www.awu-dam.org

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن
تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق

العدد «»1297

 2012 /5/26م 6 -رجب 1433هـ
السنة السادسة والعشرون
 24صفحة  -السعر 15 :ل.س

الزمن
واألدب
المهجري
البعد العربي
السوري
لثورة 1936
الفلسطينية
األحداث
التاريخية
وصمود
اللغة العربية
اإلعالم
البديل
وتأثيره
على الرأي
العام
صبية أشرق
ّ
نورها !
ركن هادئ
األغاني..

اللوحة للفنان التشكيلية حنان سيف

2

 2012 /5/26م 6 -رجب 1433هـ
السنة السادسة والعشرون

العدد «»1297

الزمن واألدب المهجري :دعوة إلى إنشاء مركز للدراسات المهجرية
| عبد النبي ا�صطيف

ُ
إذا ت ِرك الفن الجميل ،واألدب من أبرز الفنون
الجميلة ،وأوسعها انتشارًا ،وأعمقها تأثيرًا،
ِل ُحكم الزمن ،بعيدًا عن آراء النقاد ودارسي األدب
ومؤرخيه وأحكامهم  ،فإن مما ال شك فيه أن الزمن
سيحكم بأن األدب المهجري ال يزال أدبًا حيًا:
ُيعاد نشر ما نفد منهُ ،ويعاد النظر في مختلف
أجناسه التي يعاد درسها وتحليلها وتفسيرها
في ضوء مستجدات ال��درس األدب��ي وتطورات
ُ
وت َّ
حول بعض نصوصه إلى أفالم
األنظار النقدية،
ُ
ومسلسالت وت َع ُّد حول بعض نصوصه األخرى
ُ َّ
برامج إذاعية وتلفزيونية ،وتنظم عن أعالمه،
وموضوعاته ،ومشكالته ،واتجاهاته المؤتمرات
والندوات والمحاضرات داخ��ل الوطن العربي
وخارجه في المغتربات األمريكية واألوربية
ُ
واألس��ت��رال��ي��ة ،وت��ق��ام ال��م��ع��ارض الخاصة به
وبرجاالته في الوطن العربي وفي المهاجر البعيدة
عن هذا الوطنُ ،ويحتفى بذكرى مؤسسيه ّ
ورواده
باهتمام واسع
ومنتجيه ،ويظفر في كل ظهور له
ً
لدى الجمهور العربي قارئًا ومشاهدأ ومتابعًا
لمختلف النشاطات المتصلة به ،ولدى نظيره
الغربي الذي بات يرى فيه تجسيدًا ُّ
للتنوع الخالق
التي جعلته عولمة العقود األخيرة حقيقة من
حقائق الحياة المعاصرة .وباختصار إنه ال يزال
حديث الناس في الوطن والمهجر معًا.
ومعنى هذا أنه أدب أصيل ينطوي على قيم
جمالية وفنية وإنسانية تجعله مصدرًا ،إن لم نقل
ينبوعًا الينضب ،للمتعة والفائدة .ليس للمتلقي
العربي وحده ،بل للمتلقي الغربي والعالمي أيضًا.
ولذلك فإن تأسيس مركز لدراساته في إحدى

العواصم العربية يقوم على جمع ما تفرق منه،
وما صدر عنه من كتب ومقاالت ورسائل جامعية،
وأف�ل�ام ومسلسالت ،وم���واد إعالمية ،تتيسر
من خالله المادة الالزمة لدراسته والعناية به
عناية تليق بإسهامه في تطوير األدب العربي
الحديث ،يغدو ض��رورة ُم ِل َّحة هذه األي��ام التي
تتعرض فيها األمة وثقافتها وأدبها ولغتها
لمساءلة شديدة من قبل أبنائها ولهجمات
حاقدة من جانب أعدائها .ذلك أن هذا األدب جزء
من التراث العربي الحديث الذي كان له تأثير
ِّ
محدد في نشأة األدب العربي الحديث وتطوره،
مثلما كان له حضوره المستمر في متن األدب
العربي الحديث والمعاصر ،وهو ّ
مكون أساسي
من ّ
مكونات الهوية العربية المستهدفة ،وإذا
ما ضاعت هذه الهوية فما الذي يبقى من هذه
األمة؟
ً
وف��ض�لا ع��ن ذل��ك ف��إن ه��ذا األدب ال ي��زال
أدبًا حيًا باستمرار عملية إنتاجه ،في مختلف
َ
المغتربات التي توسعت وتوزعت في العالم كله،
باللغة العربية وباللغات العالمية األخرى التي
غدت أدوات طيعة في أيدي األجيال الجديدة
ُّ
من كتاب« »1هذا األدب المهجري الجديد ،والذي
أصبح بتجاوزه اللسان العربي أداة له ،جزءًا ال يتجزأ
من متن األدب العالمي ،والسيما األدب المابعد
االستعماري الذي يظفر باستمرار باهتمام متنام
واسع يشمل العالم كله ،الذي اليزال يعيش،
بشماله وجنوبه وشرقه وغربه ،في ظل التركة
االستعمارية.
إن إنشاء مركز للدراسات المهجرية بات

اليوم ض��رورة ملحة ألن��ه يساعد على اندماج
الثقافة العربية واألدب العربي في دائرة الثقافة
العالمية ،ويعزز الحضور العربي في هذه الثقافة،
ويسهم في استعادة العرب لدورهم في التاريخ
األدبي العالمي الذي َّ
غيروا مساراته في العصر
الوسيط .فهل من مستجيب لهذه الدعوة؟
()Endnotes
 -1من أمثال الطاهر بن جلون ،وياسمينة
خضرا ،وأندريه شديد ،وصالح ستيتية ،وأمين
معلوف ،وآسيا جبار وغيرهم الذين يكتبون
باللغة الفرنسية؛ ومن أمثال أهداف سويف،
وفاديا فقير ،وليلى أبو العال ،وهشام مطر،
وجمال محجوب ،وسام هيزو ،وديانا أبو جابر،
وديانا هيلين ملحم ،وسام حمود ،وإيتيل
مطاوع ،ومهجة القحف ،وناتالي
عدنان ،وخالد ِ
حنظل ،وبن بناني ،وألماز أبي نادر ،وليلى
حلبي ،وليلى أحمد ،وإبراهيم ّ
فوال ،وليلى
دياب ،وغريغوري أورفيليه ،وشريف الموسى،
وغيرهم ،الذين يكتبون باللغة اإلنكليزية؛
ومن أمثال عادل قره جولي ،ورفيق شامي،
وتوفيق سليمان ،الذين يكتبون باأللمانية؛
ومن أمثال عبد القادر بن علي وحفيظ بوعزة
اللذين يكتبان باللغة الهولندية؛ وملتون
حاطوم الذي يكتب بالبرتغالية؛ ولويس
فياض وغيره ممن يكتب باإلسبانية؛ وغيرهم
وغيرهم ممن يحتاج ذكرهم إلى صفحات
ّ
مطولة.

والمدون
المعاش
ّ
المحظور بين ُ
| عمر احلمود
ّ
لو رأينا المحظورات في السرد العربي المكتوب ،لوجدناها تركز على
المحظور الجنسي ،وكأنه المحظور الوحيد في المجتمع ،ولم تتطرق إلى
همسات خجولة.
المحظورات األخرى إال عبر
ٍ
ربما يدل هذا على سهولة تناول المحظور الجنسي ،أو الغاية من وراء
ذلك المخالفة لكسب الشهرة  ،أو السعي لنيل جائزة تشجع على المغامرة،
(انتصارات) سوى االنتصارات
ولها مآرب أخرى ،وربما لم يعد للكثيرين من
ٍ
الجنسية !.
ّ
ُ
بشكل طبيعي مهذب ،وو ِظف
ال ضرر في الحديث عن المحظور إن جاء
ٍ
توظيفًا ينسجم مع سياق النص،
ويخدمه.
ّ
والمطلع على التراث يجد ّأن مدوناته تجاوزت المدونات المعاصرة في
مسخ قبيح.
تقويم جميل ،أو في
تناول المحظور ،وتجرأت عليه في
ٍ
ٍ
ّ
نظن ّأن موضوع المحظور في السرد ُم ِنح حجمًا أكبر من حجمه الطبيعي،
فالسرديات تعكس وقائع ُمعاشة ،وإن جنحت للتخييل ،ومن ينظر إلى الواقع
ّ
يجد أنه أكثر قدرة وجسارة على تخطي حرمة المحظور من المدونات السردية،
ُ
فانتشار الفضائيات التي ال ترقد وال تستريح ،ودخولها حجرات البيوت
ومخادع النوم من دون استئذان ،واستقطابها الماليين من المشاهدين ،بات
حقيقة واضحة.
فضائيات استباحت محظور الجنس ،ونزعت ورقة التوت عن
ونذكر
ٍ
اإلنسان ،وتمادت في إظهار شذوذه وعالقاته الناشزة ،وتفننت في إظهار
مواطن اإلثارة في الجسد األنثوي ،وأساءت إلى سمو المرأة ووظيفتها ومكانتها
ُ
في المجتمع ،وجعلت منها سلعة ُتباع وتشترى ،ومفرخة للتكاثر ومفرغة
للشهوةّ ،
وروجت للعري واإلباحة بكل أنواعها عبر األغاني الفاضحة واألفالم
ّ
اإلباحية ،وغيرها من البرامج التي تدغدغ المشاعر  ،وتهيج الغرائز ،وتخلخل
القيم المثلى ،وتعيد اإلنسان عصورًا إلى الوراء.
ّ
وفضائيات أسقطت هالة القداسة عن المحظور ّ الديني ،وتنكرت لتعاليم
األديان ،وشوهتها( ،وخاصة الدين اإلسالمي) ،وبثت الفرقة بين المذاهب
والطوائف ،واستهانت بالرموز المقدسةّ ،
وحرضت على التعصب األعمى

خراب وتدمير
والتطرف المقيت ،ودعت لإللغاء والتكفير ،ومايجره ذلك من
ٍ
لإلنسان والبنيان.
وفضائيات نسفت مخاطر مقاربة المحظور السياسي ،وقطعت األسالك
ّ
كقصب أجوف ،وفتحت أبوابًا
الشائكة حوله ،ودكت أسواره المتينة ،فتهاوت
ٍ
محكمة اإلغالق ،ونشرت ماخفي من أسرار الجماعات والقادة وتداولت تفاصيل
خططهم المحاطة بالسرية والكتمان  ،وخلطت الخبيث بالطيب ،وجمعت
ّ
المحرم ،وشككت باأليدلوجيات.
المحلل مع
وانتشار الهواتف النقالة وشبكة األنترنيت ومواقعها التي تتناسل في
كل ثانية ،وال توقفها ٌ
حدود رسمية ،وال تمنعها حواجز أهلية ،وقد تكذب ،وقد
تصدق ،وفيها من المواقع الكاسحة للمحظور ما فيها ،فباحت بالمسكوت عنه
ّ
بالصوت والصورة ،وكشقت الحجاب عن المستور ،وسلطت األضواء على زوايا
منسية وجوانب معتمة.
محظورات في األمس أضحت مباحة اليوم.
فال نستغرب ّأن
ٍ
وما ُيقال أو ُيفعل في الشارع وأماكن العمل وحلقات السمر والغرف المغلقة
والمفتوحة (الثقافة الشفهية) في مختلف األزمنة واألمكنة ،تجاوز ماأظهرته
المدونات السردية (الثقافة المدونة) بجرأته على المساس بالمحظور بكل
ّ
أنواعه وكشف خصوصياته ،فإن تمكن الرقيب من التشويش على الفضائيات
أو إغالق مواقع أنترنيت أو مصادرة كتاب ،فيصعب عليه أن يضع عينًا على كل
عصر اتسم بتعقيداته وكثرة سكانه وتنوع مشاربهم.
ٍ
فرد في ٍ
ّ
وتجارب المنع أثمرت انتشارًا غير مسبوق للممنوع ،وكأن عبارة) كل ممنوع
مرغوب) صحيحة ،فمنع كتاب يخلق ضجة تضعه في دائرة القراءة واالهتمام.
فهل يخفف هذا من رقابة الرقيب على المدونات السردية المكتوبة،
ّ
ّ
وقلة ّ
القراء
مع علمه بتأثيرها الضعيف في يومنا لقلة عدد نسخها المطبوعة،
وعوائق النشر والتوزيع والتسويق؟!.
وهل يرتاح المبدعون من عناء التلميح إلى المحظور وسطوة الترميز عنه،
ويوجهون جهودهم ليأخذوا دورهم الريادي في إظهار الطاقات الدفينة في
مسارات ترتفع فيها منارة اإلبداع ،وتشع نورًا يهدي إلى
المجتمع ودخول
ٍ
القيم اإلنسانية النبيلة ؟!.

لسنا متسولين..
نحن عرب!

| رحيم هادي ال�شمخي/العراق
لم أكن إال من دعاة القومية العربية ،لذا
ال أشعر بأي إحباط عروبي ،ولم أكن إال مبشرًا
بالوحدة بال حدود ...وأردد دائمًا (بالد العرب
أوطاني) ،ولست شعوبيًا ،فال أمي من بالد فارس
وال أبي من بالد عثمان ،لم أتزوج من بالد أخرى،
ولم أكن من الشاتمين ضد أصحاب الثروات
الذين ينثرون الفضة في (موناكو) ،أو ّ
(يذبون)
الذهب في (الس فيجاس) ...وطبعًا لن تهزني
أو تطربني شعارات معادية (كالبترودوالر)،
والتخف الصحراوي ،ولم أستخدم في مسيرتي
مع الكتاب مفردات كالنفط والبترول والبنزين
وباقي البراميل من االحتجاجات ،لم أسخر من
البدوي والجمل أو اللعب بأصابع القدمين،
ولست عنصريًا أو شوفينيًا؛ فلدي أصدقاء من
جميع األجناس واألع��راق واألل��وان والطوائف
والعقائد والدول المختلفة...
إن كل هذه األدوات من الجزم والنفي هي
للتوضيح ،ألصرخ عاليًا :إني أشعر بالخطر من
غزو شرقي وغربي يريد أن يعلمني كيف أعمل؛
وأحيا وأعشق وأكتب ،وأصلي وأتزوج وأصادق
على طريقته ...هناك غزو عولمي ،وهناك غزو
شعوبي وطائفي وانفصالي ...هذا الغزو ،يعلم
الله ،يحتل ليلي ون��ه��اري ،ينهب ذاكرتي
وحيرتي ،يتدخل في القصيدة والمقالة ،في
الفيلم والمسرحية ،في كتاب العشق والصالة،
في الطبخ واألغنية ،في المصرف والمسجد،
في العائلة والبالد ،في إلغاء كتاب ألف ليلة
وليلة...
هذا الغزو ،يا حبيبي يا عربي ،لن يغير بإذن
الله قيمتنا العربية .فأنا سأبقى لم أمتط يومًا
من الدواب سوى حمار جدي ،والرمل ال أذكره إال
متراسًا ضد عدو يجاورنا ،وسأبقى أجيد الكتابة
عن الرمل والخيل والبيداء والسيف والقرطاس
والرمح والقلم ،وطير القطا والعنقاء والزرقاء،
باإلضافة إلى رماد وسهاد األفق ،وأنين الضجر،
والمرأة الغزالة ،ألننا حضارة عمرها سبعة آالف
عام قبل الميالد.
ه��ك��ذا ت��ق��ول ال��ش��ع��وب��ي��ة الطائفية
االنهزامية ،يا أخي العربي.
ال تقل أنت عربي ألن العروبة في نظرهم
من الممنوعات.
ممنوع ال��ك�لام ع��ن السياسة والفقر
وال��م��ق��اوم��ة ض��د االح���ت�ل�االت األم��ري��ك��ي��ة
الصهيونية.
ممنوع الهمس واللمس ،وممنوع أن تقبل
األم ولدها ،والزوجة زوجها.
ممنوع إقفال الباب على رجل وامرأة.
ممنوع الكالم عن المسيحيين والكنائس
وبقية المذاهب والطوائف.
ممنوع الحديث عن احتالل العراق وتحرير
فلسطين وحريق الصومال ،والحرب على ليبيا
والمؤامرة الكبرى ضد سورية العربية التي
تديرها أكبر دوائر المال إجرامًا ووحشية.
وأنت يا حبيبي العربي (المعلوم) ،يا أخي
من المحيط األطلسي وحتى الخليج العربي،
احترم شقيقك العربي ،كن خفيف الوطء ،ال
تزم شفاهك ،ال تبحلق وتحملق ،أنا وأنت يا
أخي نعلم جيدًا ،أن بالدنا مرهونة بتبرع من
ً
مصرف أصال لـ (وول ستريت) .لدينا سماء
وشجر ،ونساء ومطر ،وهياكل حجرية ،وهياكل
عظمية ،وهياكل أنظمة عربية ،وفقر كثير،
لسنا متسولين ألننا نملك الكثير من الكبرياء
وعزة النفس ،وليس لعمر التاريخ حد...؟
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القدس تحتضر في زمن
الخطابات العربية!
| م�أمون �شحادة /كاتب فل�سطيني

لم يكن يتوقع فخري أبو دياب أن عام 1967
المتزامن مع باكورة مراحله االبتدائية في المدرسة
العمرية المطلة على المسجد االقصى المبارك،
ً
سيشهد احتالال صهيونيًا لمدينة القدس.
فمنذ ذلك العام وأبو دياب يطل على مسرى
سيدنا محمد تمامًا مثل باكورته التعليمية،
وع��ي��ن��اه مليئة بالمشاهد ال��ع��دوان��ي��ة التي
تمارسها سلطات االحتالل الصهيوني لتهويد
أول���ى القبلتين وث��ال��ث الحرمين الشريفين.
وها هو العيد المقدسي لتلميذ المدرسة العمرية،
السيد فخري أبو دي��اب ،رئيس لجنة الدفاع عن
بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى ،يكتمل بعمره
الخمسين عامًا؛ حيث رفض أن تقام له حفلة إال
بين أحضان مسرى سيدنا محمد (صلى الله عليه
وسلم).
الالفت للنظر أن الحزن ك��ان مسيطرًا على
تقاسيم وجهه ،تمامًا مثل األفكار التي تضرب
أخماس عقلي بأسداس الخطاب العربي ،والعين
تعجز عن وصف المشهد التهويدي للمدينة
المقدسة.
ما آلم تلميذ المدرسة العمرية ان بلدة سلوان
المقدسية تتعرض لحملة تهويد شرسة من
قبل سلطات االحتالل ،في الوقت ال��ذي يجهل
فيه المجتمع العربي أين تقع تلك البلدة؟ وأين
حيثياتها ووجهتها في جسم الخارطة العربية.
لم يستطع ذلك التلميذ أن يخفي ألمه وحزنه
في كينونته الداخلية ،فأخذ قلمًا وورقة يعودان
إل��ى عصر كانت فيه الحروف العربية ُع َمرية،
ليكتب رسالة ممزوجة بتراب القدس لتحتضن
األم��ة العربية كما هي بلدة سلوان الحاضنة
«الجنوبية  -والجنوبية الشرقية» لبلدة القدس
القديمة والمسجد األقصى المبارك.
ليس من الغريب أن نجد تلك البلدة بمحتواها
التشابهي قريبة لمواصفات مدينة القاهرة
باكتظاظها السكاني؛ حيث إن مساحتها 5640
دونما يسكنها  52000نسمة ،وكذلك حدودها
الشمالية المحاذية لسور المسجد األقصى المبارك،
وحتى محراب المسجد األقصى من أراضي البلدة،
متطابقة لـ”مكة” بقبلتها ووجهتها وقداستها.
وكما هي السودان سلة الغذاء للوطن العربي،
فإن البلدة ّ
تعد مصدر المياه وسلة الغذاء للبلدة
القديمة في القدس؛ فهي أصل القدس القديمة
وقد بناها اليبوسيون العرب ،وبها حي الفاروق في
جبل المكبر ،حيث ّ
كبر الخليفة عمر بن الخطاب عند
فتح القدس ،وكانت سلوان وخاصة حي البستان

وعين سلوان أول وق��ف في التاريخ اإلسالمي؛
حيث وقفها الخليفة عثمان بن عفان ّ
لعباد
ونساكه ّ
المسجد األقصى ّ
وزواره ،وعلى الرغم من
أنها مشابهة ومتطابقة ألخوة يسكنون الطرف
اآلخر من صخرة اإلس��راء وحدودها االقليمية ،إال
أنها تفتقد احتضان أمة الضاد! ،،،فأين الماضي
ُ
الع َمري من حروف أعلنت الهزيمة بخطاب يعشق
الشجب واالستنكار؟!.
توقف صاحب العيد المقدسي عن الكتابة
ّ
المغيبة من عقل العروبة على امتداد خارطة الوطن
العربي ،وشرع يتفقد البلدة وأحياءها المستهدفة
من قبل نجمة صهيون وأذرعها وأدواتها ،وأيقن
أن حي البستان ،وح��ي وادي حلوة ،وح��ي بطن
الهوا ،األقرب من الناحية “الجنوبية -والجنوبية
الشرقية” للمسجد االقصى المبارك ،ستتحول
بسبب العجز العربي واإلسالمي إلى ما تسمى”
بالحوض المقدس ومدينة داوود” ،ليكتمل
أول طوق حول المسجد االقصى ليسهل عليهم
تقويضه وهدمه ،إلقامة هيكلهم المزعوم.
أم��ام ه��ذا العجز العربي ،أمسكت صحيفة
إخبارية ،وب��دأت أقلب صفحاتها ،فوقع ناظري
خبر لم تكتبه تلك الصحيفة“ ،إن نجمة
على ٍ
جابوتنسكي تحاول أن تجعل تلك البلدة البوابة
األولى لهيكل كيانها المزعوم!!”.
هنا أدرك تلميذ المدرسة العمرية ،السيد
فخري أب��و دي��اب م��ا ي��دور ف��ي كينونة عقلي،
ّ
المغيب من عناوين
فتدخل مجيبًا عن فحوى الخبر
ً
ومانشيتات الصحف العربية ،قائال :إن وجود
سلوان في خط الدفاع األول عن المسجد االقصى
والبلدة القديمة ،ولوجود أكبر كثافة سكانية قريبة
من المسجد األقصى ،فقد بدأ الكيان الصهيوني
منذ اح��ت�لال ال��ق��دس بعمليات ه��دم لمنازل
المواطنين ،ورفض إعطاءهم تراخيص للبناء ،وأخذ
ّ
يضيق عليهم في كل مناحي الحياة ،حتى وصل
عدد المنازل التي هدمتها نجمة صهيـــــون أكثر
من  3000منزل منذ عام .67
ولتنفيذ عملية التهويد ،فقد أنشأ االحتالل
جمعيات استيطانية يهودية خاصة بالبلدة،
مثل جمعية العاد االستيطانية ،وتم منحها كل
الدعم المادي والقانوني واللوجستي لالستيالء
على منازل المواطنين وأراضيهم ،بتزوير كثير من
الحقائق والمستندات ،وتحت كثير من المسميات
والقوانين ،مثل :قانون أمالك الغائبين ،واسترداد
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

النكبة والبحث عن الذات

تعد هذه المرحلة ممثلة ألحداث النكبة بعد قرار تقسيم فلسطين رقم ( )181تاريخ (1947/11/29م)
الصادر عن مجلس األمن الدولي؛ إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية .وهو قرار عنصري ظالم وغير مسبوق...
َ
ألنه ق َّدم جزءًا من فلسطين هدية لشذاذ اآلفاق من الغرباء الصهاينة الذين تجمعوا في فلسطين من دول
عدة وال سيما الغربية وروسيا ...وكذلك جعل هذا القرار مدينة القدس منطقة دولية غير تابعة ألحد ...
ثم ما إن انتهى االنتداب البريطاني من فلسطين في (1948/5/14م) حتى أعلن المجلس القومي اليهودي
الصهيوني في (1948/5/15م) عن إنشاء دولة صهيونية استيطانية عنصرية برئاسة (ديفيد بن غوريون).
وكانت حكومة االنتداب قد غضت الطرف عن تشكيل العصابات الصهيونية المجرمة من اليهود الصهاينة
مثل عصابة (الهاغانا) و (اآلراغون) و(شتيرن) التي برز فيها عدد غير قليل من السفاحين الصهاينة أمثال
(حاييم وايزمن وديفيد بن غوريون واسحق شامير ومناحيم بيغن ،وشمعون بيريز وأرائيل شارون واسحق
ً
رابين )...فضال عن أنها مارست سياسة استيطان بشع لألرض ،وضربت عرض الحائط بقرار حق العودة رقم
( )194تاريخ (1948/12/11م) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.
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 زاد عددها على ()540
مجزرة قبيل النكبة وبعدها ،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 وقسرية
لمليون من الفلسطينيين الذين أنشأت لهم األمم المتحدة هيئة لإلغاثة سمتها (وكالة غوث الالجئين ـ
األونروا).
ثم إن الحكومات الصهيونية المتتابعة حاولت جاهدة استكمال محو الهوية الفلسطينية ،وتخريب كل
أثر تاريخي حضاري وعمراني يدل على الشعب الفلسطيني ،أو تشويه مالمحه وتزويره إمعانًا في التضليل
والتزييف ليظهر أثرًا صهيونيًا ...وكذلك فعلت في عدد من أشكال التراث الفلسطيني في اللباس والطعام
وغيرهما ،علمًا أن كل اآلثار وأشكال التراث أثبتت عدم وجود شيء منها يدل على الصهاينة اليهود...
إذًا نتج عن نكبة ( )5/15مأساة إنسانية مورس فيها التطهير العرقي بحق العرب الفلسطينيين ،مأساة
دفعت قسمًا من السكان إلى الفرار بحياتهم ال يحملون من أمتعة إال الحزن والدموع والتعاسة والمرارة وهم
يزدادون بعدًا عن بيوتهم وأراضيهم ويجتازون الدروب إلى غزة ومصر ،والضفة الغربية واألردن؛ وسورية
ولبنان وغيرها من البلدان .ومن ثم حاولت دولة الكيان غسل أدمغة المهجرين في الشتات من حق العودة،
وتشجيعهم على االندماج في مجتمعاتهم ،والتوطين حيث هم؛ فما كان لهم صار للمستوطنين الصهاينة
الغرباء ،وقسمًا آخر تشبث باألرض لم يغادرها ،مواجهًا االعتقال الفردي والجماعي ،واالبتزاز والضغط
والمساومة ،وإلحاق األذى الجسدي والنفسي به ...فالحكومة الصهيونية اعتمدت منهجًا استعماريًا
استيطانيًا متوحشًا البتالع األرض ،وتعذيب أهلها الذين بقوا في أجزاء منها من أجل بناء ما يسمى بدولة
الكيان الصهيوني ...وقد أنشأت السجون والمعتقالت ومراكز التوقيف العتقال ما يزيد على ( )800ألف
حالة اعتقال بين نكبة (1948م) ونكسة (1967م) ،ومارست على عدد منها كل صنوف االعتقال ،والتعذيب
مثل العزل االنفرادي ومنع العناية الطبية والزيارات الخاصة مخالفة بذلك الماد ة الثالثة من اتفاقية جنيف
الرابعة؛ والمادة الخامسة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والمادة الثالثة من الميثاق األوروبي لحماية
حقوق اإلنسان األساسية لعام (1950م) ...فالمرحلة التي أعقبت النكبة كانت األفظع في تاريخ الشعب
ّ
الفلسطيني  ...لقد ولدت النكبة جرحًا داميًا في النفوس.
ومن ثم فإن أي ذكرى للنكبة بعد ذلك أخذت تعيد إلى الذاكرة جريمة حماية الغرب لدولة عنصرية
استيطانية عدوانية على حساب شعب مظلوم مقهور وأرض ورثها منذ آالف السنين وتاريخ عريق وفي
طليعة تلك الحماية استصدار القرار رقم ( )273تاريخ (1949/5/11م) القاضي بقبولها عضوًا في األمم
المتحدة ..وراح يرسم لها البقاء والديمومة ويقدم لها كل عون ودعم اقتصاديًا وماليًا وتقنيًا وبالسالح،
ويوفر لها الغطاء الدبلوماسي والسياسي علمًا أن دولة الكيان ما قامت إال بضعف العرب .ويؤيد هذا الرأي ما
قاله (ديفيد بن غوريون) مخاطبًا عصابات الصهاينة المذكورة سابقًا والتي صارت أساس الجيش الصهيوني
من َب ُ
عد“ :أهنئكم على قيام (إسرائيل) ...لكن أحب أن أقول لكم ...إن انتصاركم هذا لم يأت من قوتكم...
إنما جاء من ضعف عدوكم” وكانت القوة العربية التي دخلت حرب عام (1948م)مؤلفة من مجموعات
تنتمي إلى سبعة جيوش؛ ....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).
ثم تناسل الوهم العربي في استيالد الرعب خوفًا من حدوث هزائم أخرى؛ إذ كانت الهزيمة النفسية
أعظم خطرًا من آثار النكبة في داخل األرض المحتلة وخارجها وال سيما أن الدوائر الغربية والصهيونية شرعت
ّ
تخطط إلعدام أحالم الالجئين بالعودة وتوطينهم حيث رحلوا ،وإغرائهم بالمال واألعمال ...وقد تبنت أمريكا
منذ عام (1954م) على لسان وزير خارجيتها آنذاك (جون فوستر داالس) سياسة االندماج في المجتمعات
ُّ
الجديدة للفلسطينيين ،إذ قال“ :إن المشكلة الفلسطينية سوف تحل عندما يحل محل المنفيين أبناؤهم،
ألنهم سوف يشعرون بارتباط بوطنهم” ،علمًا أن رئيسة وزراء الكيان الصهيوني السابقة (غولدا مائير)
قد قالت في شأن الفلسطينيين ونكبتهم“ :الكبار يموتون ...والصغار ينسون؛ وتنتهي قضية فلسطين”.
ّ
ولكن الشعب الفلسطيني َّ
وصمم على حق العودة
خيب ظن الجميع ،فأكد تمسكه بتاريخه وهويته
مقابل التواطؤ واالستسالم؛ ورفض الوطن البديل وصارت مفاتيح البيوت التي حملوها معهم وكذلك
صكوك الملكية رمزًا لحق العودة إلى الوطن فلسطين كل فلسطين ،وجعلوه حقًا تتوارثه األجيال؛ فكبر
الوطن الفلسطيني في نفوس الالجئين ،الذين راحوا يسمون أبناؤهم بأجزاء من أرضهم مثل (بيسان) ...أي
إن الوعي بالذات كبر في النفوس ّردًا على مخططات اغتصاب فلسطين وتضييعها ولم يعد بحثًا عن الذات
المجهولة...

