحركة ،حين يسمعون تلك
هم أيضًا؟!!
ثرثرة الناس  ،القاصدين عملهم ،تحيات الصباح ،دعوات العافية،
ّ
تشفي ما اعتل منه ،يرفع رأسه إلى السماء ،تبتلع عيناه زرقتها،
لتحيلها أغنية ،يدندن:
وكانت سماء الربيع
تؤلف نجمًا ونجمة
وكنت أؤلف فقرة حب
لعينيك غنيتها
يصل عمله ،ينقبض القلب ،ينظر إلى مكتبه ،تطالعه الكتب –
المجالت – وباقة ياسمين بري وضعت عشوائيًا ،يحملها ،يضعها في
قاعة األنشطة الكبيرة فقط بأسماء من طبعوا بصمة الوطن فيها ،على
ً
الرغم من أنها ال تتسع ألكثر من خمسين قرنفلة.
قاعة حضنت األهل ،األصدقاء وحفنة من الغرباء.
يقطع سيل تصاعده هذا ،انقباض القلب ،حتى الهاتف بات
مصدر تعب له.
هل سيحرمونني المكان وأهله؟ كم مرة فاجأه ذلك الصوت
الرمادي ،بما يقيد مساحة حريته المحدودة؟
يوم ،يتدافع صوت األطفال ..حضور
تبدأ وتيرة الحياة بالنمو مع كل ٍ
الطالب ..والضيوف من الباب وعبر األسالك.
ّ
َ
بكوابيس تجعل القيود هي
أمرًا ما يزنر فكره المتعب،
غير أن ثمة ٍ
كل ما يراه حين يخلد للنوم .يأتيه الصوت:
َ
ستندم ،أحالمك ستصبح خرابة ..يهدد بنياشين ،ما كانت في يوم
ما إال مصدر أمان له...
يستغرب ..يتناول سماعة الهاتف ،وقبل أن يطلب الرقم يعيدها..
هل وصل األمر إلى هذا الحد ..لن ّ
أقدم أي شكوى ،ثم على من؟ على
ٌ
من هم بعض من أهلي؟
ضمن مساحات الطموح ،تأخذ الكلمة المساحة األكبر ،تزدان قاعة
األنشطة بإبداعات الرموز ..يهمس:
حتى الجدران لها نصيب من الثقافة البصرية.
جمرة صغيرة ،بدأت تكبر ،ليكبر األلم ..يعود الصوت:
َ ُ
ال��دروب؟ تعلم األطفال كيف يقايضون الحرية
هل ضاقت بك
بالفجل« .سأخون وطني» – قال مسرح قال.-
ٌ
بعبارات ثمنها حياة بأكملها.
بسخرية مفرطة يتلفظ
ٍ
ُ ّ
ُ
على مدار سبع سنوات بارد ٍة من العمل المضني ،سكر دمه ازداد

19

|

ً
حالوة ،نحول بدأ يأكل أطراف الجسد .وحدها أمنياته ،وقاعة األنشطة
كانت تزداد عافية.
صباحًا كانت التهم ،التفتيش ،االدعاءات ومرارة القلب ..ومساءً
َ
ومحاضرات ،يبتسم ،ترى من
أمسيات .معارض
كان يتعاظم الغناء،
ٍ
ٍ
قال إن القلب المؤمن يمكنه تحقيق األماني؟
في الجهة المقابلة له ،كانت ثمة حناجر ترتفع بالغناء ،وان اختلفت
ُ
األدوات ،أياد َّ
ضمدت إحباطه باألمل ،امتدت له نحوه متفهمة.
ربما هم أيضًا ليسوا سوى ليرات ذهب.
«ال يطوي النسر جناحيه طالما هناك قمة لم يصلها بعد»
وقف يتأمل هذه العبارة ،وهو مهيض الجناح ،في بهو ذلك المكان
المليء بعيون تحجرت األحاسيس فيها ،إال من نظرات االختالس.
في الوقت الذي كانوا يجهدون فيه عضالتهم إلفهامي إمكانية
تقييدي متى أرادوا ،كنت أجهد أنا اآلخر فكري ألفهمهم أنهم ال
يملكون تقييد هذا( ..مشيرًا إلى عقله).
ُ
َ
والبحر ،هذا
البر
ة
وسماسر
الخارج
أمامه عروض
ولثوان تنفتح
ِ
ٍَ
ِ
ِ
ِ
َ
ستؤمن حتى على حبات العرق ِ،بينما راحتْ
َ
سيزن فكره ذهبًا ،وتلك
ِ
ُ َ
ُ
عقل جماعات ترفع َ
علم
الخارج إلى أبعد من ذلك ،فربما يدير
وعود
ِ
المعارضة!!
ُ
ِّ
ٌ
َ
ُ
ُ
العروض راق له عرض واحد ،سيعمل ما يعمله في بلد ِه
من بين كل
تمامًا دون اإلساء ة إلى ِأحد ،لقاء حرية فكره مع فارق جوهري ،وهو َّ
أن
ٍ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
نشيدهم.
وهج
تحت
سيتبخرون
،
حزنه
،
فرحه
فكره،
حريته،
َ ِ
ِ
َ
اختناق
األهل وهم يبثونه الشوق مع
لكن ماذا لو سمع صوت ٌّ ِ
ِ
ٌ
خارطة
ليرات الذهب على
الكلمات؟ بل ماذا لو التقى هو ومد كبير من
ِ
ِ
ِ
الوطن؟ وبدؤوا يهمسون( :احكيلي ..احكيلي ..عن بلدي احكيلي) كيف
ِ
سيكون الكالم.
وما بين ٍّ
روحه كنص ِمقدس،
وجذر يعود النشيد الوطني إلى
مد
ِ
ٍ
ً
ُ
ُ
يتملكه الخشوع ،يرتله كلمة وروحًا ،وما أن ينتهي ،حتى يغيبوا هم،
َ
ويتالشى المكان بقضبانه المريضة ،لتبدو السماء علمًا كبيرًا ال يعترف
بالصغار.
َأو لم يقل له األهل ذات مرة إنه ليرة الذهب؟!! والمعادن تمتحن
بالنار؟!!
تصله األصوات تفوح منها رائحة التخدير:
ال شيء يدعو للجزع ،فهذه األماكن حصرًا للرجال.
ينظر حوله فال يرى سوى المرتشين ،العصابات ،وذوي األصابع
الطويلة التي لم تجد يومًا من يقطعها من َ
الم ْرفق؟! يعلق ساخرًا] :
حصرًا للرجال[.
ُ
ُ
الطمأنينة ،الصوت الرمادي أصبح
الهاتف
أسالك
فجأة دبت في
ِ
ِ
ِ
كموشور عانقه شعاع الشمس ،الكلمات لبست ثوب الخطا ِة التائبين،
ٍ
ُ
المنكوبة ،فقد كان
العضالت فقد حضنت ما تبقى من الكرامة
أما تلك
ِ
ِّ
َ
أحدهم تشابه أفكار..
تعبير
تفاهم ،وعلى حد
مت ِه سوء
ِ
األمر ْبر ِ
ِ
ٍ
ُ
غيبوبة أحالت قوس قزح العمر بياضًا ،كانت األص��وات تأتيه
ُ
َ
ُ
اعتذارات – ٌ
ُ
ُ
تطلب
يد
البخور –
األل��وان – أدعية – رائحة
متداخلة
ِ
َ
الصفح.
تنتفض عيناه بابتسامة ما بعد المرارة ،تبدأ بالتساؤل؛ فالوطن
سماؤه تتسع للجميع .في أولى صباحات عمله ،بعد غياب طال تسعين
ُ
رمقه أبوه
غروبًا ،كانت العيون ترمقه بنظرة ،هي نفس النظر ِة التي
َ
فيها حين َ
نجح ،ونال المرتبة األولى.
على مكتبه راح يخط بلغة لطالما أحبها..
بالدي وان جارت علي عزيزة
وأهلي وان ضنوا علي كرام
ترى هل كان ذاك الشاعر هو اآلخر ليرة ذهب!!!؟
ولعله عرف اآلن من قائل القلب المؤمن يمكنه تحقيق األماني.
من بعيد تناهى إليه أن كل ما حوله تعالى صوته بالترتيل ،اختلطت
الحناجر عليه ،صوت أطفال المدارس الصباحي ،األهل ،البيوت ،أسراب
السنونو ،الكون بأسره ،النشيد هطل عليهم معمدًا بالكثير الكثير من
ليرات الذهب المعتق ،حتى لكأنه ٌ
ٌ
لحن
أبدي ،وكانت السماء كما في
َّ
كل مر ٍة علمًا كبيرًا ال يعترف إال ]بحماة الديار[.

