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| ُج َوينة �أباظة

آه يا وطن
ُ
والمنبعث فينا
جلدنا ياسمينًا
كفارس مقدام

أيها الساكن في العيون،
ُ
والمتفتح في مسامات
كالروح،
َ
ُ
نرجس بري ،والشامخ
وسهول
ٍ
على صهوات المجد.
ٌ
ٌ
حنون كما الينبوع ،معطاءٌ
عادل كما الحق،
كما الخير.
ٌ
موئل أنت لكل العاشقينٌ ،
ويد حانية لكل
الضائعين ،والمتمردين.
ُ
ُ
كنه الحياة أنت وأصل الوجود ،ألجل عينيك
َّ
َ
َ
مت
مالحم
وسطر األبطال
ول��د النور،
هم ،وعل ِ
ُ
ُ
ُ
الخالدات ،كيف تزهر األرض شقائقًا
األمهات
َ
َ
ُ
ُ
أروع كلماته،
الشعر
يبدع
وكيف
وياسمينًا،
َ
ُ
َ
ُ
ُ
يهندس
اللون أجمل لوحاته ،وكيف
ويصوغ
ُ
ّ
ُ
َ
أعظم إبداعاته.
الفكر الخالق
من صميم روح��ي الحرة المتمردة؛ بزغت
شمسًا من دمي ،أيها العمالق الكبير ،والحليم
النبيل.
َ
كنت لي ممتشقًا سيفًا للحق
قبل األزلية
ُ
والحرية والنور؛ فعشقتك قبل مولدي ،وستبقى
هكذا في رحلتي نحو األبدية.
ُ
َ
َ
كيف لي أن أراك حزينًا مكلومًا وأنت العزيز
ّ
القوي؟!
الظالم ،يقتلعون
شراذمة
كيف لي أن أرى
ِ
ويزرعون ِ َ
النور من جبهتك ّ
َ
الموت والدمار،
الغراء،
نيرون والسفاح وهوالكو؟!
كما
ٌ
األيادي ،متعطشة للدم ُوالخراب،
تلك
تترية
ُ
بربرية الحقد ،وسادية الهوى ،وهمجية القلب
واليد واللسان.
ِ
ّ
ُ
مسمومة،
أش��واك شيطانية تطل ب��رؤوس
ٍ

ُّ
تمد أياديها للظالمُّ ،
ُ
وتعب
تغير وج َ��ه الحق
بالنهار .من قلب العتمة تنامت ،وبرائحة العفن
وال��دم؛ تنشر بريحها القاتلة المدمرة ،باعت
ّ
نفسها للشيطان ،تخلت عن نقاء األصالة ،ووحدة
الرؤى ،وثوابت المواقف.
َ
ُ
ابتالع كل قوى
فتريد
أما (أناكوندا الظالم)
َ
ُ
اقتالع الزهر وبعثرته،
تريد
الخير وهضمها،
َ
َ
أوصال القلب من الجسد
وتمزيق
السيف،
وكسر
ِ
ِ
ُ
الخنجر المسموم مسلطًا في
ال��واح��د؛ ليبقى
وجه الحقيقة ،متعطشًا أبدًا للدم؛ كيما يتنامى
ويتطاول ويمتد ،ناثرًا بذورًا يكمن الموت فيها،
دماء ٌ
ّ
ترويها ٌ
كلون
الحقد اآلثم؛
سود ٌمن شرايين
ِ
ِ
وجوههم ،متدفقة من رمال صحاريهم الصفراء
كلون ضحكاتهم.
َ
ُ
الوطن بالمال،
قاضيتم
أيها العابثون :يا من
وتربعتم على عروش أوهامكم ،وتناديتم على
ذبيحة الوطن ،وتقاسمتم وشذاذ اآلفاق ،فتات
ِ
فطيرهم ،يا أعداء الله والحق والحرية والحياة ..أما
اآلثمة أن تتعظ!
لليد
ِ
آن ِ
ٌ
ٌ
رحيم،
عظيم ،وكم أنت
آه يا وطني ،كم أنت
َ
وأغصان
وكم أنت معطاء! حملت سنابل الخير
َ
َ
المسموم في ظهرك؛
خنجرهم
الزيتون ،فغرسوا
أمجاد ماضيهم الغابر،
واهمين في استعاد ِة
ِ
بمرتزقة من انكشارييهم.
ُ
أما أقانيم الشر ،وأف��راد أوركسترا الظالم،
ُ
أزهاره ٌ
ُ
ومنجله يحصد األمن
دماء ونار،
تحلم بربيع
ُ
ُ
ّ
ّ
فيشوه الصورة الملونة؛ ويفكك أوصال
واالزدهار،
.
د
الواح
الجسد
ً
أقف خاشعة بين يديك يا وطني ،وأبكي

كلمات خادعة
ً
متسائلة ،لماذا دنسوا َ
المحبة فيك؟ لماذا
طه َر
ِ
أدموا جسدك البريء؟ وصعقوا بنار حقدهم حرية
َ
أمنك ،وجالل سالمك؟!
ِ
َ
ُ
يوحدنا كما الميالد؟!
الموت
أما علموا أن
َ
مراكب العودة؟!
لماذا أحرقوا
لماذا استخفوا بالعقول وتالعبوا بالمشاعر؟
لماذا باعوا قضايا الوطن ،وداسوا على نضاالت
الحالمين بالعودة؟
ُ
المهد،
كنائس
ل��م��اذا م��ا ع��ادت أج���راس
ِ
ٍُ
ُ
ُ
ح���دود
وت��ك��ب��ي��رات م��س��اج��د األق��ص��ى ت��ص��ل
أسماعهم!؟
لماذا مسحوا من ذاكرتهم صورًا لثلج حرمون،
وأزه��ار الربيع الجوالني ،وقامات من انغرسوا
ِ
كالطود في أرضهم؟!
َ
العصية
ذاكرتنا الحر ِة
إلغاء
لماذا يريدون
ِ
ِ
على تلفيقاتهم كلها؟!
أيها المتربعون على آبار نفطكم ،والجاثمون
صدور شعوبكم،
كالمستحيل على
ِ
يكون للخنجر ِ ٌ
مكان بيننا ،لن تكون ُ
أيامنا
لن
إال للشمس والنهار.
هاهو ُ
طائر الفينيق ينتفض كالمارد ّ
الجبار،
معلنًا هزيمة الظالم ،باسطًا جناحيه للنور والحياة،
َّ
مشرفًا على فجره الجديد ،مقتلعًا كل المتطاولين
بأمنه واستقراره،
على وحدة الوطن ،والمتالعبين
ِ
وثوابت قضاياه.
ووحد ِة أبنائه،
ِ
ُ
شعبنا
ع��اش الوطن شامخًا قويًا ،وع��اش
الواحد،
ُ ُّ
ُ
يسكن في العيون،
لوطن
النصر
كل
والنصر
ٍ
ِ
ُ
وال يعرف الهوان.

في أوراق الغريب
| وائل مظهر احلجي
في أوراق الغريب حنين نادى بزهر الماضي ..في أوراق الغريب ثمة ما
يزهر غربة؛ ثمة ذكريات أوحت بعبق الماضي؛ ثمة ما يبشر بالعودة..
يقال إن هناك الوطن ..يقال إنه هناك! يومًا ..لم أفكر في أنه ستأتي
لحظات أشعر بأنني بحاجة إلى هناك ..بحاجة أن أشم رائحة الهواء فهناك؛
فهنا ال أشعر بها كما في السابق ،كأنني دومًا في نزاع مع االختناق!
أسهر في قاع ذلك الليل ،أسمع لحنًا معينًا ،فتطرق ج��دران ذاكرتي
آالف الذكريات العتيقة ..أبقى في الغرفة عينها ،أغلق الستائر واألضواء ،ال
تستطيع عيناي أن ترى الضوء وتترجمه نورًا في ظل الفراق والتغريبة..
تشعر أنك غريب ،مع كل خطوة تخطوها في أرجاء المكان :مقبض الباب،
السجادة البنية المغبرة ،الستائر ،المقاعد ..كل شيء يذكرك بأنك الغريب ،وأن
الحياة كلها غريبة عنك ،وأن األشخاص كلهم بعيدون كل البعد عن أن يكونوا
بدرجة الود ذاتها هناك!!
أتسكع في الشوارع ،أرى وجوهًا سافرة عن حقدها ..أرى وجوهًا وأقرأ
تعابيرها التي تعكس شيئًا من لحلم ..أرى كل ذلك المجهول الذي يعتريهم
ويعيشونه وفق ظروف وحوادث تكرارية روتينية محددة ،مباراة رياضية بكرة
القدم ال نعرف حتى من اخترعها ومن اخترع قوانينها ،فقط نراهم يركضون
وراء الكرة بجنون!!
شهر رمضان تتغير فيه كل مكونات األطعمة!
حتى العيد تقدم فيه الحلويات ،وأستغرب من الذي فرض أن يكون
االحتفال حلوًا وليس مالحًا! كثيرة هي سالسل الروتين التي تعتري مسرح
الحياة كمشاهد يؤديها الناس في أدوار درامية بحتة...
أتسكع على األرصفة ،أتزاحم مع الناس قاصدًا أن يحصل تفاعل لكن عبثًا..
وكأنهم يميزون الغريب برائحته ومظهره ومالبسه ،وكأنها كلها عالمات فارقة!
ألمح سيارة تسير وأرى في أضوائها هويتها الغريبة ..ألمح شخصًا يسير مع
حبيبته ،وال أنفك عن التفكير بأنهم غرباء ،وأن الحب الذي يعيشونه غريبًا
ليس كالذي أعرفه ..وكأن الحب يتغير بتغير المكان الذي نقطنه ،وأستغرب
ّ
ذلك ألجد بأن الحب يرتبط كل االرتباط بالمكان الذي يسكننا ،وليس بالمكان
الذي نسكنه!

أسير في األس��واق أنظر إلى األطعمة ..ألرى أنه حتى الطعام يملك
نكهته الخاصة هناك! الزيتون مبارك أكثر هناك؛ الخضار منعشة أكثر..
العنب هناك يبدو كما الثريات المتألقة؛ أما هنا فال ألمح بلونه األحمر سحرًا،
ال ألمح ألقًا..
أرى أنني مهما حاولت أن أكون أنا فلن أكون ،فاألنا تتحدد بهويتي ،وهويتي
ليست ورقًا بالستيكيًا مقوى ..هويتي هي أصدقائي الذين تخاصمت معهم
يومًا ،عيون جارتي الرمادية ،حبل الغسيل ،حبي األول ،فنجان قهوتي وركوتي
النحاسية ،وشاحي المخملي ،وخزانتي الخزفية وصندوق ذكرياتي السوداء..
هويتي هي أرضي التي عشت فيها تلك التفاصيل الصغيرة المتراوحة ما
بين الحب والكره ،الكذب والصدق ،الوفاء والخيانة ،المتراوحة ما بين البساطة
والتعقيد ..ما بين الظالل وأجسادها ..ما بين كل المفاهيم المتناقضة التي
توهتنا ِس ّرًا .أرضي التي عندما غادرتها نسيت من أنا ونسي الناس من أكون.
في وطني اعتقدت يومًا أني الغريب! كنت أظن أنه البد لي أن أشعر
بالغربة وأنا في وطني ..أحيانًا في شارع ما يذكرك بذكرى قديمة أو بجرح
قديم ،فتعتقد أنك ٌ
غريب ..عالقة ما فاشلة مع أحدهم تجعلك تشعر بالغربة..
لكني اآلن أعترف بأني يكفي تراب األرض لتشعر بأننا في قلب الوطن،
تكفي الوجوه التي تعود عليها عقلك الباطن عندما تراها في العمل والشارع
لتشعر بالدفء ،تكفي القمامة التي كان أبو محمد يتأخر في نقلها وهو يشرب
الشاي من عند أبو ذكي في القهوة ،لتشعر أنك في بلدك التي تذمرت يومًا
من مظاهر تخلفها ،وها أنا ذا في قمة الرقي والتطور ..لماذا لم أشعر بالحب
واالنتماء؟! كل المظاهر التي كنا قد تعودنا عليها ،تكفي لكي نشعر بأرضنا
ووطنيتا ،لنشعر بروحنا ومن نحن..
اآلن صرت أحلم بسرير دافئ ..،صرت أحلم بفنجان القهوة على كرسيي
الخاص ووشاحي الخاص ،وأنا أسمع األخبار من المذياع ..حتى المذياع يبدو
صوته غريبًا ليس كالذي كنت أسمعه!
يومًا سأعود إلى هناك ،سأنقل كل تلك المشاعر إلى الشوارع والحدائق
والساحات ،سأتحدث إليها كأنها بشر ،سأعود للود الذي احتضني وأنا في قمة
يأسي وجنوني ،وكان خشبة الخالص!

| �سليم عبا�سي

ّ
وتبين
عندما انكشف السبب لغزو العراق
للعالم أجمع أن البلد خالية من أسلحة الدمار
الشامل( ،أرادوا أن يكحلوها فعموها) بقولهم
إنهم جاؤوا لنشر (الديمقراطية) والحياة األفضل
والرفاهية!!..
ولم تقتصر الواليات المتحدة األمريكية على
هذه الكذبة؛ إذ تلتها تسمية أخ��رى أوه��ى من
بيت العنكبوت ،وهي (الربيع العربي) ظنًا منهم
أن العرب عندما يعيشون جو الربيع الطبيعي،
يتنسمون معه انتفاضات بعض األقطار العربية
للتخلص من الطغاة؛ وإذ هم يفاجؤون بأصابع
خفية تستبدل أولئك الشخصيات المكروهة
بآخرين موالين للكيان اإلسرائيلي وأمريكا!!
وما يقال عن الربيع العربي يقال عن (أصدقاء
سورية)؛ وفي الحقيقة هم (أعداء سورية).
وقد ثبت أن كل تسمية جديدة خادعة تخفي
وراءه��ا ما تخفي من نيات استعمارية تخريبية
تقسيمية غرضها تفتيت المنطقة المقاومة إلى
دويالت متصارعة تسرح فيها ‹‹ إسرائيل ›› وتمرح؛
وال تجد من حولها ّ
مهدد ألمنها ووجودها..
حتى (المساعدات اإلنسانية) من دول معادية
كلمة خير يراد بها باطل .وهذا ينطبق أيضًا على
(مجلس األم��ن) وينطبق على (حقوق اإلنسان)،
وينطبق على (الجامعة ال��ع��رب��ي��ة) ..وم���اذا عن
المسميات األخرى مثل (نبيل) البعيد في حقيقته
عن النبل ،و(العربي) البعيد عن العروبة ُبعد الثرى
عن الثريا..؟ .أما الجامعة فهل هي جامعة للدول
العربية أم مفرقة ومشتتة لهم؟!
نحن اآلن في زمن التضليل اإلعالمي وتزوير
الحقائق .وقد ثبت ما في الحرب النفسية وحرب
الفضائيات ما فيها من تأثير على ضعاف النفوس.
فقد ّادعت أن (المنشقين) عن الجيش أكثر من
عدد أفراد الجيش نفسه .وهم في الواقع عدد قليل
من األفراد هددتهم العصابات المسلحة بالقتل..
عصابات بلغت منتهى النذالة بأفعالها ..قتل
بالجملة وتشنيع بالجثث ونهب وتدمير ،ثم تدعي
أن الجيش هو من فعل ذلك!!
وتتالعب دول��ة م��ج��اورة بتسمية (المنطقة
العازلة) بأنها مجرد اقتراح إليواء الجرحى الهاربين،
لكنها تريد جرجرتنا لقبول التدخل العسكري
والقوات األجنبية المحتلة! حتى إن بعض الشيوخ
يحثون على اإلرهاب باسم (الجهاد) ،وتلك المملكة
التي تدعي اإلسالم تزج المطالبين بحقوقهم في
أعماق السجون ،ويفتي شيوخها بأن المظاهرات أو
أي مطالبة شعبية أو ّ
تجمع أفراد ..هو (حرام)! فهل
إرسالهم اإلرهابيين لجيرانهم (حالل)!!..
ويستغرب المرء من أولئك الذين يفجرون
أنفسهم في عمليات التخريب ..ماذا يستفيدون؟
وال��ج��واب أن رؤس��اءه��م اإلره��اب��ي��ي��ن يغسلون
أدمغتهم قبل العملية بأنها (استشهادية في
سبيل الله) وتضمن لهم دخول الجنة!
يحضرني في معرض هذا التضليل ،نوع آخر
أقل شأنًا ،اعتادته ألسنة الباعة .وال أنسى بائع
الخيار الذي مررت به ينادي (أصابع ّ
الببو يا خيار!).
وكم دهشت حين رأيتها من الضخامة بحيث يصح
للبائع أن ينادي (أصابع الفيل يا خيار) .وال أنسى
ذلك الصيدالني قبل عقود من الزمن ،الذي غشني
بالدواء ..والملفت أن اللوحة التي تغطي نصف
البناء كتب عليها بخط كبير (صيدلية اإلخالص)!.
وكما يستشعر مهرة السياسيين في قراءتهم
لالتفاقيات التي تنقصها بعض التفاصيل
الصغيرة (أن الشيطان في التفاصيل) ،فأنا أرى
أن (الشياطين والعفاريت) وراء كل كلمة من تلك
الكلمات المضللة.
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االستيطان جوهر الصهيونية
ومصيره إلى الزوال
| د.غازي ح�سني

ال يجوز لدولة االحتالل أن ّ
ترحل أو تنقل جزءًا من
سكانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلها” اتفاقية
جنيف الرابعة لعام  1949المادة  /49/
االستيطان هو أن يقوم غرباء باستيطان أرض
ال تخصهم ،وط��رد سكانها األصليين أو إبادتهم
أو استعبادهم بتأييد من دول أوروب��ا االستعمارية
والصهيونية العالمية .فالمستوطنون غرباء جاؤوا من
وراء البحار ،واستولوا على أراض ليست لهم ،وهدفهم
زيادة الهجرة واألراضي المغتصبة ،وترحيل السكان
األصليين وكسر إرادتهم وإخضاعهم بالقوة واإلرهاب
واإلبادة.
ظهر االستعمار االستيطاني في أوروبا لنهب ثروات
شعوب آسيا وإفريقيا وأميركا الالتينية واستراليا
لفرض الهيمنة األوروبية عليها والحضارة الغربية،
وخدمة مصالح الدول األوروبية واألغنياء اليهود في
البلدان العربية واإلسالمية وبقية دول العالم.
وينكر المستوطنون تاريخ السكان األصليين في
األرض التي يهاجرون إليها ويستوطنون فيها.
ويروجون األكاذيب حولها؛ فهم يستوطنون في
أرض بال شعب لشعب بال أرض ،أو في أرض عذارء ،غير
مأهولة بالسكان ،وتزداد األراضي المغتصبة كلما زاد
عدد المستوطنين ،ويعمل االستعمار االستيطاني
االحتاللي اإلجالئي على التخلص من السكان األصليين
عن طريق الترحيل واإلبادة ،حتى ُي ِّ
فرغ األرض منهم
ويحل قطعان المستوطنين محلهم.
ففي الواليات المتحدة كان المستوطنون البيوريتان
يهدفون إلى الحصول على األرض ،فكان طرد الهنود
الحمر (السكان األصليين) أو إبادتهم والحلول محلهم
أمرًا ال بد منه.
ّأما في أمريكا الالتينية فقد كان هدف االستعمار
االستيطاني هو استغالل األرض وسكانها ،وإقامة
المزارع الكبيرة التي يقوم السكان األصليون بزراعتها.
واستولى النظام العنصري في جنوب إفريقيا قبل
انهياره على األرض ،وطرد السكان األصليين منها؛
وطبق الفصل العنصري ومارس العنصرية والتمييز
العنصري.
وقام االستعمار االستيطاني اليهودي اإلحاللي
واإلجالئي على تهجير اليهود إلى فلسطين ،واغتصاب
األرض العربية وترحيل العرب واالستيطان فيها .ويقوم
باستمرار بتنفيذ الهجرة اليهودية وزي��ادة مساحة
األراضي العربية المصادرة وتهويدها وإبادة الشعب
الفلسطيني وترحيله ،وحمل بعض األطراف العربية
والدولية على المساعدة في إجباره على التوطين في
بلدان الشتات .وبالتالي قام االستعمار االستيطاني
اليهودي على أسس استعمارية وعنصرية تخالف
مبادئ القانون الدولي واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
والعهود والمواثيق الدولية .وقام على األعمدة التالية:
ً
أوال :تهجير اليهود إلى فلسطين بمساعدة الدول
االستعمارية “الحركات الالسامية وألمانيا النازية”
وألمانيا االتحادية.
ثانيًا :ترحيل العرب عن طريق اإلره��اب واإلب��ادة
وال��ح��روب ال��ع��دوان��ي��ة والعنصرية ف��ي القوانين
اإلسرائيلية.
ثالثًا :إقامة المستعمرات اليهودية على أنقاض
المزارع والقرى واألحياء والمدن العربية.
وقادت الهجرة المستمرة وترحيل العرب وإبادتهم
وبناء المستعمرات إلى إقامة أكبر غيتو يهودي عنصري
في العالم.
ّ
يجسد االستيطان اليهودي جوهر االيديولوجية
الصهيونية القائمة على تهجير أكبر عدد ممكن من
يهود العالم إلى فلسطين العربية واستيطانهم فيها

وفي بعض األراضي العربية المجاورة ،وترحيل العرب
واضطهادهم وفرض اإلذالل والخضوع عليهم وعرقلة
تطورهم وتدمير منجزاتهم.
ويستند االستيطان إلى ُبعد توراتي وتلمودي
وصهيوني واستعماري؛ حيث رفعه الحاخامات وقادة
الصهيونية إلى مستوى القداسة الدينية .ويجري
استغالله سياسيًا وعمليًا لتحقيق مصالحهم ومصالح
اليهود المادية ،بإحالل شعب مكان شعب آخر ،واقامة
“اسرائيل” على انقاض المجتمع والشعب الفلسطيني.
كيف يسمح المستوطن اليهودي لنفسه ،كعضو
في المجتمع اإلنساني أن يطردني من منزلي ومن
قريتي ومن وطني ،ويحل محلي وهو قادم من روسيا أو
بولندا وال يمت لفلسطين بصلة؟.
كيف يعمل المستوطنون على ن��زع األرض و
العقارات و الثروات العربية من أصحابها الشرعيين،
ِّ
ويدمرون القرى واألحياء العربية ويقيمون المستعمرات
على أنقاضها؟ فأي نوع من البشر هؤالء؟ وهل يقبل
المجتمع العالمي بهذه الممارسات؟
ّ
تعد الهجرة “االستيطان وطرد العرب وتهويد
األرض والمقدسات أهم المرتكزات األساسية إلقامة
المشروع الصهيوني في المنطقة والهيمنة على
العالم؛ .فالهجرة واالستيطان هما من أهم المشاكل
االستراتيجية في الصراع العربي ـ الصهيوني ،وال
يمكن لألمن واالستقرار واالزدهار والسالم أن يتحقق
ّ
إال بوقف الهجرة اليهودية وتفكيك المستعمرات
والتخلي عن االستعمار االستيطاني ,وعن ممارسة
العنصرية والتمييز العنصري.
إن قادة الحركة الصهيونية والكيان الصهيوني
والمجتمع اإلسرائيلي يزعمون أن الهجرة واالستيطان
حق ديني لهم في أرض كنعان التي وهبهم إياها
يهوه من النيل إلى الفرات ،وبالتالي رفعوا أطماعهم
باألرض والمياه والثروات العربية إلى مستوى القداسة
الدينية لتحقيق أطماعهم الدنيوية.
وتحتل الهجرة واالستيطان والترانسفير مكانة
أساسية في اإليديولوجية والحركة الصهيونية ،وتأتي
في أولوية البرامج والمخططات لألحزاب والمنظمات
اليهودية والحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة ،وتشكل
برنامج االجماع للشعب االسرائيلي.
عمدت سلطات االحتالل اإلسرائيلية منذ حرب
حزيران العدوانية ع��ام  1967إل��ى تفريغ األراض��ي
الفلسطينية والسورية المملوكة للدولة في الضفة
والقطاع وال��ج��والن المحتل ،ث ّ��م لجأت إل��ى مختلف
األساليب والتحايل والتمويه والتضليل والتزوير
لمصادرة األمالك الخاصة ،وأصدرت العديد من القوانين
واألوام��ر العسكرية ،وطبقت قوانين الطوارئ التي
سنتها حكومة االنتداب البريطاني االستعمارية عام
 1945وقوانين األراضي والقوانين العنصرية األخرى
التي سنتها لالستيالء على أراضي المواطنين العرب
وإقامة المستعمرات اليهودية عليها.
وصمد الشعب العربي الفلسطيني في وجه موجات
الهجرة واالستيطان وممارسات “إسرائيل اإلرهابية
والعنصرية واإلبادة الجماعية ،ومحاوالت تهويد األرض
وصهينة اإلنسان وإذالله وإخضاعه وتجويعه ،وتدمير
مورد رزقه ,وفرض العقوبات الجماعية والحصار الجائر
وإغالق جميع المعابر كما يجري ً
حاليا في قطاع غزة.
وجاء جدار الفصل العنصري ليجسـد الطبيعة العنصرية
إلسرائيل ،وإلظهار الوجه العنصري االستعماري القبيح
لالحتالل اإلسرائيلي .،وظهر بجالء أن “إسرائيل تبحث
عن جميع السبل والوسائل للتخلص نهائيًا من وجود
البقية ......................ص22
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

من النكبة إلى المقاومة
النكبة :مصطلح يعني المصيبة؛ وه��و يبحث في المأساة اإلنسانية
ً
الفلسطينية تشريدًا وتهجيرًا ،واقتالعًا من األرض وقتال ألبنائها وإرهابًا لهم؛
ً
ً
اعتقاال وسجنًا؛ وهدمًا وتدميرًا للبنى التحتية والمقدسات وغيرها ...فضال
عن تخريب بنية المجتمع الفلسطيني سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا
بسبب الحركة الصهيونية التي احتضنها الغرب منذ أن تبنى فكرة إنشاء (وطن
قومي لليهود) في فلسطين.
ثم إن أي ذكرى للنكبة إنما تعيد إلى الذاكرة جريمة إعالن دولة الكيان
الصهيوني من العدم في (1948 /5 /15م) بعد صدور قرار التقسيم األممي
رقم ( )181لعام (1947م) وهو قرار عنصري ظالم غير مسبوق حين أعطى أرضًا
َ َّ
ألفاقين غرباء جاؤوا من دول عدة...
لقد اصطنع الغرب دولة عنصرية استيطانية عدوانية على حساب شعب
وأرض وتاريخ عريق ...وراح يرسم لها البقاء والديمومة ويقدم لها كل عون ودعم
اقتصاديًا وماليًا وتقنيًا وبالسالح ،ويوفر لها الغطاء الدبلوماسي والسياسي...
ثم إن دولة الكيان حققت رغبة الدوائر الغربية والصهيونية ـ وما زالت ـ في
إعاقة تحقيق وحدة األمة العربية؛ َ
ومنع تنميتها السياسية واالجتماعية
والثقافية واالقتصادية ...أي إن الدولة الصهيونية أضحت رأس حربة إلحداث
الهزات والنكبات والنكسات في المنطقة واستهداف القوى التحريرية والوطنية
والقومية ،وال سيما حين أنتجت نكبات متعددة األشكال كنكسة (1967 /6 /5م).
وتناسل الوهم العربي في استيالد الرعب خوفًا من حدوث هزائم أخرى؛ إذ
كانت الهزيمة النفسية أعظم خطرًا من النكبة والنكسة على السواء ...فالنكبة
التي أحدثها قطاع الطرق وشذاذ اآلفاق أوجدت كيانًا إجراميًا ال يرتوي إال من
سفك دماء األبرياء والمسالمين من النساء والشيوخ واألطفال وكل من لم يتحفز
للقتال ...ومضى الكيان وأربابه في الغرب يمارسون كل أساليب الخداع والمكر
إلقامة وضع جديد يرسخ عملية االستيطان الصهيوني في فلسطين وابتالع
مدنها وقراها ومزارعها قطعة قطعة ومن ثم تهويدها ما يعني ضياع فلسطين
ُ
شيئًا فشيئًا .لهذا اعتمدت سياسة الترغيب والترهيب ...وارتكبت أفظع المجازر
الجماعية بحق السكان ،ودمرت الممتلكات واألراضي في صميم سياسة األرض
المحروقة كما حدث في مجزرة دير ياسين في (1948 /4 /9م) وقضى فيها
( )245شهيدًا ...ثم شرع الصهاينة يثيرون الرعب في قلوب السكان لتهجيرهم
من بيوتهم فكانت مكبرات الصوت ترتفع بالنداء اآلتي« :ما لم تغادروا دياركم
فإن مصير دير ياسين سوف يكون مصيركم» .ومن ثم جرت عملية تهجير
(ترانسفير) منهجية لمليون من الفلسطينيين الذين أنشأت لهم األمم المتحدة
هيئة لإلغاثة سمتها (وكالة غوث الالجئين ـ األونروا).
ولما سقط الشعب الفلسطيني في فخ الجريمة الغربية الصهيونية
المنهجية والمنظمة والعنصرية ...وقعت األمة في دوام��ة الصراع العربي
الصهيوني؛ ثم عملت جاهدة على استنهاض ذاتها الحضارية؛ والخروج من
المتاهة التي كادت تسلب قدرتها ...وقد تسلحت بالصبر واإلرادة حين تمسكت
بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره؛ وتمسكه بأرضه وحق عودة الالجئين
إليها الذي كفله قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( )194لعام (1948م)؛
وعدم جواز التنازل عنها من البحر إلى النهر .فاألمة تشبثت ب��إرادة الحياة
الكريمة ورفضت االستكانة للعدو الصهيوني الذي جعل القتل عادة وديدنًا
َّ
من دون أن يجول بخاطره ندامة أو كآبة؛ وتبنى تشويه الحقائق سلوكًا من دون
تذمر أو خجل؛ والتزم بتضليل البشرية وسيلة وسلوكًا من دون أن يشعر بالتردد
وتأنيب الضمير...
وبناء عليه لم يعد مفهوم النكبة أو النكسة تباكيًا على الفردوس المفقود
وحديثًا رومانسيًا مؤلمًا عن المنافي والخيام؛ وإنما أصبح رؤية نضالية فكرية
وثقافية؛ أدبية وإعالمية سياسية واقتصادية ...رؤية تهدف إلى مواجهة
ً
ً
االحتالل ومقاومته قوال وفعال لتحقيق الحرية واالستقالل سواء كان ذلك ألولئك
الذين يعيشون داخل األرض المحتلة أم ألولئك الالجئين الذين يعانون الشتات
في المالجئ والخيام...
فذكرى النكبة غدت نهرًا متدفقًا بالصمود والتصدي لكل عناصر اليأس
واإلحباط ...وروحًا للنهوض من تحت الرماد؛ ورفضًا للتشرد والنفي والبؤس...
فال صلح وال استسالم بل صبر على البلوى وتصميم على تحرير األرض واإلنسان
والتمسك بإقامة الدولة وعاصمتها القدس وحق العودة إلى كامل التراب
الفلسطيني وعدم إضاعته أو نسيانه كما كان الصهاينة يعتقدون أو يزعمون
ما يشير إلى أن الشعب العربي لم يقع في شرك األساطير الغربية والخرافات
الصهيونية ودعاواها الزائفة ،وما نسجته المخيلة الكاذبة لمزوري التاريخ
مثل (أرض الميعاد) و(شعب الله المختار) ...فال بد أن يعود ما يزيد على خمسة
ماليين الجئ إلى وطنهم ...ولعل هذا يثبت أن قضية فلسطين قضية َّ
حية
في العقول والنفوس؛ ولم تضع في دهاليز اليأس؛ وأنفاق السياسة والخداع
الدولي ،ومآسي عمليات التطبيع ،واتفاقيات الذل والعار أمثال (كامب ديفيد)
و(أوسلو) و(وادي عربة).
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الحرب على الموارد
الجغرافية الجديدة للصراعات
| د� .أكرم حممود ال�شلي
قبل  11أيلول ع��ام 2001م بأربع سنوات
بالضبط أي في ع��ام  1997قفز  1500مظلي
أمريكي من الفرقة الـ  82في الجيش األمريكي
ق��رب جبال «تيين ش��ان» في كزاخستان ،في
مناورة قتالية للتدريب على اتصال وتعاون مع
قوات صديقة ضد قوات مرتدة تعارض اتفاق
س�لام إقليمي .وعلق قائد العملية الجنرال
شبيهان وفق ٍّ
نص مكتوب أمامه «أن الواليات
المتحدة مستعدة للوقوف إلى جانب القادة
المحليين إذا كانت المساعدة األميركية مطلوبة
في المستقبل».
وتذكر وزارة الطاقة األميركية أن حوض
بحر قزوين الذي يشمل أذربيجان وكزاخستان
وتركمانستان وأزبكستان وأج��زاء من روسيا
وإيران يختزن  270بليون برميل من النفط ،وهو
ما يساوي  %20من احتياطيات العالم اإلجمالية
وتحتوي المنطقة أيضًا على حوالي  665تريليون
قدم مكعب من الغاز الطبيعي أي  %13.5من
احتياطيات الغاز في العالم.
وتأمل واشنطن وعدا االستثمار في المنطقة
ـ أن تحولها إلى مصدر بديل للطاقة يمكنه أن
يسد الحاجات األميركية بما فيها أوربا ،إذا ُج ِم َد أو
َ
ُع ِلق شحن نفط الخليج العربي .وهذا ما أشار إليه
تقرير الخارجية األمريكية عام 1997م والمقدم
إلى الكونغرس.
وتواصلت التدريبات والخطط العسكرية
واألمنية لمنطقة آسيا الوسطى وشمل ذلك إقامة
قواعد عسكرية وحماية حقول النفط وخطوط
التجارة البحرية والمظاهر األخرى ألمن الموارد.
وقد راجعت دول أخرى غير الواليات المتحدة
سياساتها الدفاعية القومية وفقًا لألولويات
االقتصادية الجديدة ،مثل الصين واليابان.
وك��م��ا ح��دد النفط كثيرًا م��ن ال��ص��راع��ات
والسياسات ،فإن الماء في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا هو مصدر القلق وسبب النزاعات القادمة
وفي مناطق أخرى ،فإن موارد كالمعادن واألخشاب
توجه الصراع والتنافس.
إن احتمال االقتتال المستقبلي على النفط
تدل عليه أشياء كثيرة .وقد أنشأت الواليات
المتحدة بنية أساسية عسكرية دائمة في الخليج،
ونقلت روسيا المزيد من قواتها إلى القوقاز ـ حوض
بحر قزوين ،ومنذ عام 1973م بدأ العالم النظر إلى
النفط ليس فقط بوصفه سلعة عسكرية أساسية؛
بل أيضًا شرطًا أساسيًا لالستقرار االقتصادي
العالمي .ووضعت عقيدة كارتر الرئيس األميركي
األسبق ،التي ّ
تعد المساس بمنطقة الخليج العري
مساسًا باألمن األميركي موضع التنفيذ في عام
.1990
ويتصل بهذا م��وض��وع نقل النفط ،حيث
يحتاج إلى أن َّ
يمر عبر مضائق بحرية يمكن أن
يؤدي إغالقها إلى منع تدفق النفط ،وهي حسب
أهميتها من ناحية حجم تدفق النفط من خاللها:
مضيق هرمز عند مدخل الخليج العربي بين
عمان وإيران ،حيث كانت حركة المرور اليومية في
عام  1998ـ 2003م تساوي  15.5مليون برميل،
ومضيق ملقا بين ماليزيا وأندونيسيا  9.5ماليين
برميل ،وباب المندب عند مدخل البحر األحمر بين
اليمين وإريتريا  /جيبوتي 3.3 ،مليون برميل وقناة
السويس التي تربط البحر المتوسط بالبحر األحمر
ُّ
يمر فيها  3.1ماليين برميل يوميًا.