4

 2012 /5/26م 6 -رجب 1433هـ
السنة السادسة والعشرون

العدد «»1297

البعد العربي السوري
لثورة 1936الفلسطينية

| �أحمد �أبو �سلعوم املنا�صرة

قبل أقل من سنة من األن قلت في محاضرة عقدت في
أحد المراكز الثقافية ،كان عنوانها :البصمات الخارجية
في األزمة السورية إن أحد أهم األسباب لما يجري في
سورية اآلن أن هذا البلد كعادته يدفع بأثر رجعي ثمن
االستحقاق القومي الذي آمن به منذ ما قبل االستقالل.
وعلى أرض فلسطين التاريخية ,وف��ي العشرية
الثالثة من القرن المنصرم .اندلعت هناك ثورة وطنية
كبرى تالزمت مع أكبر حركة إضراب وعصيان مدني في
التاريخ ،استمرت زهاء ستة شهور.
فكانت هذه الثورة بمثابة األرضية الخصبة التي
أسست لما بعدها من ثورات شعبية فلسطينية حتى
يومنا هذا.
فكانت تجربة كفاحية ثورية ,ومحطة نضالية زاخرة
باألحداث والدروس؛ ونقصد هنا بالتحديد البعد القومي
العربي لتلك ال��ث��ورة ،راغبين في استلهام ال��دروس
والعبرات من أجل إع��ادة تركيز البوصلة في اتجاهها
الحقيقي نحو العدو األول واألخير لهذه األمة ,الحركة
الصهيونية واسرائيل سبب كل مشاكلنا ،ولعل ما يجري
في سورية اآلن خير دليل وشاهد على ذلك.
وفي العودة إلى الثورة الفلسطينية الكبرى عام
 1936والدور العربي السوري فيها فإننا نقرأ مايلي:
لقد أجمعت كل المصادر التي تناولت ثورة 1936
الفلسطينية التي فجرها الشيخ عز الدين القسام ،على
أن االنتفاضة المسلحة التي أطلقها الشيخ هي البداية
الحقيقية لتلك الثورة ،ولم تكن الشهور الخمسة التي
فصلت بين استشهاد القسام وصحبه وبين اندالع الثورة
إال الفرصة التي تمكن فيها رفاق القسام من التقاط
أنفاسهم ،ولم شتاتهم إلعادة تفجير الثورة وتعميمها.
لجأ الشيخ عز الدين عبد القادر مصطفى القسام
إلى فلسطين ع��ام /1922/مخلفًا في بلده سورية ثورة
منتكسة ،قامت ضد االحتالل الفرنسي ،حكم على أثرها
عليه باإلعدام الشتراكه مع رفيقه الشيخ صالح العلي في
قيادتها.
وقد اختار القسام ورفيقاه الشيخان السوريان محمد
الحنفي وعلي الحاج عبيد مدينة حيفا مقامًا لهم ومن
فلسطين؛ حيث البالء ال��م��زدوج :االنتداب البريطاني
ً
واالستيطان الصهيوني ،بدأ الشيخ العربي السوري فصال
جديدًا من جهاده وكفاحه.
أحس القسام خطر االستعمار البريطاني والصهيوني
مبكرًا على فلسطين لذا سرعان ما تأهب الشيخ وصحبه
للجهاد والعمل على إنقاذها مستفيدًا من العلم الذي
حصله في األزهر الشريف على أيدي العلماء المصريين،
وعلى رأسهم الشيخ محمد عبده الذي قام منهجه على
فهم الواقع واألخذ باألسباب من دون التواكل أو الركون
إلى الكرامات ،كما استوعب القسام خبرات ثورة الشيخ
صالح العلي ودروسها ،ووعى دروس ضمانات أمن الثورة
واستمرارها.
شرع القسام في بناء تنظيم سري يقوم على نظام
الخاليا ،ويختار أعضاؤه ممن يلمس فيهم الشيخ ،الصالح
واالستعداد لجهاد المحتلين ،وكان معظم هؤالء من
الفالحين.
بعد عشر سنوات من اإلعداد ،التقط القسام اللحظة
الثورية في الوقت المناسب ،وقرر الشيخ وعصبته القيام
بأعمال الجهاد عالنية ،لرفع معنويات الجماهير العربية.
وإبراز األهداف التي يجاهدون من أجلها .واحباط الدعاية
المعادية التي حاولت إظهار أعمال القساميين في
السنوات السابقة على أنها أعمال إجرامية ،وأن أصحابها
ليسوا سوى عصابة للسلب والنهب .عندما أصبح الوضع
السياسي في األرض الفلسطينية ال يحتمل مزيدًا من
التمهل ،تقرر البدء بالتحرك الشامل من أجل الثورة.
عقد القساميون اجتماعًا علنيًا في مدينة حيفا،
وتحديدًا في جامع االستقالل ليلة الثاني عشر من تشرين

الثاني  ،1935وفي أعقابه باع أصحاب القسام وأتباعه
حلي زوجاتهم وبعض أثاث بيوتهم ليشتروا البنادق
والرصاص؛ وقصدوا أحراش يعبد القريبة من حيفا.
وبالفعل ،وبعد معارك طاحنة هناك :استشهد
القسام وبعض رفاقه في العشرين من تشرين 1935؛
وأصيب آخرون من رفاقه  ،وقبض على معظم من لم ينل
الشهادة.
في الواقع استشهد الشيخ القسام ()1935/11/19
من دون أن تحقق حركته األهدف التي قامت من أجلها،
بيد أن الحركة القسامية تضمنت ع��ددًا من ال��دالالت
الهامه لعل أبرزها:
كانت الحركة كالومضة في قوة وهجها ،وسرعة
خبوتها ،غير أنها كانت عميقة الداللة .فكانت المبادرة
األولى في ظل االحتالل البريطاني لخوض الكفاح المسلح
بشكل منظم ،والمرة األولى التي يتم فيها تحرك ثوري
مسلح بمعزل عن القيادة التقليدية للحركة الوطنية
الفلسطينية.
حفزت الحركة الجماهير العربية الفلسطينية على
مضاعفة آليات النضال ،واضاءت أمامها طريق حريتها،
وأثبتت أن الكفاح المسلح ضرورة في مواجهة القهر
االستعماري.
كشفت الحركة مدى ضعف قيادة الحركة الوطنية
الفلسطينية وترددها.
فتحت حركة القسام أمام الجماهير الباب النتزاع
زمام المبادرة من القيادة التقليدية ،فقامت ثورة 1936
بمبادرة شعبية خالصة وبمعزل عن القيادة التقليدية.
وبذلك يكون الشيخ عز الدين عبد القادر مصطفى
ً
القسام ابن جبلة على الساحل السوري ،أول من عمل عمال
مركزًا ومنظمًا للثورة ،وزرع بذور الوعي بخطورة االستعمار
– البريطاني لفلسطين ،وت��رك العشرات من رجاله
يقومون بالدور البارز في الثورة التي اندلعت في نيسان
 ،1936وك��ان استشهاد القسام وصحبه من الحوافز
القوية لتلك الثورة؛ حتى أن بعض المراجع العربية ترى
أن ثورة  1936قد بدأت يوم خرجت كل حيفا بشيوخها
وشبابها ونسائها تضطرب في موجة حزن في وداع
القسام وصحبه..
وإذا اتفقت المراجع على ّ
عد حركة الشيخ القسام
ً
مقدمة وعامال رئيسًا من عوامل اندالع ثورة  ،1936فإن
اآلراء اختلفت حول البعد الكامن في تلك الحركة؛ هل
كان بعدًا قوميًا يقوم على وحدة النضال العربي ضد
االستعمار؟ أم كان بعدًا طبقيًا قام على قيادته رجل
دين ثوري تقدمي استوعب ثقافة ثورية راقية ،وأبدع
مفاهيم ثورية انتفع بها ثوار الحقون لمفهوم البؤرة
الثورية الذي أخذ به آرنستو تشي غيفار في ستينيات
القرن الماضي؟!.
ساعد على تعدد اآلراء في المسألة ،تعدد أبعاد
شخصية القسام وظهور أكثر من وجه لحركته ،ولعل
شخصية القسام تمثل في جوهرها نقطة التقاء رمزية
لمجموعة هائلة من العوامل المتداخلة التي تشكل في
مجموعها ما صار يسمى تبسيطًا “القضية الفلسطينية”.
فسورية ،القسام وهو من مواليد بلدة جبلة قضاء
الالذقية ،تمثيل للعامل القومي العربي في المعركة ،كما
أن أزهرية الشيخ تمثيل للعامل الديني الوطني الذي
مثله األزهر في بدايات القرن العشرين.
ونضالية القسام (اشترك في ث��ورة صالح العلي
ضد االحتالل الفرنسي لسورية) .تمثيل لوحدة النضال
العربي .كما ان اعتماد القسام أساسًا على الفالحين
والعمال يعكس بعدًا طبقيًا لحركته.
وعندما اندلعت الثورة الكبرى  1936هب الشعب
الفلسطيني بكل طوائفه وفئاته ثأئرًا على المحتل
مستلهمًا من روح الشيخ القسام بوصلته على طريق
ثورته الوطنية.

األحداث التاريخية
وصمود اللغة العربية
| ماجد �أبو ما�ضي
م��ا م��ن ش��ك أن اللغة العربية –
كاإلنسان – تتأثر بما يدور حولها من
أح��داث وت��ط��ورات ع��ادي��ة؛ فكيف إذا
كانت هذه األح��داث غير عادية ألنها
تاريخية ،والتطورات مصيرية ألنها
تؤدي إلى انعطاف كل شيء في مسار
الحياة الطبيعي ،ألن التغير سيطال
مناحي الحياة جميعها واللغة أحدها،
ول��ك��ن وب��م��ا أن لغتنا م��رن��ة مطواعة
وق��وي��ة بقواعدها وقدسيتها ،فهي
لغة متماسكة ومتناسبة ومتعادلة
بين الثبات والتجدد ،أو بين األصالة
والحداثة ،الثبات أو األصالة في األساس
األصيل لهذه اللغة ،والتجدد أو الحداثة
فيما تتضمنه بنيتها الداخلية من أنماط
تحتاج إليها الحياة واإلنسان في فكره
وعاطفته ،شعوره ووجدانه ،ومن خالل
هذه الميزات استطاعت أن تحافظ على
صيرورة إيجابية بناءة ،ألنها قادرة وبقوة
على استيعاب الفكر اإلنساني والحياة
البشرية ،ونتيجة لذلك نجد أنها قادرة
على التكيف والتأقلم مع أي واقع جديد
وفي أي ظرف تكون فيه ،وهذه سمة تدل
على تمكن لغتنا العربية واقتدارها في
المحافظة على كيانها ووجودها وعدم
االنحالل والذوبان في أي لغة أخرى ،وهذا
كله بفضل ما تملكه من قواعد وضوابط
ال يستطيع أح��د اختراقها والتأثير
عليها ،وهذا رد على المنادين بتغيير
القواعد وضوابط اللغة أو تسكين أواخر
الكلمات بدعوى التسهيل والتيسير،
ولوال تملك اللغة لهذه القواعد لما بقيت
صامدة وثابتة في وجه رياح التغيير
القوية والتيارات المعادية ،ولما بقيت
محافظة على حيويتها وجماليتها
وشفافيتها ...ولما ت��رك لنا شعراؤنا
أجمل القصائد وأرصنها؛ سواء أكانت
من حيث اللغة التي كتبت بها أم من
حيث المعاني التي طرحت فيها ،وال أدل
على ذلك إال ما نراه في شعرنا الحديث
الذي استطاع أن يتطور تطورًا جذريًا
ف��ي جميع م��راف��ق الحياة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية واألدبية
على وجه الخصوص ،فإن آخر ما وصل
إليه شعرنا المعاصر نشاهده في شكل
الشعر العربي المعاصر وسيره على
التفعيلة العروضية وتحوله عن البحر
العروضي؛ حيث خرج على رتابته ،وتطور
في الخيال والموسيقا ،وخ��رج خروجًا
واضحًا على موضوعات الشعر التقليدي
وتنوع تنوعًا الفتًا في المذاهب واألنواع
األدبية التي استحدثت في عصرنا هذا،
ُ
وما كان كل هذا التطور ليتم فجأة ودون
مقدمات.

في صورهم وموضوعاتهم وأخيلتهم
ومقدماتهم الطللية وغيرها أحيانًا،
وقوافيهم الملتزمة وتقسيم البيت إلى
مساو من التفعيالت
صدر وعجز في عدد ٍ
التقليدية واصطناع الموضوعات التي
الكها ثم هضمها واستهلكها القدماء
ً
كثيرًا؛ ال يخرجون عنها إال قليال ،وقد ظل
هذا شأن األدب العربي عامة في الشعر
والنثر على حد سواء في ظالل الحكم
التركي لبالدنا؛ حيث غصت اللغة بألوان
البديع المتكلف والسجع الملتزم ..إلى أن
كان أول احتكاك لنا بالغرب إبان الحملة
الفرنسية على مصر؛ حيث أيقظت مدافع
نابليون أبناء األمة العربية من سباتهم،
فقد غزت جحافله مصر والشام؛ والغزو
لم يكن عسكريًا فحسب بل حضاريًا
ايضًا ،فكان في حملته رجال من كبار
العلماء الفرنسيين في مختلف العلوم
(آثار – كيمياء – صحافة – تعليم)...
وب��ع��د ن��اب��ل��ي��ون ت��ت��ال��ت ال��ح��روب
وال��ح��م�لات ع��ل��ى ال��م��ش��رق ال��ع��رب��ي
والمغرب العربي أيضًا ،فاستعمرت
معظم األقطار العربية وخضعت للنفوذ
الغربي والشرقي بصورة مباشرة وغير
مباشرة ،وكانت الحروب تتمخض عن
آالم كثيرة للشعوب العربية ،واستغالل
لمعظم الثروات في الوطن العربي ،هذا
من جانب ،أما الجانب اآلخر فقد نبهت
تلك الحمالت االستعمارية العرب،
وأطلعتهم على فكر جديد وحضارات
جديدة؛ وأدب لم يكونوا يطلعون عليه
لوال هذه الغزوات المتتالية ،فلم تحمل
الجيوش الغربية الجنود والعتاد الحربي
والخراب والدمار فقط؛ بل حملت أيضًا
عدة الحضارة الغربية؛ من أجل مصالحها
ونشر لغتها طبعًا ،فافتتحت المدارس
التبشيرية وغير التبشيرية في مصر
وس��وري��ة ول��ب��ن��انّ ..
ودرس ف��ي هذه
المدارس والكليات – طوعًا أو كرهًا –
مختلف اآلداب األوروبية» فعرف الدارس
ً
العربي مثال :شكسبير ،ملتون ،بايرن،
ك��ول��ردج ،..كما ع��رف فيكتور هيغو،
فيني – موسيه ..وغيرهم من األدب��اء
الفرنسيين.

دور الطباعة في نشر األدب
لقد نشط المستشرقون في بعث
التراث العربي القديم وتحقيقه تحقيقًا
علميًا على أصول أكاديمية حديثة األمر
الذي نشط الطباعة؛ حيث نشرت العديد
من كتب التراث وأخذ علم الطباعة منذ
ذلك الحين يتطور ويعمل على ثقافتنا
القديمة والحديثة؛ حتى وصلت الطباعة
إلى ما هي عليه اليوم من رقي وازدهار،
ول��م��ع كثير م��ن المستشرقين في
األوساط األدبية واللغوية التي تناولت
التقليد سبب ركود األدب
تراثنا القديم؛ وأعطته الكثير من الجهد
واضحًا
وإذا ك��ان ه��ذا االخ��ت�لاف
وال��وق��ت وال��م��ال؛ وبحق ك��ان عملهم
في اللغة فذلك بسبب التطور الزماني مدرسة للعديد من علمائنا العرب في
والمكاني الذي طرأ على لغتنا العربية مجال التحقيق العلمي لتراثنا القديم…
منذ الجاهلية وحتى اليوم ..وقد ظل
البقية ......................ص22
أدبنا العربي راكدًا تقليديًا يقلد القدماء
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اإلعالم البديل وتأثيره
على الرأي العام
| تركي �صقر
مع تعاظم دور وسائل االتصال الحديثة برزت
منظومات جديدة في عالم اإلع�لام ،ب��دأ تسارع
الخطا لتحل محل اإلع�ل�ام التقليدي ،وأخ��ص
بالذكر منها شبكات التواصل االجتماعي عبر
االنترنت والهواتف المحمولة ومن أشهر الشبكات
االجتماعية الموجودة حاليًا فيس بوك وماي سبيس
وتويتر واليف بوون وهاي فايف وأوركت و جوجل
بلس kواللغة األكثر شهرة اللغة الفيسبوكية
نسبة إلى موقع الفيسبوك ،أو اللفة التوترية نسبة
إلى موقع التيوتر وهناك من أطلق عليها «الفرانكو
آرب» ،وبعضهم لقبها بـ»العربيزي»أي العربية
السهلة التي أضحت تشكل ما يسمى اإلع�لام
البديل؛ حيث تدور معركة ضارية بينه وبين اإلعالم
التقليدي؛ ساحتها الرأي العام لكسب وده والتأثير
فيه  ..لكن مرونة اإلعالم البديل ،واستخدامه أحدث
الوسائط االتصالية ،وتحرره من قيود التعبير ومن
الطابع الرسمي؛ وتجاوزه لحارس البوابة ومقص
الرقيب ،جعله في الموقع األقوى .وما يهمنا في هذا
السياق معرفة مدى تأثير هذا اإلعالم في أوساط
الرأي العام ،ألنه من المبكر القول إن المعركة قد
حسمت لصالحه نتيجة عوامل عديدة يطول ذكرها
اآلن ،منوهين إلى أن هناك الكثير من اآلراء واألفكار
والتساؤالت تبرز كل يوم حول موضوع تأثير اإلعالم
البديل في الرأي العام ،تحتاج إلى بحث ودراسة،
ال يمكن طرحها بسهولة وعجالة  ..ومع ذلك يظل
تأثير هذه الوسائل واضحًا في مناحي الحياة ،وإن
اختلف هذا التأثير من اإليجابي إلى السلبي.
وبالنسبة إلى المنطقة العربية فقد دخلت
عصر االنترنت بداية من أواسط عقد التسعينيات
من القرن الماضي؛ حيث اكتسب اإلعالم البديل
زخمًا كبيرًا وأبعادًا مجسمة ،وأتاح أدوات جديدة
غير مسبوقة في مجال حرية الرأي والتعبير .وهو
ما دفع بعضهم إلى القول بأن «اإلعالم البديل» في
عصر االنترنت ّ
يعد رد فعل طبيعيًا لجمود اإلعالم
السائد أو تكلس معظمه وتبعيته لجهات رسمية.
وقد ارتبط اإلعالم السائد Mainstream Media
بالرقابة واألحادية وضعف األداء وغير ذلك من
المعوقات ..
يؤكد د .شريف اللبان األستاذ بكلية اإلعالم
في جامعة القاهرة أن “اإلع�لام البديل” يمثل
جرس إنذار لوسائل اإلعالم التقليدية من جرائد
ومجالت وق��ن��وات تليفزيون ،تلك التي يشعر
الناس باإلحباط تجاهها ،والشك في مصداقيتها،
واالنزعاج من صعوبة الوصول إليها أو التأثير فيها،
وعدم المشاركة في صياغة رسائلها اإلعالمية ،وهو
ما يجب أن يدفع المؤسسات اإلعالمية العربية إلى
التخلص من األخطاء الفادحة التي وقعت فيها عبر
العقود الماضية ..
في هذا المجال وفي ظل عصر تتحول فيه
أدوات السلطة ومفاهيمها بفعل سطوة الثالثية
«التسارع واآلنية والمؤقتية» نحو أنماط جديدة
وفق رؤية «ألفن توفلر» «”alvin toffler
وأم���ام ه��ذا ال��م��وج المتدفق ف��ي الوسائط
االتصالية ،نجد أنفسنا أمام إعالم جديد أو بديل
يمتلك تأثيرًا كبيرًا في ال��رأي العام؛ بل ينتج
مفاهيم متجددة يمكن رؤيتها في المالمح التالية:
نشأ اتجاه ينادي بإعادة النظر في دور الصحافة،
وهذا االتجاه يسمى اتجاه «إعادة اختراع الصحافة»:

وهو اتجاه أمريكي باألساس من أبرز رواده «مايكل
ماسينج – ”Michael Massingال��ذي يرى أن
الصحافة الورقية تتراجع بشكل متسارع ،فاسحة
المجال أمام الفضاء التدويني الذي أثبت قدرته
على اجتداب المتخصصين في مختلف المجاالت.
كثرت الكتابات حول تحرير الفضاء االجتماعي
ً
ً
وإعالميا؛ فالقارئ المتخصص تذهله
معلوماتيا
الكتابات حول تحرير اإلنسان من قيود السلطة
السياسية بفعل ديموقراطية التداول اإلعالمي
واإلنساني للمعرفة؛ فموقع فيسبوك على سبيل
المثال استطاع أن يضم أكثر من  350مليون
منخرط ،وموسوعة ويكبيديا الحرة أصبحت ظاهرة
حقيقية على االنترنت ،تضم ما يزيد على 2.5
مليار مقال باالنجليزية وأكثر من  8ماليين مقال
باأللمانية ،و 500.000بالفرنسية ،واليابانية
والبولندية ،وهناك طبعات للويكبيديا إلى  25لغة،
وتتميز الويكبيديا وغيرها من الموسوعات الحرة،
بقدرتها على إتاحة الفرص للجميع للمساهمة
في تحرير المحتوى ،مما جعل معدل الكلمات في
ً
شهريا.
الموقع يفوق  3ماليين كلمة
أمدت تقنية االتصال الجديدة الديمقراطية
ببعد جديد هو «الديمقراطية اإللكترونية» ،وأهدت
ً
ً
ً
متطورا هو الحكومات
تنظيميا
أساسا
الحكومات
االل��ك��ت��رون��ي��ة ،وق��دم��ت لالحتجاجات واألن��م��اط
الديمقراطية رؤى جديدة كاالحتجاجات اإللكترونية
االعتصامات االلكترونية ،والعصيان المدني
االلكتروني ،الذي ّ
يعد «هنري ثورو» أهم منظريه؛ إذ
ً
سياسيا وراء
يكفي جلوس عدد كبير من الناشطين
شاشات الحواسيب ،واالتصال باالنترنت للتظاهر
وتكوين رأي عام بصور أكثر فاعلية.
إن التكنولوجيا الرقمية تلعب ً
دورا في تغيير
كثير من الممارسات الديمقراطية؛ بل وتستحدث
ً
منها أشكاال لم تكن موجودة من قبل ،بسبب قوتها
الهائلة في إيجاد وسائل شديدة التنوع والوفرة،
فيما يتعلق بالتواصل بين البشر  ،حتى إن البعض
ً
يرى أنها أفرزت التوجه نحو الالمركزية بدال عن
المركزية ،وأفرزت التوجه نحو العالمية على حساب
القوميات المحلية ،والتوجه إلى إلغاء التخصصية
وإلغاء العديد من الوسطاء في العملية يصل إلى
مستوى مخاطبة كل مواطن على حدة.
ومع ذلك هناك فرصة لالستفادة من اإلعالم
البديل ليتكامل مع اإلعالم اآلخر؛ يقول د.اللبان إنه
على الرغم من عالقة الصراع بين الدولة وإعالمها
الرسمي في ال��دول العربية المختلفة من جهة،
والمدونات و”الفيس بوك” من جهة أخرى ،نظرًا
لسقف الحرية غير المسبوقة الذي وصلت إليه
تحد واضح لهامش الحرية
الوسيلة الجديدة ،في ٍ
الضيق الذي أصبح ال يليق باإلعالم الرسمي السائد
في ظل الفضائيات واالنترنت ،إال أننا نقول إنه
بغض النظر عن هذا االستثناء ،فإننا ننظر إلى
العالقة بين وسائل اإلع�لام السائدة والبديلة
بوصفها عالقة يمكن أن تقوم على التكامل وليس
ال��ص��راع ،عالقة تعمل على االرت��ق��اء بالممارسة
اإلعالمية من جهة ،وتؤدى إلى مزيد من التوجه نحو
الديمقراطية وحرية التعبير من جهة أخرى ،واألهم
التأثير السليم في الرأي العام..
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رسام الشياطين
ّ
| علي ديبة
ال أح��د يعلم متى وال كيف ّ
تحول كل
هذا التحول ،كان الناس من حوله يقسمون
بحياته كمثال لم يصل إليه أقرانهَّ ،
شب على
الطاعة واالستقامة ،من البيت إلى المدرسة،
ومن المدرسة إلى البيت ،ال يحيد عن طريقه
قيد أنملة ،ال يفكر بغير كتبه وواجباته،
ليرتقي بتحصيله إلى مقام متقدم ..وإذا
كان اللعب بالطابة من المحرمات ،فكيف
بالتردد إلى دور السينما واالنشداه بقصصها
وخرافاتها ،ماعدا مشاهدات عينية وعروض
واستعراضات تتلظى من وقعها األجساد
العطشى؟ أما أن يجاري أقرانه ،وتميل نفسه
إلى فتاة ما ،فهذه هي المستحيلة السابعة،
التي مازالت مجهولة في قواميس البحاثة
والمفكرين.
على الرغم من ذلك أستطيع القول إن
ما تحقق رمى أصعب المستحيالت وأبعدها
في سلة ذلك الزمن المهزوم ..ال أحد ّ
صدق أو
يصدق أن هذا المحمود كثيرًا قد ذهب إلى
السينما ،وأية سينما حضر عرضها ،إنه العالم
في الليل ،الفيلم الذي تجتمع فيه مواخير
األرض وصاالتها المحظورة والمسموحة.
لم يكن حضوره مصادفة ،إنما راهن عليه
عدد ممن أضجرهم تفوقه واستقامته ,فقد
ّ
أقنعه أوسعهم حيلة أن جل الصائمين في
شهر رمضان المبارك سيلتقون هناك ،وأنه
ُ
سوف يرى بأم عينه وأبيها األصنام تهدم
بفؤوس المؤمنين.
جاءت مقدمة العرض صورًا ال حول وال قوة
له بها ،التصق بكرسيه كما لم يلتصق بمقعد
الدراسة ،وكيف ينأى بعينين ترصدان فنًا من
هذا العري الساحر؟ نساء من كل صنف ولون،
زنجيات فارعات ،شقراوات فقن جارته سلمى
بياضًا ،أرداف تهتز خلف خيط ال تتستر وراءه
قشة ،حلمات متوحشة تنفر فوق براكين أكثر
شهوانية ،انتقى من بينهن اسبانية كفتا ٍة
ألحالمه ،ثم فضل عليها إيطالية شاغفت
ّ
فنونها قلبه..تذكر بغتة سبب وج��وده في
تلك الصالة ،اعتراه شيء من الخجل ،نهض
بعض النهوض ،رمى صاحب الدعوة بنظرة
ً
متسائلة ،وقف السؤال في حلقه خجال ،أجابه
اآلخر مدعيًا:
   كل األصنام كانت جميلة ،وإال لماذاُعبدت ،انظر إلى هذه الهندية التي تميل
ّ
بقدها ،هي إنانا بعينها ،وتلك اليونانية
ّ
الرخامية أال تشبه أفروديت معبودة الفساق
والفاسقين؟ هنا تستطيع أن تغرق بعشق
عشتار الفاجرة وتهيم بها كأنها حية ترزق،
ً
اجلس ياصاح ،كن رجال ،استقل بإرادتك ،ال
تترك أولئك الكبار يسلبوك محبتك للحياة،
لقد عاشوا حياتهم كما رغبوا ،ج��اء دورن��ا
لنتحرر من تعاليمهم وأوام��ره��م ..نصف
النساء اللواتي يتعرين ويتمايلن أمامنا
يعششن في مخيلتنا ،كفانا نفاقًا ،كفاك كذبًا
على نفسك..
ل��م ينم محمود ليله ،ظ��ل يتقلب في
ف��راش��ه ،ينتقل م��ن حضن إل��ى حضن ،لم
يستثن حتى تلك السوداء الفارعة .وبعدما
راح��ت السكرة وأت��ت الفكرة ،فتح عينيه،
التفت إلى الوراء ،نظر إلى األمام ،كعادة َّكل
يخلصون من قبائحهم ،تف
الناس عندما ّ
على الشيطان وغط في نوم عميق.
صباح اليوم التالي واج��ه ما لم يكن
بحسبانه ،كل الذين خسروا الرهان اجتمعوا