خالد عارف حاج عثمان

1
وتشردين...
ُ
مدى القلب ملعبك.
أيا ظبية الوريد األرجواني الشريد
ّ
تطهرك السواقي.....
يعيد ك ماؤهاأميرة الطهر ..أميرة الغدير...
فيه تغتسلين
وتستحيلين من فضته
عقدا ً من عقيق ،وسحرًا من حنين.
2
وتشردين...
ّ
بهاء التل روضك
ودفترك بياض القلب
ّ
بيتًا فبيتًا من ّ
سبحات الشعر.....
وحلو القصيد...مليكة الربيع والحياة....
3
وتشردين...
سماء الغيم مداك...
ّ
تخيط لك زرقة الصباح المندى...
شرنقة من حرير...
آه ما أجمل ثوب العرس
َ
تنتقين ُه نورسًا نورسًا..
ً
ً
تزفه موجة موجة
تشلحه على العينين
يرتد ّالبهاء..
يالجمال الصورتين ...الصفصافتين....
النبعين من ماء.....
وكحل مقلتيك.....
4
وتشردين...
خلفك أعدو كطفل يخاف ضياع طائرته
الورقية....
وتشردين....
وراءك أج��ري كشيخ عجوز يخشى غور
السنين...
وتشردين...
تغشاني صباحات العيون
تفلت من لقاءات النهار وأسر الغواني..
5
وتشردين
أول المطر...
قناديل تزهر فوق أغصان الشجر....
وتشردين....
يا لقصيدتي المطرية...
األغنية ...األنشودة الغزالة...
لست من حجر.....
في صدري بركان من صور....
ارقصي فيه.....
مارسي فيه لعبة التجلي..
وطقس الوالدة.....
هذا عرس البرق...
أوان الرعد واالنفجار...
أوان المطر...
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عذرًا سيد الشعراء

جميلة
|

|

خلدون نظام �أبورقيبه
هذه القصيدة مهداة إلى روح الشاعر الكبير محمود درويش

هاو للشعر
أنا ٍ
بل وأكتبه
وال أتحدى سيد الشعراء
أنا مثل مئذنة
تعانق خصر السماء
نمشي إلى غدنا
هاربين من اليأس
شاربين من الكأس نفسها
آملين من الشمس
أن تشرق في سماء القدس
ورثة لجوء أجدادي أنا وجمع أوالدي
وال نريد من هذا الكون
سوى أن ينصفنا
وطن نعيش به
في
ٍ
نموت فيه
كما يعيش ظالمنا
يتحننون علينا
بشيء من بقاياك
شيء صغير جدًا
من فلسطين
هذه األرض لي
وهذا الفضاء لي
وشمس الخريف وزبد البحر لي
والموت والحصار
وتلك المعاناة
ووثيقة السفر
وبطاقة التموين وإخراج القيد لي
ولكم مني السالم
وهذا السالم لي
عذرًا سيد الشعراء

أنا ال أنظم الشعر
وال أبكي على األطالل
أنا ابن التراب الذي عمد الشهداء
ولدت من قلب الصخور
مثل سنبلة
تشق طريقها إلى الحياة
رضعت الصمود مع حليب أمي
مخلوطًا بالكبرياء
عبثًا يراودني الشك
يراودني اليقين
فالمعجزات انتهت
بموت األنبياء
ال حقيقة إال هذه األرض
وال جرح إال جرحنا
وال صديق لنا إال الموت
فبات ضيفًا عندنا
عذرًا سيد الشعراء
لي حق االنتماء
وحق الحياة
وحق الموت
بال اغتراب
ولي حق الرثاء وحق البكاء
وحق اللجوء بال اعتراض
وحق العبور وحق الرجوع
وحق التصور واالفتراض
ختامًا سيد الشعراء
أنا ال أنظم الشعر
وال أبكي على األطالل
ولكني إذا ماعشت
أعيش عيشة األحرار

جاءتني جميلة تمشي بنعلين متآكلين
ُ
تلتصق عليهما األوحال المتراكمة ،تلهث وتحت
عينيها حجرتان سوداوان كقلبها المظلم.
ـ ما بالك يا جميلة؟
نظرت َّ
إلي تلك النظرة التي تتهمني ..تذهب
وت��ج��يء جميلة ،تمشي أم��ام حديقة منزلي،
وترمقني بتلك النظرة العائبة ،بينما أنا يعتصرني
ً
ّ
ويمتص جفناي دمعة طافرة ،وفي نفسي
الذل،
السؤال:
ـ بم تتهمينني يا جميلة ؟
شعرت بالسؤال يخرج من أعماقي ،ويصدر من
شفتي.
َّ
ـ لماذا تنظرين إلي دائمًا هذه النظرة التي
تنكر أعماقي؟ تمنيت في نفسي أن ترد لكن
جميلة البكماء ال تجيب..
َّ
ذئبية إنها تحتقرني ،تكويني،
نظراتها
تتهمني..أدارت ظهرها ،وركضت تعرج ..ذهبت
جميلة بعد أن مزقت كياني ..تذكرت ذلك اليوم
المظلم العاصف عندما ضربتها َّ
سيارة تسير
جنوني ٍةَّ ،
َّ
ثم هربت ..بقيت بعدها جميلة
بسرعة
ٍ
لدقائق وهي تنزف على االسفلت ،وجرت دماؤها
مع مياه المطر الساقطة على األرض ،ولحسن الحظ
أو لسوئه تراها َّ
سيارة عابرة تأخذها إلى المشفى..
جميلة تلقت ضربة أليمة على رأسها ،وتحتاج
إلى المال للمعالجة ..ال أنسى وجه ّأمها البائس
عندما طرقت باب بيتنا ،واستعطفت أبي كي
يدينها مبلغًا كبيرًاّ ،
ترجته كثيرًا ،وهي تعرف
ّ
أني صديقة جميلة..أبي الثري يدير ظهره
ً
قائال:
ـ لو كنت أملك المال الكافي َّ
لقدمته.
نظرت نحوي أمها علها تجد عندي جوابًا آخر؛
َ
َّأما أنا فقد كان داخلي عواصف هوجاء ،وأشجارًا
متكسرة ..
ٌ
ماذا أقول؟ هل أقول أنت كاذب يا أبي؟ هل
َّ
أقول إنك ٌ
قادر وغير عاجز ،وإنه بإمكانك أن تحضر
لجميلة أشهر األطباء وهي في منزلها؟ في داخلي
ّ
العاصف ش��يء ،ولكن خرج من فمي م��واء قط ٍة
ذليلة ومنافقة..
ٍ
ـ ال يا خالتي أم جميلة ،أبي ال يملك المال ،من
الخير لك أن تطلبي من الله فهو سيساعدك.
خرجت من منزلنا وهي تلملم رداءها الخائب..
شعرت بروحي وقد امتألت قيحًا ..لماذا حصل
هذا؟ لماذا تطلبين منا نحن العباد يا َّأم جميلة
وال تطلبين من الله؟ لقد نصحتها بذلك وكنت
أعني النصيحة لكنها لم تصدقني ..ال أدري بما
أصف نفسي؟! إنني لم أقدر حتى أن أقول ألبي
َّ
بأنه أخطأ؛ بل حتى لم أناقشه .كل ما في األمر أن
أبي قال لي :دعك من هؤالء الناس ما شأننا بهم؟
فأومأت برأسي؛ ولم أقل له حتى َّ
بأن جميلة ذات
موت محتم؛ عندما كنا واقفين
يوم أنقذتني من ٍ
عند سور المدرسة ،وسقطت َّ
علي حجرة فتدافع
الطالب جميعًا مبتعدين دون أن يحذروني ،لكن
جميلة دفعتها بكتفها الضعيف الذي كاد أن
يتهشم ،ومن وقتها أصبحنا صديقتين ..كنت
أرافقها إكرامًا لمعروفها ،وفي نفسي منة على
التي أنقذت حياتي ،وآذت ذراعها ألجلي ،وهي

