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العدد «»1295

| ُ�سهيل َّ
ال�شعار

الفيضان والحريق..

كان الثوب الجميل كومة من الخيطان قبل
أن ُيحاك من قبل أصابع مبدعة ،والطرق العريضة
كانت ّ
ضيقة قبل المشي عليها ،وعقد اللؤلؤ كان
ّ
ّ
متفرقة قبل أن يجمعه الخيط ،وباجتماع
حبات
ّ
الحجارة الكبيرة ُول���دت القلعة ،وبالتدريب
ّ
ّ
المترهل ظهرت العضلة ،وبكتابة
المستمر للحم
ً
مئات الصفحات ووضعها إلى بعضها بعضا
ّ
تكونت الرواية؛ إذ إن ال يمكن لخيط واحد أن
ً
يصنع ثوبًا جميال ،وال بصخرة كبيرة تولد القلعة،
وال بصفحة واحدة تكون الرواية أو تكتمل ،وال
بنغمة يتيمة ّ
تتم األغنية.
بعض الصغار يظنون أن الشمس
تشرق علينا في كل صباح بال تعب ،والغيوم
ُ
تسقط مطرها ف��وق السهول والجبال بيسر
وبساطة ،والعاصفة الهوجاء يعتقدون أنها
ّ
تهب فجأة.
لكن ذلك غير صحيح أبدًا...
ّ
فأشعة الشمس الواصلة إلينا بوداعة ورقة
لاّ
ال يحصل وصولها إ بعد مخاض مؤلم وعسير..
لقد ّ
مرت بمراحل وتفاعالت عظيمة حدثت هناك
فوق وجه الشمس ،وداخل رحمها العميق..

ّ
انضم إلى بعضه بعضًا ،وكومة
والغيوم التي حملت إلينا الثلج والمطر ،مجرى النهار إذا
ّ
والرعد والبرق ،ما كان ذلك ليحدث لوال تبخر من الحصى الرخيصة قد تقلب شاحنة كبيرة،
مياه المحيطات ،وتكاثف القطرات الصغيرة وإبرة العقرب قد تقتل حصانًا إذا لدغته ،وناب
ّ
ً
ً
وجباال من األفعى األبيض قد ّ
يحول دم َمن يعضه إلى ّ
ّ
سم
وتجمعها واتحادها ،لتشكل كتال
الغيوم تسوقها الرياح بعد ذلك صوب السهول أسود.
ّ لاّ
حتى الكلمة ال تتكون إ باجتماع حروفها،
وقمم الجبال..
ّ لاّ
والعواصف واألعاصير التي يظن البعض والجمر ال يومض إ باتحاد فحمه ،والبرق ال يضيء
لاّ
لاّ
أنها تهب فجأة ،وتكتسح في طريقها كل شيء ،إ من بين العتمة ،والفجر ال يظهر إ من وراء
لاّ
ّ
الظلمة ،وقوس قزح ال تشرق ألوانه إ بتكاثف
لم تحدث لوال التخمر المؤلم ،والصبر الطويل.
وليس العطر سوى خالصة عشرات المئات الغيوم من حوله ،وكلما ازدادت الغيوم وكثرت
لاّ
من تيجان الزهور ،وليس الزيت إ عصير آلالف فوقه ازدادت ألوانه إشراقًا وسطعت ابتهاجًا..
ّ
كل كبير ال بد أنه كان صغيرًا في يوم ما ..وكل
الحبات من الزيتون ،وليس العسل إال جهدًا
ّ
جبار كان ضعيفًا لينًا ذات يوم ،أال ترى التماسيح
متواصل لمئات العامالت من النحل لجمع رحيق
َ
العمالقة كيف خرجت من بيوض صغيرة؟! ومن
الورود.
ّ
يصدق أن تلك النخلة الطويلة كانت بلحة،
وليست اآلالت الضخمة ،والعربات المجنزرة كان
إلاّ قطعًا صغيرة من الفوالذ والحديد ،جمعتها وتلك السنديانة العظيمة كانت ّ
حبة بلوط،
إل��ى بعضها بعضًا قطع أصغر من المسامير والبحيرة الواسعة كانت بركة ماء؟ والعاصفة
ّ
متفرقة ،اجتمعت
العاتية كانت أمطارًا ورياحًا
والبراغي..
لتهب ُم ّ
وباالجتماع تولد القوةّ ،
ّ
وحدة في وجه اليباس..
ويتم االكتمال..
ولم يكن الفيضان إال قطرات ماء..
إن مجموعة من الثعالب ق��ادرة على
لاّ
ّ
ولم يحدث الحريق إ من شرارة ضئيلة..
هزيمة النمر إذا اتحدت ،والتراب الناعم يسد

ْ
برشت
| وفيق �أ�سعد
لم أكن شاهدًا على تزاوج مفردات ابن عربي
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وال على فاتحة الكتاب إهداء
لم أطلب للصورة يد اإليقاع على سنة الشاعر وقصيدته
لم أقرأ الفاتحة على نية التوفيق
ال...
لم أحضر والدة سارتر

لست أحد تالميذ المسيح
أو مرضى فرويد
ال سيف الخليفة
ال مسخ كافكا
ال غودو الذي عاد
وال كلب دالي األندلسي
ال...
لست من اختراع البنج ،جائزة الديناميت..

أو موت المذياع

ال...

لم أكن مع بيكاسو وهو يرسم آنسات آفينيون

ال...

ال مع غجر لوركا

أنا من انتعلتني القصيدة

ال مع التكعيبين في صالحة الخريف
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األرغفة الساخنة
| �سليمان ال�سلمان
األرغفة الساخنة جلبت البسمات من
ّ
القدسية..
جذور القمح وصالة األنفاس
ّ
أسمعها مع كل لقمة تدور ..وتدور لتحيي
العروق في األجساد ،وأنت أيتها األرض..
المروية بالجراح ..أراك ..أراك ..فأنحني،
يدي بحفنتين ّ
ألمأل ّ
ورديتين من ترابك،
فيهما حديث يطول من تاريخ العذاب
والفرح ،األمل واليأس ..فكل ما ينسكب
من مطر في السماء ،ودم��وع في عيون
ُّ
ينصب
البشر وأل��ق في حبات النجوم..
عشقًا في عروق األرض التي ال تنام فيها
بذورها.
فهي صاحية أبدًا ..مفتحة القلب في
أشعة الشمس حين تشرق ،وفي أحالمها
حين تغيب..
أيتها األرغفة الساخنة في منافذ
خرجت من الحريق،
النار ..ابتسمي ..لقد
ِ
لتصبحي آيات في البريق.
ان��ظ��ري العيون ،يلتمع اللؤلؤ في
مائها ..فتضيء رغبة الفرح جوانح األلق،
في النظرات ...ليقف أمامك العابرون ،في
أفواههم الشوق ،وفي صدورهم النبض..
إنها رائحتك الشهية ،تالحق المسافات،
وتقف بين الحقول والعصافير ،بين
الناس والرغبات وكلها تسأل عنك ،ولمن
تكونين..؟!
ف��ي ب�ل�ادي ..ال يتأخر الخصب عن
ً
شتاء فتجبلها
م��وع��ده ..تنتشر البذور
األيدي والقلوب بتراب األمل ..فال تغفو؛
ّ
متأهبة لتعانق الربيع ،فتنهض
تختبئ
من شفاه التراب ألنها كلمات الخضرة،
وتظل تبذل الجهد ،والعمل ..حتى تصبح
البراعم بذور الطحين..
فتتقدم نحو أجنحة اللهب لتخرج
أقمارًا لها عطرها المميز وطعمها اللذيذ،
ً
دافئة في دم القلب ،تصنع لونه أمال
للبداية والصعود؛ فهي نسغ األرض الذي
ال يذوب إال في أفواه الناس ،ليغدو قوة
ً
ً
وأمال ،وعمال..
ي��واك��ب دائ���رة ال��زم��ن ،يقف معها،
ويمضي ..فالزمن يظلم ألجلك مرتين .مرة
ّ
للعطاء ،متفلتا مطرًا من أحضان الغيم
الداكن ..ومرة للعذاب حين تعتدي ظلمة
األفكار على التراب وال��م��اء ،على الخبز
والبشر.
وهنا ال يظل أح��د في ه��دأة النوم..
فالغفلة قاتلة ألنها مجرى ّ
سيئ لألشرار،
لدعاة الجهل ،والتخلف..
إن الغفلة ..تعتل ال��ن��داءات ،تميت
ُ َ
ال��خ��ط��ا ،تشرب م��ن دم األخ���وة تسقي
الرصاص دخان بارودها القادم مع الشرر..
فهل نغفل عنك ،نحن أبناء التراب،
أيتها األرغفة الساخنة! إننا ّ
حراس الحقول
واألفران ،ال نرضى باألبالسة الواقفين على
المفارق ،بأثواب قصيرة األردان ،ولحى
طويلة ،تقودهم سالسل المال إلى أسوأ
حال..
أيتها األرغ��ف��ة الضاحكة كوجوه
معك ،نسعى لنكون ضحكة
األطفال ..كلنا ِ
الفرح في أفواه المتعبين ...فافرحي كما
تشتهين.
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أوباما لن يفوز برئاسة ثانية
| د .يو�سف جاد احلق
مع اق��ت��راب موعد االنتخابات األمريكية ،يبدو
للمراقب أن الرئيس باراك أوباما لن يحظى بالفوز لفترة
رئاسية ثانية ،تحقق له حلمه في البقاء أربع سنوات
أخرى في البيت األبيض ،على رأس الدولة األكبر في
العالم ،أو التي يتخيل بعضهم – وعلى رأسهم أمريكا
نفسها ــ أنها ما زالت كذلك.
أما األسباب التي سوف تحول دون عودته إلى
الرئاسة مرة ثانية ،فأهمها ما يلي:
ً
 - 1الرئيس باراك (حسين) أوباما لم َ
يؤت به أصال
إال لهدف واحد و وحيد ،هو التمهيد لوصول شخصية
ُ
ُ
يهودية .لحما و دما ،لرئاسة أمريكا .بمعنى أن الرجل
ليس أكثر من (قنطرة عبور) إلى هذا الموقع ،الذي سوف
ّ
يمكنهم ،بعد ذلك ،من السيطرة الفعلية على مجريات
األحداث ،ووسائل الضغط والتأثير في عالم المستقبل.
وهو حلم قديم ،لطالما راود أذهان بني صهيون لحكم
العالم (فعليًا) ،وإن يكن بوساطة أمريكا (ظاهريًا).
ولقد كان هذا مخططهم حسب (بروتوكوالت حكماء
صهيون) في مطالع القرن الماضي.
ً
أما لماذا كان ال بد من إقامة (جسر عبور) أوال ،فذلك
لمعرفتهم بأنهم لو تقدموا بيهودي إلى هذا المنصب
مباشرة فلربما يتعذر عليهم الوصول إلى هدفهم
المنشود بسهولة ،أما وقد جاء إليه رئيس (مسلم) أبوه
(حسين) وإن يكن قد تخلى عن إسالمه من أجل هذا
المنصب؛ فهذا ال يشفع له عندهم .أما واألمر كذلك فإن
أحدًا لن يستطيع بعد اآلن الوقوف معترضًا أو معارضًا
إياهم بسبب االنتماء إلى اليهود ،وإال فهو (عنصري)،
(الس��ام��ي)( ،حاقد) عليهم ،وسيف (الهولوكست)،
ً
فضال عن تهمة (الالسامية) سيشرعان إلسكاته ،وربما
محاكمته بموجب قانون جورج بوش الذي أصدره في
أواخر أيام واليته ،في هذا الصدد انصياعًا لرغباتهم.
 -2األزمة المالية – االقتصادية التي تعاني منها
أمريكا منذ أواخر أيام الرئيس (جورج دبليوبوس) نتيجة
لحروبه العدوانية العشوائية على العالم اإلسالمي،
مبتدأ بأفغانستان و العراق ،ثم الصومال والسودان- ،
واآلن في عهد أوباما سوريا ،وإيران المرشحة لمثل ذلك
ـــ ونحن ال نتجنى على هذا الرجل ،فهو الذي أعلنها حربًا
(صليبية) ،كما وصف المسلمين (بالفاشست) ،ناهيك
عن دمغهم بصفة (اإلرهاب) .و ما ذلك كله إال تملقًا و
نفاقًا ،إرضاء لبني صهيون الذين لم يتورع عن التضحية
بأرواح مواطنيه من األمريكيين ،من أجلهم في أكثر من
مكان من العالم .األزمة المالية – االقتصادية الطاحنة
ًّ
هذه ال يبدو أن هناك حال لها في المدى المنظور ،أي
في خالل األيام المتبقية للرئيس أوباما ،التي سوف
تحسب عليه ،و من ثم تسهم في اإلطاحة به .و ها هي
نسبة شعبيته تتدنى منذ اآلن – بفعل اللوبي اليهودي
و المحافظين الجدد – إلى نسبة  %40حسب آخر
اإلحصاءات الموثوقة .و ال ينبغي أن تفوتنا اإلشارة إلى
الرقم المخيف للعجز في ميزان المدفوعات ،و للمديونية
األمريكية ،و هو أربع ترلييونات من ال��دوالرات؛ بل إن
أمريكا دخلت مرحلة الخطر في هذا الشأن؛ إذ شرعت
في طبع أوراق النقد بمليارات الدوالرات (بال رصيد) من
الناتج القومي أو احتياطي الذهب أو غيرهما ،من عناصر
التغطية للعملة المطبوعة ،التي تطرح اآلن في األسواق
العالمية .والعالم كله أمسى يعرف هذه الحقيقة
المرعبة ...اقتصاديًا ...التي ال بد أن تنعكس سلبًا على
مركز الواليات المتحدة في السياسة الدولية.
 -3سعي السيدة (ه��ي�لاري كلينتون) الحثيث
إلى البيت األبيض الذي تحلم بالعودة إليه ،رئيسة
الواليات المتحدة هذه المرة – وإن لم تعلن عن ذلك
حتى اآلن – و ذل��ك بعد فشلها – و ربما تعويضًا
عنه – أمام أوباما ،ثم تبوئها منصب وزيرة الخارجية
كترضية لها ولحزبها ،وها نحن نراها تعمد دائمًا إلى
تصدر المشهد السياسي في المحافل الدولية ،ربما
أكثر من أوباما نفسه .و هي تحاول الظهور في شتى

المناسبات بغطرستها المقيتة ،و عنهجيتها الواضحة،
واستعالئها األكثر وضوحًا ،ال سيما على الدول الصغيرة
والشعوب الفقيرة والضعيفة ،وكأنها تروم االنتقام من
العالم كله ،تعويضًا عن جرحها الكليم الذي سببه لها
ثنائي كلينتون – ليفنسكي!..
 -4ضعف الرئيس أوباما البادي للعيان ،منذ أوائل
أيام رئاسته عام ( .)2009و قد تمثل ذلك في عجزه
عن الوفاء بكثير من الوعود و العهود التي قطعها على
نفسه و أطلقها هنا و هناك ،ال سيما تلك التي أعلنها
في خطابه الشهير .بجامعة القاهرة؛ منها على سبيل
المثال ال الحصر:
وعده القاطع بإغالق معتقل (غوانتا نامو) ،و طي
صفحته السوداء ،التي كشفت عن الوجه الحقيقي
للسياسة األمريكية العنصرية ،و ضربها عرض الحائط
باإلنسان و حقوقه ،خالفًا الدعاءاتها الكاذبة المضللة.
ولكن أوباما عجز عن تحقيق ذلك الوعد إزاء رفض الغالة
الحاقدين من أعوانه( ،بوش – تشيني – رايس) وآخرين.
عجزه الواضح والفاضح عن الوفاء بوعده المتعلق
بالدولة الفلسطينية؛ فهو لم يلبث أن تنكر لذلك
الوعد انصياعًا إلرادة (نتنياهو) االغتصابية اإلجرامية؛
بل إنه أكثر من ذلك أوعز لمندوبه في مجلس األمن
باستعمال حق (الفيتو) إلجهاض قراره بهذا الشأن،
ً
جملة وتفصيال.
انسحاب الجيش األمريكي المهين من العراق
عام  2011بما يشبه الفرار ،طلبًا للسالمة ،على مشهد
ومسمع من العالم أجمع.
ارتباكه المعيب ،و تخبطه المريع في أفغانستان،
ً
وما يتكبده جيشه هناك ،فضال عن جيوش حلف الناتو
– من خسائر فادحة في العتاد واألرواح ،بحيث أصبح
ذلك الجيش العرمرم ال يملك القدرة على حماية جنوده
أنفسهم.
فشله الذريع في مسألة (النووي اإليراني) أمام
صمود إيران ،و عدم مباالتها بتهديداته وتهويالته،
ومن ورائه جوقة هيالري كلينتون ،التي أثبتت بجالء أن
أمريكا لم تعد ،في هذه األيام ،أكثر من (نمر من ورق)!..
ضعفه المشين أمام (بنيامين نتنياهو) في كل
مرة يحج فيها هذا األخير إلى أمريكا ،حتى بلغ األمر
أن يتعامل الكونجرس األمريكي مع نتنياهو وكأنه
هو رئيس الواليات المتحدة ،وليس رئيسهم الواقف
ً
إلى ج��واره متخاذال كالتابع ،هو ال��ذي لم يحظ من
التصفيق والتبجيل عشر ما حظي به نتنياهو .كان
أعضاء الكونجرس جميعًا يهبون وقوفًا وعاصفة من
تصفيقهم تهز أرك��ان المكان كلما تفوه نتنياهو
بكلمتين ..عفوًا( ..جوهرتين) من منجم عبقريته !..لقد
بلغ عدد مرات هذه التظاهرة المثيرة لالشمئزاز تسعًا
وعشرين مرة في نصف ساعة ،كما أحصاها ّ
العادون في
الصحافة ووسائل اإلعالم كلها.
نعود إلى القول بأن ه��ؤالء اليهود ومن معهم
عملوا ،منذ البداية على استخدام (أوباما) جسرًا للعبور
إلى المنصب الذي طالما داعب أحالمهم ،لكي يحققوا
من خالله ما طمحوا إليه على مدى قرن أو أكثر .ولقد
وصلوا اآلن بمخططهم هذا – احتالل كرسي الرئاسة
األمريكية – إلى مبتغاه ومنتهاه .ولسوف يخلي أوباما
– بفضلهم – كرسيه لكي يحتله المرشح اليهودي
القادم إلى البيت األبيض.
على أية حال.
تلك ُّ
أمانيهم .ولكن وتيرة التغيير العالمية
المتسارعة ،سوف تتجه بالعالم إلى منحى آخر ،ليس
في حسبانهم ،ما من شأنه أن يحبط سعيهم ،ويقلب
السحر على الساحر ،وينهي ،من ثم ،حكاية الهيمنة
األمريكية – اليهودية إلى األبد ،و لتصبح هذه واحدة
من حكايا التاريخ البائدة.
هم ِّ
يقدرون ..ولكن تضحك األقدار.
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

العداء المشترك لسورية
سعت الدوائر الغربية والصهيونية إلى تبني سياسة التفتيت والتفكيك
ألطياف المجتمع السوري؛ وبثت شحنة عالية من التباغض والحقد فيما بينها...
وقد وجدت ضالتها في بعض تيارات المعارضة وال سيما الخارجية ،ممثلة بما
سمي (مجلس استانبول) وقد صممت على دعمه ودعم بعض أطياف المعارضة
األخرى؛ وبخاصة ما يسمى بالجيش الحر بالمال والسالح؛ وتدريب العناصر
ً
العسكرية الفارة من الجيش ،أو األفراد المسلحين من السوريين وغيرهم فضال
عن تشجيع االنقسام داخل الجيش العربي السوري؛ والعمل على شق صفوفه
بكل األشكال.
وقامت األدوات المتورطة بتهريب السالح إلى سورية بعمليات شهيرة
آخرها تلك التي أجهز عليها الجيش اللبناني يوم األحد (2012 /4 /29م)،
إذ ذكرت وكاالت األنباء أن السفينة (لطف الله  )2تحمل رشاشات متنوعة
وكثيرة خفيفة وثقيلة وذخائر وقذائف مدفعية نوع (ستنغر) وصواريخ
(سام )7وقواذف (آر بي ج) وكميات من ( )T.N.Tوتقدر زنتها بما يزيد على
مئة وخمسين طنًا ويتكون طاقمها من ( )11شخصًا يقودهم قبطان يتصل
بالقرابة مع مالك السفينة السيد (محمد حسين خفاجي) السوري األصل من
أرواد؛ والقاطن في ليبيا .وقد اتجهت من بنغازي في ليبيا إلى تركيا ثم رجعت
إلى اإلسكندرية ومنها إلى مخزن لألسلحة في طرابلس في (سلعاتا) ومن ثم
إلى سورية مارة بالسواحل الفلسطينية التي يسيطر الكيان الصهيوني على
مياهها اإلقليمية ......وهنا نتساءل :لماذا تتحول بعض األمكنة في ليبيا
ولبنان إلى منصة تخريب ضد سورية؟ ولصالح من يعمل القائمون عليها؟ هل
هم حقًا مع الشعب السوري ،أو أنهم يريدون قتله؟!
ولذلك تجاهل عدد من أطياف المعارضة ،ومن يدعمها في الخارج رغبة
سورية نظامًا ودولة في الحل السياسي لألزمة ،ولم يقبلوا أي مصالحة تتجاوز
الندوب والجروح النازفة ،وكانوا قد تجاهلوا تقرير بعثة مراقبي الجامعة العربية
إلى سورية برئاسة الفريق الدابي؛ ثم بدؤوا يشككون في خطة عنان قبل أن
أقرها باإلجماع بالقرار ( )2042ثم ّ
يبدأ تنفيذها؛ علمًا أن مجلس األمن َّ
أقر
عدد المراقبين لتنفيذها بالقرار ( )2043تاريخ (2012/4/21م) وعددهم()300
مراقب غير مسلح ،ولمدة تسعين يومًا ...وال ننسى أن اإلدارة األمريكية شككت
في نتائجها سلفًا؛ وهددت باتخاذ عقوبات شديدة إثرها.
وقد تجاهلت سورية هذه التهديدات ،ووافقت على إيقاف إطالق النار
مع المسلحين بتاريخ (2012/4/10م) على أن توقف المعارضة المتمردة
التحريض؛ وأن يوقف القتلة ارتكاب المجازر بحق المواطنين والجيش وقوات
حفظ النظام وأن يتم الحوار الوطني للوصول إلى اتفاق يرضي األطراف كلها،
وبرعاية دولية ،وعلى رأسها روسيا والصين.
ً
وعلى الرغم من النية الصادقة لسورية في حل األزمة حال سياسيًا فما
زالت الدوائر الغربية تدعم بعض أطياف المعارضة وبخاصة الخارجية؛ وتوجه
اللكمات القوية لخطة عنان إلفشالها؛ وتعمل على إنفاذ مخططاتها إلسقاط
النظام ،ولم يكن مؤتمر باريس (2012/4/20م) إال لهذه الغاية وحضره وزراء
خارجية أعداء سورية ومارست اإلدارة األمريكية رأس حربة لتدمير الدولة
السورية؛ وكانت تدعمها في ذلك فرنسا وإنكلترا .ولعل آخر ما قامت به اإلدارة
ُّ
األمريكية حض السيناتور األمريكي (جوزيف ليبرمان) لكل من المسؤولين
السعوديين والقطريين على دعم المسلحين في سورية بالمال والسالح .إن
(ليبرمان) ـ أحد صقور اإلدارة األمريكية ـ لم يتورع أن يكون داعية للحرب
على سورية بحجة دعم الشعب السوري في أثناء زيارته للسعودية في
(2012/4/30م) ...،ولم يتورع في (2012/5/2م) عن التصريح بذلك لوكاالت
ً
األنباء اللبنانية؛ فضال عن زيارته لمن سماهم الالجئين السوريين في وادي
خالد وشمال لبنان ،ومن ثم بدأ يحث الحكومة اللبنانية على مساعدة الشعب
السوري ويحرضها على النظام الوطني السوري ...وكان في ذلك كله يذرف
دموع التماسيح كما يفعل مساعد وزير الخارجية األمريكية (جيفري فيلتمان)
الذي بقي أربعة أيام في لبنان ،وتقاطعت زيارته مع زيارة (ليبرمان)؛ وفيها
جال على جماعة ( 14آذار) التي رأت في زيارته إنعاشًا لمشروعها المرتبط
بأمريكا ودول الخليج...
وال ننسى في هذا المجال اإلشارة إلى أن الدوائر الغربية عامة واألمريكية
خاصة تتخذ القاعدة وسيلة أو ذريعة إلى اتهام ال��دول باإلرهاب بعد أن
تستنفذ أغراضها منها ...أي إنها تجعل هذه الدولة أو تلك راعية له أو عاجزة
عن مواجهته فتتدخل في شؤونها بحجة محاربة اإلرهاب كما حدث في عدد
من الدول كأفغانستان والصومال.
وبناء على ذلك كله لم يبق سالح لسورية إال إخالص شعبها النتمائه
الوطني ،ووعيه النافذ لما يحاك له لتفويت أي فرصة ضده ،وضد وطنه الذي
يعد األبهى واألنصع.
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مشكالت المترجمين مع األفكار المزيفة عن اللغة
| يوجني �أ .نيدا
أفترض أن مشكالت الترجمة واحدة في كل
أنحاء العالم ،وإذا تباينت من بلد إلى آخر ففي
الدرجة ،ليس إال .ما يلي بعض معاناة المترجمين
في االتحاد األوروبي .وبسبب تركيزها على اللغة،
أرى أنها مفيدة لنا نحن المترجمين العرب ،ألن
مشكالتنا مع اللغة هي أكثر تعقيدًا من مثيلتها
في االتحاد األوروبي.
تبدأ المشكلة بمعاناة المثقفين من األفكار
المزيفة الكثيرة عن اللغة .فغالبًا ما يفترض
الناس أنه إذا كان المترجمون ال يحتاجون إال
إلى معجم جيد وكتاب قواعد شامل ،فيمكنهم
أن يترجموا أية وثيقة إلى أية لغة .والمؤسف أن
معظم الناس ال يدركون أنه في الوقت الذي ينشر
فيه معجم ضخم ،يكون خارج الزمن الواقعي بنحو
 20إلى  25سنة ،ألن وضعه يأخذ كل ذلك الوقت
للقيام بالبحث الضروري بشأن استخدام اللغة .وإذا
اعتمد البحث على الوثائق المكتوبة ،يتضاعف
ذلك الزمن كثيرًا .وبالتالي على المترجم المؤهل
تمامًا أن يكون لديه معلومات أكثر من أي معجم،
وهي معلومات دقيقة تتمحور حول الطريقة التي
تلتقي فيها الكلمات إلنتاج نص واضح يبعث
الفرح في نفس القارئ.
ويتخيل ناشرون كثر أنه يمكنهم أن يرسلوا
إلى قريب يدرس لغة أجنبية نصوصًا لترجمتها،
لكن النتائج المثيرة للشفقة لهذا النوع من
العمل شائعة جدًا .ويعتقد صناعي ما أن دليل
تشغيل آلته واضح تمامًا في اللغة األصلية إلى
درجة يمكن ألي مترجم أن يقدم ترجمة دقيقة
له ،ومع ذلك تثبت ترجمة اإلعالنات والبروشورات
اإلرشادية أنها بالضبط وثائق غريبة ومضللة غالبًا.
وي��ح��اول بعضهم أن يثبت أن الكثير من
الترجمات سوف تكون مفهومة بالكامل ،إذا لم
يستخدم المترجمون إال األشكال األكثر قدمًا
ونقاء للغة .ويلومون «اإلفساد» المستمر للغتهم
باالستعارة من اللغات األجنبية .لكن ال توجد لغات
نقية .في الواقع ،أكثر من نصف مفردات اللغة
اإلنكليزية تأتي من لغات في كل أنحاء العالم،
ً
مثال  Tomatoمن االسبانية و  Thugمن الهندية
و  Kimonoمن اليابانية  Tabooمن اللغات
البولينزية في جنوب المحيط الهادئ .فاالستعارة
هي دم الحياة المعجمية في كل اللغات.
وفي محاولة الدفاع عن النقاوة في اللغة ،يصر
كثيرون على أن الحديث يجب أن يتبع كلمات
واللغة المكتوبة ونحوها ،ألن النصوص المكتوبة
هي دائمًا أكثر دقة وموثوقية .لكن غالبًا ال يعي
معظم األشخاص الذين يحاولون محاكاة اللغة
المكتوبة في حديثهم مدى ظهورهم بمظهر
المعلمين .فاللغة المدرسية هي اللهجة البالغية،
وه��ي أكثر فقرًا في الفعالية التواصلية ،ألن
اللغة المكتوبة تفتقر إلى الخصائص الصوتية
الشفهية الجديرة بالمالحظة في نبرة الصوت
والتنغيم وسرعة الكالم ،وعلو الصوت ونماذج
النطق واإليقاع الذاخر بالمعاني في التواصل
الشفهي .في الواقع ،نبرة ساخطة ما للصوت
يمكن أن تغير معنى أحبك إل��ى تعبير عن
الكراهية واالزدراء .ورفع الصوت المفرط يمكن أن
يشير إلى أن المتكلم يحاول أن يغطي جهله.
ويدفع واقع أن فهم اللغة المكتوبة يكون
غالبًا أكثر صعوبة م��ن فهم اللغة المحكية
كثيرين إلى استنتاج أنه بقدر ما يصعب فهم
النص يكون أكثر موثوقية .وليس من شك في

| حترير :ح�سام الدين خ�ضور
أنهم عرفوا من خالل تجربتهم في قراءة العقود
أو الخطابات القانونية ،مدى صعوبة فهم اللغة
ومدى ترابط المعاني .لذلك ،يفترضون أنه إذا
كانت الترجمة عصية على الفهم ،فألنها تتبع
األصل كلمة مقابل كلمة تقريبًا ،وبالتالي يجب أن
تكون بحكم طبيعتها أفضل.
وي��ق��در ع��دم ال��وض��وح ،السيما ف��ي بعض
النصوص الدينية ،عاليًا ،ألن نصًا كهذا يبدو
يخاطب شيئًا ما من أس��رار اإليمان والعالقات
الروحية الحميمة مع الله أو قوى ما فوق الطبيعة.
عالوة على ذلك ،غالبًا ما ّ
تعد القدرة على فهم مثل
هذه النصوص الصعبة إشارة إلى القدرات الروحية
المتفوقة أو نعمة مقدسة خاصة .ومع ذلك يقر
بعضهم بأنه يفضل نصًا دينيًا ال يفهمه بالكامل،
عندئذ يستثنى من المتطلبات األخالقية أو
ألنه
ٍ
المعنوية التي تتضمنها تلك الكتابات.
األشخاص الذين قلما يؤمنون بالكتب غالبًا ما
يؤمنون كثيرًا باألمثال المألوفة واألقوال المأثورة.
يظنون أن تلك األقوال قد اختبرها الزمن وبالتالي
فهي صحيحة .على سبيل المثال ،يستشهد
كثيرون بالقول المعروف“ :االستثناء يثبت
القاعدة” ،كطريقة للتعامل مع الوقائع التي ال
تجد برهانًا مناسبًا .هم ببساطة ال يدركون أنه
عندما استخدم هذا القول ألول مرة ،كانت كلمة
“يثبت  ”proveتعني “يختبر  .”testوهذا
صحيح ،ألن االستثناءات تختبر قاعدة ما .والعبارة
كما تستخدم في وقتنا الحاضر هي محض هراء.
ُوي َّ
سوى الجدل حول استخدام اللغة عادة
بالبحث عن الكلمات في معجم ما أو بمحاولة
إيجاد تعبير مناسب في كتاب أو كتيب في
َ
ً
األسلوب .مثال ُينتقد متكلمو االنكليزية الذين
يستخدمون كلمة  Firsterألن كلمة  firstذات
معنى مطلق دالليًا ،وبالتالي ال يمكن أن توجد لها
صيغة تفضيل أو صيغة تفضيل عليا .لكن في
اليونانية القديمة كلمة األول توجد في صيغة
التفضيل وفي صيغة التفضيل العليا protos-
 . proteros- protistosوهاتان الصيغتان هما
شكالن تأكيديان موجودان على الرغم من أنهما
مستحيلتان منطقيًا.
ويمكن لألشكال التي تطبع فيها النصوص
ً
أن تكون مصدرًا لسوء فهم اللغة أيضًا .مثال،
يعتقد أن��اس كثر من متكلمي اإلنكليزية أن
الشيء الذي يقدم في قالب شعري هو ببساطة
فكرة صاحبه ،في حين يشير شكل النثر إلى شيء
ما حقيقي وموثوق .وماله داللته في هذا الصدد،
أن أحد مترجمي الكتاب المقدس يرى أن الشعرية
تناسب نصوصًا معينة في العبرية واليونانية،
لذلك نشر كل ترجماته نثرًا ،مؤكدًا على أنه إذا
قدمت ترجمات الشعر في شكل شعري ،فسيصر
الناس على أن تلك الكلمات هي أفكار الناس
وليست رسالة من الله .طبعًا هذه االستنتاجات
مناقضة تمامًا ألهمية الشعر في العهد القديم.
فبسبب التعبيرات الرمزية والقوالب الموزونة،
ّ
عدت النصوص الشعرية ملهمة بوحي من الله.
وهناك أشخاص كثر مقتنعون بأن الترجمات
ال يمكنها أن تحدث إال بين اللغات التي تمتلك
معاجم وكتب قواعد ،ألن اللغات يجب أن توجد في
الكتب .في الواقع ،اللغة موجودة في رؤوس الناس
وفي تلك الشبكات المعقدة من الكروموزومات
التي تختزن كميات ال تصدق من المعلومات،
التي يمكن أن يعاد تفعيلها بسرعة كبيرة إلى

درجة يستطيع فيها الناس أن «يتكلموا حتى
قبل أن يفكروا» ـ شيء يفعله أناس كثر ،وبالتالي
يعانون من عقابيل ما يقولون.
يبدو أن اللغات ترتبط على األق��ل بثالث
مجموعات من الشبكات هي )1( :شبكة أولية
تقوم بعمل القوالب لتمييز األصوات والكلمات
والعالقات النحوية وعكس العملية في إنتاج
الرسائل الشفهية ،و( )2منطقة ذات عالقة
بالمفاهيم في الدماغ ،حيث تختزن المفاهيم،
و( )3شبكة ثالثة تربط شبكة التمييز واإلنتاج
بمنطقة المفاهيم .وتعقيد الشبكات الدماغية
هي أبعد من الخيال وهي مع الكون تشكالن
اللغزين الكبيرين في وجود اإلنسان.
وفكرة أن اللغة تعتمد على المعاجم وكتب
النحو أساسية في تفكير أشخاص كثر إلى درجة
ال يستطيعون أن يدركوا كيف يمكن القيام
بترجمة في لغة ال تمتلك تلك األدوات الحاسمة.
ألن الناس يربطون اللغة بالنصوص المطبوعة،
غالبًا ما يصرون على أنه من غير الممكن ترجمة
شيء ما مثل الكتاب المقدس إلى ما يطلق عليه
لغة بدائية .في الواقع ،طبعًا ،ال يوجد مثل هذا
الشيء المعروف بلغة بدائية ،بمعنى لغة ال
تمتلك أكثر من مئات عدة من الكلمات من دون
أي نحو .ولغات الناس ذات الثقافة المادية
المحدودة هي مع عشرات اآلالف من الكلمات
والبنى النحوية أكثر تعقيدًا من أي شيء يوجد
في اللغات الهندوأوروبية .فعلى سبيل المثال،
الفعل النموذجي في لغة كويتشوا الهندية
األمريكية الذي يبدأ بجزر ما يمكن أن يتبع بأكثر
من عشرين مجموعة ذات الحقات في أكثر من
ثمانية مواقع ،مع أكثر من عشرين ألف شكل
مختلف لفعل واحد.
يمكن لتنوعات الثقافة أن تحدث طرقًا
ً
مختلفة جدًا في الحديث عن تجارب محددة .مثال،
يتم التعبير في إحدى اللغات الميلينيزية في
غينيا الجديدة عن كلمة غفران بـ»ال يعلق عظام
الفكين».؛ ففي هذا المجتمع القائم على قطع
الرؤوس عادة تنقذ العائلة جسد ضحية يسقط
صريعًا في كمين ومن ثم عند الدفن تزيل بحذر
الفك وتعلقه على دعامة الباب ،لتذكير كل فرد
في العائلة أنه في يوم ما في المستقبل على
كل عضو في هذه العائلة أن ينتقم للميت بقتل
العائلة المسؤولة عن القتل .والمثير أن نالحظ
أن الفك ّ
يعد رمزًا للشخص المتوفى ألنه مرتبط
إلى حد كبير بالكالم ،الذي يميزه معظم الناس
بوصفه سمة مميزة للشخص .لكن الشخص
الذي يتسامح عما حدث فيدعى «الشخص الذي
ال يستلم الفكين ».ووفقًا لذلك ،في الكالم عن
غفران الله عن الناس في ترجمة العهد الجديد
في اللغة المحلية يقول النص ببساطة« :الرب ال
يعلق فكين».
بسبب التنوع الواسع للغات في العالم ،التي
تقدر بما يزيد عن  4000لغة ،لكن مع نصف ذلك
العدد يمثل نحو  %99على األقل من سكان العالم،
يصر بعضهم على أن ما هو ضروري هو حقًا لغة
دولية يمكن تعلمها بسرعة واستخدامها بشكل
صحيح .وبالتالي ،يحث كثيرون على استخدام لغة
مصطنعة مثل االسبرانتو ،لكن مفردات االسبرانتو
تعتمد إلى حد كبير على اللغات الهندو أوروبية
وتستبعد آالف اللغات األخرى .ومع ذلك فالعائق
الحقيقي أمام االسبرانتو هو افتقارها إلى ثقافة