حوله ،ال��ذي سأله :كيف رأي��ت العالم في
ً
الليل؟ وس��واه تفلسف قائال :ال بد أن ذاك
العالم يختلف كثيرًا عن عالمنا؟ وغيره تواقح
وسخر :عيونك ذابلة ،بشرتك تشوبها صفرة،
أأن��ت حزين ألنك شاهدت الجنة بأبعادها
األربعة من غير صلوات وال أدعية ،وال وساطة
مؤمنين صالحين ..وأقفل فمه على إجابات
ظلت تدور في رأس��ه ،ولعله كان يبحث عن
تعليل ّ
يسوغ ما عزم عليه.
ّ
مرة ثانية وقبل رفع الستارة بزمن ،تكوم
في كرسي قصي نسبيًا ،ستر وجهه براحتيه
تمويهًا وتخفيًا ،أبقى عينيه تدوران في ظالم
أسود ،بينما كانت ذاكرته تتوهج معاتبة :ما
الذي يخيفك كل هذا الخوف؟ تمتع بحياتك،
عشها كما تشاء ال كما يشاء اآلخ��رون ،أنت
عنصر من عناصر هذا العالم ،كذلك بقية
المبص ُر يتمتع في
العالم
العباد والخلق،
ِ
ِ
دنياه ،الجاهل يظن أن الناس يحسدونه
على عيش طيب هو فيه ،ال تكترث بحدود
ومسافات تجعلك مقيدًا بقيودها ،ال تضر
أحدًا ،ال تسرق ،ال تكذب كذبًا تلحق به ويالت
ووي�لات ،المهم أن��ك ت��رى طريقك واضحًا،
وتحافظ على إنسانية تنفعك وتنفع سواك..
نكاية بنفسه ،وربما بكل من حوله ،حضر
الفيلم أكثر من أربع مرات ،وربما خمس أو ست،
كأن العالم في الليل فتح في رأسه شارعًا أكبر
من سوهو لندن والتيني باريس ،لزمن طويل
ظل يقتحم األب��واب والنوافذ دون وجل وال
خجل ،لزمن بقي يقطف من الثمار ما تردد
ّ
وتعمقت في كل
عندها سواه ،اتسعت رؤاه
اتجاه ،استولى الفن على مجامعه ،قاده إلى
ما وراء الطبيعة الظاهرة ،حتى صارت فلسفة
النفس واألشياء صورًا ال تداني ظاهرها ،بدأها
بالريشة واألل��وان ،سخر من التقاليد ،شنها
حروبًا على السائد االجتماعي والسياسي،
رسم تيسًا يرقص بطربوش وعمامة ،معابد
ترتادها أشباح ،شياطين وأبالسة ّ
تربعت في
مقامات شبه مقدسة ،ماعدا إجابات قاسية
ّ
واصفرت وجوه ..وأين
كلحت من وقعها وجوه
المفر من سيوف وأسنة راح��ت تعمل في
ً
جسده فصال وتقطيعًا؟ وليتها اكتفت أو
توقفت عند عقاب شخصي ،صار بيته بيت
الزنديق ،وعائلته عائلة المارق ،ووالده من غير
وجه يلقى به الناس..
ُ
لمن تحكم عليه ذاكرة قوم ق ِطعت
ويل ُ
ألسنتهم وف ِقئت عيونهم ،حمل بعضًا من
إرثه ولوحات لم يتسع لها جرار زراعي،ال أحد
يعلم إلى أين مضى ،وال إلى أي بالد اتجه.
مرت أعوام وعقود ،رحل من رحل وولد من ولد،
وظل بيت الزنديق على حاله ،الريح تصفر في
جنباته ،ولعنة القريبين والبعيدين ترجمه
كما يرجم الشيطان بالحجارة.
كثيرون هم الذين يلعنون الغربة ،لذل
يعيشه المرء بعيدًا عن عزوة تحميه وتسند
قامته ،وقلة هم الذين يحصدون من الغربة
ما حصده محمود الخضر ،جميع لوحاته التي
حملها ذلك الجرار تلقفتها صاالت العرض
في عواصم العالم وبلدانه ،حتى صار اسمه
جواز سفر دائم ،واللقاء به هو تلك المستحيلة
السابعة ،التي أنجزتها وفود ال حصر لها ،قام
بها باحثون من كل األمصار ،دارسون من كل
األصقاع ،أندية تاريخية ،جمعيات دولية،
كلهم جاؤوا للتعرف إلى البيت األول الذي
عاش فيه فنان عظيم نبذته بالده...
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نحن وابتكار المفاهيم والمصطلحات
فكر ـــ العلمية الجديدة
| معن النقري
مجال لجمع المصطلحات العلمية
إن أفضل
ٍ
والعلمية ـــ التقنية  /التطبيقية وتكثيفها هو
مجال معالجة االتجاهات األساسية لتطور العلم
والمعرفة العلمية ـــ من جهة ،والتقدم العلمي
ـــ التقني من منظور منظومة «العلم ـــ التقنية ـــ
اإلنتاج» (أو بصورة أشمل منظومة «العلم ـــ التقنية
ـــ التطبيق») ـــ من جهة أخرى؛ وهذا ما سنفعله
اآلن.
ُّ
لتطور العلم والمعرفة
 .1السمات األهم
العلمية المعاصرة:
قمنا برصد هذه السمات األساسة منتصف
ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات ف��ي دراس��ت��ي��ن منفصلتين
إح���داه���م���ا ح��م��ل��ت ع���ن���وان «ن���ح���و تخطيط
ال���دراس���ات وال��م��ن��اه��ج العلمية المشتركة»
ّ
«ال��������رواد» ال��ش��ه��ري��ة ،دم��ش��ق ،ع،8
[م��ج��ل��ة
ّ
آب ـــ أيلول  ،1996ص :5-4شبيبية]()1؛ والثانية
حملت عنوان «تكامل العلم المعاصر» [ مجلة
«التقدم العلمي» ،الكويت ،ع 21ــ
ـــ يناير /م��ارس  ،1998ص 55ــ  :59وهي
تصدر فصليًا عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي]
(.)2
ُ
وقد ن ِشرتا الحقًا في كتابنا لعام :1999-98
«تنمية العلوم والتكنولوجيا دوليًا…» إلخ [انظر .]3
 1.1ـــ في الدراسة األول��ى تفريق ألول مرة
بالعربية بين مفهومين متصلين بنظرية المعرفة
هما«(( :المعرفة» و» العرفان» ـــ األول «موضوع»
معرفي والثاني «وسيلة» معرفية))[ ،3ص.]31
وهنا يجري ذكر «النمذجة» بما فيها تحديدًا
«نمذجة الدماغ البشري» [ ،3ص 31أيضًا].
وكلمة النمذجة مأخوذة من «نموذج» كما هو
ً
بعدئذ يجري تفضيل تسمية أخرى
واضح بداهة.
ٍ
لنظرية المعرفة هي تسمية نظرية العرفان:
((نظرية العرفان العلمي (نظرية المعرفة /النظرية
الغنوصية ،االبستمولوجيا في المجال العلمي)))
[أيضًا ـــ ص.]31
بمفهوم جديد آخر هو
ثم يجري إغناء العربية
ٍ
ترييض العلم وتبييء (أو أكلجة ـــ من إيكولوجيا)
العلم :الترييض هو استخدام الرياضيات في
العلوم المختلفة ،والتبييئ أو األكلجة :أخذ
الجوانب البيئية /اإليكولوجية بعين االعتبار في
جميع الجهود والنشاطات وال��دراس��ات العلمية
ـــ المعرفية .وثمة أيضًا وإذًا الميول العامة إلى
المودلة أو النمذجة كما سبق وأسلفنا ،والمودلة من
«موديل»= «نموذج» ومنه النمذجة.
هناك أيضًا الميول اإلعالميائية الشاملة ـــ
أي استخدام اإلعالمياء /المعلوماتية وتقاناتها
وتطبيقاتها في الدراسات والبحوث العلمية [،3
ص.]32
ُ
وهنا تذكر المسائل العرفانية والوسيلة
ً
واألداة العرفانية (بدال من المعرفية) ،بالتوازي مع
إقرار مصطلح نظرية العرفان أو النظرية العرفانية
تحبيذًا على مفهوم نظرية المعرفة ،والقصد من
ذلك كله تفريق الوصول إلى المعرفة ،كعملية

تحصيل وسعي ،عن المعرفة ذاتها كمنتوج أو
محصول جاهز ـــ فلنقرأ في هذا الخصوص ما ورد
[ ـــ ص ]33في شرح داللة استخدام الكلمة عرفان
هنا:
((ال صلة لهذه الكلمة ب ّ
��أي معنى تراثي أو
تقليدي لها في العربية ،وأن��ا أستخدمها هنا
في مجال الحديث عن ما يعرف ع��ادة بنظرية
«المعرفة» وكمقابل لكلمة  cognitionاإلنكليزية
أو كلمة “بوزنانيي” الروسية ـــ no3HaHue
ً
وللتفريق عن معنى “المعرفة” فعال في كلمتي
 Knowledgeو “زنانيي”  3HaHueـــ على
التوالي)).
وف��ي مكان آخ��ر [ ـــ ص ]34ذك��ر وتعريف
بتوجه جديد وإرس���اء لمصطلح طليعي عربيًا
بالحديث عن البيئة معرفيًا (مفهوم «النوسفير»
ـــ الغالف المعرفي لألرض كاستمرار للبيوسفير
ـــ الغالف الحيوي /أو اإلحيائي ،واألتموسفير» ـــ
الغالف ّ
الجوي وغيرها من السفيرات أو األغلفة
األخرى العديدة).
وفي هذه الدراسة األول��ى [ال��رواد الشهرية
الشبيبية آب ـــ أيلول  ]1996طرح ريادي وطليعي
عربيًا لمفهوم أو مصطلح محوري مركزي في
حضارتنا المعاصرة ،ل��م يتطرق إليه العرب
ويعالجوه جديًا وبصورة معتبرة إال بعد عام 1998
كمحطة ابتدائية مشهورة ،وفي النصف الثاني
من التسعينيات في األحوال كافة أي ما ندر في
عام  ،1997وبالصدفة أو االستثناء عام  .1996هذا
المفهوم هو العولمة ،وقد ورد في هذه الدراسة
األولى [ ]1996مع توضيح صلته بمفهوم التدويل
َ
أيضًا األقرب إلى المألوف وكي يكون واضحا وأقل
استغرابًا ،فلنقرأ ما ورد في هذا الخصوص [،3
ً
ص(( :]35نأخذ مثاال أقرب إلى االهتمامات الشاملة
ً
للعلوم االجتماعية إجماال وهو ظاهرة العولمة أو
التدويل ـــ وهي ظاهرة طاغية عالميًا تتقاسم
االهتمام بها وبدراستها علوم كثيرة ))...وال ُيكتفى
هنا بتأسيس مفهوم العولمة وإيضاحه بريادة
عربيًا (على الرغم من استخدام المؤلف له قبل ذلك
التاريخ بسنة ّ
ونيف ومعناه العام قبل سنوات
ولكن بصورة إفرادية مستقلة وخارج السرب) .ـــ ال
يكتفى بذلك إذًا كمفهوم عام طليعي؛ بل ويجري
الدخول في التفاصيل وفرز بعض أشكال هذه
العولمة وهذا التدويل وتفصيلها ،لنقرأ ما ورد
[ ،3ص(( :]35اآلداب والعلوم اإلنسانية ...يمكن
أن تهتم برصد تدويل الظواهر الثقافية واللغوية
(وبصورة خاصة عولمة اللغة االنكليزية بصورة
متزايدة) ،وكذلك علوم اإلع�لام واالتصال (على
مثال جامعة دمشق ـــ علوم الصحافة والمكتبات)
التي هي في صميم االهتمام بالعولمة اإلعالمية،
وكذلك التربية وعلم النفس وال��دور الشاغر في
رصد ظاهرة التدويل والعولمة التي تشمل القيم
واألخالقيات أيضًا والمشاعر والمبادئ السلوكية)).
هذه التفاصيل واألشكال العولمية من عام 1996
يجري ذكرها وسردها ُّ
تخصصيًا ،حين لم يكن

مفهوم العولمة الكلي اإلجمالي العام ذاته موجودًا
أو منتشرًا في اللغة العربية والثقافة العربيةّ ،
لكن
َّ
السنوات التالية برهنت قطعيًا ّأن كل ما رسم
كيانات كبرى ومباحث معتبرة
هنا عام  1996صار
ٍ
مستقلة وفي كتب متخصصة :العولمة ـــ العولمة
الثقافية ـــ العولمة اإلعالمية ـــ العولمة التربوية
ـــ  ...إلخ ،وهذه جميعًا من العولمات التي بات
العرب ينتبهون إليها ويهتمون بها ولو متأخرين،
ولكننا ّ
ننبه مجددًا هنا أيضًا إلى ما أغفلوه من
عولمات ال تقل أهمية وخطورة مازالوا يغفلونها
حتى اللحظة ،أو ال يصعدون منهجيًا إلى مستوى
اإلحساس بها كعولمات ،وهي المشروحة في هذه
الدراسة منذ عام  1996والتالية :عولمة السلوك (أو
العولمة السلوكية) ،هذا إضافة إلى عولمة اللغة
(العولمة اللغوية) بالطبع أيضًا :وه��ذه جميعًا
مجاالت وميادين بكر وجديدة قيد التأسيس
واالنفتاح والتطوير وبالتالي التجديد اإلبداعي
بعد االبتكار مصطلحيًا ومعرفيًا وعلميًا ـــ فكريًا
وحضاريًا أيضًا.
وف��ي دراس���ة ع��ام  1996تفريق مفهومي
اصطالحي ومعرفي بين علوم متقاربة أو قد تبدو
مترادفة أو متطابقة ـــ كما يحصل غالبًا في
تعريباتنا التهويمية المضللة ـــ لذلك من المفيد
جدًا استخالص ال��درس وأخ��ذ العبرة من بعض
األمثلة على ذلك ،وهنا بعضها [ /3ص:]38
((ع��ل��ي��ن��ا ه��ن��ا ال��ت��ف��ري��ق ب��ي��ن ع��ل��م الفضاء
(الكوسمولوجيا) وعلم الفلك (االسترولوجيا) وما
يرتبط بذلك أيضًا (االسترانوميا) ألن األول (أي
علم الفضاء) حديث جدًا والثاني (أي علم الفلك)
قديم ج��دًا ،كما يلزم التفريق أيضًا بين علم
الفضاء ـــ الذي هو علم ،وبين مسألة غزو الفضاء
الخارجي واستيعابه واستثماره ـــ التي هي ظاهرة

وممارسة موضوعية وإحدى المشكالت العالمية)).
[ ،3ص.]38
والحقيقة أن األبعاد التطبيقية الفضائية قد
نالت تسميتها الخاصة ـــ «كوسمونافتيكا»والتي
هي أكثر من علوم ودراسات؛ بل تطبيق واستثمار...
إلخ وربما كانت تقابل «فلكيًا» ـــ «االسترانوميا»
ُ
التي تعطي معنى الممارسات والمهارات الفلكية..
ّإن النظام أو المنظومة من المفاهيم العامة
جدًا في العلوم والمعارف المعاصرة ،وقد ارتبط
بالمفهوم العام للمنظومة  Systemجهاز خاص
متميز وكبير من المفاهيم الفرعية التفصيلية
المتشعبة ذات الصلة بهذا المجال ،وهنا بعض
اإلسهاب في سردها والتعريف بها ،سيما وأن
الثقافة العربية ال تزال بائسة في هذا المجال،
وتفتقر إليها بشدة ـــ نوثق إذًا ما ذكر عام 1996
[ ،3ص:]39
((انتشرت مصطلحات كثيرة مرتبطة بمفهوم
“المنظومة  ”systemمنها :المنظومية (أو المذهب
المنظومي أي «سيستيمزم») ،و»سيستيماتيزم»
أي االن��ت��ظ��ام��ي��ة (ب��م��ع��ن��ى ك���ون م��ج��م��وع��ة أو
ظاهرة تحقق مواصفات المنظومة) ،والتحليل
المنظومي ،والدراسات المنظومية ،والمقاربات أو
المداخل المنظومية ،ومبدأ المنظومية ،والمعرفة
المنظومية ،ونمط التفكير المنظومي ..وكل ذلك
ليس عبثًا؛ بل يستحق الوقفة واالهتمام والتأمل))
[ ص .]39هذه المنظومة من المفاهيم المنظومية
وردت بعد االبتداء بذكر مفهوم المنطق المنظومي
ً
أيضًا وقبال.
وفي خصوص مفهوم المركب (الكومبليكس)
 complexنتابع في الصفحة ذاتها ما يلي:
ً
“مفهوم آخر لقي إقباال علميًا معرفيًا أيضًا هو
انجر َ
مفهوم “المركب” (الكومبليكس) وما َّ
وراء ه
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من مصطلحات بدوره مثل «التراكب» أو «التراكبية»
(كومبليكستي) ،والمقاربات (المداخل) المركبة
(أو التركيبية) والدراسات المركبة ...إلخ[ »...ص.]39
ـــ  .2 .1في الدراسة الثانية حول «تكامل
العلم المعاصر» المنشورة عام  1998يجري طرح
مفهوم االنقسام التكاملي للتعبير عن تعاون
علمين معروفين سابقًا أو علوم عديدة وتكاتفها
لتشكيل اتجاه تخصصي جديد ،وه��و ن��وع من
الوحدة اللحظية بين اتجاهي التكامل والتفاضل
في مسارات العلم وتطوره [انظر  ،3ص.]46
َ
ومن ّ
السمات األهم لتطور العلم المعاصر ميل
المعرفة العلمية نحو اتجاهات عديدة جديدة جرى
رصدها ،كالتعقد والتنوع والغنى والوفرة ...إلخ،
بينها [ ،3ص:]47
وكذلك ما يلي من ِ
ـــ تزايد طابعها النظري أو التنظيري ـــ
 Theoretizationـــ بمعنى ال يناقض التجريب؛
بل كازدياد لمساحة التأمل واللحظة العقلية،
في المعرفة؛ ـــ ارتفاع وتعمق مستوى شكلنة
العلم formalization؛ ــ اش��ت��داد الترييض
ّ
نمو ظاهرة
ـــ Mathematization؛ وكذلك
“السبرنة” وشمولها  cybernetizationـــ
كميول عامة في العلم؛ هذا إضافة إلى :ـــ استمرار
ٍ
“أكلجة” و”تفضيء” العلم ـــ Ecologization،
( &cosmozationمن “إيكولوجيا” و”فضاء”
 )Ecolgy & cosmosبمعنى تغلغل الطابعين
“اإليكولوجي” (علم ـــ البيئي) و”الفضائي”
وتأثيرهما على المناحي والتوجهات المختلفة في
العلم المعاصر [ص.]47
وعلينا االنتباه هنا إلى الجدة المعرفية ،وأكثر
من ذلك أيضًا إلى االبتكار والتجديد المفهومي
المصطلحي في اللغة العربية وإغنائها بتوجهات
جديدة ونوعية.
وف����ي خ���ص���وص ع��ل��م ال��س��ي��م��ي��ول��وج��ي��ا،
والسيميوتيكس أي��ض��ًا (السيميوطيقا في
التعريب الثقيل) كان موقفنا واضحًا ومبنيًا على
مبادئ متبلورة في السياسة واالستراتيجية
اللغوية تجاه العربية سبق وصغناها عام 1977
في كتاب متخصص ،لذلك جرى إعطاء هذا العلم
وهذا التوجه العلمي اسم «السيمياء» مع التحبيذ،
تأسيسًا على كلمة «سمة» العربية األصيلة التي
ورد معناها حتى في ال��ق��رآن»« :سيماهم في
وجوههم» ،ونعتقد أن التسميات األجنبية ذاتها
ً
مرتكزة إلى هذا الجذر العربي أصال ـ»سمة»ـــ على
اختالف صياغاتها في التعبير عن علم اإلشارات
والرموز والعالمات ،كما عدونا التخلص من الحروف
الثقيلة «ط» و»ق» ميزة إيجابية أيضًا ،وبتكتيك
لغوي ،ولالعتبارات العديدة المذكورة جرى تفضيل
ّ
تسمية هذا العلم ـــ السيمياء وتبنيها [ ،3ص.]48
وم��ن الناحية المعرفية /الغنوسيولوجية
يجري الحديث عن درج��ات و»ط��واب��ق» وأشكال
متنوعة للتكامل والتركيب العلمي ،بعد أن يجري
هنا تدقيق مفهوم المعرفة غنوسيولوجيًا ليس
ّ
«التعرف»
باستبداله بمفهوم العرفان؛ بل بمفهوم
(للتفريق) مع تحبيذ األخير .ومن هذه األشكال
المتنوعة المذكورة :ـــ الوسائل العلمية ـــ العامة
في التعرف ،والمشكالت العلمية ـــ العامة (كليًا
أو جزئيًا) ،والمقوالت العلمية ـــ العامة ،والمقاربات
(المداخل) والطرائق العلمية ـــ العامة ،والمفاهيم
العلمية ـــ العامة ،والمبادئ والقوانين والنظريات...
ّ
التعرف ،وهذه األشكال العديدة تستحق
إلخ ...في
االهتمام فكريًا ـــ معرفيًا ،ومفهوميًا ـــ مصطلحيًا
على السواء ،وهي هنا متالزمة أينما كان مع صفة
ّ
التعرفية ،وليس المعرفية وال العرفانية ،لفض
االلتباس .ومن المشكالت العلمية ـــ العامة يجري

ذكر« :المشكالت العالمية (أو الكوكبية ـــ ،global
أو مشكالت العصر الكبرى)” ،3[ ،ص]49؛
ومن المقاربات والطرائق ع ـــ ع( .العلمية ـــ
العامة) تذكر :المنظومية ،والبنيوية ،والوظيفية،
واالحتمالية ،والمعلومية ،والمودلية (النمذجية)،
والخرزمية [ص ]50-49قد تكون أكثر هذه الكلمات
ً
معروفة في العربية اآلن من غير سياق معرفي (أو
تعرفي) ـــ فكريّ ،
ُّ
لكن َ
الـمودلية /النمذجية حينها
ً
لم تكن أليفة ،وكذلك الحال مع الخرزمية :بصورة
إضافية أكبر؛ كما أضيف إل��ى ه��ذه المقاربات
والطرائق ما هو تركيبي أو مركب ،منها ما هو
مألوف عربيًا منذ زمن مثل «البنيوية الوظيفية»،
ومنه ما ليس مألوفًا عندنا ولكنه من التراث الفكري
المعاصر في العالم على أي حال ،أمثال «المنظومية
ـــ البنيوية» ،و»المنظومية الوظيفية».
ّ
وقد أخذنا «الخرزمية» من «ألغوريتم» عادين
ً
هذه الكلمة األجنبية ــ أص�لا ـــ تحريفًا لفظيًا
وصوتيًا (مقوننًا ومعروفًا ومدروسًا في اللسانيات)
للكلمة العربية «الخواريزم» ،وفي ذلك إشارة واضحة
ً
إلى رجوعها أصال للخوارزمي وارتباطها باسمه أو
بمنبته ومسقط رأسه ـــ خوارزم .ويجري التفريق
هنا وفي الصفحة ذاتها [ص ]50بين مفهومي
الخرزمية والخرزمة :أولهما يصف التوجه الفكري
العلمي ككل ،وثانيهما مصدر يصف استمرارية
الفعل.
ومن المفاهيم العلمية ـــ العامة الكثيرة
المذكورة نورد هنا بعضًا منها فقط مما هو غير
منتشر لدينا« :المحايد» (من حيادي أو إينفاريانت
 ،)invariantو”الموثوقية” ،و”الحالة المعيارية»
ُ
(أوب��ت��م��ال)،3[ ...ص ،]51وكذلك «ال��وص��ول إلى
الحالة المعيارية ـــ [ ”Optimizationص ،]52مع
َ
ّ
العلم أن بعضهم يفضل وصف ما سبق على أنه
ً
“مصطلحات” بدال من “مفاهيم” (وإن تكن علمية
عامة)ّ :
نثمن في هذه المجاالت جميعًا جهود
وأعمال األكاديمي الالمع “أورسول” بصورة خاصة.
وفي سياق الحديث المتخصص عن تكامل
متميز ّ
ّ
وفعال
العلوم يجري فرز مصطلح علمي
وظيفيًا هو “المكامل» العلمي و»المكامالت»
العلمية ،أو «بين ـــ العلمية» أو «المكامالت»
النظرية [ص ،]53وكذلك الحقًا يذكر «تفاعل
وتالقح العلوم المختلفة عبر «مكامل» مركزي
معين» [ص .]54وفي الصفحة التالية استخدام
مبكر عربيًا لعلم «االرغونوميك» ،وفي الصفحة
التي تلي حديث عن «ترييض التعرف (أي عملية
تحصيل المعرفة)» ،ثم في ص 57التالية ما
يلي من أفكار ومفاهيم» «الجهاز» المفهومي ـــ
النظرياتي والطرق والوسائل التعرفية األخرى».
وف��ي سياق التعريف باالتجاهات األساسية
في تكامل المعرفة المعاصرة يجري عرض تسع
 /9/اتجاهات هنا ،يهمنا من بينها اآلن االتجاه
السابع  /7/الحتوائه على تعبير مبتكر بالعربية
أخذناه من كلمة «شامل» ونحتناه ليصبح في
ُ
تمديدنا ذلك إلى
حالة المصدر تشميل وليجري
صياغة اسم التجاه في التكامل المعرفي العلمي
هو التشميلية :نالحظ كم أن العربية غنية ومرنة
ومطواعة لمن اجتهد وأراد ،وهكذا أوردنا صيغة
هذا االتجاه كما يلي:
«ميل وسائل لغة العلم نحو مزيد من الشمولية
ـــ أي تشميليتها ـــ  universalizationوهذا
الميل يطمح إلى تعديل وتجاوزه الميل اآلخر
والمقابل نحو تفاضل اللغات العلمية وازدياد أو
ّ
ّ
خصوصياتها” [ ،3ص.]59
تعمق
ُ
 .3 .1في العمل الثالث ـــ الكتاب ،الذي تحال
وتسند إليه جميع اإلرجاعات هنا ،توجد الدراستان
المذكورتان آنفًا ،والكتاب هو[ :]3تنمية العلوم
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ّ
ّ
ونؤكد هنا كما أكدنا منذ البدايات ومنذ عقود
َ
ّ
ّ
ونعد
والمتعدي أينما كان،
على صيغتي الالزم
ّ
العربية وميزاتها وفضائلها
ذلك من إيجابيات
للتدقيق والتحديد ،وال يجوز االكتفاء بصيغة
ّ
التعدي فقط األكثر انتشارًا؛ فهناك تعولم كما
ُّ
توجد عولمة ،وهناك تفضؤ كما توجد تفضئة
ّ
[وكنا استخدمنا وأدخلنا إلى العربية ،صيغة
ُّ
«تفضؤ» الالزمة هذه منذ نهايات السبعينيات
ُّ
بالحديث عن «تفضؤ العلم ،أو إكسابه طابعًا
فضائيًا وجعله ذا صبغة فضائية» ،و»على العموم
ُّ
ف��إن مفهوم التفضؤ يعبر عن تأثير الفضاء
ووقائعه وقواه وعملياته على المجاالت المختلفة
للنشاط الواعي الهادف ال��ذي يقوم به الناس
على األرض» ..وثمة استخدام أيضًا لتعبير «علم
َّ
المفضأ (أي ُ
المعطى صبغة فضائية)»:
الطبيعة
هذا ما أوردناه في منشور «العلم في عصر الفضاء
في مجلة «الطيران المدني» ،دمشق ،ع ،59س،15
ً
 ،1983ص 22-20ريادة وابتكارًا].
وكي تكون لدينا ص��ورة عن حجم التجديد
واإلب��داع الفكري ـــ اللغوي في هذه «الخارطة
ً
ً
المنهجية» السالفة ،يكفي أن نأخذ مثاال كلمة
واحدة هي «التشبيك» التي ابتكرناها َّ
وأصلناها
عربيًا ّ
وقدمناها مع غيرها من رفيقاتها في
الكتاب المذكور ح��ول «االتجاهات األساسية
للثورة العلمية ـــ التقنية» هدية (نعم هدية
وليس ّ
دي��ة وال بيعًا) لمجمع اللغة العربية في
دمشق ،وماذا كانت النتيجة؟ ـــ شاهدها المجمع
ّ
يتبصر فيه ،وماذا أيضًا؟ ـــ
ولم يلحظ غيرها أو
«ابتكر» المجمع؟! كلمة «الشابكة» مقابل وبدل
كلمة «اإلنترنيت» األجنبية ،وماذا أيضًا؟ ـــ احتفل
ً
المجمع بإنجازه «التاريخي» احتفاال امبراطوريًا مع
ّ
زمالئه المجامع العربية األخرى ،ودشن ذلك وأعلنه
وأشهره في مؤتمره السنوي الدوري منذ عام مضى
بالتمام ـــ أي نهاية عام  2006ـــ أي بعد سنوات
عديدة ومديدة كنا نؤسس خاللها ونبتكر وننشر
كل ما له صلة بهذه الكلمة العتيدة مما يلي من
استخداماتنا ومبتكراتنا المصطلحية الريادية:
عصر الشبكات ،مجتمع الشبكات أو المجتمع
فارق
الشبكي ،التشبيك والتوصيل ...وذلك مع
ٍ
كبير وص��ارخ عن جميع مجامع اللغة العربية
ٍ
مجتمعة ـــ كمًا وكيفًا ـــ هو أن حجم إنجازاتنا كان
أكبر من ذلك بكثير وأشمل أيضًا ،وفي مجاالت
شديدة الحضور والحضارية والتأثير المحوري في
جهاز اللغة وكيانها وفي االستخدامات الفعلية
الحقيقية؛ فهي جميعًا مصطلحات مركزية
وضرورية ال كمالية ،ثم إن ذلك كله كان وال يزال
يجري بصمت ومن غير تطبيل وتزمير ومن غير
احتفاءات وال احتفاالت «امبراطورية»!! وأعتقد
أن هذا المثال ّ
يقدم إشكالية صارخة في طريقة
التعامل مع الثقافة والفكر وأركانه الحقيقية
عربيًا.