ر�ؤى يو�سف �سلمان

ً
ّ
تتحمل غ��روري
وغباء
ترافقني إكبارًا وإعجابًا
وتكبري وتفاهة التربية ..كل هذا ولم أقدر أن
أعترض على ما قاله أبي ،مع أنني االبنة المدللة
التي ال ُيرفض لها طلب ..لماذا أعصي أبي في أمور
كثيرة ،وألقي األوامر على من حولي وقتما أشاء؟!
َّأما عندما يتعلق األمر بإنقاذ جميلة أتحول إلى
فأر ٍة جبانة؟ جميلة لم تدخل المدرسة في ذلك
أي عام بعده ..لم ْ
العام ،وال في ِّ
تعد تسير إلى
ٍ
كخادمة تطيعني ،وتأتي
جانبي ،أو تجلس أمامي
ٍ
األخبار َّ
َّ
بأن جميلة فقدت السمع والكالم وعاجزة
عن المشي ،وب َّ
��أن الله أرسل لها من يساعدها؛
ُ
يصلح ما أفسدته الدنيا ؛تمشي جميلة
ولكن من
بقدم عرجاء..
و لكن
ٍ
أشعر بتأنيب الضمير ،وإذ بالوحش الذي في
داخلي يوسوس لي:
(ال ل��س��ت م�لام��ة؛ أل��ي��س ل��ه��ا أح���د غيرك
يساعدها؟! ما ذنب أبيك حتى يخسر شيئًا من
أمواله؟! من الخير له أن يلعب بالقمار على أن
يداوي جميلة).
يوجعني ضميري من جديد( :أل��م تفكري
بجميلة التي ستلومك ألنك بخلت عليها ببضع
ّ
يوم ما كادت أن تخسر
أوراق مالية؟! بينما هي في ٍ
ٍ
ذراعها بسببك.).
ّ
ِّ
يعود وحشي القبيح :كل الحق عليها؛ فأنت
َّ
لم تطلبي منها الحماية من الحجر ،ألنه باألصل لم
َّ
يكن ليصيبك؛ إنه يصيب فقط من هم مثل جميلة،
وال تهتمي فجميلة َّ
طيبة القلب ستسامحك مثل
ّ
كل مرة كنت تجرحينها وتؤذينها بصداقتك؛
أال يكفي أنك أعطيتها الشهرة عندما رضيت
َ
تكون معك؟!.
بمرافقتها ،وكانت سعيدة بأن
ُّ
ضميري ال يكف عن إزعاجي..
(اخ��رس أيها الضمير لقد أفقدتني طعم
ُّ
الهناء )..فجأة تطل جميلة أمامي عند سور منزلي،
أترك مكاني خلف النافذة ،أركض بسرعة نحو
الخارج ،أصل إلى البوابة الضخمة التي تفصلني
عن جميلة..
ُّ
ـ أي��ن أن��ت أيها ال��ح��ارس األحمق افتحها
افتحها..
أخ��رج منها ألق��ف وجهًا لوجه مع جميلة،
شعرها مبعثر ،نظراتها موجعة ،نصف وجهها
المصفر الذابل يميل باتجا ٍه واحد كأن يدًا خبيثة
تشده ،معصمها األيمن يميل نحو األعلى بعنف..
ب��دت مخيفة ج��دًا وشعرت أن��ي أم��ام َّ
الساحرة
الشمطاء ..أدرت ظهري أريد العودة إلى الداخل
بسرعة ،تفاجئني قبضة حديدية ال خالص منها..
نظرت برعب؛ إنها يد جميلة تمسك يدي ّ
بقوة
ّ
جبارة ،إنني أضعف من أن أتخلص منها..
أحاول الهرب والتملص ،لكنها تجرني بعنف
وصرامة ،تأخذني نحو مكان مجهول ،وأنا أركض
وألهث وراءها ..فجأة تقف ،تشد يدي نحو األسفل؛
أنظر فأرى حفرة يستطيع أن ينام فيها إنسان
هنا ترخي يدي ،وتنظر إلي تلك النظرة المؤلمة،
تدير ظهرها ،وتعرج في الظالم ..أنظر من جديد
بألم
إلى
الحفرة ،أشعر أني سأدخلها قريبًا..أصرخ ٍ
ورعب؛ َّ
لكن صوتي يضيع بين أنين البشر ،وعواء
الذئاب..
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فتاة الورد األحمر
حليم �ستوليا
 ...انتحينا في قاعة االستراحة بدار الثقافة
ُ
وأخرجت من جيبـي المذكرة والقلم،
زاوية هادئة،
لكن صديقي الذي سبق له أن كان نصيرًا ،طلب
مني إعادة المذكرة إلى جيبي وقال لي وهو يبتسم:
 المذكرة أداة الصحفي حين ُيجري مقابلةتعوقه عن س��رد ذك��ري��ات��ه ..األفضل أن ندفئ
صدورنا بحديث َّ
حر وعفوي بعيدًا عن الشكليات.
وهكذا طلبنا قدحين من الشاي مع الكونياك...
ّ
فطويت مذكرتي ودسستها في جيبي ،وعلق
(صادق) عندما رآني أزرر الجيب عليها ساخرًا فقال:
 لم أطلب منك أن تغلق على أوراقك بالقفل....في بداية المقابلة لم ّ
يشدني حديثه ،وظننت
حقًا أنني أجري مقابلة ال تبعث على اإلثارة ،فقد
راح يصف لي بإيجاز كيف تمت عملية الشتاء
التي قام بها األنصار من جيشنا الوطني ضد
الفاشيين ،وكيف تم تشكيل اللواء تحت نار
ّ
وتخلصه من إبادة متوقعة ،وما أعقب ذلك
القتال،
بعد ربيع عام  1944من تسلم الجيش الوطني
زمام المبادرة في كل مكان ..واضطرار العدو إلى
اللجوء إلى المدن ومراكز تجمعه الرئيسة ،مع أنه
والعدة التي تمكنه من ّ
ّ
شن حملة
يملك العدد
واسعة النطاق ،وقد بدأت بالفعل هذه الحملة
في أوائل حزيران ،فكانت كمسعى الوحش الذي
يقود نفسه إلى حتفه بظلفه ..ألم يسبق لك أن
رأيت وحشًا جريحًا؟! ..ما أحسب أنك رأيته ..هب
أنك رأيت ذئبًا جريحًا منطرحًا على األرض يتخبط
بدمائه ،وعيناه تقدحان شررًا ،فال تقترب منه وال
تواجهه فإنه يمزقك تمزيقًا!..
َّ
جانبه واضربه وإال ...أقصد أن سريتنا وقعت
في كمين للعدو ذات صباح من حزيران بعد يومين
من القتال المتواصلّ ..
وضيق العدو عليها الخناق
في ذلك اليوم ،وما أدراك يا صديقي ما الخناق
وويالته؟ فالعدو ّ
يسد كل المنافذ من كل صوب،
وأنت ال تملك رصاصًا وال قنابل يدوية ..فما العمل؟
ضاقت بنا الحال ضيقًا شديدًا ،وكنا نترقب غروب
الشمس وحلول الظالم أملين أن يساعدنا على
التسلل والخروج من الطوق ،والواقع أننا نجحنا
في إحداث ثغرة نفذنا منها ،لكن دفعنا الثمن
غاليًا؛ إذ استشهد اثنان من رفاقنا ،فدفناهما قدر
المستطاع ،ثم رحلنا عنهما .وفي هذه المعركة
أصبت بدوري برصاصة.
هي الحرب يا أخي ،وهذه هي منطقها.
بعد هذه المعركة بدأ تاريخ آخر ،فقد نقلونا
نحن الجرحى إلى قرية الفتاة التي س��أروي لك
قصتها؛ أي إلى قرية «هانوسا» ...كنا ثالثة جرحى
التهبت جراحهم ،تقوم بتمريضهم ورعايتهم
إحدى النصيرات؛ يالها من فتاة شجاعة ،كانت
تدعى «ليري» وقد ختمت حياتها شهيدة في
أواخر أيام الحرب ،بعيدًا عن مسقط رأسها ببلدة
«يليفها» .في يوغسالفيا..
 .....عفوًا يبدو أنني خرجت عن سياق حديثي،
فنحن المسنين نعجز عن االل��ت��زام بالموضوع
ّ
المحدد حين تنهال علينا الذكريات..
أردت أن أق��ول :إنهم نقلونا إلى أحد بيوت
ُ
ّ
وضمدوها ،وكلفت
القرية؛ حيث نظفوا جراحنا
«ليري» بخدمتنا وهي من فتيات القرية ،وبذلت
لشفائنا المستحيل ،لم تفارقنا لحظة من اللحظات،
وكانت تحمل لنا الحليب كل يوم ،وال أنسى ذلك
اليوم الذي استيقظت فيه على جفاف في حلقي

ترجمة :عبد اللطيف الأرنا�ؤوط
وقد ارتفعت حرارة جرحي ،فأقبلت والحليب بيدها،
وعيناها الكحالوان ترمقانني بحب وحنان ،اآلن ال
أتصور معالم وجهها ولم يبق في ذاكرتي سوى
بريق عينيها السوداوين الضاحكتين ،وكوب
الحليب بيدها ...في تلك األيام ياأخي َ
كنت تقابل
أناسًا محبوبين وطيبين فجأة وتفارقهم فجأة،
َّ
فال تراهم بعد ذلك ..لم نمكث في ذلك البيت إال
ثالث ساعات أو أقل .فقد اقتفى األعداء على ما
يبدو آثارنا ،وتشمموا رائحتنا بمساعدة أعدائهم،
فاضطر الرفاق أن ينقلونا من القرية تحت جنح
الظالم إلى كهف جبلي  ،وأتت معنا «ليري».
وكنا نتفادى الحركة في النهار ،والجريح
معدوم الحركة في الواقع ،وفي الليلة الثالثة زارنا
رفيق من أعضاء مجلس القرية ّ
وزودن��ا ببعض
الطعام ،وأبلغنا أنباء سيئة ،مفادها أن األعداء
ّ
ج��ادون في البحث عنا ،وأن فرقتنا
وعمالءهم
انقطعت أخبارها .هناك أمضينا اليوم الثاني بال
ماء ،وكانت «ليري» تشجعنا ،وكنا نترقب قدوم
الليل عسى أن يأتي أحد رفاقنا...
أقبل الليل من غير أن ينجدنا أحد ،وانتظرنا
طلوع الفجر بآمال خائبة تتجدد مع كل صباح،
هكذا مرت أيام األنصار ..ومرت ليلة أخرى نسينا
خاللها آالمنا وجراحنا ،لكننا لم نقهر العطش ،كنا
نسمع خرير مياه نهر «فيوسا» العذبة وهي تجري
في مجراها األبدي تحتنا في الوادي ،ونحلم أننا
نستحم في مياهه المنعشة ،ونبرد ظمأنا منها،
وكانت رؤي��ة ماء النهر تزيدنا ظمأ وحرقة في
صدورنا ،وفي عصر أي مغرب ذلك النهار أعلنت
عال ،وكانت تجلس وتراقب الدروب:
«ليري»
بصوت ٍ
ّ
«آهُ ،هنوشا ستأتي إلينا ...ال ريب إنها خادمة»،
لكن بريق األمل تالشى سريعًا ،ذلك أن «هنوشا»
ّ
التي رأتها ليري ،ولم يكن أحد منا ليعرفها ،ضلت
الطريق الموصل إلينا ،واتخذت الدرب المسمى:
درب «الصخرة الحمراء»..
وكنا في المغارة حين صاحت ليري ثانية:
«األع���داء في إث��رن��ا ،م��رت عشر دقائق وسمعنا
ُ
طلقات بنادق ثم تالها سكون؛ ماذا حدث يا ترى
على درب الصخرة الحمراء؟ لم نعرف ما حدث
حتى يومنا هذا ،وقدم الرفاق في الليل فأخذونا،
والتحقت ليري بالسرية ،وبقينا نحن في المشفى،
منذ ذلك الحين لم نرها ،ولم نسمع خبرًا عن هنوشا
ّ
المجهولة ،مازال مصير هذه الفتاة سرًا لم يحل
على الرغم من مرور خمس وعشرين سنة عليه .فما
أعظم مسعاكم الذي باشرتم به لكشف هذا السرد
اآلن يا صديقي!...
ّ
مرت سنة وأقبل الربيع وتفتحت فيه شجيرات
الورد األحمر ،ونحن نبحث عن مفتاح سر الفتاة
هنوشا ذات الورد األحمر بشغف عجيب.
كان فضولنا يزداد كلما استغرقنا في البحث
والتنقيب .تلقينا عشرات األجوبة عن تساؤالتنا
من مختلف الرفاق األنصار في الجبال ،والمناضلين
السريين وراء العدو ،وقابلنا رعاة وفالحين على
امتداد نهر «فيوسا» ،وراجعنا بعض وثائق خلية
القرية ،تتحدث عن هنوشا واعترافات بعض
الخونة في محاكم الشعب التي أقيمت بعد
التحرير ،وقابلنا أحد الرعاة من أهل «فالهيا»،
وجمعنا حصيلة تحقيقنا قطعة قطعة كما تعيد
ّ
قطع إن��اء محطم مبعثرة ،ورتبنا من ه��ذا بعد
مقارنات بين المعلومات ما يمكن لبناء سيرة حياة