والبوسفور في تركيا ،ثم قناة بنما في القارة
األميركية قرب الكاريبي.
وهكذا فإن أمن النفط والقوى المحركة للطلب
والعرض والتقييدات الجغرافية ،ستلعب دورًا
هامًا في احتمال الصراع على النفط ومساره
وموقعه.
قبل احتالل ال��ع��راق ،كانت االستراتيجية
األميركية ف��ي الخليج تتكئ على مواجهة
سيناريوهات ثالثة هي :احتواء العراق ،ومواجهة
احتمال تكرار هجومه على السعودية والكويت،
ومواجهة محاوالت إيرانية بإغالق مضيق هرمز،
أو تعريض شحن النفط في الخليج للخطر ،أو
قيام ثورات داخلية تكون خطرًا على نظم الحكم
الموالية ألمريكا ،كما ح��دث في مصر وتونس
حديثًا.
وتنفذ هذه االستراتيجية بوجود عسكري
أميركي كثيف في الخليج العربي قوامه  20ألف
جندي تدعمهم ثالث حامالت طائرات مجهزة
بالمقاتالت وال��ط��ائ��رات وأرب���ع م��دم��رات م��زودة
بالصواريخ وط���رادات وفرقاظات ذات صواريخ
موجهة وغواصتان هجوميتان وثالث سفن حربية.
وقدمت الواليات المتحدة كميات هائلة من
األسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي ،فقد باعت
واشنطن لدول الخليج بين عامي  1990و 2010ـ
أسلحة وذخائر تفوق قيمتها  100مليار دوالر
أميركي.
وترافق الثروة النفطية في حوض بحر قزوين
التي ال يفوقها سوى الشرق األوس��ط ،صراعات
حدودية وتباينات اقتصادية ،ونزاعات اقليمية
وعرقية ودينية .وتتنافس أميركا وروسيا على
النفوذ في المنطقة توظفه الدول للحصول على
مكاسب من الطرفين.
وفي المستقبل البعيد أو القريب فإن المسعى
المحموم وراء طاقة بحر قزوين س��وف يفاقم
التوترات المحلية ويخلق منطقة عدم استقرار،
وأزمة يمكن أن تمتد من البحر األسود إلى المحيط
الهندي ،ومن جبال األورال إلى حوض تاريم في
الصين.
وت��س��ع��ى أم��ي��رك��ا إل���ى تحقيق هدفين
رئيسيين هما :استثمار طاقة حوض بحر قزوين،
واستخدامها كبديل إلم��دادات الخليج العربي،
وضمان وصول النفط والغاز إلى أسواق الغرب من
دون المرور عبر روسيا وإيران.

وفي هذا السياق مارست روسيا ضغطًا على
أذربيجان وكزاخستان لكي ترسال حصة كبيرة من
صادراتهما النفطية عبر جنوب روسيا على البحر
األسود وربما للسبب نفسه ّ
فإن روسيا تشجع حالة
ِّ
عدم االستقرار في جورجيا لمنع مد خط أنابيب
ُّ
يمر عبرها إلى تركيا.
وانخرطت روسيا والواليات المتحدة في جهود
منظمة لتقوية موقعهما العسكري في حوض بحر
قزوين دون أن يعطيا الكثير من االهتمام للعالم
الخارجي ،وقد نجحتا معًا في تأسيس وجود هام
في المنطقة ،وبعد  11أيلول 2001م تغير الوضع
تمامًا حيث حشدت ال��والي��ات المتحدة قوات
ضخمة في أفغانستان وأوزبكستان وباكستان
والخليج والمحيط الهندي ،وهي تفوق كثيرًا
مهمتها المعلنة في أفغانستان ،بل إنها تكفي
لتغطية جميع دول المنطقة وتهديد روسيا
والصين ومواجهتهما.
وحتى من دون روسيا وال��والي��ات المتحدة
فإن حوض بحر قزوين سيكون ميدانًا لصراعات
بالوكالة ،تشمل حكومات محلية وجماعات متمردة
ًّ
مدعومة من قبل قوى كبرى .ومن الواضح أن كال من
موسكو وواشنطن ال تستطيع التحكم بالتطورات
االجتماعية والسياسية ،وقد تجدان نفسيهما
في وضع تبدو فيه مصالحهما الحيوية في خطر.
ويبدو التوسط العسكري المباشر هو الحل الوحيد،
ويمكن أن يبرهن بحر قزوين على أنه مسرح لحريق
إقليمي كبير.
ودعونا ننقل البوصلة لفضاءات أخرى نرصد
من خاللها قضية من ن��وع آخ��ر قد تكون سببًا
الندالع صراعات إقليمية بين الحين واآلخر.
نهر النيل أطول نهر في العالم ،ويمتد حوالي
 6650كم من منابعه في افريقيا االستوائية إلى
مصبه في البحر المتوسط .وتشارك فيه تسعة
بلدان :بوروندي والكونغو ورواند وكينيا وتنزانيا
وإثيوبيا وأوغندا والسودان ومصر ،ومساحته 3.35
ماليين كيلو متر مربع.
وقد أثار الخالف المصري السوداني والسيطرة
اإلفريقية على منابع النيل مخاوف دائمة ومستمرة
ُّ
وتصر مصر على عدم التدخل
من حروب إقليمية.
في إدارة النيل ببناء السدود من قبل بعض الدول
على روافده أو في مساره.
أو تنمية إقليمية متكاملة لحوض النيل
مخافة أن تتمكن دوله أو أكثر من دول منابع النيل

أو مساره من السيطرة على النهر والتحكم بكمية
المياه الجارية في الوديان.
ويتكرر المشهد في حوض نهر األردن الذي
تشارك فيه األردن وفلسطين ولبنان وسورية،
وفي نهري دجلة والفرات اللذين يشترك فيهما
تركيا وسورية والعراق ،وكذلك نهر الهندوس
الذي تشترك فيه الهندو باكستان.
وتطالب سورية بانسحاب اسرائيلي من
مرتفعات الجوالن يتيح لها المشاركة في بحيرة
طبريا ،بينما ّ
تصر إسرائيل على السيطرة الكاملة
على البحيرة وعلى مياه بانياس.
فالموضوع المائي هو أيضًا أحد الخالفات
الرئيسة بين اسرائيل وفلسطين ويبدو ظاهريًا أن
اسرائيل واألردن اتفقتا على تقاسم المياه ،ولكن
مشكالت وخالفات كثيرة تظهر على السطح.
ولم تتمكن سورية والعراق وتركيا في أغلب
األوقات من االتفاق على خطة لتقاسم مياه نهري
دجلة والفرات .وقد مرت ال��دول الثالث بفترات
من التوتر والنزاع حول تقاسم المياه ،ونزاعات
سياسية أخ��رى تلقي بظاللها على استخدام
النهرين ،ويمتد الصراع اإلقليمي والسياسي بين
الهند وباكستان إلى المياه أيضًا.
وي��ؤدي النمو السكاني في أح��واض هذه
األنهار ،واعتماد الناس عليها في الشرب والري
والتناقض المستمر في حصة الفرد من المياه ،إلى
أزمات سياسية وتنموية .إضافة إلى االستخدام
الجائر لألحواض المائية الذي يؤدي إلى نزف
وت���ردي نوعية المياه تلوث البيئة ودم��اره��ا.
ويصحب ذلك زيادة النزاعات القومية أكثر من أي
فترة ماضية .وكل ذلك يهيئ الصراعات طويلة
ومعقدة داخلية العامل المشترك والمحرك المهم
فيها .وبخاصة عندما تؤدي مشروعات استخدام
األنهار واألح��واض المائية إلى األض��رار بالدول
األخرى المشاركة في النهر وحوضه.
ومما يجدر اإلشارة إليه أن ما يساهم في زيادة
الصراع هو العالقة بين األفق الداخلي الخارجي،
فحين تعجز الحكومات عن توفير االحتياجات
األساسية لمواطنيها .فإنها تواجه معارضة
قوية ،قد تدفع إلى حرب أهلية أو القمع والتسلط
أو حرب وصراع مع دول أخرى .المتصاص النقمة
وتوجيهها إلى الخارج.
كما أن هناك صراعات على األخشاب والمعادن
في إفريقيا ،قد تعصف بها بال رحمة .لكن البد
من االعتراف حتى اآلن بأن النفط هو أكثر الموارد
تسببًا للصراع في العلم .فهناك ما يقرب من 19
بؤرة صراع نفطي ممتدة في الخليج وبحر قزوين
وشرق آسيا وأمريكا الالتينية.
ولكن في النهاية يمكن القول إن��ه إذا ما
ّ
ً
تعقل العالم فهو يملك بديال للصراع بالتعاون
ً
واالحتكام العادل بدال من استخدام القوة التي قد
تزيد الخسائر والنزف وقد يكون التعاون اختيارًا
صعبًا تقاومه دول كبرى وشركات عمالقة تسعى
إلى االحتكار.
إن الموارد الطبيعية هي أساس الحضارة وهي
حاجة أساسية للعيش اليومي ،ويملك سكان
ً
األرض مخزونًا هائال من الموارد ،ولكن مستقبل
الحياة واالستقرار يعتمد على إقامة نظام تعاون
عالمي يجنب البشرية أي شكل من أشكال الصراع.
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في الوطنية تتالزم المرجعيات
| �سليم بركات
المرجعية الوطنية ليست شعارًا ،وإنما
هي تاريخ حافل باألحزان واآلم��ال ،غني
بالتجارب والخبرات والعادات واألعراف،
التي أصبحت مع مرور الزمن حية في وطن
ح��ي ،وم��ا يقال عن المرجعية الوطنية
تعززه المرجعية الدينية بما تحمله من
ضمير وأخالق وقيم ،والذين يتحدثون عن
المرجعية الدينية ال يستطيعون أن ينفوا
ما هو مشترك بين األدي��ان في الوطن
الواحد ،كما ال يستطيعون أن يسقطوا من
أي دين ما دخل عليه من تراث الماضي
والحاضر من ثقافات محلية وغير محلية،
وه��ذا إن دل على ش��يء ،فإنه يدل على
ض���رورة ت�ل�ازم المرجعيتين الوطنية
والدينية على صعيد الوطن الواحد ،ليكون
هذا الوطن المرجعية األهم لمواطنيه ،من
خالل ما يجتمع فيه من عوامل مشتركة،
معنوية ،ومادية ،وموضوعية ،تكوينية،
ومصيرية.
إن م��ن ينشد دول��ة وطنية بنظام
ديمقراطي ،عليه أن ال يفرض المرجعيات
بتنوعها فرضًا على أبناء الوطن الواحد،
وإنما من الواجب أن يفتح آفاقها كي
تتكامل .لكن ال��ذي نلمسه على صعيد
الواقع العربي ،وجود تنازع بين مفاهيم
المرجعية الدينية ومفاهيم المرجعية
الوطنية ،بسبب فرض المرجعية الدينية
لمفاهيمها ،وهذا ما يتعارض مع مفاهيم
المرجعية الوطنية التي تستند على ثوابت
االنتماء للوطن الواحد ،وجماعة وطنية
واحدة ،مهما اختلفت العقائد والمذاهب،
وهذه حقيقة علمية ناضلت البشرية زمنًا
ً
طويال لتجعلها العامل األساسي لحياة
البشر ،ترافقت مع ظهور الدولة القومية
ومع مقولة الدين لله والوطن للجميع ،مما
يؤكد أن الدين عقيدة ،والوطنية انتماء
كما يؤكد أن الدين تعدد ،وأن الوطن
وحدة تقوم على ثوابت أساسها الحقوق
والواجبات التي ال يتميز فيها إنسان
عن اآلخر بأصله أو بلونه ،أو بعقيدته ،أو
بجنسه.
من هنا نلحظ أن اختالفًا قائمًا بين
المرجعية الدينية والمرجعية الوطنية،
إذا نجح اإلسالم السياسي بتجاوزه لفرض
مرجعيته الدينية على أية دولة في الوطن
العربي ،فلن تصبح ه��ذه ال��دول��ة دولة
وطنية ،وإنما ستصبح دولة دينية تعود
بالناس القهقرى إلى العصور الوسطى؛
حيث عصر الدولة الدينية التي حكمت
العالم ،من خالل أمراء اغتصبوا السلطة
أو توارثوها ،ومع هذا فإن الدولة ال تكون
دينية أو غير دينية بحكامها ،وإنما
بمرجعيتها والقوانين التي تحكمها.
وكما يوجد اختالف بين المرجعية
الدينية والمرجعية الوطنية ،يوجد
اختالف بين المرجعية الدينية والمرجعية
الديمقراطية؛ فالمرجعية الدينية تنظم
عالقات البشر تنظيمًا ميتافيزيقيًا غيبيًا،
بينما تنظم الديمقراطية هذه العالقات
تنظيمًا فيزيقيًا واق��ع��ي��ًا ،وال��ف��روق��ات
شاسعة في التطبيق بين المرجعيتين؛
حيث المرجعية الدينية تصنع هذه
العالقة تحت مصطلحات الجبر واالختيار،
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بينما المرجعية الديمقراطية تصنع
ه��ذه العالقة تحت مصطلحات الحرية
واالستبداد ،األولى تأتي في اإلطار الديني
من خالل العالقة بالقدرة اإللهية ،وعالقة
القدرة اإللهية باإلنسان ،والثانية تأتي
في اإلطار الزمني على صعيد الواقع .ولما
كانت العالقة في اإلط��ار الديني ضمن
الخصوصية واالختيار ،فإن العالقة في
اإلط��ار الزمني ستكون منظمة في ضوء
المشاركة والتعاون.
ال��ن��اس يحتاجون إل��ى المرجعية
الدينية في تكوين ضميرهم وأخالقهم
كي يميزوا من خاللها بين الخير والشر،
وال��ح�لال وال���ح���رام ،لكن التمييز بين
الصواب والخطأ وبين العلم والجهل ،وبين
التقدم والتخلف ،وبين الربح والخسارة؛
فمرجعيته دنيوية بالدرجة األولى ،ألنها
مرجعية قائمة على الموضوعية ،والخبرة،
والتجربة ،والمباديء ،والقواعد ،والقوانين
التي يضعها البشر بأنفسهم ،ويعدون
لها ويغيرونها بإرادتهم ،لكن هذا ال يجيز
لألغلبية الدينية أن تكون وضعًا اجتماعيًا
له عالقة بالسياسة على اس��س دينية
محضة ،ألن األغلبية الدينية ال تصنع
أغلبية سياسية ،واألغلبية السياسية
ال تصنع أغلبية دينية ،ألن الدين شأن
خ��اص وإنساني ،والسياسة ش��أن عام
يشغل الجماعة الوطنية كلها ،ومن يختار
وضعه السياسي ال يختاره لنفسه فقط،
وإنما له ولغيره ،وهكذا عندما يختار
البشر مواقفهم السياسية ال يختارونها
بعواطفهم ،وإنما بحاجاتهم ،ومصالحهم،
ومشكالتهم ،وبرامجهم ،ليتعاملوا معها.
ما من شك في أن الدين عنصر هام
من عناصر الثقافة الوطنية ،ومرجعًا
حاضرًا في كل ما يقوم به البشر بوحي من
ضمائرهم الدينية ،لكنه بالمقابل ال يجوز
القفز من خالله ،ليكون مبدأ دستوريًا
يحول الدين من أغلبية دينية ،إلى أغلبية
سياسية ،تستأثر بالسلطة وتكون سببًا
للتفرقة والنزاع ،تفتت الوحدة الوطنية
وتمزق هويتها وتلغي حياتها المشتركة،
وهذا إن دل على شيء ،فإنه يدل على أن
مزج الدين بالسياسة يشكل خروجًا على
العقد االجتماعي ،الذي تآلفت من خالله
الجماعة الوطنية ،لتكون شعبًا واح��دًا،
وأمة واحدة ،كما يؤسس لطغيان يرزخ له
أبناء الشعب الواحد ،طغيان يثير الفتنة
ويعرض الكيان الوطني لالنهيار.
منذ أكثر م��ن أل��ف ع��ام ك��ان رج��ال
الكنيسة في أوروبا يعارضون حق البشر
في التشريع ألنفسهم ،ويطالبون بتطبيق
ما كانوا يسمونه القوانين اإللهية ،لكن
الشعوب االوروبية واجهت هذه الحالة
المفروضة ،واستطاعت أن تحرر نفسها
لتدخل عصر الحرية والنور .أما آن للشعب
العربي أن يفعل ما فعل غيره من الشعوب
في مواجهة هذه الحالة من المزج بين
السياسة والدين ،فالعرب ال يكونون شعبًا
واحدًا ،إال بالممارسة الديمقراطية ،ألن في
مثل ه��ذه الممارسة يتجلى وجودهم
وحضورهم كجماعة متمدنة ،تستعرض
المشاكل والقضايا وتتبادل الرأي بالتحاور،

تبحث عن الحق والصواب ،وتتمثل بما
تهدي إليه العقول والتجارب ،وتمارس
الحياة الوطنية في اإلطار المتمدن المنظم
العاقل ،ما أحوج مجتمعنا العربي إلى أن
يكون مجتمعًا متضامنًا ،مترابطًا وطنيًا،
ً
متسامحمًا اجتماعيًا ،متفاعال في العيش
المشترك ،القائم على المعرفة والحوار.
إن ما تريده جماعة اإلسالم السياسي هو
الدمج بين المرجعية الدينية والمرجعية
الديمقراطية ،لكن الدمج بين المرجعيتين
استحالة ،أكان ذلك على صعيد الفكر أم
على صعيد الواقع ،إال في حالة واحدة ،هي
حالة التسلط والقهر واالستبداد ،وابتالع
حقوق اآلخر ،والشواهد كثيرة عبر التاريخ.
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ه��ي ال��ن��ظ��ام ال��ذي
تكون فيه الدولة للشعب ،ويكون فيه
الشعب المصدر الوحيد للسلطة ،وإذا
ما انتزعت السلطة من الشعب ،ومنحت
للمذاهب الدينية ،فلن تكون الدولة دولة
ديمقراطية ،وإنما ستكون دولة دينية،
وهذا ما تريده جماعة اإلسالم السياسي،
وما تسعى إليه كي تستأثر بالسلطة،
بحجة أن مدنية الدولة ال وجود لها في
الفكر السياسي عبر التاريخ ،والحجة في
ذلك أن المدنية هي الحالة التي تقابل
الحالة الطبيعية التي كان عليها البشر
قبل أن يستقروا ويستوطنوا ،والدولة ال
توصف بأنها مدنية ألن كل الدول مدنية
أيًا كان نظام الحكم فيها ،فهي تجسد
الحالة التي صار عليها الناس بعد أن
خرجوا من التوحش إلى التمدن ،وإلبطال
هذه الحجة فإن الدولة المدنية ليست
نظامًا واح���دًا ،ألن ال��دول��ة التي يتحكم
فيها حاكم فرد ،غير الدولة الديمقراطية
القائمة على مبدأ المواطنة ،وال��دول��ة
التي يحكمها رج��ال الدين ،غير الدولة
المحكومة علمانيًا ،والدولة المحكومة
بالديكتاتورية العسكرية غير الدولة
المدنية الديمقراطية ،ودولة األمة ،غير
الدولة المستبدة ،مما يؤكد أن المقصود
بالمدنية ،هو صفة السلطة أمدنية هي
أم غير مدنية ،وإذا كنا ال نجد في الفكر
السياسي م��ن ال يتحدث ع��ن ال��دول��ة
المدنية ،فإننا نجد الكثير ممن تحدثوا
عن المجتمع المدني ،والسلطة المدنية،
والقوانين المدنية ،األمر الذي يشير إلى
أن المدنية هي ال��ص��ورة األول��ى لكيان
الدولة ،وهذا ما يؤكده أيضًا تاريخ الدولة
المدنية منذ والدتها في أثينا وحتى
يومنا هذا ،ولهذا ترغب الشعوب بالدولة
الديمقراطية التي هي دولة المواطنة،
الدولة القانونية.
المراجع:
راجع كتابنا مفهوم الحرية في
الفكر العربي الحديث والمعاصر ،دار
دمشق.1982 ،
أحمد عبد المعطي حجازي ،مجلة:
آداب ونقد ،العدد  ،315كانون الثاني
.2012

ُّ
تاريخه العريق ،هذا الوطن
مراحل
بأخطر
يمر الوطن السوري
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
الجميلُ ،
الم ُّ
الرائعة
بأطيافه
ِ
حب المتسامح ّبمكو ِ
ً
ناته اإلنساني ِةَ ،
َ
َ
المتعايشة التي رسمت وشكلت بحضارتها لوحة الوطن مزخرفة
ُّ
ّ
بمحبتها واحترامها
وتكمل بعضها بعضًا،
قزح خالد،
بألوان قوس ٍ
ّ
ّ
ُ
روحية ندافع عن حياتها
ينسحب عنها من أمور
لكل الثقافات ،وما
ّ
ومستقبلها ،وعن ّ
حريتها وكرامتها ،هذه المكونات هي الدرع
ُ
ٌ
الحصين الواقي لهذه اللوحة النادرة ....أنا حزين على ما حدث ويحدث
ٌ
ٌ
ومتشائم بسبب هذا النزيف المتواصل،
في سورية ،..أنا قلق،
المتدفق من شرايين القلب ،قلب الوطن ّ
واألمة .هذا الدم السوري
ُ
ّ
وأقول  :اإلنساني ! الذي يسيل على ترابنا المقدس ،كان عليه أن
َ
ُ
تنتظر تحريرها...
يسيل في أماكن أخرى
ّ
ّ
ومسؤولية إليقاف هذا النزيف الوطني...
علينا العمل بكل إخالص
ّ
 ...منذ بداية التاريخ وحتى هذه اللحظة ،..ماذا أثمرت الحروب
ّ
ّ
حققت ّ
ّ
أنساني نبيل وعادل
هدف
أي
للبشرية ! هل
؟ ماذا أعطت
ٍ
؟ هل رفعت الظلم والتمييز والتهميش عن المجتمعات واألمم ؟
ّ
ُ
تنسحب على
إليه اإلنسان من طموحات سامية
هل حققت ما يصبو ِ
ومستقبله وأمنه...؟!
حياته
ِ
ِ
ُ
ّ
ّ
تعط أو تحقق أي هدف لصالح البشرية؛
 ..إن الحروب الظالمة لم ِ
ّ
وأشكاله
بأنواعه
والتشرد والظلم
بل أفرزت المآسي والحزن واأللم
ِ
ِ
لإلنسانية ..نعم ُ
ّ
كنت ولم أزل مع حروب التحرير التي قامت بها
ُ
ُ
ُ
ّ
ُ
األجنبي \؛ حيث وقفت وشاركت بقلمي
االحتالل \
الشعوب ضد
ِّ
جانب ثورتهم العادلة لتحرير
مع الشعب الجزائري ،وقفت إلى
ِ
ّ
الفيتنامية ،كنت
تراب الجزائر ،كما كنت إلى جانب حرب التحرير
َ
َ
تحرير بالد ِه من
مع الشعب الفيتنامي الذي ناضل وقاتل في سبيل
ِ
االستعمار األمريكي بعد أن َ
هزم الفرنسيين في معركة \ ديان بيان
ُ
ّ
الفلسطيني وأطفال \ الحجارة \ ضد
وكنت أيضًا مع الشعب
فو \،
ّ
االسرائيلي الغاشم...
االحتالل
ُ
ّ
حرب ظالمة مهما كان لونها
 ..لكن ُّلم ولن أكون يومًا مع ّأي ٍ
وهدفها وأخص منها  /الحروب األهلية /؛ فهي أخطر الحروب وأظلمها
ّ
اإلنسانية والشعوب...
وأقساها وأشرسها على
ّ
العقالني الواعي والناضج ،الهادف والواعد ،هو الطريق
إن الحوار
ّ
ُ
واألسلم إلنهاء الصراعات الظالمة والحروب الملونة بالديني
األمثل
ّ
والقومي حتى السياسي ،بين اإلنسان وأخيه اإلنسان ،وبين المجتمع
الواحد التي شاهدنا مآسيها في لبنان والبوسنة وفي إفريقيا وغيرهما
من الدول ،وبالنتيجة الملموسة ستكون الشعوب هي الخاسر األوحد،
ستكتوي وتعاني ،وبالتالي هي التي ستذرف الدموع؟
 ..لقد عاد  /نوح  /إلى سفينته مرة أخرى ليجابه الطوفان الثاني
ُ
القادم من مجاهل
الذي تلون باألحمر القاني؟ وهو الطوفان العارم
ّ
الموغل في أعماق التاريخ الخطر على اإلنسان والوطن
البشري
العقل
ِ
ّ
ناته...
ومكو ِ
الصعود إلى سفينة \ اإلنقاذ \ ..لكن كيف السبيل
إنه يدعونا إلى
ِ
إليها؟
ُ
سأقول :لن يستطيع أحد الصعود إليها ومالمسة أشرعتها
ّ
ومجاديفها إال
ّ
بالمحبة \ وبالعقل \ المنفتح \ والقلب الخافق \ واالحترام
\
ُّ
حينئذ نحقق ما نصبو إليه من
المتبادل بين أفراد المجتمع الواحد؛
ٍ
ّ
ّ
ّ
واإلنسانية بكل معانيها وأهدافها...
الوطنية
طموحاتنا
ّ
ُ
 ..وبالتعاون والتعاضد ونبذ كل ما يبعد المواطن عن أخيه وشريكه
في الوطن واالنتماء ،وما ينسحب عن هذا االحترام من ّ
حرية الرأي
ّ
سياسيًا كان أو ومذهبيًا أو
واالنتماء والعقيدة واالختالف في الفكر
ّ
ّ
ّ
َّ
األهلي الذي نعمنا به ،والوحدة الوطنية
قوميًا ،بذلك نحقق السلم
ّ
ّ
الرائدة التي ال غنى عنها ،وهي التي حققناها ونحققها ،وتحت ظاللها
ُسعدنا بها وبأمانها واستقرارها ،علينا العمل في سبيل حمايتها من
ِّ
شر قريبًا كان أو بعيدًا ،علينا إنقاذ هذا الوطن الجريح الغاليّ ،
كل ٍّ
ألن
ّ
الدم المسفوح هو ُ
دمنا والشعب المكلوم هو شعبنان والوطن النازف
هو وطننا وحياتنا ومستقبلنا
ّ
األبدي لهذا الوطن
والتحام شراييننا ،بعشقنا
باتحاد ّنبضناُ ،
ولهذه المكونات نوقف هذا النزيف إلى األبد...
كم ُ
نحن بحاجة ّ
ماسة وسريعة إلى السفينة \الرمز\؟
ّ
ُ
كم نحن بحاجة إلى الصعود إليها لنجابه كل الفيضانات التي
ّ
تهدد مصير ّ
األمة..
ّ
َ
دوني الطوفان!!
إنه \ نوح \ ينادي بأعلى صوته!
ّ
لنصعد إليها بقلوبنا البيض فالوطن فوق كل اعتبار.
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الشعر العربي المعاصر
بين الواقع والمرتجى
| مها خري بك نا�صر /اللبنان
ً
أوال :عتبة الكالم
الشعر رؤيا استباق واستشراف ،إنه إلهام
ّ
روحي تفيض به النفس المبدعة ،فهو بهذا
المعنى ومضة فكرية تضيء بقدر ما تقبض
لحظة انبثاقها على حقيقة «ما» ،وهذه الحقيقة
تختزنها اللغة في رموز وإشارات تستتر وراء
عالقات لغوية متماسكة في بنية نصية ّ
تجسد
عظمة هذه اللحظة اإلبداعية ،وتكشف عن
حقيقة الهيكل الشعري المتجسد في نسق
فكري هو أحد تجليات طاقات الكاتب المبدع.
ّ
اللفظي من ثقافة
تتشكل بنيات الهيكل
الشاعر اللغوية والدينية والتاريخية والفلسفية
والميتافيزيقية وغيرها من مفاعالت موروثة
ومكتسبة ،تتمايز بتمايز التجربة اإلبداعية
وبقدرات المبدع ،وبمدى اتساع فضاء المختبر،
وبصالحية أدواته المؤثرة في نوعية المنتج
وسالمته وتحديد قيمته.
يتوقف نجاح ّ
أي تجربة إبداعية على صدق
ماض وحاضر في لحظة زمنية
الوصال بين
ٍ
ّ
خارجة على رقابة اآلنية ،كونها لحظة تنبثق
آت ،له هوية ذاتية ،ال تنقطع
آن يتجه نحو ٍ
من ٍ
عن أصل التكوين ،ولكنها ليست هي هو،
فاآلتي له ش��روط إنتاج ،وسمات خاصة به،
وحضور مشروط بالجدة.
تمنح الجدة المنطوق الشعري حضوراً
ً
ً
وجودا ً
ماديا
متمايزا ،ولكن هذا الحضور يبقى
ً
ممهورا بالفرادة
وإضافة تراكمية ،إذا لم يكن
ً
والغرابة واألصالة ،ومشحونا بطاقات ترميزية
تفصح عن رتبة الشاعر وعن منزلته في رحلة
االستقصاء والكشف والتجلي والبوح ،فيأتي
ً
المنطوق مشحونا بالمعاني والرموز والدالالت،
وبقيم معرفية اختص بها الشاعر الخالق
ً
أجسادا لغوية تنتصب قاماتها بلغة شعرية
إبداعية ،تنبض برؤية الشاعر للحياة والكون.
بهذا المعطى ،تستعصي حرمة اللغة
الشعرية على الكشف ،فهي وحي وإلهام،
وتأويلها مرتبط بثقافة ال��زم��ان والمكان،
وبمطاوعته لرؤيا الفكر المتجدد والمتطور؛
فبقدر ما تكون هذه اللغة الشعرية قادرة على
ً
حضورا
طرح األسئلة ،يستطيع الشعر أن يحقق
ً
ً
متجددا على مستوى القراءة والتأويل،
فنيا
ويفصح في الوقت عينه عن عظمة الناطق
وطاقاته الالمتناهية.
ً
ثانيا :محطات في حركية الشعر العربيّ
أظهر الشعر العربي ،في خالل مسيرته
المنكشفة أمامنا ،من الجاهلية حتى اليوم،
ّ
ومضات فكرية ت��ول��دت من تصادم ال��ذات
العربية مع معوقات الواقع ومعطياته ،من جهة،
ومع اآلخر المختلف ،من جهة أخرى ،فعكست

هذه الومضات قلق اإلنسان العربي وطموحاته
وتطلعاته ،ورغباته .وجاء الشعر ،مع المبدعين،
ّ
الروحي
دعوة إلى التغيير ،ورغبة في االنبعاث
المقرون ببشرى الوالدة ّ
وسر الخلق المتجدد.
ك��ان ام��رؤ القيس مؤسسًا لمدرسة رأى
فيها بعض الدارسين مدرسة وصفية ترسم
ّ
وتعبر عن مكنونات النفس في
أشكال الطلل،
مواجهة ديار خاوية إال من األثافي وبعر اآلرام
وما شابههما ،غير ّ
أن هذه المدرسة ما كانت
ُ َ
ّ
المادي؛
لتختزل ،في رأيي ،بمحدودية الوصف
بل كانت تأسيسًا لحداثة إبداعية ترفض
االستسالم لواقع يفجعه بأمنه واستقراره،
ّ
فقبل الشاعر الجاهلي سلطة الواقع ،ولكنه كان
ً
ً
قبوال مشحونا بالرفض الواعي ،الرفض الداعي
إلى التحرر من سلطة المكان التي مارست
ً
جبروتها قسوة ،تمظهرت في حالة القلق
والتشظي والترحال.
أضمر وقوف امرئ القيس على األطالل
ً
ً
اعترافا ورفضا ،في اللحظة عينها؛ فهو إذ
يعترف بانتمائه إلى جغرافيا المكان ،يرفض
سلطة هذه الجغرافيا ،كونها تمارس على
ً
قمعا يرغمه على رحيل وترحال؛
إنسانها
تحداهما الشاعر بالدعوة إلى الوقوف على
أط�لال تسكن وجدانه ،فأعاد ،بالكلمات ،إلى
ٍ
تضاريسها الحياة والخصوبة ،وأعلن ارتباطه
ّ
ّ
والعاطفي بالمكان وبأشيائه ،فخرج
الوجودي
ّ
على المألوف والسائد ،وتجلى الرفض في فعل
أمر ّ
جسد دعوة ذاته المستسلمة إلى شروط
المكان وسلطته ،إل��ى التحرر من سكونية
القبول ،وفي الوقت عينه ،رفض هذا الواقع
الممعن في القمع والقهر ،فأعرب عن التمسك
بمكان شاركه صياغة صور الذكرى والتذكر،
فأظهر امرؤ القيس نفسه ً
آمرا غير مأمور ،ورسم
ً
انتصارا ،فهو اإلنسان المنتصر على
االرتحال
صبره بتصبره ،وهو ٌ
قلب يأسره الحب والجمال،
وهو المنتمي إلى المكان ويرفض أن يستسلم
للقحط والجدب ،فكانت التضحية بالشيء
ً
ّ
المعنوية
ال��م��ادي قربانا على مذبح اللذة
ّ
والروحية.
اخ��ت��زل وق���وف ال��ش��ع��راء الجاهليين
على األط�لال ارتباطهم بالمكان ،من جهة،
ورفضهم سلطة هذا المكان ،من جهة ثانية،
فدعوا إلى تحرر الفكر من سلطة أمعنت في
القهر والجبروت ،فقابلها الشاعر الجاهلي
ّ
بقبول سالب تجلى في إطالة الوقوف والتذكر
والبكاء ورصد الجغرافيا ،فلم يكن قبول الواقع
ً
ً
استسالما؛ بل تجاوزا وعدم انصياع لجغرافيا
ً
ً
مصحوبا بالقهر
تهجيرا
تمارس سلطتها
واإلقصاء والفراق.