والتكنولوجيا دوليًا وفي العالمين العربي والنامي؛
من تأليف دار األنوار في بيروت ودمشق عام 1999
ونشرها ،واألمكنة المشار إليها فيه هنا هي في
الصفحات  ،40-30وكذلك  :59-46القسم األول
مقابل دراسة «نحو مزيد من االهتمام بالدراسات
والمناهج العلمية المشتركة» ،والثاني مقابل
َ
«تكامل العلم المعاصر» [وعلى التوالي في مجلت ّي:
ال��رواد الشهرية السورية  ،1996ع8؛ والتقدم
العلمي الفصلية الكويتية  ،1998ع.]21
 .2االتجاهات األساسة للتقدم العلمي ـــ
التقني
بعد رص��د جميع األدب��ي��ات والمرجعيات
المختصة بهذا التقدم على مدى نصف القرن
الماضي أمكن اختزال هذه االتجاهات برمجيًا،
ّ
تتضمن االبتكار فكر ـــ العلمي
وبصورة مكثفة
آن معًا ،وخصوصًا
والمفهومي ـــ المصطلحي في ٍ
في الثقافة واللغة العربيتين ،وسجل المؤلف
خالصة جهوده في أكثر من منشور في الدوريات
العربية والمحلية ،والسيما في مجلة «الفكر
العربي» الفصلية البيروتية [ع 93صيف َ ،1998و ع
 98خريف  ]1999وحتى في جريدة الثورة السورية
[ع  11994في  9ك ،]2003/2واألهم من ذلك كله
كتاب عام  2003باسم المؤلف عن
أنها صدرت في
ٍ
دار التوحيدي ،وهنا خالصة منه وردت في الصفحة
ّ
ّ
 120-119مكثفة ومركزة ،استخالصًا لنتائج سابقة
[« :]4لدى قراءتنا لالتجاهات األساسية في التقدم
ّ
العلمي ـــ التقني ..تمكنا من استخالص الخارطة
المنهجية التالية لهذه االتجاهات ،وهي ميول
آن معًا:
علمية ـــ تقنية ـــ تطبيقية في ٍ
 1ـــ التفضئ ــ والتفضئة ـــ 2-، Cosmozation
ـــ تزايد دور وأهمية ومركزية العلم والتكنولوجيا،
ـــ  3ـــ األتمتة  Automationالمتزايدة انتشارًا
ً
وشموال وتعقيدًا ،ــ  4ــ تجديدات دائمة في
الطاقات وال��م��واد والتكنولوجيات /التقانات/
ّ
اإلنتاجية ،ـــ  5ـــ ميول متنوعة مرتبة من األبسط
ً
احتواء على المراحل السابقة كما
فاألعقد واألكثر
يلي:
آ ـــ المكننة (الميكنة)  ،Mechanizationب
َ
ـــ الكيمأة ـــ  ،Chemizationجـــ ـــ اإلحيائية
أو البيلجة (من بيولوجيا)  ،Biologizationد
ـــ األنسنة  ،Humanizationهـــ ـــ األكلجة
(من إيكولوجيا) ـــ [ ecologizationأو البيأنة /
َ
التبيييء /التبيئة (م��ن بيئة) “وال��ل��ه أعلم”]،
ً
ـــ  6ـــ ميول وتوجهات متزايدة انتشارًا وشموال
وعمقًا في مجاالت :الروبوتات والسيبرنيتيك
وااللكترونيات والحاسبات والمعلومات واالتصاالت
ـــ أي ميول 1 :ـــ َّ
الروبتة 2 ،ـــ والسبرنة 3 ،ـــ واأللكترنة،
/المعلوميائية/
 4ـــ والحوسبة 5 ،ـــ واألعلمة
ِ
“والله أعلم” 6 ،ـــ والتوصيل /التشبيك /وعلى
التوالي:
1 – Robotization, -2 Cybernetization,
-3 electronization, -4 computerization,
-5 inpormatization, -6networking.
إحاالت إلى بعض أعمال المؤلف المنشورة
 7ـ���ـ���ـ ال���ت���ع���ق���ي���ل وال���ت���ذه���ي���ن ـ��ـ��ـ
التي وردت في النص:
 intellectualizationحتى في العمل الفيزيائي،
 .1نحو تخطيط الدراسات والمناهج العلمية
 8ـــ التركيز على البعد التصنيعي الشامل ـــ
 industrializationحتى في ال��زراع��ة ذاتها ،المشتركة ...مجلة «الرواد» الشهرية ،دمشق ع،8
آب ـــ أيلول  ،1996ص.5-4
والتوجه نحو ما بعد الصناعة الحقًا ،ـــ  9ـــ الميول
 . 2تكامل العلم المعاصر؛ مجلة “التقدم
التكثيفية ـــ  intensiveوالتنموية العمودية
العلمي” الفصلية ،الكويت ،ع ،21يناير /مارس
ً
ّ
التوسع والتمدد األفقي ـــ ،extensive
بدال من
 ،1998ص.59-55
ـــ  10ـــ العولمة والتعولم ـــ  globalizationفي
 .3تنمية العلوم والتكنولوجيا دوليًا وفي
العلم والتكنولوجيا وفي البحث والتطوير[ ...هذه العالمين العربي والنامي ،دار “األنوار” ،دمشق/
التوجهات منشورة ضمنًا في دراستنا بعنوان
بيروت...1999 ،
“مسارات التكنولوجيا وتصنيفات العولمة” ...في
 .4االتجاهات األساسية للثورة العلمية ـــ
التقنية؛  ...دار “التوحيدي”...2003 ،
مجلة “التقدم العلمي» الفصلية ،الكويت ع،30.
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أدب األطفال للمرحلة العمرية من  0إلى  5سنوات
| نظمية �أكراد
ً
تعد هذه المرحلة ،على أهميتها ،من أكثر المراحل إهماال من
الدارسين والكتاب ،فهي األساس في بناء شخصية الطفل في
المستقبل؛ فالمولود منذ الصرخة األولى ّ
يعد إنسانًا كامل الحقوق،
وإن كانت تنقصه الخبرة وتلقي المعلومات ،وعلى األهل والكتاب
والمربين التعامل معه على هذا األساس ,وأن يتركوا له الحرية في
تقبل أو رفض ما يريد من دون إكراه أو إلزام.
وهذا الكائن الصغير الحديث ال��والدة يكفيه ما يتلقاه من
صخب وضجيج وهجوم شرس من كل ما يحيط به ،فهو في عالم
كل ما فيه غريب عنه وجديد عليه ،وهو ال يحس بالزمن وال بالنور
والعتمة ،ولذا يبقى مدة ال يعرف متى ينام وال متى يصحو ،ويحتاج
إلى مدة غير قصيرة حتى يتأقلم ويتدرج في التصدى بمرونة لهذا
الوضع المربك ،وإن كان من الساعات األولى يملك بعض المهارات
الفطرية «الغريزية» كالمص والبكاء وأحيانا الضحك من دون تمييز
بينها ،وكذلك تفريغ فضالت جسمه ،وفي هذه المرحلة يكون
سمعه مرهفًا ويكون حساسًا بصورة الفتة؛ فهو يبكي بحرقة ورعب
شديد إذا مزقت ورقة بالقرب منه أو سمع صوتًا عاليًا .على الرغم من
أن بعض األطباء وعلماء النفس يقدرون أنه كان يسمع األصوات
المصفاة والمخففة وهو في رحم أمه ،وخاصة دقات قلبها وصوتها
وحركات أحشائها .وعندما يخرج من الرحم تكون تلك اللحظات
مثيرة للحيرة واالرتباك له ،ويحس بالغربة وبالهجوم الشرس
المباغت من المحيط الجديد الذي هو فيه.
وبهذا يقول ويليام جيمس« :إن الرضيع المعرض للهجوم من
العالم الخارجي عن طريق العينين واألذنين واألنف والبشرة وحتى
األمعاء في آن معًا ،يشعر باألمر وكأنه فوضى شاملة لعينة تضج
بالصخب والطنين 1».ومهما تكن المقوالت ،فإن بعض الحواس ال
تكون بكفاءة عالية؛ فهذا الكائن يتأقلم ويتقبل المحيط من حوله
مع شدة المعاناة والصعوبة في ذلك ،خالل مدة ليست طويلة ويبدأ
باالندماج واالنسجام العفوي ،ويبدأ بالتعرف إلى كل ما يحيط به،
وذلك عبر منافذ حواسه وشعوره ويتكيف مع الهجوم المباغت
والقاسي عليه ،ويأخذ بالتعلم ألنه مسلح بالقدرة الكافية للبقاء
والوجود واالنسجام مع هذا الكم من الفوضى والمستجدات.
في هذه الفترة الصاخبة تبدأ األم بأول دروس التعليم وتلقين
الطفل المعرفة بعفوية ،عندما ال تجد واسطة إلسكات بكائه إال
بوضعه في حضنها وهدهدته بصوت ناعم رقيق مشحون بالعطف
والحنان ،وكثيرًا ما يستجيب الطفل الوليد إليقاع اللغة واللحن
الرتيب ،فيصمت ليسمعه أو ليرتاح ويطمئن وينام ،وبعد فترة
يتعرف إلى صوت أمه ويتبين نبراته ويرتاح إليه ،كما يتعرف إلى
رائحتها وهي ترضعه وتضمه إلى صدرها بكل عطفها وحنانها،
ويرتاح إلى مالمسة يديها حين تحممه أو تبدل ثيابه ،فهي أول
شخص يتعرف إليه ،ويسكن إليه ويقبل على الحديث الذي توجهه
إليه ،وينتبه ويعبر عن ذلك باالبتسام واالسترخاء والراحة ،وخاصة
إذا ترافق ذلك بالترنيمة التي يعتادها ،وهي ترنيمات وهدهدات
خاصة معروفة وشائعة في كل مجتمع من المجتمعات البشرية،
ويكون لها تأثيرها السحري على األطفال الرضع ،فهي تريحهم
ويتلقونها عن طريق الشعور الدافئ المتبادل بين األم ورضيعها،
والمسرة التي يكون لها تاثير متبادل فعال ومفيد في األشهر
الالحقة للوالدة ،وهي حالة تنشأ وتتولد بشكل عفوي تولدها
العاطفة .وفي هذا الصدد تفتش األم عما كانت تسمعه وتحبه
وهي صغيرة وتغنيه لطفلها ،وتغير بعض الكلمات فتدخل اسمه
في األغنية التي تستميله وتمتعه ويألفها مع التكرار .وكثير من
األمهات ،وعلى األخص العامالت ممن ال يجدن متسعًا من الوقت،
يحاولن إسماع الطفل الحديث الوالدة الموسيقا الهادئة ،ويكون
لتلك الموسيقا تأثير إيجابي فعال ،فينصت لها الطفل وتجذب
انتباهه ،وهي على ما لها من قيمة عالية التأثير وتنمية الذوق،
ال ترتقي إلى ترانيم األم حين تضم طفلها وتهدهده ،فيحس
بالراحة واألمان والدفء في حضنها.
الكتب ال تعني شيئًا لهذا الكائن الحديث الوالدة المرتبك
والمشوش ،في تلك المرحلة ..إن ما يعانيه من حيرة وتشتت بسبب
التدفق السريع والمباغت والمتواصل لمعطيات المحيط والعالم
الخارجي التي تهاجمه بضراوة من خالل جميع منافذ حواسه،
يشغله عن كل ما عداه ،ويتعامل معه بإيجابية وال يبقى سلبيًا في
مواجهته .وشيئًا فشيئًا يندمج في المحيط والبيئة ،ويتكيف ضمن
أساليب من التكيف واالنسجام والتعلم عبر محاوالت استجابة

وتالؤم مع هذه التجربة الجديدة المفروضة ،وبعد فترة ،من التفتح
الواعي ،في الشهر السادس ،يبدأ دور التعلم من الكتب ،فالكتب
الصغيرة الخفيفة الوزن ،ذات الرسوم المعبرة الجذابة ،تقدم له
الكتب الصغيرة الحجم والخفيفة الوزن واللدنة والملونة بلون واحد
واضح جذاب ،لتلفت نظره وتجذب انتباهه ،ويكون للصورة في
هذه المرحلة األثر األكبر في جذب انتباهه وشده إلى شكل الكتاب
ولونه ،ذاك الذي قد يكون بشكل ضفدعة أو طير أو سمكة ،وقد
تكون البداية مع هذه األشياء صعبة عليه لعدم تمكنه من فهمها
لغرابتها ،وعدم قدرته على التركيز عليها ومعرفة كيفية التعامل
معها؛ فهو يلمسها ويحملها /وقد يضعها في فمه ككل ما تصل
إليه يداه ،إلى أن يتآلف مع هذه األشياء التي تنمي بعض حواسه.
وهناك كتب تصدر موسيقا تلفته أو أصواتًا إيقاعية وأنغامًا ،يفرح
بها ويبتسم لها  .وهو إذ يسمعها فإن روابط جديدة وجذابة تنشأ
بينه وبين تلك األشياء ،وهي مفيدة ومؤثرة على بعض الحواس.
بعد السنة األولى من العمر ينجذب الطفل للكتب المصورة،
ويحسن أن تكون تلك الكتب مصنوعة من الورق المقوى الالمع
والملون بألوان زاهية لتجذبه ،وتصمد بين أصابعه اللزجة وعضات
أسنانه الصغيرة وسيل من لعابه ،وال بد من مراعاة النظافة ،حتى
التعقيم إن أمكن ،ولكنه يبقى في هذا السن ال يدرك وال يتعرف
إلى مضمون الصورة ،وشيئًا فشيئًا يبدأ بالتعرف إلى بعض صور من
البيئة المحيطة به ،وخاصة إذا كان الشكل المرسوم كبيرًا بما فيه
الكفاية ،وفي مقدمة ما يقدم إليه أو يمسكه من الكتب الصغيرة،
وذل��ك لعدم إدراك��ه لألبعاد والمسافات .ومهما كانت الرسوم
مبسطة فال بد من وجود أحد الوالدين أو األخوة أو ّ
الجد أو الجدة
معه ،ليساعده على رؤية الصورة وفهمها من خالل اإلشارة والشرح
لتقريبها إليه ،وإزالة ما قد يكون في تلك الصورة من غموض .وأكثر
ما يهم الطفل في هذه المرحلة هو وجود أحد الوالدين؛ حيث يكون
في دفء حضنه محاطًا بالحب والحنان واالهتمام ،وهو يعرض عليه
الكتاب بألوانه الجذابة ورسومه الجميلة ،ولكن عندما يترك الطفل
الكتاب ويرفع من بين يديه؛ يكون مصيره النسيان ،وال يعود
يتذكره وال يمكنه التفكير به ،إال إذا جددت العملية أمامه مرات
ومرات ،ونشأ شيء من االرتباط بالصور واللحظة؛ ومن ثم بالكتاب
وما حمله وتهيأ له من متعة وفرح وحنان؛ وربما ما يمكن أن يتناوله
مما يلذ له تناوله من طيبات.
وعندما يتجاوز الطفل 18شهرًا من عمره ،يصبح ق��ادرًا على
التعرف إلى ما يحيط به ،وينظر غلى الرسوم في الكتاب وتلفته
ويركز عليها ،ويستحسن في الكتب المصورة لهذه المرحلة
أن تكون الصور فيها كاملة حتى ال تربك الطفل ويصعب عليه
فهمها والتعرف إليها ،وتحاشي ما يمكن أن يخيفه ويبكيه من
رسوم ،حتى ولو كان عمره ثالث سنوات ،فقد يصاب بالرعب حين
ُ
ترسم له صورة نصف قطة؛ أي مقدمة جسمها ،فهذا قد يخيفه
ويؤلمه ويبكيه ألنه يعتقد أن القطة مقطوعة من الوسط ،مما يربكه
ويدخله في الرعب والحيرة ،ومعظم األطفال ال يفهمون غير هذا من
ً
صور كهذه ،ونادرًا ما نصادف طفال يفهم أنها مقدمة قطة؛ وأنها
صورة غير كاملة وليست قطة مقطوعة من وسطها.
ومن المستحسن أال تحاط الصورة بكثير من التفاصيل،
وأن تكون دقيقة ومعبرة ،ألنه غير قادر على استيعاب التفاصيل
والخلفيات ،ويحبذ أن ال تكون متعددة األلوان كي ال يقع في الحيرة،
وأن تأخذ الصورة الصفحة بكاملها أو تقع في مقدمتها ،وأال تكون

بعيدة ،لعدم إدراكه لألبعاد والمسافات ،وال يهتم الطفل بالصورة
الواقعية الدقيقة التي تركز على التفاصيل واالنفعاالت وتعدد
األلوان واألحجام ،وإنما بالمبسطة المعبرة؛ أما الواقعية فال تلفته
إال عندما يقترب من عامه السادس ،وليس عند جميع األطفال
بالضرورة.
وقد تكون الرسوم جذابة وذات ألوان قوية ومفرحة ،تثير البهجة
عند البعض ويقبلون عليها ،ولكن البعض اآلخر ال يستسيغها؛ بل
ينفر منها ،وذلك ألن لألطفال في هذا العمر ردود أفعال ال يمكن
للفنان مهما كان حاذقًا التنبؤ بها ،وال معرفة مدى تقبلهم لها
ً
عندما تقدم لهم .مع أن هناك قواعد وأصوال ومقاييس واضحة
لرسوم كتب األطفال قبل سن الرابعة.
في هذه المرحلة من العمر ،تستهوي الطفل الرسوم البدائية
البسيطة المعبرة عن سذاجة ،والخطوط والمنحنيات المعبرة؛
حيث تالقي اإلقبال ،وتالئم نفسية الطفل المتعامل مع الكتاب،
وهو يفضل رسوم الحيوانات األليفة كالقطط والكالب والطيور
واألسماك المرسومة بشكل مبسط ،وتكون خطوطها وأشكالها
األدنى،
محددة وواضحة المعالم،
والتفاصيل فيها تكون في حدها َّ
ً
فإذا أراد الفنان أن يرسم طفال ضاحكًا يرسم دائرة وبعض الشعر
وخطًا مرفوعًا نحو األعلى مكان الفم ،وإذا كان الطفل باكيًا ..فخط
مقلوب نحو األسفل مع دمعتين كبيرتين .وهذا يكفي للطفل
ويجعله قادرًا على فهم التعبير .وهناك كتب تصدر موسيقى
تلفته أو أصوات إيقاعية تنبهه ،فيفرح بها ويبتسم وتشكل ما
يشبه التالزم بين األشياء والرؤية واللمس والسمع.
في عمر سنتين ونصف ترفق الصور ببعض الكلمات ،ثم
بجملة قصيرة ذات كلمات بسيطة تعبر عن البيئة التي يعيشها،
ثم نتدرج به إلى جملتين فأكثر ،حتى يصل إلى قصة قصيرة
مفرحة ومسلية ومفيدة .والمطلوب أكثر من هذا كله هو وجود
والديه أو أحد البالغين ،يقوم بمشاركته بتقليب الكتاب وقراءة
محتواه وتفهيمه المكتوب وشرحه والتعليق علية ،وأخذ رأيه بما
رأى وسمع واالهتمام بتعليقه عليه ،والطلب منه تقليب الكتاب
والتعليق على الصور حسب رؤيته وفهمه ،األمر الذي يجعله يتعلم
بشكل تدريجي ،حتى يصل إلى مرحلة يكون فيها قادرًا على فهم
ما رآه من دون مساعدة ،وهكذا يصبح الكتاب جزءًا من حياته ،ويألفه
كما يألف ما يحيط به من أثاث وأشياء وحيوانات وطيور ،ويمكنه
إيجاد عالقة بينها وبين ما رآه مصورًا في كتابه الطفلي .ويتعلم
أسماء الرسومات كالقطة والزهرة والسمكة ،ويتعرف إلى عمل آالت
بسيطة كالدراجة والسيارة ،وخاصة عندما تكون في حوزته وبين
العابه أو من ممتلكات األسرة.
وبعد السنة الثالثة يدخل الطفل الحضانة في فترة التعليم
ما قبل المدرسة.
وفي حال وجود الطفل في مدرسة الحضانة ،وهي من أهم
المراحل العمرية في حياة اإلنسان وأخطرها وأكثرها تأثيرًا في
عليه؛ فالسنوات الخمس األولى من حياته ذات أهمية قصوى في
تكوين شخصيته التي تتبلور وتتعزز بدرجة عالية بالتربية السليمة
والتركيز على القيم السامية والرعاية البعيدة عن الوعظ المباشر
الذي ال يترافق مع إقناع وإرشاد ،وعن الفرض واألمر من دون مراعاة
فهم الطفل لما يفرض عليه ويؤمر به ،ويحبذ في هذه المرحلة
أن يترك له هامش واسع من حرية المبادرة والتفكير والسؤال
واالستفسار ،والتصرف بحرية مع المراقبة غير المباشرة حتى لو وقع
في بعض األخطاء البسيطة التي تكون له خير درس يتعلم منه،
فالتجربة أكبر معلم ومرشد ..على أن يكون تحت نظر الكبار من دون
تدخل مباشر أو تطفل ،وإنما باتباع رقابة عن بعد وتوجيه مصحوب
باحترام ورفق .وقد يقع األطفال في هذه المرحلة العمرية تحت
تأثير كل ما هو غريب ونادر وغير مألوف وسحره ،فيحاول أن يعرف
ويكتشف ،وقد يقوم الطفل بتأليف قصصه ورواياته الخاصة به
التي تشبع نهمه وترضي خياله؛ حيث تدور القصة في أماكن مثيرة
ومخيفة؛ ويكون هو البطل ذا القوة الخارقة الذي يتغلب على الصعاب وعلى
األقوياء من الكبار ،ويتمرد على أوامرهم ونواهيهم ..هذا إذا كان الطفل
يقع تحت كابوس تسلط الكبار وتحقيق كل ما يطلبونه منه ،وهو يقوم
بذلك كنوع من التنفيس عما يحتقن في نفسه ،ويتمرد ليشعر بأنه موجود
وقادر ومستقل ..وعلى الكبار االنتباه إليه ومحاولة ترميم هذا العطب السريع
االن��ت��ش��ار قبل
أن يستفحل،

البقية ......................ص22
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ضوء المصباح الوحشي
| ثائر زين الدين
ُ
ُُ
يدخل العمل الفني التشكيلي أحيانًا إلى
ّ
عناص ِر
نات
النص الشعري
كأحد مكو ِ
ِ
الموضوع أو ِ
ِ
ُ
ّ
األساسية ،وهنا يضيء العمل الفني
ثيمته
ًّ
َِِ ُّ
ّ
النص كله مع أنه يبدو ثانويا؛ وهذا ما رأيناه في
قصيدة “ أوزيريس أو الهروب إلى مصر “ للشاعر
جاك بريفير.
الفرنسي ُ
ّ
َ
ُ
ُ
القصيدة ترسم جو باريس في غمار الحرب
ّ
خالل حبيبين يسيران معًا
العالمية الثانية ،من
ِ
في متحف اللوفر ،يسيران وحيدين  ...فالمتحف
خال تمامًا ؛ حتى الحارس نفسه كان ِش َبه غائب؛
ُّ ٍ ُ
النوم:
في
يغط
إنه
ُ
ُ
ُ
إنه الصيف
« إنها
الحربٌ ،
ُ ٌ
يسير رجل وامرأة في متحف

خطواتهما هي الخطوات الوحيدة في هذا
المتحف الموحش
المتحف هو اللوفر
باريس
والمدينة هي ٌ
ُ
ونداوة الدنيا راقدة هنا.
ُ
ُ
ٌ
حارس وهو يسمع وقع الخطا
يستيقظ
ُ
فيضغط على الزر ويعود إلى حلمه” 1
ويقفان
يتابع العاشقان السير في المتحف،
ِ
ّ
َ
ويتعانقان :
المصرية أوزيريس
أمام تمثال اإللهة
ِ
« ...تبدو في ّ
ّ
الحجرية
الكوة
ً
أعجوبة مصر واقفة مغمورة بنورها
ّ
ّ
الحي من الخشب الميت
تمثال أوزيريس
ُ
التمثال الحي ال��ذي يموت حسدًا منه مرة
أخرى
ُ
ّ
جميع التماثيل الميتة في كنائس باريس
ّ
المحبان
ويتعانق
ّ
فتزوجهما أوزيريس
ُ
ُ
تعود إلى الظل
ثم
ّ
ظل ليلها الحي”2
ّ
تقوم ّ
ُ
المصرية – ربة ُ
الحب والخصب
الربة
إذًا
ّ
ُّ
– بتزويج العاشقين ،وكأنها ترد بذلك على الموت
والدمار الموجود خارج المتحف ...وكأن الشاعر
بذلك يقول لنا – ومن خالل الفن – إن الحياة أقوى
من الموت والفناء  ،ومهما حاولت قوى الظالم
والدمار أن تفرش ظاللها السوداء على الكون ،فإن
اللحظة الموعودة
آلهة َالحياة والخصب قادرة في
ِ
أن تدف َع كل ذلك العماء بضياء الحب!
وتصبح المسألة أكثر وعيًا أو قصدًا ،حين
يسترفد الشاعر مفهوم اللوحة وخصائصها
وط��رائ��ق بنائها ؛ ليبني ان��ط�لاق��ًا م��ن ذل��ك
َ
قصيدته؛كما فعل جاك بريفير في قصيدتين
ُ
ُ
مصباح
مشهورتين له “ :نزهة بيكاسو” و”
ُ
الشاعر هاتين
بيكاسو السحري “  ،3فقد بنى
القصيدتين كما تبنى اللوحة السريالية أو
ُ
َ
ّ
شاهد أعمال بيكاسو في
التعبيرية  .ويدرك من
ُ
بعض مراحل تجربته ،والسيما لوحته الشهيرة
ٌ
جورنيكا ،أن القصيدة الثانية مكتوبة بالكلمات
مثلما رسم بيكاسو؛ بالخطوط واأللوان ،بمعنى أن
متشابهتان
الطريقتين التصويرية والشعرية
ِ
الفنان نفسها؛
كثيرًا لقد استخدم بريفير مفردات
ِ
ً
ابتداء
الفنان ذاتها،
قصيدته بطريقة
ونثرها في
ِ
ِ
بيكاسو « الذي نراهُ
من عنوان القصيدة « مصباح
الوحشي
بالصهيل
في أعلى اللوحة تمامًا ،مرورًا
ِ
ُِ
وبالثور ال��ذي يقتل
األوص��ال،
مفكك
للحصان
ِ
ً ِ
ِ
ُ
ترفعه
متوجًا بالقبعات وصوال إلى السراج الذي
ُ
يد إحدى الشخصيات؛ وهي كلها مفردات اللوحة.