هذه البطلة المناضلة التي ّ
دوناها كما جرت.
وف��ي ي��وم من أي��ام أي��ار سلكنا الطريق إلى
قرية هنوشا ،ترافقنا «فيرا» صاحبة الفضل في
استرجاع سيرة الشهيدة؛ فهي التي دلتنا على
اسم الراعي من أهل «فالهيا» العم «الزو» ،وهو
الذي ّزودنا بالعقد الذي كان يطوق عنق «هنوشا»
عند استشهادها ،ورافقنا إلى القرية ومعه «صادق
الزيا» وغيرهما...
وردت أنباء مساعينا إلى أهل قرية «هنوشا»،
فلما وصلنا وجدناهم مجتمعين في الساحة كبارًا
وصغارًا ،هناك التقينا والدة «هنوشا» مع حشد
غفير من الناس في الميدان الممتد أم��ام ركن
الثقافة ،وقد خصص لنا أهل القرية مقاعد حول
منصة رئاسة االحتفال.
ما أعظم المشاعر التي م��رت بنا في تلك
اللحظات! كانت والدة الشهيدة تجلس في وسطنا،
وقد وضعت على المنصة طاقة ورد أحمر كالنار.
ساد الصمت المريع في البداية؛ فالكل يتلهف
لسماع سيرة حياة الفتاة الباسلة «هنوشا» وكأننا
حملناها معنا حية ،وعينيها السوداوين البراقتين،
وستصعد على المنصة بقامتها الشامخة.
وكنا قد كلفنا الرفيقة «ذورات��ا» إلقاء كلمة
المناسبة ،فقدمت خطابًا رائعًا ال يضارعها فيه
أحد .قالت فيه:
«األسى يكوي قلب والدة «هنوشا» منذ سنين،
وهي ال تعرف حتى اليوم أين تزرع وردة حمراء
البنتها البطلة الشهيدة ،وها نحن جئنا إليها،
لنزرع معها وردة حمراء في األرض التي روتها
بدمها في مكان غير بعيد من هنا».
 ....في موهن من ليلة السادس والسابع من
حزيران عام  ،1944استفاقت والدة «هنوشا» على
ط��رق خفيف ف��وق زج��اج النافذة ،فنهضت من
نومها ،وكانت ابنتها ترقد مع األطفال اآلخرين،
وتجدد قرع النافذة ثانية ،ففتحت األم درفتها
وأطلت:
 أنا عديلة يا خالتي ،أريد مكالمة هنوشا. ما األمر؟ً
 ال شيء ،ال تخافي ستعود حاال.ّ
وخرجت هنوشا للحال متوفزة ،وهمست
لرفيقتها متسائلة:
 ماذا جرى يا عديلة؟ ال أدري ،لكن العم «سليمان» استطاع أنّ
يهرب إلينا بعد أن تم القبض على رسالة موجهة
إليك شخصيًا.
دخلت الفتاتان إل��ى شرفة المنزل ،وق��رأت
هنوشا الرسالة« :حاولت فقبض َّ
علي ،وأنت تعلمين
إلى أين يجب أن تتوجهي للقيام بالمهمة ،أخبري
ّ
المحدد.».
الرفاق ثم اذهبي إلى المكان
أحرقت «هنوشا» الرسالة ،وذهبت للحال لتبلغ
الجرحى بضرورة المغادرة ،وعادت إلى المنزل قبل
الفجر ،ومكثت فيه ذلك اليوم؛ حيث تلقت نبأ
مقتل العم «سليمان» رميًا بالرصاص ،ولم تظهر
ّ
يتفجر حزنًا
أساها لمصرعه ،مع أن قلبها كان
ّ
وغضبًا .فلما حانت الظهيرة أخذت سال ووضعت
فيه زجاجة من الماء ،وبعض أرغفة ،ثم جمعت من
الحديقة طاقة من الورد األحمر غطت به محتويات
ّ
السلّ ،
ودست مسدسها تحت صدرها ،واختفت
في الغابة.
بعد ربع ساعة الحظ الجندي المولج بالمراقبة

ّ
من ذروته المطلة الفتاة وبيدها السل ،فأخبر آمر
ً
وحدته الذي أرسل خمسة جنود وعميال من منظمة
(باللي) لمطاردة الفتاة ،والظاهر أن «هنوشا»
شعرت أنها مالحقة ،فحادت عن الدرب المفضي
إلى كهف «فايتشوري» حيث رفاقها الجرحى،
وسلكت درب الصخرة الحمراء لتنعطف في
مفترق إلى الغابة ،فتصل إلى الكهف من الناحية
الخلفية ،وبذلك تضلل مطارديها .وتحتمي
باألشجار إن اضطرت لمواجهتهم ،لكن األعداء
أدركوا الحيلة ،وشعروا َّأن طريدتهم تحاول النجاة،
فركضوا خلفها وأمروها بالتوقف ،لكنها حثت
خطاها وهي تجري على شفا الهاوية ،فأطلقوا
عليها النار ،وشعرت الفتاة بلذعة الرصاصة في
ّ
وأحست بشلل يسري
ركبتها ،وتثاقل خطوها،
في رجلها وبعجزها عن السير ،فأخذت تزحف على
صدرها وقد اقتربوا منها ،ثم أخرجت مسدسها
وضغطت على زناده فلم تثر الطلقة أول ضغطة،
فكررتها ثانية وثالثة حتى خمس مرات ،وفرغت
ذخيرة المسدس ،فرمته في الوادي ،حيث يجري
نهر فيوسا ،ووث��ب أحد األع��داء فأمسك بيديه
القويتين كتفها وثبتهما.
ُ
ت��رى؟! م��اذا كانت «هنوشا» تفكر في تلك
اللحظات؟ ال ندري ،ولن يدري أحد أبدًا ،كل ما نعلم
أنها دفعت بجسدها إلى الوراء ،ودفعت بقبضتيها
صدر العدو ودفعته بقوة ،فارتمى إلى شفا الوادي
وتمسك بصخرة من صخوره ،ونهض للحال ،بحث
عن الفتاة فلم يرها ،فأطل إلى هوة الوادي حيث
مياه النهر فرأى جسد الفتاة فوق الماء ومن حولها
طاقة من الورد األحمر ،وكأنما تحولت الفتاة إلى
وردة حمراء يحف بها موكب من الورود الحمراء في
رحلتها فوق مجرى الماء.
بعد يومين وقع بصر الراعي «الزو» على جسد
الفتاة وهو يغسل أكياس الجبن على طرف النهر،
فاستدعى ابنه وكنته ،وانتشلوا الجثمان من النهر
ّ
وكان السل بيدها ،وفي ركبتها جرح وفي كتفها
جرح آخر .وحول عنقها عقد من الخرز األحمر.
دف��ن الرعاة الجثمان على ضفة النهر ،ثم
واصلوا رحلتهم ،وقد ألفوا زيارة ضريحها مرتين
في كل عام ،خالل ذهابهم وإيابهم بأنعامهم.
بقراءة هذه السيرة المشرفة ختمت «ذوراثا»
كلمتها ،ث��م سلمت ال��وث��ائ��ق لمدير متحف
المقاطعة ،وظلت واقفة متجمدة ،ونحن من حولها
ذاهلون ،والحضور مثلنا سيطر عليهم صمت
حزين في ساحة القرية.
تشبثت أم «ه��ان��وش��ا» ب��ط��اول��ة لتنهض،
وتماسكت لتقف ببطء حتى انتصبت ،وبدا من
تحت جبينها عينان متوقدتان ،ودنت من «ذوراتا»
فطوقتها بذراعيها ثم احتضنتها إلى صدرها
بقوة وقبلت رأسها.
وقفنا جميعًا ننظر إليها بإكبار وتوقير ،ثم
قالت:
 لنذهب!..فانصرفنا جميعًا لنزرع الورد األحمر...
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التالعب بالعقول /تتمة/
ما زال��ت تزعزع القناعات بالقيم والثوابت؛
حتى يرتقي موقف المواطن إلى القناعة بأن
اإلصالح غير موجود .ولذلك فإن هذه القوى لم
تعد تخفي مواقفها في تخريب كل مشاريع
اإلصالح السياسي والقانوني واالجتماعي...
وتنعتها بأنها مشاريع قاصرة أو فاسدة إذا لم
تكن متوافقة مع قيم الحرية والديمقراطية
التي تتبناها الدوائر الغربية والصهيونية...
فالحرية ال تكون إال وف��ق قيمها هي وكذا
الديمقراطية تقاس على ديمقراطيتها؛ وإال
فهي غير صالحة...
ب ـ تفكيك المركب:
إن سياسة ّ
فرق تسد سياسة استعمارية
قديمة؛ وقد سخر اإلعالم في الدوائر الغربية
ل��خ��دم��ة ه���ذه ال��س��ي��اس��ة ...وم���ن ث��م تبدأ
المقدمات األولى لهذه السياسة في اإلعالم
الذي يركز على إشاعة التفرقة بين االثنيات
والمذاهب والطوائف التي تكون بلدًا من