تدعمها .فلغة ما هي دائمًا جزء أساسي من ثقافة
ما :الجزء األكثر تميزًا بين خصائصها ،نموذج
مفاهيم ثقافية متماثلة والوسيلة التي ال غنى
عنها لنقل ثقافة ما من جيل إلى جيل .فاللغة
ظاهرة متفاعلة تتطلب مشاركة أعضاء لغة ثقافة
ما بشكل دائم.
ً
وعلى الرغم من أن االسبرانتو ليست حال
للتواصل الواسع االنتشار ،تحقق اللغة اإلنكليزية
هذا ال��دور على نحو متزايد .فرسائل الفاكس
والبريد اإللكتروني والسينما ونشرات أخبار السي
إن إن تنشر استخدام اللغة اإلنكليزية بسرعة
ال تصدق .واللغة اإلنكليزية هي اللغة الرسمية
للسفر الجوي ،وهي األكثر استخدامًا في اللقاءات
الدولية .هذا ال يعني ،في كل حال ،أن متكلمي
اللغة اإلنكليزية يوافقون أكثر فأكثر على
استخدام اإلنكليزية .في الواقع ،تتطور أشكال
ً
مميزة من اإلنكليزية في كل أنحاء العالم ،مثال
هناك إنكليزية في هونغ كونغ ،والفيليبين،
وأستراليا والهند وجنوب أفريقيا وبريطانيا
وأمريكا وكندا .أما على مستوى التكنولوجيا
متنام ،لكن في اللغة
والتجارة فثمة توافق
ٍ
العادية للحياة اليومية يمكن للمرء أن يتأكد
من أن التنويعات المختلفة لإلنكليزية تميل
للتزايد ،إلى درجة تطورت فيها تنويعات محلية
لإلنكليزية في كل من إنكلترا والواليات المتحدة.
غالبًا ما يفترض بعضهم أن المترجمين
األفضل هم األكثر تدفقًا في الحديث بلغتين
واألكثر اطالعًا على ثقافتين ،لكن ه��ذا ليس
صحيحًا دائ��م��ًا .في ال��واق��ع ،بعض من ينتقل
باستمرار بين لغتين ليس هو المترجم األفضل
ألنه ليس حساسًا بالكامل للتعبير األكثر مالءمة
في لغة متلقية محددة .والمترجمون األفضل؛
هم الحساسون بشكل كامل الستخدام اللغة في
لغتهم األم ،والمطلعون إلى أقصى حد على ثقافة
لغة المصدر التي يترجمون منها ،التي غالبًا ما
تثبت أنها أكثر أهمية من الخبرة اللغوية.
واألخ��ط��اء األكثر جدية في الترجمة عادة
ليست نتاج سوء فهم لغة النص؛ بل نتيجة عدم
ً
دقة المعرفة والحساسية للفروق الثقافية .فمثال
َ
ستشهد بها كثيرًا:
الجزء األول من العبارة التي ُي
«حكومة الشعب بالشعب وللشعب» غالبًا ما تفهم
بأنها «الحكومة التي تنتمي إلى الشعب» لكن
الترجمة الصحيحة هي «الحكومة التي تستقي
سلطاتها من الشعب».
ونظرًا ألن ال��ق��درة على الترجمة والتأويل
تبدو طبيعية ألي شخص يتكلم لغتين أو لغات
متعددةّ ،
يقيم معظم الناس المعرفة والمهارة
ً
المطلوبة ليكون المرء مترجمًا مؤهال تمامًا تقييمًا
متدنيًا نسبيًا .وبالتالي إذا كانت الترجمة ال
تتطلب أكثر من معرفة لغتين ،إذن لماذا ينبغي
أن ُيدفع للمترجم أكثر مما ُيدفع لسكرتير مكتب
يتكلم لغتين؟ وربما رغبة الناشرين بقبول
ترجمات بائسة ومضللة سبب آخر يفسر اعتبار
المترجمين المحترفين مثل مؤلفين محبطين.
لكن كثافة التواصل اللغوي البيني ّ
يغير ذلك،
وسيلعب المترجمون المحترفون والمترجمون
الفوريون دورًا استراتيجيًا ال مناص منه في عالم
يدرك فيه الناس أن القدرة اللغوية البينية غالية
وخطيرة أيضًا .فالترجمات أو التأويالت الخاطئة
يمكن أن تفجر العالم.
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الدون كيشوت في اآلداب العالمية
دو�ستويف�سكي عن الدون كي�شوت

| ممدوح �أبوالوي
أثارت شخصية الدون كيشوت اهتمام
دوستويفسكي ( )1881-1821خ�لال حياته
ّ
ّ
وتكون فهم دوستويفسكي
اإلبداعية كلها.
النهائي لهذه الشخصية في السبعينيات من
القرن التاسع عشر ،فتحدد وتعمق فهم الكاتب
الروسي للشخصية الرئيسية لرواية سيرفانتس
( )1616-1547في الفترة اآلنفة الذكر .تشير إلى
ذلك تصريحاته التي تحمل طابع اإلعجاب الكبير.
فيكتب في مجلته الشهرية « يوميات كاتب «
عام  1877عن»الدون كيشوت «« :إنها عمل عظيم
على مستوى األدب العالمي» .وه��ي « إحدى
األعمال التي تهدى للبشرية مرة كل قرون عدة،
« ويتمنى دوستويفسكي أن تتعرف الشبيبة
بشكل معمق على هذه الرواية .فيقول »:التعرف
إلى هذا العمل ،الذي هو أكثر األعمال عظمة وكآبة
من بين كل األعمال التي أبدعتها عبقرية اإلنسان،
سيرقى بالشبيبة إلى رؤية عظيمة ،وستثير في
قلبه أسئلة عظيمة ،وستساعده على االبتعاد عن
عبودية أصنام المجتمع األبدية والغبية ،والتخلي
عن االعتداد بالذات والحرص السيئ «( )1ويختتم
دوستويفسكي قوله عن سيرفانتس وروايته:
«ال يوجد في العالم كله أعمق وأقوى
من هذا المؤلف .إنه حتى اآلن الكلمة األخيرة
واألعظم للفكر اإلنساني .إنه السخرية األكثر مرارة
 ،التي استطاع اإلنسان التعبير عنها .ولو ّأن الكرة
األرضية انتهت ،وتعرض الناس لسؤال في مكان
ما»:هل فهمتم معنى حياتكم على األرض ،وما
هي استنتاجاتكم «؟ فإن اإلنسان يستطيع أن
يجيب على السؤال األنف الذكر ،يكفي أن يقدم
رواية «الدون كيشوت « ويقول :هذا هو فهمي
للحياة ،وقد تستطيعون الحكم ّ
علي من خالل هذا
الكتاب»()2
ويذكر دوستويفسكي اسم سيرفانتس
ورواي��ت��ه وبطلها في مذكراته ويومياته التي
سجلها في هذه الفترة ،مما يدل على أن شخصية
الدون كيشوت احتلت مكانة متميزة في تفكير
ّ
الروسي.
الكاتب
تورغينيف عن الدون كيشوت :ألقى الكاتب
ّ
الروسي العظيم إيفان تورغينيف في العاشر
ً
من كانون الثاني عام  1860كلمة في جمعية
مساعدة العلماء واألدب��اء والمحتاجين بعنوان»
ّ
هاملت و دون كيشوت» )3(.وفضل تورغينيف
شخصية الدون كيشوت على هاملت.
تنطوي هذه الكلمة على درس نقدي رصين,
إذ تبرز بمنزلة التلقي لهذين األثرين اإلبداعيين
العالميين ولبطليهما ,فالبيئة السياسية
واالجتماعية والثقافية التي عاش تورغينيف
( )1883-1818في ظاللها محيط جماهيري يرى
في األدب ً
وعاء لخدمة الشعب .لذا ال نجد غرابة
في موقف تورغينيف من هاملت حين يصفه
باألنانية والتردد واالستعالء:
«أم��ث��ال هاملت ال نفع منهم للجماهير,
ألنهم ال يعطون الجماهير شيئًا ,وال يستطيعون
أي هدف ,ألنهم ال يسعون إلى ّ
قيادتها إلى ّ
أي

دوستويفسكي
هدف محدد ...وأمثال هاملت يرون ّأن الجماهير
ترتدي ثيابًا قذرة ,وتعيش حياة خشنة ,وهاملت
أرستقراطي ليس فقط ب��والدت��ه ,وإنما أيضًا
بطبيعته» )4(.وانطالقًا من رؤيته اإلنسانية ,يرى
ً
تورغينيف في دون كيشوت بطال يسعى إلى
إرساء أسس العدالة االجتماعية:
“أم��ا دون كيشوت ففقير إل��ى درجة
التوسل تقريبًا.ال توجد لديه أي أرزاق أو عالقات,
وحيدًا يأخذ على عاتقه مهمة اقتالع الشر من
جذوره ,والدفاع عن المظلومين ,في العالم كله,
وحماية الغرباء)5(”.
وي��ؤك��د تورغينيف أن المشاهد
الكوميدية التي تصور دون كيشوت وهو يهجم
على الطواحين الهوائية ليست مجرد فنتازيا؛ بل
تحمل في طياتها رموزًا ودالالت كثيفة:
“ولكن هذه الصورة الكوميدية يجب
أال تبعدنا عن المعنى الذي تتضمنه ,من يضحي
بنفسه ,عليه أن ال يحسب النتائج ,وأال يفكر في
الضرر أو الفائدة ,وإال فلن يقدم على التضحية
بالنفس)6 (”.
ّ
العربي المعاصر
الدون كيشوت في الشعر
ولقد استلهم الشاعر نزار قباني (-1923
 )1998شخصية دون كيشوت في قصيدة «
الممثلون «عام  1978التي يقول فيها:
محاكم التفتيش عادت ...والمفتشون
والدونكيشوتيون ...ما زالوا يشخصون) 7(...
وكذلك في قصيدة «راشيل وأخواتها»عام
 1996يقول الشاعر:
انتظرنا قرشيًا واحدًا
دون كيشوتًا واحدًا ()8
وكذلك في دي��وان ممدوح ع��دوان «نحن...
دون كيشوت» ,وديوان الشاعر التونسي الهادي
التليلي «كوابيس دون كيشوت» ,وديوان الشاعر
السوري حسان عطوان « معمودية الدم» وغيرهم.
ّ
العربي
الدون كيشوت في النقد
ّ
ويرى أحمد أمين ( )1954-1887أن سرفانتس
أراد « ...أن يصور لنا ضربًا من الناس يعيش

في أوهامه ،وتتملكه فكرة خاطئة فتتحكم في
ّ
سلوكه ،كأنما هي حق واقع)9(»...
ويقول د .عبد الرحمن بدوي الذي ترجم «دون
ّ
االسبانية «والموضوع األساسي في
كيشوت» عن
القصة هو التعارض بين أحوال وأعمال الوسط
االجتماعي ،...وبين فكرة غريبة جدًا هي أن يصبح
ً
فارسًا ج��واال ،وأن يبعث بذلك العصر الوسيط،
ومهمة الفارس الجوال هي حماية المستضعفين،
ومعاقبة المجرمين ،وتصحيح األخطاء ،والقضاء
على الجرائم ،والفصل بين المنازعات لصالح
العدالة)10(»...
ويكتب :الدكتور حسن حميد في كتابه
ّ
األرجوانية» عن شخصية الدون كيشوت:
«البقع
ّ
«إن دون كيشوت مصاب بلوثتين جميلتين
ال شفاء منهما ،األول��ى :لوثة الفروسية والبحث
عن الشهرة .والثانية :لوثة العشق والبحث عن
الطهارة والعذرية» ( )11ويرى حسن حميد في
مقال بعنوان «تلك الثنائية» كتبه في جريدة
األسبوع األدبي ،العدد ( )634تاريخ ّ 1999/1/9أن
هناك ثنائية في شخصية دون كيشوت ،فهو
من ناحية ف��ارس ومن ناحية يتلقى الضربات
واإلهانات(.)12
المصادر والهوامش:
دوستويفسكي ,المؤلفات الكاملة,المجلد,12
ّ
الروسية.
موسكو،ص،235المصدر باللغة
 -2المصدر السابق - 3.مجلة اآلداب األجنبية
العدد  ،71صيف ،1992
هاملت والد ون كيشوت،ترجمة
الدكتور:ممدوح أبوالوي ،ص ّ 65
،أما المصدر
ّ
الروسية ,تورغينيف ,مختارات ,المجلد
باللغة
السادس ,موسكو,1968 ,ص289
ّ
العربية ,ص 74
 -4المصدر السابق باللغة
 -5المصدر السابق ص 72
 -6المصدر السابق ص 72

 -7نزار قباني ،األعمال السياسية الكاملة,
مجلد 3بيروت
 -8المصدر السابق ,مجلد 9
 )-9أحمد أمين ،قصة األدب في العالم ،الجزء
الثاني ،القاهرة ،الطبعة الثانية،1960 ،ص.8
-10عبد الرحمن بدوي ،مقدمة لترجمة دون
كيشوت ،لسرفانتس ،الجزء األول ،القاهرة ،دار
ّ
العربية.
النهضة
 )-11حسن حميد ،البقع األرجوانية
في الرواية الغربية ،دمشق ،اتحاد الكتاب
العرب ،1999،ص . 127
ّ
األدبي ،دمشق،
-12حسن حميد ،األسبوع
ّ
اتحاد الكتاب العرب ،العدد ( )643تاريخ
.1999/1/9
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الح ْكم» أُنموذج ًا
الديمقراطية في مسرح توفيق الحكيم « شجرة ُ
| حورية حممد حمو
ّ
يعد توفيق الحكيم ( 1898ـ  )1988أول من
أدخ��ل األدب المسرحي إل��ى الوطن العربي ،علمًا
بأن «مارون النقاش» أول من أدخل الفن المسرحي
ّ
وتعد مسرحية «أهل الكهف»
إلى الوطن العربي.
المسرحية األولى المكتملة فنيًا التي كتبها الحكيم،
وذلك في عام ( )1933عندما كان يعمل نائبًا في
األرياف.
ّ
رك��ز توفيق الحكيم في بداية أعماله على
ّ
والحب والجمال ،وأكد ضرورة
االهتمام بقيم الخير
ّ
استقاللية الفكر وحريته ،ومجد الفنان ألنه يدفع
ّ
يهتم آنذاك
ضريبة الخلق واإلب��داع « ،»1ولم يكن
بالشؤون السياسية اهتمامًا مباشرًا ،لكنه بعد
عام « »1937دخل حقل السياسة من خالل بعض
المساجالت التي دارت بينه وبين الدكتور منصور
ّ
يسوغ اقتحامه ه��ذا العالم بقوله:
فهمي ،وراح
(أتسمع هذه الضوضاء التي ارتفع صداها إلى أبراجنا
العاجية ،فأفسدت علينا هدوءنا وتفكيرنا ؟ ..لعلك
ٌ
هستيريا « السياسة ..التي أصيب
ً
قائل معي هي « ً
بها هذا البلد دفعة واحدة ..إذ وصل بخار السياسة،
فأنذر إذن
إلى تلك القمم الباردة في ٍ
أمة من األممِ ،
بالويل ،وتنبأ بأن رأس األمة قد لعب به ال��داء ..فما
رأس األمة في حقيقة األمر إال مفكروها المجردون)..
«.»2
ٌ
لقد دخل الحكيم عالم السياسة وهو مدرك
خطرها ال��ذي يمكن أن يؤثر في فكر المفكرين،
وأعمال المبدعين ،وهو الذي دعا إلى ض��رورة عزل
الفكر والعلم والفن عن عالم السياسة ألنها تفسد
الفكر والفن معًا؛ إذ نسمعه يقول في المساجلة
السابقة ..( :إن رعد الثورة وصياح الثوار لم يبلغ صداه
ّ
أبراج العلم وقمم الفكر ..هذا الرأس قد ظل ثابتًا لم
تلعب بـه السياسة ...هادئًا ال يتأثر بانقالب ،أو فتح،
أو حرب ،إال ما وقع في ميدان العلم والفكر « 3 ».)..لقد
أكد الحكيم بهذا التصريح َ
ترفعه عن عالم السياسة،
ٍ
إال أنه في الحقيقة قد عالج بعض القضايا السياسية
بشكل غير مباشر في بعض أعماله الروائية؛ نذكر
ٍ
منها «عودة ال��روح» و «يوميات نائب في األرياف»
و»عصفور من الشرق» ،وذلك عندما تحدث عن الواقع
السياسي واالجتماعي الذي عايشه وص��وره ،وهذا
ّ
يدل داللة واضحة على أنه ال يمكن أن نلغي عالقة
األدب والفن بالسياسة؛ ألننا عندها نلغي عالقتهما
بالحياة.
إال أن اهتمامه المباشر بالشؤون السياسة في
الفن المسرحي كان في عام ( )1939عندما كتب
ُ ْ
ً
الحكم» التي مثلت تحوال
مسرحية «براكسا أو مشكلة
واضحًا في فنه؛ إذ ّ
عبر فيها عن فكر ٍة سياسية،
وقد يكون السبب في هذا التحول أن الحكيم في
هذه المرحلة بدأ يكتب في مجالت سياسية ،وقرر
أن يراعي المهنة ،أو ربما بسبب األحوال السياسية
المضطربة التي عانت منها البالد ،وسيطرة أحزاب
األقلية على األغلبية رغم أنف الشعب ،أو ربما يكون
بسبب التأثر بالحرب العالمية الثانية التي ّ
خيم
شبحها على البالد « 4« .المهم أن الحكيم راح يدلي
صلة بالحياة السياسية آنذاك؛ إذ نراه قد
بآراء ذات ٍ
ٍ
نعى موت المثل العليا في الفن والفكر والسياسة،
وراح يدعو إل��ى تخليص جسم األم��ة ورأسها من
المادية والوصولية.
ّ ًّ
حسا وطنيًا ولم
لقد امتلك توفيق الحكيم
يعش يومًا على هامش األحداث؛ إذ لم يترك قضية
من قضايا األمة إال وكان له رأي فيها ،ولم يعش في
برج عاجي بعيدًا عن أحداث العصر وقضاياه ،وهو
الذي أكد فيما بعد أنه لم يعزل الفكر والفن يومًا
عن أحداث السياسة؛ إذ قال( :ولم يخطر في بالي قط
نشاط سياسي أو اجتماعي،
أن أعزل الفكر عن أي
ٍ

فالعزلة التي دعوت إليها هي العزلة عن السياسيين
ال عن السياسة ،وعن األحزاب ال عن المجتمع« 5 « )..
ولعل المتتبع لمسيرة الحكيم يالحظ ذلك
بوضوح ،فإبداعاته األدبية والفنية تشهد له بذلك؛
ّ
وسجل
إذ عاش األح��داث السياسية واالجتماعية
مواقف متعددة حيالها؛ بل إن الحكيم كان من أكثر
ّ
ّ
واالجتماعية؛ إذ ال
السياسية
بالحياة
اهتماما
الكتاب
ً
ً
ً
ً
نكاد نجد مشكلة سياسية عالمية أو محلية عرضت
في أثناء حياته األدبية إال وكان له فيها رأي محدد؛
تعليق
مقال أو
عمل فني أو أدبي ففي ٍ
إن لم يكن في ٍ
ٍ
مباشر.
ٍ
ّ
التنظيري:إن
الديمقراطية على الصعيد

الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه،
وه��ي تدخل في صميم الحياة السياسية ،إنها
تقوم على االنتخابات الشعبية؛ وتجعل من الشعب
ّ
المرجع األول واألخير في الشؤون كلها ،وتستند إلى
ترجيح السلطة االستشارية على السلطة التنفيذية؛
أي ترجيح مجلس الشعب على ال���وزارة ،وتستند
إلى سيادة القانون وإلى حرية الشعب في تقرير
مصيره .إال أن توفيق الحكيم يرى أن هناك فرقًا
ّ
بين الديمقراطية الحقة بمفهومها المتعارف عليه
والديمقراطية المطبقة في مصر ،وهو يدرك حقيقة
الديمقراطية ،ويعرف أنها ليست (كلمة تقال في
الخطب ،ألنها جميلة ذات رنين ،وال هي بناء شامخ
يسمونه «البرلمان» ،لكن الديمقراطية هي روح
المساواة واإلخاء وحرية الفكر المكفولة للجميع ..وإن
عناصر
كل طعنة تصيب كتلة الوطن فتحللها إلى ً
أو طوائف إنما هي طعنة مسمومة تصل مباشرة إلى
قلب األمة وصميم الديمقراطية)»»6؛ إال أن الحكيم قد
لمس في أثناء خدمته في األرياف عمليات تزييف
الديمقراطية عن طريق تزييف أصوات الناخبين،
ً
وبناء عليه فقد أعلن في مساجالته أن الديمقراطية
ّ
التي تجلت في أهم صورها في االنتخابات الحرة
قد خلت في بالده من المعقولية ،وسيطرت عليها
ُ
األه��واء والمصالح الشخصية ،وغ��دت تقاس بما
خير مادي لشراء
يصيب خاللها
الفالح المحروم من ٍ
ّ
صوته؛ لذا فقد صور الديمقراطية التي تمارس في
بالده بقولهّ :
(إن الديمقراطية هي أن رهطًا من الجياع

الحفاة يمنحون مرتبًا شهريًا قدره أربعون جنيهًا
لرهط آخر من الثراة العتاة»7 »)..
ٍ
ولعل أكثر ما يفسد الديمقراطية ـ في رأي
الحكيم ـ هي فساد أجهزة الحكومة ،واختالل عالقة
الرؤوساء بمرؤوسيهم ،وتفشي الجبن واالرتجال
والمحسوبية والتواكل بين غالبية موظفي الدولة
« ،»8وقد رفض الحكيم هذا المظهر غير الالئق
للديمقراطية ،وراح يهاجمه ويسخر من عمليات
االنتخابات الصورية التي ال تمثل إرادة الشعب.
وتحدث عن مدى انعكاس ذلك على سلوك أفراد
األمة ،ورأى أن الشعب بدأ يفقد الثقة بالمثل العليا،
ّ
وتغيرت أخالقه ،وراح يبحث عن المكاسب المادية
« ،»9ولعل السبب في ذلك ـ كما يرى ـ يعود إلى أن
األحزاب قد فقدت أهم ّ
مقومات قيامها؛ إذ يقول:
(إن كلمة أحزاب ـ كما تفهم في مصر ـ تطلق في
الحقيقة على سبيل التجوز؛ إذ ليس في مصر حزب
بالمعنى الحقيقي لكلمة حزب كما تفهم وتستعمل
في النظم الديمقراطية الصحيحة ،إنما في مصر
ّ
فرق منفصلة تسمى أحزابًا ،ال هم لكل فرقة من هذه
«الفرق» إال «توزيع» المقاعد البرلمانية ،والحصول على
المناصب الوزارية وتنظيم حركة «تذاكر» االنتخابات،
أما برنامج « الرواية « فليس من ّ
أحد التفكير
هم ٍ
فيه)»10« .
ويرى أن هذه األحزاب مثلت طبقة األثرياء وكبار
المالك ،الذين ال ّ
هم لهم إال الوصول إلى الحكم،

توفيق الحكيم
ويرى أن دور المثقفين والمفكرين كان محدودًا؛ لذا
فقد ضعف الدور الفكري واالجتماعي لهذه األحزاب،
واقتصر عملها على النشاط السياسي« 11 « .
وأشار إلى أن فساد األجهزة الحكومية في مصر
هو من مظاهر الديمقراطية المزيفة ،وقد يكون
المقال األهم الذي كتبه وعالج فيه فساد اإلدارة
الحكومية هو مقال بعنوان «دولة العميان»؛ إذ ّ
قدم
فيه أمثلة للتضارب بين تصرفات الوزارات والمصالح
المختلفة بصورة ال تحدث إال في دول ٍ��ة أهلها من
العميان« 12 « .
وق��د راق��ب الحكيم مصالح الشعب من خالل
ً
وتواكال؛ لذا فقد ّ
شن هجومًا
ممثليه ،فلمس عجزًا
ً
على ممثلي الشعب في مصر آن��ذاك ،فنشر مقاال
في مجلة «آخ��ر ساعة» بعنوان« :أن��ا عدو المرأة...
والنظام البرلماني..ألن طبيعة االثنين في الغالب
واحدة ..الثرثرة « وقال في هذا المقال ..( :إن هذه
الديمقراطية كما تفهمونها وتزاولونها في مصر
هي أصلح أداة لتوليد الحكم..غير الصالح)؛ ودعا
ّ
في المقال نفسه إل��ى ع��دم االنبهار بكل ما هو
غربي ،ومحاولة تطبيق الديمقراطية بما يتناسب
مع ّ
مقومات الدولة المصرية؛ إذ قال( :وإنه ينبغي
لكم أال تنبهروا باأللفاظ األوربية وال تتقيدوا بالنظم
األجنبية ،وأال تترددوا في اتباع ما فيه النفع الحقيقي
وترك ما فيه الغرم وضياع الوقت).
ّ
ّ
ودعا الحكيم إلى حل البرلمان ألنه شكل عنصر
تعطيل في وجه ّ
تقدم األمة ،ورأى أن ال ّبد من العمل
على تحقيق ما فيه مصلحة األمة ومصلحة الوطن؛ إذ
يقول( :فإذا اتضح لكم يومًا أن البرلمان وما ينفق عليه
من آالف الجنيهات سنويًا هو غرم ال غنم فيه فحولوه
في الحال إلى «مصنع» طائرات تحشد فيه ـ بدل
جموع األعيان الموسرين ـ أفواج العمال المصريين
من أولئك المساكين المتسكعين العاطلين الذين
ً
يلتقطون فتات المقاهي والبارات حتى يعملوا عمال
شريفًا ..نعم فلئن كان قد كتب على القبة الخضراء أن
تخرج شيئًا في الهواء ،فال ينبغي أن يكون الصياح
والخطب) .وكأنه يريد أن يقول إن الحياة النيابية
هي معمل كالم ،والخير عنده أن يسكت هؤالء أو أن
أفعال ال أقوالُ .ويذكر
يعملوا بصمت ،فالوقت وقت
ٍ
أن توفيق الحكيم قد صدر بحقه بسبب هذا المقال
ّ
ٌ
أمر وزاري يؤنبه ،ويقضي بخصم خمسة عشر يومًا
من راتبه« 13 « .
وعلى ما يبدو فإن هذا القرار ال��وزاري ترك أثرًا
في نفس الحكيم ،وجعله يتمسك بضرورة حرية
ّ
المطبقة في
الفكر ،وراح يوجه النقد إلى الديمقراطية

بالده آنذاك ،وقد يكون للموقف السلبي الذي وقفه
ّ
أصدقاؤه من األدباء والكتاب المبدعين أكبر األثر في
نفسه ألنهم لم ًيدافعوا عنه ،ولم يسجلوا موقفًا ،وقد
شكا ذلك صراحة عندما قال( :ولم يحفل أصدقائي
وال زمالئي وال قرائي بما حدث لي ،ولم يدركوا الخطر
الذي يهدد األدب واألدباء إذا هم شعروا يومًا أنهم
ال يستطيعون أن يخرجوا مما في نفوسهم»14« ).
إال أن الحكيم لم يثنه هذا األمر عن االستمرار
بمسيرته واإلدالء بآرائه؛ إذ راح يدافع عن حرية الرأي
ً
قائال( :الرأي الصريح الحر قوة ينبغي أال تخلو منها
أمة من األمم اآلخذه بأسباب الحضارة ،ووجود هذا
الرأي ألزم من وجود البرلمانات في ضمان العدالة
والحد من طغيان السلطات)» ،»15لقد كان الحكيم
من ّ
أشد المتحمسين لحرية ال��رأي ،وجعل السبب
لكثير من المفاسد في السلطة تعود
المباشر
ٍ
إلى تنحي العقالء والمفكرين عن اإلدالء بآرائهم
وصراحة مؤثرين السالمة والمكسب المادي
بصدق
ٍ
ٍ
ّ
ّ
على المصلحة العامة؛ بل إنه يصل إلى تجريم كل
من يكتم رأيًا في مصلحة الوطن فهو يقول( :في
عقيدتي أن كل مواطن يرى رأيًا فيه صالح لبالده
ويكتمه خوفًا أو جبنًا أو إيثارًا لراحة النفس والبدن،
ٌ
إنما هو رجل مذنب في حق بالده وضميره)».« 16
لكن ْ
وإن ّ
تعرض الحكيم لسلبيات الديمقراطية
ّ
ولسوء تطبيقها في مصر ما قبل الثورة ،فإن ذلك ال
يعني رفضه للديمقراطية نظامًا ومنهجًا في الحكم،
و ال يمكن أن يدعو إلى استبداله بالحكم االستبدادي
المطلق؛ ألننا نراه عندما قارن بين النظام النيابي
وحكم الفرد قال( :االنتخاب على عيوبه هو الوسيلة
التي ال بد منها ما دام الناس هم أصحاب الرأي في
تنصيب حكامهم ...فحكم الفرد ال تظهر حسناته
إال إذا نظرنا إليه في فتر ٍة ّ
معينة بالذات ..أما النظام
ّ
النيابي فعلى النقيض ،تظهر عيوبه في فترة ًمعينة
ومكان ّ
معين ،وتبدو حسناته إذا تناولناه جملة ...ألن
هذا النظام له هذه المزية :وهو أنه يصحح ذاته بذاته،
ويحوي الداء والدواء في طياته « 17 »)...الحقيقة ّإن
قبول الحكيم للديمقراطية كنظام ال يجعله يغمض
عينيه عن عيوبها وعن سلبيات تطبيقها.
الديمقراطية على الصعيد التطبيقي:
تعددت مسرحيات الحكيم التي عالجت القضايا
السياسية قبل ثورة يوليو وبعدها ،وقد صورت هذه
المسرحيات تهافت رج��ال السياسة على الحكم،
وتعرضت بالنقد للسلطة التشريعية وممثليها في
البرلمانّ ،
وقدمت صورة واضحة لألوضاع المعيشية
في البالد ،وتحدثت عن فساد األجهزة اإلدارية بجرأة
وموضوعية .لذا فإننا سنستعرض بعض األفكار
التي طرحها الحكيم ،والتي أشار فيها إلى األسباب
التي أدت إلى فساد الديمقراطية التي انحرفت عن
ُ ْ
الحكم
تطبيقاتها الصحيحة ،في مسرحية « شجرة
« تحديدًا.
 1ـ على صعيد الشكل الفني :تألفت مسرحية «
ُ ْ
الحكم « من خمسة مشاهد ودارت أحداثها ،في
شجرة
الجنة بين زعماء الساسة المصريين في وقت نشرها؛
لذا فإنها ّ
تعد انعكاسًا لواقع الحياة السياسية في
مصر آنذاك .ولعل الحكيم في هذا العمل قد تأثر
بمسرحية الضفادع ألرستوفانيس ،إال أن الفرق بين
العملين أن أرستوفان رحل إلى العالم اآلخر وتحاور
مع ساكنيه الراحلين عن عالمهّ ،أما الحكيم فلم يرحل
ولم يحاور الراحلين ،وإنما استحضر الجنة وجعلها
مكانًا للساسة القائمين على رؤوس أعمالهم ،وجعل
المشاهد مستقلة عن شخصية الكاتب.
وق���د ات��خ��ذت ه���ذه ال��م��ش��اه��د ع��ل��ى صعيد
القالب الفني الشكل المسرحي؛ إذ اعتمدت الحوار،
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واهتمت بطبيعة المكانّ ،
وتمت اإلشارة إلى الحركات
وتعبيرات الوجه في المشهد األول وبعض المشاهد
األخرى ضمن المالحظات اإلخراجية؛ فمن قبيل ذلك
قوله« :يتنهد» «يثوب إلى نفسه» «تلتفت خلفها
ّ
مشهد عن طريق
وتصيح»ُ ،وعرضت األفكار في كل
ٍ
شخصيتين متقاربتين في الرأي متجانستين في
الفكر؛ إذ دار الحوار في المشهد األول بين رئيس
الوزراء وأحد وزرائه ،ودار الحوار في المشهد الثاني
بين زعيم حزب األغلبية وكاتم س ّ��رهّ ،أما المشهد
الثالث فقد دار بين رئيس مجلس الشيوخ المستقل
ورئيس مجلس النواب ،ودار الحوار في المشهد
الرابع بين سياسيين مستقلين .ودار الحوار في
المشهد األخير بين الخواجة الذي يمثل االستعمار
البريطاني و» رض��وان « ح��ارس الجنة .إال أن هذه
المشاهد غير صالحة للتجسيد على خشبة المسرح
لخلوها من الحدث الذي ّ
يعد العنصر األساس في
العملية المسرحية ،والعتماد حوارها على االستطراد
ً
العقلي والمفارقات البالغية واللفظية بدال من الصراع
ومقارعة الحجة بالحجة»18« .
وقد استوحى الحكيم عنوان هذه المشاهد
من اآلية الكريمة( :فوسوس إليه الشيطان ،قال :يا
ُ
وملك ال يبلى؟...
آدم! ..هل أدلك على شجرة الخلد ٍ
فأكال منها فبدت لهما سوءاتهما ! ..قال اهبطا منها
لبعض عدوً )..إن فساد الحكم الذي
جميعًا بعضكم
ٍ
عايشه الحكيم أرجعه مباشرة إلى شجرة الحكم،
فالشيء بالشيء يذكر؛ فكما فتنت الشجرة المحرمة
آدم وح��واء في الجنة بوسوسة من الشيطانّ ،
فإن
ُ ْ
الحكم قد أفسدت ساسة مصر في الدنيا.
شجرة
وت��ج��در اإلش���ارة قبل ال��ب��دء ف��ي الحديث عن
مضمون العمل المسرحي إلى أن نذكر أن الحكيم
أعلن في بداية هذه المشاهد استقالليته التامة عن
هذه األحداث؛ إذ يقول..( :إني أرسم الجميع بعين
المداد ال فرق عندي بين القابض على سلطان والخالي
من كل سلطان ،أنا رجل قوي بعزلتي وقناعتي ،لم
أعرف سياسيًا ،ولم أعتنق سياسة ..ألن كل هدفي
في الحياة أن تكون لي دائمًا النظرة الحرة إلى جوهر
األشياء والكائنات»19 « .)..
ّ
أما المنهج الذي اتبعه الحكيم في هذا العمل
الفني فهو المنهج الواقعي التسجيلي الذي يروي
ً
ّ
ويوثقه ،لذا ّ
فإن هذه المشاهد ّ
تعد وثيقة
الحدث
بأسلوب
والسياسيين
الساسة
عن
تحدثت
تاريخية
ٍ
ساخر في مكان محدد وفي زمان ّ
معين ،والسيما أن
ٍ
ٍ
الشخصيات التي قامت بنقل األفكار كانت معروفة
من ِقبل الجميع ،وإن كان قد لجأ إلى التعمية في ذكر
أسماء الشخصيات ،إال أنه كان يلمح إلى الشخصية
من خالل ذكر بعض صفاتها التي كانت معروفة
بيسر وسهولة.
ومكشوفة للمتلقي
ٍ
 2ـ على صعيد المضمون :لقد خصص الحكيم
مجموعة من المواقف في هذا العمل الفني انتقد
فيها األسلوب الديمقراطي المتبع ،لذا سنحاول تبيان
أهم القضايا التي تناول فيها األوضاع السياسية،
لنحدد موقفه ونستجلي آراءه في الديمقراطية
وتطبيقاتها في مصر العربية آنذاك.
ففي المشهد األول دار حديث في جنة الحكيم
بين صاحب المعالي وصاحب الدولة حول ذكرياتهما
السياسيةّ ،
فعبرا عن بعض المواقف التي اقترفاها
ّ
بحق الديمقراطية وتطبيقاتها؛ إذ رأى صاحب الدولة
ُّ
ّ
أن لذة تولي ال��وزارة قد خفت منذ أن طبق النظام
البرلماني؛ ذلك ألنه قبل ذلك كان ولي األمر هو الذي
يختار ،أما اآلن ـ على حد تعبيره ـ فقد أضحى االختيار
في يد الشعب ،ربما جعل الحكيم هذا الحديث
ً
مقدمة لكشف حال االنتخابات في مصر؛ والسيما أنه
راقب ذلك في أثناء خدمته في األرياف فكان خير
شاهد عليها؛ لذا فقد وصف االنتخابات البرلمانية
ٍ
على لسان «إسماعيل صدقي» ال��ذي أطلق عليه
صاحب المعالي ولم يسمه ،وإنما اكتفى بالتلميح:
(صاحب ال��دول��ة :اسمع يا باشا! أال يكون دخولنا
الجنة قد وقع على طريقة دخولنا البرلمان سنة/...
صاحب المعالي :كنت أصدق ذلك ،لو كان انتخاب
أهل الجنة قد كان بوساطة رجال إدارة ،وعمد ،وخفراء
كالذين كانوا في الدنيا تحت سلطة دولتك/.صاحب