لنقرأ المقطع التالي من القصيدة:
ً
ُ
جميع عيون امرأة ممثلة على اللوحة نفسها
«
ُ
ُ
يطارده القدرُ
قسمات الكائن المحبوب الذي
ِّ
في ظل زهرة
ال حراك فيها  ،زهرة ورق الجدران القذر.
................
ُ
َ
ُ
البهاء الذي ال ينكر لصوان مطبخ
ُ
ُ
ِّ
لخرقة في مهب الهواء
الجمال المباشر
ٍ
ُ
الرعب المجنون من الفخ في نظرة عصفور
ُ
لحصان مفكك
الصهيل غير المعقول
ٍ
األوصال
لبغال بجالجلها
الموسيقا غير المحتملة
ٍ
الثور الذي ُيقتل متوجًا بالقبعات
ُ
ال��س��اق التي ال تظل على حالها للشرطة
ُ
واألذن
الغافية
ُ
ً
الكبيرة جدا ألقل وساوسها الحركة الدائمة
تلتقطها ُ
اليد
ُ
ُ
الحجري الهائل ّ
لذرة ملح ّ
ُّ
بحرية
التمثال
ُ
ُ
ُ
وميسم
وعدم اليقين بالموت
فرح كل يوم
ّ
الحب في جرح
االبتسامة “ ...
ولعل من نافلة القول أن نذكر أن بيكاسو
رسم لوحة جورنيكا تخليدًا لذكرى قرية اسبانية
ّ
دمرتها الطائرات األلمانية أثناء الحرب األهلية
ّ
اإلسبانية ،ولم يجد لها عنوانًا أكثر التصاقًا بها
من اسم القرية نفسها :جورنيكا ،ولكن ذلك
يساعدنا في فهم ما أراد الفنان قوله(ومن بعده
الشاعر) من تفكيك مكونات الواقع وموجوداته
إلى جزيئات مشوهة مبتورة ،تتبعثر على سطح
اللوحة (وفي سطور القصيدة) بصورة غير معقولة
ّ
منطقية؛ فمن غير الحرب التي ال تبقي حجرًا
وغير
على حجر ،من غير أطماع الرأسمالية المتوحشة
بأدواتها الشيطانية -وأولها الطغاة والمستبدون-
يمكن أن يفعل ذلك؟!:
ّ
مشوهة مجنونة في حديقة عامة
«فتاة
تبتسم ابتسامة
ّ
ميكانيكية وهي تهدهد بين ذراعيها
ممزقة
ً
طفال فاقد اإلحساس
وترسم في غبار قدمها القذرة الحافية خيال
األب
وأرباحه الضائعة وتعرض على المارة وليدها
في أسماله:
انظروا إلى حبيبي الجميل ،انظروا إلى حلوتي
أعجوبة األعاجيب
ابني الطبيعي،فهو من جهة صبي ومن جهة
أخرى بنت”...
ه��ذا المشهد ال���ذي يقدمه بريفير في
القصيدة بطريقته الخاصة ،ن��راه في الزاوية
اليسرى من اللوحة (انظر لوحة جورنيكا) ،ويقدم
كثيرًا من المشاهد األخرى من اللوحة المذكورة
وغيرها من أعمال بيكاسو ،ويبتكر ما ال حصر له
من الصور التي ال عالقة لبيكاسو بها...ولكنها
تجتمع معًا لتقدم لنا صورة وجه هذا العالم على
حقيقته من دون تزييف ومن دون رياء؛ تقدمه
ّ
مضاء بمصباح بيكاسو السحري الذي يذكر بضوء
مصباح فرانسيسكو غويا الوحشي وهو يسقط
على أجساد الثوار وهم ينتظرون اإلعدام (انظر
لوحة إعدام الثوار).
ولن يتردد أمل دنقل في تسمية قصيدته

ل��وح��ة ،كما فعل ف��ي قصيدتي”
ُ
الموت في لوحات “4و «رس��وم في
بهو ع��رب��ي» 5وذل��ك بسبب صالت
القربى الوثيقة بينهما وبين الفن التشكيلي؛
قد َم الشاع ُر ما ُي ُ
ففي الثانية منهما ّ
ريد قوله في
ِ
َ ََ
َ ِّ
لوحة منها مقطعًا حمل
أفرد لكل
أربع لوحات،
ٍ
رقمًا من ( )1إلى ( )4نقرأ المقطع ّ
األول:
«اللوحة األولى على الجدار :
ّ
الدمشقية “
ليلى “
الشمس،
لمغيب
ترنو
“
الحمراء
“
شرفة
من
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
للخيوط البرتقالية
ترنو
ِ َّ ٌ
ٌ
ّ
وفسقية
أندلسية
وكرمة
.... ... ...
ُ
الصمت والغبار!
وطبقات
ِ
نقش
( موالي  ،ال غالب إال الله!)”
َ
إذًا ض ّم المقطع السابق اللوحة األولى؛ وهي
ٌ
إط�لاق هذا
لوحة بكل معنى الكلمة ب��دءًا من
ِ
ً
فالمشاه ُد
وانتهاء ُ بتكوينها؛
المصطلح عليها
ِ
ّ
َ
فني يضمُّ
َ
عمل
أمام
يقف
العربي
في ذلك البهو
َ
ّ ٍ ٍ ُ ُّ
َ
داخ��ل إط��اره ص��ورة فتا ٍة دمشقية (ليلى) تطل
ِ
شرفة قصر الحمراء في األندلس ،وترنو إلى
من
ِ
الشمس ،وهي َ
تنح ِد ُر إلى المغيب ،وقد أرسلت
ُ
ُ
ّ
عنب
خيوطها البرتقالي ِة على الدنيا ،ومنها دالية ٍ
ّ
شرفة ليلى.
وفسقية أسفل
ُ
َِ َ
اللوحة التي وصفها المتحدث ( وأق��ول
المتحدث وليس بالضرورة الشاعر ) تبدو مألوفة
ّ
حد بعيد؛ فقد َر َ
المصورين
سم الكثير من
إلى ٍ
ّ
ّ
مشهدًا مشابهًا؛ لكن تحديد ه��وي��ة الفتاة
وهوية المكان (الحمراء) ،ومن ّ
ّ
ّ
ثم
(دمشقية)،
انقطاع الوصف ،لتفاجئنا سطور خالية ( ) ....
الصمت والغبار!”
يعقبها سطر يقول“ :وطبقات
ِ
َ
كل ذلك ُيبعد اللوحة والحالة عمومًا عن ُالمألوف
ّ
والسيما حين نضيف إلى
باتجاه المدهش،
َ
المشهد ما جاء تحت عنوان فرعي صغير”نقش”:
ُ
َ
“موالي ،ال َ
شعار بني األحمر؛
غالب إال الله” ،وهو
وهذا النقش والنقوش األخرى التي ستأتي تباعًا
بعد كل لوحة ،يمكن ُّ
لوحات ّ
فنية أيضًا،
عدها
ٍ
ّ
الثقافة العربية
بالعودة إلى مفهوم النقش في
ِ
ّ
المساج ِد
��ار ِه على ج���داران
ِ
اإلس�لام��ي ِ��ة وان��ت��ش ِ
النصوص إذًا
والمباني والقصور .هذ ِه النقوش في
األصلية؛ كأن يكون ِ ُ
ّ
شعار
هي أجزاء من اللوحات
شرفة
بني األحمر “ ال غالب إال الله “ باديًا على
ِ
ً
ُ
ليلى نفسها  ،أو ّربما َ
فعين
الشاع ُر منفصال؛
أراد ُه
ِ
المشاهد التي تستعرض “ رسوم البهو العربي
“ ُ
تقع أيضًا على نقوش ُمجاورة ّ
للوحات؛ ولنا أن
ٍ
ٍ
ّ
نتخيل هذ ِه النقوش التي هي لوحات حروفية
ً
بالخط الكوفي أوالثلث
بكل معنى الكلمة ،مكتوبة
ِ
ّ
العربية على
أوالديواني أو سواها من الخطوط
ّ
ُج ُد ِر المباني وبيوت ُ العبادة بصور ٍة أخاذ ٍة !
ّ ُ
نتحدث عنها
ابتدأت قصيدة دنقل التي

بالمقطع ّ
ّ
ّ
األندلسية
الشامية
األول ولوحة ليلى
ِ
بنفس ِه
التي وصفناها ،وكأني
ِ
بالشاع ِر – الذي نأى ّ ِ
بصوت ِه الشخصي ،وكلف
إنشاء القصيدة
عن
ِ
ِ
ُ
ين ُظر إلى لوحات البهو العربي – َ
أراد أن
بذلك زائرًا
انهيار الحضار ِة العربية
لحظة
يبدأ القصيدة من
ِ
ِ
ً
في األندلس مؤشرًا على تتالي االنهيارات ،وصوال
كتابة النص ،وهي فيما أظن أواخر
لحظة
إلى
ِ
ِ
ّ
الستينيات من القرن العشرين ،وإال فلماذا ترنو
ليلى من شرفتها في قصر الحمراء إلى الشمس
الغاربة؛ أال يتضمن ذلك اإليحاء بغروب الحضارة
ّ
المشاه ُد بعد
العربية نفسها ،ولماذا يخبرنا
ِ
ّ
بطبقات الصمت والغبار؟!
قليل أن اللوحة مغطاة
ُّ ِ
ُ
ُ
برأس ِه في نهاية
طل
ي
الذي
أما النقش الجليل
ِ
ُ
قوم كانوا واندثروا
المقطع؛ فما هو إال شاهد على ٍ
!!!
ً
المقطع الثاني من القصيدة ُي ّ
قدم لنا لوحة

أخرى:
ُ
«اللوحة األخرى  ...بال إطار:
َ َ
َ
��ان قبل أن يحترق
للمسجد األقصى  ( ..وك
الرواق )
وقبة الصخر ِة ،والبراق
ِ
وآية تآكلت حروفها الصغار!
نقش
( موالي  ،ال غالب إال ...النار!)”
إنها لوحة ّ
بهائ ِه
تصور
المسجد األقصى بكل ِ
ً
ً
وجالله ،لكن جملة واح��دة بين قوسين تجعلنا
ِ
ً
َ
َ
ُ
نتخيل لوحة أخرى موازية ،وتسحب الزمن إلى
ُ
وتعرض
االحتالل االسرائيلي لفلسطين،
فترة
ِ
ِ
معالمها
وتدمير
البالد
تهويد
في
ممارساته
أمامنا
ِ
ِ
ُ
ّ
ّ
والتراثية ،أما النقش فيأتي
التاريخية
وأوابدها
هذه ّ
المرة تحويرًا لشعار بني األحمر ،وينطوي
ِ
سخرية ُم ّرة؛ فالنيران التي أوقدها الصهاينة
على
ٍ
َ َ
ق��د التهمت أج��م��ل م��ا ف��ي المسجد األقصى،
الجمال والروعة على
باذخة
وتآكلت حروف اآليات
ِ
ِ
جدران ِه بفعل الحرارة والدخان ...بعد ذلك يأتي
ِ
ً
المقطع الثالث حامال لنا لوحة جديدة ُر ِس َم عليها
ٌ
ٌ
جديد من فصول تاريخ العرب الحديث،
فصل
وبالتحديد تاريخ مصر الحديث:
ُ
ُ
الخطوط ،والواهية الخيوط:
«اللوحة الدامية
ِ
محترق األجفان
لعاشق
ِ
ُ
ُ
كان اسمه “ سرحان “
ٌ
ُ
بندقية  ..على َش َفا ُّ
السقوط!
يمسك
نقش
َّ
َ
الناس تلك «الشعرة»
وبين
بيني
(
َِ
ُ
لكن من يقبض فوق “ الثورة”
ُ
يقبض فوق الجمرة!)”
تصور أحد ّ
إنها لوحة ّ
الثوارُ ،ر ّبما ثوار مصر

البقية ......................ص23
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زغرودة لعالم الخراب
دراسة في رواية زغرودة لموت الدومري
للقاص والروائي جميل سلوم شقير
عو�ض �سعود عو�ض
تطلق الزغروة عادة بمناسبة األفراح ,وأحيانًا للشهداء الذين
قضوا حياتهم دفاعًا عن الوطن ,أو لموت شاب مازال في بداية
شبابه .هذا بشكل عام ,أما في الرواية فقد أطلقت الزغرودة لموت
الدومري الذي يضيء الحارات ,والدومري هنا في الرواية هو الطفل
الذي يحمل شعلة مضاءة ,يضيء بها األكمة ,فبعد موته من قبل
الرجال القصار ,تقود امرأة شمطاء القاتل لينهب محتويات بيت
الطفل .أما العرافة الميدوسا فقد زغ��ردت قبل أن تدير قفاها
وتختفي .هذه الجزئية كانت عنوانًا للرواية.
من خالل قراءتي للرواية ،اكتشفت سيطرة الخراب ورجال
األمن وتسييرهم ألحداث الرواية؛ التي حفلت بالمزيد من الخراب
والمآسي .أسئلة تستوقفني ال تجد إجابة شافية ,فعلى سبيل
المثال من هم الرجال الطوال وماذا يمثلون؟ ومن هم القصار؟ وماذا
يمثل الطفل الذي حمل الشعلةِ ,ول َم يقتل وينهب بيته وتزغرد
الميدوسا؟!
هذه اآلسئلة وغيرها بحاجة إلى إجابات ،قد نتبين بعضها إذا
استعرضنا بعض أحداث الرواية ,لنكتشف أن هناك أناسًا يعملون
بصدق ,ويحاولون مقاتلة الظلم ,وإع��ادة إشعال الشعلة .لهذا
أصيبوا بالظلم والتشرد والقتل والمالحقة .وللتعرف على فظائع
الظلم ,أشير لما حصل لعائلتي حسان وزمرد.
عائلة حسان مؤلفة من عدد من اآلخوة ,الفاروق أرسل إلى لبنان
ُ
َ
قتل وقتل ,وله ابن اسمه صالح استخدمته المخابرات في لبنان,
بعد أن أرسلت جثة ليست جثته إلى أهله ,ومنحته اسمًا غير اسمه.
أما رشوان الذي كان أحد المتنفذين في السلطة ,فإنه بعد مرضه,
لم يعد له فعالية ,رمي كما ترمى الخرقة .أما الطبيب حسان فقد
لوحق من قبل األمن ,ألنه تعاطف مع زمرد ,وأنقذها وتوجه بها إلى
بيروت وسلمها إلى العم مروان .أما عائلة زمرد التي فقدت أباها
وأخاها في مجزرة صبرا وشاتيال ،خطبها الجنرال مطاوع الذي يعمل
في األمن وفي قوات الردع ,عشق أمها صفية المرشود ,ولكي يخلو
َّ
الجو له اتهم زمرد بالجنون ,وأدخلها إلى مشفى األمراض العقلية.
وبدل أن يعامل أم زمرد كأم ,حولها إلى عشيقة .تآمرت مع الضابط
َّ
مطاوع ،وعندما قضى وطره منها وملها ,أرسلها إلى الجنرال رمزي
في قوات الردع في صوفر؛ فتحولت من عشيقة إلى عاهرة ,ثم
متعاملة بالمخدرات ,وحتى ال يظهر تورط األمن بذلك ,وجهوا
لها تهمة الجنون ,فأدخلت إلى مشفى ابن سينا .وبهذا تحولت
حياة زمرد إلى كوابيس ,خسرت بيتها وأمها وحبيبها خالد ,ثم في
النهاية حياتها ,بعد أن الحقها اثنان من األمن ,كانا السبب في
موتها في نهاية الرواية.
الروائي يشير إلى أن الجنرال مطاوع عاق لوالده ,ليس لديه
مبدأ ,غير مثقف ال يقرأ سوى المقررات المدرسية ,على عكس زمرد
التي تقرأ القصص والروايات وتكتب الشعر .وهي عندما تفقد
السيطرة على ذاتها ,تغوص في عالم األحالم والرؤى .بينما الطبيب
حسان حبيبها يحاول دائمًا أن يكون معها وإلى جانبها ,ارتبط بها,
إال أن األمن كان لها بالمرصاد .وهو بهذا أجاد اإلحاطة بالشخصيات
من جوانبها كافة ,حتى بتنا قادرين أن نتكهن ماذا سيفعل ٌّ
أي
منهم في موقف ما.
إن وضوح الشخصيات والتخطيط الدقيق لهاُ ,ع ّد مقدمة
لنجاح العمل الروائي ,تتناوب في هذا النجاح دقة تصوير األحداث
الكثيرة والمتشابكة التي نقلتنا إلى غير مكان في سورية ولبنان,
من خالل سير األحداث المتصاعدة دون تأخير أو تقديم إال ما ندر,
هذا إذا استثنينا التداعيات والمنولوج الذي يخضع لتيار الوعي,
لينقلنا إلى العوالم الداخلية للشخصية دون تدخل الكاتب ,وهو
على األغلب كالم غير ملفوظ تعبر به الشخصية عن أحاسيسها
وأمنياتها وحالتها الراهنة ,وأثر األحداث في معنويات الشخوص
ونفسياتهم عبر محاكاة الوعي الال إرادي ,وذلك بلغة روائية,
ِّ
ٍّ
وبتناوب فني لكل من السرد والمنولوج ,بكل ما يحتويه من
مستويات مختلفة من نسيج الواقع والخيال ,أو من خالل الحوار
الداخلي والخارجي وضمائر السرد وخلط المستويات الزمنية

وتداخلها ,ألن ال وجود مستقل للزمن ,األحداث والشخصيات هما
اللذان يعطيان للزمن مكانته وتوصيفه.
صار السرد أكثر طواعية بفضل ما سمي الشعر الذي كتبته
زم��رد ,إضافة إلى بعض الجمل الرشيقة ,الذي أرى أنها أعطت
حيوية للنص ,من ذلك عندما يصف زمرد وهي تبكي « :صارت مثل
دالية عنب تعرضت للتقليم الجائر في بداية الربيع ,فدمعت من
ِّ
كل جروحها بصمت وهدوء تنزف وجعًا وحسب « صفحة 17
وكذلك وصف حالتها كيف كانت ,وكيف صارت بعد مجيء
الدكتور حسان« :كانت مثل غصن يشرف على الذبول والموت ,ثم
يندفع فيه نسغ الحياة فجأة» 24
أما وصف الشخصيات فمن السرد؛ إذ استطاع أن يصف حسان
من خالل مشاهدة حال له ,ولم تكتف بذلك ,عرجت على وصف
ذاتها ,ووصف زم��رد ,فتتساءل مع ذاتها ,كيف يربط دكتور
مصيره مع مريضة المصح العقلي ,علمًا أنه كما تصفه شخصية
رائعة ,طول فارع ,سحنة ترشح طيبة...الحظ ذلك في الصفحتين
 44و .45أما وصف صفية فجاء على لسان الممرضة لونا في أعلى
الصفحة  .70وغير ذلك من األوصاف التي جاءت على لسان بعض
الشخصيات بشكل غير مباشر أو من خالل الحديث .ومن ما سمي
بالشعر الذي كتبته زمرد اآلتي:
قال النادل مستهجنًا
صورتك؟
صورتك راقصتها الريح أمس بجنون
وإلى المنارة رفعتها موسيقا المجوس
صورتك صارت للمنارة قميصًا
تطرد بها برد العزلة
ولظى الخيبة واالنتظار
اعتمدت بعض صفحات ال��رواي��ة على التذكر ,التي تعج
بتداعيات زمرد في غير مكان من الرواية ,كما في الصفحات 23
و...112-111-110
أما الحوار المستخدم في الرواية ,فالهدف منه إنارة بعض
المواقف وتوضيحها .ولم يكن معقدًا؛ بل كان بسيطًا أدى غرضه
كما في الحوارات التالية ,ومنها حوار حسان وزمرد على الهاتف
صفحة :52
ِّ
دكتور حسان ,أنا آسفة على كل حماقاتي ,أنا سببت لك الكثير
من المتاعب.
ً
 أنت فعال حمقاء ,لكن هذا أروع ما فيك.ومن الحوارات ما بين الموشوم ولونا التالي:
وهل تعتقد َ
أنت أن لدي أهدافًا أخرى.
بصراحة أنت أكثر غموضًا من أية امرأة أخرى.
ممكن توضح أكثر؟
صالتك األمنية تزيد األمور خطورة.
إذًا بإمكانك االنسحاب بهدوء.
ال ..يبدو أنني ال أستطيع الفكاك من مصيري.
مع أنك ال تأمن جانبي.
ألنني مغلف بقناعة راسخة عندي.
وماهي قناعتك الراسخة هذي؟
أن المرأة بالذات إذا أحبت ال تكره.
نالحظ أن الحوار بين لونا والموشوم طويل ,ربما ألن العواطف
بينهما متقدة ,فثمة حوار آخر بينهما استغرق صفحتين -130
 ,131يلي ذلك مراجعة لونا لمهمتها األمنية  133-132التي تقول
عنها“ :طريق موحلة كلما حاول المرء النهوض منها ازداد غموضًا”.
لونا ذاتها مراقبة ,فبعد عودتها من لبنان برفقة الموشوم
استدعيت للتحقيق ,حيث جرى بينها وبين المحقق الحوار التالي:
لونا أين كنت طيلة اليوم؟
كنت في لبنان لزيارة أقرباء لي هناك.
رافقك شاب ذهابًا وإيابًا من هو؟
ابن خالتي ..وماذا في ذلك؟

نحن نخاف...
ال ..ال داعي للخوف ,قريب أمي وحسب.
مري بمكتبي قبل أن تباشري عملك غدًا .133
استعان الروائي ببعض األساطير القديمة ,من خالل الرؤى التي
تصيب زمرد ,ومن قراءتها ألساطير بابل ,فعرفت بعض الممارسات
الدينية مثل الرقص والغناء ,وكذلك المشاهد الجنسية المقدسة
ُّ
التي تعبر عن الخصوبة ,فبعد أن يتوقف الرقص يلتفت كل واحد
إلى أنثى دون تعيين ,ويمارس معها الطقوس المقدسة .نالحظ
ذلك في صفحات كثيرة من الرواية مثل  151-150و ...200تقول
زمرد عن ذلك“ :ما يريحني من عقدة الذنب ,هو أن تلك األمور ال
تجري بإرادتي ,وال هي من نسج خيالي ,ألنني أشاهد في رحالتي
ِّ
تلك حياة حقيقية بكل أبعادها” وفي مكان آخر تصرح أنها “ :يا
سادة يا كرام ,أنا كنت قبل آالف األجيال أسكن هنا” هذا الكالم
يعيدنا إلى مسألة التقمص التي تؤمن بها طائفة دينية .إال أنني
ال أعيد ذلك إلى التقمص بل إلى نوع من الفنتازيا والخيال اللذين
وظفهما الكاتب بنجاح ,ليخلق بعدًا آخر في كتاباته ,أخلص إلى
أن الرواية مكرسة لفضح ممارسات األمن ,وقوات الردع  ,وما فعلوه
ضد أبناء قومهم من انتهاكات .إال أن عمل لونا وخدمتها للدكتور
حسان وأفراد أسرته وحبيبته زمرد ...وهي في األمن دون أن يلحقها
ُّ
أي مكروه أمر مستغرب .ولهذا أقول إن عملها مع األمن ال يتفق مع
سلوكياتها الجيدة .لم ينر الروائي هذا الجانب ,ولم يعط أمثلة على
انتهاكاتها لحرمات اإلنسان .ويبدو أن كالم النهيان فيه تفسير
لما أقدمت عليه ,إال أنه غير مقنع فنيًا .ليكشف أنها قد تيتمت
مرتين ,وأنها أي“ :لونا طفلة غجرية ,تاهت عن خيام أهلها,
تلقفها المرحوم جدي أبو فاروق ,وأودعها دار األيتام ,وهاهي ذي
قد سخرت حياتها فيما بعد لتسديد دين والدك عليها” 311

زغرودة لموت الدومري-رواية –تأليف جميل سلوم شقير – إصدار
دار حوران لعام  -2010تقع في  322صفحة من القطع المتوسط –
موزعة على عشرين ترقيمًا ,وهي الرواية الثالثة بعد روايتيه:
الرقص على أسوار بابل.
التجديف في الوحل.

 2012 /5/26م 6 -رجب 1433هـ
السنة السادسة والعشرون

العدد «»1297

11

لقاء مع الشاعر محمود حامد
| عبد اهلل قنديل
قلبت صفحات الشعر الفلسطيني المقاوم،
فوجدت اسمه يشتاق فلسطين مع مطلع كل قصيدة،
شاعر تغنى بفلسطين وتغنت بهـ ،حتى باتت تالزمه
أينما ذهب ...
رقيق مرهف اإلحساس؛ بسيط ومتواضع؛ كتب
الشعر المقاوم مبكرًا؛ وأسمع العالم صوت شعره
من منابر ثقافية متعددة؛ وتنقل سفيرًا للثقافة
الفلسطينية في عواصم عالمية كثيرة.
ه��و م��ن رغ��رغ��ت عيناه عندما ش���ارك الجموع
الفلسطينية التي ذهبت إلى الجوالن في ذكرى النكبة
ً
بكاء عليها ..هناك كتب واحدة من قصائده الخالدة؛
وهناك شاهد القدس والناصرة ويافا وحيفا والجوالن
حفنة ت��راب واح���دة ،تعانق صفد ،وتلوح للجميع
وتناديهم .لقد طال انتظارنا؛ لقد تأخر مجيئكم كثيرًا!
محمود حامد رئيس جمعية الشعر في اتحاد
الكتاب والصحفيين الفلسطينيين ،وأمين سر جمعية
الشعر في اتحاد الكتاب العرب في سورية ،شاعر
ّ
وصحفي ،ولكن الشعر هو :رفيق رحلة الحياة،
وناقد
وسحر بيان القصيدة التي أبدعها محمود حامد!!!
*ما أول قصيدة كتبتها وآخر قصيدة؟! وهل
اختلف محمود حامد بينهما؟!
**لم أعرف سوى فلسطين قصيدة؛ فهي أول
قصيدة وآخر قصيدة كتبتها.
فلسطين اسم له داللته وقيمته ،والصعود إليها
كأن اإلنسان يصعد إلى المستحيل ،من الجماليات
التي تتملك هذا الكون إلى ملكوت آخر  ..لذلك أشعر
بنفسي تلك الشجرة التي أعطت ثمارها من خالل هذا
الوطن وهذا التراب.
ّ
وأعد نفسي قد وصلت إلى موقع في الشعر ترضى
عنه فلسطين ،وعروبة الوطن الكبير ،وآخ��ر قصيدة
لي هي بعنوان “ رعشة اسمها فلسطين “  ،لذلك
أعتقد أني قدمت جزءًا من هذا الواجب ألمي الحنونة
فلسطين.
*إلى أي مدى يستطيع الشعر أن يبقى محركًا
ودافعًا للنفس الثوري في ظل المتغيرات المستمرة
في منطقتنا العربية ؟
ال شك في أن اليوم هو عصر اإلع�ل�ام ،وعصر
الكلمة ،والقوة ليست فقط للمدافع والصواريخ؛ بل
أصبح للكلمة قوتها ومكانتها في المواجهة ،والثورة،
من خالل التطور الهائل في التقنيات وتكنولوجيا
المعلومات .
والكلمة تركت بصمتها على الواقع السياسي
الفلسطيني  ،وعلى الحالة الثقافية الفلسطينية.
اليوم قوة الدفع اإلعالمي قوة هائلة ،وشيء جميل جدًا
أن الدفع اإلعالمي هو من يحرك العالم باتجاه األشياء
الكونية الجديدة!!!
واستطاع الشعراء الفلسطينيون العرب كونهم
مربين أيضًا أن يغرسوا الكلمات الحماسية في
عقول شبابنا  ،فحرك الشعراء معظم ثورات العالم،
كبابلونيرودا ،ول��ورك��ا  ..فالكلمة ج��زء م��ن خندق
التحرير الحقيقي؛ وبقيت الكلمة تواجه الصهيونية
وادعاءاتها بعد أن توقفت األسلحة عن العمل! لذلك
وحالة المقاومة هي حالة شعرية؛ بدليل أن كثيرًا من
شعراء أمريكا الالتينية شاركوا الشعر الفلسطيني
رؤاه وفلسفته في المقاومة والنضال والتحرير.
لذلك أصبح العالم اليوم يفهم أهمية الكلمة
وخطورتها ،وقدرتها على العمل والحركة ،ومواكبة
التطور الهائل في فعل التقنية والمعلومات...
نعم فالكلمة محرك ودافع قوي للفعل المقاوم،
وتستطيع أن تترك أثرها في ساحها كأي فعل ثوري
مقاوم ،لذلك هناك عالقة وطيدة وقوية بين القصيدة
واألرض ،عالقة تتعدى كل الحدود والخيال  ،من حقنا
أن نكتب ونواجه ونقاوم على طريقتنا الخاصة.
وأنا شاعر أنظر إلى العالقة بين الرصاصة والكلمة
على أنها عالقة تكاملية  ،البد من أن تلتقيا وتسيرا
جنبًا إلى جنب .أحيانًا ال بد من أن نستخدم الرصاص
في وجه أعداء فلسطين واألمة؛ القصيدة وحدها ال
تكفي؛ وخبز الكلمة وحده ال يكفي ،ولن يفيدنا دائمًا...
كالهما يرسم لنا طريق العودة بخط متواز واحد!!!