البلدان ...ويستخدم المرتزقة والعمالء الذين الجامعة العربية وبرز في العديد من المواقف الخالقة (البناءة) إلعادة تركيب البلدان التي
يرفعون مئات الشعارات والالفتات ،ويضيفون واآلراء كما ظهر في اجتماع وزراء الخارجية احتلوها من جديد وفق شكل يناسبهم ...وهنا
ً
إليها بهرج الكالم وزخرفه إليها فضال عن بالقاهرة يوم الخميس 2012/4/26م ،والثاني تتدخل مفاهيم العولمة لتنفيذ ذلك بمثل
ش��راء الذمم والعقول ...ويركز اإلع�لام ليل يتقاطع مع مصلحة الشعب السوري وقيادته ما تتدخل األحالم للتربع على عرش السلطة
نهار على هذه الوسيلة حتى يألفها الناس ،وحكومته ،وكذلك يعمل األول على تفكيك بقرارات الجامعة العربية أو ق��رارات مجلس
وتؤثر فيهم ،فيؤمن كل واحد فيهم بأن الوالء وحدة الوطن والنيل من اللحمة الوطنية ،على األم��ن ال خ�لاف ،وليكن الوطن ثوبًا مزركشًا
األصغر أول��ى من ال��والء األكبر؛ وأن اإلنسان حين يحافظ الثاني عليها .وهناك أطراف باألمركة أم بغيرها ال يضير ...ولهذا نتساءل:
ّ
الفرد أه��م من الجماعة ...فهناك تصميم أخرى تلعب على الحبال وتقوم بخلط األوراق من منا ينكر الرغبة الجامحة في استمرار
لدى إعالم الدوائر الغربية ومؤسساتها على التي تظن أنها تؤدي إلى خدمة مصالحها في هيمنتها على النظام العالمي وفق مفهوم
تجزئة الدول التي تطلق عليها الدول المارقة ،نهاية المطاف ممثلة باالتجاه التركي ،ومن العولمة؟!! وكلنا يعرف أن هذا المفهوم يعني
أو المعادية لسياساتها .وهي تتبع منهج ثم تستفيد من الورقة التي صنعتها ممثلة قيادة الكون من مركز واح��د هو واشنطن؛
بوصف الكون كرة واحدة...
التفكيك في كل موقف أو أي رأي للوصول إلى بـ (مجلس استانبول).
تلك هي خالصة سريعة ألسلوب التالعب
وبكل المقاييس إن الشعب السوري وحده
األهداف المبتغاة؛ وإال سيبقى األمر معقدًا
بالعقول وال��ع��واط��ف؛ وه��ي تبرز أث��ر هذا
غير قابل للحل ...ثم إن مرحلة تفكيك سورية من يعيش أوضاعًا صعبة...
األسلوب في األزمة السورية؛ متطلعين إلى أن
ج ـ تركيب المفكك:
من خالل قيادة األزمة السورية تتفاعل داخليًا
إن القاعدة الذهبية لدى أمريكا وحلفائها يكون الوعي العقلي الموضوعي المبني على
وخارجيًا؛ عربيًا ودوليًا وتتزامن في صميم
اتجاهين دوليين متناقضين أمريكي وروسي تكمن في إعادة تركيب ما قاموا بتفكيكه في االنتماء الوطني أساسًا في إدراك األخطار التي
األول يتقاطع مع ما تسير عليه بعض دول إطار أهدافهم .لهذا تبنوا سياسة الفوضى تتعرض لها سورية وطنًا ووجودًا وحضارة.

لماذا يخون العرب عروبتهم؟ /تتمة/
ُ
ضرورة ّ
سألته؟ قال :أما تعلم أن هذا “الوحش
ماسة – ولماذا،
ُ
الكاسر” باستطاعته أن يوقد الثورات في أوروبا بكاملها وبسرعة
ُ
فقلت له :أنت ّ
تكرر رأي أيزنهور رئيس الواليات سابقًا.
هائلة؟
*
إذن ،يا إخوتي العرب المخلصين ،قولوا مرحى للعروبة
في عصرنا ،ولعروبة سورية المقدسة التي بحاضرتها دمشق
انتشرت المسيحية ،كما انتشر اإلسالم في كوكب أرضنا بأسره.
وقولوا:
َ َ
ُ
عربة ذات
مرحى للقطر العربي (قطر) فقد أمسى مقطورًا على ٍ
أربع عجالت” ،واحدة قطرية وثانية سعودية وثالثة أمريكية
ُ
ُ
ورابعة تركية .وترى ،من يقود هذه العربة؟ أليست هي براثن
“الوحش الكاسر” الصهيوني  /االسرائيلي  /األميركي؟...

أما أنا ،يالألسف ،الغساني العربي العريق فأعلن (من جراء
*
ُ
ُ
ُ
طلقت العروبة ،غير أن
الكوارث في خيانة العرب لوطني سوريا ولي « »2أني
قد قال لي أحد الشعراء وهو يعاني ّمما يجترح ُ
من ٌ
ْ
ضعت الطالق في بالد الشام قد يكون مؤقتًا! أي حتى تعود المحبة
تحولت ،فثمة ذبابة َو
أقطار العروبة ألن جامعة العرب قد
بصمتها على (ع) العرب فأمست (الغرب) المناهض للعروبة منذ بين العرب أجمعين.
ردح بعيد ،ومناهض لسورية الحبيبة منذ الخمسينات السابقة؛
قد أعلن أحد المسؤولين الكبار في الواليات
-1
ألن الواليات المتحدة إذاك قد طلبت (من الرئيس الشيشكلي
ً
المتحدة ما يلي :إني أعترف أن اسرائيل قد احتلت
بحلف بغداد (بدال من ابتياع
والرئيس القوتلي) التحاق وطننا
ُ
أي سالح لوطننا)ّ .
فلسطين ،وأن صهيون قد احتلت حكومتنا!
فردت كل مرة القيادة السورية بالرفض البات؛
ُ
ُ
ولي نعم ألني خدمت العروبة أربعة عشر عامًا
-2
ألن سورية مستقلة تبغض االلتحاق الذي يطيح باالستقالل.
بترجماتي الفورية في العالم مع االتحاد البرلماني العربي.
ومنذ ذاك الحين انقلبت أمريكا عدوة شرسة لنا..
ُ
أسف مرير:
ترى ما قال لي الشاعر وهو على
ٍ
تتقدمون القهقرى!”
“يا ويلكم من أمة

شبكة اإلبالغ في شعر الجواهري /تتمة/
اخضر َن ْب ٌت وال َّرف ُع ُ
َّ
ود
وال

وفي كال الحالتين يبدو الباث صابًا نقمته على 		
المتلقي الحاكم الذي أنزله منزلة اإلنسان الوضيع.
ُ
ُ
والفناء
شئتم
فنحن إذا
والنموذج الثالث يتمثل بالتقابل السياقي،
ُ
والوجود
ونحن إذا شئتم
الذي يحمل معنى التضاد في مخزون المعجم 		
اللغوي عند الجواهري ،إذ يقول في عيد العمال:
ُ
َّ
ُ
ُ
ْ
الزمان
مطارقكم هن جرس
نعود
بكم نبتدي وإليكم
ِ
ُّ
ُ
في َ
َي ُدق ُ
الحديد
سمع حتى
		
سيب أفضالكم
ومن
		
ِ
ُ
نستزيد
الكفاح
بدرب
فال تستهينوا ِ
ِ
ٌ
ُ
ُ
َ
شوط بعيدُ
النهاية
فدون
		
شرفات الحيا ِة
بكم تبتنى
ِ
ُّ
للفجر منها عمود
وينشق
		
ِ
ُ
ومما ّ
الزروع
تكدون تنمو
ُ
الجموع وتكسي
وتغذى
		
ولوالكم لم يقم معهد

ُ
الجنود
شبكة اإلبالغ تتوقف على مستويات النص
النحوية واللغوية والسياقية بعامة ،وتعامل
هذه العناصر بعضها مع بعض ،وتحدد أبعادها
ومقاصدها ،كما تسهم في تشكيل الموقف
اإلبالغي الشعري ،أما من حيث الكيف ،فإن توزيع
حاالت
العالقة القائمة بين الباث والمتلقي ُيبرز
ِ
االتصال واالنفصال.
عالقة التقابل بين الشاعر والمتلقي تتجلى
بالتطابق التام ،حيث تتقلص المسافة بينهما
إلى حدودها القصوى في فضاء النص ،أما على
صعيد الواقع فما تزال الهوة عميقة بين الوعي

الثقافي والتاريخي ،وفي واقع األمر إن الشاعر
يبدي إعجابه الشديد بالعامل الكادح.
بصفته أساسًا ،في عملية البناء والتقدم،
ً
وبالتالي يدخل طرفًا رئيسًا وفاعال في معادلة
الصراع ضد قوى االستغالل ،فال جرم أن يمنح
الجواهري العامل صفات القوة واإلرادة للتغلب
ُّ
على الحكام المستغلين ،فصوت مطارقهم تغل
واالستالب ،وبيدهم
الحديد وتخترق زمن القهر
ُ
مفاتيح المستقبل (بكم تتبنى شرفات الحياة)،
ّ
فيتعرى الزيف والخداع ،لذلك
وغدًا يذوب الجليد
َّامحت فواصل الشك والحيرة والقلق ،وخفت حدة
ِّ
التباعد بين عنصري البث واإلبالغ ،فصارت ضربًا
من االنسجام والتجاوب بينهما.

المضطهدين -أوغستو بوال /تتمة/
مسرح
َ
ورش وعروض لمسرح المنتدى في أربع محافظات مصرية .ويطمح
المشروع إلى طرح المواقف الصراعية في المجتمع المصري اليوم،
وكيفية إدارة حوار بين األطراف المتصارعة ينطوي على حلول
إبداعية وفهم وتسامح ينعكس بدوره على الواقع فيما بعد.
خرج أوغستو بوال بمسرحه إلى الفضاء الحقيقي ،خارج العلبة
اإليطالية ،وفي ذلك يقول في كتابه المسرح التشريعي  ”:كما ال
يمكن أن تسجن الديانة داخل الكنائس ،هكذا المسرح ال يمكن أن
يسجن داخل المباني المسرحية ،وأشكال التعبير ولغة المسرح ال
يمكن أن تكون ملكية خاصة للممثلين ،تمامًا كما ال يمكن أن تكون