ل�������ق�������د
ّ
ج���س���د ش��ع��ر
ام���رئ القيس
حداثة تأسس
علبها الشعر
ّ
ال��ج��اه��ل��ي؛ أما
ش���ع���راء ص��در
اإلس������ل������ام،
وش�������ع�������راء
ّ
األم��وي
العصر
ف��ل��ق��د رس��م��وا
ال����ت����ح����والت
ال���ك���ب���رى ف��ي
ّ
العربية
البيئة
امرئ القيس
الجديدة ،سواء
أكان ذلك على
ّ
ّ
مستوى الفكر الديني /السياسي ،أم على
ّ
ّ
اإلبداعي ،وظهرت
الحضاري/
مستوى الفكر
ّ
ّ
ّ
المؤثرات الدينية والسياسية والحضارية في
ّ
الشعرية التي ما زالت السجل الصادق
اآلثار
ّ
ّ
ّ
للصراعات الفكرية والسياسية والدينية
ّ
والقيمية في تلك المرحلة من تاريخ الفكر
العربي ،غير ّ
ّ
ّ
العباسي
أن الشعر في العصر
ً
ً
اتخذ منحى ج��دي��دا وم��غ��اي��را ،وبخاصة مع
المتنبي الذي جاء شعره خرقًا للعادة والمألوف،
ً
ً
ًّ
ص���ادرا عن دهشته وقلقه
إنسانيا
وب��وح��ا
ورفضه ،ودعوة إلى االستنطاق والكشف ،فضج
شعره بمعاناة النفس في مواجهة قضايا
اإلنسان المصيرية ،وتحديات الواقع المشحون
بالمتناقضات .وكذلك كان أبو نواس وجبران
خليل جبران وغيرهم من أدبائنا المبدعين
الذين أنطقتهم لغتهم ونطقوا بها.
كان الشعر مع رواد عصر النهضة إشراقة
ّ
ّ
فجسد قضايا
العربي،
مضيئة في سماء التراث
ّ
العربي ،وآالمه وطموحاته،
األمة ،وآمال اإلنسان
وصار وحيًا يحمل على التعمق بأسرار الوجود
ُ
وما ينتج عنها من قضايا ت��درك ظواهرها،
وتحتجب حقائقها وأسبابها ومسبباتها،
ً
فجعل بعض المبدعين من الطبيعة أستاذا
ً
ومعلما ،وصاغوا من مظاهرها ومرئياتها أسئلة
الوجود والكينونة ،واستمدوا منها أفكارهم
وآراءهم ونظرتهم إلى الحياة والكون واإلنسان،
معينهم في ذلك لغة ّ
عربية قادرة على إنتاج
عدد ال متناه من األنساق واألشكال.
ّ
ّ
العربي في مراحل الوعي
تبنى الشعر
ً
ّ
تتويجا لواقع
القومي قضايا األم��ة ،فجاء
ّ
فكري يسعى إلى تخطي الظاهر ،وإلى رسم
ً
ً
معالم مستقبل أكثر نهوضا وإشراقا ،وكان
مع الشابي رسالة إنسانية تضج بالدعوة إلى

الثورة ،والتمرد ،وإلى تحدي المعوقات حتى ولو
ً
وقدرا ،ألن الحياة،
كانت ،بعرف المجتمع ،قضاء
في رأيه ،لألقوى المتسلح بقدراته وطاقاته،
والمتحدي حدثان الدهر وسطوة القدرّ ،
ألن
التحدي ،في رأيه ،وليد القوة ،كونها تضمن
ّ
للقوي ،فإذا رغب اإلنسان
االستمرار؛ فال بقاء إال
في البقاء ،فعليه أن يتسلح بقوة اإلرادة ،وبإرادة
ّ
الشابي قانون وجود إنسان
القوة ،وصارت رؤيا
ّي .
استطاع ش��ع��راء النهضة أن يصوغوا
أفكارهم وتطلعاتهم ورؤاه���م ف��ي أث��واب
إبداعية متمايزة ،تنغلق على عدد ال حصر له
من الدالالت والرموز واالشارات ،فاختزلت رؤاهم
معاناة الشعوب المستضعفة في العالم في
ّ
كل زمان ومكان ،واكتسب الشعر معهم جدة
ً
ال تبلى ،إذ جعلوه نابضا في قلوب الشعوب
الحية ووجدانها وعقولها ،حتى في اللحظات
العاصفة والمتناقضة في تاريخ األمة.
ج��اء شعر النخب القومية ،ف��ي مرحلة
ّ
ّ
ّ
والسياسي ،باإلضافة
والفكري
الوطني
النضال
ً
إل��ى كونه مظهرا من مظاهر ال��ث��ورة ،مهمة
إنسانية ،غايتها الكشف عن أعماق الحياة،
وتعزيز قيمة اإلن��س��ان ال��ع��رب��ي ،وحقيقة
معاناته ،والتعبير عن تجاربه ،فتمايز المنطوق
ّ
الشعري بالخصوبة واإلبداع والتأسيس؛ لذلك
حظي باالنتشار والديمومة واالستمرار.
ما زالت المؤسسات التربوية والثقافية
تجد في إنتاج أبي ماضي وأبي ريشة وفدوى
طوقان والسياب وب��دوي الجبل والجواهري
موضوعات إنسانية
وخليل ح��اوي وغيرهم
ٍ
ّ
وقومية وحضارية جديرة بالدراسة ،ألنها تبنت
ّ
العربي المتفق في مشاعره
قضايا اإلنسان
وأحاسيسه وتطلعاته ورؤاه مع أخيه االنسان
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إلى أي مجتمع انتمى.
ثالثًا :الشعر العربي الحديث وغياب
المعيارية
حظي األدب العربي ف��ي مراحل
مضيئة م��ن تاريخه ب��إب��داع��ات فنية
ّ
اللغوية ،والثقافة
ممهورة باألصالة
الشمولية ،والدقة والعمق ،والصدق
ّ
ّ
وال���وج���دان���ي ،وب��االل��ت��زام
ال��ع��اط��ف��ي
ّ
ّ
االنتمائي ،فجسد النتاج األدبي أفكار
ّ
العربي ،المتمسك بأصالته،
المثقف
والمنفتح على ثقافة اآلخر بثقة ووعي،
وبهذا النتاج اغتنت المكتبات العربية
ً
ُّ
تفج ًرا وخلقا
بإبداعات ج��اء معظمها
ووالدات متجددة ،وتأسيسًا لحركة
ّ
شعرية تتبنى تأصيل النتاج بالتراث
العربي ،من جهة ،وربطه بالواقع الثقافي
ّ
والسياسي ،من جهة ثانية،
والفكري
وم��ن ثم تخصيبه بنظرة جديدة إلى
الكون والحياة ،تتالءم وسيرورة الزمان.
ّ
اإلنسانية
تظهر الدراسات أن الرؤى
والتطلعات بين أبناء الحياة متشابهة،
ولكن أساليب التعبير تتمايز بتمايز
ّ
األفراد المنتسبين إلى متحدات بشرية
ًّ
ًّ
ًّ
وسياسيا
واجتماعيا
جغرافيا
مختلفة
ّ
ً
ًّ
واقتصاديا ولغويا ،وهذا التمايز يفرض
ّ
األدبي ،ولذلك
مغايرة في أشكال المنتج
ُ
ال تخضع أية لغة لنسق جاهز يفرض
عليها من خارج أشكال أثوابها ،غير أن
ما ابتلي به الشعر العربي المعاصر من
تقليد ألنساق الشعر العالمي الوافد،
وما أصابه من تراكمية االعادة والتكرار
لتلك األنساق الجاهزة أفقده فرادته؛
ّ
يكرسها
فالنصوص الشعرية التي
ُ َّ
المسلع نماذج حداثة هي في
اإلع�لام
الحقيقة بعيدة عن روح الحداثة ،كونها
تفتقر إلى مقومات إثبات ال��ذات في
فضاء ثقافي حر يضمن لها الديمومة
واالستمرار.
ّ
مما ال شك فيه أن الساحات الثقافية
ّ
ّ
شعري موسوم
العربية تحفل بنتاج
ب��اإلب��داع ،غير أن حلبات المنافسة ال
ً
يظهر عليها إال من كان محاطا برعاية
أقليمية أو ّ
ّ
ّ
ّ
دولية،
سياسية أو
إعالمية أو
وتبقى معظم األقالم المبدعة المنذورة
لشرف الشعر ورسالته االنسانية بعيدة
عن األضواء ،بمعنى آخر ال حضور لشعراء
يجعلون من ألم المعاناة حبر كتابة،
وذلك إذا استثنينا قامات شعرية ّ
عربية
لها حضور فاعل على مستوى الشعر
العالمي كأدونيس ومحمود دروي��ش
ّ
وغيرهمً ،
علما أن بعض النقاد يتهم
شعر أدون��ي��س ويشك في قابليته
لالستمرار في اآلتي.
ف��رض أدون��ي��س شعره حالة تجل
ً
موسوما بالجدة والحداثة
إبداعي ،فجاء
ً
والفرادة ،وممهورا بلغة أدبية ترميزية
َ
اس��ت��م��دت م��ن م��وروث��ه��ا أص��ال��ت��ه��ا
وق��وان��ي��ن تشكيلها ال��ج��ي��ن��ي ،وم��ن
الفكر األدونيسي ج��دة في األشكال
واألنساقّ ،
فكرس أدونيس الشعر رؤيا
ّ
وضمنه رؤيته
استباق واستشراف،

ّ
ولكن شعره
للكون والحياة واالنسان؛
خلق إشكالية على مستوى المفهوم
الحداثي؛ إذ جعل المقلدون من شعرهم
َ
ولعب تركيب ،وكلمات غير
أحجيات
ٌ
متقاطعة ،وغير مترابطة ،فكانت مشكلة
فرضت نفسها ً
واقعا جعل من األحاجي
ً
إبداعيا ،وصفه بعض ّ
ًّ
تجار الفكر
عمال
بأنه نتاج لحظة فذوذية إبداعية ،ولكنه
في حقيقة تكوينه مولود مشوه في
تركيبه ووظائفه االيحائية واالبداعية،
ّ
وهو بعيد عن على كل معايير التوليد
واالبداع واالبتكار.
ً
رابعا :الحضور الشعري المرتجى
ّ
ّ
العربي إلى
الثقافي
يحتاج الواقع
ّ
نهضة حقيقية تحرر الشعر من التقليد،
وتبعده ،في الوقت عينه ،عن التنميق
ّ
والحشو والصنعة ،ليشكل ظاهرة
فنية إبداعية ترتبط بالتراث بقدر ما
تتجاوز أشكاله ،وتنطق بالحاضر بقدر
ّ
وتجسد واقع
ما تتجه نحو المستتقبل،
االنسان العربي بقدر ما تكون تصويراً
إلنسانيته ،فيأتي الشعر ،بهذه الرؤيا،
ً
جسدا ًّ
نصيا يتحرك بروح اإلبداع النابضة
بالصور وال��دالالت والرموز واإليحاءات
والموسيقى الناطقة بحاالت النفس
ً
ومتوهجا ببوح
البشرية ،وتطلعاتها،
الروح المتمردة على صنمية القداسة،
ّ
والتواقة ،في الوقت عينه ،إلى االنعتاق
من محدودية الزمان والمكان ،ليكون
ً
ًّ
إنسانيا ،غايته خلق حركة
بوحها فعال
شعرية ممهورة بالخصوبة واالبتكار.
مما ال شك فيه أن الشعر العظيم
يفرض نفسه في فضاءات ثقافية حرة،
ً
ّ
لحظات مضيئة في
ويكرسه ال��زم��ان
ٍ
تاريخية الفكر ،وهذا مشروط بتحرير
الفضاء الثقافي من الفوضى واالعتباطية
والمحسوبية ،ومن ثم تطهيره من كل
ّ
يشوه وجه الشعر الحقيقي ويلغي
ما
واالنساني والحضاريّ،
ّ
دوره القيميّ
وهذا مرهون بسلطة الوعي الفكري على
ساحات الثقافة العربية كلها ،وبهذه
َ
السلطة الواعية ذاتها يكون الشعر
نتاج تالقح حقيقي بين الوعي والالوعي
من جهة ،وبين الكون وثقافة الشاعر
وقدراته وموروثه ومعارفه وإمكانياتها
اللغوية التوليدية من جهة أخرى.
ضمن هذه الرؤيا يستطيع الشعر
االعربي أن يخرج على الواقع فيتحرر
من التسليع والتسطيح ،ليمنح الغريب
ً
ً
مغايرا ،ويكسب الواقع
وجودا
والمدهش
ً
ً
ً
مطلقا يجعله زمنا مستقبلياً
تكثيفا
ً
حداثويا ،تتقمصه لغة حية قادرة على
توليد األسئلة وتنشيط حركية التأويل،
ّ
ألن الشعر المحرض على القراءة والتأويل
هو استنطاق صادق ألنا تتشرنق من
ً
بعيدا عن
شوق رغبتها ولهيب قلقها
االنبطاح والتقليد والتسليع والتبعية،
فيتحرر المنطوق من الفبركة والصنعة،
ويدخل فضاء البوح؛ حيث تغرد هيولى
الروح االبداعية الخارجة على المألوف
والمتمردة على الجهوزية والصنمية.
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د .عبد الكريم اليافي ...والشعر
| ر�ضوان ال�سح
حين التقينا في مكتبه في مجمع اللغة العربية ـ دمشق  ، 1997/3/29وهذه النقطة تثير مشكلة
بدمشق ،وكنت قد قرأت مقال الدكتور خلدون صبح عن الفارق ،بالعالقة مع المطلق ،بين الشاعر والنبي ،وبين
ديوانه (حصاد الظالل) ـ حيث جاء في عنوان المقال الشاعر والناظم ،وبين الشاعر الصوفي ـ في التراث
هذا الشطر من الديوان« :يا حمص جسمي من ترابك العربي اإلسالمي ـ والفقيه الشاعر ...والدكتور اليافي
فاعلمي» ـ قلت ألستاذي اليافي ـ رحمه الله ـ وقد أخرج يرسم حدود عالقته بالشعر ،وعالقته بالمطلق ـ من
خالل الشعرـ وفق اآلتي « :لم أصرف جهدي ووكدي
نسخة من الديوان ليضع عليها إهداءه الكريم :
نحوه ( الشعر) ،لم يكن شيطاني مستحوذًا علي كل
يا حمص جسمي من ترابك فاعلمي
أني علــى الحـب القديـم مقيـم االستحواذ ،ولكنه كان ملكًا ناعمًا يثوي بجانبي في
كل عمل أعمله ،وفي كل تصرف أتصرفه ،يوحي إلي
فابتسم لسماع شعره ،وقال :نعم!..
قلت :يقال إن الشطر الثاني من هذا البيت باللفظ ،وبالفكرة أو باللحن بوجه عام »...
إن (الملك) مقابل (الشيطان) يوحي بتحديد
رواية حمصية!..
فاتسعت عيناه بابتسامة من أصبح على (المطلق) بإطار(الخير) ،كما حدث مع (النبي) في مقابل
(الشاعر الجاهلي) ،غير أن االتصال بالمطلق ـ عند
أبواب النكتة .
شاعرنا ـ هو اتصال متواضع مقابل ( االتصال النبوي)،
فقلت :أما الرواية الحقيقية فهي:
وهذا ما عبر عنه بقولـه »:كان ملكًا ناعمًا» .و(االتصال
يا حمص جسمي من ترابك فاعلمي
المتواضع) هو االتصال غير المباشر ،إذ تتوسط علوم
لكـن روحـي فــي حـماة تهيـم
وما كدت أتم الشطر الثاني الذي اخترعته ،بصفتي العقيدة والشريعة ،أوالنظريات الفلسفية والعلوم
حمويًا ،حتى أشرق المكان بضحكة العالمة الكبير ،وراح الوضعية هذه العالقة مع المطلق .
لقد أحب اليافي العلم ،وأخلص له ،ولم ينظر إلى
بعدها يحدثني حديثه الدافئ عن المدن واألصدقاء.
(حصاد الظالل) الذي أصدرته وزارة الثقافة في نفسه ـ بكل تأكيد ـ إال بصفته عالمًا ،وهكذا نظر إليه
دمشق ،في/343/صفحة من قطع الكتاب العادي ،ال تالمذته ـ وأنا أحدهم ـ وال شك أن أستاذنا قد تأثر
يقدمه صاحبه بصفته شاعرًا محترفًا ،أو متخصصا ًفي بأحد مدرسيه ،وكان يترنم بقول اإلمام الشافعي :
ولوال الشعر بالعلماء يزري
اإلبداع الشعري .فالعالمة اليافي هو مجموعة علماء
لكنت اليوم أشعر من لبيد
في عالم  ،وأبحاثه تمتد من الرياضيات والفيزياء
إلى األدب العربي ،مرورًا بالكيمياء وعلم النفس وعلم
فالعالقة (التوهمية) أو(التخييلية) التي يقيمها
الجمال والفلسفة العامة والمنطق وعلم األخالق وعلم الشعر مع المطلق ،يحل محلها في العلم عالقة
االجتماع ...
(واقعية) أو(يقينية) تجعل العالم ينظر إلى الشعر
أما الشعر فيأتي بمثابة
نظرته إلى العبث الذي يروح
المؤنس ال��ذي ي��راف��ق هذا
ع��ن النفس ،وي��دف��ع عنها
العالم في مجاهل انطالقاته،
الملل ـ ف��ي أحسن أحواله
فيحبب إليه المزيد من التوغل
نفعًا ـ ومن هنا يمكن تسخير
واالس���ت���ق ص����اء ،ويخفف
الشعر في خدمة العلم ،يقول
النصب الناشئ ع��ن وع��ورة
الدكتور اليافي « :كنت إذا
المسلك.
دعيت إلى إلقاء محاضرة في
يدرك الدكتور عبد الكريم
موضوع ما أجد أن الشعر أنفذ
اليافي ـ بعمق ـ مكانته في
في القلوب ،وأجمع لألذهان،
الشعر ،أو مكانة الشعر في
فكنت أبتدئ بقطعة شعرية
نفسه ،وقد عبرت بـ(أو) ألقول
تناسب الموضوع ،وال سيما
إن العبارتين مترادفتان في
إذا ك��ان��ت ال��م��ح��اض��رة في
موقف اليافي م��ن الشعر،
بلد من البلدان السورية أو
فهو قد أخذ من إبداع الشعر
العربية .كنت أبدأ المحاضرة
بقدر ما أع��ط��اه ،وه��و يدرك
ب��ت��ح��ي��ة ال���ب���ل���د ووص����ف
ه��ذا بامتياز ـ كيف ال وهو
م��ح��اس��ن��ه��ا وخصائصها
د.عبد الكريم اليافي
صاحب كتاب (دراسات فنية
وشمائل أبنائها ،ثم أنتقل
في األدب العربي) ـ فيقسم
إلى المحاضرة .
المهتمين بالشعر إلى فئتين  :األولى ترى فيه تكملة
وإذا كانت المحاضرة في ناد أو مؤتمر أو مهرجان،
لحياتها ،والثانية ترى فيه جوهر حياتها ،وحقيقة كنت في الختام ألخص البحث في قصيدة شعرية
وجودها .ويضع نفسه ـ بال تردد ـ في الفئة األولى.
تذكر ما قلته في محاضرتي ،وتؤكد الجوانب التي
هناك نقطة أراه��ا على ق��در كبير من األهمية أردت إبرازها .كأني أنير بالشعر تلك الجوانب كي
في فهم نظرية الشعر العربي ،وهي عالقة الشاعر تبقى في األذهان».
ٌ
ٌّ
بالمطلق ،أو بينابيع الحقيقة والقيمة .وقد تحدثت
هذا موجز نظري لعالقة العالمة اليافي بالشعر.
ع��ن ه��ذه النقطة ف��ي دراس���ة ب��ع��ن��وان( :الطللية أما الجوانب التطبيقية لقصائد الديوان التي جاءت
الجاهلية  :لحظة الشعر األولى) نشرت في :الموقف في أربعة أقسام  :البيتيات ـ المتنوعات ـ األشعار
األدبي ـ دمشق ـ آب  ، 1995وأخرى بعنوان(:الشعر األجنبية المترجمة ـ أشعار في نجوم الفكر والشعر ،
اإلغريقي والفلسفة) نشرت ف��ي :األسبوع األدبي فتتطلب وقفة خاصة.
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روضة حسني

األديبة التي ّ
محرمات الكتابة
تخطت ّ
| عي�سى فتوح

روضة محمد حسني ّ
قاصة وشاعرة وصحفية
ّ
ومديرة تحرير مجلة (االقتصاد العالمي) اللبنانية.
ّ
ولدت عام  1973في دمشق ،وتلقت دراستها
االبتدائية في مدينة (مكناس) بالمغرب .بسبب
عمل والدها مدرسًا للجيولوجيا في جامعتها ،وقد
ّ
تعرفت في خالل السنوات التسع التي قضتها
هناك على عادات أهل المغرب وطقوسهم في
األعراس واألعياد واالحتفاالت ،وأتقنت إلى جانب
ذلك اللغة الفرنسية.
ّ
حين عاد والدها إلى الوطن – حيث تسلم
منصب مدير االمتحانات في وزارة التربية – زارت
في طريق العودة الدول األوروبية الواقعة بين
ّ
المغرب وسوريا ،وتمتعت بمشاهد المدن الجميلة
التي ّ
مرت بها ،وانطبعت في ذاكرتها.
أقامت األسرة بعد الوصول في حي (الشاغور)
ّ
مدة ثالث سنوات ،في منزل عريق دمشقي الطراز،
ّ
ّ
والكباد
تظلل باحته أشجار النارنج والليمون
والياسمين ،وقد ترك هذا المنزل أعمق األثر في
نفسها؛ بل غدا نبض ذاكرتها ،بما كان يفوح
في أرجائه من روائح عطرة جميلة ،تبهج النفس،
وتنعش القلب.
ّ
حين نالت شهادة الدراسة الثانوية الفنية،
ّ
تزوجت وأنجبت ولدين ،فوقفت أعباء األسرة وتربية
األوالد عقبة في سبيل متابعة تحصيلها العالي،
ّ
لكنها ّ
أصرت بعد ذلك على نيل شهادة الدراسة
الثانوية (الفرع األدبي) التي فتحت أمامها فرصة
االنتساب إلى كلية اإلعالم في جامعة دمشق.
ّ
األم��ري��ن في
تعترف روض��ة بأنها ذاق��ت
دراستها ،ومشوارها األدبي في ُ
ناخ أقرب إلى
م
ٍ
المستحيل ،بسبب الظروف الصعبة التي أحاطت
ّ
بها ،كما لو أنها «ارتكبت عصيانًا شرقيًا ال ُيغتفر»،
ّ
لكنها استطاعت بصبرها وتصميمها أن تتخطى
الصعاب ،وتضع قدميها في ّأول طريق المستقبل.
ّ
الكتابية منذ أن كانت في
ب��دأت تجربتها
الخامسة عشرة من عمرها ،فكتبت الشعر سرًا؛ّ
إذ كان ُم ّ
حرمًا عليها أن تبوح بمكنونات نفسها
ّ
وتعبر عن مشاعرها الفياضة ،لكنها لم تأبه لكل
ُّ
ّ
المحرمات التي كانت تتهم بها.
ُ
تقول :إن اسمها حملها أعباءه كثيرًا وحملته
أعباءها وتناقضاتها وأحالمها ،وإن العالم له
وجهان ،فعلينا اكتشاف ذاك الوجه اآلخر غير
الذي نراه.
نشرت قصائدها النثرية خفية في (جريدة
الثقافة األسبوعية ،وجريدة األسبوع األدب��ي،
ّ
وج��ري��دة تشرين) وم��ج�لات (الموقف األدب��ي،
والثقافة ،وال��م��رأة العربية ،وال��دب��ور ،وص��وت
ّ ّ
ّ
القصة
ث��م اتجهت إل��ى كتابة
فلسطين،)...
ّ
ّ
القصيرة ،وقد حصلت أول قصة كتبتها عام
 2003على جائزة األدي��ب (أدي��ب ّ
عباسي) في
األردن على مستوى الوطن العربي ،فزادها الفوز
ثقة بنفسها ،وإقدامًا على دخول ميدان الكتابة،
ولم يعد ّ
يهمها شيء «م��ادام الله معها» ،وقد
نشرت جريدة تشرين صور تكريمها في االحتفال
ّ
الذي أقامه اتحاد الكتاب العرب للفائزين بهذه

الجائزةُ ،
فدهش أهلها من هذه المفاجأة غير
ّ
المتوقعة.وكانت هذه النقطة محور تحول جذري
إيجابي باتجاه دراستها وأدبها ،ليتحول العصيان
الشرقي إلى محطة مفخرة من أهلها وكل من
دعم
عارضها ،ولتتحول المحرمات الكتابية إلى
ٍ
وافتخار من قبل وال��ده��ا .ال��ذي دفعها بقوة
لالستمرار بعنفوان أقوى وعلى أرض ثابتة أكثر.
في عام  2004شاركت في المسابقة نفسها،
ففازت ّ
قصتها (دائرة النار) بالجائزة األولى وكانت
قصة تكتبها بعد ّ
القصة هي ثاني ّ
هذه ّ
قصتها
األولى (ما قبل المغيب).
تأثرت بجبران خليل من حيث الدالالت األدبية،
والوقوف على العتبات المظلمة والحادة لتسليط
الضوء عليها ،وعلى هؤالء األشخاص الرافضين
الخروج من جسد األلم.
شاركت روضة في العديد من األمسيات األدبية
ّ
القصة
والثقافية والمهرجانات مثل :مهرجان
القصيرة جدًا في حلب ألع��وام ّ
ع��دة ،ومهرجان
ّ
القصة القصيرة جدًا في (نوى)  ،2009ومهرجان
القصة القصيرة في (السلمية) ،ومهرجان ّ
ّ
القصة
القصيرة جدًا في مدينة (فيق)  ،2005ومهرجان
ّ
ات��ح��اد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين،
ّ
وغيرها ...كما شاركت في ملتقى (حق العودة)
الفلسطيني بدمشق بصفة صحفية ...وهي عضو
ّ
عامل في اتحاد الصحفيين السوريين.
آثارها األدبية
 -1وتطول الحكاية – قصص – دار الميراد
– دمشق
 -2ذات مساء – قصائد نثرية – دار الميراد
– دمشق.

وجزعي مقطوع
غيرتني السنون يا صديقتي...