عبر الزمن والقراءات المتعددة لمواضيع الحياة.
*ما سر العالقة بينك وبين فلسطين ؟
وهنا أقول إن الوجدان هو ذاكرة ثنائية  ،الذاكرة
**فلسطين سر إلهي ،ليس لي وحدي فقط؛ بل
الحياتية التي تعيشها ،والذاكرة األخرى التي تسجل
ألبناء الشعب الفلسطيني والعربي كافة ،يختلف عن
رؤيتها بقبس من اإللهام وقبس من القراءة الممتعة
جميع ارتباطات األمم بأرضها ..هناك شيء ال ندركه
المفيدة.
من سرها وسحرها .هناك انتماء وارتباط بفلسطين من
*األصالة والتجديد انعكاس للتراث والمعاصرة
نوع غريب ،إحساس جميل أن تكون عربيًا فلسطينيًا،
 ،ترى أين يجد شاعرنا نفسه بين هذين التيارين؟!
إنها عالقة مجنونة جدًا بيننا وبين فلسطين..
وم��ا موقفك من العالقة بين الشعر الحر وشعر
فلسطين بلد األنبياء والمقدسات ،بلد االس��راء؛
التفعيلة؟!
تربينا على حبها منذ الصغر ،ورضعنا حليب عشقها؛
أن��ا مع االتجاهين؛ يعني أن تأتي بشيء من
إنها إلهام حقيقي لمن يريد أن يكتب فلسطين
األصول شعرًا ،وتعيد تقديمها برؤية معاصرة  ..وبروح
ساحرة باسمها وأشيائها وكونها حفنة من تراب
العصر الحالي ،فذاك جيد ،وأن تكتب المعاصرة بعمق
الوطن الكبير ،الذي يمتد بين المتوسط واألطلسي بروح
الماضي فذاك جيد أيضًا ،والجمع بين االثنين منتهى
شرقية ،تحمل من فيوض اإللهام والشعر ما يسحر،
الروعة.
ويضيء بغبطة عارمة.
فالمعاصرة أن تقدم للقارئ الحالي شيئًا جيدًا
*لماذا ذهبت في  15أي��ار  2011إلى الجوالن
كون القارئ الحالي قارئًا ذكيًا جدًا  ،أنا أفضل القصيدة
السوري المحتل  ،في ذكرى النكبة ؟
التي تحمل معاني ومفردات الماضي ،وتصاغ برؤية
كنت مشتاقًا جدًا إلى فلسطين والجوالن ،وثرانا
عصرية متقدمة وآخذة مكانتها ومكانها في ثقافة
المحتل ،هي فرصة خفت أال تتكرر ،مع العلم أنني
الحياة الراهنة.
مقتنع أنها ستتكرر كثيرًا ،كنت أشعر وأن��ا أخطو
هنا اإلبداع :أن تجمع بين الشيئين وتدمجهما في
الخطوة األولى بأن رائحة األرض قد اختلفت ،وأن عبق
قالب جديد ..اإلبداع يأتي من كثرة الثقافة والقراءة،
فلسطين والجوالن جاء من هناك من حيفا من يافا من
محمود حامد
واالطالع الموسع على باقي مناحي األدب ثم اإللهام
القدس ،من كل أرجاء فلسطين والجوالن ،رائحة الزعتر
وذهنية مؤهلة لإلبداع!!!
الفلسطيني الرائع ،شممت رائحة الليمون والبرتقال
أصبح الشعر العربي الفلسطيني المعاصر يتطرق
أما بالنسبة إلى العالقة بين الشعر الحر وشعر
والزيزفون ،وكم اشتقت إلى هذا كثيرًا وبال حدود!!!
وبعد عبورنا السلك الشائك وعبورنا إلى األرض إلى الشعر الوجداني واإلنساني بشكل جيد جدًا.
التفعيلة ،أقول :إن جمال الكلمة يعود إلى روعة هذا
وبقيت فلسطين طوال الفترة الماضية الملهم المنتج االبداعي  ،قد يكون قصيدة البيت أو قصيدة
الواحدة هناك ،صلينا ركعتين شكرًا لله ،ورشفنا شيئًا
من التراب المقدس ...هناك قوة خفية تشدك إلى الحقيقي لجميع األغ��راض الشعرية عند الشعراء التفعيلة أو النص النثري؛ فلكل موقع تأثيره على
تلك اللحظات وذاك التراب!!! تخيلت العودة حينها ،الفلسطينيين والشعراء العرب ،لماذا؟ لكي يثبتوا القارئ بجمالية التعبير ..
وتخيلت جموع الناس عائدة إلى فلسطين في سرب للعالم أجمع أن هذه القضية حيوية وموجودة في
فقصيدة البيت لها جماليتها ،وكذلك قصيدة
ضمير كل إنسان فلسطيني وعربي عبر مجتمع العروبة التفعيلة لها جماليتها أيضًا  ،وهناك نصوص نثرية
بشري كبير عبر جوالننا الحبيب!!!
العودة حتمية إل��ى فلسطين بحسب القانون كافة في أرجاء أفكاره وأنصاره .وكما هو معلوم فإن ال أجمل ،وال أحلى ،ذاك يعود إلى قدرة المبدع على
الكريم؛ حيث قال الشعر الفلسطيني تنوع ،واتخذ مجاالت عدة ،على التجلي واإلبداع.
الله الَ��ق��رآن َ َ
كتاب َ َ
اإلل��ه��ي ف��ي َ َ
الك َتاب رأسها الشعر المقاوم ،وهناك الوجدانيات وشعر الحب
*ما ضرورة النقد في الحركة الثقافية  ،ولماذا
الله
تعالى” َوقضين َا َّ ِإ َلى ب َ ِن َ َي ِ ُإ َّسر ُ ُِائ ًّيل َ ِف ًي َ َ ِ َ َِ
َل ُتفس ُد َّ
علن ُعلوا ك ِبيراف ِإ َذا جاء والغزل الوطني؛ لذا فالقصيدة الفلسطينية حاملها يخوض محمود حامد مجال النقد؟!
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**النقد شيء يأتي بعد الشعر .عندما أق��رأ أي
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الوجدانية
حامد
محمود
وظف
*كيف
قصيدة ألي شاعر وتعجبني ،فإنني أستشف منها
ف َجاسوا ِخالل الدي ِار وكان وعدا مفعوال(االسراء)  ...نحن
بإيماننا وما بعثه الله من قديسين وأنبياء ومرسلين خدمة للقضية الفلسطينية ؟
جماليتها ،ثم أغ��وص فيها ألستخرج منها تلك
هو
الشعر
يكتب؛
من
**باألساس الوجدان هو
الجماليات( :لؤلؤ القصيدة)؛ وأقدمها للقراء بمكاشفة
يدلنا على أن هذه األرض لها مدلول خفي غير بقاع
،
وهمومك
داخلك
عن
يعبر
الوجدان ،والوجدان هو من
كاملة لما تحمله من دالالت ورؤى ،أو غير ذلك!!!
األرض جميعها!!!
*ما الغرض الشعري الذي استحوذ على نتاج وأشياء الحياة كافة بمظهرها وجوهرها الخفي.
نحن نفتقر إلى النقد الحقيقي ،بالمقابل هناك
الشعر العربي الفلسطيني هو فعل وجداني ،نقاد رائعون جدًا مثل عبدالغفار مكاوي  ،محمد مندور،
شعر محمود حامد ؟
في
جليًا
ذلك
ويظهر
الجانب المقاوم من الشعر  ،وغنيمي هالل وآخرون ،هؤالء لهم لمسة شعرية نقدية
والشعر
بإنسانيتها
الوطنية
**ال��ق��ص��ي��دة
ُ
اإلنساني للحياة ،هناك شعراء يكتبون بلغة مباشرة في بداياتي كنت أقرأ كثيرا منذ الصغر ،والذاكرة رائعة جدًا وأبدعوا في نقدهم الجميل.
سطحية ،وحماسية للشعب الفلسطيني فقط ،ولكننا بدأت تسطر أشياء جميلة  ،فجميع هذه الذكريات
فكتاب ثورة الشعر الحديث لعبد الغفار مكاوي
كشعراء ،علينا أن نكتب للحياة وللدنيا كلها ،لآلخر بدأت تشكل عندي شخصية مختلفة تمامًا  ،مليئة طبع مرات عدة  ،عندما يقرأ االنسان نقد عبد الغفار
الذي عليه أن :يفهم من نحن من سحر شعرنا وكتاباتنا بالوجدانيات والمشاعر  ..لذلك عندما كبرت وكتبت مكاوي فكأنه يقرأ قصيدة جميلة بنقده الرائع؛ فهو
الشعر نبع فيض كلماته من هذه الوجدانية المتراكمة يحاول أن ينبت من هذه الجذور نقدًا برؤية معاصرة
التي تضعنا في مصاف مبدعي العالم أجمع!!!
ووجدانية وعربية بمفهوم لغتنا الخالدة.
فالناقد هو الذي يدخل إلى الوجدان والعمق من
القصيدة ،ويخرج هذا المختبئ فيها ،بخالف النقاد
محمود حامد كتب الشعر لألجيال كلها ...للكبار والصغار ،من مجموعاته :مسافة وردة تكفي ،شهقة
األرج��وان ،بيسان ،الريح والزيتون ،لمن تغني البالبل ،طفولة المجد والزيتون ،وظلت فلسطين مغناه الشجي
اليوم الذين ال يدركون الرؤية الشعرية للشعراء...
كشعراء فلسطين جميعهم!!!
فالشاعر يسبق الناقد بفترة زمنية طويلة  ..هذه
ويعمل اآلن على مشروع :الشعراء الفلسطينيون ...ذاكرة الشعر ...ذاكرة الوطن هذا المشروع الضخم هو
الفترة من الزمن هي الفارق بين الشاعر والناقد ...
التعاون المثمر األول بين مؤسسة القدس للثقافة والتراث والشاعر محمود حامد ،قدم له قبل مدة أوبريت (إليك
*لماذا خضت غمار النقد ؟
أعود) مجموعة من الفنانين العرب ،ولديه اآلن أوبريت القدس وأوبريت الجوالن.
**استطعت بفضل الله تعالى كوني شاعرًا أن
أعيش وراء سطور المبدعين ،دخلت النقد ألصل إلى
محمود حامد مواليد فلسطين صفد 1941م.
هذا الخفي عند الشاعر في كلماته ووجدانه ،وأن أضع
درس في المدارس السورية بدمشق ،وجامعة دمشق – كلية اآلداب – لغة عربية.
نوعًا من التصور في هذه البذرة الذي أحاول تنميتها
درس الصف الخاص دار المعلمين بدمشق .
وكشف موهبتها الخفية لدى شاعر القصيدة الجميلة؛
عمل مدرسًا بثانويات دمشق ,وعضوًا بالبعثة التعليمية السورية للجزائر  ,1969 - 67وعمل في المملكة
ً
أي شاعر كان.
العربية السعودية عشرين سنة متنقال من التدريس ,إلـى مساعد مدير مدارس الدوحة السعودية ,1972 - 70
ومسؤول إداري في شركات فرنسية عاملة في المملكة  1990 - 75ثم عاد إلى دمشق.
*م��ا أكثر المشاريع النقدية األدب��ي��ة التي
اشتغل بالصحافة واإلع�لام في مؤسسة اليمامة الصحفية  1985 - 72وفي الوكالة الفرنسية لتطوير
استمتعت وأنت تعمل أو تشارك فيها ،وماذا أضاف
التلفزيون السعودي  ,1985 - 80وفي الشرق األوسط والمجلة العربية .1990 - 85
النقد لمحمود حامد ؟
عضو اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين بدمشق ,واتحاد الكتاب العرب بدمشق ,وأمين سر جمعية
**ه��ذه الدراسات النقدية التي أكتبها اليوم
الشعر في اتحاد الكتاب العرب بدمشق ،ومسؤول جمعية الشعر في اتحاد كتاب فلسطين.
كنت أحلم بها في يوم من األي��ام ،وأنا صغير كنت
دواوينه الشعرية :منها موت على ضفاف المطر  - 1983أغان على شفاه الصنوبر  1985ــ افتتاحيات الدم
أحلم أن أكتب عن فلسطين ،وشعراء فلسطين الذين
الفلسطيني  - 1990شهقة األرجوان  ،2000مسافة وردة تكفي ،ولألطفال :لمن تغني البالبل – جائزة دائرة
قدموا لفلسطين مالم يقدمه أحد وخاصة الشعراء
الثقافة واإلعالم أبو ظفي ،وطفولة المجد والزيتون عن وزارة الثقافة بدمشق.
حصل على الجائزة األولى في مهرجان الشعر الثالث  -دمشق  ,1965وفي مهرجان عنابة  -الجزائر .1968
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أديبة وقاصة وروائية وشاعرة بالفرنسية.
يو�سف عبد الأحد
ولدت األديبة كوليت في حارة من حارات باب توما بدمشق عام
 1935ونشأت في بيت عريق مهتم بالثقافة واألدب والسياسة،
فوالدها الدكتور سهيل الخوري ( 1912ـ  )1992محام ووزير في
وزارات عدة.
وجدها ألبيها العالمة والسياسي العظيم فارس الخوري (1877
ـ  ،)1962وهو أحد رجاالت االستقالل السوري ورئيس مجلس النواب
بعد جالء االستعمار الفرنسي ورئيس للوزراء.
تقول كوليت عن ّ
جوها المنزلي« :لقد نشأت في بيت تغطي
ّ
جدرانه المكتبات والكتب ،ويعج دائمًا برجال الفكر واألدب ،أذكر
الحلقات الفكرية واألدبية التي كانت تعقد في البيت الكبير ،وكيف
كنت أتسلل َ
وجلى صامتة متهيبة إلى جانب جدي فارس الخوري
أو غيره».
تلقت دراستها االبتدائية في مدرسة راهبات البيزانسون
(الرعاية الخاصة) عام  1948واإلع��دادي��ة والثانوية في معهد
الالييك (الحرية) عام  ،1952ودرست األدب الفرنسي في كلية
اآلداب بجامعة دمشق ونالت إجازة في األدب الفرنسي ،ودرست
الحقوق في الجامعة اليسوعية في بيروت عام .1955
بعد تخرجها عملت أستاذة محاضرة في قسم اللغة الفرنسية
بكلية اآلداب في جامعة دمشق.
انتخبت عضوًا لمجلس الشعب في دورتين متتاليتين من عام
 1990حتى عام .1998
وعملت محررة في مجلة (المضحك المبكي) التي كان يصدرها
خالها الصحفي حبيب كحالة ( 1898ـ .)1965
وكانت تكتب زواي��ا أسبوعية في مجالت تشرين واألسبوع
العربي والمستقبل وجريدة تشرين وجريدة البعث.
أص��درت باكورة إنتاجها ديوانها األول بالفرنسية بعنوان
«عشرون عامًا» سنة  ،1957وقرظه آنذاك الشاعر كمال فوزي الشرابي
بقوله:
«عشرون لحنًا أو عشرون زه��رة ،أو عشرون دمعة .أو عشرون
ذكرى ..تلك هي أضمومة القصائد الناجزة التي ضمتها زهرية هذا
الديوان األنيق .إلى أن يقولّ :
عبرت كوليت في بعض قصائدها
تعبيرًا صادقًا عما تعانيه من قلق وضجر وظمأ وحرمان وشك وحيرة
واع في أجيال ما بين الحربين
وفراغ؛ فكأنها لسان حال كل مثقف ٍ
العالميتين وفي جيلنا الصاعد»,.
وقد توجت الشاعرة ديوانها بكلمة إهداء حلوة وعميقة:
«إلى من علمني أن الحياة فن ،وأن الفن هو أن يعرف اإلنسان
كيف يعيش ..إلى أبي.»..
وفي عام  1959أصدرت روايتها األولى (أيام معه) فأثارت ضجة
كبيرة في األوساط األدبية وتتالت طبعات الرواية حتى بلغت تسع
طبعات ،وترجمت إلى اللغة اإلنكليزية عام  ،2006وتناول النقاد
ّ
واألدباء روايتها بالنقد البناء والتحليل والدراسة مما أكسبها شهرة
واسعة في البالد العربية لم تنلها أية أديبة عربية أخرى.
ومما جاء في شهادة األديب عبد الله الشيتي ( 1934ـ )1999
قوله« :كوليت خوري في كتابها الثائر (أيام معه) قد أتت بالجديد
كله ،وبالجرأة كلهاّ ،
فعبرت وألول مرة في بلدنا بلسان الفتاة العربية
عن فهمها للحب ،والشهوة والرجل والجنس والغزيرة من غير ثورة
أو ّ
تحد؛ بل من غير أن تتعمد أن تكون جريئة؛ ألنها تعتقد جازمة
مؤمنة أن الصراحة هي تاج فوق األعراف والنواميس والتقاليد،
وهي إلى ذلك تقول ها أنا ذا صريحة من غير جرأة ،وجريئة من غير
وقاحة».
في كانون األول عام  1955منحت أندونيسيا وسام االستحقاق
األندونيسي من الدرجة األول��ى للسياسي الكبير فارس الخوري
( 1877ـ  )1962تقديرًا لمواقفه تجاهها قبل خمسين عامًا ،وتعزيزًا
ّ
لعالقات الصداقة بين سوريا وأندونيسيا ،وقلد السفير األندونيسي
د .جاماريس بـ سليمان الوسام إلى األديبة كوليت ،وألقى كلمة
أعرب فيها عن سروره بتقليد الوسام للسيدة كوليت اعترافًا من
حكومة بالده لمن عملوا إلى جانب أندونيسيا ،وكان لهم الفضل في
تحقيق استقاللها..
ثم ألقت السيدة كوليت كلمة شكرت فيها حكومة أندونيسيا
وشعبها على هذه اللفتة األصيلة ،وقالت :إن الوسام الذي منحته

كوليت خوري
أندونيسيا لفارس الخوري إنما هو وسام لسورية الوفية.
وف��ي تشرين األول ع��ام  2006أص��در الرئيس بشار األسد
مرسومًا بتسمية األديبة كوليت الخوري مستشارة أدبية في رئاسة
الجمهورية ،ويعد هذا تكريمًا لألدب واألدباء في سورية.
وفي الثامن عشر من تشرين األول عام ُ 2009منحت األديبة
كوليت خوري جائزة القدس في مدينة (سرت) الليبية في اثناء
انعقاد المؤتمر الرابع والعشرين لالتحاد العام لألدباء والكتاب
العرب في الفترة ما بين  ،2/18تشرين األول ،وهي أعلى جائزة
يمنحها االتحاد ألحد الكتاب العرب ،وتمنح سنويًا لكاتب كبير
شغلته قضية القدس في إنتاجه األدبي.
لقد بلغ مجموع أعمالها األدبية التي أصدرتها حتى اآلن أكثر من
أربعة وثالثين كتابًا؛ منها روايات ومجموعات قصصية ومسرحيات
ومجلدات (أوراق فارس الخوري) وغيرها.
وتعد األديبة كوليت خوري من أهم األديبات النسائية في
الوطن العربي ،ورائدة تحرير المرأة ،ولها حضور اجتماعي وأدبي
متميز.
أعمالها المطبوعة

قصص
 1ـ أنا المدى ـ أيلول 1962
 2ـ كيان ـ أيلول 1968
 3ـ المرحلة المرة ـ صيف 1969
 4ـ قصتان تشرين األول 1972
 5ـ الكلمة األنثى ـ كانون الثاني 1971
 6ـ دعوة إلى القنيطرة ـ أيار 1976
 7ـ األيام المضيئة تشرين األول 1984
 8ـ امرأة ـ ربيع 2000
 9ـ طويلة قصصي القصيرة ـ ربيع 2000
 10ـ ستلمس أصابعي الشمس آب 2000
 11ـ في الزوايا خبايا ـ خريف 2003
روايات
 12ـ أيام معه ـ تشرين األول 1959
 13ـ ليلة واحدة ـ نيسان 1961
 14ـ ّ
ومر صيف ـ تشرين الثاني 1975
 15ـ أيام مع األيام ـ 1978
شعر بالفرنسية
 16ـ رعشة ـ كانون األول 1960
 17ـ عشرون عامًا ـ أيلول 1957
 18ـ معك مختلف على هامش رواياتي (غزل) تموز 1987
 19ـ أوراق فارس الخوري (الكتاب األول ربيع )1989

 20ـ أوراق فارس الخوري (الكتاب الثاني خريف )1997
 21ـ أغلى جوهرة بالعالم (مسرحية بالعامية) صيف 1975
 22ـ العيد الذهبي للجالء (محاضرة) 1997
 23ـ ذكريات المستقبل جزء أول ـ  1980ـ  1983ـ مجموعة
مقاالت صيف أيلول .2002
 24ـ ذكريات المستقبل جزء ثاني ـ  1983ـ  1987ـ مجموعة
مقاالت صيف 2003
-25في وداع القرن العشرين  -مقاالت 2004
 26ـ سنوات الحب والحرب ـ مقاالت ـ ربيع  2006ـ وزارة الثقافة
 27ـ عبق المواعيد ـ وجدانيات ـ 2007
 28ـ ويبقى الوطن فوق الجميع ـ  2010منشورات الفارسة
 29ـ مجموعة مقاالت حول العدوان على العراق منشورات
الفارسة 2010
في المطبعة:
 1ـ أوراق فارس الخوري ـ الكتاب الثالث (الثورة السورية).
 2ـ فارس الخوري بقلم معاصريه ـ مجموعة مقاالت ورسائل
وآراء.
 3ـ قصيدة القصيدة ـ صفحات من ذاكرتي.
 4ـ درب العطر يبدأ بوردة ـ مجموعة أدبية  1956ـ حتى 1973
 5ـ منقوشة في الذاكرة ـ مجموعة مقاالت  1987ـ حتى 1998
 6ـ دمشق الجميلة ـ مقطوعة أدبية بالفرنسية.
المصادر
دراسات في الكتب
 1ـ أدب القصة في سورية ـ عدنان بن ذريل ـ منشورات دار الفن
الحديث ـ دمشق 1966
 2ـ األدب واإليديولوجيا في سورية ـ بو علي ياسين ـ نبيل سليمان ـ دار
ابن خلدون 1974
 3ـ الحرية في أدب المرأة ـ عفيف فراج ـ مؤسسة األبحاث العربية 1980
ط ثانية ليلى بعلبكي وكوليت خوري ص ( 28ـ .)38
كوليت خوري الفرار من الحرية بعد الفرار إليها ص ( 39ـ .)43
 4ـ الرواية السورية ـ نبيل سليمان ـ وزارة الثقافة ـ دمشق  1982ص
( 214ـ .)219
 5ـ اتجاهات القصة في سورية بعد الحرب العالمية الثانية ـ د .محمود
إبراهيم األطرش ـ دار السؤال ـ دمشق ـ 1982
 6ـ الواقعية في الرواية الحديثة في بالد الشام ( 1939ـ  )1967د.
إبراهيم حسين الفيومي ـ دار الفكر للنشر ـ عمان /األردن 1983
 7ـ الكاتبات السوريات ـ مروان المصري ومحمد الوعالني ـ دار األهالي
دمشق  1983ص ( 88ـ .)93
ّ
 8ـ معجم كتاب سورية ـ أديب عزت ـ دار الوثبة دمشق  1983ص (.)52
 9ـ معجم المؤلفين السوريين ـ عبد القادر عياش ـ دار الفكر دمشق
 1985ص (.)77
 10ـ نساء من بالدي ـ ناديا الجردين وينهض ـ المؤسسة العربية
للدراسات  1986ص ( 374ـ .)376
 11ـ الرواية النسائية في سورية ـ هيام ضويحي دمشق  1992ص (72
ـ  )82وص ( 101ـ  )105و( 125ـ .)127
 12ـ الرواية النسائية في بالد الشام ـ إيمان القاضي ـ دار األهالي
دمشق 1993
 13ـ معجم الروائيين العرب ـ د .سمر روحي الفيصل ـ طرابلس ـ لبنان
 1995ص ( 345ـ .)346
 14ـ معجم القاصات والروائيات العرب ـ د .سمر روحي الفيصل ـ
طرابلس لبنان  1996ص ( 97ـ .)98
 15ـ أعالم األدب العربي المعاصر ـ المجلد األول ـ إعداد األب روبرتى د.
كامبل اليسوعي بيروت  1996ـ ص ( 582ـ .)583
 16ـ مصادر األدب النسائي في العالم العربي الحديث ـ د .جوزيف
زيدان المؤسسة العربية للدراسات  1999ص ( 244ـ .)247
 17ـ الدليل الصغير عن كتابة المرأة العربية ـ د .فاطمة موسى محمود ـ
ترجمة محمد الجندي المجلس األعلى للثقافة  1999ص ( 32ـ .)33
 18ـ تراجم أعضاء اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق 2000
 19ـ حديث العبقريات ـ عبد الغني العطري ـ دار البشائر ـ دمشق 2000
ص ( 328ـ .)335
 20ـ الخطاب القصصي النسوي ـ د .ماجدة حمود ـ دار الفكر دمشق
 2001ص (.)27
 21ـ أديبات عربيات ـ الجزء الثاني ـ عيسى فتوح ـ دار طالس  2002ص
( 116ـ .)120
 22ـ مبدعون ملهمون في دائرة الضوء ـ محمد كامل الخجا ـ مكتبة
التوبة ـ السعودية  2007ص ( 297ـ .)309
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الرؤى الشعرية والدالالت والتنوع
في قصائد نزار بني المرجة
عو�ض الأحمد
الديوان الشعري الجديد للشاعر نزار بني
المرجة حمل عنوان (بوح) ،وقد اختار الشاعر سبعًا
وخمسين قصيدة من مجموعاته الشعرية؛ إذ نقرأ
في هذا الديوان القصيدة العمودية وقصيدة
الشعر الحر فالقصيدة النثرية ،والقضايا التي
تطرحها نصوص الحداثة عند الشاعر ال حصر
لها ،ويبقى اإلنسان والسيما اإلنسان العربي
محور هذه القضايا ،التي تناولت الموضوعات
المصيرية كالحب وال��م��وت وال��زم��ن والحرب،
فأصبحت لغة الشعر عند نزار بني المرجة لغة
خلق وتشكيل ،تتصف باإليقاعات واإليحاءات
والتوهج ،كما أضحت الصورة الفنية واللغة
والرمز من أدوات التعبير في فن الشعر عنده،
والقاسم المشترك لهذه النصوص الشعرية،
بأنها نهضت على أساس المجازات واالنزياحات،
فهي سمة الشعرية األولى في هذه القصائد
المختارة ،وكذلك تفاعل الرؤيا الحسية داخل كل
نص واالستناد على الحدس االنطباعي الحسي،
وتعدد األبعاد واألصوات واكتشاف الشعرية في
العالم.
اهتم الشاعر بالعنوان والسيما عنوان كل
قصيدة ،فجاءت متميزة حداثية تحمل أكثر من
داللة ،وارتبط العنوان الرئيس بمجموعة عناوين
القصائد ،وتفاعل عنوان كل قصيدة لفظيًا
وتضاديًا بالنص الشعري على المستوى الداللي،
ومن هذه العناوين:
(أفراح الحزن القارس) و(تثمر األرض قنبلة
البرتقال) و(رم��اد الكائن) و(ال يذبل ال��ورد في
القصف) و(أغنية النزف واالنفجار) و(غزالة..
ترتاد حقل الوقت) و(امسح العشق عن مقلتيك).
ف��ي ق��ص��ي��دة (ط��ري��ق ال��ش��م��س) تصبح
القصيدة كونًا شعريًا خاصًا بالشاعر متميزًا عبر
مالمح الرؤية لهذا الكون ،فالبوذي القادم يحمل
موسيقا الكون اآلخر ،والزمن يفرح بتمرده ،ونهر
األحزان يعبر أنسجته ليصل إلى ضفاف الموت،
لكن األمل ينبثق في لحظة ،وتتبدد غيوم الحزن،
ويأتي الفرح كالسيل فينطلق كالعصفور نحو
الشمس؛ كل ذلك عبر معادالت شعرية؛ فالذي
يملك كل األشياء ال يأبه لمصير الشيء الواحد؛
وال��ذي يملك نصف األرض ال يهتم بمصير
الكوخ!.
هذه القصيدة ال تخلو من الرموز والدالالت
عبر مفرداتها :كالشمس ،والعصفور ،والقربان
والسيل؛ فالسيل يتصف بالقوة والدفق والدفء؛
ونلمس في هذه القصيدة جمالية أسرار التعبير
وفنيته من حيث األلفاظ التصويرية والتراكيب
المختارة المنتقاة بأناقة.
الشجر /المشدودة
ورقاب
(ناصعة أبدًا تبقين/
ِ
نحو الشمس /مثل أصابع آدم فوق النهدين/
ّ
كلماتيٌ :
بقع في درب التبان ../سيل الفرح
يجيء /وهدير لغات العالم /يطلقني عصفورًا
أخضر /يختار طريق الشمس )..ص .9
أما قصيدة (الفجر اآلتي) فهي رؤية ضمنية
وانعكاسية للذات من واقع عربي متخلف خاضع
لسيطرة احتكارات الشركات النفطية ،فال غرابة
في أن يصر الشاعر على صياغة ونظم وجهة نظر

عربية شاملة للحالة العربية؛ فغياب الصوت في
الصحراء العربية داللة على انعدام الديمقراطية
والحرمان من عائدات النفط ،فهو حكر ألصحاب
العباءات ،ولكن الشاعر يملك الوعي واإلرادة
لتحقيق رؤيته وحلمه.
(نخلة آالمي يغسلها النفط /وفي الصحراء
ُ
ُ
ُ
الزيت /ليبقى دومًا :ظل
يضيء
الصوت/
يغيب
عباءة!/
أنهض أصنع نصرًا /وأظلِّ ..
أرحب عبر الليل/
بإرهاصات الفجر اآلتي /من أعماق محيط الحزن!)
ص .11
وجهك) قصيدة خطاب
وقصيدة (اآلن أصارح
ِ
ٌ
واحتجاج وشكوى واعتراف بأن الشاعر غارق في
عشق تلك السيدة ..سيدة الحلم األزرق رمز الصفاء
َّ
والوطن المق َّسم؛ فكلماته ال تعني غير الحب
والخوف ،لكنه سيتخطى الخوف ويتشكل بركانًا
ليبدد هذا الظالم القاتم البائس والمؤلم لألمة
العربية ،وينهي عربدة الحرمان والفقر ،وتتجسد
الرؤية متوهجة تقفز من الهزيمة والضعف إلى
النهوض واإلحساس باإلرادة والعزيمة لتحقيق
النصر ،هذا النص غني بالتضاد الذي لعب دورًا
في تأجيجه كالحب والخوف والضوء واليأس.
َّ
عصي الدمع!) والداللة
والتناص (وأصير ـ
والرمز (تكسوني ألف عباءة دمع) و(أنتظر رحيلي).
ّ
فراشات
بشارات /تحملها ألوان
(أتلقى بعض
ٍ
ٍ
ّ
أتفحص وجهك
حلوة! /فأعربد في جو الحرمان../
والليل :تراه يبين الخيط األبيض /في هذا الفحم
جبينك /ألف إش��ارة نصر
العربي؟ ../أقرأ فوق
ِ
 /تكسوني ألف عباءة دمع /أنتظر رحيلي /بين
َ
الواحات الخضراء وبين الرمل) ص .15
الشاعر في حبه لوطنه والعالم
ويستمر
َ ُ
ُ
في قصيدته (أغمض جرحي ..وأحلم بالشجر)
ويكابد العشق واألل��م كحالة وجودية يدفعه
هذا العشق إلى كائن إنساني يسعى إلى تغيير
العالم الكرتوني ،بعد أن أصبحت لحظاته كرماد
الزمن الميت ،كل ذلك من خالل الحلم بالزمن
األجمل والدعوة لحضور اليقظة والوعي ،فأعداء
اإلنسانية يحاولون بمختلف األساليب والوسائل
نشر الفوضى الخالقة والحروب والدمار في العالم
وتخدير الشعوب المتصاص خيراتها.
ٌ
ٌ
والشاعر محق وصادق في حلمه ومن حقه أن
يحلم كالعاشق ،فالشجر رمز األمل والعطاء ،نلحظ
في هذه القصيدة كثافة األفعال المضارعة
والمتصلة بضمير المتكلم؛ إذ يستشرف الشاعر
من خاللها تغيير عالمه ،وتتصف هذه األفعال
بالحركة والتحول( :أصغي ،أحلم ،أصرخ ،أسمع).
زمن آخر /ـ عذرًا فالعاشق ال ينسى
(أحلم في ٍ
أن يحلم! .. /أتوارى في لحظات العالم واألقمار
َّ
ّ
الصنعية/لحظاتي /مثل رماد الزمن الميت /أتجزأ/
أستلقي في شرفات الليل /وأزرع عند األنجم
آالف األحالم /انتظر أوان مجيء الموسم /..لكني
ال أحصد! /ص .17
وفي قصيدة (أف��راح الحزن القارس) تتكرر
مفردات األصابع والجسد والعشق والتوهج في
ه��ذه القصيدة ،فتواصل الشهوات الحسية
داللة على تواصل في رغبة الحياة والتفاعل إنه

نزار بني المرجة

حوار الوجود ،والشاعرية في هذه القصيدة هي
االنحراق عن مستوى التوصيل العادي للغة
فعنوان القصيدة ،نفسه يتضمن التضاد بين
(أفراح) و(الحزن القارس) .ويبرز الشاعر طبيعة
رؤيته الجمالية من خالل المتناقضات والتقابالت
المشهدية ،وجاءت القصيدة في مشاهد ِع ّدة
وعناوين عديدة:
ٌ
طائر (جناحان لقلب واحد /:أنت عاشق للماء/
ٌ
وأنا عاشق للمفاجأة! /أحدنا تميته النار /واآلخر
يميته الجليد /رصيدنا الحزن /وانتظار الفرح).
والمقطع الذي يحمل عنوان (وردة الماء) من
المقاطع المتميزة بجماله؛ حيث اللغة تنساب
انسياب السفينة (فيوليتا) في وصف حركة
السفينة ،والمقطع مكتنز ثري بالدالالت والرؤى
اإلنسانية.
(«فيوليتا» تبحر اآلن من ج��دي��د ../ترسل
األش��واق ../تمسح الصدأ الكثيف« /فيوليتا»/
ً
بابتسامة عميقة /ليصبح الماء خلفها /وردة
تبحر
ٍ
مليئة بالدهشة!) ص .40
وقصيدة (عرس لمجدل شمس) من القصائد
المتميزة والحميمية في خصوصيتها عند
الشاعر المرسل والقارئ المتلقي ،فقد حملت
أبعادًا نفسية وعاطفية واجتماعية وسياسية
تثير الرضا والفخر واالنكسار ،فالخطاب الشعري
يأخذ صورة الفرح لهذا العرس ..عرس األرض
والوطن ،والفخر واإلعجاب ،بأهل مجدل شمس
لتواصلهم مع الوطن األم سورية وصمودهم في
وجه المحتل ،فمحال أن تبقى هذه األسالك في
وجه العاشقين.
جمال هذا النص ينبع من هندسة التقابالت
والمشاهد والتعابير واألماكن والشخصيات
والعتبات واإلرشادات واالقتباسات
َ
(العرس ..عرسك ..عرسنا
ٌ
عرس لهذي األرض
والشاهدان( :أبوالندى) و(الشيخ)!
ورد هناٌ ..
ٌ
ورد هناك..