الديانة ملكًا خاصًا لرجال الدين وحسب”
ممثلين مشخصنين لهذه القوى المجردة ،الشخصية إرادة في
المسرح هو صراع إرادات حرة ،منطلقًا من قول هيغل« :جوهر حالة تدفق ،رغبة جامحة تبحث عن اإلشباع في اتجاه هدفها.
المسرح هو صراع إرادات ّ
حرة» ،ومن الممكن أن نعمل مسرحًا ومن ثم تقرر المجموعة الفكرة المركزية_ أو موضوع المسرحية-
من غير مكان مسرحي أو مالبس أو موسيقى ،ولكن ال يمكن وما هو المنبر الذي سينتج عنه .فالمنبر سؤال واضح ومفهوم
أن نعمل مسرحًا من دون صراع.والشرط المسرحي ال يتحقق يوجه للجمهور ويبحث عن أجوبة ،وعلى المتفرجين-الممثلين
– كما يقول ب��وال -إال إذا واجهت اإلرادة القوية الحرة عائقًا أن يكونوا قادرين على التدخل وتقديم الحلول والبدائل .وهو
مساويًا في القوة .فالبطل يجب أن يتعرض لالضطهاد من قبل يقدم المسرح التشريعي كبديل عن الديمقراطيات المعروفة
مضطهد مشخصن .فإذا كان العائق قوة مجردة كالمجتمع أو وعيوبها ،لما يتحقق فيه من شروط الحوار ،والفعل ،والتبادل،
ِ
ّ
الدرامي أن يصنع البطل في مواجهة مع والتغيير.
قوة الدولة ،فإن على
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«المسرح العربي ..مسيرة تتجدد» كتاب شامل عن المسرح العربي
جوان جان
على الرغم من تراجع الحركة المسرحية العربية،
وبشكل خ��اص بعد االض��ط��راب��ات التي شهدتها
وتشهدها بعض ال��دول العربية؛ إال أن الدراسات
واألبحاث مازالت تثري المكتبة المسرحية العربية
بالعديد من اإلنتاجات الفكرية والتنظيرية لهذا
المسرح الذي أصبح عمره يربو عن مئة وستين عامًا.
ومؤخرًا صدر العدد  87من سلسلة كتاب العربي
التي تنشرها وزارة اإلع�لام الكويتية ،وهو يحمل
عنوان «المسرح العربي ..مسيرة تتجدد» ،وفيه
جولة أفق على المسرح العربي في أهم محطاته
ومنعطفاته.
افتتح الكتاب د.سليمان ابراهيم العسكري
رئيس تحرير السلسلة ،حيث أوضح أن هذا الكتاب
يتجول بين مختلف المسارح العربية ،طارحًا األسئلة
ً
ومحلال األعمال المسرحية التي يتوقف عندها،
َّ
راص��دًا لمساتها الثقافية ،وملتمسًا ما تيسر من
حلول ممكنة في هذه الفترة من مراحل حياة المسرح
العربي.
المحور األول من الكتاب جاء تحت عنوان «هوية
المسرح العربي» ،ابتدأه الناقد المسرحي حسن
عطية بمادة بعنوان «المسرح العربي ..هل تعرف
هويته»؟! فكتب يقول « :برغم أن العرب عاشوا في
اسبانيا حتى خرجوا منها عام  1492مع تألق عصر
النهضة وانتشار المسرح في ربوع األندلس آنذاك،
فإنهم أبوا أن يحملوا مع خروجهم ذلك الفن» ..وأكد
عطية أن أولى إشكاليات الكتابة المسرحية العربية
برزت أمام الكاتب العربي في بدايات القرن العشرين،
وهي كيفية صياغة مضمون عربي خالص في بنية
درامية غربية ،وأش��ار إلى أن الربع األول من القرن
العشرين كان زمن تألق فن الغناء على حساب فن
المسرح ،حتى داخل العرض المسرحي ،حيث كان
َّ
العرض المسرحي ُي َسخر لمصلحة اللحن والصوت..
ً
وختم عطية بحثه في هوية المسرح العربي قائال :
«لقد ِول َد المسرح العربي في بداية القرن العشرين
تجريبيًا ،وعاش عقودًا يعاني من التجريب من دون
ُأن يصل إلى مرفأ آمن ،وها هو اليوم يحتضر بعد أن
جبر على أن يعود إلى التجريب الشكلي واالبتعاد
أ ِ
ِّ
المعبرة ،والضياع
عن الجماهير وفقدان قيمة الكلمة
في صخب المسرح الصوتي ،وزحام المسرح الحركي
وبالونات المسرح التجريبي المفرقعة» في إشارة من
َ
عطية إلى غلبة العنصر البصري على بقية عناصر
العرض المسرحي .
وعن أثر كتاب «ألف ليلة وليلة» على المسرح
ً
العربي ،كتب الناقد رياض عصمت قائال« :كان أبو
خليل القباني أول مسرحي ممن حاولوا اإلفادة من
ذلك الكنز الحافل بالخيال والفكاهة والمغامرة ،ورغم
أن الشيخ القباني عمد إلى اختيار حبكاته الدرامية
بصورة تراعي المفاهيم الرقابية السائدة ،وتتالءم
مع أدواته التقنية المحدودة ،فإن مجرد استلهامه
لحكايات الحب وت��ص��وي��ره شخصيات تاريخية
معروفة ،جلب له نقمة المتطرفين» ..وعن الدور الذي
لعبه الكاتب المصري ألفريد فرج في هذا السياق،
يقول عصمت« :لعب ألفريد فرج دورًا ّ
مهمًا للغاية
في تحديث استلهام أل��ف ليلة وليلة مسرحيًا،
فكانت اختياراته حكيمة وال تخلو من الدهاء والخبرة،
بحيث فاق أية مقاربات في المرحلة الوسيطة بينه
وبين القباني وباقي رواد المسرح العربي» ..كما أشار
عصمت إلى أن الكاتب المصري محفوظ عبد الرحمن
اعتمد ب��دوره على حكايات «أل��ف ليلة وليلة» في
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

ّ
وتطرق إلى تجارب
استلهام مسرحياته الكوميدية،
ّ
بعض الكتاب السوريين في هذا المجال.
وتحت عنوان «بين االنفعال الدرامي والغناء
موتًا ..المسرح واألوب��را عالمان ال يلتقيان» ،كتبت
الباحثة نسرين رشدي تقول« :بين العرض المسرحي
الدرامي والعرض الموسيقي األوبرالي عالقة انتماء،
بقدر ما بينهما من اختالفات في مادة العرض ونوعية
المؤدين وأسلوب األداء وطبيعة المشاهدين ،فبينما
تنتمي مادة العرض أو النص الدرامي إلى جنس
أدبي حتى بعد انتقالها إلى حزمة العرض المسرحي
المرئي ينبغي أن تظل محتفظة للنص األدبي بكونه
حجر األس��اس في العروض المسرحية التقليدية
المنتمية إلى مسرح الكلمة ،في حين ينتمي العمل
المسرحي األوبرالي إلى فن الموسيقا ،على الرغم من
وجود عناصر العرض المسرحي ذاتها وأهميتها
ف��ي تحقيق متعة المشاهدة التي ه��ي أس��اس
العرض المرئي» ..وتشير رشدي إلى أن عملية الغناء
ِّ
المعبر لألوبرا ليست سهلة كما
التمثيلي الصادق
قد يتوهم البعض؛ ألنه ال يقتصر على مجرد جمال
الصوت أو قوته وحدها؛ ألن على الفنان األوبرالي أن
يجمع بين وظيفة الممثل وموهبته وأدواته ،وحالوة
ً
الصوت وجماله وقدرته على التعبير ً
غناء وتمثيال في
الوقت نفسه .
من جهته تحدث الكاتب عبيدو باشا عن ضعف
المسرحيات العربية تحت عنوان «ال تراث وال حداثة»
فقال« :المسرحيات العربية ضعيفة ألنها من دون
هواجس ومن دون ذاكرة ،ذلك أن عمل الشباب يبدأ
وكأنه نقطة البداية» وهذا التعميم الذي يفتتح به
باشا مادته يوقعه فيما بعد في تناقضات ليس
أقلها قوله « :إن كبار المسرح العربي ال يزالون يبعثون
دفئًا ونارًا مشتعلة في أوساط شبابية متفاوتة في
ّ
وتطرق باشا إلى تجارب
اللغة وأساليب التعبير»..
مسرحية عربية عدة كتجارب الفاضل الجزيري ومحمد
خميس وجورج ابراهيم والطيب الصديقي والفاضل
الجعايبي وروجيه عساف ..وغيرهم .
واستعرض الفنان نبيل أبو مراد تجربة مسرح
ً
الرحابنة في لبنان قائال« :لعب المسرح الرحباني
دورًا واضحًا في تهيئة النفوس لحركة تغييرية لدى
شريحة واسعة من مشاهديه ،وأوصل هذه الشريحة
إلى مستوى من الوعي؛ بحيث أصبحت جاهزة ّ
لتقبل
أي تغيير في البنى الفكرية واالجتماعية ،ليصبح
المتفرج جاهزًا إلصدار األحكام في ما يريد ،وقادرًا
على التمييز بين واقعه وما يطمح إليه» ..ويضيف أبو
مراد « :والتخاذ قرار كهكذا يجب أن يصل المتفرج
إلى مستوى من المعرفة ،والمسرح الرحباني يشدد
على تقديم نوع من المعرفة إلى جمهوره ،لكنه
يشدد على ربط المعرفة بالمتعة» ..ويتطرق أبو مراد
إلى عدد من األعمال المسرحية التي قدمها الرحابنة
كـ « :أيام فخر الدين-جبال الصوان-بترا» .
بدوره ّ
تطرق الكاتب خالد سليمان إلى مهرجان
قرطاج المسرحي الثاني عشر تحت عنوان «الحب
والتحدي وروح المغامرة»؛ فقال « :كانت ال��دورة
 12أليام قرطاج المسرحية أشبه بخاليا النحل من
حيث التنظيم والحيوية والنشاط ،وبلغ عدد البلدان
المشاركة  16وبلغ عدد الفرق المشاركة  47وعدد
العروض  58باإلضافة إلى معارض للصور والتراث
والفنون التشكيلية» ..وأشار سليمان إلى أن أهم
سمات العروض التونسية التي شاركت في المهرجان
ّ
ّ
القومي والتحديات والمتغيرات
الهم
كانت سيطرة
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.