روضةحسني

ُ
ُ
شام !..خسئ الطغاة...
إن قالوا بالذل نرضى
ال ّ
ورب الشام...
ّ
ُ
َّ
َ
َ
األحرار ،لنشعلن نار جهنم
نقسم قسم
ِ
عيونهم
فوقهم ،في ِ
من تحتهم ،من ِ
يديك حجارة من سجيل
نحن في
ِ
يمناك
فاقذفي ،سلمت
ِ
َ
بوركت ُ
يد الشام...
اقذفي،

الزمن والصداقة في شعرها له دالالت��ه من
حيث إعطاء العقل والحس األهمية في التصور؛
حيث يتحول الرمز إلى ص��راع متعدد ال��دالالت
شعرها
أهدت روضة حسني ديوانها (ذات مساء) إلى واألبعاد في تفاعله وتأثيره؛ تقول في قصيدة
ّ
الشام بهذه العبارات النابضة بالصدق (غيرتك السنون):
دمشق
والوفاء واإلخالص قائلة« :سألني أحد الغرباء :ماذا
غيرتك السنون يا صديقتي
تعني دمشق؟ فرفعت رأسي بشموخ وقلت :الدال
ّ
فأوقفي زحف الحزن اللجوج إليك
دمي ،والميم مولدي ،والشين شرفي ،والقاف قسم
اخلعي ثوب الحداد
قطعته على نفسي أن يكون دمي ومولدي فداء
َّ
عيني
وارتدي ظالل
للشام» ...فال غرابة أن ّ
تعبر عن عشقها الصوفي
ّ
َبم التعلل؟
لها في قصيدة (قربان للشام) ،ويبدو أن االغتراب
ُّ
لك
والكف المبتور األصابع قد تدلى ِ
الطويل عن الشام ،قد ّأجج مشاعر الحنين والشوق
فامسكي به
إليها ،فهي تخشى عليها النار والهواء والمطر
جرح
على
جرحًا
ٍ
قائلة:
قد تمادى النزف وتركني شريانًا مقطوعًا
ُ
في آخر الشطآن
مسحت من جبين الوقت ّ
تعرقه
وجئت ّ
أجر ذيول.الزمان أللقاك..
ّ
ّ
َ
وتعود لتخبر أن الزمن غيرها هي أيضًا:
أطوي في الروح راية حنيني إليك
َ
َ
عليك َ
والمطر
والهواء
النار
قد خشيت
ِ
أنا اآلن..
بحر بال بحر
وتنتفض للدفاع عن الشام العزيزة على
ّ
ّ
ونار...
قلبها ،وتقسم أنها ستشعل نار جهنم في وجه
ورماد..
الطغاة الذين يضمرون لها ّ
الشر ،ويريدون أذاها،
وأشياء للبوح وأخرى لالحتراق
وزرع الفتنة فيها:
قلبي برعم أخضر

قصصها
ّ
ض��م كتابها (وت��ط��ول الحكاية) ع��ددًا من
القصص القصيرة م��ث��ل( :للعمالقة فقط،
الصاعدون هبوطًا ،عندما يكون القتل ّ
مرتين،
ّ
وتطول الحكاية ،أنا الموقع أدناه ،صاحبة السعادة،
ّ
ترويض التماسيح ،سرقة ،في كف عرافة ،دائرة
النار) ...إضافة إلى عدد كبير من القصص القصيرة
ّ
والمتمسكين بها،
جدًا التي أضحت من روادها
والداعين إليها بحماسة.
ّ
تدور قصة (أنا الموقع أدناه) حول رجل يدعى
ّ
(أحمد) اتهم بسرقة عنزة البيك ،علمًا أنه كان
غائبًا عن القرية ّ
طويلة بقصد الدراسة ،فخاف
مدة
ٍ
جميع سكان القريةّ ،
ودب الرعب في نفوسهم،
وحسبوا لهذا الخطب َ
الجلل ألف حساب...
ُ
ولما استدعي أحمد إلى مخفر الدرك للتحقيق
معه حول سرقة العنزة ،أقسم أنه ال يعرف عنزة
البيك وال البيك نفسه ،فمن ذا الذي يجرؤ على
سرقتها في وضح النهار؟! وقبل أن ينهي دفاعه
عن نفسه ،بأنه كان غائبًا عن القرية التي عاد إليها
ُ
للتو ،ضرب وأدخل زنزانة السجن ،وهو معصوب
ّ
العينين ،ولما فك العصابة قرأ هذه العبارة« :أنا
ّ
ّ
الموقع أدناه طاهي البيك ،قد طلب مني البيك
أن أذبح عنزته إلعداد وليمة على شرف الباشوات،
ً
وعندما ذبحتها أمر بقتلي قائال :وهل يأكل البيك
لحم إناث الماعز يا أحمق؟!».
لقد امتازت هذه ّ
القصة بالطرافة والسخرية،
حيث حاولت الكاتبة أن تدافع فيها عن المظلومين
والمسحوقين في المجتمع ،وما يتعرضون له من
ّ
ّ
الذل والمهانة على أيدي الحكام الظالمين وخوف
الناس من رجال السلطة الذين يثيرون الرعب في
نفوس الضعفاء واألبرياء.
أم��ا القصص القصيرة ج��دًا فقد ضمنتها
الكثير من االنتقاد لما يسود المجتمع من فساد
ّ
ّ
وغش ورشوة ،وبخاصة بعض الموظفين الذين
يبيعون ضمائرهم مقابل حفنة من المال...
ّ
ففي ّ
(ال��ح��د) تساءلت باستغراب:
قصة
ّ
«لماذا كلما دخلت دائرة حكومية رأت الموظفين
والمسؤولين يمعنون النظر في أكفهم دون
أن تجرؤ على سؤال أحدهمِ :ل َم؟ ولكنها حينما
ّ
توظفت ،ص��ارت مثلهم تمعن النظر في كف
يدها ،وهي تحمد الله والوطن ألنه ال ُيقام ّ
حد
السرقة في بلدها!».
ّ
وتتحدث في قصة (وط��ن) عن أدي��ب كبير
استقبله الرسميون والصحفيون بحفاوة بالغة
إلثبات أن الوطن ّ
يكرم أبناءه المتميزين ،ولكن
ّ
األديب تذكر فجأة أنه في غير وطنه!
وتنتقد في ّ
قصة (مسؤول) وع��ود الذين
انتخبوه بأنه سيحقق مطالبهم وحاجاتهم
ّ
الملحة ،لكنه حين نال مأربه ،زحف إلى أقرب
صنبور ماء ليطفئ جمر وجهه ،وراح يتمتم:
البقية ......................ص22
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وجوخ
يوميات جوالني وعصام ُّ
| د .يا�سني فاعور
«يوميات ج��والن��ي» المجموعة القصصية
الثالثة للقاص عصام ُّ
وج��وخ بعد مجموعتيه:
«أقاصيص جوالنية  ،»2001و«الخروج على دائرة
الوهن  ،»2001تقع في مئة وخمس وأربعين
ُّ
وتضم اثنتي عشرة قصة قصيرة مرقمة،
صفحة،
ُّ
ومشاهد من الفصل األخير ،وتضم أربعة عشر
مشهدًا مرقمًا.
أط��ول قصص المجموعة قصة «غ��رب��ًا إلى
وأقصرها
الجنوب» ،وتقع في خمس عشرة صفحة،
َّ
القصص« :االتجاه الصحيح ـ الصديقان مرشح
ُّ
مدير ..ولكن» ،وتقع كل منها في أربع صفحات.
وحملت المجموعة ع��ن��وان القصة الخامسة
«يوميات جوالني» ،وص��درت عن اتحاد الكتاب
العرب عام .2004
ُ
أهديت المجموعة «إلى األهل المنزرعين في
ربا الجوالن» وإلى العيون الرانية إلى تالل الجوالن،
وإلى الحالمين باللقيا وإن طال المدى ،وإلى شموخ
جبل الشيخ ،وإلى جراح الشهيد ،وإلى روح الفقيد
المجيد ،وإلى جالل اليوم الموعود ،وإلى والدي
الشيخ الجليل يتابع األخبار في ليالي األسى..
وإلى( »...ص.)5
جاءت القصص «العمالق ـَّ يوميات جوالني ـ
رجل على ناحية الشارع ـ مرشح مدير ـ ولكن ـ
وضاع العمر عنادًا ـ رحلة إلى المجهول ـ أنقذيني
ِّ
راو عارف بضمير المتكلم ،وجاءت
يا أمي» بلسان ٍ
َ َ
القصص «االتجاه الصحيح ـ كفرسي ِرهان ـ غربًا
راو عارف بضمير
إلى الجنوب ـ المقت» بلسان ٍ
َّ
الغائب» ،وانفردت قصة الصديقات بأنها جاءت
على شكل حوارية.
وكما َّ
تنوعت القصص في أسلوب السرد،
َّ
تنوعت في الشكل أيضًا .فقد جاءت في شكلين
ِّ
متميزين :األول ،وجاء بشكل القصة القصيرة،
والثاني فقد حمل اس��م «مشاهد من الفصل
األخير» وجاء به أربعة عشر مشهدًا مرقمًا.
أم��ا القصة فجاءت في شكلين متميزين:
األول ،وهو شكل القصة المألوف «مقدمة وحبكة
وخاتمة» ،وجاءت به القصص« :االتجاه الصحيح ـ
َك َف َ
رسي ِرهان ـ الصديقان» ،وشكل قصة المقاطع،
وب��دوره جاء في شكلين :األول القصة المرقمة،
وج���اءت ب��ه القصص« :يوميات ج��والن��ي (أرب��ع
مرقمة ومعنونة ،األول فيها في مقطعين
مقاطع
َّ
َّ
مرمزين ـ مرشح مدير ولكن (أربعة مقاطع) ـ المقت
َّ
(ثالثة مقاطع)» .والثاني القصة المرمزة ،وجاءت
به القصص« :غربًا إلى الجنوب (خمسة مقاطع)
ـ العمالق (مقطعان) ـ رجل على ناحية الشارع
(ثالثة مقاطع) ـ وضاع العمر ِعنادًا (أربعة مقاطع)
ـ رحلة إلى المجهول (مقطعان) ـ أنقذيني يا أمي
(ثالثة مقاطع)».
وب��دوره��ا المشاهد ج��اءت مرقمة ومعنونة
متفاوتة في عدد صفحاتها ،فقد جاءت المشاهد
اآلتية «األباشي ـ المفاجأة ـ المهاجر ـ انهيار ـ
المحرقة ـ مقبرة منسية ـ المندوب» في صفحة
واح���دة .وج��اءت المشاهد اآلت��ي��ة« :السقوط ـ
في الحلم ـ خطاب الدم ـ عصفور بال جناحين ـ
صحافيون بال حدود ـ استالب ـ عبر األثير» ،في
ٌّ
صفحتين .وجاء كل من المشاهد «خطاب الدم ـ
األباشي ـ المفاجأة ـ عصفور بال حدود ـ استالب»
في مقطعين َّ
مرمزين.
َّ
ُ
وانفردت قصة «خطاب الدم» بأنها عنونت بـ
«قصة شعرية».
تعالج قصص المجموعة موضوعات متعددة،

تلعب ال��ذاك��رة دورًا مميزًا في استرجاع هذه
اليوميات ،ولم يكن اختيار القاص عنوان قصته
الخامسة «يوميات جوالني» عفويًا؛ بل كان عن
سبق إص��رار وتصميم ،وإن رتبت قصته هذه
الخامسة في مجموعته ،فذلك يعود لغاية في
نفس القاص ،يمكن مالحظتها بسهولة.
من فيافي الخليج ابتدأ ،أطلق العنان لذاكرته،
فتداعت الذكرياتَّ ،
وعبر عن ذلك بقوله« :لحظة
ِّ
االنعتاق تولد الحرية» ،االنعتاق من الصمت،
ومن الحزن والمعاناة ،إلى التعبير عن هذه الحال،
وكانت رحلة االنعتاق َّ
«هده الشوق إلى مالعب
الصبا ..إلى ربوع شبابه ..إلى الفردوس الجوالني
الفقيد» (ص  ،)7تمامًا كما كان انعتاق العصفور
ً
الثالث طالبًا حريته ،ومفضال الحرية على القفص
ِّ
الذهبي ،مؤكدًا على مقولته« :القفص سجن مهما
كان مريحًا وآمنًا ،من يلج األسر بملء إرادته؟! من
ُّ
ويحن إلى عبوديته؟!» (ص .)8
يتحرر
حدد الهدف (االنعتاق)َّ ،
وإذا ما َّ
حدد (االتجاه
َ
«ك َف َ
رسي
الصحيح) ،وابتدأ رحلة الذاكرة في قصته
رهان»ِّ ،
مرمزًا القتالعه من جوالنه بشجرتي التفاح
ِ
وشجرة التوت من حديقته للتوسع في غرف
َّ
سكنه بتوصية من وال��ده ال��ذي علمه «ازرع وال
تقطع» ،فيبست األول��ى ،وأزه��رت الثانية «بغير
لونها القديم ..بغير مذاقها القديم ..بغير عطرها
القديم ..القوام ..بغير قوامها القديم ..بانت
ِّ
كفتاة عجوز» (ص  ،)16ليؤكد منزلة الموطن األول
َّ
ٌ
«وشم على صفحة الذاكرة» (ص .)11
بأنه
وك��ان االتجاه الصحيح «غربًا إلى الجنوب»،
والعائد هذه المرة هو «عابد» الذي خاض الحرب
دفاعًا عن الجوالن والقنيطرة وذاق مرارة النزوح
وعذاباته ،وعشق جبل الشيخ «يا جبل الشيخ ،يا
قطر الندى» ،يعود اآلن ليجد القنيطرة عاليها
سافلها ،فيتساءل إذا كانت القينطرة هكذا ،فما
ِّ
ويحدث نفسه في (مونولوج)
هو حال قريته؟!
ُّ
ِّ
معبر «أنا الدليل وأفتقر إلى من يدلني ،وها قد
ضاع الطريق ..حتى البوصلة في جيبي ال أثق بها..
ُر ُ
ميت إلى الخراب ..نأت عني الهضاب ..انقطعت
ُّ
سبل األحباب ..ليتني ما أتيت ..ما رأيتُ ..مت في
ذاك الزمن ..جعفر رمى الدبابة ..أنور َّ
تأبط رشاش
(السامو بال) َّ
ِّ
غرب وما رجع ..صبري ما هرب ..عويد
بالمقالع» (ص  .)31يهوي برأسه على التراب
األحمر الندي ثم يستلقي على جنبه منكسر
الفؤاد تمامًا صامتًا ..زائغ ٌ العينين بال نأمة ..بال
رسل بحقه هاتف ُم َّ
حركةُ ،وي َ
سجل إلبالغ والده
ُّ
الدكتور نذير لتسلمه ومعالجته (ص .)32
وح��ال��ة ال��ض��ع��ف ال��ت��ي يعيشها ال��وال��د
الشركسي في مخيم النزوح تعيده إلى فترة
الشباب والقوة؛ حيث كان الوالد عمالقًا ،ويشهد
على ذلك الكبير والصغير «يا إلهي غير قادر حتى
على النهوض ..أنهكته مخالب السنينَّ ..
قوضته
انكفاءات النزوح ..هشاشة العظام فقر الدم..
القصور الكلوي ..نقص التروية» (ص .)38
ِّ
ُيذكره بعقوبته في البيادر «أما زال جلدك
ُّ
يحكك ..في البيادر ،أعالج موضوعك ،ولك حق
الخيار» (ص  .)39ويوصيه بقوله «أيها التويجر
َّ
َّ
َ
َ
المكار ..مهما َ
واغتديت تعلم
واشتريت،
بعت،
َ
َ
فعل الخير ..ال تنس من أين أتيت..؟! ..من بركات
الجوالن ُ
لحوم األكتاف ..حلوم األسالف» (ص .)39
وتنقل «يوميات ج��والن��ي» حياة األستاذ
ً
ابتداء من شكوى الجيران
عبد الله في بلدته
(األستاذ منصور) صوت الماء المتسرب من مزراب

عصام ُّ
وجوخ

سطح بيته ،إلى أصوات بائعي المازوت والعوجا
ً
والحليب ،واستخدام (التيفال والكريستال) بدال
من (البالستيك واأللمنيوم والنحاس) ،تحت
نافذته ،وطلبات الجيران من قهوة وخبز وطعام،
َّ
يستعد الستقبال الضيوف
وطلب الحاجة منه أن
شقيقة زوجته (الحاجة) صبحية وأوالده��ا يوم
االثنين اآلتيين من الضيعة إلى الشام (ص .)49
ِّ
ً
ابتداء
تصور حياة الجوالني،
اليوميات التي
من منتصف الليل وذكريات األحالم ،وقلق مزراب
الماء ،مرورًا في الصباح الباكر وأصوات الباعة ،وعناء
العمل ،واالستراحة في المنزل والحياة األسرية،
واستقبال الضيوف.
ِّ
وتحلق خياالت الذكرى في قصة «الصديقان»،
ولقاؤهما بعد ف��راق ،وآم��ال العودة إلى الجوالن
الحبيب «فأنا جوالني ،وآيبون بإذن الله» (ص .)62
وضيق الحياة في قصة «رج��ل على ناصية
الشارع» ،والعودة ألحالم الماضي وآماله وذكريات
األه��ل «الحاج موسى والمحتلون الذين قتلوه
محاولين اجتثاث المقاومة» (ص .)56
والحكمة في قصة َّ
ولكن»،
مدير..
«مرشح
ُ ِّ
ِّ
وف��رض الحياة «ل��ك��ل مجتهد نصيب ..رش��ح
لمنصب مدير إقليمي» (ص  ،)67ولعبة اليد العليا
َّ
في إتاحة الفرص أو إغالقها «إنما للجهة األعلى
الرأي األخير ..العوائق في اللوائح» (ص .)69
ونضال المرأة في قصة «وضاع العمر عنادًا»،
المرأة األرملة التي استشهد زوجها وترك لها
مسؤولية رعاية ابنها الوحيد ،وقد أنهكها اإليجار:
«من بيت إلى بيت ..قولي من جحور إلى أوكار ..لم
تكن باليد حيلة ،أرملة وفتى طالب يتيم ،وضيق
ِّ
المؤجرين» (ص
ذات اليد ،وضيق عين السماسرة
.)75
ّ
واألم الرائعة التي «تسلمت لواء المسؤولية
بعد استشهاد أبي الفالح في حرب حزيران ،وهي
ما تخاذلت ..أخت الرجال والذمار ..بقيت إلى اآلخر..
ً
ُ
طفالَّ ..
ضحت بشبابها من أجلي ..كابدت
كنت
صامتة من الفاقة والحرمان ..حوصرت بعيون
الطامعين فيها ..جمالها الجوالني سلب عقول من
يراه» (ص .)74
ِّ
وتقدم قصة «المقت» مشكلة اجتماعية ،زواج
االبنة من القريب الكهل المغترب ،وضياع العمر

ِعنادًا ،والصحوة قبل فوات األوان «قدري أن أنأى
بنفسي عن الترنح صريع غانية ثانية ..ما بإمكاني
الفشل ..كفاني م��رة ،ول��ن أك��ون الرجل الثاني
مطلقًا» (ص ...)80
ِّ
وت��ق��دم قصة «رح��ل��ة إل��ى المجهول» حلم
المستقبل ال��ذي لم يتحقق للعروس ُ ،ويكون
قدرها كقدر ِّأمها النازحة ِّ
«أمي النازحة قدوتي»
(ص )99؛ حيث يقول زوجها« :حقًا أتمتع ..تتمتع
معي زوجتي العروس ..المسكينة اقتلعتها من
شهر العسل ..يا للسخرية!! من الغطاء الجوالني
األخضر ..إلى قحط الرمال ..إلى األعماق المخيفة،
َّ
اللهم
ومجاهل السكون المطبق ..ال زرع وال ضرع..
إال الشويكات يابسة يتيمة ،والجمال قليلة العدد
مستنفرة ..أو تكاد تنعدم» (ص .)97
وصرخة استغاثة االبنة في قصة «أنقذيني
يا أمي» طالبة نجدتها في محنتها مع زوجها،
الزوجة التي تسرد ذكريات حياتها الجوالنية على
العكس من زوجها الذي ال يذكر شيئًا من ماضيه،
وتجود قريحته كما في األيام الخوالي «الجمال
األخاذ ملك يميننا ونحيا في اليباس ،وفي الجفا»
ً
(ص  .)118حيث تلعب األم دورًا متعقال إيجابيًا
في إصالح ذات البين بين ابنتها وزوجها.
تبدو المجموعة ذكريات يشي عنوان المجموعة
بها «يوميات جوالني» ،ومن قصة العنوان تنطلق
َّ
ِّ
ومقدمة أحداثًا
الذاكرة موظفة أسلوب التداعي،
ِّ
وصورًا تذكر القاص بجوالنه الحبيب ،يربط بين
ما أصاب جوالنه من دمار ،وما أصاب بغداد في
المشهد الثاني «خطاب ال��دم» ،كما يربط بين
صمود الجوالنيين وصمود العراقيين في المشهد
الرابع عشر «عبر األثير» ،وقد ربط علي المزعل بين
ما أصاب بغداد والعراق من خراب ودمار ،وما أصاب
قريته كفر حارب والجوالن من خراب ودمار وتشرد
في مجموعته «قبلة ألمي ...قبلة للتابوت».
إنها «سيرة نظيفة ..في طياتها روايات سارت
على ألسنة الكبار والصغار ..دارت خالبة األلباب
في الجوالن الرحب ..أفعال خارقة كاألسطورة..
تراها محبوكة بخيوط المبالغة الواهية» (ص .)35
يشترك فيها أسلوب الوصف الخارجي ُّ
«يمد
ُّ
َّ
رأسه خارجًا مستطلعًا ..يبش وجهه المغضن..
البقية ......................ص22
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حوار مع القاص منذر فالح الغزالي
حوار  :فاديا عي�سى قراجه
مهما اختلفت األساليب يبقى الجمال أحببت األدب قراءة ,ووجدت أنه أقرب الوسائل
شرطًا الزمًا في أي تجربة قصصية .ألن األصل إلى روحي للتعبير عن اختالجات الجمال في
في الفن هو الجمال ,من دون أن يفقد دوره داخلي فجربت الكتابة ,وال أزال أجرب.
الحياتي والفكري.
ه��ذا الكالم يحيلنا إل��ى الشق اآلخ��ر من
الحداثة ـ كما أعتقد ـ هي تركيب جديد السؤال .فالقصة القصيرة كما أراها ,وأمارسها
قائم على استيعاب التراث ,والجدال الواعي هي سرد موجز يقوم على اقتناص لحظة ,أو
الحيادي معه ,ثم بناء مركب حداثي ليس هو حالة ,أو حدث من نهر الحياة الصاخب ,يتم
التراث ,وال نقضه؛ بل مركب جديد يحوي عناصر معالجته فنيًا بعناصر محددة من حبكة وحوار
من كليهما.
وأبطال وزمان ومكان...
ٍّ
وهذه المعالجة تختلف من قاص إلى آخر
ل��و أردت أن تدخل المعبد القصصي بحسب أسلوبه ,وقوة تخيله .ومهما اختلفت
*هناك من يتهم المرأة بأنها تكتب ذاتها
الغزالي ،يجب أن تخلع كل ما يعلق بذهنك من األساليب يبقى الجمال شرطًا الزمًا في أي تجربة على الورق ،وال يمكن أن تخرج من هذه المعادلة،
توصيفات قصصية تتوزع على خارطة القص قصصية؛ ألن األصل في الفن هو الجمال ,دون فماذا عن الرجل؟ لمن يكتب ،وماذا عن التجربة
الجديد ..
أن يفقد دوره الحياتي والفكري.
الشخصية للكاتب؛ هل هو بريء أو منفصل عن
ليس هذا وحسب؛ عليك أن تعيد ارتداء
جوانيته عندما يشرع في الكتابة؟
ً
المعطف التقليدي للقص ,وال أقصد هنا
*أنت مهندس حيث األرقام التي ال تجعل
**ال أعتقد أن كاتبًا ما ـ رجال كان ,أم امرأة ـ
بشكل أو آخر .هذه
التقليدي بمعناه السلبي ،وإنما هذا التدرج للذهن هذا البريق الرومانسي الذي يحتفي به يكتب وهو منفصل عن ذاته,
ٍ
القصصي من فكرة ومعالجة وخاتمة تحمل نصك ..ماذا تحدثنا بهذا الخصوص؟
الذات تظهر في أسلوبه ,في المواضيع التي
المفارقات التي تعطي للقصة أكثر من نهاية ..
**الهندسة مهنتي .وما دمت ال أملك مهنة تؤرقه ,في درجة ثقافته التي تظهر بين سطور
للقاص منذر فرشاة لونية رصينة ال يمكن أخرى للعيش ,فال بد من اإلخالص لمصدر رزق النص و طبيعتها ,قصد ذلك أم لم يقصد .أما
أن تخدش حياء القصة؛ فهو أب حريص على عائلتي.
لمن يكتب الكاتب .أعتقد بأن الكاتب حين
الذوق العام لبناته (قصصه) ..
وأن��ا ـ حتى في غبار العمل واألرق��ام ـ قد يعالج قضية م��ا ,وينشرها في نص أدب��ي,
يدهشك بلغته الرومانسية التي يحاول تخترق ذهني فكرة أو جملة أو صورة ما تفتح يتصور أن جميع الناس سيطلعون على نصه,
الكثيرون أن يدفنوها غير آبهين بأن للقصة النوافذ لقصة جديدة ,أو تفك استعصاء قصة بمعنى أنه يكتب لكل الناس حسب تصوره.
الرومانسية جمالية تعيدنا إل��ى زم��ن اآلب��اء بدأت بها.
المؤسسين ..
الكتابة الحقيقية تكون في ساعات الليل؛
*ما رأيك بالمشهد الثقافي العربي بشكل
صدر للقاص منذر فالح الغزالي مجموعة حيث السكون ،فأصارع األفكار وأكتب أو أقرأ ،عام ،والسوري على وجد التحديد؟
قصصية واح��دة ،وعدد من المخطوطات التي ألني في هذه الوحدة الجميلة أكون أنا ,بال أي
**كما تعلمين ,هذا السؤال من األسئلة
تنتظر الوقت المزدحم بأولويات أهم من إصدار مؤثرات خارجية.
التي تتكرر كثيرًا ,وستظل تتكرر .وتكرارها
مجموعة قصصية ..
يدل على أن شيئًا ما غير طبيعي في المشهد
يقول المبدع منذر في مقدمة مجموعته
بشكل عام .وال يستثنى المشهد
*ما هي أول قصة كتبتها ،ومن كان القارئ الثقافي العربي
ٍ
القصصية (الهجرة إلى الوطن) :
األول؟
الثقافي السوري من ذلك .وهذا انعكاس صادق
«وم��اذا بعد؟ ها قد كبرت البنات – بنات
**القصص األول���ى التي كتبتها كانت للوضع العربي على العموم ,أقصد مشاكل
أفكاري -وآن زمن الفراق ,سيغادرن إلى بيوت كثيرة ,وهي متأثرة بشكل كلي من قراءاتي التنمية والحريات .فمجتمع متخلف في قضايا
غير بيتي ,وسيعشن في رؤوس غير رأسي ».
المبكرة لجبران ,والمنفلوطي ,وه��ذا العالم التنمية والمجتمع المدني ,لن ينتج مؤسسات
ومن هذه النقطة بالذات يسعدني أن أكون الرومانسي ال��ذي يناسب كثيرًا حالة الفتى ثقافية قادرة على النهوض بالثقافة ,هذا ال
أول متحاورة مع القاص منذر كي نفتح األبواب المقيل على الحياة من خالل شباك حبيبته .يعني أننا ال نملك أشخاصًا مثقفين ,ولكنهم
ونغرف من تجربته القصصية ،ونتعرف على ثم بعد ذلك تأثرت بتولستوي وعالمه الفكري مثقفون بمجهودهم الفردي ,تأثيرهم لم يصل
أسرار القصة التي أحاطها بعنايته ,وحافظ على والروحي .ولكن ـ لألسف ـ لم يبق منها أي قصة إلى عموم المجتمع .فهم أشبه بالجزر المعزولة
أبجدياتها من رياح التغيير ..
على قيد الحياة ,وإن بقي تأثيرها.
في محيط واسع .لذلك وصفوا بالنخبة.
*بداية نريد أن نتعرف إلى المبدع منذر
القصة األول��ى التي قرأتها أم��ام الناس
ً
بالطريقة التي يراها األنسب له ,ثم لنعرج قليال هي قصة (في تلك الليلة) التي افتتحت بها
*دخ���ل مصطلح القصة القصيرة ج��دًا,
على تعريف القصة القصيرة من وجهة نظره مجموعتي األولى ,وأول من قرأها صديق قديم وشرعت األق�لام تهتك ستر هذا المصطلح,
بعيدًا *عن التنظيرات التي نقرؤها هنا وهناك .لم يبد اهتمامًا حقيقيًا بها.
والسؤال ما هو الحد الفاصل بين القصة العادية
**لنتفق بداية على أن كلمة مبدع وصف
والقصيرة جدًا؟! هل يحددها عدد الكلمات أم
كبير أشكرك عليه ,لكنه ال يتناسب مع تجربتي
*من يصنع المبدع؟ الظرف ،تعدد القراءات ,أن للمصطلح ضوابط وأسس تجدها أهم من
المتواضعة ,أنا باختصار إنسان أعشق الجمال ,أم اختالف الثقافات ,حالة وجدانية تكون هي االلتزام بعدد السطور والكلمات؟!
النواة أو الشرارة التي تصنع المبدع ؟؟
**ال��م��ب��دع ـ أي مبدع ـ ه��و ناتج لكل ما
ذكرت ,ولكن بشرط أن تتوفر النواة األساسية
ِ
التي من دونها ال يوجد إبداع ,أقصد الموهبة,
أو الميل ,والشعور باالنتماء إلى العمل ,وتبقى
األمور األخرى هي الروافع التي ينهض بها هذا
العمل .وفي الحديث عن الكتابة ,فإن القراءة
والتجربة الذاتية ,عامل مهم ألي كاتب مهما
كانت موهبته عظيمة.

نصيحة قرأتها لـ (برنارد
**تحضرني هنا
ٍ
طريقة لكتابة ّ
قصة ناجحة .قال
شو) عن أفضل
ٍ
“ :اق��رأ َّ
القصة بعد أن تكتبها وافترض أنك
ً
ً
ُّ
َ
وجدت كلمة ال تستحق
سترسلها برقية ،فإذا
ّ
حينئذ
القصة
اإلب���راق ،فاحذفها ،وستكون
ٍ
ً
ناجحة”.
من سمات القصة القصيرة ج��دًا اإليجاز
والتكثيف ,بمعنى أن تبنى القصة من كلمات
قليلة لكنها مشحونة بالداللة.
القصة القصيرة ج��دًا تشبه القصيدة
الومضة ,من حيث إن كلتيهما تتركان أثرًا الذعًا
غير متوقع .وهذا يستدعي أن يقبض الكاتب
على فكرته وأدواته بمهارة وحرفية .وال يترك أي
كلمة من كلماته القليلة تذهب بالمجان.
*هل تأثر األديب منذر بكاتب بعينه ,واآلن
ال يستطيع أن يخرج من معطفه؟؟ والسؤال
الرديف :لمن تقرأ؟! وهل لديك برنامج حقيقي
للقراءة رغم أن زمن ّ
القراء ينحسر؟! وهنا أعني
المبدعين الذين التحقوا بالعالم االفتراضي
وهجروا الكتاب!
**الكاتب الذي أثر في كثير من خياراتي
الحياتية في فترة تكوين الوعي ,هو ليون
تولستوي.
هذا المبدع الجبار الذي يأخذنا في كتاباته,
عالم من األفكار تالمس ح��دود الفلسفة
إلى
ٍ
أو النبوة .وأكثر شيء تأثرت به ,هو انسجامه
وإخالصه ألفكاره ,فعاش أفكاره كما كتبها ,أو
كتب أفكاره كما عاشها حقًا.
أما بالنسبة إلى القراءة فال يوجد لدي برنامج
ثابت بزمن محدد ,فالوقت المتبقي من يومي
قليل ،وفي هذا القليل الذي أملكه تأخذ القراءة
النصيب األكبر .وال يوجد كاتب بعينه أقرأ له.
لكن ,تأخذني أعمال الكتاب الروس في القرن
التاسع عشر.
*يعاني الكاتب العربي من الكثير من
الممنوعات والخطوط الحمراء ،وه��ذه ظاهرة
عامة نعاني منها جميعًا ،فيسعى الكاتب إلى
أسهل الطرق وهو النشر االلكتروني ،ماذا أضاف
إليك وما أخذ منك هذا النوع من النشر؟ وهل
أن المعوقات نفسها هنا وهناك؟! لو حدثتنا
بشكل موسع عن رأيك بكل ما يتعلق بالنشر
االلكتروني سلبًا وإيجابًا .
**الميزة األه��م للنشر االلكتروني هي
سهولة النشر واالنتشار .بإمكان أي شخص أن
يرمي في الشبكة ما يريد ,وسيجد من يقرؤه؛
بل ويعلق عليه.
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جربت النشر االلكتروني مؤخرًا ,وال قيت
ردودًا مشجعة كثيرة ,وعددًا كبيرًا من القراء؛
ففي حين لم يطلع على مجموعتي القصصية
إال من وصلتهم بشكل شخصي ,كان عدد قراء
القصة الواحدة يصل أحيانًا إلى المئات في
الموقع الواحد.
ّ
هذا شكل نوعًا من العزاء؛ فالكاتب يحب أن
يرى انطباع اآلخرين (الذين من المفترض أنه
يكتب لهم) ,وهذا االنطباع هو الغاية األجمل
عندي.
ولكن من سلبيات هذا النوع من النشر أنه
يحوي الغث والسمين .مع أن هناك مواقع للقصة
العربية أنشئت بمجهودات فردية ,وضعت
معايير فنية ٍّ
بحد أدني ,من دون أن تمارس دور
الرقيب الذي أوقعه النشر االلكتروني بالضربة
القاضية.
والمالحظ ـ لألسف ـ غياب النقاد عن ساحة
النشر هذه ,بالرغم من كونها الساحة األكثر
متابعة من الجمهور في الزمن الراهن وفي
المستقبل.
*بما أننا قلنا في بداية هذا الحوار إن كتابتك
م��ن ال��ن��وع التقليدي وأق��ص��د المحافظ على
تسلسل الزمان والمكان والمعالجة ثم القفلة
التي تكون ناتجًا طبيعيًا لكل مفرزات القص..
أسأل ما رأيك بالقص الحداثوي الذي ال يخضع
لمكان وزم��ان محددين ،وق��د دخلت عناوين
كثيرة في هذا النوع من القص كالفنتازيا ,إلى
التقسيم والترجيع؛ أي اللعب القصصي الذي