ٌ
ناصع مثل األمل.
والثلج خلفك
أنا عاشق :جسدي هنا ..قلبي هناك.
«وجدي» فديتك والذرا ِّ ..
ضمنا لنراك!
َ
عاهدت روحك والمدى
َّأن الزمان ..كل الزمان فداك) ص 89
ويستحضر الشاعر ن��زار بني المرجة في
قصيدته التي تحمل عنوان (دوار ابن ماجد)
شخصية البحار العربي الماهر ابن ماجد في
قيادة السفن العربية عبر المتوسط واألطلسي
في تجارة التوابل من الهند عبر المتوسط إلى
دول الغرب ،فقد كان العرب في ذلك الوقت
س��ادة البحار ،وتجارة التوابل فقد أفشى ابن
ماجد إلى القائد البرتغالي سر الوصول إلى بالد
الهند وكشف سر الموانئ الشهيرة والهروب
من العواصف والرياح للوصول إلى رأس الرجاء
الصالح عبر الممر السحري؛ إذ شرب ابن ماجد
وأكثر من خمر (البورتو) ،وكان هذا السبب في
إفشاء السر لكنه ندم ندمًا شديدًا بعد صحوته
فخجل من هذا التصرف الشنيع ،فقد خان أبناء
جلدته ،والت ساعة مندم!.
ففي هذا النص :نلمس السردية والعتاب
واألسئلة القاسية من الشاعر إلى ابن ماجد عن
فعلته وم��ا نتج عن عمله من تداعيات وأم��ور
خطيرة ألمته (يا عظيم البحار /ح��ذار الغيوم/
وتلك البطاريق ../وذاك اللجين ..إلى ِّ
موعد
شر
ٍ
َ
القادمين كل المفاتيح /وتحرمنا
تبحر اآلن /تمنح
ِّ
موعد تبحر اآلن /وأنت
كل أطواق النجاة /إلى شر
ٍ
ال��ذي يتقن الحوار المريع /بين الرياح وبين
الشراع /أنت الذي سيقامر اآلن بعد الخسارة/
وحدك تسلك درب الضياع) ص .115
لقد قدم لنا الشاعر ن��زار بني المرجة في
ديوانه ـ قصائد مختارة ـ شعرًا مدهشًا وممتعًا،
وتتصف هذه القصائد بالصدق والفنية الرفيعة
العالية؛مما جعل هذه القصائد المختارة جديرة
بالقراءة والدراسة.
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رقص الموتى
علي املزعل
رأيت الموتى يرقصون؟!
ً
المقبرة على اتساعها صارت فضاء للغناء والفرح والحياة؟!
يا إلهي .. :كل من في المقبرة يرقص ويغني!!
نهض الجميع بأكفانهم ،وتشابكت أيديهم ،وطارت أقدامهم
في الفراغ ،وهم يتقافزون على أنغام المجوز الذي اجتاح صمت
المقبرة ،وأيقظ الحياة في سكون الموت ،ثار الغبار وارتفع شجيًا
حنونًا ،وسقطت بعض األكفان ،وظل أصحابها يدبكون ويتمايلون
وهم عراة ،ومن أطراف المقبرة ارتفعت زغاريد النساء ،...أدهشني
هذا الرجل الطويل الذي يقف على رأس الراقصين وهو ينهض
في الفراغ ثم يتلوى وسط الدابكين بعد أن سقطت أكفانه
تمامًا ..وتخلص جسده من ذرات التراب التي تسللت إلى ثناياه..
صار عاريًا تمامًا ،سقطت أكفانه على التراب ،وطارت مزق منها
في المكان ...كان يقفز في الهواءَّ ،
ثم يركع أمام عازف المجوز
الذي َّ
شرع مزماره في الفراغ وهو يدق األرض بقدميهَّ ،
ثم يركض
ً
متمايال في دائرة الراقصين ..حاول مرارًا اإلمساك بالكفن ليستر
عورته ..كانت يداه تتناوبان بين المزمار وأطراف الكفن ،يبدو أنه
َّ
ما يزال أقرب إلى عالم الحياة ،فكفنه جديد وترابه رطبَّ ومالمحه فمه حين انطلق من البطيحة ولم يتوقف إال حين وصل إلى كفر
واضحة ..مرت دقائق
وهو يحاول ستر عورته إلى أن هزه الطرب ،حارب ..مسافة كبيرة من الفرح والحياة واألمل ..وقال بعضهم :إنه
َّ
فلم يعد ينتبه لشيء إال ألنامله التي تولد منها ألحان الحياة.
صنع مزمارًا من سيقان الطيور العمالقة ،فأبكى كل من استمع
أتمايل
المشهد أغرقني في التأمل والذهول والدهشة ،صرت
إليه.
ّ
مع الراقصين وأصرخ بأعلى صوتي« :حط عليها ..بوسه للرواس»..
آه يا بكر .لقد كنت خير خلف لوالدك الذي ذاب جسده مع
ً
لقد تذكرته اآلن خالد الصالح بدمه ولحمه ..تماما كما كان في وجدان الناس وأفراحهم.
أعراس القرية:
لم نجد سواك في مخيمات الشتات يعيد لنا ذكريات التراب
دلعونة
وعلى
دلعونة
على
واألودية والحقول والحناجر التي قتلها الحزن ،لوال األمل الدائم
بي بي الغربة الوطن حنونا
		
بالعودة إلى الديار ..وعلى الرغم من قسمك المستمر بأن ال تضع
َّ
َّ
َّ
إال َّ
خالد يا خالد يل قاضب عراس
أن رغبة الحياة
المجوز في فمك إال حين تعود إلى القرية...
ّ
يا فرد الموزر من يدك قوس
		
َّ كانت تنهض في كل مرة لتعيد للمخيم شيئًا من األمل ،ولتنعش
إال
أصح
ولم
المكان،
زحمة
في
أقدامي
تداخلت
الحال
أخذني
ذاكرتنا التي أرهقتها الدماء.
حين سقط جسدي فوق الشاهدة الرخامية التي أقف أمامها..
اآلن أتذكره جيدًا في آخر األعراس التي شهدتها القرية قبيل
يبدو أن ضيق المكان لم يتسع لخطاي التي حاولت ولوج حلقة نزوحنا ..يومها امتألت الساحة بالراقصين ..منهم من كان يهز
الدابكين ،أو أن عالم الموت لم يتسع لروحي التي طارت مع ألحان السيوف ،ومنهم من كان يرفع البنادق ويطلق الرصاص ،ومنهم
الغناء وإيقاع الرقص الذي هز صمت المكان.
من يراكم الحطب إلشعال نيران الفرح ،وتذوب األصوات مع ألحان
ُ
وقفت ..تأملت الفضاء من حولي ،غرقت في الدهشة من المجوز الحنون وندى الليل وأصداء الصخور التي تمتد في عمق
جديد ...تعوذت من الشيطان ،وقرأت الفاتحة وطلبت المغفرة.
األرض ،لتنام أخيرًا في أعماق بحيرة طبرية التي كثيرًا ما امتزجت
يا إلهي ما الذي حدث ،وأي عالم يحيط بي اآلن؟!
أفراحها مع أفراح القرية ..كل ذلك وبكر يذوب في حناجر الجميع،
ُ
وأحزانه
الموت
دخلت المقبرة ،كان الصمت يحمل جالل
حين
يتمايل ،يرقص في المكان ،يدق األرضَّ ،
ثم يرتفع في الفراغ،
ً
وتأمالته ،ويزداد المشهد جالال مع عويل األشجار العمالقة التي يغمض عينيهَّ ،
يشرع أنفه في الفضاء ،تتوحد ألحانه مع أصوات
تظلل القبور المتآخية على امتداد النظر ،وتهدجات األصوات الفتيات الالتي يحملن فرح المواسم وأيامها القادمات.
المرفوعة بالدعاء فوق قبور لم يجف ترابها...
وحين تتسع حلقة الراقصين يتحول إلى كائن آخر تمامًا..
ُ
أمام
وقفت
قليل..
قبل
دخلت إليها
هكذا كانت المقبرة حين
يركض ،يدور في المكان ،يجثو على ركبتيه ،ينام على األرض،
شاهدة القبر الذي جئت لزيارته ،تأملته جيدًا وفي أعماقي أحزان يعزف بيد واحدة َّ
ثم يرفع األخرى في الفضاء ملوحًا للدابكين..
راكمتها سنوات النزوح الطويلة ...قرأت الفاتحة ،وكررت الدعاء وتزداد ألحانه رقة وعذوبة كلما أوغل الليل نحو فجر الفالحين
ً
لهذا الرجل الذي ظل حتى لحظاته األخيرة يهز وجدان الناس ،العامر بالحياة ،وكلما ولدت حناجر النساء فصوال جديدة من الفرح:
ويشعل ذاكراتهم بألحانه التي تولد من مزمار القصب المرصع
يا زريف الطول يا أني وأنت
يا عقد الجوهر على صدر البنت
بالشمع وقطع المرايا الصغيرة والخرز الملون ..كانت له شفتان 		
مسترخيتان على الدوام ،أو تبدوان هكذا الحتضانهما المستمر
ارتكزت عيناي فوق التراب ،وفي األعماق أحالم وغناء وفرح
ِّ
َّ
لمزمار القصب ..ارتكزت عيناي فوق الشاهدة ..خيل إلي أني أراه وأح��زان ،وج��اءت كفر حارب بكل ما فيها ،ونهض الموتى من
تمامًا كما كان ..صار وجهه أمامي تمامًا وارتفع صوته يهز التراب قبورهم ،وعادت الحياة كما كانت تمامًا ،وانصهر الجميع في غناء
الندي المتراكم فوق جسده ..على الشاهدة خطوط سوداء كتبت متصل إلى أن سقط جسدي فوق الشاهدة..
بعناية فائقة« :هذا ضريح المرحوم بكر ابن عوض البكر من قرية
خرجت من المقبرة ،ظلت ألحان المجوز تالحقني ..دخلت في
كفر حارب».
صخب المدينة الذي ابتلع كل شيء وفي األعماق تنداح األسئلة:
ورمز
،
ا
أعالمه
من
علم
فهو
القرية،
أهل
كل
يعرفه
االسم
هذا
يا رب لماذا يموت الذين نحبهم؟!
من رموز الفرح والحياة والمواسم الخيرة.
ولماذا ينجح اآلخرون في قتل أفراحنا؟!
كان أبوه عوض البكر حين يضع المجوز في فمه تظل القرية
ولماذا تنكسر المزامير وتجف الشفاه التي نفخت فيها روح
تغني حتى الصباح ..ويقول البعض إنه ذات مرة وضع المجوز في الحياة؟
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صبية أشرق نورها !
ّ
|

راتب �سكر

ّ ّ
لصبي ٍة رنت بضحكتها
على ألواح وجداني
ّ
أقد ُم من صناديق الجنون
ّ ً
هدية
َ
ّ
فكت شرائطها
ومالت في تراقصها
على أنغام ألحاني
ُ
تمايلها
تبعت خطا
ِ
رآني في طريقي عاذلي
َ
يتب ُعنيّ ،
فأشار َ
وسماني
ُ
الخصوم
هربت من
ِ
ّ
َ
مضلال أشتاتهم
أطوي الفالة
جموح الشوق
جناح من
على
ِ
ٍ
ُ
يحملني
ً
مباعدا حزني عن األيام
رفق وتحنان
في ٍ
ّ ُ
ُ
ومن أهوى يعرش صوتها
في راحتي
العثرات
كم باعدت عن وجهي
ِ
ُ
َ
الدروب وعودها
تفرش في
ِ
كم ّ
الليل إيماني
ثبتت في
ِ
نشيدي في الكتابة سارح
بفالتها السمراء
ٌ
والدنيا مغردة بضحكتها
َ
شجون قصيدتي
تطارحني
بغنائها العالي
أرى في البعد واحتها
ُّ
تظلل رجعتي فرحا
ّ
أرتل ما تهادى
في نسائمها
وتكتبني على ألواح رقصتها
النور
كفيض
ِ
ِ
في أغصان بستاني
ودادي جارح
قانون عشقي سارح
َ
بدمي ،يعلمني الفصاحة
أشرقت لغتي بطلعتها
بالمجاز
وباحت
ِ
طير صادح
كبوح
ٍ
َ
أغصان وأغصان!
ما بين
ٍ
دعاء
ّ
خلص من أعماق األمواج خطاه!
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قصائد قصيرة
حممد احل�سن

يا حصى الوادي

ٌ
نجوم
أحقول من
ٍ
ٌ
ومجرات تناءت
وبال ٍّ
حد

أخير
ِ
ٌ
ضياء
أم نقاط من
ٍ

ما الذي قال

ٌ
فرح

ً
يرسم ظال
جاريًا
يروي ُعطاشه
ُ
يصمد
ربما

األثير؟
في مدى الليل
ِ
ٌ
سالم
يا حصى الوادي

َ
ارتعاشه !
إن الحت من الهدب ِ
َ
اعينين
خاوي
ِ
العشب
فوق
ِ

لست باألصغر منها
ِ
ليس شيءٌ

أستلقي
َ
ألرتاح على أرض َ
َ
الهشاشه

فاتك حقًا
ما الذي
ِ
الغدير؟
أنت يا أخت
ِ

بصغير ..
ِ

ت���خ���ت���ال م��غ��ن��اج��ة م����ا ب���ي���ن س��ن��دس��ه��ا
م��ش��ب��وك��ة ف���ي ع����رى ال����ودي����ان وال��ق��م��م
ٌ
درب ت����ن����ام ع���ل���ى أك�����ت�����اف راب���ي���ة
ّ
ب���ع���ب ال���غ���اب ف���ي األك���م
أخ�����رى ت������راءى
وب����ط����م ف����ي م��راب��ع��ه��ا
غ�������ار
غ����اب����ات
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ي���خ���ص ال����ش����ام م���ن ِق���وم
ش�����ام
ع��رن��ي��ن
ٍ
ّ
وال����ش����م����س اله���ب���ة ف����ي األف������ق غ���ارب���ة
ّ
ع���ن���دم���ي دم
ب����دم����ع
ت���ب���ك���ي ال�����ف�����راق
ٍ
ق����د ّ
ّ
ب����ال����ق����رم����زي ك��م��ا
ل����ون����ت غ���س���ق���ًا
ّ
ل����و ّ
م����ج����ت ال����ن����ار ت���ن���ي���ف���ًا ب���غ���ي���ر ف��م
ه�����ذي دم���ش���ق ق����د ازدان��������ت ب��م��وق��ف��ه��ا
ّ
ض�����د ح���ي���ف ال����ع����رب وال��ع��ج��م
ق���ي���ام���ة
ق��ام��ات��ه��م ط���ال���ت األق����م����ار م���ا خفضت
ل��ض��ي��م وم����ا ان���ص���اع���ت ول����م تنم
ج��ن��ح��ًا
ٍ
ّ
ك����ف����وا أذاك�������م ب���ن���ي ال���دن���ي���ا ف��راي��ت��ن��ا
ّ
ّ
خ���ف���اق���ة ف����ي ذرى ال���ع���ل���ي���اء وال���ش���م���م
ش��ئ��ت��م أب���ي���ت���م س��ن��ب��ق��ى ف����ي م��م��ان��ع��ة
ألع���������������داء ب���ل���ا ذم�����م
م�����ق�����اوم�����ي�����ن
ٍ

كل ما يخطر حولي
كل ما يظهر قربي
ليس شيئًا آخرًا
غير القصيده !!

قبور
وإلى كم
سوف أبقى
أزرع األرض مجيئًا وذهابًا
كلمات؟
باحثًا عن
ِ
أبعد الصخر بكفي
َ
العشب
أقلع
أسيرًا

ٌ
محجوب عن
عالم الذرة بالذرة

ما الذي قال المغني؟

لمواعيد حيارى

الكبير
الكون
ِ

أجمل األلوان ِ

باحثًا بين الزوايا

ما يأتي
َ َ
ُ
نح فراشه
على ج ِ

قالبًا
ّ
كل
ُحصا ِة
أعبر البيد وحيدًا

ّ
ّ
م���زوق���ة
ال����������دروب ق����د ان���س���اب���ت
َّأم������ا
وخ���ط���ًا خ��ط��وط��ًا ك���رس���م ال���ب���ان وال��ع��ل��م

15

سرقة
كيف ال أعرف نفسي؟
دائمًا ُ
كنت فتيا

أسمع الشعر

وقويا

ويا تلك الشجيرات البعيده
وصباح الخير يا ُ
درب

ُّ
وصباح الخير يا ُ
بحر ويا شط

ّ
حقل
أمتطي في كل
ٍ
الريح
صهوة
ِ

وي��ا غيم وي��ا س��اري��ة الريح

وأمضي

العنيده

أحالم ُسكارى
خلف
ٍ

والريح
أهتدي بالشمس
ِ
الفلوات
ورمل
ِ
أهتدي بالحزن أحيانًا
وأحيانًا

ُ
بترجيع قطا ِة
ً
عابر يرسم ظال
وبغيم ٍ
ٍ

أوص��د الليل ورائ��ي في مدى

يا بيوتًا

فوق كثبان منايا

األفق
ِ
وأصطاد نجومًا في بحيرات

حكايات
من
ٍ

وبغزالن صحارى

هواها

نبات
وبأوهام ِ
ٌ
ومجرات

األغاني
َ
الضوء
أسبق
يواقيت المعاني
إلى أقصى
ِ
ّ
واد
هائمًا في كل ٍ
شاردًا
زمان
دون ِ
ُ
اللون الذي
لست هذا الشاحب
ِ
بوهن
يمشي
ٍ
بين أشالء األماني
ّ
إنها  ..كف الثواني
سرقتني
وضعت غيري مكاني !!

في مدى القلب ِ
ٌ
جراح
ليس يبدو أنني منها سأشفى
ً
َ
الدهر
يا جباال تسند

نجوم
وأنهار
ٍ
بين أنفاسي وبيني
وإلى كم سوف أبقى

وأرضًا تنبت ُ
الح َّب

أزرع األرض مجيئًا وذهابًا

وألحانًا على شكل صبايا

كلمات؟
باحثًا عن
ِ

وصباح الخير يا من صاغ من

كم تراني

كل التصاوير

سوف أحيا

نشيده !

هكذا ..
دون حيا ِة؟

ها أنا من دون ٍّ
حد
َ
الشعر
أسمع

آه يا غيم المنافي
كل أيامي ٌ
قبور

بعيني

وأنا أدفن ذاتي
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تكفي القلب رصاصة
|

بديع �صقور

|

فردت يديها كجناحي طير..

لظى األيام.

رنت إلى السماء ،وهمست للريح :

*******

تكفي القلب رصاصة..

تغمض عينيها وترسم وجوههم ..وجهًا..

رصاصة واحدة..

وجهًا..

يكفيه طعنة..

يغمضون عينيه بالرصاص

طعنة واحدة..

ح�سني حمي الدين �سباهي

*******

ً
ً
لم يعد من فرصة ألن يرسم مستقبال جميال

يكفيه أنه مات..

ِّ
يشوه وجهه
لم يكن بحاجة إلى ساطور

كان يحلم أن يعيش فيه أطفاله بنعيم.

وعنقه

*******

ورأسه وذراعيه وقدميه ،وقلبه ..يكفيه أنهم

كيف نحلم بالطمأنينة في غابة من رصاص

قتلوه.

؟!

*****

*******

*******

معك رصاصة

ف��ي خ�لاي��ا ج��س��ده خ��ط��وا ش��روخ��ًا عميقة

معي زهرة

بأعصاب باردة..

إذًا كيف سنلتقي ؟ !

بأعصاب ب��اردة ابتسموا ،بينما ك��ان قلبه
يتوقف عن النبض واالرتعاش.
******

******

******

******

ينهمر المطر..

قريبًا من قبره..

يركضون تحت خيوطه..

قريبًا من ضفاف روحه..

تتبلل أجسادهم برشقات متواصلة..

قريبًا من غفوة األبد..

ينفر الدم من أوردتهم ،ويسقطون مضرجين

يخبو صوت بكائها تارة..

بالموت..

وتارة يعلو نشيج الفراق والدموع.

واحدًا ..واحدًا..

******* *******
ّ
الممدد على نقالة الموت..
لم تصدق بأن

هكذا يوقفون جري الغزالن عن الصعود إلى

هو بعينه ابنها الوحيد.
******

*******

قمم الجبال..
هكذا ينهمر الموت على المدن
ّ
والسهول والتالل.

موعد من حياة ففاجأه الرصاص..
كان على
ٍ

*******

لم يكن يفكر بموته على هذه العجالة..
ِّ
كان يحلم بالرجوع إلى ظل سنديانة..

وجع يقصم ظهر الجبل..
وجع يبدد حلم أطفالنا..

إلى نبع ضيعتهم أسفل الوادي العميق.

وجع على مداخل الروح..

******

*******

تروح جهة الجبال..
ُّ
ً
تحط قنديال على صخرة شاهقة..
وتنتظر عودة الطيور.
****** ******
عنوة خطفوه إلى الموت..
لم يعد من سبيل ألن تسند رأسها
على تخوم صدره المبلل بالنجيع.
******

*******

******

كثيرون شتتهم الوجع..
كثيرون مضوا..
على وقع خطاهم فتحت نوافذ القلب
ً
وأطلقت صرخة مكلومة في وجه الظالم.
****** ******
ّ
اقترب من أرواح��ه��م ،وشدهم إلى ساحة
الضوء
ّ
فلربما يشاهدون تجاعيد حقدهم في مرآة
السماء

بعد اآلن لن تراه نائمًا بوداعة تحت عرائش

اقترب ..لعلهم يتوقفون عن سفك الدماء..

النجوم

اقترب ..كي يتعرفوا إلى حقيقة القتل

بعد اآلن لن تبحث له عن فيء آخر ُيظله من

الذي يقتنص أرواح الجميع.

( َ
وأنت أيضًا يا صديقي الفتى الحزين...
َ
ترحل بعيدًا !! تحية ،تحية الوداع لك في هذه الليلة
َّ ...أما أنا فما ز ُ
أرض غريبة...
لت ذاك الضيف المتعب على
ٍ
ِ
أهيم مثل مسافر متأخر وراء الجمال ...ويضحك الجمال )

الشاعر :ألكسندر بلوك

غلب ساري النعاس فنام على األريكة في آخر المقهى ..كان مرهقًا وعيونه تحرقه،
وجسده يؤلمه :القدمان ،المناكب ،وفقرات الظهرَّ ،فما أن رمق األريكة العتيقة في ركن
نوم يثقله الشخير...
المقهى الذي بدأ يلفظ َّزبائنه ..حتى جلس عليها وغط في ٍ
َ
تخيله الساقين المتباعدتين لزوجة صاحب المقهى ،وقد َحنت عليه
كان آخر مشهد
تذكره بالحساب ،عالمات النوم بالنسبة إليه ُمسيطرة باستمرار ...ذلك الشبق الجنسي الذي
ِ
يمتزج لديه بكل الدوافع ..والملذات التي تعودها ...النوم ،والطعام ،والتدخين وشرب الماء
البارد...
َّ
طوقه العم فتحي النادل من ياقة قميصه المهترئة ،وقال:
“هيا رتب كل شيء بسرعة ،حان وقت اإلغ�لاق ...نهض يجرجر قدميه ببطء ليجمع
الفناجين واألكواب الفارغة ...ينقعها في المجلى ويجمع الكراسي .صاح صاحب المقهى
َ
بصوته الرخيم من َ
دون أن يلتفت إليهّ :
جيد ..يا َولد...
طبق الكراسي
بشكل ٍ
ٍ
َّ
بهدوء
يتضوع في المحل
امتألت ردهة المحل بجسد الزوجة االسفنجي البدين ،الذي
ٍ
ٍّ
وغادر آخر الرواد .ذهب العم فتحي النادل
اخطبوطي ممتلئ بالثقة ..أطفؤوا األنوار الرئيسة،
َ َّ
إلى صاحب المقهى ،فوجده وزوجته يراجعون الغلة ..وبقي ساري ينتظر وحده .سحنة
ِّ
متكسرة .حمراء خالية من البريق،
وجهه .تحت النور الخابي تبدو ترابية بال مالمح ..عيونه
ٌ
ٌ
والقسم الذي يظهر من ساقيه في نهاية بنطاله القصير ..رفيع جالد ..بارز العظم ،وقد نبت
بالجلد المتين...
فيه الشعر الناحل ِ
عاد إلى األريكة ذاتها .خامره الشبق نفسه ،وهو يبحلق بشراهة في أرداف المرأة المترهلة
على أركان الكرسي ..بدأت تسيطر عليه ثانية نوبة النعاس الثقيلة ..ألذ لحظات النوم تلك
التي تنتشله منها دائمًا يد العم فتحي النادل وهي ِّ
تطوق ياقته العتيقة ..ويقول :هيا..
َ
هيا ..حان موعد اإلغالق ...يا َولد....
يسحب بقوة الباب الحديدي الكبير ..ويطفئ جميع األنوار ..يمتد أمامه ظالم دامس ..غمر
الموائد والكراسي والزجاج ..يدلف صاحب المقهى خلف زوجته ..يتناول منه العم فتحي
النادل رزمة المفاتيح التقليدية ..وينداح الجميع بسرعة في الشوارع المظلمة التي َّ
تتفرع عن
المقهى ..لم يعد النعاس يراوده بعد تلك “األركيلة” الثقيلة ..الطريق إلى الكوخ الموجود
َّ
ّ
ويمر بالحارات واألزقة الضيقة..
تحت السلم يخترق الساحة الرئيسة ،والشارع العريض..
ليس فيه سوى ما يحمله على جسده ،وأقل القليل ،وليس فيه هواء.
يعتن
ألم
هو؟!
أين
النادل..
زوجة صاحب المقهى العمالقة .كانت تصرخ بأعلى صوتها “
ِ
بطلبات الزبائن؟
َّ
ّ
المعدني ..شرع يلملم األكواب وفناجين القهوة الفارغة ..يتوارى خلف
اهتز الطبق
الشجيرات ،عند بركة الماء ،يسحل أقدامه على بالط المقهى ..يمعن النظر خلسة إلى زوجة
صاحب المقهى ..عندما يراها في نومه عارية ..تكون دائمًا هي المسيطرة ..ويصحو من
أحالمه وهي دائمًا تصرخ في وجهه .كم كان يرتاح لبالط المقهى الذي هو أرحم على أقدامه
َّ
بالمطبات والحفر؟! هل سيتناول في الصباح مع العم
المتعبة من أرصفة المدينة المزدحمة
ََ
تبغ واحدة ...أم لفافتين..؟
فتحي النادل ،أكلته الشعبية المعتادة ..كما فعل اليوم؟ لفافة
ٍ
اقترب ساري من المنعطف األخير للشارع المؤدي مباشرة إلى الكوخ الذي يسكنهَ -
ويبرح
نوم عميق؛ حيث لن ينام سوى بضع ساعات،
جميع العالم ينتظرون سقوط الشفق.
يغط في ٍ
ويعود إلى المقهى في الصباح ،بعد أن َّ
شيع أحالمه المتعبة هناك....