الدولة :صدقت! ..انتخابات أهل الجنة ال بد أن تكون
مضبوطة/..صاحب المعالي :مضبوطة!! ..وافرحتاه !!..
نحن أول مرة ،إذن ..ننتخب انتخابًا صحيحًا في شيء
ما) (المسرحية ص )37ويصور صدقي حال الشعب
ويفضح تطبيقات الديمقراطية ،وه��و ال��ذي كان
ً
ً
مسؤوال بالدرجة األولى آنذاك قائال( :إن الشعب ال
ينتخب ،وال يدري ما هو االنتخاب لكنه يرى ّ
معدات
«الموسم» قد نصبت ،ويسمع الطبل والزمر ،ويجد
أشخاصًا قد أقبلوا في السيارات « يجمعون « أصواته
ّ
بالنقود والوعود) (المسرحية ص .)45وعندما ذكر
صاحب الدولة صاحب المعالي بتزييفه لالنتخابات
أجابه...( :إن��ي معترف بذلك ،وهل كنت تريدني
أال أنتفع خير انتفاع بهذا الطريق الجديد السهل
المختصر للوصول إلى الحكم ؟) (المسرحية ص.)47
وعلى ما يبدو ّ
فإن الحكيم قد وفق في توجيه النقد
إلى شخصية صاحب المعالي « إسماعيل صدقي «
ألنه كان من الحكام المستبدين؛ إذ عطل الدستور
ّ
ّ
وحل مجلس النواب ،وشكل حزبًا كما طلبت السراي
الملكيةّ ،
وزور انتخابات  / 1931 /بجرأ ٍة ووقاحة« .
.»20
وللدخول أكثر في عالم السياسة وتقديمه
بأسلوب تسجيلي ساخر جعل حوريتين من حواري
الجنة تصغيان إلى ح��وار صاحب الدولة وصاحب
بشغف وإمعان ،فتسأل إحداهما األخرى
المعالي
ٍ
عن بعض المصطلحات المستخدمة في حديثهما
نذكر منها ـ على سبيل المثال ـ سؤالها عن معنى
«رئيس ال��وزراء» فتجيب الثانية قائلة( :هو رئيس
الحكومة اآلمر الناهي ..الذي ّ
ويفصل ويحيل
يعين
ِ
إل��ى المعاش ب��ق��رار م��ن مجلس ال����وزراء ،ويعطي
ّ
ويتصرف في الميزانية والمصاريف السرية،
ويمنع
ويتزاحم حوله ذباب المحاسيب ،والمقربين ،ويجتمع
ببابه فريق من العساكر والمخبرين ،وتتقدم سيارته
« الموتوسيكالت «»21« )...
ويرى الحكيم أن ليس الساسة هم المسؤولون
عن زيف الديمقراطية فحسب؛ بل المسؤول أيضًا
هو طبيعة نظام الديمقراطية والثغرات الموجودة
فيه ،وقد لمسنا ذلك بوضوح في المشهد الذي
يقول فيه الحكيم على لسان كاتم السر «مكرم
عبيد» الذي أشار إليه من دون أن يذكر اسمه؛ إذ
يقول( :ال ينبغي أن ندين أنفسنا إال إذا كان الشر
ناتجًا منا ،لكن الشر فيما ذكرت ناتج من النظام ،كل
أغلبية مطلقة تؤدي إلى االنزالق نحو الطغيان ،فإذا
أردت أن تعيب سلوكنا ،فعب علينا نحن ..نعم ،حتى
الديمقراطية تحمل ضدها بين ثناياها وسمها في
راض عن سيادة
طياتها)( .ص )59وكأن الحكيم غير ٍ
رأي األغلبية على األقلية في تطبيقات الديمقراطية؛
وخرج من نقد تطبيق الديمقراطية إلى مهاجمة مبدأ
الديمقراطية ذاته.
ً
وفي مشهد آخر ّ
شن الحكيم هجمة على الحزب
ٍ
القائم وتطبيقاته للديمقراطية ،وأدان القائمين
عليه؛ فهو يقول على لسان زعيمه( :ولماذا يكثرعدد
ً
أخطاء،
خصومنا ،ونحن في الحكم ،ألننا كنا نرتكب
لقد كنا ننسى أنفسنا على الكراسي ،فتمتد أيدي
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المنتفعين والمستغلين إلى جيوبنا من دون أن
نشعر ،فكثرت المحسوبية والوصولية وك��ادت
تتشوه تلك المبادئ التي ّ
نصبنا أنفسنا لحمايتها
ونشرها ،وسقانا المريدون والمغرضون خمر الغرور،
نوع من حكم
باسم األغلبية المطلقة ،فكدنا ننزلق إلى ٍ
الطغيان ،الذي ال يمكن أن تقره مبادئنا وال ماضينا
الديمقراطي النزيه)( .المسرحية ص  58ـ .)59
ولم يسلم حزب األغلبية من نقد الحكيم ،وذلك
عندما ّ
وجه نقدًا إلى «حزب األمة» واتهمه بأنه لم
نوع من اإلصالح ،علمًا بأن الحكيم كان قد
يقدم أي ٍ
اعترف بأن زعماء الحزب كانوا في الماضي « رسل
وطنية « (المسرحية ص ،)52لكنه عندما قارن بينهم
وبين رجال السياسة وأصحاب الديمقراطية المزيفة
قال على لسان كاتم السر ...( :قد كنا في الدنيا
شرفاء ،وقد صنعنا لوطننا ما استطعنا ،ولكنك إذا
أردت أن تذلل النفس لله ،وأن تتواضع فلنقل هذه
ّ
الحقيقة وهي :أنا لم نكن على كل حال شرًا من غيرنا)
(المسرحية ص.)84
ولعل الصورة المضحكة المبكية للديمقراطية
ّ
المصرية التي ّ
قدمها الحكيم في مصر قد تجلت في
المشهد الذي أقامه بين حارس التحف وصاحب
الجياد؛ إذ دار بينهما حديث كشف فيه حقيقة
الشعب الذي لم يكن يعرف ما هي الديمقراطية وال
يمارسها وال يدرك معانيها ،وذلك في أثناء تعريف
فنية ّ
متميز ٍة؛ إذ يقول حارس
بتحفة
صاحب التحف
ٍ
ٍ
التحف( :إنهم كانوا جميعًا ص��ورًا تتحرك على
قماش داخل إطار ! ..ما أبدعها لوحة فنان عظيم..
ترى من هذا الفنان ؟) (المسرحية ص  )84فأجاب
صاحب الجياد( :ربما كان ذلك المخلوق الذي يرتدي
ثوبًا فضفاضًا !( )..المسرحية ص  .)85ولعله قصد
ّ
بصاحب الثوب الفضفاض الشعب الذي تلهى عن
الديمقراطية فكانت كالثوب الواسع الذي ال يالئمه
« « 22
وقد يكون هدف الحكيم من وراء هذا النقد لفت
األنظار إلى األخطاء المرتكبة ،ومحاولة إصالحها قبل
ً
فوات األوان ،وقد أشار إلى ذلك صراحة في المسرحية
ً
عندما راح يطرح حلوال ،وأجبر الساسة في الجنة على
نقد تجربتهم السياسية تعويضًا عن الذنب الذي
ّ
اقترفوه في الدنيا ،ألنهم افتقدوا روح النقد البناء،
ولم يأخذوا اللعبة السياسية على محمل الجد ،وقد
طرح القضية على لسان «صاحب الجياد» الذي رأى
أن (هذه النظرة إلى السياسة بوصفها لعبة رياضية
ّ
في أي��دي الساسة هي التي ه��زت ص��رح النظام
الديمقراطي في أوربا ،وجعلت تلك الشعوب تلهو
وقت الجد وتتثاءب حيث ينبغي التيقظ) (المسرحية
ص.)81
ّ
وبهدف تعميق الحس المأساوي ،نرى الحكيم
قد خصص المشهد الخامس لنقد الدور الذي يلعبه
االستعمار البريطاني آن��ذاك في مصر ،من خالل
تصوير العالقة القائمة بين السفير االنكليزي ورجال
الساسة المصريين ،ولعله أراد في ذلك فضح النظام
ّ
الديمقراطي المتبع في مصر من جوانبه كافة ،ذلك
أن جنة الحكيم التي أوى إليها الساسة المصريون
لم تكتمل إال بوجود السفير البريطاني المدعو:
«مايلزالمبسون» ال��ذي اندهش رض��وان « حارس
الجنة « لرؤيته وهو يدخل ،فسأله عن ّ
سر مجيئه
فأجاب( :دخلت مع رجال السياسة المصريين ..ألني
ال أستطيع البعد عنهم وال يستطيعون البعد عني)
(المسرحية ص.)102
ويستفيض الحكيم ف��ي تصوير استقبال
ً
ً
الساسة لهذه الشخصية؛ إذ كان استقباال حافال
التموا جميعًا حوله على اختالف نزعاتهم ،واتحدوا
ّ
مؤقتًا وهم ال يتحدون ـ على حد تعبيره ـ ثم أخذ كل
ُ
واحد منهم ينفرد به ليشتم اآلخرين ويستغيبهم
؛ إذ ال يكفي طمعهم بالحكم؛ بل زاد في الـمأساة
محاولة الوصول إلى الحكم عن طريق إرضاء النفوذ
األجنبي المتمثل بشخصية السفير البريطاني
«المبسون».
وفي المشهد األخير أيضًا وضع الحكيم يده على
الوجع الذي تعاني منه الديمقراطية المصرية ،وهي
حكومة
أن الساسة متسرعون دائمًا يريدون تشكيل
ٍ
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برنامج وال خطة ،إنهم يرغبون بالوصول إلى
من دون
ٍ
طريقة كانت؛ وال وقت لديهم للمناقشة؛
الحكم بأية
ٍ
ألن هدفهم واضح وهو محاولة إسقاط من يجلس
على كرسي الحكم ،ليتربعوا عليه ،وقد بدا ذلك
واضحًا من خالل الحديث ال��ذي دار بين «رض��وان»
حارس الجنة» و»الخواجة» السفير البريطاني بعد أن
ّ
سأله عن ّ
واحد
سر التمامهم حوله ومن ثم محاولة كل ٍ
منهم االنفراد به؛ فأجابه إنهم يطلبون أن يتربعوا
مؤهالت ،فتساءل رضوان
على عرش السلطة من دون
ٍ
متعجبًا( :رض��وان ..:تريد أن تقول إن هؤالء الذين
يطلبون الحكم ليسوا بمصلحين ؟  /الخواجة :ما
شاء الله ! ..بل إنهم لمن المصلحين فهم إذا جاؤوا
الحكم أصلحوا من الفور أحوالهم وأحوال المقربين
إليهم)(.المسرحية ص.)111ويضيف الخواجة بعد
ً
أن استفسر رضوان عن دور الشعب قائال ّإن الشعب
ّ
يهتم باالنتخابات وال يؤيد
تعود على الصبر ،وهو ال
إال «رغيف العيش»؛ بينما ال يريد الساسة إال أن
يكونوا زعماء غير آبهين بمصلحة الشعب .وهنا ال
يملك «رضوان» إال أن يقول( :اللهم لقد استحق الجنة
ذاك الشعب المسكين) (المسرحية ص .)115
ّإن هذه المشاهد الساخرة التي رسمها الحكيم
ُ ْ
الحكم للحياة السياسية في مصر العربية
في شجرة
في أوائل األربعينيات من القرن المنصرم ،وسلط
الضوء من خاللها على سوء تطبيق الديمقراطية،
كتزييف االنتخابات وتكالب الساسة على كرسي
الحكم ،واستعانتهم بالنفوذ األجنبي لتحقيق
مآربهم .وهاجم األح��زاب السياسية التي تعمل
من دون خطط إصالحية ،وبات الحكم عندها مهمة
سهلة كفاكهة شجرة لذيذة ال شوك في ملمسها،
ّ
وال م��رار في طعمها ،ظنا منهم أن الديمقراطية
كالثوب الفضفاض ال يالئم الشعب الذي لم يكن
ّ
بقدر من
همه إال البحث عن رغيف العيش ،وال يتمتع
ليميز الخطأ من الصواب ،لكن ٍال بدّ
الوعي السياسي ّ
ُ
أن نتساءل :ترى أين ذهب دور الشباب المثقف الذي
كان يسعى إلى الحرية والديمقراطية آنذاك ،وأين
موقع أبطال ثورة عام  / 1919 /الذين طالما سعوا إلى
الحرية واالستقالل؟!
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بدعة النقاط الفراغية
أنموذج ًا قصة (األقفاص واللغة المشتركة) للكاتب اسماعيل فهد اسماعيل
د�سعيد م ّال َ�سعيد
| حم َّم َ
في الكتابة ثمة بدعة يمارسها بعض الكتاب
عن قصد وتباه ،وهي ترك فراغات في الجملة
السردية ،في الفقرة والشطر من دون أن يتم
الكالم معناه ،بحيث يقصف الكلمة المراد مكانها
ً
ويوضع بدال عنها ثالث أو أربع نقاط هكذا (،)....
وهو –أي الكاتب -في هذا هل يتشاطر ويتحذلق
بأنه أخذ زمام الحداثة أم ينشد االختالف أم ماذا؟
أم هو يختبر معلومات القارئ أم يشوشه ويبعثره
ويربكه ..أليظهر علو كعبه على حسابه؟!
أعتقد أن ذلك جهد ضائع من لدن الكاتب ،إن
البيان يقضي بأن يفصح ،وعليه أن يفضي بكل
شيء عن الحدث وكذلك الشخصية ،نعم ويترك
المغزى لرغبة القارئ أو ثقافته ،حتى يتمم األدب
رسالته.
قد يقتضي السرد البالغي بعض المرات-هذه
النقاط -للسباحة ً
بعيدا عن اإلحراج أو عن التعميم،
أو ً
درء ا للخصوصية الضيقة أن يذكر أسماء األعالم
بحرف س ،هذا الرمز الذي يدعي المجهول ،ومن
ناحية أخرى يدعي السرية ،ومن ناحية ثالثة عدم
ذكر المطلوب حتى ال ُيحجم الموضوع ،بل يأخذ
ً
أفقا ً
وبعدا آخر..
نعم أقول :هذا جيد في أسماء األعالم أكانت
أسماء أشخاص أو أسماء أماكن ،وال اعترض وال أعلق
على شيء من هذا بسوء ،وال على حرف السين ،ال
ً
مطلقا ،وال النقاط البديلة عنه ،إنما أقصد الفعل
والمفعول به والفاعل والمضاف إليه والصفة الخ
من مكونات الجملة الفعلية في السرد ،في الفقرة
إلظهار المعنى المرادف للقول.
نعم قلت إن الكاتب يتحاذق ويحسبها فنية
ما بعدها فنية ،وتقنية كتابية مبتكرة ،وهذا ليس
بصحيح ،إنما العكس هو الصحيح ..بسبب هذه
أحاج أو قل متاهة،
النقاط التي تبدو كأنها لغز أو ٍ
ففي كل قراءة تجدها ،فتبحث ما بين السطور كان
المرء يبحث بينها عما خلفها.
لذا؛ قد يعيا القارئ من التفكير وهو المشدود
إلى متابعة القراءة وهو ليس بصدد أي تفكير
جانبي أو انشغال بال ،وإال ستفلت خطوط القراءة
وتشذ رموز ،إن القراءة في حد ذاتها تملك وسلب
ل�لإرادة للتوافق مع اآلخ��ر ،للوصول إلى الهدف
المعنى مما تقوله الكلمات في السطور والجمل
والفقرات ،وإال لفلت التسلسل االنتباهي كما
يفقد التسلسل االستماعي والقولي ..من ترتبه
وصيرورته.
نعم؛ إذا كان األمر متعلقًا بكلمة نابية أو أخرى
تخدش الحياء ،البأس ،بأن تترك فراغات ونقاط
ً
متابعة ،كان ذلك حسنا في السرد وال يشتط
القارئ في شيء ،إنما يتابع قراءته بسالسة دون
تلكأ ..وإن جاء ذلك في عدم تكرار الجملة أو الفقرة
المقتبسة ،لوجبت الشفاعة للكاتب فيما يرمي
إليه ..أما أن تأتي على عواهنها من دون شيء إال
إلظهار فذلكة كتابية ،فذلك مرفوض مرفوض..
أما لماذا هو مرفوض مرفوض ،لسبب وجيه،
ألن تلكم النقاط والفوارغ بين السطور التي يريد
الكاتب أن نتممها نحن ،فذلك ما أعني ،ألن صفحة

القارئ حين القراءة تكون بيضاء فارغةـ ،والكاتب
يريد منه أن ّ
يكون الفكرة والمعنى منها ،فحين
يترك للكاتب ذلك كأنما يطلب مألها من القارئ..
حينها يشتط ويشحط خيال القارئ في عملية
والدة قيصرية ،فيتوه حتى يجمع الفكرة وقد ال
يستطيع تجميعها ،مما يقطع تسلسل القراءة،
ويقطع تسلسل األفكار ويشوشها لبعض الوقت
إن كان يستطيع أن يتابع ..فهل هذه فذلكة ،أم
فنية أم حداثة؟ أجزم إن الكاتب بعد فترة لو قرأ ما
كتب سيعيا في القراءة السلسة ويتوه المعني..
فبالله لماذا هذا؟!
**-*-
وحتى ال يغرف كالمنا من مجهول ،ويرسي
على بر ،سنأتي بأمثلة من نصوص بعض الكتب،
يمكن الرجوع إليها ليتفهم مقالي وما أرمي إليه:
قبل كتابة هذه المقالة والتي كانت السبب
فيها ،كنت أقرأ في مجموعة قصصية للكاتب
اسماعيل فهد اسماعيل وهو كاتب كويتي كما
نعلم ،وهو كاتب متمكن وذو باع طويل في األدب،
وله روايات عدة مقدرة ومجموعات قصصية نافذة..
المهم ،كنت أقرأ في قصته المسماة :األقفاص
واللغة المشتركة ،التي أبدع فيها الكاتب من
الناحية الفنية؛ حيث استعمل التقطيع ،وأسلوب
السيناريو ،لقطة من هنا ولقطة من هناك ,إضافة
إلى الفالش باك ،التي كتبها بخط عميق حتى
يفصلها عن الحدث اآلن��ي ،ناهيك بالحدوتة
المميزة التي استمد منها قصته وبنى عليها ،ثمة
مقطعان األول باسم األقفاص والثاني باسم اللغة
المشتركة ،وكل منهما يتفرع إلى لقطات ،األول
تضمن  8لقطات ،والثاني تضمن 5لقطات ..هذا
عن التقنية ..وهي فنية كما قلت جيدة ..إنما أعلق
على لغة السرد ،أعلق على الفقرات في الجملة،
الجمل أتت مكسورة مبتورة ،كمثال –بالطبع لن
ً
جميعا وواحدة بواحدة إنما أذكر بعضها
أذكرها
حسب األهمية.
وموجز القصة هي معلمة مدرسة انتدبت
للعمل في إح��دى المدارس في الكويت ضمن
معلمات مكبوتات يعانين من الوحشة القاتلة
واألوامر الصارمة بمراعاة كافة التقاليد والعادات
حفاظا لسمعة البلد الطيبة ،حيث (االختالط ال...
العادات البدوية ما زالت ...المرأة أشبه بـ )...عدم
االختالط وعدم الخروج من مسكن المعلمات ،وعدم
وعدم ..تأخذها الذكريات إلى بلدها وأمها وأخيها،
ووضعهم وطلباتهم ..وتأتي بها إلى واقعها التي
هي اآلن في إجازة مرضية ..من ضجرها تقرر أن
تكسر التابو وتنزل إلى الشاطئ المقابل لسكنها،
دون أخذ اإلذن من مسؤولة السكن ..إنها بحاجة
إلى تواصل مع الحياة مع الخارج مع اإلنسان ،وثمة
شاب مراهق هو ابن البقال المقابل للمسكن
يتفشى بها ..تنزل إلى حد الماء وتحمل قطعة
فخار وتقذفها لتتراقص القطعة على صفحة
الماء ..وتصيح على المراهق أن يفعل مثلها..
وهذا القسم الثاني ..اللغة المشتركة ..ومن
القسم األول األقفاص نذكر األمثلة التالية:
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ما إن أنفرد بنفسي حتى  ...الشوق  ...الحنين
لالهل  ...والـ ...
« يرجى تواجدكم  ...السفارة  ...المثول ...
االختبار « ....
« نحن بخير  ...أمي تسلم  ...ابعثي « ...
« اكتبي لنا بين  »...و « المرأة أشبه بـ »...
والتقيد بجميع التعليمات الواجبة بـ »..
« – كلنا تعرضنا لمثل هذا الـ « ...
انا !! ...ماذا تريد مني؟!
– آسفة ! ...ال أفهم !
ونتذكر هذا المقطع:
مسئولة السكن تشدد على مخارج الحروف:
  ...لهذا البلد عاداته ،وعلينا – ما دمنا هنا –أن نحترم الـ ...
 أنا ال أفهم لـ...المسئولة ويدها تضرب مكتبها:
 بل يجب أنه...وفي القسم الثاني اللغة المشتركة نذكر
اآلتي:
أمي هناك ،وأخي ،و ...
واآلن أذكر فقرة منه ولنتمعن بها:
لو خرجت فما ال��ذي ي��ح��دث؟! ..أنا المعلمة
المدعوة ،..لهذا البلد عاداته وتقاليده  ...خالفت
واحدا من أهم بنود  ...فعليه وبناء على ما تقتضيه
مصلحة موظفاتنا  ...مجرد خمس دقائق  ...وحرصا
على سمعة بناتنا قررنا اآلتي  ...إلى أهلي  ...دون
تأخير ...
بالله أال يشعر القارئ لبرهة ببعض اللخبطة
والتوهان للمسك بخيط القراءة.
ونذكر هذه الجمل أيضا:
شجيرات األثل  ...والشوارع تتصل  ...تنفتح
على بعضها  .الباب  ..ما كانت قد أغلقته  .الحانوت
 .الشاب  ..لم يغادر !!
هكذا؛ وما أورده هنا من مثال ارسمه كما جاء

في المتن تماما.
ولننظر في هذه الفقرة:
��اك والذهاب وحدك إلى مكان خال من
« إي ِ
الناس ! ...قد تقف إلى جانبك سيارة  .احدهم
يفتح الباب  .يكممون فمك  .وفي مكان مجهول ..
الصحراء واسعة  ..ستجدين الرجال »...
الرجال ! ..الرجال ! – « ..والذكور  ...ما دورهم
إذن ؟! « لكن سيارة ما لم تكن خلفي  .هي خطوات
الغريب ابن ...
نعم أتساءل عن هذه (االب��ن  )...فهل هي
ابن الكلب ،أم ابن آدم ،أم ابن البقال ،أم ابن ماذا؟
وجلها جائز ،فليفصح الكاتب عن ابن من هذا
وكفى بالله وكيال ،فلماذا يربكنا ويقطع تسلسل
قراءتنا ويضعنا في مكان مساءلة واستكمال
وشرود؟
**-*-
ُ
ّ
وللعودة أقول :إنا بهذه الطريقة نري
ال��ق��ارئ مشاهد متقطعة مجزأة -أو باألحرى-
جمال مفككة ال ت��راب��ط بينها ،بين سابقتها
وبين الحقتها .فتبطئ الحركة وتضيع الرشاقة
واالنشداه والمتابعة ..نعم كم يدهشنا كاتب
بتماسك فكرته وق��وة س��رده وبالغته ،بصدق
وعفوية وتكثيف ،ويفتح أفقا في أسلوب البديع
اللفظي بسالسة مطلوبة ومهمة في األدب وإال
فعليه السالم والرحمة ..اقصد إن الكاتب يعرف
كل شيء عن الحدث والشخصية والفكرة العامة،
فلماذا يبهم ،ولماذا يعيي القارئ الذي يريد أن
يعرف ما هو تحت يده ،وليس في مقدوره أن
يخرج عن متابعته وإال ضاع وتاه ..أليس األولى
بالكاتب أن يبين كل شيء وله جزيل الشكر ..وإال
فال.
* األقفاص واللغة المشتركة ،اسماعيل
فهد اسماعيل ،دار العودة1974 ،
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خالد سالمة الجيوشي
عام على رحيلك

| د .حمدي مو�صللي
األستاذ الشاعر الصديق الراحل خالد
ً
واحدا من الكبار
سالمة أبو توفيق ..وليس إال
الذين أثروا الحياة الثقافية الشعرية العربية
مميز بشهادة بعض رموز الشعر العربي
بنتاج
ٍ
المعاصر ،وبشهادة قرائه ودارسيه.
ـ وخالد ..تلك الشجرة الوارفة الظالل؛
دانية القطوف ،تنحني لكثرة ما تنوء بحمله
من طيب ثمر ..لم أره ً
يوما إال باسمًا ،ولم أره
يوما محابيًا أو متملقًا ..ك��ان شهمًا ،عزيز
النفس ،جم التواضع ،يمازح أصدقاءه ممازحة
الصديق الودود ..تطربه الطرفة فيضحك من
أعماقه ..كان أنموذج الرجل النشط المتواضع
الذي يرفعه خلقه وعلمه وسلوكه إلى الصفوة,
خالد سالمة الجيوشي
غير مدع أو مغرور ..كان جريئًا في الدفاع عن
الحقيقة ،وعما يؤمن به ،لكنني لم أره مرة
يقف موقف المتعصب أو ذي األفق الضيق ..كان يجيد اإلصغاء؛ وكان يجيد القول إذا كان صادق
اإليمان بما يريد إيصاله إلى اآلخرين.
قد أكون خرجت عن الموضوع في هذا االستطراد الجانبي ،حسبي أرى ذلك ضروريًا ألننا  -كما
يقال  : -في زمن لم يعد جادًا من حيث الموقف من الثقافة الجادة..
ـ تعرفت إليه في نهاية الثمانينيات من القرن المنصرم ،حصل تعارفنا في لقاء جمعني
ّ
هل وانعقد ّ
وتأرج بعطر الصداقة الوليدة،
إليه األستاذ الباحث الصديق عبد السالم الحياني..
وفي االجتماع كان يا ما كان ،ومن ثم كنا على الطريق ندرج.لم أنس تلك الجلسات الحميمة
والجميلة التي كنا نعقدها نحن الثالثة باستمرار؛ ففيها نحلق مع الشعر والنقد والمسرح والغناء
والسياسة؛ نطرب لسماع أم كلثوم وصالح عبد الحي ونجاة الصغيرة وعبد الوهاب وناظم وآخرين؛
نلتف حول مائدة تعج بأصناف منوعة من الطعام؛ نضحك ونضحك ،نتجادل ثم نضحك ،ثم
نعود إلى الخيال واإلبداع ،فال نحس أن نذر الصباح وبال إنذار تحشر نفسها محذرة ،فنفترق على
موعد قريب نتابع فيها سيرة األدب والشعر والشعراء والنقد والنقاد والساسة ورجالها .ـ أفخر
أنني حملت بعض قصائده األولى إلى دمشق وعملت على نشرها في دوريات االتحاد ،كان ال يرغب
بالنشر ،وبتواضع كبير كان يقول( :بكير يا أبو حميد ..بكير)! وكثيرًا ما كنت أتساءل بإعجاب ..بكير!
لماذا؟ فهو قامة شعرية ّقل مثلها؟!ً ..
أخيرا ال يصح إال الصحيح ،فها هي قصائده الثرة تتصدر
أهم المجالت والصحف العربية والمحلية التي تعنى باألدب وخاصة الشعر ،وتوضع قصائده
قبل أسماء كثيرة سبقته في النشر ..هذه القصائد قررت أخيرًا أن تجتمع لتشكل دواوينه منها
سلسلة المدن المنسية  /اعتذار لعيني زليخة ـ عند الضفة المنسية ـ زهرة الشتاء ـ يوسف
الصديق  /وديوان مهم ومنفرد /صقر قريش وحيدًا ../وبعدها تكبر القائمة وتتوالى العناوين.
ـ هو في دواوينه كالمعين المتدفق العذب؛ جذل التعبير؛ قوي التأثير؛ مصور بارع؛ فني
اإلشارة؛ بديع االستعارة؛ ّ
ثر اإللهام ،لم يأت كل ذلك صدفة؛ إنها الثقافة الجياشة في وعي خالد
واكتناز عقله بالمعلومات الثرية؛ فهو باحث وقارئ مميز للتراث العربي واإلسالمي والعالمي
(اإلنساني) ومن ثم انكبابه على كتابة الشعر وتطويع شعره في خدمة ذلك ،ومن خالل إحساسه
بالمسؤولية األدبية في زمن االنعطافات المصيرية الكبرى في العالم ،جعل من تلك الثقافة
المكتنزة لديه أساسًا في تضمين قصائده بها ،من خالل محاكاتها عبر أسلوب فني وبناء محكم
وأفكار مصاغة لتشكل وحدة واحدة ضمن نسيج متماسك ال يمكن فصلها عنه..
خالد أيها الشاعر المسكون بآالم األمة العربية واإلسالمية ،الحزين لتشتت دولها وشعوبها؛
ما عرفتك إال معطاء ً بال حساب ،وما وجدت منك إال الحبّ ،
حب العلم واألدب عامة والشعر خاصة
وأهله والغيرة واإلخالص.
ـ أخيرًا ليس بي سوى أن ألملم بقايا الروح وأصوغ منها باقة ورد أضعها بتواضع على شاهدة
قبرك ،لتذكر على الدوام بهرم إبداعك أيها الشـاعر الصديق ..بك وبأمثالك نفخر وتفخر األمة
وتباهي..
َ
عذرا أبا توفيق؛ عذرًا وال أعرف ِلم أعتذر!! لحظتها لم أبك ،ألن الدموع خانت نفسها فبقيت
ّ
حبيسة زنزانتها ،وكذا فعل قلمي بي فجف مداده ،وأنا بين مصدق مؤمن بقضائه ،وضعيف
مشكك في لحظات الدهشة وقسوة الحدث ..مات أم لم يمت؟! ..أعتذر لتأخري أبا توفيق ،أعدك
بالتواصل الدائم ،ألنك الدائم أبدًا في الذاكرة؛ فهل أنساك؟ .ال ..ألن أشعارك باقية وخالدة خلود
المالحم واألساطير والكون.
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وغاب
الوجه الجميل
حممد عبد ال�سالم احلياين
بعد صراع طويل مع المرض امتد لسنين
عجاف استسلم المهندس خالد السالمة
الجيوشي ،وسقط من يده السالح ،وأعلن
هزيمته أمام الموت الذي كانت الغلبة له،
فهو الموت الذي ال يعجزه شيء ،ولم ينهزم
أبدًا ،فتراه كما يقول مسلم بن الوليد في
يزيد بن مزيد الشيباني:
ينال بالرفق ما يعيا الرجال به
ً
كالموت مستعجال يأتي على مهل
ِ
لقد اس��ت��ط��اع ال��م��وت (وه���و ح��ق) أن
يقضي على الكبرياء كله والشموخ كله ،وأن
يطفئ النور في تلك العينين الوقادتين
بالنبوغ وال��ذك��اء ،وأن يهزم ذل��ك الرجل
العنيد الذي لم يستطع أحد من بني البشر
أن يذله أو يجبره على االنقياد ،ولكنه أخيرًا
صار سهل االنقياد أليدي مغسليه يقلبونه
كما يشاؤون ،ويجرونه أنى يريدون؛ فال تراه
ً
يبدي معارضة أو يظهر تذمرًا وملء نفسه
أنفة وإباء.
لقد كان خالد السالمة الجيوشي ملء
السمع والبصر حشو إهابه حيوية ونشاط
وإرادة؛ كان مديرًا ناجحًا ،وإداريًا على قدر
المهمة ،وش��اع��رًا ف��ري��دًا ،وصديقًا وفيًا،
أوكلت إليه األي��ام أن ي��ذرع األرض ،فكان
دائم السفر دائم الترحال ،يخب بين الرقة
ودير الزور مشاوير يومية شهدت أحالمه،
وراف��ق��ت تطلعاته ،وت��راه ال يهدأ يقطع
الفيافي ويجوب القفار ،يراوح بين واجب
األه��ل واألوالد في الدير حيث يقيمون،
ألنهم اجتووا الرقة وفضلوا أن يعيشوا في
دير ال��زور ،حيث ول��دوا ونشؤوا بين واجب
الوظيفة في الرقة حيث يعمل.
لقد ك��ان خالد السالمة صرخًا شامخًا
وبنيانًا سامقًا ،لم ت��زده األي��ام إال صالبة
وصمودًا وتحديًا؛ ألنه بقدر ما تجمع حوله
األصدقاء واألتباع ،تكاتف عليه األع��داء،
وهذه ميزة الرجل العظيم ،أن يكون كثير
َّ
المحبين كثير المناوئين ،وإال كان مهادنًا
منافقًا ،وهذا ما لم يكنه خالد السالمة؛ فقد
كان صاحب موقف ،صاحب قرار ،مما أثار
حوله الكثير من المبغضين ممن لهم عليه
حق الطاعة حق االنصياع والقبول من دون
معارضة أو إبداء لرأي؛ ألنهم األكبر واألعظم،
ولما لم يكن يستطيع ذل��ك ،ول��م يفعل
ذلك ،عادوه ،وكادوا له ،فما وني يقارعهم
بقوة ويناصبهم العداء ،وخاض معهم نزاعًا
نظيفًا ،ولكن الغلبة كانت لهم عليه ،فعزلوه
وأس��اؤوا إليه ،ألنهم استخدموا الوسائل
ّ
الوضيعة والمكائد الدنيئة التي ترفع عنها.
ما أكثر الذكريات التي تجمعنا وتشكل
قاسمًا مشتركًا بيننا؛ ذكريات في الوظيفة