العالمية ،والجرأة النقدية إزاء الواقع ..وأكد سليمان
أن المهرجانات التونسية تتميز بتفعيل شوارع
مدنها ليشعر الجميع بالحدث الثقافي الذي ينتهي
وتبقى تفاصيله في ذاكرة الضيف والمضيف.
المحور الثاني من الكتاب كان بعنوان «تجارب
مسرحية عربية» ،وكانت البداية مع المخرج المسرحي
أحمد عبد الحليم الذي كتب عن المسرح الكويتي
من لحظة الوالدة إلى مرحلة النضج ،مستعرضًا أهم
المراحل التي َّ
مر بها ،فقال « :إن أهم ما وصلت إليه
الحركة المسرحية الكويتية أنها تأسست على أربع
فرق مسرحية هي :المسرح العربي ومسرح الخليج
العربي والمسرح الشعبي والمسرح الكويتي ،وهذه
المسارح تقدم منذ إنشائها جهودًا فنية استطاعت
أن تمثل الكويت في المحافل العربية مما لفت النظر
إليها» ..وختم عبد الحليم كالمه مشيرًا إلى أن أهم ما
يلفت النظر في المسرح الكويتي هو اهتمام فنانيه
بتقديم مسرحيات لألطفال ،وهي مسرحيات تجد
رواجًا كبيرًا في الكويت .
أما الناقد نديم جرجورة فكتب عن واقع المسرح
اللبناني ،مشيرًا إلى أنه ال يمكن الفصل بين الكالم عن
واقع المسرح اللبناني والحركة المسرحية اللبنانية،
والمستويات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية؛
أي أن مشاهدة أي عمل مسرحي –حسب جرجورة-
تفترض وعيًا ما لدى الجمهور يتجلى في عملية
اختياره وفي أسلوب تواصله مع هذه الحركة ،ذلك أن
َ
المسرحيات اللبنانية والعربية التي ُع ِرضت في لبنان
لم تنجح في إثارة النقاش الفني والثقافي ،ويضيف
« :ال ينفي أحد ُمن العاملين في المسرح اللبناني
أهمية نتاجات ق ِّد َمت خالل الحرب اللبنانية ،منها
َّ
أعمال شكلت امتدادًا لتجارب ما قبل الحرب ،في حين
أن البعض اآلخر انكسر في فوضاه الفكرية والدرامية،
كاسرًا مساره الثقافي ومتقوقعًا في نرجسيته
الضيقة» ..ويؤكد جرجورة أن المسرح السياسي في
لبنان فشل في استكمال حضوره وخضع لشروط
الحرب األهلية ،كما أن المسرح الشعبي انتهى مع
رحيل رائده الفنان حسن عالء الدين .
وتحدث الكاتب خالد سليمان عن المسرح الحر
في مصر ،أي مسرح الفرق الخاصة ،فأكد أن المسرح
المصري َّ
«مر بمراحل عدة عبر ما يقرب من قرنين من
الزمان ،منذ أن انتقل من الشام عبر مارون النقاش
ويعقوب صنوع وأبو خليل القباني؛ حيث كان المناخ
الثقافي في مصر أفضل وأكثر حيوية ،فازدهر مسرح
العلبة اإليطالية الذي جاء من الشام لتتوارى جانبًا
ظواهر مسرحية قديمة مثل خيال الظل» ..ويضيف
تنته
سليمان أنه بانتهاء فترة الحكم الناصري لم
ِ
تجربة مسرح الستينيات ،حيث لمعت بعد ذلك
أسماء في المسرح المصري مثل سمير العصفوري
ومحمود األلفي وفهمي الخولي ومصطفى الدمرداش،
ولم يكن هناك وجود ملموس للفرق الخاصة في
الستينيات باستثناء فرقة الفنانين المتحدين ،وفي
أواخر السبعينيات ظهرت بعض التجارب الخاصة
كتجربة المخرج عبد الرحمن عرنوس الذي أسس فرقة
شباب البحر.
وت��ح��ت ع��ن��وان «دق���ات على خشبة المسرح
المغربي» تحدث الكاتب سعيد الناجي عن المسرح
المغربي فقال « :منذ نهاية الثمانينيات من القرن
الفائت ،وفي أعقاب ّ
تخرج األفواج األولى من المعهد
العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي الذي تم
تأسيسه في مدينة الرباط ،بدأ الحديث عن مسرحيين

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

E-mail : aru@tarassul.sy

محترفين وعن مسرح احترافي» ..وأض��اف« :حافظ
معظم ّ
خريجي المعهد على عالقتهم بالمسرح من
خالل االنخراط بمسرح الهواة أو بتأسيس جمعيات
وفرق كانت تحلم باالحتراف ،وأغلق المعهد أبوابه
أمام الطالب الجدد؛ ألن الدولة ال يمكنها أن تستوعب
كل خريجيه» ..ويشير الناجي إلى أن أغلب َمن ُي ّدون
اآلن محترفين في المسرح المغربي ال يعيشون من
المسرح وحده ،فأغلب القادمين من المعهد المسرحي
موظفون في وزارة الثقافة ،وأغلب القادمين من مسرح
الهواة موظفون في وظيفة عمومية .
ونبقى في المغرب ليحدثنا الكاتب عبد المجيد
ً
شكير عن المادة التراثية في المسرح المغربي قائال
« :إن سمات الممارسة المسرحية المغربية في
لحظة البدايات هي تلك التي أفرزت مسرحًا تقليديًا
يتلمس طريقه نحو ترسيخ مسرح ذي طابع محلي
ً
ً
بوعي فطري ،قدم أعماال فنية اعتمدت تعامال فطريًا
مع المادة التراثية» ..وأشار إلى تجارب الفنان الطيب
الصديقي في هذا اإلطار كما في مسرحيات «المغرب
واحد-المولى إدريس-معركة الملوك الثالثة» وأكد
ّ
أن التراث شكل باستمرار هاجسًا عند المسرحيين
بوصفه مكونًا يعيد إل��ى الممارسة المسرحية
المغربية عالقتها بالبيئة المحلية ،ولكون االشتغال
على التراث وتحويله إلى صيغ فنية يساعد على
تجاوز البنى الدرامية السائدة.
وتحت ع��ن��وان «الرحبانية ..المسرح الغابة»
تحدث الكاتب عبيدو باشا عن التجربة الرحبانية
المسرحية فقال :إن مسرح الرحابنة اهتم بالتعبير
عن جوهر الفكر بأسلوب بسيط ،مع إدراك المسافة
الشاسعة التي تفصل البساطة عن التبسيط ،مؤكدًا
أن الرحابنة قدموا إنتاجًا مسرحيًا ضخمًا بأشعاره
ونصوصه ،أحدث انقالبًا في فنية المسرح وقاد إلى
حركة تجديدية فيه.
وأما المحور الثالث من الكتاب فتناول تجارب
ّ
الفنانين وال��ك��ت��اب :حياة الفهد-فيروز-الطيب
الصديقي-عبد القادر علولة-وليد إخالصي-سليمان
البسام من خالل دراسات وأبحاث كتبها األساتذة :
سليمان الشطي-نبيل أبو مراد-أحمد شرجي-لخضر
منصوري-بغداد أحمد بلية-فايز الداية-أشرف أبو
اليزيد .

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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العدد «»1294

(الموقف األدبي) والبحث عن الحرية

الحرية يا سانشو ،هي أثمن ما
منحته السماء لإلنسان ،وكل الكنوز
المدفونة في البحر والبر ال يمكن أن
تساويها ولهذا ومن أجلها ومن أجل
الشرف ينبغي أن نخاطر بالحياة،
والعبودية الخانقة هي ضد الحرية
وهي أكبر الشرور ،بهذا المقطع يبدأ
األدي��ب مالك صقور رئيس تحرير
الموقف األدب��ي افتتاحية العدد
 492نيسان  2012وقد ضم العدد
المزيد من اإلب��داع��ات في الشعر
والقصة والدراسات وهي كما يلي:
أ ـ افتتاحية العدد:
ـ بحثًا ع��ن ال��ح��ري��ة (دوم���ن
كيشوت أنموذجًا)  1ـ  2مالك صقور.
ب ـ بحوث ودراسات ،مقاالت:
ـ إشكالية األن���ا واآلخ���ر في
الرواية العربية/د .صفاء الدين أحمد
فاضل.
ـ سيرة سيف بن ذي يزن (ما
هو الخيال؟ وما هي الحقيقة؟) /رامي
شريم.
ـ السوسيو نقدية لدراسة النصوص األدبية/د .جبور أم الخير.
ـ نحو مدرسة نقدية عربية في النقد األدب��ي/د .أحمد زياد
محبك.
ـ النقد القديم بين سلطة النص الجاهلي وسلطة النص
الم َ
ُ
حدث/بلوا في حليمة.
ج ـ نافذة:
ّ
األدبية في العشرينيات/أ .د .ممدوح
ـ أحمد شوقي والمعارك
ابو الوي.
د ـ اإلبداع:
ـ الشعر:
ـ باب الكالم /محمد الفهد.
ـ قصائد/ناصر زين الدين.

ـ صفية /نديم الخطيب.
ـ الشجرة/عماد جنيدي.
ـ ب��ح��ار ال��ش��ذا/ص��ب��ح��ي سعيد
قضيماتي.
ُ
الرسم بالظالل/ريما المحمد.
ـ
ـ قصيدتان/ريما المحمد.
ـ ي��وم صعدت ال��ف��راش��ة قطار
الموت /بديع صقور.
 2ـ القصة:
ـ حفيد ابن ابي ُسلمى/محمود
الوهب.
ـ عناق ح��ار على هامش األي��ام
السبعة/علي حجازي.
ـ تشكيل/أنيس إبراهيم.
ـ وجوه في الماء/نصر محسن.
ـ حضور فاطمة/حنان درويش.
ـ الدوامة/رياض طبرة.
هـ ـ قراءات نقدية:
ـ ق��ب��ل��ة ب��ال��ش��م��اس��ي القصة
القصيرة ج��دًا ـ البناء والمعنى/د.
محمد رياض وتار.
ـ تجليات الجنون في الحضور والغياب/سماح حكواتي.
ـ وظائف الراوي وخطاب الهوامش في سيرة جبرا إبراهيم
جبرا/د .زعتر خديجة.
ـ بالد المنافي بين الحداثة والتقليد/فوزات رزق.
ـ جدلية االنتماء والغربة في رواية عند إبراهيم الكوني /د .د.
فرحان اليحيى.
و ـ كتاب العدد
ـ أدباء في حياة ضياء قصبجي ،محمد قرانيا.
ز ـ أسماء في الذاكرة
ـ الدكتور إحسان النص (دقائق في رحاب مسيرته وعطاءاته)،
مصطفى عكرمة.
وصدر مع العدد كتاب الجيب وهو ابن الرومي من اختيار
وتقديم مالك صقور.