قد يضيع القارئ من خالله؟ هل ترى أن القصة
في ظل هذه المقومات قد أضاعت هويتها
وهدفها ورسالتها؟؟
**في البدء لنضع إطارًا للمصطلح .فالحداثة
ـ كما أعتقد ـ هي تركيب جديد قائم على
استيعاب التراث ,والجدال الواعي الحيادي
معه ,ثم بناء مركب حداثي ليس هو التراث ,وال
نقضه ،بل مركب جديد يتسق مع زمنه ,يحوي
عناصر من كليهما.
ٌّ
نسبي,
وبهذا المعنى فالحداثة مفهوم
تاريخيًا واجتماعيًا؛ أي أنه يتحقق كصيرورة
جدلية متتابعة.
والحداثة في القصة والرواية العربية هي
الحداثة األوروبية التي أرست تقنيات جديدة
في السرد مثل :تيار الوعي ,والتزامن ,ونقل
مهمة السرد إلى المتكلم أو المخاطب بعدما كان
مقتصرًا على الغائب العالم بكل شيء ,وتقطيع
الزمن المتصل الخطي ...وكذلك تقنيات أقل
ً
أهمية ,كإهمال الزمن ,والشخصية ,واإلغراق
في الغموض ...,هذه التقنيات جاءتنا جاهزة
من الغرب الذي بنى حداثته بالبحث والتجريب
واستخدام ما هو أكثر اتساقًا مع عصرهم.
وبعض الكتاب لجؤوا إلى إلغاء الحبكة,
وإهمال الزمن ،وأغرقوا في الغموض كنوع من
التجديد ،والنتيجة برأيي لم تكن لصالح النص
وال القارئ؛ باستثناءات نادرة؛ لعل زكريا تامر هو
االستثناء األول.
*ف��ي ح��وار أج���راه معي صحفي جزائري

غانم بو حمود
ومحار أو ما يشبه السيرة
بعد عطاءات عميقة وجمة من الشعر والقصة ،يتحف غانم بوحمود
القراء بمحاره أو ما يشبه السيرة ،في كتاب صادر عن دار الغانم للثقافة ،وفي
باكورة إنتاج هذه الدار ومقرها طرطوس.
ويسأل :هل أصدق حدسي؟ أحد سواي لن يجيب أيها الراجح من آخر
الوقت ،أوحشتني عندما لم يبق في العالم من شيء يدهش الضيف ،وال من
موسيقى تهدهد الروح.
ضم الكتاب أكثر من خمسين عنوانًا في  192صفحة ،واتسمت بالبوح
مهما كلف األمر:
قصيدتي ليست للنشر
أكتبها لكسب المال
حدث هذا حين التقينا (أول مرة)
شفتاك كانتا كرزتين
كانت كأسي مترعة
لم تعيريها اهتمامك
كدت أشد رحيلي
كاد قلبك يخسر الرهان
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**الجسد دخل األدب منذ وجد األدب ,وألف
سألني :لو عاد بك الزمان إلى الخلف ,ما العصر
الذي تتمنين االنتساب إليه ,وما أسباب ذلك ؟؟ ليلة وليلة ,هي المثال الدائم على هذا.
وألنني أحببت هذا السؤال اسمح لي أن
وفي العقود الثالثة األخيرة دخلت األنثى
أطرحه عليك..
األدب (القصة والرواية) بشكل كبير .وهناك
**معك حق أن تحبي هذا السؤال .فالهروب أسماء هامة في األدب العربي الحديث ,ناقشت
من الحاضر هو بمثابة الحلم.
قضايا حياتية وسياسية على درجة عالية من
ف��ي الحقيقة العصر ال��ذي أتمناه ,هو األهمية.
الزمن الذي كان يبحث عنه «دون كيشوت» .
ومن حيث المبدأ يحق للكاتبة األنثى ما
زمن الفروسية وقوانينها الصارمة؛ فزماننا يا يحق للكاتب؛ بل هي األجدر في التعبير عن
صديقتي يفتقر إلى الفرسان.
همومها االجتماعية ،ومعاناتها الوجدانية،
*اآلن نأتي على مسألة تؤرق كل مبدع وهي
ومنها ما يتعلق بالجسد.
مسألة النقد ..
الكاتبة العربية لم تختلق هذه المعاناة ,هي
هل ترى أن هذا المصطلح بكل ما يحمله من
عبرت عنها ,وكافحت ضدها روائيًا .القضية
ً
هموم النص وشجونه موجود فعال في عالمنا،
هنا ما دور الجسد في متن النص؟ هل تشحن
أم أن��ه مثل أي مؤسسة يعاني من الفساد
الكاتبة نصها بالجنس من أجل ضمان االنتشار,
والمحسوبيات ،والشاطر هو من يالمسه قلم
أم تعالج الموضوع بوصفه قضية مسكوتًا
النقد؟؟
عنها ,إحدى المحرمات الثالث؟
**أع��ت��ق��د أن ال��س��ؤال السابق المتعلق
بالمشهد الثقافي يحمل الجواب على هذا
*أخيرًا :على ماذا يعمل المبدع منذر هذه
السؤال ,فالنقد هو منتج ثقافي يحمل كغيره
األيام وما هي مشاريعه القادمة؟
خطايا المشهد العام ,إم��ا أن يأخذ عناصره
حاليًا أحضر مجموعتي الثانية ,بقدر ما
وقواعده جاهزة كغيره من السلع المستوردة ,أو
يتاح لي من الوقت.
يكون أقرب إلى االنطباع الشخصي يتبع النص
وهناك رواية أشتغل عليها ,ستأخذ وقتًا
وال يتقدم عليه.
ً
طويال حتى ترى النور.
*ينزعج الكثير من احتفاء المرأة المبدعة
بالجسد ،ما رأيك بهذا النوع من القص الذي
الهجرة إلى الوطن :منذر فالح الغزالي
يأتي على لسان األنثى (الكاتبة) ،وهل مجرد
مجموعة قصصية – دار بعل دمشق
كونها أنثى عليها أن تضع لنفسها خطوطًا
حمراء كيال ينزعج الوجدان الجمعي للمجتمع؟!

منذر أحمد
وعصاه....
ف��ي كلمة للناشر عالم
عبد الهادي ،وهو يقدم «عصا
م��ن��ذر» المجموعة الشعرية
الجديدة لمنذر أحمد ،يقول:
ي��ط��وف بنا متن م��داده
وال��س��ؤال مسترجعًا صدى
األرواح واألش���ي���اء ،يطوقنا
ب��ت�لاط��م م��ي��ث��ي��ول��وج��ي��اه
المأخوذة أو المأسور بها رغبة
فهم وصحوة قلم على دوامة
ً
من جرى الفتك بنا سؤاال إثر
سؤال.
ال��ش��اع��ر م��ن��ذر أح��م��د ال
يبرح يحدثك عن وجع الحياة
وت��ص��دع األوج���ه وشرايين
ال��ع��ي��ون وال��ب��ص��ائ��ر وتقلب
أسمائنا والنهايات يشهر عصاه هذه المرة الثالثة كتابًا توزعت أسطر
خرائط الفكر والحياة ليظهر تضاريس الدماء أهرامًا وخفوت الذاكرة
ً
سهال رخامًا.
المجموعة في  140صفحة وضمت العناوين اآلتية :فجر ـ سباحة ـ ال
يحاولوني ـ عشتار ـ الالمعقول االتفاق اختيار للذاكرة وغيرها.
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ثالث روايات تحت الصقيع
�أحمد مروان احلفار
منذ الخمسينيات من القرن العشرين ..عرفت
الساحة الثقافية في الوطن العربي األديب األستاذ
عبد اللطيف األرن��اؤوط ،اهتمامه باألدب األلباني
خاصة واألدب البلقاني عامة ..فقد نشر وترجم
ع��ددًا م��ن القصص والقصائد استلهمها من
المجتمع األلباني بأسلوب واقعيّ ،
جسد من خالله
ّ
يتميز بها اإلنسان األلباني،
القيم اإلنسانية التي
وتمسكه باألعراف والعادات والتقاليد الموروثة،
ّ
وتطلعه إلى التحرر ..ثم ّ
تحول إلى كتابة الرواية
فكتب ثالث روايات تحت عناوين:
 -1عبير الرماد
 -2الزنزانة رقم 4
ّ
 -3الحطابون..
تناول في الرواية األولى “عبير الرماد” دور
التفاوت الطبقي في تقرير مصير عالقة حب تربط
بين الشاب الفقير وفتاة أحالمه التي يفضل أهلها
تزويجها من شاب ث ّ
��ري ،فتنصاع إلرادتهم ،ثم
ينهشها الندم ألنها داست على قلبها في سبيل
ّ
الحياة الباذخة المرفهة.
وفي الرواية الثانية” الزنزانة رقم ”4يختار
الكاتب موضوع روايته من الواقع األلباني في فترة
حكم الحزب الشيوعي ،من خالل قصة واقعية
بطلها ضابط شاب مناهض لهذا الحكم ،يسعى
لتدبير انقالب على السلطة الحاكمة ،فتكتشف
مؤامرته ويسجن ويحكم باإلعدام ،لكن رفاقه في
الخارج يستطيعون تهريبه من السجن ،فيهرب
إلى اليونان..
ّ
أما الرواية الثالثة وعنوانها “الحطابون” فيتابع
الكاتب من خاللها حياة المهاجرين األلبان في
الشتات ،وما عانوه في المغترب ،وعبر مسيرتهم
المضنية من “كوسوفا” األلبانية إلى بالد الشام
من أشكال العذاب والبؤس؛ حيث عمل أكثرهم
في حرفة التحطيب ،فاشتهروا بلقب الحطابين في
مطلع القرن العشرين.
مارس الكاتب عبد اللطيف األرناؤوط الترجمة
والكتابة النقدية وأصدر عددًا من الكتب في النقد
والدراسة األدبية والثقافية.
وشغل مناصب عدة في وزارة التربية السورية
وفي اتحاد الكتاب العرب ..كأمين لتحرير مجلتي
الموقف األدبي والتراث العربي.
فكان أدبه تعبيرًا عن نزعته إلى التغيير نحو

األفضل بأسلوب ديمقراطي يحفظ كرامة اإلنسان
ويحترمه ،ويصون قيمه ..فحرية اإلنسان هي أثمن
ما يملكه ،ولو دفع ثمنها غاليًا..
وواقعية األستاذ األرناؤوط تنطلق من تمجيد
الحرية والكرامة اإلنسانية ،وهي الجامع الذي يربط
بين الروايات الثالث ..كما نلمس من خالل هذا
العرض الوجيز لكل منها:
 -1عبير الرماد1959(..م) منشورات :دار الرواد
في ( )115صفحة القطع المتوسط
وهي باكورة أعمال الكاتب األديب عبد اللطيف
األرناؤوط الروائية كتبها في عام 1959م .بطلها
ش��اب م��راه��ق ،يتعرف فتاة أح�لام��ه ف��ي رحلة
ّ
جامعية ،و وتتعزز بين قلبيهما رابطة الحب التي
يراها الشاب كافية ،ليتقدم لخطبتها من أهلها،
لكن األهل يطمعون في أن يزوجوها من رجل ّ
ثري
مراهنين على جمالها ،وتهافت الراغبين من األثرياء
على امتالكها .ويبدو أن الفتاة لم تكن تقيم
وزنًا لعاطفة الحب التي جمعتها بفتى أحالمها.
فاستسلمت لمشيئة أهلها تحت إغ��راء الحياة
ّ
المترفة ،وقبلت الزواج من طبيب موسر ،وفر لها
َ
كل ألوان الترف والرفاء بعد حرمانها الطويل من
متع الحياة بسبب وضع أهلها .لكن حياتها الباذخة
خفت بريقها بعد زمن وجيز ،ولم تكن في أعماقها
تميل إلى هذا ال��زواج الذي اشتراها .وتجدد في
أعماقها الحنين إلى حبها األول ،وشعرت بالغبن،
فعمدت إلى االتصال بحبيبها ،وعرضت عليه أن
تكون خليلته في عالقة غير شرعية ،لكن الشاب
الذي ديست كرامته ،وآلمته الطعنة التي طعنته
ّ
بها حين تخلت عنه ،أبت عليه رجولته وأنفته أن
يخضع لرغباتها الطائشةّ ،
فردها بإباء وانصرف إلى
بناء مستقبله ،وتشاء األحوال أن يلمع نجمه في
المجتمع ،ويتسلم مراكز هامة ..راحت تتوسل إليه
ليجدد عالقته بها ،لكنه رفض بإباء ،وآثر أن يحتفظ
بعبير الحب الخائب الطعين المنبعث من الرماد،
كان خيارًا قاسيًا لكنه يليق ببطل الرواية الذي
أعلى قيمه فوق كل لذائذ عالقة رخيصة يطعن
بها رجولته وقيمه..
**
 -2الزنزانة رقم 1961( 4م) منشورات دار
العروبة في ( )98صفحة القطع المتوسط
وإذا كان بطل رواي��ة (عبير الرماد) قد اختار

ً
حريته الوجودية داخال من الباب الضيق ،فإن بطل
رواي��ة (الزنزانة رق��م )4التي كتبها الكاتب عبد
اللطيف األرناؤوط عام 1961م .ال يقل عنه تمسكًا
بقيمه اإلنسانية ،ففي ظل حكم استبداديّ ،
تعرض
ِ
ٍ
المواطن األلباني لصنوف من العسف والتضييق
والقسوة ..وال يكفي أن ينادي الحكم بشعارات
ّ
الخبز والكفاية للبائسين ،إذا أصبح اإلنسان في ظله
مسلوب اإلرادة والحرية ،ومنصاعًا ألوامر السلطة،
وقد فقد إنسانيته وكرامته ،فبطل الرواية ضابط
شاب يجد نفسه وثلة من أقرانه الضباط ّ
مجردين
م��ن إنسانيتهم تحت ظ��ل نظام ديكتاتوري
ّ
ينفذون أوامره دون أي فرصة لالعتراض ،فيدفعه
وضعه ورفقاءه إلى االشتراك في تدبير انقالب
على السلطة ،لكن أحد المخبرين فشا للسلطة
أسرار المؤامرة قبل وقوع االنقالب ،فألقي القبض
على الشاب الضابط وأقرانه ،وأودعوا السجن في
(الزنزانة رقم  )4وهو سجن عسكري رهيب يقع
في أعالي الجبال الشاهقة؛ حيث تلقى هؤالء
الضباط صنوفًا من التعذيب بأساليب وحشية،
وتمت محاكمتهم ،وحكم عليهم باإلعدام ..وهم
ينتظرون في كل لحظة تنفيذ الحكم..
غير أن الضابط الشاب استطاع أن يتفق مع
الحرس بعد أن تمت رشوتهم على أن ينقلوه
إلى المشفى بداعي المرض ،وفي الطريق يطالق
ّ
سراحه بحجة أنه هرب ..وكان يحز في قلبه أنه
عاجز عن تحرير زمالئه بهذه الوسيلة ،فسعى
أن يكون خارج السجن ،ليجد وسيلة يساعد بها
أقرانه ،لكن مخططه لم ينجح ،فقد نشرت بعد هربه
قوات عديدة للقبض عليه وإعادته إلى السجن،
ووج��د نفسه مضطرًا إلى النجاة بنفسه ،فقطع
ً
الشعاب الوعرة ،وارتقى قمم الجبال ليال بمساعدة
بعض الفالحين حتى بلغ الحدود اليونانية ،ولجأ
إلى أس��رة يونانية في “يانينا” ُّ
تمت له بصلة
القربى ،أما الحرس الذين تآمروا على تهريبه ،فقد
َّ
تم إعدامهم في ساحة العاصمة..
عاش الضابط الشاب في بالد اليونان ،وبلغه
نبأ إعدام زمالئه جميعهم ،فنذر نفسه لتجنيد
المعارضين للنظام في الخارج إلسقاطه .حتى ّ
تم
ذلك األمل..
**
ّ
 -3الحطابون1966(..م) منشورات دار العروبة

مجموعة قصصية جديدة لألديب عدنان كنفاني
ّ
صدرت عن اتحاد الكتاب العرب المجموعة القصصية (قبيل طلقة الفجر) للكاتب األديب عدنان كنفاني ،وهي المجموعة الفائزة بالمركز
الثاني لمسابقة ّ
القصة القصيرة التي أعلن عنها اتحاد الكتاب العرب بعد حجب الجائزة األولى..
ّ
وتحتوي المجموعة  150صفحة من القطع المتوسط على  15قصة تلتزم بالمعايير الوطنية واالجتماعية واإلنسانية..
جاء في اإلهداء( :إلى أولئك الذين ينتظرون طلقة الفجر)..
كما اختار الناشر ّ
النص التالي من الكتاب للغالف األخير:
َ
َ
(كنت تدرك أن األمر مختلف في هذه ّ
المرة ،فنحن في أكناف الوطن ،تظللنا ما أسموها «سلطة وطنية» ،كنت تدرك أن الوجوه فقط هي التي
ّ
سبقتني إلى إدراك تلك المعلومة التي غابت ،أو التي ُ
ّ
ّ
يتغير المكان ،وال األبواب المصفحة ،ربما َ
أردت َّلها أن تغيب ،ما دمنا نعيش
تغيرت ،ولم
َ
في دائرة نحن نديرها ،أفرادها منا ،وعلى أرضنا ،وربما لذلك السبب كنت تسخر مني ومما حولك ،وتدعوني كي أكف ّ عن الوطن.
ّ
ذلك المكان الموحش أعادني إلى مكان آخر يشبهه ،الفراغ الصامت ذاته ،الطاولة ،المقاعد ،الضوء ،وصفير متقطع يتناغم مع صوت أجش
ّ
ال يكف عن السؤال.
أي تنظيم تنتمي.؟ ّ
ـ من أين أتيت.؟ إلى ّ
وأي مهمة جئت تنفذ.؟ ومن معك.؟
ً
كيف لي أن أنسى وجه «ياسر» وقد كنا رفاقًا ردحًا طويال من الزمن!.؟

في  120صفحة من القطع المتوسط
وإذا كان بطل رواية (الزنزانة رقم )4قد ثار على
ديكتاتورية تسلب الفرد كرامته وإنسانيته تحت
شعار الخبز ،ورأى أن حرية الفرد وكرامته أثمن من
ملء بطنه ..فإن أبطال الرواية الثالثة وعنوانها
ّ
(الحطابون) دفعوا ثمن هذه الحرية غاليًا ،كتبها
الكاتب عبد اللطيف األرن��اؤوط في عام 1966م.
باللغة األلبانية ..وأعاد كتابتها بالعربية ..وأحداث
الرواية تتابع هجرة مجموعة من األسر األلبانية
في كوسوفا إلى البالد العربية ،وقد آثرت النزوح
عن الوطن األم تحت عسف الهجمات الصربية
المتالحقة “دوبرولوقا” األلبانية المسلمة التي
ق��ررت النزوح إلى بالد الحجاز لتكون قريبة من
األماكن المقدسة اإلسالمية ،وقد فتك بأفرادها
في مسيرتها الطويلة مرض “الطاعون” ومات
ُ
كثير منهم في بالد األناضول  ..وتمكن َمن كتبت
له النجاة من بلوغ مدينة “حلب” السورية ،وعرض
عليهم العثمانيون اإلقامة في تركيا ومنحهم
بيوت األرمن المهجرين منها ،لكنهم رفضوا ذلك،
وتابعوا مسيرتهم حتى بلغوا مدينة دمشق،
حيث استقروا فيها ،وعرفهم الشاميون باسم
“األرن��اؤوط” ولم تتوفر لهم فرص عمل مالئمة،
فاختاروا أقسى المهن التي ينفر منها السكان،
وهي جمع الحطب وتكسيره ،كانوا يعملون في
قوافل من الجمال يحملون عليها ما يجمعونه من
حطب ويكسرونه إلى قطع ،ومن هنا عرفوا بلقب
ّ
الحطابين ،الذي اتخذه الكاتب عنوانًا لروايته،
واشتهروا بهذه المهنة في مطلع القرن العشرين،
حيث ك��ان��وا يتجمعون بعد العمل .ف��ي خيام
منصوبة في العراء ،ثم دأبت المعامل والمؤسسات
على اختيار الشبان األقوياء منهم للعمل فيها،
وهكذا شاء القدر أن يستقروا في بالد الشام،
ويشكلوا جالية فرضت احترامها مع الزمن ،فنجم
ّ
منهم كتاب وفنانون وش��ع��راء ،وتعلموا اللغة
العربية ،وأسهم كثير منهم في الثورة السورية
ض��د االستعمار ،وف��ي الجهاد لتحرير األرض
الفلسطينية من االحتالل الصهيوني ..وقضى
بعضهم شهداء على مذبح الكرامة ،ويتضح لنا أن
الرواية تستهدف بواقعيتها الدفاع عن اإلنسان
وقيمه العليا ،ولو كان ثمن الحرية غاليًا ،وطريقها
مزروعًا باألشواك.
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أطفال بورقيبة ..حسن بن عثمان
جينا �سلطان
حين نعيش في عالم تتناثر فيه أوراق الخيانة الصفراء
في كل مكان ،فتمأل ساحات أوطاننا وأفنية بيوتنا الخلفية،
حيز قناعاتنا الشخصية ودروب معاركنا الحيوية ،لتصبغ أفقنا
بلون رمادي بائس ،عندئذ سنحتاج إلى جرأة استثنائية ُتخرج
ً
ً
جديدا لكلمة «الخيانة» ،ينضو عنها طبقات االبتذال
تصريفا
والسوقية ،ويحيلها إلى فعل االندفاع والتخلق!
يراهن الكاتب التونسي «حسن بن عثمان» في روايته
الجديدة «أطفال بورقيبة» على ورقة الخيانة ،ويعول عليها
لكسب لعبة الخداع اللغوي ،من دون أن يتناسى دورها في
تسطير السيرة العربية .فيزرع بطله يوسف عبد الناصر ،زمن
ازدهار الخيانة الفردية والجماعية ،ويتركه ليترعرع فيها وينمو
كشخصية مزدوجة تحاكي التباس المصير العربي..
أطلق «بن عثمان» على بطله اسم يوسف تيمنا بيوسف
ً
سجال ً
حيا لمكر الحياة بالناس
الكنعاني ،ألنه رأى في قصته
واللهو بمصائرهم في ال عدالة حكيمة وفاتنة ،ووج��د في
ً
تأكيدا على المعنى العميق للخيانة بصفتها المحرك
تفاصيلها
األساسي للوجود البشري! وكان مخططه في سرد حكاية أطفال
بورقيبة على غرار أسلوب سورة يوسف :كل شيء يتحرك من
المركز ومن األطراف ،يتقدم وينقلب على عقبه.
وألن الحوار هو لعبة الذكر واألنثى ،يستعيد «بن عثمان»
شهرزاد الحكايات التاريخية ،لكن بعد تحويلها إلى صفة
ً
سماعيا ،كي يواسيها يوسف بالحكايات عن وجوده
التغذي
الملتبس في الدنيا وعن لثامه وعن خيانته ألصله وفصله..
حكايات تختلط فيها األوهام بالحقائق ،وتمحي الحدود بين
الخيالي والواقعي ،ويتناوب فيها يوسف مع قرينه هالل بين
طوري التخفي والتجلي ليلتقيا في سمع شهرزاد.
خان يوسف أستاذ اللسانيات تراث والده المجاهد ،خان
لغته ومواقفه ودمه المسفوح ،وشكلت مسألة الختان المؤجل
طوق عذابه ،الذي أفضى به إلى نوع من العجز الجنسي .فتزوج
شهرزاد ُ
المهانة في أنوثتها وجمالها وتألقها ،ليحقق رجولته
ً
المخصية ،وليقيم حوارا مضمون العواقب.
أما هالل األحد فسدد كل ديون رجولة يوسف المختومة،
لكنه غرق في التباس األبوة؛ إذ اكتشف في أوج فتوته أنه من
أطفال بورقيبة ،وهو االسم الذي ُأطلق على اللقطاء ،الذين بسط
عليهم الرئيس التونسي بورقيبة رعايته ..أزمة الهوية القاتلة
ً
التي تخبط فيها طويال ،أججت دوافع االنتقام من بورقيبة
نفسه ،بالتحول إلى أعدائه العرب المشارقة ،وطلب الشهادة
في فلسطين ،مما أفسح المجال العتالء القائد الفلسطيني
علقمة منصة الحدث الروائي ،والقيام بتحويل حاسم لدفة
الخيارات المصيرية لهالل..
رسم «بن عثمان» شخصية علقمة بعناية كبيرة؛ إذ أماط
به مهمة تحقيق التوازن الوجودي في نفس هالل ،فعلقمة
الذي بذره جندي إسرائيلي في أحشاء أمه الفلسطينية ،اعتنى
بثقافته الخاصة رغم تخصصه في األمن واالستخبارات .وهو
من أكد لهالل أن التشابه هو الهوية التي تجمع بين الناس،
ومن أراد أن يوسع هويته فعليه أن يسعى إلى توسيع دائرة
المتشابهين معه .وبذلك أثبت له أن الناس على وجه األرض
هم أطفال بورقيبة بالفعل أو بالقوة .فالمشكلة تتعلق بنا حين
نسمو باألب الشرعي عن النكاح ،متناسين أن كل نكاح فيه نوع
من االغتصاب المعلن أو الخفي!
كان علقمة يساوي بين الخير والشر والضحية والجالد ،عاداّ
ً
ً
داعيا إلى ترويض الشر وقبوله بدال
الخير الوجه اآلخر للشر،
من مجابهته والقضاء عليه ،ألنه من األفضل التعايش مع شر
ملطف وإنساني عوض شر محض ،متوحش ومنفلت ،يدرك أنه
شر فيعمق هويته الشريرة!
سافر علقمة إلى تونس وتعرف إلى مسيرة بورقيبة ونضاله،
وتقلباته السياسية ،ورؤيته المجتمعية ،وموقفه من الصراع
الحضاري بين الشمال والجنوب .وكيف استطاع أن يتالعب
بالجميع ليصل إلى السلطة ،ويبقى فيها ،ويحقق من خاللها
تصوراته الدفينة ..فتن علقمة بالهالة المفعمة بالدرامية التي
تحيط مسيرته ،قدرته على خلط األوراق وتحويل الذاتي إلى عام

والعام إلى ذاتي.
التصفيق
وألن
ك�������ان ي����دوخ����ه
ويصيبه بالنشوة،
ان���ص���ب���ت ج��م��ي��ع
أعماله وإج��راءات��ه
وإق���دام���ات���ه على
ت��وس��ي��ع ق��اع��دة
جمهوره ،وتحسين
وض�������ع ال����ن����اس
وظروفهم ليعرفوا
كيف يستمتعون بعروضه .كان بورقيبة يعتقد بأنه جدير
بحكم بالد راقية وشعب متمدن يجلب الفخر لرئيسه ،ال أن
يحكم زريبة أغنام .لذا كان عليه أن يعيد خلق الشعب الذي بين
يديه ليصير أفضل وفي مستوى آماله وطموحاته.
لسان علقمة نظريته حول مفهوم
يوسع «بن عثمان» على ً
الخيانة وعالقتها بالزنى ،متنبئا بأن الخيانة ستصبح القيمة
األساسية المشتركة بين العرب ،ولكن بعد أن تفقد معناها.
ثم يسبغ على غالبية الحكام العرب طابع الزنى ،الذي يمثل
االعتداء على حرمات اآلخرين ،أن يضمر المرء ما ال يعلن ،أن
َ
ً
يكون شهوانيًا سافال مهووسًا باألوحال ..منزها الخيانة عن
تهمة التآمر واإلي��ذاء ،ألنها عمل مكشوف ومعلن يوجه إلى
ال��ذات الفردية أو الجمعية لتغييرها ،أو يوجه إلى المحيط
إلحيائه وإخصابه وإنقاذه من جمود الوفاء والتقاليد..
وألن الزنى يتعلق باألجساد ،والخيانة تتعلق بالمعاني،
يتصالح هالل مع نسبه ،ويكتب روايته «بحار الكائن الخائن»،
ليقيم الدليل القاطع على أن المالقيط هم نار الله الموقدة التي
ً
تطهو المجتمعات والحضارات ليكون مذاقها مستساغا وأكلها
ً
شهيا ..ثم يتباهى بأنه أول كاتب عربي يكتب رواية عربية
ينصف فيها أحد الحكام العرب ،ويبين فيها أن أولئك الحكام
كانوا متقدمين على شعوبهم وعلى مثقفيهم؛ ألنهم يحوزون
حين أن المثقفين
على معطيات الواقع ومعلوماته الموثقة ،في
ً
يقفون في مهب الريح ،ال يكادون يعرفون شيئا عن حقيقة
واقعهم ومحيطهم المحلي واإلقليمي والدولي .كان يرى أن
غالبية كتاب العرب هم أناس منتحلون ال بصر لهم وال بصيرة،
وأنهم يميلون حيث ريح الموضة المعرفية واألدبية والفنية من
دون تمحيص وال حكمة ،لذا المهمة األولى واألخيرة ملقاة على
عاتق الحكام ،إن شاؤوا نهضوا بشعوبهم الرثة المهلهلة ،وإن
شاؤوا انحدروا بها إلى أسفل السافلين..
يعاين «بن عثمان» تعرجات الزمن العربي ،وابتداء عهده
ً
ذكوريا بفعل الفتوحات في
باألنوثة في بداية اإلسالم ليصير
ً
ً
متحجرا بعد ذلك ،لينتهي إلينا عند
متخشبا
الصدر ،ثم يغدو
طور اللواط الذي يأمل أن يؤهلنا للعودة إلى مرحلة األنوثة؛
أي الخصب ..ثم خلص إلى أن أمة اإلس�لام أمة متجذرة في
ذكوريتها ،ومآل األمم الذكورية المحضة إلى زوال ،ومن األفضل
لهذه األمة أن تتحول إلى أمة أنثوية حتى ال تنقرض.
يدعو «ب��ن عثمان» على لسان بطله ه�لال إل��ى تعميم
اإلحساس بالخيانة لدى الجميع ،ألنها شرف اإلنسان من أجل
تحقيق كينونته ،ويذكر بأن الذي ال يقدر على إقامة حوار
جسدي سليم لن يقدر على إقامة أي حوار مع اآلخرين وال مع
أية جهة كانت؛ بل وال حتى حوار مقنع في رواية خيالية ،وذلك
ً
برأيه هو حال غالبية العرب العاربة؛ إذ صارت فحولتهم وحال
ومستنقعات..
في تجليات الخيانة في نص الكاتب التونسي «حسن
بن عثمان» ،ترميم للذات العربية ،التي اختنقت ،تحت وطأة
التخامد النقلي ،والحسية الجمودية للعقول المنغلقة .وفي
تصحر بطله يوسف تنديد ذكي بحالة العقم التي استشرت
في الفضاء وأفسدت الوقت ،فانقلب الخيال إلى أغالل ،وكف عن
كونه فسحة وحرية .وفي صيحته« :ال تيئسوا يا عرب مادمتم
تنجبون من هو ق��ادر على اقتراف الخيانة» ،إنعاش ليباب
النفوس الصلدة..
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حنان دروي�ش