والعمل ،ذك��ري��ات في الحياة والصداقة
عشرات السنين قضينا معًا جنبًا إلى جنب،
وكنا نلتقي في المكتب ،ونلتقي في البيت،
ونلتقي في الشارع ،أيامنا كلها لقاءات
متواصلة ال نفترق إال عند النوم ،وهو قليل،
نلتقي في المشاوير ،وثالثنا الصديق
المشترك حمدي موصلي ،وفي الندوات
نلتقي نسهر معًا ،نأكل معًا ،نتناقش معًا.
وال نكتم سرًا إن قلنا :لقد كان خالد السالمة
رحمه الله مثقفًا سياسيًا وأدب��ي��ًا ،وكان
قارئًا نهمًا ومطلعًا بتفوق ،ومع هذا كان
واعيًا مدركًا لألمور ولحياة ،صقلته التجربة،
ّ
وخضرمته السنون ال تمل حديثه وال تضجر
من مجالسته.
لم أر مثله جريئًا اجتماعيًا وصاحب رأي
وصاحب ق��رار ،وجريئًا أدبيًا يعامل نفسه
وشعره بقسوة واضحة وجرأة بالغة؛ إذ سرعان
ما يمزق أوراقه إذا أبديت مالحظة ،ليبدأ من
جديد ،يمزقها وال يبالي ،ال يعارضك في
نقد ،وال يعاندك في مأخذ على ما كتب؛ ألنه
دائمًا يبحث عن الجديد الفريد ،ويسعى إلى
الفاقع من القول والشعر ،يسمع إلى الذين
يحيطون به كلهم ،يسمع لي ويقبل نقدي،
ويسمع إلى حمدي وإلى مازن عليوي؛ فال
تراه يتعصب لرأيه أبدًا ،أو ينتصر لشعره
جديد وإبداع.
على ما فيه من
ٍ
سنين وهو يخفي أوراقًا كثيرة ،قالها
في الجبسة حيث كان يعمل ،وكان يتكتم
على أوراق كثيرة كتبها في صباه ،ولما
أخرجها لي مزق كل ما لم يعجبني أو لم ينل
رضاي من الناحية الفنية واألدبية البحتة،
ولم أره يدافع عن قصيدة قالها ،ولم أره
يتمسك بفكرة ابتدعها ،ألنه وثق بنا ،وثق
بنقدنا وبآرائنا ،فلم ينازعنا ما رأيناه أو ما لم
يعجبنا.
لك الله يا خالد السالمة؛ لقد كنت ودودًا
متواضعًا ،فكيف ترحل وحدك؟! وأنت الذي
كنت محاطًا بالكثيرين من المعجبين أو من
المحبين ،وأنت الذي ما كنت تطيق أن تكون
وحدك بال أصدقاء ،ما أكثر معارفك ما أكثر
أحبابك؛ قرأت فأكثرت ،وكتبت فأبدعت،
وأصبت في جسمك ووظيفتك فصبرت؛
وأخيرًا آثرت لقاء ربك ،فعجلت إليه طاهرًا
متوضئًا بعد أن أديت صالتك ،فتقبلك ربك
بقبول حسن.
أحببت الرقة فآثرت أن تنتمي إلى اتحاد
كتابها ،ولم يمنعك من زيارتها إال العجز
والمرض ،ولك فيها معارف وأصدقاء وأحباء
تذكرهم بود وتشتاقهم بصدق ،وتتلقاهم
بتلهف ،تبادلهم المحبة ونحن إلى أيام
البقية ......................ص22
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هل تنتهي هناك األرض.؟
قراءة يف كتاب
عدنان كنفاين

ّ
ما أن تبدأ في تصفح كتاب (في السماء
إلى سنتياغو*) لألديب الشاعر الصديق بديع
صقور ،ال بد أن تقف أمام الزمة هذا العنوان
كما أرادها الكاتب (حيث تنتهي األرض) ،حتى
يداهمك سؤال غريب ،وإشكالي في آن :وهل
لألرض نهاية.؟ وكيف يلغي الكاتب كرويتها
هكذا ّ
بجرة قلم؟
ّ
إذًا نحن على عتبات نص ليس كالنصوص،
لم يبدأ بإهداء ،كما العادة ،وال بكلمات مجاملة
َ
لهذا أو لذاك؛ بل باشرنا بوصف حاله (أي حال
الكاتب) بشيء من الغرابة ،فهو اآلن ،وكما
يقول ،ال شيء ،وهو اآلن أشرعة بيضاء ،وهو اآلن
يغتسل بالمطر ويعانق طيورًا يتمناها لو تعود
ذات يوم..
إذا هو يعترف أنه“ ،اآلن” كما نفهم ،وهو
في حومة الكتابة ،كتابة هذا الكتاب تحديدًا،
خليط مشاعر فهو ،وهو يغتسل بالمطر ،يعانق
طيورًا يتمناها لو تعود ذات يوم ،يضعنا مباشرة
أمام محتوى النص ،لوعة فراق ،وهزيم شوق،
وذاكرة ،وذكريات ،أوصلته إلى أن يرى نفسه “ال
شيء” لوال ذلك التمني أن تعود تلك الطيور
“الذاكرة” ّ
حية ذات يوم.
يقف بنا الكاتب في مواجهة نص مختلف،
أو على األصح في مواجهة نصوص مختلفة،
هي شعر ليس بشعر ،وهي نثر ليس بنثر؛ بل
هي مزيج من كل لون وكل جنس من أجناس
ّ
األدب ،تعمل فيها الذاكرة ،وتحلق روحه في
فضاء سنتياغو في محاكاة عشقية تقترب من
ّ
أنانية التملك المطلق لكل شيء فيها ،الفضاء
واألرض والناس ،الحواري والمتنزهات والقاعات،
األص��دق��اء والصديقات واللقاءات الحميمة،
وهي ،بمجملها نصوص قصيرة ،يحمل كل ّ
نص
ً
مختلفا ّ
يعبر عن روح مضمون ذلك النص
عنوانًا
ّ
بحرفية كاتب متمكن ،يحاول أن يخرج من رتابة
ّ
متفوقة :لم تعد تقتصر على
الكتابة إلى حداثة
األجناس األدبية بمطلقها؛ بل تمازجت إلى حد
يأخذك ،كقارئ ،إلى عوالم روحانية ،ووجدانية،
وإلى ما يشبه سيرة ذاتية تتراكض بين ذاكرة
ّ
حية ،وحالة عشق مستديم.
ّ
ومن خالل تلك العناوين القصيرة تتفتق
ال��ذاك��رة ،وتنبض ب��روح الحياة ،وتتحدث عن
حراك شبة يومي ،في أمكنة معلومة ّ
حية ،وقد

الوطن
في لحظة
الحقيقة

ّ
يذيلها بتآريخ توثيقية ليقول إنه كان هناك،
َ
شاهد وعاش وأح��ب ،ونسج عالقات لم تخرج
في أي حال عن مرتبة القداسة ،أو هكذا أرادها
الكاتب ليوحي لنا أن هناك ،في سنتياغو،
نهاية األرض؛ حيث ال أرض بعدها.
وأنا عادة ،في قراءاتي المتواضعة للكتب،
ّ
أجتر الموضوع ،بل
ال أعيد كتابة األحداث ،وال
أتحدث عن تجربة ومسيرة ،وعن روح الكتاب،
وماذا أراد أن يقول ،وما هي الرسالة التي أراد
أن يوصلها لنا ،ثم هل وصلت أم ال ،ومن أجل
ذل��ك تحديدًا أق��ول ب��أن ه��ذا الكتاب ،وهذه
النصوص بحاجة «كما أرى ومن وجهة نظري
ّ
الخاصة» إلى قراءتين ،أنصح بأن يقفز القارئ
ب��ال��ق��راءة األول���ى ع��ن ق���راءة الحواشي ك��ي ال
يبتعد عن روح النصوص ،وكي يبقى في فضاء
وجداني ،وفي مسار لغة باذخة ومتألقة ،ويشعر
بحقيقة االستمتاع بروح هذه النصوص ،وله في
القراءة الثانية أن يقرأ بإمعان تلك الحواشي
التي كرست تاريخ البلد ،والفنانين واألدب��اء
والجغرافيا ،ليحصل بكل يقين وثقة على
توثيق دقيق وصادق وشفاف ،ويالمس حرص
الكاتب على األمانة األدبية عندما ينقل كلمات
ً
أو جمال لهذا أو لذاك ،ومن خالل تلك الحواشي،
ّ
يدرك القارئ مدى تعلق الكاتب بتلك البالد
بكل ما فيها ،وقد أتقن الكاتب بذل تلك الصور
والمراجع بأسماء وتآريخ ومناطق أضاف إليها
ّ
ثان
الخاصة ،فبدت وكأنها كتاب
مشاعره
ٍ
يختلف تمامًا عن مفردات النصوص.
لقد ارتقت اللغة إلى مرتبة الشعر ،وال أعني
ّ
المتربع على قمة هرم
هنا أن الشعر وحده هو
األدب واإلب��داع؛ بل أعني أن اللغة بمستواها
النثري المفترض ،لم تقف عند هذا الطموح؛ بل
ارتقت إلى شعرية رائقة وباذخة بتمازج جميل
لم ُيسقط جنسًا على حساب جنس؛ بل وازى
بين األجناس بخلطة محترفة خبيرة أخرجت
ّ
النصوص من ّ
أي جنس بذاته ،وحلقت في فضاء
حداثة أجدها قفزت عن الحداثة؛ لتشتغل على
منهج جديد يفتتحه الكاتب في هذا الكتاب
ً
أنموذجا يحتذى.
أنا أعرف أن هناك من سيخرج ليقول إن هذه
النصوص ال تنتمي إلى أي جنس أدبي بذاته؛
فهي ليست نثرًا مطلقًا ،وال شعرًا مطلقًا ،نعم قد

بديع صقور
يكون في هذا بعض صواب ،لكنني أجد في هذا
التمازج سردًا أوصل النصوص بمجموعها إلى
«رواية كاملة» ،يستطيع القارئ أن يستلهمها
بعد أن ينتهي من متعة قراءتها كاملة.
ّ
التوجه “الحداثي”
وأع��رف أيضًا أن هذا
سيجد من النقاد من يعترض ،ولكن ،وهذا أمر
عادي وطبيعي ،فكما وجد شعر العصر األموي
ً
مثال هجومًا لخروجه عن رتابة الشعر الجاهلي،
وكذلك شعر العصر العباسي وما بعده وبعده
ّ
التطور الطبيعي كما أرى ،مسايرة
وبعده ،وهو
لواقع الحياة وتطورها ،ثم المعارك التي اشتعلت
مع بداية ظهور شعر التفعيلة ،وما واجه من
هجومات وصلت إلى حد التكفير وإقامة الحد
على من يكتبه ،لكنها وجدت طريقها وأصبحت
في مسار الشعر العربي الحديث ،وهذا تمامًا ما
يمكن أن ينطبق على هذا الكتاب ،ونصوصه بما
ّ
أعده فتحًا جديدًا ،وتجربة مثيرة قابلة للدراسة
والتعميم.
قلة من الكتاب من يستطيع أن يمضي
في كتابة أحداث واقعية جرت أو تجري على
األرض على وتيرة لغة ال تفقد عذوبتها؛ إذ
تكمن الصعوبة في تغييب ذلك الفاصل بين
اللغتين المفترضتين ،لغة طرح الحدث وفكرته
وواقعيته ،واللغة اإلبداعية الشفيفة من دون

يدعو هزوان الوز في كتابه «الوطن في لحظة الحقيقة» الصادر عن دار الشرق
للطباعة والنشر لقراءة أبعاد مكعب ما يسمى الربيع العربي ووجوهه الستة معتبرًا أن
حروب الفرنجة مستمرة ويؤكد على عدم انتهائها بحكم مصالح الفرنجة في مجتمعنا
وجغرافيتنا العربية ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وتربع أمريكا رويدًا رويدًا على
عرش العالم ،وتحولها إلى قطب وضعت استراتيجية واحدة على شكل مسلسل طويل
ً
احتوى في مضمونه الهيمنة أوال وأخيرًا على الشرق األوسط والعالم عبر حروب وتلونه
بين االستعمار المباشر واختيار صور جديدة مع الحفاظ على المضمون.
الكتاب في  118صفحة من القطع المتوسط وصمم الغالف الفنان موفق مخول.

غالف في السماء إلى سنتياغو
أن تتغلب اللغة على الحدث ،أو يفقد الحدث
حرارته ومصداقيته ،وهي حالة من إقامة ميزان
ّ
دقيق ال يملك أدوات الخوض فيه غير قلة
ّ
من الكتاب كما قلت ،وهم قلة متمكنة تملك
أداوتها الفنية واألدبية ،وقد يكون في هذه
النصوص خير تفسير لما أقول ،فنحن نمر في
مسار القراءة على أح��داث جرت على األرض،
أحداث واقعية قد يكون فيها شيء من القسوة
أو الحزن أو الخيبة ،لكنك ال تستطع مالمسة أي
فارق بين مسار الروي من حيث اللغة أو الحدث،
وفي الوقت نفسه ال يفقد الحدث حرارته ،وال
تفقد اللغة عذوبتها.
أخي وصديقي الشاعر بديع :ما أن انتهيت
من قراءة كتاب (في السماء إلى سنتياغو) ،حتى
كدت أصدق أن هناك ،في ذلك العالم الموشى
ّ
المزين
بعالمات النبل والحقيقة وال��ص��دق،
بوشاحات النور واألمل ،أوشكت أصدق أن هناك،
تنتهي األرض.
(*)
في السماء إلى سنتياغو :دار أنانا للطباعة
والنشر 272،صفحة قطع متوسط خاص،
تأليف الشاعر األديب بديع صقور
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دراسة في مجموعة:
(على األرجح نحن من يغني اآلن) لـ (روال حسن)
توفيقة خ�ضور
ُ
عندما تقبل على مجموعة شعرية ،فإنك
مأدبة ّثر ٍة عامر ٍة باألطايب ،واعدًا
تدعو روحك إلى
ٍ
ً
إياها بالتمتع بمحتوى عميق ،محمول على أكف
رشيقة متوهجة ،فرشاقة العبارة تنفي
عبارات
ٍ
ٍ
ً
ّ
عنها الجمود والترهل معًا ،وتمنح الكلمات طاقة
تجعلها تتقافز حولك ،تراقصك ،تأخذك من
ذاتك ،بل تهزك من األعماق ،وكأنها تراودك عن
ُ
نفسك ،لتمارس معها ّ
فن الحياة ،فهي تعديك
ّ
الناجية من الهزال ّ
والسقام
بحيويتها األصيلة،
والبدانة جميعًا ..والتوهج هو ذالك االندالع الذي
تنتقل حرارته إليك ،فتحررك من الداخل ،تجفف
ً
رطوبة تسربت إلى روحك من بالدة الواقع ،فيتسع
مداك باتساع مساحة الضوء التي تبذرها العبارة
المشعة في روحك .إنها تتمادى ،وتحتفل بزيادة
المساحات المحررة داخلك..
إن ح��دث ذل��ك يمكنك ال��ق��ول بثقة إنك
تقرأ شعرًا ،وإنك ما ُخ َ
وليمة
دعت بدعوتك إلى
ٍ
ْ
بالغت في تزيين نفسها ،وبرقعها ،لتبدو
كاذبة،
ٍ
ُ
حقيقية ..لكنك إذ تقبل عليها ،ال تجد إال جوزًا
َ
أتعبت نفسك بالتنقيب ّ
عما بداخله ،ولم
فارغًا،
تجد إال خواءً.
فهل ما دعتنا إليه روال حسن في مجموعتها
المعنونة بـ :
(على األرج��ح نحن من يغني اآلن) من هذا
النوع ،أو ذاك..؟!
نبدأ بالعنوان األول (نساء) فنرى الشاعرة وقد
ّ
توجت نفسها ،ومعها جمهرة النساء بالماء ،ثم
برهة قصيرة ،تعمل مع هؤالء النسوة على
وبعد
ٍ
تنقية الحياة من الشتاء ،وهذا الفعل هو أكثر ما
ُ ّ
ُ
تتقنه ،فلماذا تنقي النسوة الحياة من الشتاء..؟
أيكون الشتاء عندها تلوثًا ،وزيفًا؟ وهو والد الماء
ال��ذي ّ
توجها منذ قليل ..الماء ال��ذي هو الخير
والنقاء والطهارة؟! أمن الماء ،ووال��ده (الشتاء)
تجتهد الشاعرة والنسوة معًا للتطهر ،تتباهى
بتنقية الحياة من رجسه..؟! ما هذه المغالطة التي
ّ
استهلت بها الشاعرة مجموعتها..؟ أبهذا تفخر
النساء ّ
وهن منتجات الحياة ،ومانحات النقاء..؟
وف��ي (حكاية ام���رأة) تدعو ال��م��رأة لتنسى
ذكرياتها ،وتغني ،كي ال تتكسر السماء كالمرايا..
ّ
فهي تريدها أن تسلي نفسها ،وتلفظ ألمها،
فاألبواب مغلقة ،وال سبيل إلى النسيان إال بالغناء،
إنه الهروب من الذات المغلقة بالذكريات المرة..
هروب رومانسي مريح ،فهو الطريق األسهل ،فال
حاجة بها إلى مقاومة أسباب األلم ،وال إلى السعي
لتغييرها ،فقط عليها أن تغني ،وتبقى السماء
ّ
ً
سماء ،وينتهي كل شيء ..أال ما أسهل هذا الحل،
ٍّ
وما أبسط الخروج من مأساة مفتعلة بحل مفتعل
سريع العطب!..
ألمثل هذا يدعونا الشعر ،وهو صاحب الرسالة
األكبر واألسمى في الحياة اإلنسانية ،وبمثل هذه
األسلحة الرخوة يسلحنا ،ونحن ّ
بأمس الحاجة إلى

مقاوم لكل مظاهر الصدأ في حياتنا..؟!
فعل
ٍ
ٍ
ثم في نص (حكاية عن أمي) نسمعها تقول:
حدثتني ي��داك عن الحنان ال��ذي كاألشخاص
يشيخ ويكبر..
كيف يشيخ ال��ح��ن��ان..؟ أيكون حنان األم
ّ
فيترهل مع ترهل
مرتبطًا بشبابها ونضارتها،
جسدها ،يتخشب م��ع تخشب يديها بفعل
الشيخوخة..؟
أال يتوقد حنان األم كلما نضجت..؟!
إن��ه اإلحساس المنقوص بأنقى المشاعر
اإلنسانية ،فمن المعروف أن حنان األم يزداد
شبابًا وتدفقًا حتى آخر لحظة في حياتها؛ بل
وينضج الحب والحنان مع نضوج اإلنسان ،فكم
ّ
من أب وأم يتلهفان لرؤية أوالدهما لحظة النزع،
ُ
في تلك اللحظة العصيبة التي تنسي اإلنسان
ّ
كل
ما عداها ،لكن األم ال تنسى أن تأخذ معها
ً
وديعة إلى العالم اآلخر ،وأغلى وديعة على قلبها
ّ
التشبع بالنظر إلى أوالدها ،ومنحهم جرعة
هي
ُ
ّ
حنان ،تحصنهم ضد ما سيأتي عليهم من شرور..
فكيف يشيخ الحنان عند روال..؟ ال أدري ..ربما
هي لم تقصد هذا المعنى ،لكن عبارتها قالت
ذلك ..وتعود في قصيدة (نساء  )2لمقاومة الحزن
بالغناء ،فتقول:
وألننا ال نريد أن نبكي ..على األرجح نحن من
يغني اآلن..
ّ ً
ففي هذا المقطع تتبدى إرادة الحياة حية
متدفقة ،فرغم الحزن الذي سقطت فيه كل النساء
ال ُيردن البكاء ..فالغناء هو البديل عن فعل الحزن،
ٌ
ٌ
ودفاع عن النفس ّ
ضد الزوال ..إنه
وهو رفض له،
ٌ
بحث عن التوازن ،وهذا ُيحسب لها.
أما في (مدن) فتبدأ القصيدة بقولها :تعبرني
شارعًا شارعًا..
مرات ومرات ،فهي مهترئة
قرأناها
عبارة
وهي
ٍ
لفرط استعمالها ..وفي (مدن  :)2المدن تتسع
وقلوبنا تضيق ..أيضًا هذه العبارة مستهلكة ّ
حد
المرض ،لكنها أحيتها بقولها :إلى أين تمضي
والخراب ُيزهر في الوقت..
فالجمع بين ال��خ��راب ،وكلمة يزهر بعثت
شيئًا من الحرارة في تلك العبارة ،التي تحمل
ً
معنى ،مللنا لكثرة ما سمعناه ..وتقع الشاعرة في
ّ
الفخ ذاته في قولها( :ال تولم للذئاب) ،وكذلك
(هذه المدينة تشبهني) ..فأين الشعر في هذه
المقاطع المكرورة التي بات يقولها العامة ،وهم
يتسكعون على أرصفة مللهم..؟!
وفي (مدن بيضاء) تقول :لو أن جدارًا بيننا،
لما استطعنا أن نطوي مدننا البيضاء في الخزانة..
أفتش عن الشعر في هذا الكالم الذي يفتقر
إل��ى الجسد وال��روح كليهما ..ثم إن موسيقاه
الداخلية مؤذية ،وكأن الكلمات قطع من حجار ٍة
ّ
فشكلت ً
بناء
ال تواؤم بينها ،أجبرت على التجاور،

روال حسن
سقيمًا نافرًا.
ّ
لكننا ف��ي ن��ص (وج���وه) نقع على بعض
اللمحات الشعرية الجميلة مثل:
ً
لن أزدحم معهم خلف مرآتك ،سأختار مرآة
وأزدح��م فيها ،كبالد ..لن أص��وب نظراتي كما
ً
يصوب المحترفون ..طلقة طلقة ..بل سأتركها
تتساقط ياسمينة ..إثر ياسمينة..
ً
ّ
ففي قولها سأختار مرآة ،وأزدحم فيها تمرد
نسق مرفوض ممجوج ،ورفض للذوبان بغية
على
ٍ
ّ
التفرد ،واالعتداد بالذات ،وهي تترفع عن تحويل
النظرات إلى طلقات ،بل تريدها ياسمينًا ،وهذا
ٌ
تفوق على القسوة ،وانحياز لإلنسانية ،وفي
القصيدة ذاتها نلمح خيوط فلسفة الشاعرة
القائمة على ثنائية الحزن والفرح ،فهي ال ّ
تحس
ّ
تعل ُ
مت بخيبات
الفرح إال من خالل الحزن ،فتقول:
أكثر ،أن أقيس الفرح ..أما الحزن ،فيكفي أن
أحصي النعوش ،وهي تمضي إلى قلبي..
ّ
ففي هذا ّ
النص حلقت في جزئه األول ،لكنها
انحدرت إلى الهاوية في المقطع الثاني؛ حيث
ّ
حولت قلبها إلى مدفن تمضي إليه النعوش..
ثم تعود لترتقي في ّ
نص (ليل) بقولها:
وحدها البيوت التي في البال تضيء..
ً
فهذه العبارة الشعرية الرشيقة تضيء فعال،
وهي من اللقطات الشعرية القليلة التي تنتسب
إلى الشعر في هذه النصوص..
أما في ّ
نص( أثر) فنرى الشاعرة تنتصر للحب،
فعندما ال ينتظرها أحد تموت الحياة ،فال أشجار
ّ
تنبت وال عصافير ّ
تتصحر
تمر ..أي أن الحياة
إذا انتفى الحب ،أو نضب منها ..وفي ( كراسي
مقششة) تعود إلى تكرار المقوالت المنجزة
التي سئمناها ،فكثيرًا ما نسمع اآلباء واألمهات
ّ
ي��ت��ذم��رون م��ن إه��م��ال أوالده����م لهم بعدما
يستهلكون أعمارهم ،وهذا ما كررته الشاعرة في
قولها الذي ينحدر إلى مستوى الكالم اليومي:
(األب��ن��اء وه��م ينسلون أعمارنا ،كخيط في

بساط ..أكثر ما نشبه تلك الكراسي )..ومعروف
أن لغة الشعر يجب أن تترفع عن لغة المياومة،
لتحفظ للشعر ماء وجهه ،وخضاب دم��ه ..وقد
حفل هذا الكتاب بالعبارات التي سفحت دماء
ّ
واليومي ،ونزلت به من
الشعر على حصى الواقع
عليائه؛ حيث يليق به أن يكون ،مثل( :الضباب
يتسرب من الشقوق) ومدن ّ
ّ
مسورة بالقلق ،تموت
في النهار ،وفي الليل تتفتح).
وفي (معجم الورد) تستعرض الشاعرة أسماء
بعض الورود وصفاتها ،فتصف بعضها وصفًا
ً
بكلمات عذبة منعشة كقولها في
جميال عبقًا،
ٍ
وصف الريحان :أعرف أنها وصلت ..جدتي بثوبها
المشجر ومنديلها البساتين..
وفي تعريفها للحبق أرادت أن تقول :إن له
رائحة فريدة ،كنوع من التعويض عن ّ
شح ّ
الحب،
ٍ
فقد قالت :ألن الحب ّ
شح وال يتقاسم مع أحد
شيئًا ،له هذه الرائحة ..وليست لسواه..
فمتى كان الحب شحيحًا ،وال يتقاسم مع أحد
ً
عطاء والعطاء حبًا؟! فمن أين
شيئًا..؟! أليس الحب
له بهذه الصفة الدنيئة؟ ثم أال يستطيع الحبق
ّ
ّ
والتميز إال على حساب القيمة الكبرى في
التفرد
الحياة اإلنسانية؟ على حساب الحب؟!!
وإذا أتينا إلى اللغة ،وهي كما هو معروف
أداة األديب ،ووعاء فكره وروحه ،ومشاعرهُ ،ويقاس
عمق الشاعر بغزارة وقاموسه اللغوي غناه ،فإذا
قرأنا كتابًا ،ووجدنا أن الشاعر لم يستخدم إال
ً
ع��ددًا قليال من المفردات ،ويكررها بأساليب
كلمات أو
مختلفة ،وإن كان عاجزًا عن اشتقاق
ٍ
أساليب جديدة ،وال يتقن ّ
فن االنزياح أو تبادل
الحواس ،فماذا نقول عن كتاب كهذا..؟!
فإذا أحصينا عدد المفردات التي استخدمتها
الشاعرة ،نخلص إلى أن معجمها فقير متواضع،
ومازال يحبو على طريق الوصول..
ّ
لكن مجموعتها ـ للحق وللتاريخ ـ تشع في
ّ
بإشراقات مبشرة وواعدة.
بعض مفاصلها
ٍ
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فاضل سفان والفرات
زبري �سلطان
فاضل سفان أحد شعراء الفرات الكبار ،ومن أبرز
علماء اللغة العربية في هذه المنطقة في العصر
الحاضر ،إال أنه لم يأخذ حقه في اإلعالم ،كما أخذ
أقرانه في قطرنا وعالمنا العربي ،ولم ينصفه إال
القليل من أبناء محافظته ،نتيجة أمراض الحسد
والنميمة والغيبة ،وبخس إبداعات أبناء الجلدة
الفكرية واألدبية والفنية والعلمية ،والسعي
الدائم لطمسها حتى ال تستطيع نجومهم أن
تتألق في سماء العالم ،وتجلس مع كبار المبدعين
والمفكرين في وطنهم العربي الكبير والعالم.
فاضل سفان الشاعر واألديب الذي يملك روح
الشباب والحياة ،ال يزال وهو في العقد السابع من
العمر ،يتغنى بالجمال من أين كان مصدره سواء
أطل من امرأة أومن زهرة ،من شاطئ أو شجرة أو
نهر ،أو من قطرات المطر ،أو من نباتات الصحراء.
يجذبه الجمال فيسحر به ،فيرسل إليه أشعاره
ً
ليزيد الجمال جماال ،بعد أن يطوق عنق الجمال
بعقد من لؤلؤ الشعر ،فتراه يشع ضياء ونورًا.
ت��رع��رع فاضل سفان ف��ي بيت ت���زاوج منذ
الطوبة األولى مع الفرات ،لهذا كان الفرات لفاضل
األب واألخ والصديق ،وال��روح واإلل��ه��ام .داعب
بطفولته موجاته ،واستظل بأشجاره ،وأصطاد
أسماكه ،وركب على ظهره سابحًا أو على سفينة
كان يقودها ،تشاجر وتصالح معه كثيرًا .عشق
كل قطرة من مياهه ،فأرسل ألحانه الشجية من
قيثارته إلى العالم ،لترتل آيات العشق الخالد
للفرات ،ومنها تفوح عظمة الصدق واإلخالص،
صادرًا من قلب ينبض بالوفاء لهذا النهر العظيم.
العشق والوجد والحنين والهيام للفرات
نجدها كلها في العديد من قصائد فاضل سفان
الشعرية ،وال يخفي تلك المشاعر واألحاسيس،
ً
فهو يعلن ليال ونهارًا عن عشقه للفرات ،ويمارس
طقوس الحب كما يقوم به أغلب الفراتيين
لنهرهم ،الذي أمدهم بأسباب الحياة والبقاء في
صحراء حارقة صيفًا ،قارسة شتاء ،غبارها يعمي
األبصار ،ويخنق الصدور الضعيفة ،يحتملون كل
هذه الشدائد من أجل احتضان النهر األبوي ،الذي
بفيض عليهم خيرًا وعطاء.
في قصيدته (أنا والفرات) يعلن فاضل سفان
بصوت عال عشقه للفرات فقال:
عشقت الفرات..وليل الفرات
وطيرًا ُيغرد غب الشفق
ك��ان نهر ال��ف��رات لفاضل س��ف��ان تاريخًا
وذكريات ورفيق حياةّ ،،
فأرخ على ضفافه ميالده
وصباه وشبابه وشيبه ،كما كان مدرسة له تعلم
فيها العطاء والصفاء والثورة والحياة والعشق،
فينشد في قصيدته (منابر الفرات):
منذ جيلين ...وأكثر
َّ
كان ماء النهر ينساب على الشطـين في روعة
منظر
تنبت الوديان ...وتخضل القرى والوعد يكبر
واحات من الصفصاف والطرفاء
تلثم األمواج
ٍ
والدفلى «وعاقول « وعرعر
ثم يقول:
كم تعاورنا على مرمى سرير النهر «لعب
النرد» و»الحوري» أو َ
سرد الحكايا
ومغانينا « تنانير « إذا شبت قبيل الفجر
أو غ َّ
��ب رحيل الشفق المسفوح في صمت

العشابا
ُ
جمعتنا لمة الصبيان ..فتيانًا وشيبًا
لم تكن ذكرى ..فقد كانت إلى المجد دروبا
يعبق الموال في أعراسنا النشوى ..على غنج
الصبايا
وي��ؤرخ فاضل سفان جبروت ال��ف��رات ،حين
كان عظيمًا قبل أن تقلم كل أغصانه ،فيتحدث
في قصيدته عن زئيره في ذلك الزمن الغابر ؛
حين كان يفيض في نيسان ،وتبدأ أمواجه تلطم
البيوت والبساتين مهددها بالويل والثبور فيقول:
فإذا هل كبوح الغيث نيسان
وقد ُج ّنـت عطاياه .وفاض النهر
أمواجًا ّ
تهد الزيف .وتجتاح القرى
تزحف ..تطغى
هاج .مذعور ٌ من التيار فجرًا يتهادى
يقلع المران .والصوان
واألفنان تنهار ..سكارى
يذهل السلوان ...واألحالم تنأى
مثل قبض الريح تنهار حيارى
كان فاضل سفان يشعر أن عشاق الفرات كثر،
وليس هو الوحيد في عشقه للفرات ،فيشاركه في
العشق الطفل والشاب والشيخ والمرأة والصبية
 ،ويذكر سفان إن الصبابا ّ
كن يودعنه أسرارهن
ألنه الوحيد الذي يحافظ عليها ،وال يكشفها ،وهو
المحب الذي يشاركهن في همومهن وأفراحهن
وأحزانهن ،فقال:
ً
وطفال تخدره الهدهدات
وشيخًا ُيسبح رب الفلق
وتلك الشواطئ في كل عام
يعرش في جانبيها الحبق
وبوح العذارى إذا ما ارتمين
على الشط في صبوات الحرق
ليمألن للمتعبين الجرار
يكحلن في الهجرات الحدق
ونرى في قصيدة أخرى أطلق عليها أيضًا (أنا
والفرات) اندماجًا كليًا ما بينه وبين الفرات في
المشاعر واألحاسيس والحب والجمال والنشأة
والنمو ،فقال:
هذا الفرات ..حبيبي كنت أعشقه
من قبل أن ترسم الدنيا مواعيدي
ُ
عانقت موجته
رشفت نسمته
عزفت في ليله السابي أناشيدي
ً
ُ
صحبت مع اإلشراق كوكبة
وكم
من العنادل تشدو فرحة العيد
والسابحون على شطآنه زمر
مفؤود ومعمود
يزجون غلة
ِ
فما تخلف عن مشوارنا ٌ
وتر
وال تجاوزنا ُ
وعد العناقيد
ويعبر عن الصداقة واأللفة مع الفرات من
خالل دفتر الذكريات معه فقال:
نحييُ ...
ّ
بوح ذاكرتي
هذا الفرات...
الصيد
نا
قوم
ذكرى
الجيل
إلى
يملي
ِ
ِ
يضمني عبقًا في كل منعطف
ّ
الغيد
مة
ل
حكايا
وشهقة في
ِ
ِ
وال ينسى فاضل سفان أص��دق��اء الفرات
الذين ال يفارقونه كشجر (الغرب) ،وهذا النوع من
األشجار ال ينبت إال على ضفاف الفرات ،والطيور
التي بنت أعشاشها على ضفافه ،والسفن التي

تنتقل على ضفتيه ،تنقل بركات الفرات على
الجانبين ،وصوت محرك الماء البدائي الذي أطلق
عليه أبناء الفرات (الغراف) ،قصيدة تعيد للفراتي
صورة الفرات منذ نصف قرن من الزمان ،فيقول:
يا شاطئ (الغرب) المحزون أذبله
ُ
ِّ
َ
طيرك عن بث األغاريد
َ عزوف ُِ
ُ
وصمت مائك إذ مات الخرير به
َ
هم وتسهيد
ٌلما تزاحمن من ٍ
ُ
َ
أناخ والليل صفوح على وطني
َ
النجم في أسمال ِرعديد
يطاول
ُ
بكيت شطي ومجذافي( ..ومصطبتي)
َ
ُ
مق األخاديد
وحزمة السوس ّفي ع ِ
والهائمين على الشطين خدرهم
موال(مجهود)
نوح (الغراريف) في ِ
ويبارك فاضل سفان الفرات الذي كان دائم
التسامح مع الشباب ،عندما كانوا يغضبون
ويثورون عليه ،وال غرابة في ذلك عند فاضل ،ألنه
يعرف أن الفرات كان وما زال الكبير الشامخ الذي
يعفو عن أوالده مهما أساؤوا إليه ،فكان رافعة
النجاة لهم ولغيرهم في سنين القحط ،فكان
يسارع في مدهم بماء الحياة والبقاء .فقال:
تباركت يا واحة المجهدين
وال زلت فينا شموخ األلق
فذاك زمان الشباب الخصيب -
أو أن يعربد فينا النزق
تولى والحت سنون عجاف
تسفه فينا خطا من سبق
كان الفرات وما زال مستودع أحالم الشاعر
فاضل سفان ،فقد وجد فيه الصديق الوفي الذي
يكتم له أسراره ،والصندوق األمين الذي يضع فيه
ذكرياته ،كما كان بريده الذي يستلم منه رسائله،
ويوصلها لمن يريد ويحب ،فقال في قصيدته
(نهر األحالم):
عدت يا نهر إلى مغناك أحدو بجمالي
ردني ..واللهفة الحرى بقايا من سؤال
كان لي روض على الشاطيء ظبي ودوال
وأمان تسكر الذكرى ...تراءى لخيالي
ذلك عمر ...كنت في غفلته أغبط حالي
***
إيه أمواجي ..ترى هل بحت في سر عبودي
أنت والليل ..وأنسام الدجى أحلى شهودي
كلنا صاغ من الحب ..ضميرًا للوجود
وقصيدي ..أترى يا موج ..قد ضاع قصيدي
كان بوحي ..كان من وجدي مدادًا ..من وريدي
وف��ي ال��ه��م ال��وط��ن��ي ال��ق��وم��ي يستنهض
الشاعر السفان بفراته الهمم ،حين علم بالزحف
الصهيوني على جنوب لبنان عام  ،1983فيطلق
من شاطئ الفرات الذي أسماه (شاطئ المجد)
صرخته الحرة األبية للشباب الفراتي لمواجهة
العدوان الصهيوني ،ألن الفرات أسقاهم العزة
والكرامة والشهادة  ،فعليهم اليوم واجب الدفاع
عن حياض العروبة فقال:
كنت مرميًا على الشاطئ وعدًا وغمامة
تمطر العمر – مدى العمر عناقيد مدامه
وتناجي شجر الصفصاف تستاف هيامه
وتغني ..للذي أرعف في الزحف حسامه
نحن من قوم أعاروا صهوة المجد عالمه!..
كل يوم نولد الكبر إلى يوم القيامه

فاضل سفان
جمعتنا صبوة أملت على الدهر حرامه
فارعوي يا أخت هاروت إذا أوالك جامه
وانظرينا ..ينبت الحق بنا زهر الكرامه
ون��رى مدى االلتحام ما بين الشاعر فاضل
سفان ونهر الفرات في المشاعر واألحاسيس،
التي تتدفق م��ن ذهنه وص���دره ،عندما يبثه
الشكوى والحزن من كل حادثة يراها ،فهاهو
يحدث الفرات عن حزنه الشديد على ما أصاب
تمثال الشاعر الكبير محمد الفراتي من تخريب
من قبل بعض السفهاء ،فقال في قصيدته
(القيثارة الجريح):
خجل « الفرات «وكنت من نعمائه نسبًا حماك
ً
ّ
طرزت وجه الضفتين ُعال وأنضره نداك
ويعود فاضل سفان في قصائده الجميلة
التي أطلق عليها (أناشيد الفرات) يحدث نهر
الفرات في (النشيد األول) عن حبه وذكرياته
وشعره معه ،فقال:
عذرنا يا ُ
ُ
فرات أنا نغنيك
وأدنى من الغناء البكاء
ُ ٌ
غـول
دهمتنا في غابر الدهر
ُّ
أسى تنز الدماءُ
من صداها ً
َ
فجر يوم ٍ
الحياء في
ما فقدنا
ِ
ُ
غير أنا ضحى جفانا الحياءُ
َ
الظباء في شاطئينا
عيون
يا
ِ
ما جحدنا الندى وال أناخ العفاء
ُ
الشعر يستحيل لهيبًا
إنما
ُ
ُ
زاده الشوق والهوى والرجاء
هكذا كان ومازال الشاعر الكبير فاضل سفان
رفيق الفرات ،وصديقه وعاشقه ومصدر إلهامه
ودفتر ذكرياته.