جدول نشاطات فرع اتحاد الكتاب العرب بدير الزور خالل شهر أيار
السبت  2012/5/5محاضرة بعنوان (مسرح الطفل وسيطًا تربويًا)
للدكتور شاهر امرير في مقر الفرع الساعة  12.30ظهرًا
السبت  2012/5/12محاضرة بعنوان (جماليات اللغة العربية في
عيون األدباء) للدكتور محمد حسن عبد المحسن في مقر الفرع 12.30
ظهرًا

السبت  2012/5/19محاضرة بعنوان (القدس في الشعر العربي
الفلسطيني) للدكتور ياسين فاعور في مقر الفرع  12.30ظهرًا
السبت  2012/5/26محاضرة بعنوان (اتجاهات النقد األدبي
الحديث) للدكتور أحمد زياد محبك في مقر الفرع  12.30ظهرًا.
والدعوة عامة

نشاط فرع اتحاد الكتاب العرب بطرطوس خالل شهر أيار
اإلثنين  2012/5/7أمسية أدبية للسادة األدباء /سمير جعارة ـ
عزيز نصار ـ محمد غانم ـ محمد وحيد علي./
األح��د  2012/5/13محاضرة بعنوان «سالمة الرؤيا في الزمن
الصعب» لألستاذ عبد الوهاب زيتون.
األحد  2012/5/20أمسية أدبية للسادة /وسام تفاحة ـ رسام صالح
ـ ضحى شعبان ـ محمد علي إسماعيل./
اإلثنين « 2012/5/21قراءة نقدية في روايتي صخرة الخلقين

وصهيل وطن» لألستاذ علم الدين عبد اللطيف.
األحد  2012/5/27محاضرة بعنوان «الحداثة الشعرية السورية ـ
عبد القادر الحصني ـ علي الجندي أنموذجًا» األستاذ يوسف مصطفى.
تقام كافة النشاطات في قاعة المحاضرات في مقل فرع اتحاد
الكتاب العرب في طرطوس
الساعة السادسة مساء
الدعوة عامة

إعالن مزايدة بالظرف المختوم
يعلن فرع اتحاد الكتاب العرب بدير الزور عن مزايدة بالظرف
المختوم الستثمار كشك فرع اتحاد الكتاب العرب بدير الزور الكائن
مقابل األشغال العسكرية على رصيف حديقة النيل.
فعلى من يرغب بالمزايدة تقديم ظرف مختوم إلى فرع االتحاد
اعتبارًا من تاريخ األربعاء  2012/4/25ولغاية الدوام الرسمي بتاريخ

األربعاء .2012/5/16
تفض ال��ع��روض ف��ي جلسة نظامية بتاريخ ي��وم الخميس
 2012/5/17في مقر الفرق ويبدأ االستثمار اعتبارًا من  2012/6/1بعد
توقيع العقد الالزم.
يتم االطالع على الشروط في فرع اتحاد الكتاب العرب.

املدير امل�ســــ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة
رئي�س احتاد الكتاب العرب

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

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى
مدير التحرير :حنــان درويــــــــ�ش
هيئة التحرير:

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

غ�سان كامل ونو�س

لي�س �آخراً

من طرف واحد!
لم أكن أتصور أنني سأعود -بعد هذا العمر -إلى احتراقات الحب من طرف
واحد!
لكن هل عالقتنا كذلك؟! ال أعتقد؛ رغم أن ما من اعتراف أو بوح ..وهل يتطلب
األمر ذلك؟!
ً
وهل هناك ما يمنع من أن تكون لي موئال آمنًا ،ومالذًا رضيًا ،أو أن أتمنى أن
يكون ذلك ،وأرغب به وأسعى إليه؟!
وهل هناك ما يمنع أن تبادلني الشعور ذاته ،والرغبة عينها؟!
فلسنا من ّ
فجين متباعدين ،ولسنا في ذروتين متناوئتين ،أو في برجين
عاجيين ،ولسنا من طينتين متنافرتين ،وما بيننا ليس جديدًا أو غريبًا أو مستغربًا،
ُ
ولست بعيدًا عن القلب ،ولست يائسًا وال قانطًا ،وال أخشى المبادرة ،وال أنتظرها
ُ
ألسباب ّ
أقدرها ،وأعرف أنك ستفعل حين تستطيع ،لو كنت تستطيع! ولست أخشى
الواشين ،فليست مشاعري إليك سرية ،وال موقفي نحوك متذبذبًا ،كالكثيرين
سواي ،تجاهك وتجاه سواك ..وليست خطواتي إليك مترددة ،وال قناعتي بك مثار
ّ
ّ
شك أو تهافت أو تهتك!!
لكن الضجيج الذي يتعالى بين األصوات المنكرة ،يضيع وقع النبرة المحببة،
ويفسد طعم البوح الشفيف ..واالزدحام المفتعل في الطريق إليك أو إلى سواك ،ال
ً
يترك مجاال لصوغ عبارة تليق ،رغم أن ما بيننا ال يحتاج إلى عبارات!
إن أصداء العابرين بجلبة وجشع ونهم ،ومخلفاتهم التي تكاد ّ
تغص بها
الدروب واألحياز ،تجعل الوصول إليك صعبًا ،وليس الخوف ما يمنعني ،وال الحياء؛
والحبيب يزار!!
ٌ
َّ
َ
َ
أحد كامل؛ ما كنت فيه ،وما أقدمت عليه ،ما بت
ليست المشكلة فيك ،وما من ٍ
َ
فيه ،وما صرت إليه ،كل ذلك يدفعني أكثر فأكثر إلى أن أكون مثلك ،معك ،إلى
جانبك ،في مسارك ،في يقينك ،وثباتك ،وتضحياتك ،وصبرك ،وتفانيك ..وعزتك!
ُ
لست تابعًا لك وال لسواك ،ولن أكون؛ وأنا واثق أنك ال تسعى إلى أن يكون لك
تابعون ،وال ترضى بمن هم مستعدون لذلك ،ويتزلفون حين تكون ّ
قويًا ،وأنت
ُ
لست يائسًا ،فما زالت ّ
ّ
لدي الحماسة ،وما تزال القدرة على القراءة والمتابعة،
القوي؛
َ
َ
بقية ،ما تزال؛ ولست َ
وما تزال القناعة ،وفي العمر ّ
آخر الخلق ،وال أجمل الكائنات؛
فيمكن أن يكون األجمل لم يولد بعد!
ُ َ ّ
ِّ
كل شيء ،ألنّ
ُ
حز ُن أنني ال أستطيع قول ما أريد ،كل ما أريد ،وقد ال أريد قول
ما ي ِ
ّ
ذلك سيتركني عاريًا أمام الناس ،أمامك ،وهذا ما ال أريده ،اآلن على األقل!
ّ
وهذا ال يعني أنني ال أتمنى أن أكون شفافًا؛ كنت كذلك ،وسأبقى؛ ألنني
منسجم مع نفسي وأفكاري وقناعاتي ،وال أخاف أن أدفع ّ
أي ثمن في سبيل ذلك؛
ّ
وال أقوم بعمل أخجل من أن أذكره ،أو يذكره سواي تشفيًا أو انتقامًا مني أو منك!
ما ُيقل ُق ّ
أن سواي يجهر بمشاعره التي قد تنحدر ،بكلمات وأساليب وحاالت
ِ
ال ّ
ّ
تسر ،وال تريح ،وال تليق ،وإن كانت تعبر عن مستوى ضحل في التفكير ،وقدر
ضئيل من األخالق..
ّ
غض ُب أن كائنات مثلنا ترضى أن يعم الخراب؛ بل تدعمه ،وتمارسه،
ما ُي ِ
َ
َ
َ
ْ
وتطلبه ،وتجاهر به أو تفاخرُ ..ويستكث ُر َعل ّي أن أهفو إليك ،أو أرنو إلى مقامك/
ّ
مقامي ،أو أتطلع إلى بهائك ،أو أستعذب زمنك ،أو مآلك/مآلي!!
ّ
ّ
ّ
يعز ّ
ومفوضي العبور؛ وهل أضمن
علي أن أبعث برسالة ،أخاف من قطاع السبل،
نوايا الرسول أو سالمة ما يقول؟!
ّ
ّ
يصعب ّ
علي أن يكون لك كل هذه القدرة على الصبر والظفر ،وتحظى بهذا
َ
ِّ
ِّ
ّ
ِّ
والمعبرين..
القدر من الجمال والجالل ،وال أكون أول المقدرين المهنئين
ّ
لكن ما يواسي أنني واثق أنك واثق!!
ٌ
ّ
للملمات؛ كنت حاضرًا لذلك ،ولكل ما يحدث ،وما أزال،
حاضر
وما يواسي أنني
ُ
ولست في مخبأ أو جحر ،ولست وحدي ،الكثيرون مثلي ،ممن ليسوا من الراغبين
بالرقص في الهواء ،وال السجود في العتمة ،وال من أصحاب الرعونة في االقتراب
ّ
واالبتعاد ،والحب والكره ،وليسوا من مدمني العفونة والتخفي!!
ما يواسي ثقتي أننا سنلتقي ،ألنني ّ
جاد في مسيري ،وقد كان قراري ،وما
ٌ
يزال؛ وأنني
مؤمن بسالمة الحواس واالتجاه والرؤى!!
***
gassan.k.w@mail.sy