إيقاع جميل
تنتعش مس���احة روحي وتبتهج بق���راءة ّ
أي عمل جديد
ّ
والتطور والمعاصرة .وأش���عر بحالة
يمور بهاجس اإلبداع
ّ
ّ
واحتفالية كبيرة وأنا أضم المولود الجديد الذي يغني
فرح
ً
مملك���ة الفكر ،ويعطي الثقافة خصب���ا ونماء ،ويفتح على
الم���دى نافذة معرفة .وتجيء «األقالم الواعدة» في إهابها
ّ
ً
المضيء ،وانطالقها الموش���ى باألمل منارة تحمل بش���را
ّ ً
مطرزا بالتفاؤل والتصميم على تجاوز المألوف ،إلى البعد
ّ
بالفاعلية القادرة على مح���اورة اآلخر ،الفاتحة
المس���كون
ّ
ّبوابات الدهشة ،والحيوية ،ووضوح الحاضر والمستقبل.
ُ
َّ ً
ُ
أسعد حقا حين أقرأ الصفحات التي تعنى بأدب الشباب
ّ
المتنوعة في مختلف الصحف؛ حيث
فوق بس���اط الجرائد
أقف بين ثنايا الحروف على أدب حقيقي «ش���عر ـ ّ
قصة ـ
ً
ًّ
ً
مرجانيا مزدانا بجمال الكتابة ،ونبض
مقالة» ،وأرى إبداعا
ّ
الوج���ود الكائن بوجود الفن .والش���ك أن ص���دور مجموعة
ّ
قصصية أو ديوان ش���عري أو كت���اب فكري ضمن الظروف
ّ
ّ
ّ
المادي���ة المحدودة هو
واإلمكانيات
الحياتية الصعب���ة،
ّ
مغامرة ..لكنها مغامرة ّ
محب ،وانطالقة عاش���ق ،وتضحية
مدنفّ ،
قرر اإلبح���ار رغم األنواء ،بتصميم ووعي مش���وب
برغبة حمل المش���روع الثقاف���ي بين جوانح���ه ،وما علينا
َّ
نح���ن الذين خطونا من قب���ل ،إال أن نحتضن تلك األصوات
ّ
ّ
ّ
وتبني ما تقول ّ
وإنس���انية،
بحب
بحميمية ودفء،
الجريئة
ّ
ُ
وأن نرى في كل س���طر كتب ابتس���امة ،ونبضة ،وإشراقة،
ّ
وبارق���ة ،ومحطة أثيرة إلى قلوبنا ف���ي طريق العلم والنور
للوصول إلى جادة الفجر.
ّ
ّ
إن متابعت���ي الدائمة لما تخطه أصابع الش���باب ،وقراءة
والعربية ،وما ّ
ّ
ّ
ّ
يطيرون
المحلي���ة
الدوريات
ما تنش���ره لهم
ّ
م���ن أوراق ّ
ملونة في فض���اءات الصح���ف المتنوعة ،هي
التي ّ
ّ
شدتني بوش���ائج المحبة واالنتماء الخالص للتعبير
ّ
المودة إللقاء بقعة ضوء
عن مكنوناتي ،وأغرتني بص���دق
ّ
عل���ى الصفحة التي تعنى باألقالم الجديدة ،وتش���جعها،
ّ
وتؤازرها ،وتس���اندها ،وتق���ف معها ك���ي يتألق عمرها،
ّ
ّ
معنوياتها ،وت���زداد حصيلتها
ويش���تد عودها ،وتقوى
الفكريةّ .
إن كثيرين ّ
ّ
ممن ولدت محاوالتهم فوق مس���احة
هذه الصفح���ات ،وخطوا خطواتهم األول���ى عليها ،صاروا
ّ
ً
ّ ً
اآلن كتابا كبارا لهم مؤلفات ذاع صيتها ،وانتعش حبرها،
وغدت أس���ماء أصحابها كالشامة على ّ
خد جميل .والفضل
ّ
كل الفضل لمن ُيعنى بهذه الصفحات ،ويوليها اهتمامه،
ًّ
ّ
ويقدم من خاللها ما هو ّ
فنيا .وإذا ما
جيد وناضج ومكتمل
ّ
وشاباتنا على المثابرة والمتابعة واالطالعّ ،
دأب شبابنا ّ
فإن
المس���تقبل من دون أدنى شك س���يكون لهم ،وألقالمهم
ّ
القوية .فنحن أكملنا رحلة من س���بقونا ،وهم
وأصواته���م
ّ
س���يكملون رحلتنا ..رحلة األحالم ،واآلالم ،والتعب ،لكنه ـ
ّ
بالتأكيد ـ تعب ممتع ،فيه نشوة ،ألنه ينطوي على رسالة،
ً
والرس���الة بجاللها تؤرقنا ،تثير فينا تس���اؤال ودهش���ة،
وحيرة.
نحن اآلن في مواجهة الس���موم .الري���ح تداهمنا ،تحاول
ّ
خل���ع جذورنا ،وفك عرانا .والغزو الخارجي لنا بالمرصاد .وما
ّ
َّ
ّ
ونوجهه
علينا إال أن نمسك بشراعنا ،ونتحكم بدفة مركبنا،
إلى حيث نريد؛ أن نفتح أبوابنا للحقيقة ،ونغلقها في وجه
ّ
الزيف .هذه ه���ي ّ
ومهمة جيل الش���باب .وها أنا
مهمتنا
ّ ّ
ّ
ّ
أوجه دعوة لكل من يملك في نفسه أي مؤشر إبداعي ،كي
ً
ّ
ينضم إلى ركب زمالئه ـ حملة األقالم ـ محروس���ا بالرعاية
واالهتمام .ومع هذه المساندة من قبل أولي العزم والغيرة
على األدب ،سيواصل المبدعون إيقاعات متالزمة مع إيقاع
الحياة الجميل.
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قصيدتان

ورقـة رزنـامـة
عبد العزيز الدروبي

حممد حديفي

�أ�سطورة النخيل

أيها القادم من سحر المرايا
من شتاء الجرح
دمع على الجرح
من ٍ
تجمد
ً
من رؤى تختال أقمارًا
وموسيقا
وفرقد
ُ
ً
من ذرى تمنح للصبح
ً
فضاء
ُ
وعيونًا كحلت من غير
ِمرود
مساءات على أشجارها
من
ٍ
ُ
النجم تسامى
وتوقد
ُ
ُ
الوقت
أيها القادم طبع
ِ
كالسيف
إذا َ
ارتاع
تردد
َ
ُ
النخل جذر النخل
يا صديق
ِ
باق
ٍ
َ َ
ُ
وإذا استجوبته يومًا
سيشهد..
ُ
فالشناشيل وقد
فاضت جنونًا
عبقريًا
ُ
سحر
لم تعد تملك من
ٍ
عطر
ومن ٍ
ُ
لتحسد
***

نوم

صدقيني..
لم يعد في ساحة القلب فضاءٌ
الحتمال األسئلة
أورقت في بيدر القلب صباباتٌ
ودفلى..
كان قد غادرها السرب بعيدًا
وت��ن��اس��ى أن ي��واف��ي نسغها
الظمآن
في الليل المطر
***
صدقيني..
لم تعد تذكرنا اآلن بساتينٌ
َ َّ
ين
حملنا عطرها المخمور ظل ِ
وطرنا
اللحظة السكرى
أغنيات
ثم صغنا
ِ
ِ
كرومًا
قال عنها الغيم يومًا
إنها كانت دموع السنبلة.
***
صدقيني..
لم يعد ينفعنا اآلن انتظارٌ
مر ٌ
َّ
وقت
لست أدري كم من الوقت مضى!
ُّ
ّ
كل ما أعرف أنا
نحن في القاع ٌ
نيام
ٌ
ُ
والحساسين ارتحال
والفضا ٌ
سرج على أهداب غيم
بعد ألي
سمع القلب نداءً..
ُ
ٌ
احتفاء
أيها الغافل والدنيا
نم هنئيًا
سبقتك القافلة

على حافة جرف يرتفع ألكثر من عشرة أمتار عن
سطح ماء نهر الفرات وقفت ....تتزاحم في رأسي
أفكار وتتصارع ،منها ما يحثني على االنتحار ،ومنها
ما يقول لي :هي أضغاث أحالم.
ُ
وفي خضم تصارع األفكار وتزاحمها ،وبين مقدم
ٍعلى االنتحار ُ
ومحجم ٍ أمضيت وقتًا امتد بين السحر
وبزوغ الشمس.
فكرة االنتحار كانت طاغية وكنت منشدًا إليها
وقانعًا بها...
خلعت ثيابي والنطاق ووضعتها فوق الحذاء....
صوت في أعماقي يهتف :هي محض رؤيا في
منام ،والرؤيا ال ُي ُّ
عتد بها...
 كيف؟ قلت ،ألم َير النبي إبراهيم في الرؤيا أنه
يذبح ابنه إسماعيل؟ وكاد يفعل.
الصوت ثانية :هذا نبي فهل أنت نبي؟؟ ثم أين
أنت منه؟!
 هذا صحيح ...تبًا لهذا المنام ،أفزعني ،لقدرأيتني فيه راسبًا في االمتحان.
فكرة تأتيني كومض البرق تقول لي :حسنًا،
إبراهيم نبي...
وعزيز مصر هل هو نبي؟ لقد رأى هو اآلخر رؤيا
ّ
أقلقته ،وكان قلقه في محله حين فسرها له النبي
يوسف.
ّ
الصوت من جديد :إبراهيم ويوسف نبيان فال
ُت ّ
قر أنت بما رأيت في منامك.
 وماذا بعد؟ سألت نفسي :أأبقى بين مد وجزرألفكار تتصارع في رأسي وتتزاحم؟ سأقرر أنا...
وسرحت بعيدًا بفكري ،وقلت في سري أخيرًا :إن
ما رأيته في منامي هو حقيقة .وأيقنت بأن الرسوب
هو نتيجتي .ها قد فجعت بها اآلنِ ،فل َم أنتظر
ألتبلغها فأفجع من جديد؟ ال لن أنتظر،
يا لخيبتي ...لقد فشلت ،كيف سأواجه أهلي؟!
ماذا أقول لنفسي؟ وقد تخطاني زمالئي إلى مستوى
دراسي أعلى؟!
 سأنتحر ...أج��ل سأنتحر ،وم��ا دواء الفاشلوالمهزوم إال الموت ...أنا ال أستحق الحياة ،ومكاني
ّ
ّ
المجدون ...
تحت الشمس أجدر به النجباء
تيارات الماء في النهر أسفل الجرف كانت ترتد
لتعكس جريانها ،وتلتف التفافًا دورانيًا سريعًا،
ّ
دوامات مرعبة ً تغوص نحو األعماق.
فتشكـل
ٍ
َ
الشهر تشرين األول ،ون َس ُ
مات الفجر كانت باردة،
أحسست ببرودتها تلسع جسدي  ..............لم أكترث
بذلك.
َ
َّ
وقفت على أصابع قدمي ألثب.
نظرت إلى الشاطئ اآلخر ،لفت انتباهي كلب
يتشاكس مع بجعات ،يهاجمهن تارة ويهاجمنه
أخرى ،وينقرنه بمناقيرهن فيهرب مبتعدًا ،ثم يعيد
الكرة...
صرفني المنظر عما قررته في نفسي.
خشع جسدي ،أخذت أرتجف من البرد ...توجهت
صوب الثياب ،وقفت بجوارها ورغبتي أن ألبسها،
ّ
َ
شعوري الزائد بالبرد دفعني إلى
ت���رد ّدت ،لكن
ارتدائها.

عدت إلى الحافة ...قلت في قرارة نفسي :أنا أجيد
السباحة ،ولن أستسلم من دون ثيابي للغرق ،وهذا
يعني أنني سأعبر النهر وأعود وأنا قادر على ذلك ،أما
الثياب فتربكني وتعيق حركتي وتحقق لي ما كنت
أصبو إليه ،وهذا هو الهدف...
ِّ
قبل أن أقفز إلى ّ
الدوامة حانت مني التفاتة مودع
ٍ إلى ما حولي ،فوقع بصري على النطاق ...أسرعت إليه
وأنا أتمتم :وجدتها ...الفكرة التي تضمن لي الغرق
قد نضجت ...سأنتطق الحزام ،وأمأل عبي بالحصى،
وبهذا يكون وزني قد أصبح مضاعفًا ،وسأغطس-
كلمح البصر  -كصخرة في الدوامة...
مألت ّ
عبي بالحصى حتى ثقل جسمي ،وثقلت
ّ
قدمي...
حركتي وصرت -بالكاد -أنقل
اآلن وق��د أدرك��ت الحافة قلت :لم يبق لي إال
السقوط في الماء.
ُّ
ّ
ّ
َّ
تلفت إلى الجهات كلها مودعًا ،رفعت يدي.....
في هذه اللحظة التصقت بقدمي (ورقة رزنامة)
كان الهواء يعبث بها.
توق ....وتمنيت لو أنني قرأت ما
رمقتها بنظرة
ٍ
فيها قبل انتحاري.
وازدادت الرغبة لدي ،فمددت يدي ،وبصعوبة
ّ
ناظري،
تناولتها ب��رؤوس أصابعي .جعلتها أم��ام
ولثالث مرات قرأتها ....وفي كل مرة ُ
أح ُّ
��س بأنني
ّ
وأحلـق...
أرتفع
تبسمت ابتسامة عريضةّ ،
قبلتها ودسستها في
جيبي وقلت :سمعًا وطاعة ،سأمتثل لما فيها.
كان ما احتوته الورقة ثالثة أبيات من الشعر
لإلمام الشافعي يقول فيها:
دع األيام تفعل ما تشاء
وطب نفسًا إذا حكم الفضاء
وال تجزع لحادثة الليالي
فمـا لـحوادث الـدنيـا بقـاء
ً
وكن رجال على األهوال جلدًا
وشيمتك المروءة والوفاء.
تراجعت عن الحافة ،وشرعت ألعب بالحصى،
أفرغه من ّ
عبي وأرميه في عرض النهر وطوله وباتجاه
الكلب الذي هاجم البجعات.....
تذكرت أني تأخرت عن العمل في ورشة البناء
التي التحقت بها في إحدى قرى الفرات البعيدة،
الس َ
فأقفلت راجعـًا أغـذ ُّ ّ
ير إلى دار مضيفـنا مختـار
ً
القرية ،وما إن لمحني مقبال حتى صاح :مبارك مبارك،
نجحت.
هتفت :يا إلهي ....صحيح؟؟
فناولني رسالة من أهلي يباركون لي فيها النجاح.
ومن فرحي طفقت أقبل الموجودين ويد المختار
التي ناولتني الرسالة.
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أعدني إلى صوتي

يا شام

|

رجب كامل عثمان

حممود مفلح

ّ ٌ
عصـية
ثالثـون عامًا والظبـاء

شام ُ
يا ُ
بوح الياسمين قصائدي
َّ
والشعر ٌ
ُ
بوح ٍإن ترن َم أو شدا
		
َّ
تملكني أسىً
هواك وقد
قدري
ِ
ُّ
إليه فهل أظل محايدا
		
أرنو ِ
َ
أراك تتمتمين بحسر ٍة
وأنا ِ
ُ
ُ
رجالك ال العدى
فالعابثون هم
		
ِ
ُ
ُ
َ
وكأنما قابيل عاد ولم يعد
ُ
الغراب مواريًا ومساندا
ذاك
		
ُ
يا شام ما علم الجناة بأنهم
ُ
ّ
سفكوا دمي يومًا فعدت مجددا
		
إن ُّ
مت ألفًا ال أبالي طالما
ترابك عاشقًا ومجاهدا
أفدي
		
ِ
َ
ُ
فدمشق قدس العاشقين لتربها
ُ
والياسمين بها يعانقه المدى
		
ّ
ودمشق صوت الحق في وطني وكم
ُ
ّ
عاشق في الكون أذهله الصدى
من
		
ٍ
جسدي وتربك توأمان إذا أنا
ُ
َ
وكنت أنت المفتدى
صرت الشهيد
		
ِ
ُ ُ
هذا الثرى جسدي وأجساد األلى
ُ
سبقوا ومن يا شام قد يأتي غدا
		
ً
َ
ّرب ُاه إني أستغيثك رحمة
َ
َ
بالمتعبين فقد عرفتك منجدا
		
ّ
َّ
الح وكن لنا
سدد خطانا للص ِ
عونًا وكن يا ُّ
رب فينا شاهدا
		

وقلبي من حول الغديـر يحـوم !
فال صبوتي للشعر تسعف صبوتي
وال خصر من مالت علي هضيم!ُ
ُ ّ
أعتق في ليـل الجـرار قصائدي
ليشـرب منهـا ٌ
عـابر ومقـيم
ً
ً
وأطلق أحـالمي ظـالال نديـة
فقد يبـست خلـف الكروم كروم
ّ
أشمسـها مثل الغزالة في الضحى
وأنفخ فيـها َ
الروح وهي رميـم
وأدفع آالف المراكـب في دمـي
لتوقد من جمـر الحنين نجـوم !
***
ّ
هو الشـعر أستجديه حتى يعقني
َ
وألبسـه حين السـماء تغيـم !
هو الشـعر كم يحلو لدي عناقه
َ
المهر الكريم كريـم!
كما عانق
***

ً
ثالثـون ليال ثم أحكمت قبضتي

ٌ
وأوقدت ناري والرياح سموم !

وإن عقنـي يومًا صديقي فإنني
ً
سـأنزل ضيـفًا عنـده وأقيم
فتحـت لعكازي طريقـًا مواريًا

ٌ
وأوغلت حتى ال يقـال نئوم !
ً
وصفقت للطفل الذي سار خطوة
ُ
ٌ
نعيم
فخطوتـه قبـل النعيـم

ولوج الخضم

ّ
أمـد له كفـي لينقـر اصبعي

�آمال �شلهوب
يرهج في الظلمة أرجوانيًا عنيفًا تحت ضوء الشمس ،يخشى
بريقه كل من رآه ،يلوذ باالبتعاد متحاشيًا االقتراب منه كي ال
يثور غضبه.
ينفرد باصبعه ختمًا وخاتمًا يقيم في شخصه ملتحمًا به،
ويرحل معه إلى أقاصي التخوم.
وفي مياه المحيط ال يهاب حامله من أمواج عاتية ,تبتعد عنه
ً
أمياال حين يلوح لها طيف الخاتم.
خائفة من االلتطام كي ال تهبط السماء عليها فتدفنها في لج
يبتلع حراكها .كان جسده يطفو على سطح المياه بينما تنبسط
ذراع��اه سلطانًا فوق عرش الرهبة لسلطان حائر أمام شخصه
المتذرع بجبروت لمعانه.
اعتلى السطو على سلطة العملقة ،اجتاحته رياح الهيمنة
ّ
المركبات ،وانحالل جذعه في ّ
الذرات ،تكاثفت
بامتداد ساقيه بين
عظام جمجمته لتتناسب مع جديد المتغيرات ،وحين وسعت
حدقة عينيه .اشتعلت رغبة النهم حول تالفيف دماغه ،عندما
ّ
الفتية
رأى لفيف األعشاب الهرمة المتسلقة على األعشاب
بين السراديب العميقة ،التي تحوم حولها قبائل من الكائنات
المختلفة المحتفية بالتهام صغارها.
اجتاحته فكرة الغوص في ذلك العمق.
نظر إلى اصبعه فأومأ له الخاتم بعهد جديد .يصقله قوة و
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فتمطرني من مقلـتيـه غيـوم

ِّ
ً
غيمـة
أناغيه محموال على كف
ٍ
يشحذ همته نحو ما يشتهيه ،وسيكون المحارب ،يقف بوجه كل
من يردع عنه رغباته .لملم جزئيات جسده ّ
وهم بالولوج إلى خضم
المحيط ،هرع إلى القاع بعجل ،لحق بظالل النباتات وراء صدى
حفيف تنهداتها عبر تقطع هلع الوشوشات.
اصطدم بطيات الصخور باحثًا عن العالم الذي تراءى له من
فوق تحركت أعضاؤه مع ذبذبات الجاذبية خلف المكامن ،الهثًا
نحو تداخل الرسومات في ِشباك مدن غريبة.
و بامتزاج األل��وان اختبأ المرجان ُ
بجحر الهلع ،يكتم موج
األنفاس أمام جحوظ العينين اللتين برزتا بشدة عند االنقضاض
ّ
المضرجة.
على فرادة الفريسة
أخذ الخاتم بالدوار حول اصبعه مهتزًا بزلزلة الصخور الصارخة
بغضب من صفعة تسونامي الكفيف الذي ثار بشراسة مفاجئة
ضاربًا بعمائه رنين المعادن التي دفنت تحت أش�لاء قاطني
األعماق.
تعالت صيحات جسده مستغيثًا بالخاتم الذي ارتجف بارتعاد
جوف الجبال و انزالق حطامها أثناء تزحلقه فوق عقد مفاصله،
مجتازًا كل بروز ،يعبر من الممر األخير ،مغادرًا ضراوة جلد الجسد
ً
منفصال عنه بعد رحلة طويلة معه.
ليهبط بانسياب نحو ظالم القاع ،ليرقد في بيته األول فوق
دمار مدن الركام.

ُ
الحبيـب سقيـم!
وأسقـم إن قـيل

ُأ ّ
خبـئ لألصحاب خمـرة قهوتي

الجفـاف عمــيم
فموسمـنا بعـد
ِ

ّ
ّ
يشـمون عطرها
ولكن قومي ال

العـرار شميــم؟
ومـا بعد أيـام
ِ

َ
لتسمـع جارتي
وأنطق بالفصحى

وأنأى إذا ضـاقت بـها وأصـوم!
***
أتسـحركم بعد األصائل ضفدعٌ
ويطربــكم بعد العنــادل بـوم ؟
أينكفئ الشعر الذي كان باذخـًا
ُ
وتفـتك في أم اللغـات ُ
سـموم!؟
َ
مازلـت تنحت قامتي
فيـا قلمًا
أتهجـرني واألوفيــاء خصــوم
أعدني إلى صوتي أعدني إلى دمي
ٌ
فما ّ
ثم صوت في الغنــاء رخيـم
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يا َ
ألف أنا
ألف ِ
|

م�صطفى عكرمة

مهداة �إىل حفيدي م�صطفى م�ؤ َّمل عكرمة.
ِّ
ُ
وكنت ُ
َ
مشغب ٍة
أزجر ُه عن كل
		

َ
هيهات أعصي ُله أمرًا وإن َص ُعبا
َ ُ
ً
لي أ َّمًا َّبرة وأبا
فقد غدا
		
َ
ً
ومنى
فرحة،
وصار لي عالمًا من
ٍ
َ ّ
اآلالم والت َع َبا
بروعت ِه
أنسى
		
ِ

توح ُ
يعيد فيها إلى قومي ّ
ُ
دهم
		

ُ
ُ
ّ
هر أرق ُب ُه
وألف ِ
ألف أنا في الد ِ
َ َ
ُ
كان ُمرتقبا
الحفيد الذي قد
فهو
		

َ
َ
وأل َ
ثقة
ولينطلق
ف َلي ُله
حي في ٍ
ِ
َ
َّ
من أن َه سوف ُيعطي فوق ما وجبا
		

ُ
واهب ُه ،بالحسن َ
فالله ُ
أكر َم ُه
ِ
َ
سبحان ُه واهبًا أغنى بما وهبا!
		

ََ
هذا حفيدي ،وهذي ُ
روح شيطن ٍة
		

َ
فمن ُم َّ
ؤم ِل َي الغالي أتى ش َب َهًا
َّ ً
ُ
كالهما ِمنة من ُمهجتي ن ِجبا
		

ُ
َُ
ابتسامت ُه
تحلو لروحي وتحييها
ٌ
ََ
ِّ
ُ
وأمر ُه نافذ في كل ما طلبا
		
ُ
َ ُ ُ
ٌ
حين أحضن ُه
سعد
سعد َي
ما مثل
ِ
َ
هيهات ألقى لسعدي دونها سببا!
		
ُ
ً
فيه ُمكتمال
أ ِح ُّس معنى وجودي ِ
وفيه ألقى خلودي ُ
الحقبا
		
يعب ُر ِ
إذا ّ
تهجى كالمًا َ
جاء ُه عرضًا
ُ
ُ ّ
أستظه ُر الكتبا
بت أني به
حس
		
ِ
ِ
َّ َ
ً
تمهل سارت مهجتي َم َهال
وإن
وإن مشى خببًا روحي مشت خببا
		
َ َّ
البيت حتى ال ترى غرضًا
(يكرك ُب)
ِ
َّ
ُ
ُ
نقلبا
		
إال وتلقاه معطوبًا وم ِ
َُ ََ
َّ
وكلما َ
عبثًا
زاد فيما حوله
َ
ُ
وكنت في البيت لم يحفل بما ارتكبا

الر َ
لله كم ذا ُت ُ
َ
ريح ُّ
والعصبا!
وح
ِ

نهفو إليها ونسعى كي ُي ّ
جددها
ً َّ َ َ
فإن َي ِغب ساعة عنا ن ِزد ك َربا
		

يلهو بروحي كما يهوى ويأخذني
ِّ
أمر فيه قد رغبا
		
طوعًا إلى كل ٍ

َ
فع ُ
دت َ
ُ
لعبت ِه
بين
ِ
يديه مثل ِ
ِّ
ُ
رضيه ُمقتربا
أكون لما ُي
َعلي
		
ِ

ُ
الطاغوت قد جلبا
وال يبالي بما

َ
ُ
ويغمر األرض بالتقوى ويملؤها
ِّ
ُ
ً ُ
رج ُع ما من حقنا اغت ِصبا
		
عدال ،وي ِ

ً
أمال حلوًا ّ
يجددني
حسبي ِبه
إليه صبا
		
وأجتني منه ما قلبي ِ

َ َ
إذا بدا راضيًا ع ُ
شت ّ
الرضا ،ولكم
ِ
ُ
َ
أعاد َ
ذكريات ِصبا؟!
لي لهوه من
		
ِ

ّ ً
حرية وإبا
أجدها به
لو لم ِ

ُ ُُ
ٌ
برهبت ِه
صمت
يكاد يقتلنا
ِ
َّ َ
خالف مزق العربا
ِلما نرى من
		
ٍ
ٍ ُ
نج ُد ُه
وال يبالي
بتهديد فم ِ
		

جد ُ
ٌ
يزيد بما يأتي به طربا

وما ُي ِّ
هد ُد َ
خطر
روح
ِ
الكون من ٍ
َ
ُ
ُ
العالمون هبا
يصير
يكاد منه
		

َ
يهت ُّز من صرخات ّ
َ
ته
وليس
جد ِ
ِ
تثير عصاها َ
عند ُه ّ
وال ُ
الرهبا
		

ُ ُ َ ُ
ُ
فالكون مثلي َ
هجت ُه
غدت تشتاق م
ُ
ُّ
لثانية ينسى بها الن َوبا
أنسًا
		
ٍ

ُّ ُ
ُ
جندي يحيط به
فجد ُه ألف
ٍ
َ
َُ
كذبا
		
فكيف يخشى وعيدًا جاء ه ِ
ِ ُّ
ُ ِّ
ألنج َد ُه
يفر من أم ِه نحوي ِ
		

َ
مما َ
عليه َ
اللوم والغض َبا
أثار ِ

َ ُ ُ
ُ ُّ
حين أحضن ُه
بأمن
وكم يحس ٍ
َ َ
َّ ُ
يوم ِه شغبا
		
كأنه ما أتى في ِ
َ ََ
باركني
أرنو إليه ،فألقى الكون
ُ
َ
ُ
فالكون لم يتجاوز حيث كان حبا
		
ّ ٌ
ُّ
محببة
أفعال ِه عندي
وكل
ِ
ُ
َ
َّ َ
َ
فهي البراءة مهما خلفت َعطبا
		

ََ
بسمت ُه
للطفل
فيا إلهي ِأدم
ِ
		

ّ
أمل
أما
فل من ٍ
بأسرار ما في الط ِ
ِ
ّ
ّ
ُ
يعود للنفس ٌ
فوس خبا
أنس في الن
ِ
ِ
ٌ
ُ َ َ
راح ُم ُه
فالكون عندك طفل أنت ِ
ُ
ِّ
بحق َك عن آفاق ِه ُ
الح ُجبا
فاكشف
		
ِ
َّ
البري َة أن تصحو َ
عل َّ
لفطر ِتها
		

َ
سالبًا فيها ومستلبا
فال نرى ِ

َ
ِّ
ونج أطفالنا واكتب هدايت ُهم
		

الر ُ
حمن ّ
فيه ما ّ
بصرني
أجد ِ
لو لم ِ
ُُ ّ
ّ
بوغ لما شاركته اللعبا
		
من الن ِ

َ ّ
َّ
المبين نبا
صر
ِ
فإنها منك للن ِ

ِّ َ
َ
يعيدون ما من ِعزنا غ َربا
عسى

ّ ُ
ٌ
َ
لوال الطفولة لم يسلم لنا أمل
		

ُ
وال رأينا بها تعذيبنا َعذبا
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ُ
ستبدلني .....بي
َأ
|

محنة الوطن
|

�أديب ح�سن حممد

ُ ُ
ُ
ُ
المحــن
تســاق ألمتي

ُ
الضوء
انطفأ

َويعبـث فـي أوابــدهـا

ونامت عائلة الكلمات
َ
ّ
شوك النكبات
قت الليل على
ِ
ويدي غل ِ

َ
ُ َ ّ
واصرهـــا
تقطع من أ ِ

ُ
الجاسوس
كان الحبر
ُّ
األعماق
يدس مكاتيب
ِ
ّ
عر
ِ
لملك الش ِ
ويأخذني موجودًا لبالط اآلهات
ُفأ ّ
جرد كالعادة من أشيائي
يستجوبني البحر الكامل
كنه الريبة في صوتي
عن ِ
عن نشل الحزن الباهظ من جيب النايات
ٌ
منحرف
ٌ
وبريء
ذلك شأني

ّ
حين يحاصرني عسس الشعر
َُ
شبق الصرخات
وحين يساورني
أستبدلني بي
وأخاتل أقران بكائي
بالعين الفارغة الدمعات
ِ
في الزنزانة وحدي أعرف لغة الحائط
وحدي
أقرأ لغز الحسرة
ّ
حين تعذبها الضحكات
ليس بنافذة اآلمال
أخادع طير الوحشة
ّ
ُ
الصمت
بضوء علقه
ليس
ٍ
أعالي ندمي
ّ
كي يتلذذ بالطعنات
وحدي
بجواري صوت ّ
الموال
ودركوشي*
وظالل امرأة
فاقت في الحزن جميع األنهار
المشنوقة في يبس الفلوات

ٌ
غشيم
وألني
ّ
ّ
سأعد على كف العتمة أعضائي
فرس أعمى
وأفوز بسبق الحزن على
ٍ
وأصير أمير الخيبات
ً
أرسم نخال فوق يباب الروح
ُّ
َ
السير إلى تمرتها
أغذ
ُّ
وأهز بجذع الحلمات

ّ
كل تراب يبكيني
أدنيه شقيقًا
ّ
فيشد على رأسي
ُبعصابة طيبته
ُّ
ويحض القلب
ِّ
الورد
على ضخ
ِ
مع النبضات

َ
تفسير
أحاول
ّ
ّ
عيني
سماء في
تحول كل
ٍ

َ
بقصائد
أستبدلني

إلى جدران تحاصرني
ّ
وأؤجل تفسيري لخطاها

لم تعرف
ُ
قدمت لها وطنًا
أني

المقتولة
ّ
في كل العتبات

ُ
ومضيت غريبًا
كاألموات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في سفح يدي
ُ
حيث البرية
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الدركوش :سرير تهزه األم
وتهدهد فيه طفلها

علي معروف

ُ
َ
ُ
الزمـن
غمض عينـه
ُوي ِ
َ
خـتـز ُن
وفيــما كــان ي ِ

ومن أوصالــهـا َ
الفتــن

ُوي ُ
منع عـن َبالبلـهــا
َ
َ
أنـاشـيـد الهـوى الف َنـن
ُويصبح للحـمى َث ٌ
مـن
ِ
َ
ويرخـص ذلك الثـمـن
ُيقاتــــــــل فيــه ُ
آثـره
َ
ََ
ُويغــزى فيــه ُمـفتتــن
ُ
عاشقـه
َويــذوي فيــه
َويعـصر َ
قلبـه الشجــن
ُ
ويمثـل بيـن أخـوتنــا
وبيـن الحكمـة َ
الو َ
هــن
فمـن أبنــاء ِجـلـدتنــا
كــذا يستهــدف الوطـن
ُ
لنــا أرض ن َنـ ِاز ُعـها
َي ُ
طيب بحضنها السكـن
َ
َّ َ
تســـلل في يدي أس ِـ ٍن
َ
األ َ
ســن
إلـى أرجـائـــه
ُوأ ُ
شرع ُ
ـــه
دخل ِ
بـاب َم ِ
ل َمــن فـي قلبــه َض َغ ُ
ــن
ِ
وحلم شيوخنا سقطـت
ُ
َ
مـتـحـــن
ُرؤاه وهـــي ت
وبــات األمـن مختلفـًا
َ
األمــنُ
َ
فمـن يجنـي هـو ِ
ٌ
قضى ساري وساريـة
َ َ
وأقفــر منهمــا القطـــن
ٌ
وآالف قضوا غـــدرًا
َ
وغيـلــوا حينمـا أ ِمنــوا
ُّ
السـر مقتحمــًا
تسـاوى
خيــار الشعــب والعلـن
َّ
ٌ
قـــدر
تحكـــم بالــورى
ٌ
غريـــب ليــس يؤتمــــن
أتـــى فيمــــا ّ
تخبئـــــه
ُ َ
لهــــدم تـراثنــــا سنـــن
َ
ـوارجنــــا
ُينفـذهــــا خ
ِ
َ
ُ ُ َ
ــب ن َّص َهـــا َوثــــن
ويكت
قـوم
وأسقـط في يدي
َ ٍ َّ
ُ
َ
تمكـــن منهـــم الوســــن
ُ
َ ُ
ومن تؤتــى بصيرتـه
ً َ َّ
َ َ
الحـــز ُن
جـــــالء لفـــــه
ً
ُ
ُت ُ
العين معرضة
شاح
ُ
وال تصغـــي لــه األذن
َّ
ولكـن الهــــوى ٌ
قـدر
ََ
ُ
وعشـق عروبتــي أون
ُّ
منقلـب
َس ُيهـــزم كل
ٍ
لغيــر ُثــراه ُم َرت َ
ـهـــــن
ُ َ ُّ
منغمس
دح ُـر كل
وي
ٍ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
غـــداة يقــــرر الــورن

 – 1الورن :المقابلة.
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قلوب ٌأشعلها المطر
ٌ
|

خميلة

غالب جازية

|

غن َ
قلب ِّ
يا ُ
تحت أعمد ِة المطر

ُك َّنا صغارًا وكان ُ
الورد يحكمنا

َ
ّ ُّ
ُ
أشرقت كل الصور
الحبيب و
مال
		
ُ
َ
أرجوحة علقت
الغيب في
نهاتف
ٍ
ُ
ِّ
دقات الهوى
بالحب
وتنفست
ُ
ُ
ُ
باألطياف والسح ِب
هر،
بالز
،
بالشمس
ِ
ِ
ِ
الطير يسكننا
كصغار
وإخوتي
الرذاذ تعانقت ّلما انهمر
ومع
ِ
ِ
ِ
ُ ُّ
جنح وال زغب
		