مصادر:
 – 1فاضل سفان – قراءة في عيني حبيبتي
– مطبعة الفرات – دير الزور 1987
 -2فاضل سفان  -من أناشيد الفرات -
مطبعة الفرات – دير الزور 1994
 -3فاضل سفان – شاطئ الغمام – مطبعة
الفرات – دير الزور 1990
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ّ
والسكر
الملح
با�سم عبدو
َّ
َّ
ماذا َّلو رش كل مواطن سكرًا على الموت؟
ماذا لو رش كل مواطن ملحًا على الجرح؟
الملح والسكر عنصران متضادان ،لن
يكونا في يوم من األيام صديقين َّمخلصين،
لكنهما يتفقان باللون األبيض .وحذر األطباء
أضرارهما على صحة اإلنسان .فالطبيب
من
ّ
دائمًا يحذر المريض (من ّاألبيضين) .ومن
ّ
ّ
كمن ي��رش السكر على
يزيد الطين ِبلةّ ،
الموت ،ومثل من يرش الملح على الجرح!
وهذه المتناقضات بين حالوة السكر
وم��رارة الموت ،كالملح ال��ذي يزيد الجرح
أنت
نزفًا وألمًا .وفي التوصيف يقول قائل:
َّ
ًِ
أو َ
أنت ُسكرة ،وأنتما تزدادان حالة وجماال
كل ي��وم ،وما ت��زاالن شبابًا رغم الكهولة،
فال ملوحة البحر استطاعت أن تلتهم هذا
البياض ،وال بياض السكر استطاع أن يطغي
على حور العيون الناعسة.
كثيرون ال يميزون بين الملح والسكر،
وكثيرون يخلطون االثنين معًا ،وال يضعون
ال��ح��دود بينهما ،بوصفهما كما يتصور
هؤالء ال يفارقان المائدة ،كمن يعزو األزمة
السورية إلى المخطط الخارجي فقط ،دون
َّ
النظر إلى(األبهرين) المعطلين في قلب
الوطن ،اللذين يمثالن (األوضاع االجتماعية
واالقتصادية).
إن العودة إلى تراثنا الشعبي ،يعطينا
مزيدًا من األمثال التي لن تموت وال تزال
األجيال تتناقلها .وإذا أجرينا إحصائية لها
نرى أنها مشتركة في معظمها بمشرق
ال��وط��ن العربي وم��غ��رب��ه ،رغ��م أن بعض
المفردات تتغير حسب الزمان والمكان،
َّ
وحسب اللهجات المحلية إال أنها تعطي
المعنى نفسه.
هل تستطيع األصابع الجافة التقاط
ذرات الملح والسكر؟ هل يستطيع الطفل أن
يترك والديه ويعيش وحيدًا من دون رعاية
وحنان؟ فاألهل هم الملح الذي يطهره .وهو
ّ
السكر الذي يحلي بهجة الوالدين.
إن األص��اب��ع الجافة ال تلتقط الملح
والسكر ،فهي كالقلب الذي يبست شرايينه،
ال تجري فيه دماء الحب ،والحبيب الذي يرى
ّ
حبيبته بعين واحدة ،وكمن يفضل الوردة
االصطناعية على الزهرة الطبيعية ،ال يميز
بين رائحة األزهار ،وال يسمع أغاني الفراشات
في الربيع وهي تبحث عن عشاقها.
إن ملعقة ملح في كوب من الماء ،تجعل
المياه غير صالحة للشرب ،ولكن ملعقة
الملح في بحيرة عذبة ال تغير طعم الماء ،وال
يالحظها أحد.
يمكن للجائع أن يأكل طعامًا دون ملح،
وأن يشرب الشاي بال سكر ،ويمكنه أن
يلتهم رغيفًا طازجًا يخرج ّ
مقمرًا من التنور
من دون ملح أو سكر ،ولكن إذا فسد الملح
م��اذا يفعل؟ ولقول السيد المسيح في
(مرقس اإلصحاح التاسع) تتمة أو بداية.
والصحيح( :أنتم ملح األرض فإذا فسد الملح
ّ
فماذا يملحه).
إن للملح معنى وداللة واضحة ورمزًا غير
معقد .فالملح يرمز للبحر وللعطش وللون
األبيض .أم��ا السكر فيتفق معه باللون،
ويختلف عنه في الرمز .فحالوة السكر تبدد
ّ
وت��زوده
غيوم العطش ،وتنشط الجسد
بالحريرات .وقديمًا عندما كان يولد الطفل،

كانت تأتي القابلة أو(الداية) األمية التي
اكتسبت هذه المهنة من ّأمها أو عمتها،
ّ
يحمر
بالملح وتملح المولود الجديد ،حتى
لحمه الطري ويصبح بلون الشمندر ،فهو
ّ
الذي ّ
يطهره ويعقمه ويحميه من األمراض.
والمثل المعروف للجميع (صار بيننا خبز
وملح) الذي تردده ماليين األلسنة كل يوم،
ّ
محمل بالداللة العميقة التي تشكل قاعدة
لبناء العالقات بين البشر .ويعني هذا المثل،
أن تبادل الخبز والملح بين شخصين (ليس
بالمعنى المادي فقط)؛ بل هو المشترك
ال��م��ت��ب��ادل ف��ي ال���زي���ارات وال��م��س��ام��رات
والتضامن بينهما ،ال��ذي يؤسس لعالقة
وطيدة وصداقة حميمة دافئة .وإذا فسد
الملح (ال سمح الله) بطلت الصداقة ،ويمكن
أن تتحول في لحظة غضب وعدم صبر إلى
ع��داوة وش��رور .وهذا ما يحصل يوميًا بين
الناس .حينئذ ال ّ
يقصر أح��د في كشف
ّ
ّ
األس��رار ،وبث كل المخزن في الذاكرة ،وما
حصل خالل سنوات بينهما بساعة واحدة،
ونسيان ربيع الصداقة الذي روي بالمحبة
والتفاني وأسس على قواعد ثابتة .وفي
هذه الحال نستنتج أن أساسات هذا البناء
بنيت على الرمال وليس على الصخر ،فجاءت
العصفة َّ
وخربته .والخبز والملح بين الناس
يعني ،أن ال مكان للخيانة والغدر .أما إذا
ّ
َّ
ويتحول إلى
تعرض الملح للرطوبة فيفسد،
كتل جامدة غير صالحة للطعام .ويمكن
أن يختلط بالشوائب التي تؤدي إلى تبدل
لونه ..عندئذ ينقلب اللون األبيض الذي
يرمز للنقاوة والوداعة إلى لون رمادي.
للحفاظ على الخبز والملح بين المواطنين
والسلطة أو الحكومة ،فعلى األخيرة أن
تعيد النظر في سياستها االجتماعية
َّ
واالقتصادية ،وأن تصلح ما عكر مياه هذه
العالقة خالل العقود المنصرمة .وأن تخفف
م��ن ملح الفساد والبطالة ،وت��زي��د نسبة
َّ
الحالوة في قراراتها وتوجهاتها .وأال تخلط
بين الملح والسكر ،فلكل عنصر خصائص
تختلف في الشكل والمضمون ،وإن اتفق
االثنان في البياض .فاللون األبيض الذي
يرمز للمحبة والسالم واألم��ل بالمستقبل
الوضاء ال يكفي وحده .وإن معرفة استخدام
كل واح��د على ح��دة ،في الزمان والمكان،
يشكل الخطوة األولى في االتجاه الصحيح،
بوصفه البوصلة التي تؤشر إلى الشمال
الحقيقي .وه��ذا الشمال في ال��واق��ع هو
تحقيق مطالب الناس المشروعة ،في العمل
وتحقيق ال��ت��وازن بين األج��ور واألس��ع��ار،
والتأسيس لمواطنة صحيحة وسليمة،
وصون كرامة المواطن والتعددية السياسية
والديمقراطية .وتنفيذ ما جاء في الدستور
ً
الجديد (قوال وممارسة) .وجميعها وضعها
في حزمة واحدة ،ال يمكن تجاهلها أو القفز
فوقها!..
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منحنيات السرد وكوابيس الواقع
قراءة في رواية (األيام األربعة للرجل الفقير لسيمنون)
خليل البيطار
أليس من حق المرء أن يحلم بمغادرة تعاسته
والحصول على نصيبه من العيش الكريم والتواصل
االجتماعي؟ وهل تطورت المجتمعات المعاصرة
بفعل قواها الخيرة أم بفعل قواها الغاشمة التي
غزت المستعمرات واستأثرت بالثروات؟ وكيف
تتحقق العدالة في مجتمع تهيمن على مؤسساته
نخب ثرية ومافيات فاسدة؟
أسئلة شغلت ذهن الكاتب والروائي المعروف
جورج سيمنون في أعماله االجتماعية والنفسية،
ووضعت شخصيات رواياته في مواقف صعبة قادت
بعضهم إلى الهرب أو التوقيف أو االنتحار احتجاجًا
على أوض��اع مجتمع تخرس التشوهات أكثريته،
وتتحكم به قلة تمسك بمفاصل الدولة والثروة،
وتفرض طقوسها وقيمها وشهرتها ،وتمارس
نزواتها الغريبة وجرائمها الخفية دون أن تطولها
يد العدالة.
عاش جورج سيمنون  1989-1903حياة حافلة
بالتجارب ،وظل فترة طويلة ينشر مقاالته ورواياته
بأسماء مستعارة ،من بينها :ج.سيم أو السيد ديك.
ولد سيمنون في مدينة لييج البلجيكية ثم
انتقل في التاسعة عشرة من عمره إلى فرنسا ،وبدأ
عمله صحفيًا في جريدة (كازيت دو لييج) ،ونشر
مقاالت وتحقيقات وقصصًا ،ثم نشر روايته األولى
عام  1921وعنوانها عند جسر القناطر ،ونشر مقاالت
ساخرة ،وكتب بين عامي  1933-1923قرابة مئتي
رواية بأسماء مستعارة ،وأول رواية وقعها باسمه
الحقيقي كانت بعنوان (قضية بيير لو ليتون)،
وأدخ���ل فيها شخصية المفتش ج��ول ميجريه
الشهيرة ،وأتبعها بثمانين رواية بوليسية من بطولة
المفتش نفسه.
وكتب سيمنون رواي��ات نفسية واجتماعية
كثيرة ،من عناوينها :استراحة اإللزاس عام ،1931
والمستأجر عام ،1932والمنتحران أواخر عام ،1932
وكان الثلج وسخًا عام  ،1948واالبن عام  ،1957وكتب
سيرًا ذاتية من بينها :أتذكر عام  ،1945وشجرة
العائلة عام  ،1948وذكريات حميمية عام  ،1981وقد
نقلت خمسون رواية له إلى السينما.
رواي��ة (األي��ام األربعة للرجل الفقير) تتحدث
عن تصدع العالقات االجتماعية في زمن تمركزت
الثروات فيه بيد قلة من رجال األعمال وأثرياء الحرب
وناهبي المستعمرات وعصابات الجريمة المنظمة،
وع��ان��ت أكثرية الفئات الشعبية وذوي الخبرة
والحرفيين التهميش والعوز ،وتحول جهدهم إلى
سلعة خاضعة للعرض والطلب ،وإذا تجرأ أحد وكشف
أي تجاوز للنخب الثرية وإفساد منهجي للقضاء
والشرطة ،وأثار الرأي العام ،فإن حياته تتحول إلى
كابوس حقيقي.
فرانسوا الشقيق األكبر ألخوين هما مارسيل
الثري بسبب زواجه من رونيه التي ورثت ثروة طائلة
عن أبيها ،وراوول المملق والعائد من المستعمرات
خالي ال��وف��اض ،وه��و يبحث عن عمل مثل أخيه
المتعطل فرانسوا ،ويسكن غرفة في فندق رخيص.
زوجة فرانسوا جيرمين تحتضر في المستشفى،
وله منها ولد اسمه بوب ،وله ابنة من زوجة أخرى
توفيت ،وتعيش البنت بعيدًا عنه قي السافوا ،وال
يهتم ألمرها ،وفرانسوا الذي فقد عمله بسبب استياء
رب عمله من انشغاله وتقصيره ،موزع بين االهتمام
برعاية ابنه بوب ،وتأمين نفقاته المدرسية ،وبين
تأمين نفقات عالج الزوجة الميؤوس من شفائها
والمتوقع رحيلها بين يوم وآخر ،وهو قلق من عجزه

سيمنون
عن تأمين نفقات جنازة الئقة لها.
وصف سيمنون حال فرانسوا المتردية بالقول:
راحت كل قوى الكون السيئة تتكتل ضد فرانسوا
لوكوان ،وراح فرانسوا يحني هامته ويزم شفتيه
كما لو كان تحت مطر غزير ،كان يمشي على دربه
المتواضع يمسك السياج بيد متشنجة ،ويشرب
كأسه الصغيرة هنا وهناك ،ويذهب ليقرع األبواب
ص. 41
وكان فرانسوا قد خطط مرة في أيام عوزه أن يتبع
عجوزًا يحمل وردة جوقة الشرف ،ويرتاد بار بوبول
ثم يقصد فندقًا قريبًا لمضاجعة إحدى المومسات،
وكانت صاحبة الفندق تشمئز منه ،وتوقع فرانسوا
أن يكون العجوز صاحب شركة خاصة أو مدير إدارة
حكومية كبرى ،وتبعه مرة بقصد أن يعمل لديه،
وتهيأ لتهديده بإثارة فضيحة ارتياده لبيت دعارة
سري إن رفض طلبه ،وانتظر خروجه من الفندق لكنه
أضاع أثره وأقلع عن الخطة.
يبلغ فرانسوا بوفاة جيرمين ،فيهتف لشقيقه
مارسيل ويبلغ زوجته رونيه خبر الوفاة ،وهي تعلم
ضيق ذات ي��ده ،ثم يقصد فرانسوا منزل أخيه،
فتستقبله رونيه باستعالء وبرودة ،وتدعي أن لديها
موعدًا في الكازينو ،ويتوقع فرانسوا أن تكون زوجة
أخيه قد هيأت معونة مالية للقريب الفقير ،وتدور
في ذهنه أفكار مختلطة حول ثراء أخيه وسلوك
زوجته الطائش والمتعالي ،والبيت الذي يشبه قصرًا
بنوافذه القوطية وبابه الخشبي المحفور ،وتذكر
سؤال ابنه بوب :لماذا نحن فقراء مع أنك أذكى من
والد جوستان ومن العم مارسيل الغنيين؟ فيجيب
ً
فرانسوا ابنه :بالمصادفة ،إلى أن أجد عمال ص،38
ويالحظ حينها أن ابنه يراقبه خلسة ،وحين ينتبه
األب إلى نظرات ابنه يحول عينيه عنه ،ويالحظ أن
بوب يفكر وحده ،وأن هذا األمر أرهب شيء .ثم يبلغ
فرانسوا زوجة أخيه أنه قد رتب أم��وره المالية؛ إذ
تلقى عرضًا من آرثور جيانيني مقداره عشرة آالف
فرنك للعمل في صحيفته ،وهو منافس لمارسيل
في االنتخابات ،فتحاول رونيه ثنيه عن هذه الفكرة
وتعطيه شيكًا بمبلغ عشرة آالف فرنك ،وتطلب منه
العمل لحساب أخيه في صحيفته التي يصدرها
أثناء االنتخابات ،ويحس وراء نظراتها الشبقة وبحة
البقية ......................ص22
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نحن والشمس

التركة
حممود ح�سن

هاجم العيازرة
َ
ُ
أمجاد أمتي والثبات
أين

		

ٌ
ُ
مسرجات؟
لطارق
وخيول
ٍ

آه يا بن الوليد جند جيوشًا
ُ
خانثات
أسود أعالمها
من
		
ٍ
ٌ
مليء
كيف ُيطوي التاريخ وهو
ُ
ساطعات
سطور أضواؤها
في
ٍ

		
َّ
ما جعلنا اآلفاق إال منارًا

ٌ
ُ
صافيات
وسجايانا سمحة
		
ٌ
وصرح
نحن والشمس توءمان
ُ
المكرمات
وللمعالي ودربنا

		
ْ
كم ثغنث أجيالنا وتباهت
		

ُ
ُ
األغنيات
ولنا نحن تنشد

من أعالي المحيط كانت بالدي
ٌ
ُ
ٌ
والفرات
حلم ظمآها دجلة
		
ُ
العرب يا نداء األماني
وحدة
ِ
ُ
مرهفات
لقلوب آمالها
		
ٍ
سامحيني بلقيس ضاع رشادي
		

ُ
تائهات
واعذريني أقدامنا

مزقتنا البغضاء خصبًا وصرنا
شرذمات ّ
تحدها شرذمات
ٍ

		
ْ
َ
أين ٌ
لخالد هل نسينا؟
يوم
ٍ
		

ُ
أين َ
حطين َ
ُ
أين السراة
أين

ْ
ُ
حيكت
فالعباءات من جلودنا
ُ
وتباهت في ّ
الغانيات
غيها
		
ّ
ُ
صنف
العطور من كل
أغرقتها
ٍ
ُ
زائغات
لجموع أبصارها
		
ٍ
تحت أقدامهم ألوف الضحايا
َّ
ُ
الجائعات
والماليين إنها
		
ُ
قلت ماتوا أم الحناجر ّ
بح ْت؟
ِ
ٌ
ويلهم ّإم ُ
ْ
عات
ورجال يا
		
ٌ
تحت ضيم الخنوع ْ
جموع
نام
ِ
ِ
َ َ ُ
ْ َ
واستباحت تلك الجموع العصاة
ُ
ْ
ْ
وتوارت
وتدلت هاماتها
ُ
ْ
وتهاوت ُ
الشامخات
أبراجها

		
ُ
ُ
القصور فيها الغواني
والقصور

ُ
ٌ
الفتات
مشرقات أضواؤها

		
ُ
واإلذاعات كلها تتبارى
		

ُ
ُ
والثبات
وبها العنف واألذى

خيال
وبدت أمتي بقايا
ٍ
		
ٌ
ٌ
كلنا نخوة وصيد أباة

ُ
بآليات
وعجوزًا أثوابها
َ َ ّ ُ
بعد عز رفاة..
إنما اليوم

		
ُ
ُ
األوطان والوهن فيها
ال تزال
		

ُ
ٌ
ُ
جاثم والغزاة..
الخصم
وهنا

َ
الموائد يبدو
لنصر حول
ال
ِ
ٍ

ماض
فدعيني أرتادها وهي
ٍ
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
ُ
وخيال ونخوة ..وصالة..
		
كاذبات
واإلذاعات هشة
		
ٌ
َ
ٌ
فاتهام َّ
ٌ
عطاء
بحور
كنت يا أمتي
وشتم
ادعاء
ثم
ٍ
ِ
		

ُ
ْ
الماخرات
مائها
وتهادت في ِ

كالمصابيح للزمان كسونا
ِ
		
كلها اليوم أدبرت وتالشت

َّ
ُ
داكنات
ليل أثوابه
كل ٍ

ُ
ٌ
صامتات
وهراء وفي الوغى

		
َ
أين يا سادتي ُ
دماء الضحايا؟

ُ َ
ُ
مثخنات
والقرابين أينها

		
آ ِه يا ُ
شام يا دروب األماني

والقناديل كلها مطفآت
		
		
َ
آه يا ُ
وخرجنا من مفرش الصدر طوعًا
مجد
شام يا منابت ٍ

ُ
ُ
ُ
قبلته القناة
الشيخ
جبل
ِ

ُ
َ
ُ
ْ
ُ
الترهات
ناخت في ساحنا
يوم
		
الرعب واألذى والجناة
رحل
		
ّ
َ
َ
ْ
ُ
أمن القمة العظيمة نهوي
وراحت
مسخ
الموت فوق
حلق
ٍ
ُ
ُ
خنوع تمدنا العتبات؟
في
		
الطائرات
تهدر
الفضاءات
في
		
ِ
ٍ
ُ
ُ
ارتقاء
النسور بعد
كيف ترضى
والماليين يا دمشق تناخوا
ٍ
ُ
ُ
ٌ
ْ
ٌ
القبرات
واعتزاز تصطادها
		
أسود كماة
زحفهم
غضب
		
ٍ
ْ
ُ
ُ
ُ
ٌ
تهاوت؟
والقالع
كيف تنهار
وعرس
والخلود
المجد
فلك
ِ
ُ
ْ
ُ
ُ
العاديات
وتوالت يا صاحبي
		
زغردات
زغردات تجيبها
		

ـ1ـ
إلى متى ستبقى تنتقل بين زوايا هذا البيت يا شيخ علوان ،وعلى
شرب القهوة والشاي؟! صحيح أللم تقف أمام المرآة لترى جسدك الذي
ترهل ،وماذا أعطتك هذه الشيخة غير وجع الرأس والترهل؟
كنا في بيتنا القديم بعيدين عن مشاكل العشيرة وعاداتها
القديمة ،وكان بيتنا قويًا ومحصنًا ،فجئت بنا إلى هذا البيت المهشم،
هل نسيت الشتاء الماضي كيف كنا ننتقل تحت الدلف والرطوبة التي
َ
عظامنا؟ من الشرق يتحدثون اليوم عن
ترشح من الجدران المتآكلة تنخر
ً
موجات كبيرة
عشيرة /رشوان /أنها تستعد للثأر ،ومن الغرب يؤكدون أن
ٍ
من الجراد تزحف نحو الشرق ،فماذا ستفعل أمام كل هذه المصائب
ُ
والعشيرة تطالبك بالتحرك قبل أن يحصل المحظور؟
ـ أنت تظلمينني يا امرأة ،ألنك تعرفين أن هذه الشيخة لم تكن
برغبتي ،وهذه كانت رغبة أبي ورغبة العشيرة التي أجمعت على تنصيبي
َ
شيخًا لها ،وأنتن بنات المدن ال تعرفن شيئًا عن عادات العشائر ،وعقوبة
َ
من يخرج عن إجماع العشيرة ،وأتفق معك ،أننا نحن البدو ال نحسن الحياة
في المدن ،ألن للمدينة عاداتها وتقاليدها ،وللعشيرة طقوسها وعاداتها.
ـ لكنك تربيت وكبرت في المدينة ،ثم تعلمت في أكبر الجامعات،
وكنت مدنيًا يوم تعرفت عليك ،واعتبرت نفسي أني تزوجت شابًا متعلمًا
وحضاريًا ،ومارسنا أروع الحياة الحضارية ،فماذا حصل حتى تغيرت..؟
ـ أنت اآلن تضعين يدك على الجرح وأرج��وك أن ال تضغطي ،ألن
ً
جرحي عميق ومؤلم ،تعلمين أني ورثت عن والدي مجلسًا مشكال من
ُ
المجلس بعقليته
أعيان العشيرة وال أستطيع الخروج عن قراراته ،وهذا
البدوية ،يرى أن حدود العشيرة آمنة وأن العشيرة بألف خير ،واآلن أعدك
أني سأحاول أن أفعل شيئًا وأول عمل سأقوم به ترميم هذه الجدران
الدفش ،ألن والدي كان يقول :إن األساسات قوية.
ـ2ـ
ُ
مجلس العشيرة لالجتماع ،وكان أول بند في جدول األعمال
دعي
ترميم البيت ،قال الشيخ مطاوع :البيت قوي ألن المهندس الذي هندسه
هو من كبار مهندسي بالد اإلفرنج ،فتذكر قول والده عن األساسات
القوية ،وتذكر أيضًا أسطورة سنمار ،تقول األسطورة /أراد أحد األمراء أن
يبني قصرًا فأعلن عن جائزة كبيرة لمن يبني القصر بشرط أن ال يوجد
ٌ
مثيل له في العالم ،فقبل المهندس سنمار بالشرط وبنى القصر ،ولما
سأل األمير سنمار عن المواصفات الفريدة للقصر قال سنمار في القصر
حجر ،موجودة في مكان ..ما ..في األساسات فعند نزع الحجر ينهار القصر،
فقيد األمير سنمار ورماه من أعلى القصر حتى يبقى َّ
سر الحجر داخل
يرم ذلك المهندس من أعلى
األساسات ويعلم الشيخ علوان أن والده لم ِ
البيت.
وافق المجلس على تشكيل لجنة من الشيوخ واألعيان لمعاينة البيت
ٌ
وكان ُ
اللجنة أن الجدران قوية وال تحتاج إلى التغيير أو الترميم ،حمل
قرار
ِ
التقرير وجاء به إلى البيتّ ،
ولما رأته زوجته ،صرخت ،كذابون وجهلة ال
يريدون خيرًا لهذا البيت ،والمقصود أنا وأنت ،يجب أن نتحرك.
وماذا سأفعل إذا كان البيت ورثة ،وشركائي ال يريدون التغيير ،وهم
يستندون إلى قرار اللجنة ،واالستعانة بمهندسين من خارج العشيرة،
يشكل فضيحة بين العشائر ،وأعلم أن بعضًا من الشركاء له جذوره
داخل العشيرة ،وبعضًا له ارتباطاته خارج العشيرة ،والمصائب جاءت
مع بعضها بعضًا ،في الشمال ،يتحدثون عن أمراض في القطعان ،وكل
يوم يزداد النفوق ،وفي الجنوب يؤكدون ،أن طالئع الجراد وصلت الحدود.
ـ ومجلسكم الموقر ..ماذا يفعل ،ألم أقل لك منذ زمن ،إن هذا المجلس
ّ
ٌ
منخور من الداخل ،وإنه مجموعة من الجهلة ،وإن العشيرة ملت وقرفت من
هذه الواجهة القديمة ،فلماذا لم تتعلم من أبيك؟
لو كان أبوك اآلن لننزل إلى الشارع ،وأعلن حل المجلس ،وشكل مجلسًا
جديدًا في يوم واحد.
ـ كان سيف أبي حادًا ،وكان شيوخ مجلس العشيرة يركبون الحمير،
أما اليوم فحراسهم يركبون السيارات الفخمة.
َ
ـ هذا ما كان عليك أن تعرفه ،لكني أعتقد أنكم أنتم األعراب ،طالما
تعتقدون أن المرأة ولدت من الضلع القاصر في الرجل ،فمن المستحيل
أن تتغيروا.
ـ3ـ
في ليلة شتائية عاصفة ،رأى حلمًا مزعجًا ،أفاق ،سمع عواء الذئاب
خاف ،شرب الشاي ،أيقظ زوجته ،اشتدت العاصفة ،تصدع الحائط
الجنوبي ،فكر أن يستطلع الخارج ،نظر من بين الشقوق ،كانت طالئع
الجراد على مسافة قريبة من البيت.
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ديليت
|

حممد احلفري

« مرقت الغريبة عطتني رسالة
كتبها حبيبي بالدمع الحزين
فتحت الرسالة حروفا ضايعين»
أغنية يصدح بها صوت السيدة فيروز ،ويطرب لها قلبي
شوقًا وفرحًا وتتوه معه يدي وأصابعي المرتجفة وهي تتلمس
حزامي كي تخرج منه مهتافي المحمول بينما تتابع كلمات
األغنية:
« ومرقت األيام وفرقتنا سنين
وحروف الرسالة محيها الشتي «
ثم صوت صفير متتال ٍ معلنا ً انتهاء وصول الرسالة .
متلهفا ً أفتح صندوق الوارد  ،أقرأ :
« أحبك إلى األبد فال تنساني «
أتمعن جيدا ً اسم عالء المدون فوق الرسالة  ،تخرج من
صدري زفرات حرى  ،أتمنى لو أنني أبقيت اسمها كما هو ،
عال هذا االسم الذي يهز كياني ويزلزله ،ولكن رقابة زوجتي
الصارمة تمنعني من ذلك  ،أبدو وكأنني أودع تلك الكلمات
إلى األبد أو كأنني سأتخذ قرارًا صعبًا ،أنتهي من ذلك سريعًا
أضغط على الـ»ديليت» هيا وبال وجع الرأس...
أكتب رادا ً على ما جاءني:
«النسيان غير وارد في قاموسي ،ألنك تحتلين القلب
وتتربعين على عرشه ،وأنا أتلهف شوقا ً لرؤيتك «
 ..أضع اسم عالء وأضغط زر اإلرسال ،تغطي الشاشة عبارة
سيتم اإلرسال على مرحلتين  ،بال تردد أضغط موافقا كي تطير
رسالتي إلى عال تلك التي شغلتني طوال األيام الفائتة  ،طبعًا
ال أنسى الـ»ديليت» ،مريح جدًا هذا الـ»ديليت» ،طريقة ممتازة
أتخلص بها من أية أدلة قد تجدها زوجتي ..
مجددا ً يصدح صوت السيدة فيروز مبشرا ً بوصول رسالة
أخرى  ،آه من رسائلها الجميلة التي تجعلني أبدو وكأنني
أتذوق الحب أول مرة في حياتي ،ولكن من هي تلك الفتاة
يا ترى؟ ..أين رأتني؟ ..في المكتب أم في الشارع ..أم؟ ..ربما
في إحدى الحفالت التي تقيمها نقابتنا  ..ربما فأنا أبدو فيها
متحدثًا بارعًاً وأنيقًا ،ربما يكون مظهري قد خدعها  ..هي ال
تعلم بأنني كما يقولون «من برا هال الله هال الله ومن جوى
يعلم الله»  ..هذا ليس مهمًا ،المهم هو أنني ال أزال مرغوبًا
ومحببًا لدى النساء رغم الصلعة التي تظهر في مقدمة رأسي
والتجاعيد التي تظهر على وجهي وانحناءة جسدي الواضحة
إلى األمام ،هذا ليس مهمًا ،سأنسى ذلك ال بل سأمسحه من
ذاكرتي ..تمنيت لو يركب على جسد اإلنسان مثل هذا الزر؛
حيث ضغطة واحدة وكأن شيئًا لم يكن ،ال تجاعيد وال أحزان
وال متاعب ،أهز برأسي حزنًا عندما يبدو لي هذا األمر صعبًا ال
ً
بل مستحيال ،طالما أن ما بقي من العمر في تناقص وال سبيل
للعودة إلى ما فات.
بتمهل أقرأ الرسالة  ..هه  ..تريد أن تراني ،وتركت لي
تحديد الموعد المناسب  ،آه ما أسعدني بذلك  ،هذا الكالم ألذ
على قلبي من العسل  ،منذ شهور وأنا أسعى إلى هذا األمر،
كانت خاللها تعتمد الرسائل للتواصل معي ،ون��ادرًا ما كنا
نتحدث حتى أنني ال أعرف سوى اسمها « عال « ..
أعرف عددًا من الفتيات بهذا االسم ،ولكنني ال أتذكر مالمح
أي واحدة منهن ..من عال؟  ..ماذا تعمل ؟ ..ما هو شكلها ؟ ..هل
هي حلوة ؟ ..أسئلة كانت تتملص دائما ً من اإلجابة عليها
وتطير عقلي برسائلها الجميلة ..
كنت أريد أن أطفئ النار التي اشتعلت في صدري من جراء
تلك الرسائل ،وكم وددت أن أقول لها بأنني أحببتها ،وتلهفت

كي أشبع فضولي وأراها ولو مرة واحدة على األقل  ،لكنها غالبًا
ما كانت تنهي المكالمة بيننا بكلمة ظروف ..ظروف!  ..أنا أيضًا
لدي ظروف ..ديليت لرسالتها أيضًا..
أكتب على صفحة الصادر:
«أراك غ��دًا ،الساعة السادسة في الجهة الشرقية من
ِ
الحديقة العامة «
أضغط على الـ»ديليت» بعد أن أتأكد من وصول رسالتي إلى
عال  ..نعم هكذا أفضل ،ولتنبش زوجتي في هذا الجهاز كما
يحلو لها  ،ستجلس قبالتي وأنا أتناول طعام الغداء كما هي
عادتها في كل يوم  ،تقرأ أوال ً صندوق الوارد ومن بعده الصادر،
ثم تعرج كي تستعرض األسماء ،فإذا ما شاهدت اسمًا غريبًا أو
جديدًا فال بد أن يلفت انتباهها وتسألني عنه ..
ً
منذ مدة توقفت طويال عند اسم عالء ..قلت لها بعد أن
شربت ما في الكأس دفعة واحدة كي تندفع اللقمة التي علقت
في حلقي إلى جوفي :
ـ عالء المجيد  ،صديقي في النقابة أال تعرفينه ؟ ..
ـ بلى أعرفه جيدًا ولكن هذا ليس رقمه.
ـ عالء وشيطنته ..كل يوم له رقم جديد.
ثم نهضت مكتفيا ً بلقيمات عدة ألكتب إلى عال من الحمام
بأال تفتح جهازها كي ترد على أي رقم غريب..
ّ
رنة قصيرة يصدرها جهازي ،ال بد أن عال تؤكد الموعد
بتلك الرنة  ،ولكن ما المانع من الـ»ديليت» السم عالء ،ال أريد أن
أثير انتباه زوجتي بأي شيء حتى يمضي ذلك الموعد على خير
على أقل تقدير..
أبتسم بمكر وأنا أمسح المكالمات التي لم يرد عليها  ،تزداد
ابتسامتي لتغدو أكثر اتساعًا ،يا لذكائي وخبرتي في انتقاء
ذلك الموعد معها ..السادسة بال زي��ادة أو نقصان  ..أصبت