َ ُ
حب الرفيف بال ٍ
الغرام حكايتي
اآلن أبدأ في
ِ
نشارك العطر فيما كان يقلقنا
ُ
أيكة للهوى أمي بها وأبي
في ٍ

عبري عبد اللطيف حبيب

الح ُ
والح ُ
سن ،ما ُ
ُ
دالية!!
أحضان
سن في
ٍ
ِ
َ
َ َّ
ُ
ور توشيحًا مع الق َص ِب
		
مرت على الس ِ
ُ
ُ
زنبقة!!
أجفان
والنور ،ما النور في
ٍ
ِ
َّ
األحالم في َأر ِب
مر الهوينى على
		
ِ
مآربهُ
َ
هده ُد العطر كي تصحو ُ
ُي ِ
ُ
فتغر ُق َّ
الد َ
للمنى َ
وح شوقًا ُ
الر ِح ِب
		
ِ
َّ
َ
َ
ُ
مشاعرنا
وت «فيروز» كم َرفت
مع ص ِ
ُ
ُ َ َ
الج ِّد أو في شرف ِة الل ِع ِب
		
في ش ِ
رفة ِ
ََ ُ
ُ َ ً
الغيم مشرعة
رفات
أو في مدى ش ِ
ِ
َ
َ
األرواح وانتهبي
«فيروزنا» َج ِّردي
		

فاسمع َ
رنيم ِّ
		
ظمأ الوتر
الحب من ِ
َ
ُ
هدب
نسامر الطيف َّتياهًا على
ٍ
ُ
الحروف تفجرت من معطفي
أحلى
ِ
َح َّر الجوى ،أفلم يقنع ولم يت ِب
		
ُ َّ ُّ
الشقي ً
ِّ
كم َم َّدنا ُ
ّ
ً
جنى
كنا نرش إلى النمل
برضى
نعمائ ِه
الله ِمن
ِ
قمر
أحلى
ه
ظل
ّلما احتمى في
ِ
َّ
ُ
َ
البيت أثوابًا َ
َ
من غلة الدار تحميه من
		
ِ
من الش ُه ِب
فألبس
النوب 		
ُ
ُك َّنا ّ
ُ ِّ ُ َ ً
نمشي ونمشي والطريق يقودنا
ُّ َ
الفراش رؤى
نلو ُن أحالم
ِ
ترعة
الدنى بالحب م
أهدى إلينا
ِّ ُ
َ
ٌ َُ
ُ
آمنت ُ
ِّ 		
َ
َ
المنى الذهبي
بالح ِّب ِعرزال
نعلم القمح أن يرقى على الذهب 		
األحالم من كف القدر
كي نسرق
ُ
ُ
ُ
َ
ً
ُك َّنا َن ُ
زرقته
شوش األفق عن أسرار
ِ
نو ِ
البيت أغنية
بسطح
موج
ِ
ِ
ِّ
ُ
ٌ ٌ
ُ
ٌ
َ
َّ
َ
بارقة ،عن
عن كل
		
مبشر
والشتاء
برد وليل
ٍ
ٍ
اللحن أن يسمو على الط َر ِب
نعل ُم
شامخ وأبي 		
ُ
َ
ً
َُ
بدر ونجمته
نغامز الفجر عن ٍ
ُ
من ُم الشعر مغزوال على ُع ُم ٍر
الوصال َ
نن ِ
ُ
مع المطر
بالوصل  ..كم يحلو
ِ
ُ
َ َ
كيف اصطفاها وكيف أغرمت بصبي
		
ُ
من الخ َب ِب
البيت أوزانًا
فيرق ُص
َ ُّ
ً
حالية
إشعاع
ن ِغل في اللون في
ٍ
راقص َّ
ُن ُ
عصفورتي ارتعشت وقلبي قلبها
ِ
الجن مذهوال بشقوتنا
ُ
َّ َ
َ
ِّ
بالضوء الصفي ر ِبي
كأننا النحل
		
ِ
ُّ
صاغ فال يقوى على الهرب
		
ُ
الروح إن َ
تسيل ُ
والجن ٍ
َ ُّ
ُ
ُ
الح الخطر
ولها
َ
الزهر ال نخشى مواجعه
في
ل
غ
ن
ِ
رفق ٍة ما ُأحيلى حالنا معهمُ
ِ
مع
َ َ
َ
غير ُمنت َه ِب
العطر ُحسنًا
كي نحتسي
		
ُدرنا معًا في مدار الضوء ُ
دافئ واستمطرت
بحضن
الذت
بب
كالح
		
ِ
ٍ
ٍ
ِ
عاتب َ
ُن ُ
فتنته
أسباب
عن
الورد
ِ
ُ
ِ
النور في يد ِه
أبي ينوء
شهب الخيال وأشعلت َ
ِ
بحمل ِ
َ
َّ
نبع الفكر
العنب
في
التعتيق
كما
،
ا
سبان
ا
لم
		
ِ
ُ
ِ
التعب
من
فنجلوه
علينا
يحنو
		
ِ
َ
غير ما عت ٍد
كيف انبرى قدرًا من ِ
وبهجتها
يأتي إلينا كما الدنيا
القلبان أدركنا المنى
ّلما هفا
ِ
ُ ِّ
ِ
َ َ
َ
ُ
باألطياب ،بالعت ِب
يعلم الدرس
		
َ ِّ َ
ِ
ُ
يمسح الشكوى ككف نبي
بعطفه
		
ُ
ّ
والعطر في الدنيا انتشر
ضمت يدي
ُ
ّ
يد َها
في
الطيب
بحمل
تنوء
ي
م
أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ
َ َّ
َ
ُ
تقبيل ّ
أحالم مرت ِق ِب
الحقل ،من
من جن ِة
		
ماء ألنها
حاولت
الس ِ
ِ
ِ
َ
ُ َّ
َّ ُ
اح طلتها
احلى من الش ِ
هد والتف ِ
نسجت مالذًا للحبيب ُ
المنتظر
ُ
ُ ُّ ُ
ِ
كن بالنجوم ُح ِبي
		
«من ح ِ
سنها» كل ر ٍ
َّ
يا َ
َ
ألق
كمليك
وجدتي
ِ
المساء تتابعت
أمطار
ليت
ِ
النحل في ٍ
ِ
َ
َ
تهفو إلينا وقد ماتت َولم ت ِغ ِب
		
ُّ ُ
ٌ
ً َ ً
ُ َ
طوفان غمر
الخير
والحب مثل
ِ
َد َار الزمان ِبنا مستعجال و ِجال
ُُ
َم َحا َل َنا َ
ُ
النجم في الكت ِب
شات
		
البردان ُ
ُ
خرب ِ
ِ
ينقر أحرفي
الطائر
و
ُ
وجعة
الدهر م
جفون
غمضة من
في
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َّ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ابه أفقًا شكر
ليضيء من عن ِ
غمضة كبرت أمي ومات أبي
في
		
ٍ
َ
َ
كيف المجرة بانت بعدما َهتفت؟!!
ياوفرة الخيرالجميل ّ
تكرري
ِ
ِ
َ َّ
َّ
ُ
ُ
زفت لنا قمرًا غنى على الهد ِب
		
ُ
ََ
َ
ٌ
ُ
َ
حبيب قد حضر
انسيابك لي
فعلى
ِ
دهدنا؟!!
يت أيا شمسًا ته ِ
كيف انثن ِ
َ
من َ
كيف انطفأت أيا سفرًا َ
الله ِب؟!!
		
ِ
ِ
مركب
ولتطلقي أقصوصتي في
ٍ
ُ
َ
الغيث ُمنسكبًا
ودي إلينا بدمع
ِ
ع ِ
ُ
عينين من أحلى الدرر
يصبو إلى
واألدب
باألشعار
بالدفء..
بالح ِّب..
		
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
شذى
بأبناء الحيا ِة
ُعودي إلينا
ِ
َ
الغرام بلوعتي
سطر
ولتكتبي
َ
ِ
َ
حام وانتصبي
		
عودي إلينا من األر ِ
إني ُّ
***
أحب فهل سمعتم يا بشر.
سبب
ونشتكي دلعًا ،غنجًا ،بال ِ
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رولى..فراشة الروح
|

يو�سف العيو

ٌ
فراشة ُ
تمر في مسائي الحزين

ُ
تحية الوفاء يا جميلة

ُ
ُ
المساء كالنهار
فيشرق

ياروعة العطاء..ياخميلة

ُ
ويورق الحنين

كأننا ُّ
نمر في حياتنا بخطوة قصيرة

على ضفاف عمرنا...

ُ
ُ
يزيدها زماننا بهاء

يمد في حياتنا ُف ُ
ُ
روعه الجميلة
وأنت ياخميلة الحياة...
ياحلوة ..أصيلة
ُ
أرق من نسائم الصباح
شفيفة كروعة األقاح!!!...
ٌ
هي الحياة حلوة خصيبه
ٌ
ُ
ونحن في دروبها ألننا جداول رقيقه
إليك يارفيقة الطريق

ُ
ياله...على الطريق ذلك اللقاء
ُ
يمر دون موعد،
بلحظة اشتهاء
ُ
نقول في صميمنا:
ُ
اللقاء ٌ
قادم،
هو
ً
ُ
وال ُ
فراقه
نريد مطلقا
ٌ
ُ
الخلود،
ولحظة هي

ُ
تحيتي ،ومايفيض في الغد الطليق

بروعة البقاء

الوجود ٌ
ُ
رائع بسحره
هو

وروعة اللقاء باللقاء،

ٌ
ُ
ونحن فيه خطوة بنهره

فداك كل لحظة ُ
تمر في حياتنا،

وكل ليل ٌ
عابر لفجره

ُ
أيامنا حياتنا طريقنا بال انتهاء!!!

العدد «»1296
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من أم الشهيد
|

ريا�ض طربة

�إىل طوين الذيب غارب ًا مرتني
ماضيًا إلى البياض البعيد
إلى عابر َّ
مر سهمًا وسط القلب مقيمًا
إليه ينزف شوقًا للحياة ولكن
إليه وهو يهيب بالفؤاد ولكن
إليه وهو يزف دون عرس وغناء إلى الصمت
والظالم البعيد
والعروس أين العروس؟
أجيبوا وأين الطبول والزغاريد
والصبايا وبنات العم والخال والخالة
وبنات الحي والمدينة يحملن العروس؟
وأين شباب الحي
يرفعون فوق األكتاف العريس
***
إلى غرسة أودعتها األق��دار في الرحم ذات
شوق
هاهي الغرسة باسقة
وهاهو العود صلب ولكن
هاهي السماء تختارها قبل اآلوان كوكباً
وسميرا

أن��ا أم��ك أيها ال��راح��ل فهل تجيب؟ كيف
صنعت هذا الرحيل؟
وكيف تقاسمنا الردى
أنت نصفه في السماء
وأنا نصفه هنا
بين القلوب ثكلى
موجوعة الروح
ُّ
أشد الرحال ولكن
وأنا من يرقص الساعة وكيف ألم ال ترقص
في عرس ابنها وقد رأته أرزًا وورودًا دامعات
العيون
يطلقن الزغاريد /يودعن الحبيب المقيم
وأنا من ترقص اليوم موتًا
وكيف ال ترقص مثلي
بدم ودموع وغصات قلبها المفجوع؟
وكيف ال تمزق ً
رداء
وتجرح خدًا
وتدق صدرًا وتنادي..
ّ
ُّأيها الزنبق الغافي أال انهض وعطر هذا

طقوس الرهبة
|

الوداع األخير...
فالعريس إلى اكتمال دورة الحياة يقوم

حممد ريف

فارس فوق صهوة الجواد يبقى

ـ1ـ

تنتابه ورود الملل

رغم الرحيل...

للرهبة

ويشهق للقادم

يسيل طيشه
على أرداف الورد

خجل المدينة..
ً
مكتمال كي يصلي

هدني ُّأيها الحبيب أن يذوي عودك

المتهالك

في فرجة ٍ:من روحه

يدفنه السحيق
كمسخ الناقص
بشفتيه المهيأتين
من فرط الحب
َّ
الت ُ
مام..
ككبرياء الطين

في الربيع..
وأغدو مثل كثيرات من النساء

بين النهارات المعذبة

يبكين

وطقوس الليل

والموت حافل يقطف من الكروم

كربة
في ٍ

بالعناقيد

يرتشف بهارج

هل هو الشوق النعتاق الروح

ورذاذ كلمات

في حيرة العناق

كدمى حركته األغنيات

الحالك أحيانًا

العقيمة

أم هو الحنين عند الرياحين
والدوالي
كي تعود إلى الكرام الكروم

بمرارة نفسه

آه..

حين يهرب النهد

كم تتسع أجسادنا

ّ
أيها الزنبق الغافي ،أال انهض ،وعطر هذا

يديه!..
على ملمس
ِ

ألن تذرف األمنيات

الوداع األخير

20
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سوسنة الجاللــة
ع�صام تر�شحاين

يوري بونداريف

وطنـــي..

ويقترفون وهم جنازتي ...؟

وأقرأ ما تضور من سالم

ُ
سأشير،

في مخيلة الحطام..
أمشي على قلق الرؤى
والتيه يخفق في الجراح..
فلمن أقلب جمرتي

إلى حدائق،

ولمن تسلمني الرياح ؟

والحدائق ..في بنادق رعشها

النار ...تنمو،

ســكن اليمام

في مدى الماضي وتكتبني،

وأشير كيف الماء زملني..

أنا الميقات،

بأجوبة التراب

سيد من تؤرخه الخيول،

ألقى معاطفه على لغتي

من الظهور الفذ،
للفتح المبين

فهبت وردتي في الليل،

إلى نزيف

وامتألت بحمرتها

ظل يشبهني

عناقيد الخراب...

ويسدل غربتي..

هي صورة أولى لبحر،

صوتي حقول..
tي القصيدة والردى..

شق نبرة عشـقه

ودم..

وأراق تشكيل الغمام

لصوتك يا أبي

كم حاول الغبش المباغت،

كم كان ينهرني..

أن يكلمني،

ويطلقني..
وحين أضيق يشعلني
بأدغال الحكايا..
ّ
صوتي يذكرني..
ً
ويشهد أن برقا
كان يسري
في دمائك يا أبي

ويرسم قاتلي
في هيئة اخرى..
فرميت صورته،
على زيتونة نفرت
وأوقدت الكالم..

وأحب هذا البرق امرأة،...

هي فتنتي..

وأنجب سيرتي..

ســــــيروا

أنا عائالت الورد،

أتيت ...وباسمها

جسم ممطر بالنور،
ال جهة..

يتدافع الشهداء،

لكوكب صهوتي

في لغتي..

واألرض...

وتنهمل القذيفة بالظالم

إن خرجت إلي

من كل متسع سأنجبها

تظل تقرأ ما أرى
وتدور حول قصيدتي

ترجمة :عياد عيد

كيف دمــي
تحول في البالد،

النار تدخل في نسيج الذكريات،

الناسك

لتشرد في صهيل قصائدي

فإلى متى..

وتكون سوسنة الجاللة

يتوزعون سدى

والخصوبة والقتام...

ك��ان يومًا ح��ارًا من أي��ام تموز ,وكانت قباب
دير بيتشيرسكي الذهبية تستحم في السماء
الزرقاء الدافئة .سبح رنين األجراس فوق الجدران
القديمة وفوق خضرة بستان الدير الكثيفة ,مرحًا,
مهيبًا ,بهيجًا مثل الفرح الذي ينشره هذا النهار
الصيفي ,والذي أحست به على ما يبدو مجموعة
الرهبان الشبان المتجمعين في الفناء المرصوف
قرب برج األجراس .راحوا وبعضهم يبتسم لبعض
بوداعة ،يالعبون الحبال بأصابعهم بخفة ومهارة,
فبدا وكأنهم يعزفون بهذه الخفة والمهارة على آلة
موسيقية هوائية تندفع مسرعة إلى السماء ،وكأن
الله نفسه هو صانعها لتمجيد الحب والخطيئة
والجمال األنثوي.
سرنا ,أنا وزوجتي ,على الممر بين شجيرات
التوت الفواحة ،نحو عمق بستان الدير القديم
المرقش باللطخات الشمسية وبقع الظالل .هبت
لمالقاتنا النسائم اللطيفة الممزوجة برائحة العشب
المدفأ الجافة ,وفاحت من األسفل ,من النهر الهادر
بين األدغال موجة من الرطوبة الترابية العذبة .ثم
صار المكان في األمام حول أشجار التفاح فسيحًا
َّ
اخضر المرج المغمور بقيظ الظهيرة
ومشمسًا –
وانكشف ,واصفرت المناحل بين األعشاب تحت
أغصان التفاح الواطئة المثقلة بالثمار المحمرة .لقد
َّ
ً
أز هنا الهواء العبق بالبرسيم الحار أزيزًا متواصال:
راح النحل يتجمع بحشد مثابر مكتظ محيطًا
بشقوق بالمناحل ,ويطير فوق جفنات عنب الثعلب
األسود الذي فاحت منه علينا رائحة ثماره الحلوة.
وهنا ,وسط هذا النور والدفء والروائح وفرح
الوجود ,رأيت عند طرف المرج ناسكًا في ردائه
األس��ود ,وعلى رأسه قلنسوة بلون الحداد موشاة
بزخارف الموت البيضاء المشؤومة .وقف الناسك
بال حراك داسًا يديه في كميه ,وراح ينظر بعينين
شائختين ذاويتين إل��ى فتحة منحلة مكتظة
بالنحل ال��ذي راح يزحف جيئة وذهابًا مهمومًا
عندها .كان وجهه الناحل إلى حد الزرقة الشفافة

ذو الشفتين الغيبيتين الخاليتين من الدم ِّ
يعبر
عن الهدوء الوديع واالهتمام الحزين .هذا الناسك
المترهبن للمرة الثانية عشية الالوجود ,والمنشغل
فقط بتحضير نفسه كل ساعة للموت في الغد,
بدا اآلن وكأنه ي��ودع حياة النحل هذه الحثيثة
والمليئة بالحركة ,لكن العزيزة ,وغير المتكررة,
والتي ستبقى على األرض مثلها كمثل هذا النهار
المواتي من تموز ,وكمثل مجموعة من النهارات
األخرى الربيعية والصيفية والشتوية ,وكمثل رنين
األجراس المتردد في السماء الزرقاء والواعد بالفرح
والحب ,وبهجة ترقب الخطيئة التي أقامها الرهبان
الشبان الذين كان مثلهم في زمن ما.
ما الذي جثم على روح الناسك؟ أهو أسى الوداع
مع كل ما هو أرضي؟ أهو التوبة؟
ُ
ولحظت في الوقت نفسه أن الناسك ,إذ راح
يراقب حركة النحل الحثيثة المثابرة ,التقط بنظرة
جانبية اهتمامنا به – اهتمامي واهتمام زوجتي –
وصارت عيناه الحمراوان الدامعتان تعبران اآلن عن
غربة متعبة وعن انصياع صاغر أكبر للمصير .وخيل
لي أنه قد رأى محدودبًا ,وداسًا يديه أعمق في كميه,
وجهي الحزين المندهش ,ورأى جاذبية زوجتي
الفتية وعينيها الرقيقتين الغامقتين وعنقها
األبيض وشعرها األشقر المنسدل حتى كتفيها.
لقد رأى على األرجح وعرف أننا نفكر بانتقاله القريب
إلى المملكة الالأرضية ,وباستعداده األخير لفراش
الموت ,مدركًا فضول األحياء الخاص تجاه المحكوم
عليه بالموت وشاعرًا به؛ لقد عرف كذلك قسوة
أجلنا الذي ال يرحم ,نحن الذين ما زلنا شبانًا ,وما
زلنا ممتلئين بالرغبات والقوة ,وراح يراقب انشغال
النحل الحثيث عند فتحة المنحلة بابتسامة قديس
حزين يتابع حركة عجلة الوجود التي ال ترحم.
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الفهد
ِ�سرخيو بيتول
ألي من العجائب التي ّ
ال يمكن ّ
م��رت بها
ّ
طفولتي أن ُيضاهي ظهوره .وال شيء ّ
مما تصورته
ّ
حتى ذلك الوقت استطاع أن يجمع هذا الصفاء
ّ
توس ُ
ّ
والرقة .ولقد ّ
لت في الليالي التالية حضوره
ثم ِقلقًا وباكيًا تقريبًا .وكانت ّأمي ّ
مبتهجًاّ ،
تكرر
ّ
أنني صرت أحلم بقطاع الطرق لكثرة لعبي لعبتهم.
في الواقعّ ،
ّ
ليالي في نهاية
ت��رددت كثيرًا في
ُ
إحدى العطل ،المالحقة والوضاعة ،والشجاعة
وال���دم .وك��ان ارت��ي��اد السينما في ذل��ك العصر
يقتصر على االستمتاع بفيلم واحد مع تنويعات
الم ّ
خفيفة بين حفلة وحفلة .وكان الموضوع ُ
عد
يتغير فيها هجوم الحلفاء على ّ
ّ
قوات
ال��ذي ال
ٌ
ّ
المحور .وقد استطاع ذات ليلة ،برنامج ثالثي (رأينا
ّ
فيه بلذ ٍة ال يمكن وصفها قنابل المدافع تهطل
ّ
شبحية؛ حيث األبنية والعربات والمعابد
على برلين
والوجوه والقصور كانت تذوب في صبيب هائل
َ
من النار؛ وشهدنا من ُيقسم األيمان على الحب،
َ
ّ
مضادة للطائرات في لندن ذات
وعتمة مالجئ
ُ ّ
ّ
ّ
المحطمة ،واألبنية الضخمة من
األثرية
المسالت
ً
ّ
غير واجهات؛ ورأينا خصلة من لبالب اللك تقاوم
ّ
ُ
ّ
يابانيًا ،بينما كانت تخلى
من غير مباالة رشاشًا
ٌ
مجموعة من الجنود الجرحى في جزيرة صخرية
في المحيط الهادئ) ،استطاع أن يجعل ضوضاء
ً
ليال ،ودفعني ٌّ
كم
الرصاص تتغلغل في حجرتي
ّ
ّ
كبير من األجساد الممزقة وجماجم ممرضات إلى
البحث خائفًا عن مالذ لي في حجرة إخوتي الكبار.
ً ُ
ُ
اخترعت ألعابًا ُمصطنعة ال تمتع أحدًا
ولقد
ُ ّ
مع وعيي الكامل بخطورتها .فأحللت محل الصراع
المألوف بين الشرطة واللصوص ،أو الصراع الجديد
الم َّ
ُ
كرس بالعادة والموضة بين الحلفاء واأللمان،
َ
��وار أخرى وأبطال غريبي األط��وار .ألعاب
ص��راع ض ٍ
ُ
ّ
تهاجم فيها الفهود على حين غرة إحدى القرى،
ّ
ثم ّ
عمليات قنص مجنونة فيها تعوي الفهود ألمًا
وغضبًا إذا صادها صيادون قساة؛ ومعارك شرسة
بين الفهود وآكلي البشر .لكن ،ال هؤالء ،وال كثرة
قراءاتي َ
كتب مغامرات في الغابة استطاعت أن
تجعل تكرار الرؤيا ممكنًا.
ً
لقد دامت صورته طوال فصل لم يكن طويال
ّ
تحق ُ
ّ
قت من غير مباالة أن الشكل أخذ
جدًا؛ ولقد
يزداد خفوتًا ّمرة بعد ّمرة ،وأخذت عالماته تتالشى
بهدوءّ .
وإن ّ
المد الذي يعرقله النسيان والذكريات
التي هي الزمنُ ،يلغي اإلرادة في تثبيت ّ
أي شعور
ُ ّ ّ َ َُّ
في الذاكرة إلى األبد .وكانت تلح علي العجلة أحيانًا
في االستماع إلى الرسالة التي حالت حماقتي
بيني وبين نقلها ليلة ظهوره؛ إذ كان دار ذلك
ُ
ُ
سواده ّ
البراق
الحيوان الجميل الضخم الذي كان
ً
ّ
يتحدى الليل ،دورة أنيقة في ما حول المخدع،
ّ
ثم سار باتجاهي وفتح شدقيه ،ثم أغلقهما ّمرة
ً
أخرى َ
خجال ّلما رأى الرعب الذي أثارته ّ
في تلك
ُ
الحركة منه .فخرج بالطريقة الغائمة ذاتها التي
ّ
كان دخل بها .ولم أكف طوال ّأيام عن لوم نفسي
تصو ُ
لنقص شجاعتي ،كنت ألوم نفسي ألنني ّ
رت
َّ
الدابة الجميلة كانت تنوي التهامي ،على
ّأن تلك
ّ
ّ
متوسلة ،وكان
الرغم من أن نظرتها كانت لطيفة
خطمها يبدو ُم َّ
ّ
ُ
عدًا للمداعبة واللعب أكثر مما هو

ت .علي �إبراهيم �أ�شقر

ّ
لتذوق الدم.
ّ
ّ
الساعات،
وحلت ساعات جديدة محل تلك
ِ
ٌ
َ
هواي الدائم طوال أيام
وأحالم أخرى أقصت ما كان
كثيرة .ولم ُ
تبد لي ألعاب الفهود ّ
غبية فحسب،
ّ
ّ
ّ
وإنما غير مفهومة أيضًا؛ إذ لم أتذكر بدقة السبب
ّ
ّ
الذي ولدها .واستطعت أن أحضر دروسي ّمرة أخرى
ّ
ّ
المشوق
وأتفوق في ممارسة األدب واالستعمال
لأللوان والخطوط.
ً
َ
وكان لزامًا أن تنقضي عشرون عامًا تافهة ،م ِرحة،
َّ
ّ
ُ
ومبتذلة ،متوترة وغائمة ،ومأمولة بغباءُ ،محطمة
أمس التي سمعت فيها ّمرة
وقاتمة كيما تبلغ ليلة
َِ
أخرى على حين بغتة ،لهاث حيوان دخل الغرفة
ّ
البربري في
الحلم
المالصقة كما دخلها وسط ذلك
ِ
ّ
طفولتي .فالال معقول الذي ّ
يخب في كياننا يتخذ
معينة شكل إحضار مجنون ّ
في لحظات ّ
جدا؛ً حتى
ٍ
ّ
إننا نحاول االحتماء منه بجبن في جملة من القواعد
ّ
ّ
الصدئة ،التي نزعم أننا ننظم الوجود بها ،وفي هذه
القوانين الفارغة التي نحاول بها إيقاف طيران
ُ
حاولت وأن��ا داخل
حدوسنا األكثر عمقًا .وهكذا
عقالني :فاستنتجتُ
ّ
الحلم ،أن ألجأ إلى تفسير
ّ
ّأن الضوضاء ناجمة عن دخول قط يأتي المطبخ،
ً
ُ
ّ
وحلمت؛
ليهتم بأمر الفضالت.
في الغالب ،ليال
ّ
إذ شعرت بالراحة لهذا اإليضاح ،أني سقطت في
ُ
لمحت
النوم ّمرة أخرى ألستيقظ ُبعيد ذلكّ ،لما
ّ
َ
وجوده قربي .وقد كان هو إزاء السرير
بكل وضوح

ّ
ُ
الكلمات ُ
المنبئة التي كتبتها
ومع ذلك ظلت تلك
ُ
وجدتها على المكتبّ ،
حية
لفوري على صفحة ورقة
ّ
كأنها منقوشة بالحديدّ .
ولما عدت إلى السرير ،لم
ُ
تفتني معرفة أن اللغز ُحلت رم��وزه ،أعني اللغز
ً
ُ
الحقيقي .فانهارت مهزومة العوائق التي جعلت
من أيامي ّ
مدة من الوقت ،من غير أفق لها.
ّ
المنبهّ ،
رن ّ
وتأملت ببهجة الصفحة التي ُس ّجلت
ُ
الكلمات االثنتي عشرة المضيئة؛ ّ
وربما
فيها تلك
كانت الوسيلة األسهل أن أق��وم بقفزة واح��دة
وأقرأهاّ .
لكن هذه العجلة كانت تبدو لي قليلة
َ
ً
التوافق وج�لال المناسبة .وب��دال من االستسالم
الحمام وارت��دي ُ
لرغبتيّ ،
ّ
��ت ثيابي
توجهت إلى
َّ
ببطء وعناية ورصانة متكلفة ،وتناولت فنجانًا
من القهوة ُ
وهرعت بعد ذلك لقراءة الرسالة وقد
ّ
هزتني رعشة خفيفة.
ّ
لقد أبطأ الفهد األس��ود عشرين عامًا حتى
ظهر َّمرة أخرىّ .
وإن الدهشة التي أثارها ّ
في في
المناسبتين كلتيهما ال يمكن لها أن تكون ّ
عبثية.
فاألشياء التي اكتسى بها هذا الحلم ال يمكن لنا
ّ
كال؛ ّ
ألن شيئًا
أن ننسبها إلى محض مصادفات.
ما في نظرة الحيوان ،خاصة في صوته ،تجعلنا
َ
نفترض أن تلك الصورة ليست صورة مقتضبة
وصل مع
لحيوان؛ بل هي إمكان بأن تكون صلة
ٍ
ّ
قوة وذكاء أو عقل يقعان فيما وراء النطاق البشري.
ّ
ّ
المسجلة ما
وعلي أن أعترف ،مع ذلكّ ،أن الكلمات
ّ
لمسميات تافهة وعادية وليس
هي غير تعداد
ُ
ّ
لها ّ
أي معنى .ولقد شككت للحظة في صحة
ُ
ُ
ّ
عقلي .فأعدت قراءتها بعناية ،وغيرت في مواضع
المفردات ،وكأنني بصدد تركيب كلمات متقاطعة.
َّ
فجمعت الكلمات كلها في كلمة واح��دة طويلة
ّ
يتأملني وعليه سيمياء البهجة .واستطعت أن
ّ
للغاية؛ ودرست كل مقطع من المقاطع ،وقضيت
ّ
أتذكر وأنا داخل الحلم ،الرؤيا السابقة .ولم تستطع
ّ
فيلولوجية دقيقة
أيامًا وليالي في تركيبات
ّ
السنون
المنصرمة أن تغير ُإال في اإلطار فقط .فقد وعقيمة .فلم أستطع أن أجعل ّ
أي ش��يء فيها
ُ
أصبحت قطع األثاث الثقيلة ذات الخشب القاتم واضحًا .وأنا على ثقة تقريبًا ّ
ّ
الخفية
بأن العالمات
ّ
َ
غير موجودة ،وال المصباح المتدلي فوق سريري،
ّ
ُ
قد استهلكتها الحماقة والفوضى ذاتها والتفكك
ّ
ّ
وصارت الجدران جدرانًا أخرى؛ كل ذلك ما عدا ترقبي
ّ
اليومية.
نفسه الذي تخضع له الوقائع
ّ
َ
تنقض بين
والفهد ،فقد ظال كما هما ،وكأنما لم
وأنا واثق مع ذلك ،أن الفهد سيظهر ذات يوم،
ِّ
ثوان قصيرة تقريبًا .ولقد تخللني
الليلتين سوى
ٍ
ّمرة أخرى.
ّ
ُ
الفرح ممزوجًا بخوف طفيف .وتذكرت وقائع الزيارة
ّ
ً
األولى ،بدقة .ولبثت بانتظار رسالته ّ
متنبهًا ِخجال.
سرخيو بيتول ّ
عجلة .كان
ولم يكن الحيوان تحت ضغط ّأية
ّ
ٍِ
وروائي ومترجم وأستاذ
قاص
ِ
حلقات صغيرة؛
يجول إزائي بخطا ضعيفة راسمًا
ٍ
جامعي مكسيكي.
ّ
ُ
بمخالبه
الرماد
ب
وبوثبة واحدة بلغ المدفأة وراح ُيقل
ولد في مدينة المكسيك عام  ،1933وعمل
األماميةّ ،
ّ
مترجمًا في ّ
ثم رجع إلى مركز الحجرة :ونظر ّ
إلي بإمعان،
بكين وبرشلونة ،وشغل مناصب
ّ
ّ
ّ
دبلوماسية عدة .وكان أستاذًا في جامعتي
وفتح شدقيه ،وعزم أخيرًا على أن يتكلم.
ّ
إكسالبا  Xalapaوبريستول.
وكل ما أعرف قوله عن سعادتي تلك اللحظات،
ّ
أهم أعماله :سهرة موسيقية في بخارى
ال يعمل شيئًا إال على إفقارها .وبان لي مصيري
ـ رقص شيطاني (قصص) ـ عزف على الناي ـ
بطريقة واضحة غاية الوضوح بهذه الكلمات ذات
استعراض الحب ـ وترويض البلشون الجميل
الجمال الغامض .وقد بلغ شعوري بالفرح درجة من
والسفر (روايات).
الكمال ال ُتطاق ،شعور ما كان باإلمكان أن َ
أجد له
وقد ترجم لكونراد وجيمس وبيلينياك
ً
مثيال .فال شيء ،وال لحظة واحدة من هذه اللحظات
وجين أوستن ...الخ.
هذه ّ
المعدودة العارضة التي إذا عرفنا السعادة فيها،
القصة مأخوذة من مجموعة (خير
َ
ّ
ّ
حدثنا ُ
��دث ّ
في هذا األثر الذي
باألبدية ،أح
قلبنا
القصص) .وهي قصص كتبها المؤلف في
ُ
ّ
حصلت عليه بهذه الرسالة.
مراحل شتى من حياته ،واختارها وجمعها في
هذه المجموعة.
وقد جعلني االنفعال أستيقظ ،فاختفت الرؤيا.
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االستيطان جوهر الصهيونية ومصيره إلى الزوال /تتمة/
الشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين”.
وتعمل “إسرائيل” على تقليص عدد سكان فلسطين األصليين
باالستمرار في جلب قطعان المستوطنين من أثيوبيا وغيرها ،وربما
من الهند في المستقبل بعد أن اعتنق حوالي ( )23مليون من القبائل
الهندية الديانة اليهودية.
وتعمل حكومة نتنياهو على تصعيد االستيطان في القدس
الشرقية المحتلة بشكل غير مسبوق ,كي تحقق تهويد القدس
بشطريها المحتلين .وق��ررت في  2009/7/23منح منظمة العاد
االستيطانية ،التي تنشط من اجل تعزيز الوجود االستيطاني
اليهودي في األحياء العربية في مدينة اإلسراء والمعراج ,تفويضا
لتهويد حي سلوان.
ّ
ويعد حي سلوان حجر الزاوية في مشروع كبير يهدف الى
السيطرة على األراض��ي الفلسطينية المحيطة بالمدينة القديمة,
وعزل المدينة القديمة عن القدس الشرقية ووصلها بالمستعمرات
اليهودية األخ��رى في القدس .وحصلت منظمة العاد على بعض
ً
المباني التي كانت ملكا للفلسطينيين في الحي المذكور بطرق
مشبوهة وبتزوير للوثائق.
وتعمل بلدية االحتالل في القدس في الوقت نفسه على هدم حي
البستان ,الذي يعد ً
جزء ا من حي سلوان وتحويله إلى حديقة اثرية،
والسماح للمحتلين اليهود فقط بالبناء في محيط تلك المنطقة.
وتشن سلطات االحتالل حرب استنزاف مستمرة على المقدسيين
إلكمال تهويد المدينة .وتسخر حكومة نتنياهو العنصرية كل ما
لديها من مؤسسات وأجهزة رسمية وغير رسمية ،لتهويد القدس من
خالل تهويد حي سلوان من الجهة الجنوبية ،وحي الشيخ جراح من
الجهة الشمالية ،ورأس العمود من الجهة الشرقية ،وداخل المدينة
القديمة .وتالحق المقدسيين في المحاكم في قضايا مفبركة مزورة
لالستيالء على أمالكهم.
ويترافق ذلك بهدم آالف المنازل للمقدسيين وفرض غرامات
باهظة عليهم ،لجعل المدينة العربية االسالمية بشطريها المحتلين