عصفورين بحجر واحد بهذا الموعد  ،ففي هذا الوقت ،أي قبل
الغروب يكون عدد زوار الحديقة أقل بكثير مما هي عليه في
وقت ما بعد الغروب  ،ثم إن زوجتي ستفرح كثيرًا عندما أبلغها
ً
بأن لدي عمال إضافيًا ،ومن باب االحتراز والحذر وتجنبًا للمشاكل
سأجعل صديقي عالء المجيد يجلس بدال ً مني في المكتب،
ويرد على الهاتف ،ويبلغني بأي طارئ يحدث  ،هو ذكي ويعرف
كيف يتصرف  ،أمس عندما سألته عن رقمه الذي شاهدته
على شاشة جوالي سابقا ًتملص من سؤالها وقال إن لديه
أرقاما ً عديدة وهذا الرقم بالذات خصصه لألصدقاء المقربين،
وال يرد من خالله على أرقام ال يعرفها ..ثم ماذا يهمها هي من
أمري غير النقود؟ ..صرت أشعر في أغلب األحيان بأنني عامل
لديها ..ال هذا غير صحيح ،أنا مستخدم لديها وأعمل بال أجر ..
أقبض الراتب من المحاسب عند أول كل شهر لتقبضه مني في
المنزل ،وهناك تدقق على كل كبيرة وصغيرة فيه  ،الزيادات
 ،الحسميات  ،اإلضافي وغيره ثم ترمي لي في نهاية األمر ما
يكفي ثمنا ً لسكائري وأجرة ذهابي وإيابي من العمل وإليه..
ستفرح صباحًا بساعات العمل اإلضافي التي سأنفذها
هذا اليوم ،أنا متأكد من ذلك والبد ستعدني بوجبة دسمة
حين أقبضها ،لكنها لن تفي بذلك ،هي مشغولة عني دائما ً
بمالحقة شؤون المنزل وبمأكل األوالد والبنات وملبسهم ،وإن
تذكرت أمري فال بد أن ترسل أحد األوالد أو البنات كي يضع
ً
الغطاء على جسدي أو يشده إن كان قد انزلق قليال عنه ثم
تقضي ما تبقى من وقتها بالعبث بجوالها الحديث ،أو بالجلوس
خلف الحاسوب الذي أتقنت أغلب برامجه وأصبحت مدمنة عليه
في اآلونة األخيرة..
إذا ً « ديليت « لها وألوالدها وبناتها ،ولهذا المنزل الذي
غدوت مع مرور األيام كقطعة من أثاثه..
عال هي من سيعيد شبابي المفقود ،هي التي أحببت
كلماتها وصوتها  ،هي من دخلت قلبي قبل أن أراها  ،سأبني
مع عال عشًا جديدًا وستكون فيه عصفورة حياتي ،أعيش معها
هانئا ً طوال عمري أو ما تبقى منه..
هكذا كنت أح��دث نفسي وأن��ا أقطع الحديقة العامة
بخطوات مديدة متجها ً إلى الجهة الشرقية منها  ..جئت
قبل ساعة من الموعد؛ ليكن ،أعتقد بأن عال تستحق ذلك،
عال تستحق عمرًا من االنتظار ،وقد فرشت األرض من تحتي
بكلماتها الناعمة ،وغطتني بضمة من األزاهير ثم طيبتها
بأنواع مختلفة من العطور..
عند أول منعطف في هذا القسم من الحديقة سأنتظرها،
وعند أول منعطف تيبست قدماي وأنا أشاهد عال ابنتي الكبرى
تجلس إلى جوار والدتها على مقعد خشبي هناك..
أنت من كان يمزح معي إذًا؟ ..هكذا أردت أن أقول
ـ عال ! ِ
لكن لساني كان جافا ً متيبسا ً كقدمي ،وعندها أومأت زوجتي
برأسها آمرة كي أتقدم ..لم أستطع ،فتقدمت هي ومن خلفها
ابنتي عال ..كانت تعقد حاجبيها ،وكانت وهي تتجه نحوي
تضع إبهام يدها اليمنى على راحة يدها اليسرى وتضغط
بقوة ،وكأنها تمسح شيئًا عالقًا عليها ،وكانت تردد بصوت
خافت:
«ديليت ،ديليت»
بقيت حائرًا كاألبله أمام نظراتها المتحدية الغاضبة ،حيث
ً
أشارت بأصبعها نحوي بعصبية لم أعهدها منها قبال ،ثم
قالت :
ـ أنت خائن  « ..ديليت «  ..طلقني .
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الصديق :أيّها ال ّنب ّي ...يا طائري الكنعاني
يوسف
ّ
|

حممود حامد

* ....م��اذا فعلت بي ّأيها الطائر
ّ
الكنعاني العابر
ّ
كالنسيم في فؤاد مصر ...ونبضها!!؟
***
 ...أرأيت مصر!!؟
ّ
والصبايا
وتحتي األن��ه��ار ت��ج��ري،
ُ
كالفراشات التي حولي ت َح ِّو ُم،
ّ
ّ
ي��م��ر م��ن بين األص��اب��ع
وال��ن��س��ي��م
بالغوايات المثيرة،
ْ ّ
جمر ينز من األصابع ،واليدين!!!
آه من
*
ٌ
ٌ ّ
ُ
خضراء ُ
تعبر،
جمر ينز ،ونسمة
لحظة في المقلتين
وارتعاشة
ٍ
ُ
لم يسر ...من ق��ب��ل ...ال��ذي يسري
بصدري،
لم أكن أدري حقيقة ما يجول بخاطري
ُ ْ
أبدًا ،والكن َه الذي يجري،
وال ت���أوي���ل ،أو تفسير م��ا يومًا
ُ
سينهض:
عشبة،....
كارتعاشة
ٍ
ِ
ّ
ّ
ليبدل األشياء من حولي ،وأني...
ّ
كالرهينة سوف أغدو:
في يد أخرى ّ
تبدلني،...
ٍ
ّ
ّ
أقول :كأنها قدري ،وأني:
سوف أصبح كاألسيرة...
عبر عينين اثنتين
*
ّ
وأنا التي:
َ
ُ
األنهار تجري،
من ت ْح ِت َي
ّ
َ
البالد،
مفاتيح
والتي ملكت
ِ
ً
ُ
وكنت َ
العباد غواية
أكثر ،في
ِ
تغري ،وأكثر في ّ
بابات ُ
المثير ِة،
الص
َ َ ِ َ
كنت أعنف في هواي ،فكيف بي:
أسئلة تحاصرني،
أغدو أمامك بين:
ٍ
َ
أم��ام��كَ :
بين
ورعشة دم��ع ٍ��ة ،أغ��دو
ْ
بين!!؟
*
وأنا المليكة في ّ
الصبايا،
ْ
كيف تدفعني خطا قدري إليك!!؟
ْ
وأصير َ
للوداعة في يديك!!؟
أقرب
َِ
ً
ْ
ويمامة تغفو أسيرة راحتيك!!؟
ًّ
ّ
َ
وأنا التي :قد كنت قبلك ضفة تؤوي
َ
نوارسها إليها،
َ ُ ّ ُ ُ
َ
ّ
ثم جئت ،تقرب الغرباء فيما بينهم،
ٌ
وتقول :ما بيني وبينك موجة،
ضاقت ُ
بحار األرض عنها :بين عثرة
ّ
ضف ْ
تين
*
قد كنت أحمل غربتي وحدي،
وأطفئ جمر أسئلتي بصدري،
ً
َ َ
ّ
ث��م جئت لكي أعيشك :غربة في
ْ
غربتين!!!
وأقول :يوسف ّأيها ّ
الصديق هل:
بدمعة،...
أمشي إليك
ٍ
تدني ُخ َ
الحقيقة،
طاي من
ِ
كي أراها!!؟،
َ
أم َّ
علي ...لكي أراك:
ّ ّ
َ
بروعة السر الذي يوحى إليك،
َ
ْ
بدمعتين!!؟
بأن أراك
للم ّ
ُ
سأصعد ُ
مج ِد في األعالي
بهما
الح ْس َن َي ْين!!ْ
عبر إحدى ُ
ّ
عل العفو يشملنيْ ،
فإن:
وأقول:

َ َ ًّ
ُ
فالص ُ
ّ
فح أروع
مرة،
أخطأت ،عفوك،
ّ
مرتين!!!
-1ّ
الز َ
الس َ
يتون عن ِم ْص َر ّ
الم،
من يقرئ
ُّ ّ
َ ّ
َ
يل،
ومن يبث التين
شوق الن ِ
َ
ّ
األرض التي نمشي عليها
روعة هذه
ِ
ّ
أنها
ّ
ّ
هر،
نبض ال
ذين تحبهم ،في الد ِ
ُ
تكون
حيث
ّ
األسماء،
وهي التي كبرت على
ِ
َ
ّ
ور فيضًا
لحظة أشرقت بالن
ِ
ّ
ات توالت ،واشتهاها ُ
كبرها
من نبو ٍ
َ
َ
لتكون أجمل ْ
باس ِمها،
ّ
ً
ّ
ذاك الشهي عذوبة وسنًا،
ُ
ُ
ّ
ش��ب الخلود على
فلسطين التي
ثراها،
ً
الحور،
في
نجمة
واشتهاها
َ
ّ ُ ّ
والز ِ ُ
يتون!!؟
البهاء ...التين
رائعة
ِ
*
-2ْ ُ
لي ُملك ِم ْص َر،...
ُ
األشياء من حولي،
وروعة
ِ
وما ملكت يميني،...
��ب�لاد
ل
ا
ط��ول
على
ف��وق م��ا ملكت،
ِ
ُ
يمين!!!
ّ
ويظل فوق وسادتي ندمي يؤرقني،
ً
ُ
الس ّكينُ
وتبقى لوثة في ع ْمر َي ّ
ِ
ُ
ُ
وأقول :يوسف ليتني
ّ ُ ّ ُ
ً
ُ
فه الطغاة،
لتاريخ يزي
ما كنت شاهدة َ ٍ
ويشتهيه المارقون،
ُ ِّ
ّ ّ
الش ُ
بالدم أن ُه
هداء
ويبصم
ُ
ُ
ّ
تاريخ هذي األم ِة الميمون!!!
أحس ّ
حينًا ُّ
بأن لي:
ٌ
مجيد ،رائعٌ،
ٌ
دوحة ُ
طاء تاريخ
في
ِ
الب َس ِ
ُ
ّ
ُ
ُّ
وأحس حينًا ...أن ذاك جنون!!!
ُ
ََ
ّ
صور،
فأنا َالتي شبت على تر ِف الق ِ
فكيف لي،...
ّ
ّ
عب ،أو أني...
بالش
أن أحتمي
ِ
ُ
ّ
إليه في سري،
أميل ِ
ّ َُ
وأن له انتمائي،
ّ ّ
أو أبش ُر بالذي...
ً
جعل البشارة حكمة يمشي بها
ُ
آمون!!؟
*
-3-

َ
أرأيت ِم َ
صر،...
َ
َ
األنهار تجريّ ،
ُ
والصبايا
َوت ْح ِت َي
ُ
ّ
كالفراشات التي حولي ت َح ّو ُم،
ِ
ّ
سيم ُّ
والن ُ
األصابع
بين
من
يمر
ِ ّ ُ
المثيرةّ ،
والصبا ،والنيل!!؟
ِ
بالغوايات ُ ِ
*
ُ ُ
الفجر دندنة الخطا،
بساط
وعلى
ِ
ّ ً ِ
وتبدأ َ
يومها
تصحو مبكرة،
ّ
والبسطاءُ
للنيلُ ،
بغنائها
ِ
ِ
ٌ
اليوم،
بقوت
أحالم
ِ
ِ
ُ
َ
َ
والب َسمات بين العابرين...
َ ُ
هديل!!!
ُ ّ
َ
ساء،
الم
على
طل
ت
ة
بنافذ
وحدي
ِ
َ ٍ
ّ
ُّ
الفتيّ،
عب ِ
أحس ٌنكهة ذلك الش ِ
كتراب هذي
وسمرة
ِ
ِ
األرضُ ،
ُ
ُّ
تمنحني كثيرًا من عذوبة ما أ ِحس،
ُ
ُ
تنكسر الفوارق،
غداة

ك��ان��ك��س��ار ّ
ال��ص��خ��ر تحت َض َ
����راو ِة
ِ
ِ
المحراث،
ِ
ّ
فس
الن
في
متعة
كم من
ٍ
ِ
ُ
يبعثها ُ
أنين ّ
خر،
الص
ِ
المحراث،
تحت ضراوة
ِ
َ
ِ ُ
َ
الطي َ
بون ُ
يستفيق ّ
تعبون
الم
لحظة
ْ
َ ّ
راب،
على
رار د ِم الت ِ
اخ ْ ِض ِ
َ
َ
وقد نسوا:
َ
ِّ
نزف األكف،...
ضحكة َخ َ
ضراء
ارتعاشة
على
ٍ
ِ
ُ
تزهر باألماني،...
ّ ُ َ ُ
ماء تسيل!!!؟
والد
*
-4َ
القصر،
قدماي حول
ِ
ّ ّ
القصر ال يعنيني
لكن الذي ُفي ُ ِ
ّ
الطيني من حولي،
هذا البهاء البارد
ُ
ُ
ُ
ُ
��ه ال��وج��وه من
وره��ب��ة ما تفيض ِب ِ
األسى،
ُ
ّ
كوين!!؟
والفرق في الت
ِ
َ
انكسار ...هكذا
والموجعون على
ًٍ
ّ
َ
يرثون أحالمًا تظل دفينة
ّ
في الطين!!!
ًِ ّ
الخرساء
حكة
كالض
وشحيحة
ِ
ِ
أتخمته األرصفهْ
ُ
وجه حزين
في ٍ
ٍ ْ
والعابرين
بغبارها،
ْ
حزين
ودم
ٍ ّ
ُ
الموت،
سبيل
في
يكدح
سيظل
ِ
َ ُ ِ
ّ
اله ّ
وي ِة،
ثم يغيب مجهول
عابرًا وطنًا بغير ّ
هوي ٍة ،وجناز ٍة،
ّ
يكدح في سبيل اآلخرينْ
ُ
ويظل
ّ ِ
ُ
ّ
منسيًا ،ومنفيًا ،سوى
ويموت
َ
حلم ّ
األنفاس
ث
اله
د
تمر
ِ
ِ
ٍَ
ْ
خلف األرغفة!!!
ّ
لكنه...
َ
ّ
كبرياء
سيظل حفنة ّ ٍ
ً
البهاء
عب رائ��ع��ة
ِ
ضمير الش ِ
ُفي ّ ْ ِ
مشرفه!!!
*
ُ -5-
ُ
َ
كم ّ
صور،
مر بي ت َر
ف الق ِ
َ َ ُ ُ
ّ
ومر بي وجع القبور،
َ ٌ
رغبة ِلعزيز ِم ْصرَ،
ولم تكن ِبي
ُ ّ
ِ ُ
البسيط أميل
وكنت للشعب
ِ
ُ
َ
ُ
عيشته البسيطة،
أمضي إليه ،أعيش

اليوم،...
قوت
بين ِ
ِ
والفقراء ْفي أكواخهم،
ِ
يرضون دف َء َ
َ
الع ْ
ش،
ي
َ ُِ
ِ
َو ْه َو قليل!!؟
َ
ضحكة خ َ
ضراء،
ارتعاشة
وعلى
ٍ
ِ
َ
َ
ّ
ّ
ُيلقون السالم ُعلى األحب ِة ،كي يناموا،
ّإن في سحر األ ّبوة ما ُي ُ
ثير،
ِ
ُ َِ
موم ِة:
وفي األ
ُ
ّ ّ
ّ
العبق السماوي الذي
نكهة
ِّ ُ
أوحى ِبه التهليل!!!
*
-6ُيا ليتني...
ُ َّ َ َ
ُ
جون،
ألقي عن
الكتفين أبهة الم ِ
ِّ
َ
الجسد الذي
وشهوة
ِ
ُ
ُ
األرض،
راب
سيصير جزءًا ّ من ت َ ِ
َِ
ُ
ُ
ّ
تفخر مصر أن زليخة السمراء،

ُ
بنت النيلُ ،
سطاء َو ْج ٌه
والب
ِ
ِ
ُ
للحيا ِة َجميل!!!
*
-7ُ
ُ
ُ
اشتهيت ،وما َحل ْم ُت،
حينًا أميل لما
ُ
األحيان تأخذني بعيدًا
وأغلب
ِ
ُ
األجواء ومن حولي،
سطوة
ِ
َ ُ
ُ
وما تبدي صباباتي ،وكيف تثيرني
ٌ
ّ
حد ُ
كاء رهافة،
الب ِ
ّ
ّ
سيم تحف بي،
هي ُّكالن ِ
وأحس همسًا غامضًا يسري بأعماقي
الماء،
كهمس من
حرير ِ
ٍ
ِ
سوى...
ال أدري
ُ َ
ُ
ستميل ِص َ
عطر األنوث ِة،
من
باي
ما َي
ّ ِ
َ
ُ
الك ْبر ِف َّي ...كأنني
ما ُي
ثير ُ ِ
ٌ
كينونة أخرى،...
ٌ َ ُ ّ
ّ
الط ُ
ين عنها،
تشكلها غوايات ،يغيب
َ
ّ
ُ
أصابع َم ْن يشكلني
لحظة انشغلت

بما
ُ
َ ّ
قد أبدع التشكيل!!!
ّ
ني،....
ولعل
ُ
ّ
متعة أعلى أ ِح ُّس بأنني
في
ٍ
ّ
ُ
انبعثت:
وء
من
ِ
شهقة الض ِ
ّ
الن ُ
هار،
أنا
َ
ُ
ْ
َ
َوغي ِري القنديل!!!
*
َ
مسافة ورد ٍة
والمولعون على
ِ
ّ
ّ
مني ،ولكني على
وحشة0،
ما أشتهي من
ٍ
ً
سماء ال حدود لها بوحشتها،
أبدو
ّ
ُ
َ
كنجمة ترث األعالي وحدها،
أطل
ٍ
ُ
ً ّ
يل فوق ترابها تختال
ووحيدة َكالن ُ ِ
والعابرون ظالل!!!
*
-8ُ
هذا ّالذي في ّ
يكون
الصدر أشبه ما
برعشة تسري،
ٍ
ّ
ُ
الكيان لها ،وتمضي،
فيهتز
ُ ًّ
ّ
مرة أخرى ،وتمضي
ثم تنهض
ٌ
ٌ
وصحو
غفوة تأتي على صحو،
ٌ
ٍُ ّ
يحوم ،كأنني،
غامض ...حولي
ُ
واألرض من تحتي،...
ُ
على ّ
مد ّ
ماء هالل
الس ُ ِ
َ
والعابرون ظالل

***
َ َ
ُ
ُ
األنهار تجري،
مصرَ ،وت ْح ِت َي
ورأيت
ّ
والصبايا
كالفراشات ّالتي حولي ُت ّ
حومُ،
ِ
ّ
سيم ّ
والن ُ
األصابع،
بين
من
يمر
ِ
ِ ّ ُ
المثيرةّ ،
والصبا ،والنيل!!!
ِ
بالغوايات ُ ِ
وحدي،...
ّ
تطل على َ
ساء،
بنافذ ٍة
الم ِ
مساؤها ُيغري،
َ ُ
ُ
المساء تطول!!!
وأحالم
ِ
***
ُْ
َ
َ ّ
النبويّ
نسيمك
ما ذق ُت قبل
ِ
َْ َ ّ
ور،
طعم
الن َ ِ
ْ
َأ ْوَ ...ط ْ
ّ
ع
كينة ،لم َي ُجل في
الس
م
ِ
خاطري
ّأني إلى األدنى ُتزاحمني ُخ َ
طاي،
ُ
أبصرت
وضاق بي بصري ،فما
في األعلى ِس َ
واي،

ّ
ولم ْ
فكير:
أجد ُب ّدًا من الت
ِ
َ ْ
ّ
التي ملكتْ
أهمس :ه��ل أن��ا تلك
ْ ُْ
َ
مفاتيح ّ
بالمل ِك،
الصبا ،واستأثرت
َْ ْ َ ُ
َ
ُ
األش��ي��اء ،أم ترنيمة
تملك روع��ة
ِ
ُ
فور!!؟
الع ْص
ِ
ّ
ّ
َ
ففاض ُ
هد،
شفت
عبيرها كالش ِ
ُ ُ ُ ّ
ذيب حتى
أو أحلى ،يكاد ي
ّ
َ
هاج َع ّ
هيب
ليل على الل ِ
مل الك ِ
الر ِ
ِ ّ
أثير!!!؟
ِ
بروعة الت ِ
*
َ ُ
ٌ
هذا ٌ
موجع لم َي ْس ِر ق ْبل،
عبير
ُ
ّ
ّ
العلوي،
موضه
بسحر غ
كأن ما يسري
ِ
ِ
بنفحة ّ
علوي ٍة،
الوجود
فاض على
ٍ
ِ
َ َْ َ
فاضت علينا بالبهاء على يديك،
ُ
ُ
فكيف //يوزرسيفُ //يوسف
ٌ
ّ ُ
ُ
الصديق ...تنبض نبضة
ّأيها
َ
َ
َ
ّ
بير!!؟
در ،بعد اآلن ،دون ع ِ
في الص ِ
*
-9َ
َ
عزيز ّ
السالمُ،
الروح من ِم ْص َر ّ
لك يا
ِ
ُ
باسم َك ما َح َ
ييت،
يطوف ْ ِ
ُ
ُ
ويوم تبعث ّ
ويوم ُم ّتَ ،
َ
حيا!!!
*
ُ ّ
لمات بعدك،
الظ
وحشة
وإذا اعترتني
ِ
ُ
َ
لوك،
فاض بي وجدي إلى م ِل ِك الم ِ
ُي ُ
عيد لي بصريَ ،و ُيرشدني،
ُ
ّ
َو ُي ْرجع لي ِص َ
باي فتيا!!!
ِ
َ ّ
الن ّ
بوي،
بوشاحك
أنا
فإذا
ِ
ّ
معجزة النبو ِة ،راح يغمرني
ُْ
العل ِو ّي،
بهائه
بفيض
ِ
ِ
ُي ُ
رجع لي شبابي رائعًا ...أحلى،
َ
ّ
ّ
ُ
لمات عني
ويمسح وحشة الظ ِ
َ
كي أراك ّ
مليا!!!
*
-10َ
ُ ّ ّ
علي حتى لم َي ُع ْد
ضاق الغناء
ّ
الحزين غنائي
يل
ِ
يسري مع الن ِ
ُ
الفضاء على جناحي،
ضاق
ُ
هل غدوت ،على انكساري ،طائرًا
األرجاء!!؟
كهشيم ِم ْص َرُ ،م َر َّو َع
ِ
وغداِ ...على ِّ ُ
روبة ...كبريائي
مد الع ِ
ّ َ
ً
األشالء!!؟
منسية
حفنة
ِ
َ
ُ َ َْ
دمعة،
أطوي لهاث القي ِد غضبة
ٍ
ُ ُ
ُ
وأقول :هل هذا أفول ضيائي!!؟
ّ
وأنا التي:
الفضاء على َج َ
ُ
ناح ْيها ،فما
ضاق
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ َ
ُ
َ
ُّ
ماء!!!
و ِسعت جنون الخف ِق أي س ِ
ٌ
ُّ
ُ
ّ ُ
يا يوسف الصديق ...غزة جمرة
ُ ّ
ماء ...دمائي
تكوي،
وأنهار الد ِ
ُ
غضبة
وعتابها يدمي ،فهل من
ٍ
ُ
َ
ّ
در تبعث بي ُجنون إبائي!!؟
في الص ِ
ُ
األهرام كيف يخونني
عتبي على
ِ
استحياء!!؟
على
تهوي
في نظر ٍة
ِ
ً
ُ ُ
حين العروبة أوجعتني مقلة
َ
العلياء
كوكب
كانت تراني
ِ
َ
ُ
أقسمت باسمك يا ثرى
لكنني
ُّ
ُ
هداء
وطني أعود
بموكب الش ِ
ِ
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إشارتان من الصباح

الصمت مفتاح المدى
|

|

حممود علي ال�سعيد

ُ
مفتاح المدى
*والصمت
ُ
يؤنس الماضي طلوله؟
هل
*في ظلمة الساعات أطلق
من أسرته خيوله
َ
*قربي وبعدك توء م
من قبل آدم يا جليله
*جاورت عنقود الندى
ُيزجي إلى قليل نخيله
ً
*وقطفت لؤلؤة أطلت
من ّ
ثنيات الجديلة
عاشق
*من خمر صبوة
ٍ
ال َ
ترعوي ّ
صبي قليله
ُ
تصدح
*ما قيمة األطيار

فوق أغصان الخميلة
*لوال النسائم في الصباح
ُّ
ترق همستها العليلة
ُّ
الورقي أشعل
*مصباحي
والصدى ٌ
قدر ـ فتيله
*فترقرقت من سطوه
النظرات في المقل البديله
جمر يستقي
*حبات ٍ
من ظلمها قلبي عويله
ُ
*ماذا أقول إذا الخريف
علي قد أرخى سدوله
*وخبت بوارق ثغرها
يا ضيعة القصص الطويله

شرفة القمر
|

رانيا جمال الدين

ان كنت قد غاليت في طلب اللقاء
ال تنفني خلف القمر
ُ
أرى ......وال أرى
إال شمسك العالية
ُ
مطرٌ ...
ٌ
مطر ...ينهمر الحب األول
ً
يقتادني غيمة ً...غيمة ...إلى فرح سري

وحدها األرض كانت بعيدة
عن تقلباتي العاطفية
لحظة تحرش بي
أول النور( ...على شرفة القمر)
فإذا المدى  ...زهر
والندى ...قبل
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تضوع من خصالت شعره
وأول الحزن ...لوعة
تتسلل من ستائر النوافذ الموصدة
للكتمان
فما الذي يثير فيك رغبة الضياع
في فضاء واسع؟
أهي شهوة غامضة للتسكع؟
أم أن ضياع العمر...
يعود إلى رشده
في فضاء بعيد للحب
لينتشل طفلة من مسافة عميقة للحزن
وهل الحب فرح منتظر؟ أم ألم غامض؟
أو ربما كان فقط ً
طيرا
يختال في أحالم المراهقة
سيدة السماءً ...
عذرا
هل للشمس طقوس حب
فوق إدراك البشر
أم أني أنا وحدي
منذ األزل...
أرسم تضاريس السماء
وأضع القمر
حيثما أشاء
ً
وكلما سمعت صوتا...
على دربي
ظننته مطر

علم الدين عبد اللطيف

ُ
َ
َ
حمل السؤال عميق صوت األضلــع
ُ
فزجرتها كـي ينثني عن مضجعــــي
َ
ُ
وخبرته زمنــــًا رسول هـــواجســي
أبـــــــدًا يجاذبـــها لكي يبقى معـــــي
وأروغ من عسف السؤال وطالمـــا
ُ
داورتــــــه وهو اللصيق بأضلعـــــي
قـــــدر اللصيق شراكــة وألنـــــــه
يبقى معــي فاضت عليـــنا أدمعــــي
أبــــدًا يشاكس غيبتي بحضـــــــوره
ّ
القصي ولم أغـــادر مربعــــــي
وأنا
ّ
وغدت دمـائي سلمـــًا لهـــــواجسـي
ً
ّ
مقلتـــي ومسمعـــي
وحكايــــــة في
ٌ
فيها من الشفـــق المغادر صيحــــــة
وإشارتــــان من الصبـــــاح المسرع
َ
صــدح السؤال ّ
بسرها فارتبت فــي
اسمــع
جدوى الجــواب فقال همسًا :
ِ
َ
بهامتي الغيــــوم عمائمــــــــًا
نزلت
وخواتـمًا فــوضعتها فـــي إصبعـــي
ُ
وأحطت صدري بالربيـــع وزهــوه
ّ
وبنجـمتين مـــن المحـل األرفـــــــــع
في مبسمي ..وبجـذو ٍة في راحتــــي
تربـ ُ
فبـــــــأي آالء المــــكان ّ
ــــــعي!
وهبطت منذ هنيـهة وأصابعـــــــي
َ
ٌ
ُ
خمس َت َ
ضربـها في أربـــــــع
وافـــق
بقيت على وجـه الجنــان شواهــــدًا
ُ
ّ
ٌ
بصماتها حجج على ما أدعـــــــــــي
هامـس
غريــــر
حلـــــــم
ّأواه مــن
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
سمــعت الهمس أو لــــم أسمـــــع
إما
يقتادنــــي فأسير خلف سؤالــــــــه
ّ
مقــود طيــــــع
جبــــل
واهًا علـــــى
ٍ
ٍ
ٌ
عار على كرم الجواب وحكمــــــه
ّإمــــــا تفاصح بين من لم يسمـــــــــع
ّ
مــــــــرة
إني ظمئت ..فكـن شرابي
ّ
حتــام أشرب صحوتــي من مدمعــي؟
ً
فيك الغــرام ولست أملك منحــــــــة
فامنــــح إذا ما شئت أو ال فامنـــــــــع
وأنا الــذي في الضفتين توافـــــدت
حــزم الورود لترتمـــي في مخدعـــي
ّ
لــدي أزاهــــــر
وأنا المشوق ومـــا
ّ
ومرصــــــع
أهديـــــكها ..بمبرقـــــع
أيظــل بابي للسؤال مواربـــــــــــًا
ّ
كيما يعــود الحلـــم رغــــــم تمنــــعي؟
أحالمـي البيضاء وجهـك والضحى
ّ
ّ
ّ
فتحجـــــــبي وتمنـــــــعي وترفـــــعي
عودي لمأثـرة السؤال وفارقـــــي
َ
فصل الرجــوع إلى صحيح المرجــــع
ّ
وع ِمي صباحًا بالســؤال وحلـــــقي
ِ
ً
فـــوق الجـــواب هنيهة ثم ارجـــــعي
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ــن المآقي
على ُل َج ْي ِ
|

عبد الكرمي ال�سعدي

بعيدًا عن الحزن وقريبًا منها
|

أنت ،يا نسغ األماني
ألجلك ِ
ِ
		

َُ
المن ِّدى
ويا أنسام إلهامي

ُ
َ
أكواب اعترافي
إليك،
سكبت ِ
َ
وجئت أ ُع ُّدها للصفح َع َّدا
		
َّ ْ
ُ
جانبت ً
وعدا
علي ِإذ
عتبت
ِ
		

ْ
وظني أنني ما كنت َوغ َدا

ُ
ليك من بعضي فتونًا
نثرت ِإ ِ
وقد ُ
آثرت أن أهديك ر ْفداَ
		
ِ ِ
َ ُ
الع َو ِازف في المآقي
فتمتمت
ِ
َ
َّ
َ
للجداول ما تبدى
وساقت
		
ِ
َ َّ
غريب
فعز الوصل في يوم
ٍ
ُ
َ
َوأ ْه ِرق في سالف الروح ُس ْه َدا
		
ّ َ
َ
افِ ،شفاف وجدي
وذاب على الشغ ِ
حنين فاض حين ازددت ُبعداَ
		
ِ
أال ماكان ذلك من طباعي
		

ْ َ
ُ
جهدا
للعرفان
استبقيت
وما
ِ

ُ
تجيء دومًا
ولكن الظروف
ْ
ُ
على غير الذي نهوىِ ،ليهدى
		
َ ّْ
ف َحق ِك أن تبزيني اغترابًا
		

َ ْ َ
َ
وحقي أن
أكون ِلذاك َجلدا

َ
ٌ
أنسجام
على أن الذي َب ْينا
َ
َ
وت ٌ
قدير ،فهل ما آل أجدى؟
		
ُ
ْ
(البش ُر) يجري
لعمرك ،يا سالف
ِ
ُ َ
أفيائك السلسال ش ْه َدا
على
		
ِ
ُ
ازدهار ِك في ازدهار
وكم صار
ٍ ُ ِّ ُ
ي ِفتق نرجسًا حينًا ووردا
		
ٌ
ابتسامات ِع ٌ
ذاب
تطالعني
		

َ ُ
َ
وأش َه ُد نفحها ِعطرًا َون َّدا

ٌ
فصل
وأنك بهجة في كل
ِ
ٍ
ُتنادم سوسنًا ،ثغرًا َو َخداَّ
		
فرفقًا يا مالكي بالحنايا
		

َ ُ
وكوني َّ
للس َع َاد ِة ألف ُس ْع َدى

حممـود �أ�سـد

ْ
قالت له :
ْ
ٌ
ِعط ُر القصيد ِة دافئ في حجرتي،
ُ
حروف ِّ
رويها …
وكذا
َّ
ُ
ال�����ح�����زن ال���م���خ���ز ِن
وم����م����ال����ك
ِ
ِ
الرغيف وفي الندى،
في
ِ
َ
ُ
والنهاية
البداية
تقتات أطراف
ِ
ِ
َّ
َ
كلما َج َّم ْع ُت شوق لواحظي
ُ
ِّ
وأنا أقول لها بكل صراحتي
ُْ
يا ِّ
الحل ِم،
دات
سي ِ
ُ
ُ
واألحالم بعض مرافئي
َ
ُ
اللقاء ُمغ ِّر ٌد
َع َبق
ِ
ْ
في ُمقلتي
ُ
ُ
الكحالء
والبسمة

تقبض حيرتي ُّ
وتأوهي
ُ
َّ
فتهيئي
لقائنا
هذا أوان ِ
بريد حنيننا َّ
هذا ُ
فتأهبي
ِ
ُ
ُ
الفجر يكشف حسرتي
ُ
والعين تقرأ مهجتي

ْ
إليك ولو رأتني دمعتي..
ماض ِ
ٍ
تان ُع ْمرك صامتٌ
ُب ْس ُ
ِ
ِ
ْ
دهر
ِمن ِ
ألف ٍ
ْ
يزو َ
والشهود ِّ
ُ
حقائقه..
رون
ً
ُ
فرصيدنا أمسى هزيال

بالشحوب َّ
يزي ُن …
ِ
ُ
ُّ
حينًا يفز الخوف منكسرًا
َ
ُ
األحزان
يحزم
وطورًا
َّ َ
ثم ُيت ْم ِت ُم …
***
َ
قال ْت لهُ:
َ
َ
في َّ
العنادل
الص ْم ِت ض َّي ْعنا
ِ
َّ
َ
والربيع ،وما تبقى لألماني َم ْه َر ُب
ْ
َ
نبض َّ
ناء ،موائدًا
َأع َرف َت ،يا
الس ِ
ْأغ َن ْت َك َ
بعد موائدي؟!
َ
َ
البيان ولحظ ُه،
ألم ْس َت ،يا َو ْر َد
ِ
َ َ
ُ
العيون بغ َّصتي؟؟
لغة
ِ
ُ ْ
ويعة:
ونقول َبع َد ُس ٍ
ُ َّ َ ْ
َ َّ ْ
طرزتها
مناهل
جفت ِ
ٌ
َّ
بالمحب ِة بسمة،
َّ َ ْ
هال سقتنا من ينابيع الجوى
ْ
غرقت
تلك الينابيع التي
َ
أمام براءتي…
***
ُ
واألقالم
أنت
هي ِ
ُ
َّ
تأكل قصتي وبالهتي

َّ
هي ُ
ُ
الشتاء
نحنْ ،إن حل
ّ
مهيجًا أشجاننا،
أعطاك ثلجًا ناصعًا
ِ
الصدر يحيا
في
ِ
ُ
َ
الوعود بيادرا …
أعطيك
ث َّم
ِ

َّ ٌ
ُ
قصة،
المواعظ
غرف
ِ
ها نحن في ِ
ّ
ْ َّ ْ
قد عط َرتها بالمنى ُس ُح ُب اللقا …
َّ َ
الجراح الزاحفة …
للقادمات من
فتكحل ْت
ِ
ِ
***
ُ
َ
العليل
البوح
هي دهشة
ِ
ِ
وقد حواها مخدعي،
والواقفون َ
وراء قلبي
َ
أيقنوا َّأن المسافة
بيننا ُّ
تمتد حينًا
ُْ َ
َّ
ثم حينا تقط ُع…
للحروف بريقها
ُه ْم
ِ
للسماء نجومها
ُه ْم
ِ
بيني وبين الواجفين ً
رؤى
ُ ْ
ُْ
ٌ
صابر
وحلمي مثل ُحل ِم ِك
َّ
يتدث ُر…
الحبال
رؤاك على
هذي ِ
ِ
َ
َ
وهمها
بن ْت
مسارح ِ
ِ
َّ َ
َّ
وتوك ْ
أت
فتسلق ْت،

عتابك
اك أن ترمي
ّإي ِ
ِ
ْ
ضجر
سالل من
في
ٍ
***
َّ ْ
َّ ً َ َ ْ ُ
ُ
فصلت حزني مرة وخلعته …
َ
فس ْر ُت ُه َّ
َّ
ائلين
للس
ْ
بالخبر …
فما أتاني

ٌ
ُ
حزني وحزن ِك زورق
ْ
ٌ
ُ
شارد قبل الغرق …
ومداد قلبي
َ
تالمسين َ
َ
وسرورهم؟
بكاء ُه ْم
رآك
منذا ِ
ّ
المساء
باح وفي
ِ
منذا رآني في الص ِ
َ
ومحاصرًا ؟
محاصرًا
ِ
ُْ
ّ
لكنني جاوزت حزني بالنظر .
منذا أتاني في الضحى
َ
ُ
َ
الحقائب وارتدى
والحزن قد َحز َم
َ
الفراق مفارقا … ؟
دمع
ِ
َم ْن كان َ
دموعنا وقلوبنا
بين
ِ
َ
َ
النقاء َّ
وغردا …
قطف
ُ
الزمان بقربنا َّ
يتبس ُم …
هذا
َُّ
ُ
ألجلنا يتكلم
وكذا المكان ِ
َّ
َ
ُْ
األبعاد فينا،
رك
لكننا لم ند ِ
ُ ُ ِّ
والحياة تعل ُم …
***
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ُ
ُ
ظل يد ِه يهيمن على لون الورقة ،وكلمات ٌه
ٌ
ترسل في شرايينها دمًا أس��ود ..أوراق كثيرة
َ
حفظها ،كلما أراد
أودعها
أسراره التي حرص على ِ
َ
مغادرة غرفته في حقيبته التي رافقته سنينَ
ُ
ُ
من عمره ،حقيبته رفيقة مساره اليومي من بيته
إلى مركز عمله في مكتبة المركز الثقافي على
ٌ
متقاعد منذ
مدى خمسة وثالثين عامًا ،وهاهو
شهرين.
َ
ُ
َ
تصبغ والدة تقاعد ِه
أرادت زوج��ت��ه أن
ً
َ
بلون الفرح .هيأت ابتسامت َها رفيقة لكل لقاء
َ
ُ
يجمعهما ،استجمعت خبرة السنين لتشكل
َ
ُ
خطواته األولىً ،وكان
منها بوابة سعاد ٍة تحضن
ِ ً
ً
ُّ
ُجل ما تجنيه ابتسامة مصطنعة وإيماءة من
ُ
َ
ُ
رأسه تبلغها فشل مسعاها ..ذكرته بأصدقاء
ربيع العمر الذين غيبهم من دفاتر أيامه بحجة
االنشغال منذ سنين على الرغم من سؤالهم
المتكرر عنه.
أوالدهما الثالثة
صحبته في زيارات إلى بيوت
ِ
ِ
شقيقه وإلى حديقة المدينة التي َ
درج
وإلى بيت
ِ
على ارتيادها في أيام العطلة ،وشيئًا فشيئًا
ُ
أخذت تدرك أن لتواريه في غرفة مكتبه سببًا لن
ُي َ
سلم في إبعاده ،فاستعدت هي للتراجع!
أحس باالرتياح لتراجعها ،وأخذت ساعاتُ
َ
َ
ٌ
ومزيد من األوراق يلقي عليها ظل
تواريه تطول،
ُ
يد ِه َ
وتقبع بعد ذلك في عتمة
ودم حبر ِه األسود،
حقيبته .أوراق ،وحبر ،وأيام ،وأشهر...
ُ
وذات مساء َ
خالله الزوجة – كعادتها
سلمت
َ
َ
انتصب
وحدتها.
– إلى شاشة التلفاز مرساة
ِ
مبتسمًا أمامها ،ومع أنها فوجئت بما ترى إال أنها
ً
تماسكت ،أوم��أت برأسها إلى الشاشة مدعية
ُ
تتابعه ،إال أن
بحلقة من مسلسل يومي
انشغالها
ٍ
َ
َ
المباغت شدها :حبيبتي ..استعدي لحياة
حديثه
جديدة سننطلق إليها مع الغد.
سألت :ماذا تعني؟
أجابها :سندعو أصدقاء الزمن الجميل إلى
ُ
سيكون َ
نحوعالمنا
لقاء
سهرة الغد.
َ ِ
ِ
االنطالقة ُ
باألصدقاء والفرح ،وإن تحقق لقاؤنا فلدي
الحافل
ِ
ٌ
مفاجأة مذهلة.
ُ
لم تسأله ما هي المفاجأة ألنها تعرف رده ،إال
ُ
تستعيد
أنها وافقته على قراره ،وبعد قليل كانت
َ
َ
سيدعون إلى السهرة،
أسماء األصدقاء الذين
معه
وأرق��ام هواتفهم ُينفض عنها ُ
ُ
غبار النسيان،
ُ
ُ
المود ِة ترسل
وعبر
سماعة الهاتف أخذت عبارات ُ
ً
مصحوبة برجاء قبول الدعوة؛ فالمفاجأة تستحق.
من ي��رى انشغال صبري في صباح اليوم
ُ
َ
ُ
الزمن عاد به كثيرًا
يعتقد أن
ونشاطه،
الموعود
إلى الوراء .لقد ُ
سني عمله عابسًا
أواخر
في
رف
ع
َ
ً
ُ
إليه
تعود
ممال كثير الشكوى ،لكن النضارة
ُ
ُ
ُ
تحتاج إليه سهرة
يجهد في تأمين ما
اليوم ،وهو
ُ
كناتها الثالث
استدعت
التي
ه
وزوجت
اليوم،
ِ
ً
لمساعدتها في اإلعداد للسهرة بدت مضطربة
تخفي َ
وراء ابتسامتها خوفًا من أمر ما تركت
للساعات القادمة تبيانه.
الفتة غابت
أناقة
حرص صبري على إظهار
ٍ
ٍ
أسرته أن يبدوا بكامل
أفراد
عنه زمنًا ،وأكد على
ِ
ِ
لتخليد
كاميرا
بتجهيز
أبنائه
األناقة ،وكلف أحد
ِ
سهر ِة االنطالقة نحو الحياة الجديدة.
َ
َ
رن ج ُ
تقاطر
م��رات معلنًا
الباب ثماني
��رس
ٍ
ِ
ثمانية من األصدقاء مع زوجاتهم ،وبعد قليل كان
ٍ
ُ َ
ُ
يستعيد ألق األيام الخوالي.
صبري
بيت
ٌ
َ
ُ
ُ
عالمات
وترسم
سعادة جميلة ٌ تزين وجهه،
ٍ
َ
من الفرح والحير ِة على وجوه أفراد أسرته .آثر أن

َ
وسطر َ
المنمقة
بكلماته
اسم ُه
والحضور الفاعل إال
ِ
ِ
سجلها ،تاركًا على وجوه أصدقائه
الجميلة في
ِ
ً
وحيرة.
ذهوال
َ
َ
وجهه
أنهى حديثه ،نظر إليهم ،وعلى
َِ
ٌ
َ
َ
ابتسامة ح��اول من خاللها أن ُيحبط سيل
أسئلتهم ،وق��ال :لو أن أي��ًا منكم حدثني عن
فصول من سيرته الرائعة ألصابتني الدهشة
َ
ذاتها ٍ التي اجتاحتكم ،ربما ُ
ألنه ال كرامة لنبي
أصحاب
في أهله ،وربما الزدحام التاريخ بقصص
ِ
السير والبطوالت في تاريخنا.
َ
أحد األصدقاء َ
رفع ُ
يده مستأذنًا في التحدث،
ُ
َ
َ
كنت رفيقي في
فخاطبه صبري :أع��رف أن��ك
أغفل ذلك في صفحات
مواقف البطولة ِ
كلها ولم ِ
ِ
مذكراتي ،فابتسم الصديق وسكت.
آخ��ر أراد أن يتحدث فتوجه إليه
صديق ُ
حافلة
ص��ب��ري :وأع���رف أن��ك ص��اح��ب مسير ٍة
ٍ
َ
بالمواقف الخالدة ،وأنا أدعوك لتفعل مثلي ،ولن
َ ِ َ
أبخل عليك بالمشور ِة ،فأمثالنا – يا صديقي –
ُ
يجب أن تعلق أعمالهم على جدران الخلود.
ُ
كل من حاول أن يسأل،
وتتالت ردوده على ِ
ُ
ارتسمت ابتسامات الحاضرين إعجابًا.
إلى أن
ِ
ٌ
قال صبري :واآلن كم ُ
سيسعدني إن تكرم كل
منكم وسجل شهادته التي سأزين بها مذكراتي
الخالدة.
قام أحد أبنائه بتوزيع أوراق وأقالم ،وأفسح
َ
لهم وقتًا كافيًا لكتابة ما يشاؤون ،وبعد دقائق
ُ
ُ
وثناء.
إعجاب
عبارات
أعادوا إليه أوراقًا ضمنت
ٍ
ٍ
َ
حقيبته
شهادات أصدقائه في
دس صبري
ِ
ُ
التي أعادها إلى غرفته ،وعاد إليهم والسعادة
تغمر َ
ُ
وجهه.
ُ
زوجة صبري تعدُ
في المطبخ وبينما كانت
َ
ُ
ُ
البكر وقال ألمه:
القهوة للحاضرين ،دخل ابنها
َ
ُ
مجدبة ال عالقة لها بفكر أو أسئلة ،ابتسم يبدو أن أبي قرأ خالل عمله في المكتبة كثيرًا
الجميع بتناول طعام العشاء ،وبعدها ليتخذ
يبدأ
ٍ
طفولة ِ
ُ
ُ
من المذكرات ،وأراه عاد إلى هوايته القديمة في
الحديث ما شاء من
مسارات؛ أما هداياه ومفاجأته وهز رأسه من دون تعليق.
ٍ
َ
فلهما ُ
وانتقل صبري إل��ى سني ال��دراس��ة األول��ى كتابة القصة.
المناسب.
موعدهما
ُ
ُ
ُ
ً
حاولت
يعود إلى هوايته؛ فكم
ردت :ليته
كان عشاء مميزًا ق ِدمت فيه
محدثًا عن
ٍ
أشهى األطباق ،والمتوسطة والثانوية (مختصرًا) ِ
الءات وأصدقاؤه َ
ُ
َ
دفعه إلى نشر ما يكتب لكنه امتنع،
واإلعجاب تنهال على
الثناء
عبارات
ما جعل
شراك كثيرة ما كان له التخلص منها
زوجة أوقعته في
ِ
ِ
ٍ
ِ
َِ
ٌ
ُ
وقت طويل ،لكنني أرى
جعبة وترك هذه
صديق ُ
صبري ،التي لم َ
منذ ٍ
اللواتي
الكنات
إلى
تشير
أن
تنس
من
آخر
واستعاد
ودهاؤه،
ه
حنكت
لوال
ِ
الهواية َ
َ
َ
َ
َ
اليوم صحوة حلم؛ بل هو حلم بطولة.
فتأكد له في ما قاله
شاركنها في اإلعداد للسهرة.
مشاهد الزمن الذي تحدث عنه،
أيامه
َ
ُ
ابتسمت وق��ال��ت وه��ي تستعد لمغادرة
َ
انتقل
الجميع بعد ذلك إلى صالة االستقبال ،أن ما مي ُز صبري في تلك المرحلة هوانطوائية ٌ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ترحيبه باألصدقاء ويدعوهم إلى َجهد رفاقه – عبثًا – في إخراجه منها ،ولم تتبدل المطبخ :وقد تكون حكاية بطولة بالعدوى.
وراح صبري ُ
َ
يكرر
َ
َ
ُ
َ
أصبح
على بعد أمتار من بيت صبري ،وقد
لقاءاتمتكرر ٍة تعيد روح
الصداقة إلى جسدها حاله إال بعد زواج��ه بفتاة مثقفة رائعة تعرف
ِ
ٍ
ُ
رمزية إليها خالل دراسته الجامعية – وهي زوجته اآلن ل�لأص��دق��اء ح��ري��ة ال��ق��ول بعيدًا ع��ن م��ؤث��رات
هدايا
بتوزيع
بدأ
البادي
وبلطفه
البهي،
ٍ
صديقهم؛ سأل ُ
ِ
ُ
أحدهم :أت��رى كل ما نقرأ من
إلى
عليهم ،وألنهم أل ُ��ح��وا عليه في التعرف
متميز فقد بريقه
اجتماعي
حضور
إلى
قادته
ٍ
ٍ
ً
ُ
قليال .غاب منذ سنين من خالل عودته الصريحة إلى ما يشبه قصص البطوالت وم��ذك��رات األب��ط��ال كبطولة
يمهلوه
رجاهم أن
المفاجأة الموعودة،
َ
ُ
ً
وصديقنا صبري ومذكراته؟
زاوية
في
ووقف
حقيبته،
حامال
لحظات ثم عاد
محاوالت.
أية
معه
تنفع
لم
بإصرار
العزلة
ٍ
ُ
ٍ
ُ
لم يسمع السائل ردًا شافيًا؛ فبعضهم كان
من الصالة تمكنه من مقابلة الحاضرين جميعًا.
صفحات الشباب،
تقليب
ومع ُ االستمرار
ِ
ً
في ُ ِ
قمقمه
المؤث َر لزعيم النضال منشغال في االستعداد إلطالق بطل من
َ
فصور َ
ِ
استخرج أوراقه وقال بصوت مسموع:
ه
دعم
صبري
نبرة
علت
ِ
ُ
ِ
ُ
شهادات
ومذكرات جديدة تزينها
نصرة عبر سير ٍة
ٍ
)
مذكراتي
إنها
(
في
الفضل
ه
آلرائ
كان
وكيف
،
البيئة
أجل
من
ِ
ِ
ُ
َ َ
َ
ُ
َ
سترد
المدافعين عن األصدقاء ،وآخرون أخذوا يتصورون كيف
ُده��ش
تثقيف
الجميع ،وقبل أن يتحدث أحدهم االخضرار ،وكم عمل على
ِ
ُ
ُ
حجة أسماؤهم ف��ي سجل ب��ط��والت صبري الحافلة
أكمل :ال
لمعارفهم ق��وة
أعتقد أن مواقفي العظيمة غيبتها حقوق المرأة حتى غدت
ِ
ِ
وصور صبري – بكلماته –اشتغاله في الخالدة.
َ
السنون من ذاكراتكم .سأحدثكم عن فصول من الفصل،
ُ
َ
حدثت هذه القصة أواخر شتاء  ،2009وألن
المذكرات ،وأت��رك لكم وألوراق��ي
هذه
المدارس
استرجاع نشر الثقافة والفكر من خ�لال نشر
ِ
ِ
أي منكم والمراكز الثقافية ،وإقران القول بالفعل؛ فهاهو الزمن كالحلم خصوصًا حين يتعلق األمر بتاريخ
َ
يذكرني ٌ
الفصول األخ��رى ،وأتمنى أن
ُ ِ
َ
َ
ُ
ساحات من األرض لتشييد األمم والشعوب والبطوالت؛ فقد تمكن باحث من
هامة ربما نسيتها سيما وأنكم
بمواقف ومفاصل
أمالكه َم
يقدم من
ٍ
ِ
ٍ
َ
ُ
تحقق اليوم الذي إحياء سيرة البطل صبري منار ِة إشعاع البلدة بعد
وثقافة ،ورفاق تاريخي.
ومعرفة
فكر
هذه المراكز والمدارس إلى أن
ٍ
ٍ
أرباب َ ٍ
ً
ً
َ
ُ
تبادل األصدقاءُ
أسس من فكر ومعرفة ،مضي تسعين عامًا – أي في عام  - 2099ولولم
نظرات متسائلة مستغربة؛ نهضت فيه بلدته على ُ
ٍ
َ
ُ
َ
ُ
َ
تقصيره؛ ويسارع
رئيس مجلس البلدة
زوجته وأبناؤه وهنا هز أحد األصدقاء رأسه ٍمؤيدًا متذكرًا إقدام يتدارك
حتى
عليهم،
الصمت أطبق
إال أن
َ
ودهشة ،ولكنهم جميعًا صبري على التبرع بقطعة أرض لبناء مركز ثقافي إلى إقامة تمثال لهذا البطل ويطلق اسمه على
نظرات حير ٍة
تبادلوا
ٍ
ِ
تركوا لفصول المذكرات أن تخبرهم بما يجهلون .نال بسببها وظيفة في المركز ،وللحقيقة كانت مركز ثقافي ومدرسة وشارع ،ويدعو إلى احتفال
َِ
َ
طفولت ُ
حديثه َ
سنوي بذكرى والدته ،لكان ضحية الجهل بالتاريخ
بالفكر
المعجونة
ه
ًا
ر
و
مص
بدأ
جوار.
مع
نزاع
مثار
َ
ً
فنفض ِ ُ
مجاالت النضال أو– ربما – ُع َّد متآمرًا عليه.
األصدقاء َ
غبار الزمن عن
أحد
واألسئلة،
لم يترك صبري مجاال من
ِ
ِ
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األخ ينتظر في نهاية الطريق
مارك هوا�سكو
ك��ان��ت مدينة صغيرة ومحطة صغيرة.
ّ
ً
تقريبا يأتي إلى
والقطارات قلما تمر ،ال أحد
هنا ،والناس الذين يشغلون بوفيه المحطة من
الملل ،كانوا يعرفون بعضهم ّ
جيدًا :شربوا النبيذ
ً
الرخيص ،والجعة والفودكا التي يأتون بها خلسة؛
وصباحًا كانوا يذهبون مسطولين إلى العمل،
بألم فوالذي تحت الجمجمة الملتهبة .مرة في
إحدى األمسيات الصيفية الخانقة عندما دخل
ذلك اإلنسان ،كلهم رفعوا رؤوسهم ،بدا غريبًا:
وجهه كان مشوهًا ،إلى درجة ّأن أحدًا لم يستطع
تقدير عمره ،وكتفاه كانتا محدودبتين ،وكان من
الممكن تفسير التعبير في عينيه باالستغراب.
وقف في العتبة ،عاصرًا بيديه القبعة ،نظر حوله
بقدم وراء
بابتسامة بلهاء .وتقدم في أثناء ذلك
ٍ
كطفل يريد العفرتة.
أخرى
ٍ
يطأطئ برأسه منخفضًا ّ
محنيًا إلى األمام،
كان
فقط عندما التفت الناظرون إلى ٍّ
حد ما بطرف
عيونهم إليه ،كلهم رأوا أن كتلة عضالت ضخمة
تشبه السنام قد نمت بين كتفيه .هذا ما يحدث
ً
أحيانا مع الرجال الذين يبدءون فتيانًا صغارًا
األعمال الجسدية الصعبة باكرًا ّ
جدًا.
وقف هكذا لحظة طويلة ناظرًا حوله ودومًا
مع تلك االبتسامة المستثارة .بعدها انحنى
أيضًا أكثر ،وبسرعة اتجه إلى أول طاولة جانبية،
ك��ان يجلس أمامها رج�لان ّ
فتيان م��ع ام��رأة.
توقف قربهم؛ مستندًا براحتيه على طرف
الطاولة ،انحنى نحو المرأةّ ،
وحدق فيها بعينين
متسعتين .تراجعت المرأة بعنف.
ـ ماذا يريد السيد؟ سأل أحد الرجلين .كان
ً
ّ
مسمرة ،القميص
فتى جميال بشعر فاتح وبشرة
األزرق المفتوح عريضًا عند الصدر أظهر تضاد
تلك األل��وان .انتظر لحظة ،وعندما لم ُي ِجب َمن
ُسئل ،كرر السؤال:ـ ماذا يريد السيد؟
صمت اإلنسان األحدب .مازال ينظر إلى المرأة
ويبتسم بمرح.
ـ ماذا يريد السيد؟ سأل الفتى الجميل مكررًا.
ـ لسنا وحدنا ،ربما يرى السيد ذلك .اذهب من
هناـ يا سيد ـ إلى الشيطان.
ّ
المحدق في المرأة ،نظر
لم يهتز اإلنسان
مباشرة في وجهها ،وعيناه من ثانية ألخرى
تستديران أكثر فأكثر ،عندها دفع الفتى اآلخر
بحركة سريعة راحتيه عن الطاولة.
ـ اهرب ـ قال ـ اهرب من هنا! سيأتي األسوأ.
أؤكد لك :اهرب من هنا بسرعة.
دفع األحدب في ظهره .فغادر هذا ممتعضًا
ببطء ٍّ
دب .دار برهة في الصالة ،ناظرًا حوله بانتباه،
بعدها توقف من جديد أمام طاولة ما .جلست
امرأة هناك بفستان ملون مع عسكريين اثنين.
ً
كانوا ثالثتهم مخمورين قليال ،يتسلون فيما
بينهم َ
غير معيرين بقية الناس انتباهًا ،وعندما
اقترب منهم األحدب ،لم يثر ذلك استغراب أحد.
ـ أتريد أن تشرب يا صديقي؟ سأل واحد من
العسكريينَّ .
صب النبيذ في كوب الجعة وناوله
لألحدب.
ـ اشرب! قال ـ واذكرنا بالخير!
لم يأخذ األحدب الكوب .نظر إلى المرأة ولم
يقل شيئًا .ابتسم ابتسامة عريضة ،مظهرًا لثة
من دون أسنان ،فأشاحت المرأة برأسها.
ّ
ـ إنه طينة ـ قالت ـ اتركوه بسالم .هو نفسه
يعرف ،أن ما لديه يكفيه.
ًّ
َ
ـ ال ،حقا ال ـ قال العسكريَ .وض َ��ع الكوب .ـ
اجلس ،يا ّ
حبي! قال لألحدب.ـ اجلس وأخبرنا شيئًا

ترجمة عن البولونية :نهاد جرد
عن نفسك .من أين أنت؟
صمت األح��دب ،تورد وجهه المشوه فجأة،
كأنه كان بعد جرعة قدح فودكا كبير.
ـ أخرس ماـ قالت غاضبة .التفتت إلى أحد
العسكريين:
ـ قولوا له أن يرحل من هنا .أال يمكن حتى أن
نجلس دقائق عدة بهدوء؟ ليرحل من هنا!
العسكري الساكت إلى هذه اللحظة قال فجأة:
ـ نعم! نعم ،ليرحل السيد من هنا!
وعندما لم يغادر األحدب على الرغم من ذلك،
ّ
واحمرت وجنتاه وزعق:
انحنى نحوه،
ـ انقلع! هل تفهم؟
وق��ف األح��دب برهة أيضًا ،بعدها تراجع
خطوة ،ونظر من ذلك المكان إلى المرأة .بدا للذين
راقبوه بطرف عيونهم أنه ال يرى شيئًا سواها،
ّ
وكأن عينيه كانتا ال تستطيعان استساغة سوى
ذلك المنظر الوحيد ،كان ذلك مزعجًا.
األصحاب حول الطاولة جلسوا في صمت،
بعدها واحد من العسكريين قال بصوت مرتفع
جدًا لصاحبه:
ـ واضح أنه ال يفهم كاألوادم.
ـ اطلب الشرطة ـ قالت المرأة مشيحة برأسها.ـ
ٌّ
وإذا لم يكن حل آخر ،اطلب الشرطة!
ـ هنا ،في هذه المحطة؟ من األسهل االتصال
ّ
بالرب.
ُ
ـ انتظر ـ تحمس اآلخر.ـ أنا سأخيفه.
ّ
م��د ي��ده إل��ى ال��ح��زام متظاهرًا أن��ه يسحب
مسدسه ـ سدد إلى األحدب اصبعه ،وزعق عاليًا:
ـ طاخ ،طاخ.
ّ
غطى اإلنسان األح��دب عينيه بيديه ،وبدأ
ينسحب إلى الخلف مذعورًا .قرب الباب تعثر
بالعتبة وسقط .بعدها نهض فجأة ،وهرب حتى
من دون أن يغلق الباب .قهقه الجميع.
ٌ
بدائي ما.ـ قالت المرأة.
ـ
ُ
ـ على كل حال ليس دائمًا يصادف مثل هذا.
ـ مجنون ربما؟
ـ الشيطان أعلم.
ٌ
ـ أقلة من الشياطين يجوبون العالم؟ على
ّ
األغلب الكل ممسوسون إلى درجة ما...
ـ أتعرفون ماذا يفعل المجنون عندما يريد أن
يرى امرأة عارية؟
ـ ماذا؟
ـ يتزوج.
ـ عاهر! ولكن ذلك ال يبدو مجنونًا.
ـ وه��ؤالء الذين يتزوجون أيضًا ،ال يبدون
كذلك.
ـ إن قلت شيئًا كهذا ،فسأغادركم.
ً
ـ في هذه المدينة لن تجدي صحبة أخرى.
ٌ
أنت ُمرغمة على صحبتنا بقوة الطبيعة.
ِ
ـ متى يصل قطارنا؟
ـ لدينا وقت .في الخامسة .يا إلهي ،قد عاد
من جديد...
كلهم الثالثة أداروا رؤوس��ه��م ،اإلنسان
األحدب كان على الباب واقفًا  ،ويراقب بانتباه،
وأول ش��يء الحظوه كانت ابتسامته التي لم
ثواني
تختف من وجهه .وقف من دون حراك
ٍ
ّ
عدة ؛ وعندما فهم أن ال أحد من الحضور لديه
ببطء إلى داخل الصالة .وقف
النية لرميه ،مشى
ٍ
ّ
جانب طاولة ما ،حيث جلست شلة كبيرة ،عدد
ّ
الزجاجات الفارغة المنتصبة قربهم دل على
أنهم لم يهدروا الوقت منذ الصباح .لم يعره ٌ
أحد
َ َ
قلق .وفي لحظة ما ّ
مد
انتباهًا؛ وقف منحنيًا كأنه ل

يده ،ولمس كتف واحدة من النساء ،وحرك راحته
فوقه بطريقة مدغدغة ّ
جدًا .أدارت المرأة رأسها
ً
ببطء ،لكن عندما رأت قربها رجال غريبًا ،صرخت
وضمت نفسها إلى الرجل .نهض ذاك محمرًا من
االنفعال.
ـ ماذا هناك ،اللعنة؟ قال ـ ما األمر؟ أنت يا
وغد! بماذا تفكر؟ ..وبدأ فجأة يختنق من الغضب
َ
ولم يكمل .وبكل قوته لك َم األحدب بقبضته في
فمه .لم يتراجع األحدب ،بل لم ينظر إلى الرجل.
لحس الدم من شفتيه واستمر ينظر إلى المرأة؛
وإلى ذلك استمر بيد مرفوعة ،كأنه يريد مرة أخرى
أن يلمس كتفيها .ابتسامته تلك وتعابير وجهه
زلزلت الرجل .لكمه اآلن مرتين ،بقوة أكبر ،مرة في
وجهه ،وأخرى في بطنه .تلوى األحدب من األلم،
عندها ركله الرجل بسرعة في وجهه ،اآلن فقط
ارتمى األحدب بطوله.
ـ هل اكتفيت؟ـ سأل الرجل ،نفض نفسه
وبدأ يمسح جبينه المتعرق؛ أضحى منديله ذو
ًّ
المربعات مبتال فورًا.
عن الطاولة الموضوعة في الزاوية نهض
اثنان من عمال سكة الحديد .اقتربوا من الرجل
المطروح وانحنيا فوقه.
ـ اآلن اكتفى ،ق��ال أح��ده��م��ا ،التفت إلى
الرجل الذي مازال واقفًا.ـ سنخرجه إلى الرصيف.
سينعشه الهواء الطازج.
ـ ثور ـ غمغم الرجل .جلس.
َ
المطروح من إبطيه وأخذاه
حمل عامال السكة
إلى الرصيف .كان الليل ثقيل الهواء ،نقصهم
ما يتنفسونه ،ضاقت الياقات المتيبسة .فاح
الجو بالهباب واألوراق الساخنة من شمس النهار.
بعيدًا ،فوق األنوار الخضر ألبراج التحذير ،التمعت
نجمات العربة الكبيرة الشاحبة.
ـ أحسن؟ ـ سأل ُ
أحد عاملي السكة األحدب.
ّ
هز برأسه.
ـ هل تعرف أخيرًا ،أين أخوك؟
لم يجب بشيء ،ولم يقم بأية حركة برأسه.
َ
المصباح من َ
وزرت��ه ،وأن��ار به
فك عامل السكة
وجهه.
ـ هل ستفهم ما سأقوله لك؟
ـ نعم ـ قال األحدب.
ـ هل تعرف أين يسكن أخوك؟
ـ ال ،ال أعرف.
صمت خ�لال لحظة .حمل ع��ام��ل السكة
المصباح عاليًا.
ـ اسمع ـ قال .ـ أترى تلك السكة؟
ـ نعم ـ قال األحدب.
ـ سر مباشرة على تلك السكة ،كيلومتر واحد،
ربما اثنان .التقيت اليوم مع أخيك .ق��ال إنه
سيكون بانتظارك .ستلقاه .قال لي إنه سيأخذك
إليه .هل تفهم؟
ـ نعم قال األحدب.
ـ اذهب إذن  ،ال وقت .أتريد سيكارة؟
ـ ال ،قال األحدب .ـ ّ
علي أن أذهب .إن كان هو
ّ
فعلي أن أذهب .سآتي إليكم في
في انتظاري،
وقت ما مع أخي.
غ��ادر .نظروا خلفه ،كيف يجري في وسط
السكة متعثرًا بالعوارض.
ّ
سيمر
ـ بعد عشرة دقائق على هذه السكة
القطار ـ قال عامل السكة الذي كان صامتًا إلى
اآلن .نظر اآلخر إلى الساعة المضاءة.
ـ بعد ثماني دقائق.
ـ بدأت الشمس تشرق .يمكنك أن تطفئ

المصباح.
ـ هو ال يسمع شيئًا.
ـ إنه أطرش كصخرة ،يمكنك أن تطلق النار
خلفه بخطوة.
ـ أصيب بالصمم هناك ،في السجن.
ـ نعم ،ربما أيضًا قبل ذلك.
ـ ربما فعلوا شيئا به.
ّ
ل���دي ،المؤكد أنهم استجوبوه
ـ ال فكرة
بطريقتهم.
أنا ال أريد أن أسمع شيئًا حول ذاك الموضوع،
هل تفهم؟ هذا كله ال يعنيني في شيء .أنا ال
أريد أن أسمع شيئًا عنه.
ـ ال تسمع!
صمتا من جديد لحظة .قرص الشمس األحمر
ظهر في األفق .سكتا الحديد المبتلتان التمعتا
كخطين من الشمس .وفي مكان ما كان اإلنسان
المنحني يركض بعيدًا بينهما.
ـ كم قعد؟
ـ أحد عشر عامًا .كانت له قضية مع المقاومة.
اآلن أطلقوا سراحه.
ـ أليس له أحد ما؟
ـ ال أحد لديه.
ـ ال أح��د ـ ق��ال عامل سكة الحديد ـــ وقد
ً
اختلط قليال في رأسه .عندما وصل إلى هناك،
ٌ
ً
كان ما يزال طفال .كان لديه في الماضي أخ ،وكان
ينتظره دومًا ،ويبحث دومًا .ذاك األخ مات منذ زمن
طويل ،لكن هو ال يريد أن يصدق ذلك .أحد عشر
عامًا في السجن هذا بالتأكيد يعني شيئًا ما.
ُ ّ
ـ ومن أين تعرف كل هذا؟
ـ قبل ثالثة أيام عاد مع أولئك .أطلقوا سراحه
بالعفو ال��ع��ام .أولئك انتظرتهم عائالتهم،
زوجاتهم وما إلى ذلكّ .أما هو ال أحد .البارحة
سلبوه نقوده كلها .أحد عشر ً
عاما لم َير أية امرأة
ّ
قط ،لذلك هو يتفحصهن بتلك الطريقة ،ودومًا
يتلقى على حنكه.
جلسا على المقعد تحت الساعة.
ـ ومع ذلك أال يمكن أن يجد أخاه؟
ـ لكنه ليس ّ
حيًا.
ـ صحيح .ربما أيضا أخذوه خلف حائط ما؟
ـ حائط وراء آخر؟ وفي النهاية  ...ألديك وقت
لالهتمام بهذا؟
ـ ال!
ـ هذا أحسن.
ـ واض��ح .إذن هذا بعد دقيقتين...ـ التفت
فجأة إلى صاحبه .ـ اسمع ـ قال ـ لو أنهم هناك
في قاعة االنتظار ،متحدثين إليه ،نظروا في
عينيه أو مباشرة في وجهه هناك ،لما احتاجوا
إلى أن يضربوه؟
ـ بالتأكيد ـ قال اآلخرـ بالتأكيدـ وصل القطار
بصخب ،وعندما انتهت الجلبة قال :أطلقوه أبكر
بدقيقة.ـ ركل بحصة ما ،وابتسم ابتسامة حامضةـ
عظيم ـ ق��ال .ليتهم اآلن جميعًا يستطيعون
النظر في وجوهنا...
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دبي الثقافية تتساءل
عن محور ّ
التماس بين الخيال والحقيقة
غالية خوجة
عن دار الصدى للصحافة والنشر والتوزيع،
صدر العدد  83من مجلة دبي الثقافية الشهرية،
ليسافر بنا إلى أساطير الهنود وما تخفيه بين
غناء الشجر وصداقة النار ،عابرًا إلى متحف النوبة
وآثار الزمن في أرض األمان ،وهائمًا مع أدونيس،
كاهن الحداثة على حد تعبير جابر عصفور ،بين
صوت الشالالت ومعاني الرعد ،ثم ننعطف لنقرأ
العديد من الموضوعات المتنوعة في األبواب
المتحركة والثابتة( :في الصميم) :وقائع مخيفة
في قضية سرقة آثار العراق ،اغتيال أولوف بالمه،
ثقافة العنصرية ،الثقافة العربية في المهجر،
وزي��ر الثقافة المصري يطالب بقمة ثقافة،
وكاتبة الملحمة الكورية بارك كيونغ ني ،وفي
(دراما الحياة) :ثورة أوسكار  ،2012مسرحية بيت
الدمية والحركة النسوية ،والمخرجة السودانية
تغريد السنهوري وقضاياها األك��ث��ر ج��رأة،
ونتوقف مع صدى الثورات ،عند وزير الثقافة
التونسية وتصريحاته وإقصاءاته لآلخر ،بينما
تجوب بنا (أل��وان وظ�لال) بين فن عمر النجدي،
بهرام حاجو ،ومعرض دبي الدولي للخط العربي،
وتأخذنا (سطور مضيئة) إلى الصالونات األدبية
في فلسطين ،وتأثير تغيرات الربيع العربي
في المسرح تبعًا لفرحان بلبل ،ونحط مع طيران
اإلمارات لآلداب ،ونحضر «الخادمتان» بين جينيه
واألس��دي ،ونتفاءل مع الجمعية العمانية وهي
تتعهد بإيجاد دخل ثابت للكتاب ،ونتوقف مع
مفهوم الوطن الذي ليس بيتًا يأوي ،بل هو كرامة

نشاطات اتحاد الكتاب
العرب /فرع السويداء
جدول بنشاطات اتحاد الكتاب العرب فرع
السويداء /النصف األول /في شهر أيار :2012
األربعاء  2012/5/16محاضرة يلقيها محمد
طربيه بعنوان نازك المالئكة والريادة في الشعر
العربي الحديث/.
األربعاء  2012/5/23محاضرة يلقيها عارف
حديفة بعنوان /تداعيات في الترجمة والثقافة./
األربعاء  2012/5/30أمسية أدبية نصوص
وأشعار مترجمة يشارك فيها كل من :زياد
العودة ،نبيل أبو صعب ،جهاد األحمدية.
تقام جميع النشاطات في قاعة المحاضرات
ً
مساء.
في الفرع الساعة السادسة

وثقافة وهوية .ويرحل بنا إ(يقاع الروح) نحو فيروز نادي األقالم ،ونتساءل مع مدير التحرير ،الكاتب
ّ
وفريد األطرش ،كما نقرأ أفكار
الكتــاب من خالل نواف يونس :أين نواطير وحكماء مصر؟ وتقرع
مقاالتهم ،ونقترب من أجنحة الخيال ،والثقافة لنا افتتاحية رئيس التحرير ،الشاعر سيف المري،
في شهر بين العويس ويوبيلها الفضي ،ومعهد أجراسها اإلشكالية :أين يتوقف الخيال ،ومن أين
الشرق األوس��ط وتكريمه لشخصيات نسوية ،تنطلق الحقيقة؟ ال سيما وأن الحياة أشبه ما تكون
ومعرض األقنعة ،واللقاء األخير إلبراهيم الفقي ،برواية األكشن وأزمنتها البيضاء ،وكيف يكون
ومحاضرة محمد بن عيسى في دبي.
الصراع والمكر السياسي خاصة أثناء االنتخابات.
وكذلك نطلع على العديد من اإلصدارات في
وأخيرًا ،تهدي دبي الثقافية قراءها كتابين:
دنيا الكتب ،ونتعرف إلى الجديد من المواهب في أمين معلوف العابر التخوم ،ورباعيات ال��راوي

نشاطات اتحاد
الكتاب العرب
/فرع إدلب
السبت  2012/5/12محاضرة ح��ول /
اليهود والدة وصفحات /يلقيها محمد خالد
عمر تقام في مقر الفرع في الساعة  12ظهرًا.
السبت  2012/5/19محاضرة /الشاعر
ناقدًا /يلقيها د .فاروق اسليم تقام في مقر
الفرع في الساعة  12ظهرًا.
السبت  2012/5/26أصبوحة أدبية
يشارك فيها كل من :أمين أخ��رس ،أحمد
الشايب ،مصطفى جواد ،تقام في مقر الفرع
الساعة  12ظهرًا.