الغربي و الشرقي عاصمة للكيان الصهيوني ،وذلك تحت أنظار
ومسامع السلطة الفلسطينية والملوك والرؤساء واالمراء العرب.
وأنجز المستعمرون اليهود تشييد مبان حديثة في حي سلوان،
وكتبوا على أحد مداخلها بالعبرية “عير دافيد” أي مدينة داوود،
وقال رئيس لجنة حي البستان فخري ابو دياب “ إن المستوطنين
يقومون بالحفر وفتح األنفاق والبناء ,والنعرف ماذا يحدث .نشعر
بالحفر تحت بيوتنا “.
واستولى المستعمرون اليهود في  7/24على أكثر من أربعين
ً
دونما في جنوب نابلس بالضفة الغربية تحت أنظار قوات االحتالل
المتواجدة في حاجز حوارة وبمساعدتهم ،وقاموا بتسييج االراضي
الواقعة بين قريتي كفر قليل وبورين ،وذلك مقدمة لبناء المنازل
عليها.
وشهدت منطقتا المثلث والنقب في ال��داخ��ل الفلسطيني
ً
تصاعدا ً
كبيرا في وتيرة هدم المنازل بذريعة البناء غير المرخص،
وذلك للمساس الجدي بالوجود الفلسطيني وتهويد هذه المناطق.
وأقر الكنيست في  7/22قانون النكبة ،كما وضعت وزارة المعارف
االسرائيلية برامج تهدف إلى محو ذاكرة الشعب الفلسطيني وروايته
للتاريخ من أذهان الطالب الفلسطينيين.
وتسير “إسرائيل” في طريق تعزيز نقاء دول��ة اليهود؛ أي
فرض االعتراف الفلسطيني والعربي بيهودية الدولة؛ أي تعزيز
عنصرية الكيان الصهيوني عن طريق الترانسفير وقوانين االحتالل
وممارساته ،واإلصرار على رفض تطبيق حق العودة ،ومطالبة الدول
العربية بتوطين الالجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم ،والعمل
على توطين أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب العربي الفلسطيني في
جنوب العراق.
أدانت األمم المتحدة وتكرر باستمرار إدانتها لسياسة االستيطان
اإلسرائيلية ،وطلبت من “اسرائيل” أن تتوقف عن نقل المستوطنين
إلى المناطق العربية المحتلةّ .
وعدت أن التغييرات التي قام بها
الكيان الصهيوني باطلة والغية ،وطالبت بتفكيك جميع المستوطنات

اليهودية في األراضي العربية المحتلة.
ّ
وعد مجلس األمن الدولي في العديد من قراراته المستوطنات
غير شرعية وباطلة والغية وطالب بإزالتها.
خالصة القول إن الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن
الدولي ومبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
ّ
تعد المستوطنات غير شرعية ويجب تفكيكها ،ألن “إسرائيل” هي
النظام الوحيد النموذجي لالستعمار االستيطاني المتبقي في العالم.
إن االستعمار االستيطاني اليهودي يتعارض مع مبادئ القانون
الدولي ومع جميع العهود والمواثيق والقرارات الدولية ،التي تؤكد
ض��رورة إنهاء االستعمار بأشكاله كافة ،وفي المقدمة االستعمار
االستيطاني الذي يشكل أبشع وأنواع االستعمار وأخطرها.
ويعترف القانون الدولي واألمم المتحدة بشرعية كفاح الشعوب
ضد االحتالل والسيطرة األجنبية ،وبشرعية الكفاح المسلح لكنس
االحتالل واالستعمار االستيطاني ونيل الحرية والسيادة واالستقالل.
إن االستمرار في إرهاب الشعب العربي الفلسطيني وإبادته
وترحيله وعدم السماح له بالعودة إلى وطنه وتوطينه في بلدان
الشتات ،وبناء جدار الفصل العنصري والمحافظة على عنصرية
“إسرائيل” ،وفرض الهيمنة االسرائيلية على المنطقة يهدد األمن
والسالم في المنطقة وفي العالم ،وينذر باندالع حروب جديدة ربما
تقود إلى اندالع الحرب العالمية الثالثة .ويشكل بقاء المستوطنات
مكافأة السرائيل المعتدية على عدوانها وعلى انتهاكها لقرارات
الشرعية الدولية وسيادة الدولة الفلسطينية المزمع إقامتها .وسوف
يتيح السرائيل التدخل في شؤونها الداخلية لدعم المستوطنين.
ً
ولذلك فإن بقاءها ّ
يجسد برميل بارود قابال لالنفجار في أية لحظة.
أثبت التاريخ البشري أن مصير االستعمار التقليدي واالستيطاني
والنظم العنصرية إلى الزوال .زالت النازية في ألمانيا والفاشية في
إيطاليا واسبانيا والعنصرية ،وفي روديسيا والبرتغال واالبارتايد في
جنوب افريقيا ،وسيكون مصير االستعمار االستيطاني اليهودي في
فلسطين والجوالن إلى الزوال.

روضة حسني ..األديبة التي ّ
محرمات الكتابة /تتمة/
تخطت ّ
«الكالب تنبح والقافلة تسير».
تناول د .ياسر معروف قصة (دائرة النار)
تعتمد روض��ة ف��ي قصصها على األداء حيث يقول فيهاّ :
«إن الالفت في دائرة النار،
ُ
والجهد
السردي للراوي الممسك بتالبيب النص وغالبًا هو العناية بالحبك الدرامي األصيل،
ّ
القاصة على
ما يكون البطل هو المتحكم بسير الحدث ،الفكري واللغوي اللذان بذلتهما
والتوغل في العمق اإلنساني ،فنهض السرد صعيد كشف نقاط الضعف ،ولواعج النفس
ّ
وتخبطاتها ،وتصادم
على آلية التعارض والتناقض بين طرفين في البشرية في اصطراعاتها
ّ
المجتمع ال يلتقيان.
نواياها ومصالحها ب��اآلخ��ر ..مصدر التحدي
وتقول إن معظم معتقداتها لمعالجة واإللغاء»...
الحاالت المختلفة في قصصها ربما يعود إلى
ويقول أيضًا« :تأتي اللغة كوعاء حاضن،
مفهوم االعتقاد عند (بورس وسبنسر) وغيره :يختمر فيه ال��ح��دث ،وتنصهر الشخصيات
ّ
«حو ُ
ّ
لت الصورة الحسية التي ال يمكن للذهن وت��ذوب وتنضج في معركة إثبات األحقية
ً
ّ
ّ
أن يجد لها ص��ورة أو شكال ذهنيًا إل��ى حالة والذات واإلرادة ،من وجهات نظر ضيقة ،أحادية
ّ
ّ
تصويرية تجسيدية عبر أبطال قصصي».
وتحديات
ومتربصة باألنا األخرى،
الجانب ،حذرة

وجودها».
كما تناول محمد قرانيا قصة (ترويض
التماسيح) في مجلة الموقف األدبي حيث يقول:
ُ
ولعبها كان
«تلعب القصة على تقنية الترميز،
صعبًا ،نظرًا القتناصها العادي ،من اجتماعيٍّ
وسياسي راهن ،وتقديمه للقارئ ٍّ
ٍّ
جديد،
بزي
ٍ
ٍ
وهذا ما جعل القصة تتسربل بصورها الخيالية
شبكة
الكثيفة ،من دون أن تدخل صورها في
ٍ
من الرموز والطالسم ،كما في الشعر الحديث”
حكائية
بنية
ويقول“ :القصة تتوافر على
ٍ
ٍ
ٍّ
ٍّ
حيوية
غني ،وإدارة
حكائي
ومتن
متكاملة،
ٍ
ٍ
ٍ
لمفاصل الصراع في العمل القصصي”
ّ
مطب
ويقول أيضًا“ :لم تقع الكاتبة في

الحديث عن مغارة ّ
مجرد ٍة من البعد اإلنساني،
ٍ
ومغلقة على البعد اإلنساني،
خالية
أو مغار ٍة
ٍ
ٍ
ً
وإنما تعاملت معها بوصفها مكانًا ليس متخيال
ّ
ٌ
ومحد ٌد ،ولعل ّ
سر ذلك يكمن
واضح
بقدر ما هو
ّ
في إحساس الكاتبة المتدفق بأنها مغارة
السارد وفضاؤه الوحيد ،الذي ال يمكن استبدال
خصوصيته ومالمحه اليومية وشخوصه بمكان
آخر”.
ّ
لقد اتخذت روضة من قصصها القصيرة
عما ّ
جدًا وسيلة للتعبير ّ
تكن في أعماقها من
ّ
آراء وأفكار وتطلعات ،بكل جرأة وصراحة ،فكانت
بذلك شاهدة على عصرها.

وجوخ /تتمة/
يوميات جوالني وعصام ُّ

ٌ
تتسع حدقتا عينيه ..يفرك باطن يديه معًا ..إشراقة ضبابية تمأل
َّ
القصية ..يلتبسه الولد
بصيرته ،يخرق الحواجز ،يدخل دائرة قريته
الشقي ..يتقافز ..يجوب محيطات المالعب وبساتين الخيرات» (ص
ُ
«أنهيت الثمانين سنة ..أبليت في األرض
 .)20والوصف الداخلي
ُ
َّ
َّ
جعت ..شبعتِّ ..ربيت ..شرقت وغربت ..وقع على رأسي
والحرب..
أكبر المصائب ..شاهدت العجائب والغرائب ..أشياء كثيرة ال يعلم
َّ
كنهها إال الله» (ص .)56
وفي الوصف يرسم الصورة والحركة في الكلمات «وج ٌ��ه هو
تعب ..قتامة حزن دفين مع مزيج لفرح باهت،
لوحة الزمن..
خطوط ٌ
ٌ
وإشراقة تقى ..لحية كثة بيضاء تمامًا طويلة ..عمرته كوفية بيضاء
ً
بال عقال ..يرتدي معطفًا كتانيًا أبيض طويال ..طويل القامة..
في ظهره انحناءة ..تقول عنه تقريبًا أحدب ..يمسك بيده علبة

(بسكويت) ..بالثانية قصص للصغار ..تتبدل البضاعة يومًا ..طاقات
ًَّ
ُ
ورد ..لعبًا ..دمى صغيرة مقلدة ..وحينًا آخر ال شيء في يديه ..ينتقل
بائعًا بين السيارات» (ص  54ـ .)55
وفي الوصف يستخدم الرمز في التشبث في األرض الجوالنية
َّ
«اقتالع شجرتي التفاح ،وهما أغلى أشجار الدنيا» ،وقد علم الوالد
أوالده «ازرع وال تقلع» ،كما يستخدم األمثال «مثل َّ
الحية خلعت
جلدها ،ومثل المرأة هربت من بيت أهلها ..نشرت وأضاعت عفتها..
القرش األبيض لليوم األسود» (ص  .)24وأسلوب السجع «أيقظته
سكينة المكان ..يهب جالسًا على السرير ..أذن��اه تتوجسان..
تتوصدان ،الزمان ..ال زم��ان ..الليل والنهار لديه سيان ..تتزاحم
األشياء في مخيلته ..تتلبد الصور ..تؤول إلى العدم» (ص .)19
وشخوص القصص هم أبناء الجوالن في صفاتهم وسلوكهم

ولباسهم وأحاسيسهم ومشاعرهم ،في إقامتهم بمدنهم وقراهم،
ُّ
وفي غربتهم عنها ،تعيش في عقولهم ويحنون إلى العودة إليها،
َّ
وأما المكان فهو ربوع الجوالن بهضابه وسهوله وأنهاره ،وأحداث
القصص تتناسب مع أسلوب المذكرات التي أراد لها الكاتب أن
ّ
تسمى «يوميات جوالني» ،ومشاهده التي اقترحها هي قصص
قصيرة وقصص قصيرة جدًا «األباتشي ـ في الحلم ـ المحرقة ـ مقبرة
منسية ـ المندوب» ،وبعض هذه القصص قصيدة نثرية «السقوط
ـ خطاب الدم ـ في الحلم» ،وكانت قصة «في الحلم» حوارية خالصة.
وإن كان من كلمة تقال في هذه الدراسة لهذه المجموعة
ّ
استمد القاص مادتها من ذاكرة احتفظت
القصصية الجميلة التي
بأحداثها سنوات عدة ،وقدمتها للقارئ ذكريات وأحاسيس ومشاعر،
َّ
فإننا نقول :هنيئًا ألديبنا هذا اإلبداع الجميل ،وإلى مزيد من العطاء.
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ملتقى دولي حول
اللغة والعولمة

أمسية شعرية
في سان باولو

ينظم مختبر الدراسات اللغوية بجامعة منتوري
بمدينة قسنطينة ،في الجزائر الشقيقة ،ملتقى
دوليًا بعنوان« :اللغة والعولمة» يومي  28و 29أيار
 .2012ومحاور ذاك الملتقى:
ـ مفهوم العولمة :إيجابياتها وسلبياتها.
ـ اللغة وعالقتها بالتراث الفكري والحضاري.
ـ اللغة والعولمة ،المنطلقات واألهداف.
ـ اللغة العربية وتحديات العولمة.
ـ م��وق��ف ال��م��ؤس��س��ات العلمية والثقافية
واإلعالمية العربية من اللغة في ظل العولمة.

أقيمت في المركز الثقافي العربي السوري في سان باولو
بالبرازيل أمسية شعرية تم خاللها تقديم نماذج من الشعر
العربي الزاخر بالحكم والقيم واآلراء الفلسفية واألفكار المتعمقة
بالنفس البشرية.
وقدم الكاتب البرازيلي سيرجيو كروزا العضو في الحزب
الوطني الحر خالل األمسية كتابه (وطن حر) الذي أوجز فيه
سيرة استقالل البرازيل من االستعمار كما تطرق إلى ما تمر به
سورية اآلن من تدخالت أجنبية واستنكر المحاوالت اإلمبريالية
والصهيونية لتنفتيت لحمة سورية وكيانها.
وش��ارك في األمسية هاني هزيمة مدير قسم اآلداب
الشرقية في جامعة ريودي جانبرو الفيدرالية بمجموعة من
القصائد الوطنية العربية المترجمة إلى اللغة البرتغالية.

رحيل األديبة

إيقاف النشاط الثقافي
في الصيف

يعلن فرع اتحاد الكتاب العرب بدير الزور عن إجراء مزايدة بالظرف المختوم الستثمار كشك
فرع االتحاد المقام على رصيف حديقة النيل مقابل الكبوشية.
فيمكن للراغبين باالشتراك في هذه المزايدة التقدم بعروضهم إلى فرع اتحاد الكتاب
العرب اعتبارًا من يوم األربعاء  2012/5/16ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم االثنين
.2012/5/21
تفض العروض في جلسة نظامية بتاريخ يوم الثالثاء  2012/5/22في الساعة العاشرة
صباحًا في مقر الفرع.
يبدأ االستثمار اعتبارًا من  2012/6/1بعد توقيع العقد الالزم.
يمكن االطالع على الشروط في اتحاد الكتاب العرب
رئيس اتحاد الكتاب العرب

ثمن العدد داخل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

فجعت األسرة الثقافية برحيل األديبة منيرة حيدر إثر
حادث أليم أودى بحياتها عن سبعين عامًا يوم الجمعة 11
أيار الجاري ودفنت في بيت ياشوط مسقط رأسها.
للراحلة «المرأة الريفية» والمرأة هموم وتطلعات.
ونساء ضد التهميش وكتابها األخير «رجولة النساء
وأمومة الرجال».

يؤكد القاص واألديب عوض سعود عوض ،وهو يقرأ كتب
التاريخ والجغرافيا ،ويتساءل متى يطلع الفجر الذي نرى فيه
الجنود المدججين بالسالح والموت في الواقع وفي الخيال،
ويسأل أين أنت يا أبا خالد؟ كل الذين نحبهم يغادروننا وكل
الذين أحبوا الوطن ضاعوا في الزحام ،ماتت العصافير وخربت
أعشاشها ورحل الربيع؛ أما القمر الذي تغزلت به فقد غدا بال نور.
يؤكد ذلك في إحدى قصصه ضمن المجموعة الصادرة عن
اتحاد الكتاب العرب (سلسلة القصة) بعنوان غفوة لهديل
الرماد ،وقد ضمت :لبنى تفترش الغمام ـ خريف الصمت ـ أحالم
الرقابة ـ موال أم خالد ـ ذاكرة الزنابق ـ ابتسامة من خلف الغيوم
ـ خربشات عصية وغير ذلك من العناوين في  155صفحة.

همس األقحوان ليوسف خليل
مازال الشاعر يوسف محمد خليل وفيًا للحزن الذي ألم به يعد
رحيل ولده ،ومن حقه أن يظل على هذا الوفاء ولو بكلمة صادقة
شفافة ،مثلما هي في «همس األقحوان» ونصوصه التي ضمها
الكتاب الصادر هذا العام عن دار الغانم للثقافة في طرطوس.
يقول غانم بوحمود في تقديم الكتاب :أدعوكم إلى قراءة
«همس األقحوان» لكي يزهر على شرفات أرواحكم تاريخ السفر
المطمئن على ظهر زورق الحلم الشفيف إلى شاطئ المضي.
النثرية الرابعة ليوسف خليل،
«همس األقحوان» هي المجموعة
َّ
وقد اختار كلماتها من مفردات النثر الحر علها تدخل كل بيت وكل
قلب.
ودموع الياسمين من أسئلة يكون الربيع ولحن الوفاء وخيوط
الليل كلها عناوين لنصوص خليل.
ضمن منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ـ منشورات الطفل ،صدرت قصص
للفتيان بعنوان أساطير رومانية ،وهي من تأليف جاني روداري وترجمة األديب عياد عيد،
والرسوم لصخر الخطيب ،ومن عناوينها :صورة السينيور كورنيليوس ـ األسطوانة المسحورة ـ
الدمية التي تعمل على الترانزيستورات ـ البيضة الخضراء ـ الطائرة المجهولة ـ كارلينو ،كارلو
كارلينو ـ الوردة والسوط ،جبروت القلب الفارغة وغيرها من عناوين.
ومن أجوائها :لقد شب حريق! إذا لم يمض الوقت لن يأتي رجال اإلطفاء سنحترق كلنا،
يوجد هنا سنون وأطفال ـ هل من المعقول أنك ال تستطيع فعل شيء أيها السنيور المدير.
المجموعة في  168صفحة.

أساطير رومانية
بترجمة عياد عيد
المراسالت:
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف 6117240-6117241
فاكس  -6117244جميع المراسالت باسمرئيس التحرير .هاتف االشتراكات 6117242

منيرة حيدر

عوض سعود عوض
في غفوة لهديل الرماد

قرر المكتب التنفيذي بجلسته رقم  /63/تاريخ 2012/5/12
إيقاف النشاط الثقافي لالتحاد /المركز والفروع /اعتبارًا من  2012/6/15ولغاية .2012/9/15
مادة  2ـ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق 2012/5/15

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

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

E-mail : aru@tarassul.sy

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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 2012 /5/19م 28 -جمادى اآلخرة 1433هـ
السنة السادسة والعشرون

العدد «»1296

اتحاد الكتاب العرب يطمئن على صحة األديب عادل أبو شنب
قام السيد الدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد
الكتاب العرب يرافقه الدكتور نزار بني المرجة عضو
المكتب التنفيذي مساء الثالثاء  2012/5/15بزيارة
األديب عادل أبو شنب في منزله بدمشق..
وقد عبر أديبنا الكبير عن شكره وسعادته لهذه
المبادرة ،وتحدث عن ذكريات عمله في حقل األدب
والصحافة وف��ي اتحاد الكتاب العرب؛ حيث تولى
رئاسة تحرير مجلة «الموقف األدبي» ،كما تحدث عن
وقائع طريفة وحميمة وذات مغزى مع عدد من األدباء
ال��رواد أبناء جيله ،وع��ن تجربته المميزة في مجال
عالقة المثقف بالسلطة عبر حقب سياسية مختلفة،
كان خاللها أحد األسماء الالمعة على الساحة األدبية
والثقافية واإلعالمية ،..وبدوره عبر السيد رئيس االتحاد
عن تقدير أجيال األدباء والمثقفين في سورية لعطاءات
األديب الكبير عادل أبو شنب وإبداعاته الرائدة في
مجاالت القصة والمسرح والدراما التلفزيونية واإلذاعية
والدراسات األدبية والمقاالت التي تؤرخ لألدب والفنون
في سورية ،..وتمنى الدكتور جمعة والدكتور بني
المرجة باسم أسرة االتحاد وجمهور الثقافة في سورية
الصحة والعافية والعمر المديد ألديبنا الكبير عادل أبو
شنب ،الذي عبر وأفراد أسرته عن شكرهم وامتنانهم
لهذه الزيارة..

تأمالت في رسائل األدباء
يرصد األديب عبد اللطيف األرناؤوط في كتابه الصادر عن الهيئة
العامة السورية للكتاب تحت عنوان «تأمالت في رسائل األدب��اء» ما
تحمله الرسائل الخاصة التي يكتبها صديق إلى صديق تجمع بينهما
وحدة الفكر ،وأب إلى ابنه ،وولد نازح إلى أمه ،وزوج إلى زوجه ،وعاشق
إلى معشوقته ورئيس إلى مرؤوسيه ،وأديب إلى شاعر وشاعر ،إلى ناقد
وأديب.
يقول إن لهذه الرسائل ذات المنازع المختلفة أثرها في الكشف
عن الكثير من مكنونات الصدور وقيمتها ،إنها تعبر تعبيرًا صادقًا عن
أحاسيس تختلج في ضمير كاتبها ،ذلك ألن كلماتها تنثال من قلم
مرسلها بصورة عفوية ،وكثيرًا ما يبوح بها إذا علم أنها ستذاع وتنشر.
الكتاب في  272صفحة.

قصص األعمال الكاملة
لياسين رفاعية

يقول ياسين رفاعية في «هذه قصصي» وهي األعمال الكاملة لألديب
الكبير:
كل قصة كتبتها بعصب روحي ودمي..
عمر هذه القصص عشرون عامًا  1980 – 1960في البداية مثل كل
بداية تكون متعجلة ،ولكن فيها فورة الشباب ،كان عمري خمسة وعشرين
عامًا عندما أصدرت «الحزن في كل مكان» ثم بعد سنتين أصدرت «العالم
يغرق» فهل كان كل ذلك نبوءة؟ فها نحن في العالم العربي حزانى بما
ارتكبناه من هزائم متوالية ،وها نحن ال قيمة لإلنسان ليس مواطنًا بل
رعايا ،وأكثر هؤالء إما هاربون من أوطانهم أو أنهم مرتهنون ألنظمتهم
الفاشيستي،ة فجاءت مجموعتتي «الرجال الخطرون» التي منعت في تلك
األنظمة الديكتاتورية ،وتعرضت فيها للمساءلة؛ بل لألذى ،وكان الله
وبعض األصدقاء دائمًا إلى جانبي.
يضم هذا الكتاب حصيلة جهد ألكثر من خمسين عامًا من عمر
الكاتب ،كما يقول الناشر ،وهي خمس مجموعات قصصية ما بين دمشق
وبيروت ،قصص تكاد تكون سيرة ذاتية عاشها الكاتبّ ,
وعبر عنها
بصدق ،وعمل جهده لكي تكون مميزة بالنسبة إلى القصة القصيرة في
الوطن العربي.
الكتاب صادر عن دار جداول في  490صفحة من القطع الكبير...

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

دليل آخر!
ال أحتاج إلى دليل آخر ،لم أعد أحتاج!
َ
َ
والدخان المسودّ،
وفوك ،والدعوات المسعورةّ ،
ال أنتظر شاهدًا آخر؛ فيداك،
ّ
ّ
وال��دوي المباغت ..والمعتاد .األش�لاء والحروق والدمامل
والحرائق المتنقلة،
والندبات ،اآلهات والولوالت والصلوات..
لست أحتاج بعد إلى المزيد من األفعال المنكرة ،ألتأكد من ّ
أن من يقوم بها
ٌ
وخال من اإلنسانية!
مفتقد للسمات البشرية العاقلة،
ٍ
لست أحتاج إلى المزيد من األصداء الحمقاء ،والتسويغات الفاجرة ،واألعذار
ّ
األقبح من الذنوب ..وال أرغب باالستماع إلى االعترافات التي تأتي متأخرة وبال
فضيلة ،واإلدانات الممجوجة ،واالستنكارات التي ..تمشي مع الجنازات ،وال ّ
أتقبل
ّ
ّ
المعماة والعبارات المنتقاة ،كي تتجنب التلميح إلى ما قد يشير إلى
التصريحات

القاتل ،وحتى ال تؤذي مشاعره؛ بل تحميه ،وتترك أمامه األبواب لينفذ منها إلى
جرم آخر ،وضحايا ،وخراب..
ال ..ال أحتاج إلى المزيد من شرورك ،ولن أرضى؛
ّ َ
َ
حددتها ،لتزرعها بالمسامير واألشواك..
الدرب لست من
َ ُ ِّ ُ
سي َره ،حتى تحاصره وتشرذمه ،وتنفث فيه سمومك وأحقادك..
الوقت لست م
ّ
ّ
الجسد ليس في عهدتك ،حتى تقطعه وتمزعه وتفتته..
َ
َ َ
ّ
فتفر منه بالجملة!
ولست َملك الموت المرسل ليطارد األرواح،
ّ
ّ
أنت ال تملك مفاتيح الكنوز ،وال تخبئ جرار العسل ،وال توزع المصائر وشهادات
َ
ً
الخالص؛ ولست أهال لذلك!
وأنا..
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ال أتوسل وال أتزلف ،ال أرجو منك وال أتأمل ..ولست في وارد التذمر أو الشكوى،
أو القنوط..
ّ
فأنت خارج الزمن/زمني ،وفاقد المدار/مدار الكوكب الذي يترنح من سوء ما
ّ
حمل! وأنت عابر ّ
اليم بال ريح ،ومارق اللحظات بال روح ،وعالق في عليق السفوح بال
وجه أو مالمح!
أنت شيطان الحكايا وبعبع األوقات الحميمة..
ُ
ولكن ش ّب َه لك!
ّ
اشتدت ،وال المرساة
ال المركب ينتظر إشارتك ،وال الشراع يأبه بأهوائك مهما
تحمل بصماتك!
ُ ٌ
ال الموكب ُ
الطعن وقف على غايتك..
رهن سيفك ،وال
ال الموئل يصطفيك ،وال المآل يرحمك ،وال المآب حسن!
َ
َ
ولست وحدك؛ والقليل لن يفيدك ،ولن ّ
يغير
لم يبق لديك الكثير ،وما قصرت،
َ َ ٌ
من حقيقة األمر شيئًا ..وال يحتاج إليه حتى من في آذانهم وقر ،وفي أفكارهم عنت
وع ٌ
ند ،وفي مشاعرهم مقت وحقد ،وفي جيوبهم ثقوب ،وفي نواياهم المزيد من
ِ
الدم والقتامة ..فأنتم في الجريرة سواء ،وفي الخطيئة والنكران والعقوق سواء
بسواء ،وأنتم من القرب والقرابة واأللفة والمشاركة براء..
ُ ّ
أعرف أنك ال تسمعني ،ألنك ربما في جحر تفخخ ،أو تراجع القوائم التي تنتظر
ّ
غدرك ،أو تتلقى األوامر السوداء ،وقد تكون في وضح النهار وعرض الطريق تراقب
ّ
أو تنتظر أو تستعرض ،أو في مكتب وأضواء توزع المهمات ،أو ّ
تزين أو تضلل ،أو
تجير أو ّ
ّ
تحول على الحساب..
لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى ،وأحتاج إلى مزيد من الصبر والمصابرة
ّ
للتحمل واالصطبار ،وأحتاج إلى مزيد من الحكمة ألستوعب أنك في سوءتك
األخيرة ،وفي آخر ّ
الدرك الذي لن يكون لك صعود بعده..
وال أحتاج إلى أن أفكر أكثر؛ فأنا أعرف منذ البداية ،منذ ما قبل البداية ،البدايات
األخرى ،والنهايات التي مرت ،أنك ستعود بهذه الهيئة أو تلك ،بهذا الفعل أو
َ
سواه ،في هذا التوقيت أو في توقيت آخر؛ وأنك لست وحدك ،وأن المشكلة ليست
َ
معك ،ولست سوى أداة أو حشرة ،أو ذريعة ،أو كبسولة ،أو زناد أو مقذوف..
ّ
وال أنزعج كثيرًا مما ّ
يوجه ّ
إلي من تهم مرة :الطيبة أو التسامح ،أو غض الطرف
ّ
عن الهفوات ،أو الترفع عن المعاملة بما يوازي السيئات..
وال أخشى الكالم في ّ
أي حديث عن التقصير في معالجة القصور وتدعيم
ّ
ّ
ّ
محسنات األمور ،وال أهاب التخويض في أي ميدان شريف للمنافسة ،وأي مجال
ّ
نبيل للخصومة! ال ألن المذمة تأتي من أمثالك ،وأنني لست بكامل؛ بل ألنني بشر
ّ
ّ
ّ
وأحب وأك��ره ،وأتألم لوجع اآلخرين ،كما وجعي،
وأحس وأشعر
أخطئ وأصيب،
ّ
ّ
وأحسب حساب ّ
ّ
أذيتهم في أي تصرف أو سلوك قد أضطر إليه؛ ألنني ما زلت
َ
فيك الحواس أو تشوهت وتبدلت؛ ألنني ما زلت حيًا ،وما تزال ّ
لدي
أحيا ،وقد ماتت
ُ
ّ
مصرًا على
المروءة والحماسة إلبقاء شحنة الخير والخصوبة هي األقوى ،وما زلت
البقاء واالرتقاء ،وقادرًا على الصمود والمواجهة..
إنني ما زلت على قيد الحياة ،الحياة التي تحتاج إلى أمثالك ،وأمثال من وراءك،
ليظهر الفارق ،ولتتضح الصورة ،ويكتمل المشهد ،بالمقارنة الفطرية والعقلية
ّ
الضرورية بين من يستحق الحياة ،ومن ال يريدها إال لنفسه ،وقد ساء سبيال!!
***
gassan.k.w@mail.sy