للشاعر حارث طه الراوي:
ُ
تذكرت أحبابي ودمعي يلذع
ّ
يشب ويسطع
وحزني على وجهي
إذا هتفوا بالشعر فالدهر راقص
وإن هتفوا بالنثر فالدهر يخشع
وإن ذكروا هزوا األنام بذكرهم
فمن شأنهم حتى المكابر يرفع
تذكرتكم يا أصدقائي وكيف ال
وللقلب ّ
أنــات وللطرف أدمع

محمد بشير دحدوح
و«إال إليك»
عن دار نون للنشر والطباعة والتوزيع صدر لمحمد بشير
دحدوح مجموعته الشعرية «إال إليك» وفيها
يا حارثة
ال تنتمي إال إليك
فال تؤافك أصغريك
فخزائن األسماء مترعة
ومشرعة عليك
وفي «ظن» هذه المجموعة يقول الشاعر:
رغم أنني كادح إليك
أعرف أني بعيد عنك
وأظن أنك قريبة مني
بالرغم من كثرة الكادحين
المجموعة تضم أكثر من عشرين مقطوعة وهي في
 108صفحات.
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وغاب الوجه الجميل /تتمة/
عشتها في ربوعتها ،وذكريات تركتها بين جوانبها وعلى
طرقاتها وفي حواريها.
سنين نلتقي فما ملكنا ،وساعات نسهرها حتى الصباح،
فما سئمنا كل يوم في تجديد كل يوم .في حديث ،عند حمدي
في مخزنه عند مازن في مرسمه ،عند زوجته فوزية في مخدعها
نرتشف القهوة التي صنعتها يداها ورعتها عيناها ،نحتسبها
على أنغام ام كلثوم وشدو فيروز التي اختارتها بذوقها الرفيع،
فتمر الساعات ال نحس بها وال نحسب لها حسابًا ،ألننا في
نشوة اللقاء نتقلب ،وفي نعيم األيام نعيش ،بعد أن طاب
لنا الوقت وغفل الزمان وسالمتنا األيام ،فسرقنا ساعات اللهو
والمتعة ،وما كان يعكر صفونا شيء إلى أن دهمنا المرض
وغالنا الشلل والسكري ،فأخذ معه قوتنا وصحتنا وأبصارنا،
ولم يترك لنا إال الذكريات نستعيدها ،ونعيش على حالوتها

الرميالن؟! أين هما عينا والدة تشاهد جسد أبيها وقد خمد
ندغدغ عواطفنا وتالمس مشاعرنا.
لم يكن خالد السالمة مجرد شاعر مجيد متفرد أو مدير وغادرته الحياة؟! وقد كان قبل قليل قويًا يصارع المرض ،ويكاد
قدير ،إنما كان إنسانًا محبًا ومثقفًا مبدعًا قلما تجود األيام ينقلب عليه ،ولكنه أخيرًا سقط من اإلعياء وقد خارت قواه ،أين
بمثله ،عاش الشعر إحساسًا ووجدانًا وهمًا واهتمامًا ،فكتب هما عينا أخيه أحمد وهو يشاهد رفيق دربه وفارسه الذي ال
ومزق ،كتب باندفاع ،ومزق بجرأة ،لقد كان نبعًا من العطاء يمتح يفارقه في حله وترحاله في سفره وإقامته في مرضه وصحته،
من خيال ال ينبع ،ويغترف من معين وال ينضب ،ولكنه ترجل ها هو اآلن قد ترجل لقد صرعه المرض وأرغمه على االستسالم.
أين هما عينا توفيق وسليمان يشاهدان أباهما مسجى
وكتب به خطوته ،وحط عليه الزمان بكلكله ،أو كما يقول ابو
وقد كانا يظنان أنه األقوى واألقدر ،فإذا به األضعف يهال عليه
تمام:
التراب ،ويواريه الغياب ويذهب في السراب ،وكما كان يردد
إن ريب الزمان يحسن أن
في أشعاره حتى جاءه اليوم المحتوم فغلبه.
يهدي الرزايا إلى ذوي األحساب
		
رحمة الله عليك يا خالد السالمة ،وإنا لله وإنا إليه راجعون،
لهذا يجف بعد اخضرار
وال حول وال قوة إال بالله؛ فكلنا راحلون والبقاء لله وحده.
قبل روض الوهاد وروض الروابي
		
أين هما عينا رسمية تشاهد حبيب الصبا والشباب في

منحنيات السرد وكوابيس الواقع /تتمة/
صوتها المثيرة رغائب ونزوات ال تشبع.
ً
يتجه فرانسوا إلى السوق أوال لشراء مالبس
مالئمة للحداد ،يشتري البنه ما كان وعده به من
مالبس وأطعمة ،ويعود أخاه راوول إلى اإلقامة
عنده في شارع دو المبر الشعبي ،ويقصد شارع
المومسات ليلتقي إيفيان التي طالما اشتهاها،
ومنعه فقره من زيارتها ،ويؤمن راوول ترتيبات
جنازة الئقة في اليوم التالي ،ثم تتوطد عالقة
فرانسوا بإيفيان ،ويؤمن لها نفقات عيش كافية،
ويشركها في مناقشة مشروعاته ومشكالته،
وتالحقه زوج��ة أخيه بأسئلتها ح��ول تجاربه
الجنسية األول��ى ،وعن مستوى عالقته بزوجته
الراحلة ،وتلومه على فجوره وجريه وراء المومسات،
وتثيره طريقة جلوسها المائلة على األريكة
وبحة صوتها ،فيضاجعها في غرفتها وفي
مكتبه عند زيارتها له ،ويعلم زوجها بعالقتهما
فيصرف فرانسوا من العمل ،وتبدأ متاعبه عند
محاولته أن يستقل بعمله الصحفي ،ويلتزم
أخ�لاق الحرفة التي تتضمن كشف الحقائق
ووضعها بمتناول الجمهور والسلطات ،وخدمة
األكثرية التي ينتمي إليها ،لكنه لم يقدر أن األمر
خطير إلى درجة كبيرة ،ويفضي إلى االصطدام
بحيتان المال الذين يمسكون بخيوط اللعبة
كلها ،ويستطيعون التعتيم على جرائمهم
والنجاة من عواقبها ،ويحولون من يكشف أبسط
انتهاكاتهم للقوانين بالوثيقة والحجة والشاهد
المثبت إلى مطارد ال مكان له إال في السجن أو
المنفى أو القبر.
ويجد فرانسوا بعد كشفه جرائم جيانيني
وأمثاله ،أن مواجهة هؤالء صعبة ومكلفة ،وأن
أقرب موظفيه في الصحيفة قد تخلى عنه وسلم
الوثائق إلى الشرطة ،ويجد نفسه مالحقًا عاجزًا
عن ال��ع��ودة إل��ى المكتب أو المنزل ،وتضغط
مجموعة جيانيني عليه وتجبر إدارة المدرسة
التي يتعلم فيها ابنه على عدم قبول تسجيله،
ثم تكتشف مربيته أنه مشنوق في غرفته ،ويجد
فرانسوا نفسه أخيرًا مثل واحد من شخصيات
كافكا المحاصرة.
يسرد سيمنون بتفاصيل مدققة أجواء
المجتمع الباريسي المعقدة أواس���ط القرن
الماضي ،وال يفوته إحصاء أسرة المشفى وذكر
ساعات الزيارة ،ووصف عزلة المرضى ومطالبهم

البسيطة ،ومحاوالتهم طمأنة األصحاء ،فزوجته
جيرمين كانت تحتل السرير األول بجوار باب
الغرفة التي تحمل الرقم خمسة عشر ،تستعد
إلج��راء عملية جراحية سابعة ،ولكنها تقول
لفرانسوا إن كل ش��يء سيكون على ما ي��رام،
وتهمس في أذنه قبل مغادرته الغرفة طالبة أن
يهتم بجارتها في الغرفة المريضة تروديل التي
أجرت جراحة سابعة قبلها ،وال يزورها أحد ،وأن
يجلب لها سكاكر أو برتقال ،فجرمين ليست قلقة
على سالمتها بل على عمل فرانسوا ،وهي تسأله
في كل مرة إن كان رب عمله ماغان راضيًا عنه.
ويصف سيمنون التغيرات العاصفة في
المجتمع الفرنسي؛ إذ تنعم قلة ثرية بالتنعم في
أماكن االستجمام على السواحل أو في الفنادق
الفخمة ،وتصارع أكثرية مفقرة من أجل كسب
قوتها وتأمين احتياجات عيشها من مأكل
ومشرب ونفقات تعليم وطبابة ،ويبرز ذلك جليًا
في الفوارق بين األحياء الغنية على يمين السين،
وبين األحياء الشعبية على يسار النهر مثل حي
مونبارناس وشارعي دو المبر وسيفر مسقط رأس
فرانسوا ،ويبرز أيضًا في تفكك العالقات األسرية،
ولم يعد غريبًا أن يقفز واح��د من أف��راد األسر
الفقيرة إلى سلم الثراء عبر زواج نفعي أو عمل
مشبوه ،بينما يتخبط ذووه بحثًا عن عمل شريف،
وغدت المطاعم والحانات في األحياء الشعبية
تقدم أطعمة ومشروبات رخيصة تتناسب مع
دخول الفقراء.
وج��د ف��ران��س��وا ف��ي حكاياته المتخيلة
وقصصه التي يرويها لنفسه محاولة لمعالجة
مشكالته ،إذ :أصبح من عادته حتى في سريرته
ً
الداخلية أن يدفع بالحقيقة إلى أمام قليال ،الواقع
أنه كان يتفق له في الزمن الذي كان يعيش
فيه في ضبابه باألمس القريب أن يروي لنفسه
قصصًا ،دون أن يتخيل أنها يمكن أن تصبح ذات
يوم حقيقية .ص41
في القسم الثاني من الرواية تبدأ متاعب
فرانسوا مع جريدته الناقدة (ال��س��وط) التي
أسسها ،وتشتد ضائقته المالية ،ويتأخر في
دفع مستحقات الهاتف والخدمة ،وتبدأ مالحقات
الشرطة لشارتييه المدير المسؤول للجريدة
بسبب ضغوط النافذين الذين طالتهم سهام
نقد الجريدة.

كان فرانسوا يقضي لياليه بصحبة فيفيان
المومس الذكية القادرة على حدس كل شيء
يزعجه ،ويثابر على وضع الزهور عند قبر زوجته
في ذك��رى وفاتها ،وفيفيان تجده بعد ثالث
سنوات مرتبكًا إلى درجة تذكر معها قول أخيه
راوول له :النساء يتدبرن أمورهن لمعاملتنا طوال
حياتنا كصبيان صغار ،لكي يتركن لدينا دائمًا
االنطباع بأننا مذنبون .ص111
عمل فرانسوا في جريدة أخيه مارسيل التي
غطت حملته االنتخابية بإمرة بوسوس الصحفي
من الدرجة الثالثة ،وكتب مقاالت دون توقيع،
ولقي مساندة من زوجة أخيه رونيه التي تهوى
المقامرة في سباق الخيل ،والتي تهتم بزينتها
ومتعها ونزواتها دون رقيب.
الشقيقان ف��ران��س��وا وراوول محاصران
وضائعان ،رحل كل منهما إلى المستعمرات
الفرنسية في إفريقيا ،والغابون خاصة ،وعادا
خاليي الوفاض ،ثم تعثر عمل فرانسوا ،ومضى
راوول يبحث عن عمل في إعالنات التوظيف
الصغيرة مثلما كان أخوه فرانسوا يفعل من قبل.
ك��ان ب��وس��وس يعد تحقيقات صحفية
وحكايات فضائحية عن الحياة الخاصة لمشاهير
في الفن وقطاع األعمال ،ثم يتولى شارتييه
إبالغهم الحكاية الخاصة بكل منهم قبل نشرها
البتزازهم ،وك��ان األم��ر ينجح غالبًا ،حتى وقع
االصطدام مع مجموعة شارع سوسيه وعصابة
جيانيني ،وحين بدأ ضغط الشرطة القضائية
ورقابتها على مكتب الجريدة ومحرريها سحبت
رونيه مساهمتها في الجريدة ،وتخلى بوسوس
وشارتييه عن فرانسوا ،وبقيت بيرت وراوول
وفيان له ،وبذال جهدًا حثيثًا للتغطية على مكان
وج���وده ،وساعدتهما فيفيان في البحث عن
مخرج من الحصار المضروب على مكتب الجريدة
ومحرريها ،واكتشف فرانسوا أن بعض موظفيه
سرقوه وخدعوه على طول الخط ،وجعلوا منه
بائسًا معذبًا نصف مملح ،يتخبط في الطرقات
كذبابة ضخمة في غرفة مغلقة ،في ظل شمس
ثقيلة مع غيوم هائلة تضغط على المدينة ،في
حين يتفننون في سد المخارج أمامه.
سرد طلي ولغة رشيقة ،ومالحقة لتفاصيل
ظالل األمكنة وأعمدة النور وحركة المارة ،وما
يدور خلف األب��واب من أح��وال تعساء ،يدورون

في مساحات ضيقة بحثًا عن فرصة نجاح أو منفذ
يقيهم من التدهور إلى القاع والمذلة.
التقط سيمنون بحسه النقدي المرهف ما
تركته التمزقات األسرية والرحالت القسرية إلى
المستعمرات البعيدة من تشوه وخيبة ،وإحساس
بالفوارق بين من يكدسون الثروة ،ومن تدهورت
أوضاعهم ف��ع��دوا مثل سكان المستعمرات
المفقرين المنهوبين المنبوذين في أوطانهم.
والرواية شهادة على مجتمع مأزوم منقسم،
حوله الجشع إلى قطاعات منعزلة ،وحول الطبقة
الثرية إلى أناس غريبي األط��وار ،يخفون خلف
بريق مظاهرهم الخادعة العديد من الرذائل
وأعمال االحتيال ،دون أن تطولهم يد العدالة.
وفرانسوا الشخصية المحورية في الرواية
شخص مستقل التفكير؛ يبحث مثل كثيرين
عن فرصة وحضور وكرامة ،لكن جشع الفئات
المتنفذة يسد عليه كل سبيل ،ويدفعه إلى
حافة التخبط والتهميش ،ويصف الراوي وضعه
بالقول :لم يكن ما يشتهيه الثروة وال الترف،
بقدر ما كان نوعًا من الكرامة ،وكان لهذا بالنسبة
إليه معنى دقيق كان غير قادر على تفسيره :عدم
االرتعاش أمام أحد عدم االرتعاش أمام الحياة،
عدم الشعور بأنه كائن أدنى تحدد له كائنات
أخ��رى – وهي تتالعب به دون تبكيت ضمير-
حدودًا حسب مصالحها أو نزواتها .ص209
وسيمنون في معظم أعماله يرصد محنة
أهل القاع ،أو من وجدوا أنفسهم على الحافة،
ويتابع محاوالتهم لتجنب الكارثة ،ويرصد خلف
األقنعة والمشكالت والمصائب المحدقة بهم
ً
ظل قيمة إنسانية أو شعورًا نبيال ينبجس في
اللحظات المتأزمة.
ولسيمنون رؤيته في الكتابة أورده��ا في
بحث عنوانه (رواية اإلنسان) ،وألقاه في بروكسل
عام  ،1958وصدر في طبعة مستقلة في السنة
التالية عن منشورات السيتيه ،يقول فيه :إن
كتابة الرواية واإلبداع األدبي عمل صعب ،وخيار
من ال يرتاح في جلده ،وه��ي ع�لاج لكثير من
تشوهاتنا النفسية المتفاوتة ،كما عبر صديقه
السينمائي الساخر شارلي شابلن ،وهي بحث
دائب وقديم عن التوازن والظمأ إلى الحقيقة وعن
الحرية واألمن.
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بدء التقدم لجائزة الدولة التشجيعية
بالفنون واآلداب لعام 2012

«موتى يقلقون المدينة»
للقاص السوري عمران عز الدين
عن دار ممدوح ع��دوان للنشر والتوزيع
في دمشق صدرت للقاص السوري عمران عز
الدين مجموعة قصصية تحت عنوان“ :موتى
يقلقون المدينة” وتتطرق المجموعة لجدلية
الموت بأوجه متعددة ،أسطورية وعبثية
وفانتازية ،وتندرج القصص ضمن وحدة
ً
عضوية كما لو كانت فصوال متتابعة في عمل
روائي متكامل .

أعلنت وزارة الثقافة عن
فتح ب��اب الترشيح لجائزة
الدولة التشجيعية في الفنون
واآلداب للعام  2012اعتبارًا من
 2أيار ولغاية الواحد والثالثين
م��ن��ه ع��ل��ى أن تعلن اس��م��اء
الفائزين خ�لال شهر كانون
األول  2012حيث سيقام حفل
تسلم فيه الجوائز للفائزين.
وت��ش��م��ل ال��ج��ائ��زة التي
ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ت��ه��ا  500آل��ف

أج���واء المجموعة س��اخ��رة وكافكاوية
بامتياز ،منكسرة وقاتمة على حد سواء ،وهي
تصور مآل اإلنسان المطحون الذي قد يختصر
في حلم ممرض ،أو كابوس مزعج ،من خالل
سعيه للظفر بحياة أفضل ،في واقع قيض له
أن يكون بائسًا ،وعلى هذه األرض “التي هي
لألقوياء فقط” .
وقال القاص المغربي أنيس الرافعي في
تقديمه للمجموعة“ :عمران عز الدين من خالل
هذه المجموعة يعيد الكثير من األلق والتميز
لطفلة األدب الصغيرة المشاغبة“ ،القصة
القصيرة” ،ألنه استطاب اللعب في الضفاف
المسكونة بالنسبي والهش بعيدًا عن كل
ما هو نهائي ومكتمل  .ولكون مقترحاته
وح��دوس��ه الجمالية ف��ي “م��وت��ى يقلقون
المدينة” هى سليلة “ما تمثله الظنون” ال
“ما تناله العيون” كناية عن سعيه الدؤوب
لالنسالل خلف مصيره وع��دم تقاعده عن
مهنة البحث والسؤال وشحن قناديل اإلبداع
ّ
في كل مرة بزيت جديد” .
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ل��ي��رة س��وري��ة م��ج��م��وع��ة من
المجاالت تتفرع بين الفنون
من موسيقى ومسرح وسينما
وفنون تشكيلية وتطبيقية
واتصاالت بصرية واآلداب في
االختصاصات التالية الشعر،
ال���رواي���ة ،القصة القصيرة،
ال��م��س��رح��ي��ة ،أدب األط��ف��ال،
اضافة الى النقد االدبي والفني،
والدراسات األدبية ،واللغوية،
والترجمة ،والعلوم االنسانية.

واش��ت��رط��ت ال����وزارة على
ال��م��رش��ح ل��ج��ائ��زة ال���دول���ة
التشجيعية أن يكون عربيًا
س��وري��ًا أم��ض��ى ف��ي م��ج��االت
البحث واالبداع مدة ال تقل عن
عشر سنوات ويكون لنتاجه
قيمة م��ت��م��ي��زة تسهم في
تطوير الواقع البحثي النقدي
أو األدب���ي الفني واال يكون
قد سبق حصوله على جائزة
مماثلة.

افتتاح معرض (شهر الكتاب)
في دار الكتاب الوطنية بحلب
يذكر أن هذا العمل هو الثاني في مدونة
القاص السردية بعد مجموعته القصصية
الموسومة بـ “يموتون وتبقى أصواتهم” .
وقد سبق له أن فاز بجوائز سورية وعربية على
حد سواء .
تقع المجموعة في  111صفحة من القطع
الوسط ،وتضم بين دفتيها  13قصة قصيرة،
ومن بعض عناوينها“ :وقائع يوم األربعاء،
رجالن وحلم واح��د ،مشهد رم��ادي في شارع
الموت ،أنا وهو  ،والرجل والشفاف” .

افتتح في قاعة عمر أبو ريشة بدار
الكتب الوطنية بحلب أم��س معرض
شهر الكتاب الذي تنظمه الهيئة العامة
السورية للكتاب احتفاء باليوم العالمي
للكتاب وحقوق المؤلف.
وأوض�����ح م����ازن ي��اس��ي��ن م��س��ؤول
المعارض في مديرية الثقافة أن المعرض
يضم أكثر من  2500كتاب بمختلف
المجاالت الثقافية واألدبية والسينمائية
والشعر واآلثار والفن اإلسالمي مبينا أن
نسبة التخفيضات على الكتب المباعة
تصل حتى  60بالمئة.
وأشار ياسين إلى أن المعرض الذي
يقام سنويا يتميز هذا العام بعدد كبير من العناوين الثقافية واألدبية.

عجرفة المتجانس للكاتب سليم بركات
ص��در ك��ت��اب ج��دي��د للكاتب والشاعر
وال��روائ��ي سليم ب��رك��ات ب��ع��ن��وان :عجرفة
المتجانس ،عن دار الزمان ـ سوريا ـ دمشق
2012م.
لوحات الغالف :لسليم بركات.
يأتي هذا الكتاب بعد سلسلة كتب من
دواوي��ن شعرية ورواي��ات وكتب أخ��رى ،أول
كتاب صدر لسليم بركات كان بعنوان :كل
خارج أيضًا ـ شعر.
داخل سيهتف ألجلي ،وكل
ٍ
وآخر كتاب كان بعنوان السماء شاغرة
فوق أورشليم ـ رواية.
مقطع من الكتاب:
َّ
َ
ُ ُ ُ َ
ات.
َسآخذ الق َبل َم ِعي إلى
الش ِاع َر ِ
َّ ّ
َ َْ َ ْ َ َ
يفهن البلور.
عان ّ ً
أنجز َن َ َدهن ّز ُ ِ َ
ّ
ّ
وتمر ِه.
خل
إلى نظر ِات ِهن مغذية كجمار الن ِ
ِ
المراسالت:
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف 6117240-6117241
فاكس  -6117244جميع المراسالت باسمرئيس التحرير .هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد
الكتاب العرب  500ل س  -لألفــــــراد1000ل.س
وزارات ومؤسسات1217ل.س  -في الوطنالعربي:لألفراد 300ل.س أو - $ 30للوزارات
والمؤسسات 4000ل.س أو-$40خارج
الوطن العربي:لألفراد 6000ل.س أو - $120
ً
للمؤسسات7000ل.س أو $140والقيمة تسدد مقدما
بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب -دمشق
ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.
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وًا.
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َ
ْ
َ
ُ
ْأو ت ْر َمى ِإل��ى غ ْي ِر َمق َص ِد َها َس ْهوًا ِفي
ْ َ
الك ِل َمات.
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ُ َ
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سآخذث الق َبل َم ِعي ِ َإلى الن ِاز ِح ْي َ ُن ِفي
ُْ
َ
ِّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
الق َب ِلُ ،ي َرت ُبون األحذية ِبأنا ٍة على ُرف��و ِف
ُ
َ
ْ
ْال ُ��و ُج ْ��ودَ ،وين َس ْو َن ،في الخ ُر ْوج إل��ى َ
الح َيا ِة
َ ِ
ِ ِ
َ
ِ َ
أ ْج َس َاد ُه ُْم ت ْح َت األ ِس َّر ِة.
ُْ
ُ
َ
َُْ
المنت ِص َ ِر ْي َن ِفي الق َب ِل،
َسآخذ َها َمعي إلى
ْ َ َْ
َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ َِ ُِ ْ ْ َ ْ َ َ
ْ
اجئوا الموت ِبأنا ٍة؛ أن ينسوا،
ل َ َم يفت َ َّه ُم أن ي ْفَ ِ
ْ
َ ُ
ه ْم ُمنت ِص ُر ْو َن َو َي ُت َح َّين ْو َن ان ِت َصارًا
بأناة ،أن
ُ
َ ْ
ِ َ ٍ َ َ َ َ ُ َ
آخ َر ق ْبل أ َْن تف ْوت ُه ْم ُم ْهلة ال َو ْع ِد ِبق ُب ْو ِل ِه ْم
ُْ
َْ
ُمنت ِص ِر ْي َن ث ِان َيةِ ،في الق َب ِل.

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

E-mail : aru@tarassul.sy

تعزية
رئيس اتحاد الكتاب العرب
وأعضاء المكتب التنفيذي وأسرة
األس��ب��وع األدب��ي يتقدمون من
األستاذ جمال أبو جهجاه بأحر
التعازي بوفاة والده راجين المولى
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
ـ غير منشورة ورقيًا أو ّعبر الشابكة.
ـ منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة
التشكيل حين ال��ل��زوم ،وع�لام��ات
الترقيم.
ـ ال تتجاوز المادة المرسلة /800/

ثمانمئة كلمة.
ـ يرفق مع المادة ( )C.Dأو ترسل عبر
البريد اإللكتروني.
ـ يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا
لزم األمر.
ـ ال يرسل الكاتب أكثر من مادتين.
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ترحيب كبير بمنح جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية

خضور وعبود والجعفري في مقدمة الفائزين
نال المبدعون ناظم الجعفري وفايز خضور وحنا عبود الجوائز المادية والمعنوية للمبدعين الحقيقيين.
وأض��اف أنا سعيد ألننا استطعنا في اتحاد الكتاب
جائزة الدولة التقديرية كل في مجاله وسط ترحيب كبير
العرب أن نمنح جائزة المليون في مجال األدب وتكتمل
من األدباء والمعنيين بالشأن العام.
فقد فاز الجعفري بجائزة الفن التشكيلي وكذلك السعادة بالجائزة التقديرية لثالثة مبدعين وهذا مؤشر
فاز فايز خضور بجائزة األدب ونال حنا عبود جائزة النقد إيجابي جدًا.
ّ
وعدها الدكتور راتب سكر من األهمية بمكان واشترط
والترجمة .وقد بلغت قيمة الجائزة مليون ليرة سورية والقى
ذلك ترحيبًا فوصفها األديب باسم عبدو بالمبادرة اإليجابية الدكتور نزار بريك هنيدي أن تكون بعيدة عن األهواء.
وقال األديب مالك صقور كنت ومازلت وسأبقى مع منح هذه

ضمن سلسلة الدراسات الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب جاء كتاب
د .حسين جمعة« :حراس الكلمة والموقف» ليضيف جديدًا إلى المكتبة
العربية تمثل في اختيار سبعة مبدعين كبار كل في اختصاصه ،حيث
عالمة الشام األستاذ أحمد راتب النفاخ ،وإحسان عباس جبل الشام وبيت
الحكمة وشاعر الشام شفيق درويش جبري ونزار قباني وارتعاش الروح أم
بديع حقي فهو االرتقاء إلى األعلى وعند عبد الرحمن منيف أطياف المنطق
والتضاد ويرصد الدارس جمعة صدى الفرادة في مدارات البرادعي.
وفي كل دراسة يعتمد الباحث تمهيدًا ثم شيئًا من حياة المبدع
الكبير ،يلي ذلك موضوع الدراسة أو العنوان الرئيس ،حيث تعد الكتابة
المبدعة أيًا كان جنسها الفكري أو األدبي أو العلمي أو اإلعالمي أو الصحفي
نوعًا من المعرفة ،وهي معرفة تتكامل بالنواحي الجمالية في األدب
والنقد ،وفي كليهما تقدم المنهج والرؤية اللذين يدالن على خصائص
الكاتب وأصالته.
ويضيف جمعة :فالمبدع الذي يعيش في وسط ثقافي واجتماعي
واقتصادي يؤثر فيه ويتأثر به ،وأي إبداع ال يمكن أن يكون مشروطًا
بالذات المبدعة فحسب ،وإنما ينتمي بالضرورة لزمان ومكان ما يعني
ً
ارتقاء
التصاق الشرط الذاتي للموهبة بالشرط الموضوعي الذي يزداد
بالمناهج والتقنيات والجماليات الجذابة والمفيدة.
الكتاب في  267صفحة من القطع الكبير.

د .حسين جمعة
وحراس الكلمة والموقف

إعالن مسابقة األسبوع األدبي للعام 2012
في أدب األطفال (القصة القصيرة)
تعلن صحيفة «األسبوع األدبي» عن مسابقتها السنوية ترسل إليه بالبريد العادي ،ضمن مغلف مغلق ،وتكتب في
للعام  2012في أدب األطفال (القصة القصيرة).
الجهة اليسرى العليا من المغلف عبارة / :مسابقة «األسبوع
توصيف المسابقة وشروطها:
األدبي» في أدب األطفال (القصة القصيرة)/.
السوريين
العرب
الكتاب
 1ـ المسابقة مفتوحة لكل
 8ـ آخر موعد الستالم المواد نهاية الدوام الرسمي ليوم
ومن في حكمهم.
األربعاء  26أيلول .2012
.
ا
كله
اإلنسانية
للموضوعات
مفتوحة
 2ـ المسابقة
ويعتمد خاتم البريد لألعمال التي تصل بعد هذا
للكاتب.
واحد
نص
على
تقتصر
المشاركة
3ـ
التاريخ.
 4ـ أال تكون المادة منشورة سابقًا بأي وسيلة من وسائل
 9ـ أحكام ملحقة:
النشر الورقية أو االلكترونية ،أو فائزة بأي مسابقة من قبل
أو مرسلة إلى مسابقة أو للنشر.
الجوائز:
 5ـ يشترط أن تكون المادة مكتوبة بلغة عربية فصيحة.
تحدد قيمة الجائزة:
 6ـ ترسل ثالث نسخ من المادة مرقونة على الحاسوب،
الجائزة األولى 25000 :ل .س.
ومغفلة من اسم الكاتب ،ضمن مغلف مناسب يحتوي على
الجائزة الثانية 20000 :ل.س.
العمل المشارك ،مع مغلف صغير يتضمن:
الجائزة الثالثة 15000 :ل.س.
ـ االسم المعتمد فنيًا للكاتب.
 10ـ يسمى المكتب التنفيذي لجان التحكيم من
ـ االسم الثالثي للكاتب.
ثالثة محكمين تبعًا للجنس األدبي ولجان التحكيم تخضع
ـ عنوان المادة المشاركة.
للسرية الكاملة.
ـ صورة عن الهوية الشخصية.
 11ـ ت��وزع الجوائز في حفل خاص يحدده المكتب
ـ إثبات رقم وسائل االتصال معه( :هاتف أرض��ي ـ
التنفيذي.
هاتف محمول ـ صندوق بريد ـ عنوان بريدي).
ّ
 12ـ تنشر األعمال الفائزة والمنوه بها في الجريدة.
 7ـ تسلم األعمال إلى ديوان اتحاد الكتاب العرب ،أو

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

التقسيم!!
أن ينشغل العالم عن فلسطين المحتلة ،فذلك أمر فاجع؛ أما أن ننشغل
نحن العرب عنها في أي وقت وظرف ،فاألمر أكثر فجائعية وظلمًا ونكرانًا وعقوقًا؛
مع اختالف التوصيف بين من هو منشغل ومتجاهل ومتغافل ،وبين المشغول
المالحق المحاصر كيال ينشغل بالقضية المركزية ،ويقاوم المعتدين ،ويسعى إلى
تحرير األرض واإلنسان..
ويكفي أن تغيب أخبار ما يقوم به الكيان الصهيوني على صعيد تكريس
االحتالل ،وزيادة االستيطان ،واستمرار التضييق على أبناء الوطن المحتل منذ أكثر
من ستة عقود ،حتى تكون خسارة إضافية ومرارة علقمية.
وما يضاعف اإلحساس بالخسران أن الحال العربية مضعضعة ،وأن كثيرين
من العرب سياسيين وإعالميين ومثقفين و(ثوارًا) ..ارتضوا أن يكونوا أدوات في
المشروع المعادي للشعب العربي والمعرقل لمحاوالت نهوضه؛ بل عملوا ويعملون
على تضييع الجهود والطاقات واألوقات في خدمة ذلك المشروع ،الذي خرج عن
إشكالية المؤامرة إلى العدوان المفضوح في أكثر من مكان ومناسبة.
إن التقسيم الذي كان -وما ي��زال -مشروعًا مرفوضًا في فلسطين ،وقسمة
فاجرة بين أصحاب األرض ومهاجرين منبوذين من بلدان متعددة متباعدة ،بناء
على وعود ومخططات شيطانية ،وتحت وقع أعمال إجرامية قامت بها عصابات
صهيونية مدعومة من دول استعمارية غربية ،ذاك التقسيم تجاوزته الوقائع
الالحقة إلى احتالل كامل فلسطين إضافة إلى أراض عربية أخ��رى ،وقد رضي
“القائمون على القضية الفلسطينية” باتفاقات ومفاوضات على بعض البعض
من األرض ،وما دون الحقوق المشروعة لشعب ّ
حر في دولة ذات سيادة؛ وحين
ٍ
يندفع الحريصون الحقيقيون على القضية من أبناء العروبة ،كما يشهد التاريخ
ّ
َ
التنبيه إلى خطورة الكيان الغاصب وبؤرته السرطانية
وتؤكده الوقائع ،محاولين
وسهامه المسمومة بعيدة المدى وغاياته القاتمة غير المستورة ،ينبرون إلى
يقررون ،ويعرفون مصلحتهم! رغم أن
االدعاء
بأنهم “أم الصبي!” وهم ّالذين ّ
القضية ّ
أس ما يخطط للمنطقة ،وما يراد لها من هيمنة
تهم العرب جميعًا؛ ألنها
غربية بشعارات األمم المتحدة وهراوات مجلس األمن ،ذات المرجعية المعروفة
ّ
والتوجهات المشبوهة بدليل القرارات التي لم تنفذ ،أو تلك التي ال ّ
تمر ،كي تكون
السطوة الفعلية للصهيونية التي تشرع أنيابها في كل اتجاه؛ واألمر ال يحتاج
إلى الكثير من البراهين؛ فالعدوانات التي قامت بها الدولة الغاصبة على الدول
العربية بعد فلسطين مشهودة؛ وتهديدها متواصل للقوى العربية التي ما تزال
تقاوم بكل بسالة وإيمان ،وقد وصل هذا التهديد إلى دول إقليمية أخرى تدعم
المحور المقاوم.
وليس خافيًا على عاقل أن تلك الجهات ذات التاريخ االستعماري والحاضر
العدواني المؤامراتي اعتمدت سياسة التقسيم في الوطن العربي منذ اتفاقية
سايكس-بيكو؛ ولم تهدأ محاوالتهم تنفيذها حتى في البلد الواحد ،ولعل في
ما جرى للسودان مؤخرًا بعد ضغوط غربية وتغلغالت صهيونية ،وإقامة عالقات
مميزة بين الكيان الصهيوني ودولة الجنوب ،ومن ثم إشعال الحرب بين السودان
األب وجنوبه ،أقرب مثال!
لكن في ما يبدو أن سياسة التقسيم ُ
الم ّرة لم تعد كافية في بنك األهداف
ً
والمخططات الشيطانية؛ وصار مطلوبًا أكثر من ذلك ،وصوال إلى التفتيت األكثر
ّ
أذية وإيالمًا وتخريبًاً في حاضر الشعوب العربية ومستقبلها .وقد تم اإلعداد لذلك
منذ سنوات ،وبشكل دقيق ،وأنشئت شبكات ومؤسسات ،وتمت دعوات وقدمت
مساعداتّ ،وبدأ التنفيذ عبر إشعال الحرائق الداخلية بإثارة الفتن الطائفية
واإلثنية ،وبث أفكار وشعارات ومصطلحات تهدف إلى ضرب الرموز الوطنية
وتمييع القضايا األساسية ،وتشويش الصورة الواقعية ،وتسويغ العالقات مع
كيان االحتالل ،وتغيير سمت العدو ..واستخدمت في ذلك الوسائل اإلعالمية
والمنجزات التواصلية..
وما يزيد المرارة أن ذلك تم ويتم بمشاركة عربية خفية وظاهرة ،وبأموال
عربية مشهودة أو مستورة ..فيما كان من المفترض أن ّ
توجه هذه الشهامة ،وأن
َ
يحاصرون بلقمة عيش ونسمة
يخصص ذلك السخاء لنجدة أبناء فلسطين الذين
هواء في غزة وسواها ،أو إلنقاذ آالف األس��رى في سجون العدو ،الذي يشرف
بعضهم على الموت بعد إضراب عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين ،بعد أن يئسوا
من أي سعي لتحريرهم ،أو اهتمام بأحوالهم؛ فيما غالبية العرب مشغولون
بإزكاء النيران واالقتتال في داخل دول عربية مستقلة ،وال سيما في سورية؛
ّ
حيث يدعمون اإلرهابيين سياسيًا وإعالميًا ،ويمدونهم بالمال والسالح الفتاك
الستخدامه في القتل والتخريب ،فرحين بسفك الدم السوري ،وتدمير االقتصاد
السوري ،والتضييق على المواطن السوري بعقوبات ظالمة متشفية!
واألنكى من ذلك أن بعض المعارضين (السوريين) ال يخفون عالقتهم بالكيان
الصهيوني ،وال يترددون في إعالن استعدادهم لتطويرها ،كما ال يخفي مسؤولو
الكيان الغاصب تأييدهم لما تقوم به القوى الظالمية من أعمال تنسجم مع
سجلهم المتخم باإلجرام والوحشية؛ وال يخفون غبطتهم لغياب ما يقومون به في
فلسطين وسواها عن ساحة االهتمام والتغطية والمتابعة ،وانشغالنا بمواجعنا
وأحوالنا وأمراضنا..
لكن هذا كله ال يفيد؛ فالحق ال يموت ،واألزمات إلى انفراج ،والمحور المقاوم
إلى تدعيم ،ولن تبرح فلسطين الوجدان ،ولن تغيب عن الذاكرة ،وال عن الحاضر،
أو المستقبل.
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