 2012 /5/26م 6 -رجب 1433هـ
السنة السادسة والعشرون

ركن هادئ
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عزيز ن�صار

ّ
ّ
يرتاد مقهى الركن الهادئ ،ويحتل كرسيًا يطل على الشارع،
يضع نظارته األنيقة على وجهه ،يفرش جرائده على المنضدة،
ويلقي نظرة عجلى على إحدى الصحف ،يهز رأسه «هذه أخبار
وردت في التلفاز مساء البارحة».
ُ
وضجيج الشارع يسلب
يقلب الجريدة ويستغرق في قراءتها،
المقهى الهدوء والطمأنينة .تندفع السيارات بسرعة شديدة،
وتعلو أبواقها الصاخبة ،يرتفع صوت فرامل سيارة ،تتوقف
ّ
ويمد الركاب رؤوسهم منها:
السيارات
كفيف يمشي وحده في الشارع تصدمه سيارة.
ّ
األعمى أعمى البصيرة ،كيف ال ينتبه السائق لمن يدق
بعصاه األرض؟
يأتي شرطي ينفذ من السور البشري الذي يحيط بالضحية،
ويؤكد أنه يحتاج إلى إسعاف يتحرك المصاب ّ
متأوهًا تنظر
عيون إلى الجسم الملقى على األرض ،وال تجرؤ أخرى على النظر
إليه .يحملونه في سيارة وينقلونه إلى المشفى.
يقول السائق:
لم أستطع أن أتفادى صدمه.
يلتف آخرون حوله ويعيد روايتهُ .ينزل قارئ الصحيفة نظارته
ّ
المتجمع أمام المقهى .يرى أن الحادث ال
األنيقة ويلمح الحشد
يستحق االهتمام ،يبسط جريدة أخرى بين يديه ،ويتابع ما يجري
في العالم .تلتمع عيناه وهو يضع خطًا تحت خبر يثيره .يجيء
عامل المقهى بفنجان قهوة ،فيرتشفه بهدوء ويفكر أن يكتب
زاويته القادمة في صحيفته المحلية .يقترب منه رجل ويقول له:
يخاف الناس من عبور الطريق ،ويقفزون بين السيارات
مبتعدين .لماذا ال تثيرون قضية الحوادث؟
يتساقط الرذاذ .تقطع الشارع سيدة تبدو في الستين من
عمرها .تسرع في سيرها ،والسيارات كسيل متدفق .تتزحلق
المارة ّ
السيدة ،وتقع على األرض ،يهرع أحد ّ
ليمد لها يد العون.
يوقف آخر سيارة أجرة تحت المطر بينما كانت تتلوى ،وتصيح من
األلم .تنطلق صيحات:
ّ
ُ
ّ
لقد كسرت ساقها .عظم المسنين هش يتفتت بسرعة.
قد يكون األمر سليمًا.
هو الطيش وسوء التقدير يجب تحديد المسؤولية.
تمر السيارات الواحدة بعد األخرى كوحوش شرسة.
ّ
لتستقر على الجريدةُ ،يعلمه جاره
ُينزل الصحفي نظارته
على الطاولة القريبة ما يحدث ،وأن رذاذ المطر لم يغسل الشارع
المغطى بطبقة من التراب ،وهذا يؤدي إلى االنزالق .يرى الصحفي
أن األمر ال يستحق االهتمام ،ويتابع قراءة الجريدة المنشورة أمامه
ليعرف ما يجري في العالم .يعجبه خبر مترجم ،ويضعه ضمن
دائرة حمراء “ أودى حادث أليم بحياة شاب يقود سيارة على
إحدى الطرق السريعة ،وقد روى الصديق الذي يرافقه أنه قال له:
هل تراهن أننا سنصل خالل دقائق قليلة ؟
قال الصديق:
هذا مستحيل مهما تكن ماهرًا.
انطلق الشاب بأقصى سرعة فوقعت الحادثة الفاجعة «.
يفكر الصحفي أنه ال يجوز الرهان على الوقت ،لكنه ال ينتبه
إلى أحداث ّ
أشد غرابة وإثارة تقع في بلدته .يثرثر الرواد بأصوات
مختلطة:
لماذا ال ينشئون نفقًا؟
أصبح الشارع صاخبًا ،وكانت السيارات نادرة ،وهي اآلن على
جانبي الطريق وفوق األرصفة.
ّ
المارة بطمأنينة وأمان،
الطريق يحتاج إلى جسر ليقطعه
ّ
وهناك أطفال ومسنون يجب تأمين الحماية لهم.
يرتفع الضجيج في مقهى الركن الهادئ ،وينهمك الجالسون
في مناقشة مشكلة السرعة ،وحوادث المرور وحاالت اإلسعاف.
يلتفت الصحفي إليهم يجد أن أحاديثهم ال تستحق االهتمام.
يعاود قراءة جريدته المبسوطة أمامه ليتابع ما يحدث في العالم.
يبتسم فجأة ،وقد عثر على خبر يستهويه وقع في أحد البالد
البعيدة ،فقد دهست سيارة قطًا ،نزل السائق وحمله في سيارته
لمعالجته بكل رأفة وحنان.
ٌ
عثر الصحفي على خبر آخر أعجبه كثيرًا ،فقد هرب فيل من
السيرك وصدم عجوزًا ،فقامت الدنيا ،ولم تقعد وكتب اإلعالميون
مئات الزوايا وأطالوا في تحليل هذا األمر.
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ما ُ
دمت أكتب
|

عز الدين �سليمان �سليمان

ما دمت أكتب شعرًا مبدعًا عبقًا
ّ
لن ينتهي الزهر من تمشيط غرته
يخترق زعيق سيارة اإلسعاف الفضاء ،يتساءل رواد المقهى 		
عما يحدث في الخارج ،يتجه أحدهم نحو الشارع يرى أن حركة
ٌ
ً
عال بغابتنا
شجر
ينتهي
لن
المرور قد توقفت ،ويلقى عند المنعطف رجال مسنًا مغمى عليه،
ٍ
على العصافير من إلقاء حكمته
وقد صدمته سيارة سوداء كبيرة توشك أن تطير .يقول صوت		 :
الشك أن أحد أبناء المسؤولين يقودها.
الغيم يمشي وراء الشعر منسكبًا
الحشد
من
الشرطي
يطلب
يهرول نحو الضحية العابرون.
ّ
ّ
ال يشرب الغيم إال عذب خطوته
االبتعاد عن المصاب .ويشق مكانه بين المجتمعين ويقول محذرًا		 :
ٌ
ال تلمسوه فقد تؤذيه الحركة .سيارة اإلسعاف قادمة.
ما دمت أكتب فاألدغال كاسية
تقف السيارات عند المحتشدين ،وتعود من حيث جاءت.
ّ
لن ينتهي النبع من توزيع ثروته
المسن الملقى على األرض		 ،
تختلس امرأة النظرات إلى الرجل
فتصاب باإلغماء وتقع في الشارع .يحمل رجال اإلسعاف المصاب
والفجر يرسم في اآلفاق وردته
والسيدة المغمى عليها.
لن ينتهي الفجر من تلوين وردته
		
ترتفع األصوات:
زوجته؟!
أو
الضحية
قد تكون قريبة
وال أغالي إذا ما قلت :ذات دجى
السائق ال ذنب له.
َّ
ٌ
تشهى دفء قبلته
شهاب
هوى
هل يبقى حب األزواج إلى هذه السن المتقدمة؟ وهل يصل 		
َّ
ما َّ
الحب إلى هذا ّ
حوم النسر إال في فضاء يدي
الحد؟
ٌ
ُ
منشغل في ِّ
حب ذروته
والنسر
تطلق سيارة اإلسعاف بوقها ،ويشير شرطي المرور إلى		
العربات المتوقفة ،وينظم السير من جديد .ينتبه الصحفي إلى
ً
ما ُ
دمت أكتب يبقى البرق متنقال
أصوات رواد المقهى .لم يتبين ما يقولونه الختالط األصوات.
ذرا السماء ،ويندى صوت مهرته
يلتقط سمعه بعض كلماتهم .يلقي عليهم نظرات تائهة		 ،
ويحاول أن يعرف المعاني الغائبة من األحاديث التي تدور
لن ينتهي ٌ
عشق جارته
من
قمر
ِ
بينهم:
ّ
ّ
لو أنها سهرت في غير حضرته
حوادث متالحقة ال نهاية لها .أصبحنا نتوقع المصيبة بين		
ٌ
لحظة وأخرى.
ُ
ّ
صرت منطفئًا
ولن يقول عجوز:
يجب تشديد العقوبة بحق الجناة.
ٌ
وموقد فيه يبكي موت جمرته
الشوارع غير مهيأة لسيول السيارات والسائقون متوترون		
مستعجلون.
شفة
ما دمت أكتب لن يبقى على
ٍ
إبل.
رعاة
كأنهم
السير
بأنظمة
يلتزمون
ال
الناس
ٌ
ُ
سكرته؟
صحو ،أيصحو بعد
في الكرم
		
ِ
أتيت منذ أيام من بلد كان أهله بدوًا ،وهم يتقيدون بقواعد
ِّ
السير وإشارات المرور.
فاتنة
عيني
والورد يمشي إلى
ٍ
ينطلق صوت آخر:
من يسأل َ
الورد عن ميعاد رقته؟
		
يلتزمون طوعًا أو بالقوة ّ
البد من المحاسبة.
يتابع الصحفي البحث عن أحداث تقع في بالد نائية تكون
يداعب العطر أهدابًا ،يكحلها
موضوعًا لزاوية قادمة.
وفي سواد المآقي همس لهفته
		
يندفع شاب ،يدير في المقهى نظرة فاحصة ،يتوقف عند
حورية البحر المت بحرها ،وبكت
إحدى الطاوالت ويقول ألبيه:
َّ
جيدة.
وقع حادث ألخي وحالته
وقد تمزق عنها ثوب زرقته
		
ماذا عن السيارة؟
وربما عشقت شعري ،وتخطبه
تحطمت وتجري الشرطة تحقيقًا.
لم يكترث األب لألمر ولم يبرح مكانه ،وقال:
وربما اغتسلت في ماء خضرته
		
األمر ال يهم .سأشتري له سيارة جديدة ،وإذا ّ
َّ
الحادث
ب
سب
صلى لشعري ٌ
ّ
عطر حين غازله
أضرارًا فإني أتكفل بها.
صلى له ،كيف يغفو بعد سجدته؟
		
يتابع االبن:
ّ
متان.
مهش
وساقاه
رجل
أصيب
ٌ
ّ
وكم يقبلني فجر ،ويسألني:
غادر
يتصور.
مما
أخطر
األمر
أن
وجد
نفسه،
األب
يتمالك
لم
ّ
ُ
النهر من تقبيل ضفته؟
هل يستحي
		
هو وابنه المكان .في الطرف األيمن من المقهى يقول أحد القضاة
المتقاعدين:
تصحو العصافير من أهداب غفلتها
تستحوذ ّ
الحقيقةً .يمكن أن نناقش
عن
البحث
فكرة
علي
ً
إذا صحا الشعر من أهداب غفلته
مرة ،ومرة أخرى من وجهة 		
حادث السير من وجهة نظر الضحية
ّ
ُ
َّ
نظر الجاني ،ومرة ثالثة من وجهة نظر تتمتع بالحياد.
والحسن كان عصيًا في متارفه
قال رفيقه المحامي:
عصفور بأيكته
مغردًا مثل
		
ّ
ٍ
يتوصلون إليه ،وقد تتناقض
قد يرتاب المحققون في ما
وحين ناداه شعري ذاب مرشفه
الشهادات أذكر قصة عن سائق أكد أحد الشهود أنه كان مسرعًا،
َّ
وقال آخر أنه صدم
وقطر الشوق من عنقود بسمته
السيارة المحاذية للرصيف من الجهة الخلفية		،
وأفاد شاهد ثالث ّأن السائق لم يكن مسرعًا ،وأن الصدمة من
ّ
ٍّ
شقي وراء البؤس منطرح
وكم
الجهة األمامية ،أما الشاهد األخير فأكد أنه ليس هناك سيارة
ّ
يخفف الشعر من ّ
إطالقًا.
حران دمعته
		
ينشغل الجالسون ب��ح��وادث السير وشؤونهم اليومية
جهل فكيف له
وإن تمادى أخو
ٍ
الصاخبة.
أن يطفئ النار في أشواك نقمته
يرفع الصحفي رأسه ُويجيل ببصره في المكان ،ويعود إلى 		
متابعة ما يحدث في العالم بإحدى صحفه المفروشة أمامه في
ورحلة الشعر في الدنيا قيامتها
مقهى الركن الهادئ.
على الظالم ،وقالوا :بعض رحلته
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األدب ٌ
فن جميل وربما هو أرقى الفنون وأشملها ،ويكاد األديب الفنان يحمل كل الفنون في
ُُ
جعبته ،فيصدح بموسيقى عذبة ،وينحت نصبًا خالدة ،ويرسم أروع اللوحات .ال تسألوا الرسام عن
تفاصيل لوحته ،وال تستخفوا بما لونت ريشته؛ فقد تجنح به شهوة الخلق ،ويستبد به الخيال؛
فيستولد من أعماقه مخلوقًا ّ
يحم ُله ما يحب من سجايا ،ويلبسه ما يشاء من خصال ،وينطق من
ّ
خالله بما في داخله من مشاعر ،معبرًا عن ذاته ،مفصحًا عن معاناته ،ومن هنا أبدأ قصتي هذه:

ُ
وقفت واأللم يعتصر فؤادي من ذكريات طويلة ومريرة لحياة قاسية عشتها،
وحيدًا
كافحت بقسوة حتى االنتحار ،وتعاملت مع مختلف األصناف البشرية ،من أقرب الناس الذين
شاركوني الرحم نفسه ،وزرعنا صلب واحد ،كافح هو اآلخر وعانى ورضي بالقليل من ِن َعم
ّ
ذرية تخلد ذكره ،ولم يخب ظنه في نجاحهم ،فرحل قرير
الحياة ،مختصرًا أحالمه بإنجاب
ٍ
ّ
العين ،وإن كان قد فشل بالعدل بينهم لتدخل اآلخرين ممن ال يستطيع مخالفتهم..
كما تعاملت مع الغرباء بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ،ومع الجميع كنت واحدًا في
أنه
بصدق وإخالص حتى انكشافهم على
تعاملي
ٍ
ّ
حقيقتهم ،سامحت بكل الحب ورأيت ّ ً
طوية
المقياس الصحيح لإلنسانية الحقة في التعامل ،وتكشف لي أن بعض الغرباء أصدق
ّ
أخ لك لم تلده أمك) وبقيت محتفظًا
وأكثر حنانًا من أقرب المقربين ،تصديقًا للقول (رب ٍ
بمقياسي هذا لالختيار ،كما بقيت على ما خلقني الله عليه من صدق المعاملة وكرم التسامح
وهجر السوء والمسيء ،أنأى بنفسي عن الحسد والحقد والنفاق ،فوجدت الراحة حيث أنا.
ِ
ُ
ّ
وقفت أمام الجسد المدثر باألبيض ،ال يظهر منه إال الوجه .يا
عيني،
وحيدًا والدمع يمأل
إلهي ...هذا الوجه النضر األبيض ّ
مشر ٌب بحمرة العافية وحيوية الشباب وعنفوان القسمات.
ُ
وألق
يفتر عن طيف
عيناه السوداوان تنبئان عن أصله العربي ،وثغره
ِ
ابتسامة الرضى ِ
العذوبة ،يكاد البيان يتفجر من جوانبه...
يا إلهي ...هذا الوجه أعرفه جيدًا؛ فمن هو؟
ّ
المسجى أمامي ال يظهر منه إال ٌ
ّ
وجه ّ
حي ويكاد يتكلم؛ من
من هذا المتلفع بالبياض،
أنت؟ سألته.
لم ُي ِجب ،غير أن ثغره تململ فاضحًا شبه ابتسامة...
ّ
كم أنا سخيف ،أكلم جثة غريب! ال ال ..ليس غريبًا ،إني أعرفه ومازال حيًا ..آآآ ...لقد عرفتك؛
أنت..
ماذا ،هل جننت؟ أم أني أتطلع بالمرآة؟ أم أني في كابوس أو حلم رهيب؟
ً
رحت أتحسس جسدي وأطرافي ..ثم دنوت منه قليال ،وتراجعت خائفًا.
غير معقول ،هذا أنت؟
بأهداب مقلتيه قال نعم ،ولكني ميت أال ترى؟
يا إلهي ..وأين أهلك الذين منحتهم كل ما لديك من حب وحنان؟
ّ
أين الخلص من أصدقائك وكنت تحسبهم أقرب إليك من األهل؟ وحيدًا تركوك ترحل
َ
َ
دون وداع ،دون ع َبر ِة فراق أو آهة ألم ،هكذا دون مشيعين تذهب إلى رمسك لتغيب إلى
األبد ،سأبكيك بصدق ألني أعرفك جيدًا ،سأشيعك بحرارة ألني أنت ،وحيدًا ترحل إلى عالم
الملكوت يا من شاركت الجميع في كل ما لديك.
المتوهج كنجم المتألق كالنورّ ،
ّ
شعت عالمات رضا وارتياح.
من وجهه
ّ
الشجاعة ألسأله كيف مت؟
بعض
هالني المنظر المطمئن ،فأخذت منه
ُ
ُ ّ
ّ
ومثل بي ،لكني لم أمت.
مصححًا بإصرار :أنا لم أمت ،قتلت،
انتفض الوجه
ومن قتلك ،ولماذا؟
قل قتلوني ...كثيرون هم .قتلني ذلك القابع في مكتبه محتضنًا العديد من الهواتف،
ّ
يخبئ تحت ردائه مسدسًا ضخمًا ،مدفعًا متعدد الفوهات ،أصفر الوجه بال علة ،يخبئ عينيه
بنظار ٍة سوداء ينزعها ثم يعيدها في اللحظة مرات ومرات ،وزرقة عينيه تنبئك عن هجنة
جيناته ،تحجب نظارته عنه كل ما حوله وأمامه ،مكتفيًا بما يراه في داخله من شهوة التملك
وغريزة األذى ،إلشباع نفسه المريضة باقتراف وحشية البطش.
ً
قتلني ذلك المدير المختبئ بأتباعه وسرق كل حقوقي مستغال غيبة القانون.
قتلني ذلك المأجور الذي باع ضميره بخسًا ليغتال الوطن وأبناء شعبه الشرفاء.
قتلني أولئك المتلفعون بالدشداشات الفضفاضة تخفي بطونهم المندلقة وأردافهم
ً
وبيوت
غرف سوداء،
ٍ
المترهلة ،إرضاء ألسيادهم ،ملوك القتل واالستكبار ،القابعين في ّ ٍ
بيضاء أو زرقاء أو ال لون لها ،يغطون مؤخرات رؤوسهم بقلنسوات ،أو يركبون عليها َّ
عات
قب ٍ
طاولة يرسمون الخرائط ويجرون الحسابات المعقدة لسرقة األوطان وقتل
برجية منكبين على
ٍ
ٍ
الشعوب.
قتلني ...وانطلقت من أعماقه زفرة جريح حارقة ،وأغمض عينيه على دمعتين كبيرتين
تدحرجتا فوق وجنتين متوهجتين...
ّ
متفحصًاُ ،ص ِعقت ...كان صدره مفتوحًا كمغارة،
دنوت من الجسد المغطى أزيح الكفن
ّ
حدقت في جنباته وصرخت ..أين قلبك؟
أعطيته لتلك التي احترق قلبها لفقدي ،فزغردت بوداعي وأمسكت بأذيال الوطن.
وأين ذراعاك؟
تركتهما ألبنائي ،يجابهون بها قسوة الزمن اآلتي وضنك األيام.
وأين ساقاك؟
ّ
زرعتهما في أعالي الهضاب سنديانتين تشمخان عاليًا ،ليعلق أبنائي عليهما راية
الوطن.
ودمك؟
رويت به تراب الوطن ،ليزهر شقائق حمر ونجومًا خضر...
يا لروحك الطاهرة المعطاء
سالمة ظلت وسمت إلى خالقها تشكو له ظلم الحاقدين...

األغاني..
|

ُ
رمل الطريق..
صوت أجدادي على ِ
ٌ
الماء َ
ذاب
وإصبع في
ِ
ٌ
وجدول
ُ ٌَُ
هجرته جندبة
أفاقت من حضارتها
على وقع الحريق ..
في مر ٍة..
َ
ّ
نعيقهُ
هز الغرابُ
ُ
أقدام موتى
فتراكضت
ُ
َّ ّ
َ
وشاية
قبلتها األرض دون
ٍ
َّ
غنت لها
َ
واستمطرتها الشوق
َ
العناق
فاضت في
ِ
َ َ
ولم تخف
ال تستحي من قبلة في الفجر
ُ
ّ
قد َمها الفراق
مطر تفيض..
وكانت األرض على ٍ
النازلينَ
ٌأم ُ
طريق
تنام على
ِ
غي ُبها َض ٌ
وال ُي ّ
جيج في المكان..
ُ
القدمين
والوحل في
ُِ
َ
ٌ
شوك َص َّمغ ُ
ته األرض
واحد
برسم
كي أنجو
ٍ
ٍ
ُ
في خطوتي األولى..
وحين ُ
َ
أرجع نائمًا في
َّ
الوقت
ُسك ِر
ِ

كمال �سحيم

َ
ُ
ٌ
ذكريات،
تهرول حول نعشي
قب ُل َ
ال أرى أمي ُت ِّ
وجهها
ُ
التراب
ينز مع
ال أرى أحدًا ِ
ِ
ُ ِّ
وليس لي في كل وقتي
ٌ
ُبرهة كي أنجو من عتب الفراق..
الذاهبون معي تراجع خطوهم
سملوا الحنين..
وصفقوا في كف من
َ
يعزون األيادي
وقفوا
باأليادي..
ُ
قالت األرض ترجل عن منامك،
َ
ُ
الظالم
اآلن يوقظك
الموت
مع الذين تمهلوا في
ِ
َ
ُ
ُ
البهاء بروحك الماتت
يجمعك
كثيرًا في الحيا ِة
َ
ُ
َ
وليس يقتلك الحنين إلى اللغات..
ٌ
مسافر
اآلن ..منذ اآلن أنت
َ
وحل روحك
في ِ
َ
َ
هواء وال سماء وال غيوم
ال
اآلن ..منذ اآلن أنت مقامرٌ
في وقتك الذهبي
ُ
ينث ُرك الضمير المستعار..
على ردائك ُح َلم أيام تشف
على عيونك..
في لسانك..
الندية
من أصابعك
ِ
في الكتابة والطريق..
اآلن..منذ اآلن أنت مغامرٌ
قلبك
في نبض
ِ
كلما سألتك روحك
َ
هل تحب الليل والزوار..
ُ
ُ
تضحك في فصاحتك الحروف،
وال يعيرك حارس األقمار
حلمًا..
ٌ
اآلن ..منذ اآلن أنت مكبل
بفراغ وقتك
ال شاي عندك
ال نساء
وال حليب
أقمارك السبعة
وحب عاندتك األرض فيه
تسامروا حتى الصباح
وقت
لكنهم من بعد ٍ
يرغ ُمهم فراغك
سوف ِ
أن يكونوا طيبين..
اآلن ..منذ اآلن أنت ملقنٌ
َّ
كل الكالم..
ُ
تعرف ما تجيب..
فكيف ِ
اآلنَ،
اآلن منذ
أنت..
َ
أنت..
وال سواك..
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عانس
خريف
ٍ
ٍ
نهاية ُ
|

جيكر خور�شيد

في ليلة قارسة من ليالي ُ
الطويلة استيقظت عيناه
الع ُم ِر
ِ
ٍ
ٍ
وآهات
حسرات
فارغة مألت قلبه
المتعبتان المثقلتان بحيا ٍة
ٍ
ٍ
ٍ
ً
حارقة ،وجروحًا نازفة ،نظر إلى الشارع من خالل النافذة الصغيرة
ّ
يتحرك
بالغة أناسًا
بصعوبة
لغرفته التي استحالت سجنًا ،فلمح
ٍ
ٍ
ّ
ُ
نفسه ّ
الزمن ّ
متأوهًا:
حدث
سباق مع
جنونية كأنهم في
بسرعة
ون
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
 يا لتعاستي! ال ريب أن ثمة من ينتظر عودة هؤالء الناس بفارغً
الصبر! َّ
طويلة ..العنًا الزنزانة التي يقبع فيها
ثم أطلق تنهيدة
ٍ
ٌ
والقوقعة التي فرضها على نفسه ،فها هوذا وحيد ال يترقب أحدًا
ُ
وال ينتظره ٌ
أحد ،ومن شهور ألقى به المرض طريح الفراش ،وخالل
ّ َ
ّ
ً
تلك المدة لم يزره مخلوق ،لعله يواسيه أو يخفف عنه قليال م
ّما يعانيه ،رفع رأسه إلى السماء ،تأمل نجومها المتأللئة ّ
مليًا
ّ
 ،أبصر فيها نورًا مبهمًا تعلقت به باصرتاه ،فاسترجع من خالله
ّ
ُ
شبابه ،كهولته ...واآلن شيخوخته المبكرة ُ
المحتضرة،
طفولته..
ّ
ترقرقت عيناه بدموع الندم ،ولكن أنى ينفع الندم بعد فوات األوان؟
ً
بزوجة ّ
صالحة وبيت صغير يمألانه أطفاال وحبًا
محب ٍة
كان يحلم
ٍ
ٍ
يسع إلى تحقيق حلمه الوردي ذلك متذرعًا بأنّ
وسعادة! غير َّأن ُه لم َ
ّ
الوقت لم ُ
كالنسر ُّ
حر
يحن ،ظانًا ّأن الحياة هكذا أهنأ وأجمل ،فهو
ُ
ّ
ال حدود لحريته ،فلماذا يقيد حياته بنفسه؟
ّ
ُ
ُ
ُ
أغرته الدنيا بزخرفها حتى فوجئ بالخريف يباغت عمره،
ُ
ُ
جسده الواهن ،فراوده شعور بالغ األلم زلزل كيانه
وباألسقام تغزو
ّ
ّ
حين أيقن من قرب نهايته ،وأنه لم يخلف وراءه أثرًا للذكرى!
ُ
أمسك بلفافة التبغ ويداه ترتعشان كورقتين خريفيتي
ن جافتين ،أشعلها وسحب نفسًا عميقًا منهاّ ،
ثم ترك دخانها
يخرج من فمه ومنخريه بطيئًا كثيفًا حارقًا حرقة سنين الحرمان
والغربة التي أمضاها تائهًا في براري الحياةَّ ،
بوخز في قلبه
أحس
ٍ
المنهك ّ
هم َبالصراخ ،ولكن لمن سيصرخ؟ ومن سيسمعه؟ أدرك أ
ُ
ن حتى الجدران لن تصغي إليه بلع صراخه ،وحاول اإلمساك بالقلم
ّ
صمت طويل ،ولكنه سرعا
هاربة من غبار
ليكتب بضع كلمات
ٍ
ٍ
ن ما أنصرف عن   المحاولة   مدركًا ّ
أحد سيقرأ هذه
من
ما
أن
ٍ
صفحة في حياته .
الصفحة المهترئة التي كانت آخر
ٍ
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َل ِك في َج َس ِدي َش َج ٌر
|

َ
َّ
َ َ
رت
أنت ـ ِب ِ
روحي انفج ِ
ك َما النبع ـ ِ
َ ُ ُ
َ َّ
ـور
وشك ِ
لت دفق العط ِ
شج َ َ
ب َأ َ
ـامدة
اري اله ِ
ِ
الم َك َ
َك َما َع َبق ِّ
الدفء ََّلمـا ُي َغ ِّط َ
ـان
َّ
َو ُي ُ َ َ
سِ
ِ
علن وقت ِ
وار ِ
انطالق الن ِ
ُ
ُ
َ
ـاردة
في
المـد ِن الب ِ
َ ِّ َ
الورد
أسيدة
ِ
َ ٌ َ ُّّ
ـوء
أنت رسم ِمن الض ِ
هل ِ
ٌ
أنت َعـصفورة
أم ِ
َّ
َ ََ
قلبي
دخلت ِعش ِ
َ
َ
احـدة
غريد ٍة و ِ
ِبت ِ
***************
َُ ُ
أغصنًا
ُ
ُ َّ
الورود
يك ...،كل
ِ
أ ُس ِّم ِ
َّ
ألنك َد ٌ
الورد
وح ِم َن
ِ
ِ
َ
َيلت ُّم في َورد ٍة
ُُُ َ
نت
حلمي أ ِ
َ
َ َ َ َّ
َ
الورد غير ِك
ال أتنف ُس في
ِ
َ
نت َّال ِتي َأ ِح ُّب َب َن َ
فس َج َها،
أ ِ
َ َ
َو َسن ِابل َها
َلك في َج َسدي َش َج ٌر ال َي ُم ُ
وت،
ِ
ِ
َلك ُ
الح ُّب
ِ
َ َّ ُ َ َ ُ
الب َد َّوية
أيتها
َ َ َ
َ
َ
الح َد ِائق ق ِلبي
رت
أنت ص َّي ِ
ها ِ

َ
َ
عب َق َ
رت ِني َ
الم ِاء
أنت ص َّي ِ
ها ِ
َ
َ
َ
ََ
لت ِإل َّي؟
كيف نز ِ
َ َ َ
ُ َ ُ
طف
هو الح ُّب في لحظ ِة الق ِ
َ
َ
ال ُح َّب قبل ِك
ال ُح َّب َب َ
عد ِك
َ َ َّ َ
يا زهرة الز َنبقة
*********
َ
َ ُ َّ
ُ
َ
نت ـ ِتلك ـ الح ِبيبة ال ِتي كنت
ِإذًا أ ِ
َ َ ُ َ َ ُ َ َ
مل
أبحث عنها ِبكوم ِة ر ٍ
َ َ
َ
يم
وفي ك ِائن ِ
ات اله ِش ِ
ُ َ
يل
ِ
وفي الم َست ِح ِ
ُ
يك
خ ِذ ِ
يني ِإل ِ
َ َ ِّ َ
يك َي َد َّي
وخلي َيد ِ
َ
َ ِّ َ َ ُ َ
رت َعلى َوط ِني
ف ِإني عث
َ
َ َ
يك
ِبخ َم ِائ ِل عين ِ
َ ِّ
ظلي َمعي
َ َّ َ َ ُ َ
يح أ ِخيرًا
عل ِني أستر
ِّ َ َ ِ َ
ِب ِظل ِك يا وط ِني
*****
ل َم َ
اآلن
ِ
َ َ
ينني في َ
يق
ر
الح
رم
ت
ِ ِ
ُ ُِ ُ ِ
َو َتمض َ
ين َحيث األفول
ِ
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اص��ف حشرج ِتي
أال تسم ِعين ع��و ِ
َ
َو ُبك ِائي ؟
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َأال َت َ َ
انك َس َار ِج َد ِاري ؟
سم ِعين ِ
َس ُأمط ُر َهذي َ
الج َداو َل ِمن َأ ُ
دم ِعي
ِ
ِ
َ ُ َ ِّ ُ َ َ
يني
وألونها ِبأ ِن ِ
َأ َنا ال َأ ِط ُ
ير
ِّ
ألني
ََ ُ َ
ََ
َ َ
اب
فقدت ِغن ِائي ِبمقبر ٍة ِمن خر ٍ
ََ َ ُ َ ُ ُ
َ َ
َ
يم
وأصبحت أسقط في له ٍب ِمن ج ِح ٍ
َ ََ
يني
فال تت ُر ِك ِ

َ
َ َ ً
يل
سماء بال ه ِد ٍ
ََ َ َ
اص ُر ُه
وروضًا ُيح ِ
َجحفل ِمن ُخ ُيول َ
الي َباب
ِ

************
َأ َيا ُغ ُ
صن
َ
َ َ َ َ
َ
أستر ُّد ِك ِمن َغ َ
ان ل َها
يم ٍة ال مك
كيف
ِ
َ
َّ
الت ُّ
وه ِج
سر ِعي في
أ ِ
َق َبل امت َداد ُ
الج ُنون إ َّ
لي
ِ ِ
ِِ
َ
يني خ ِريرًا
ِه ِب ِ
ُ
ُ
ات
ألحل َم ِباأل ِ
غن َي ِ
َّ َ َ َ
ألني ِإذا لم ت ُع ِودي
ُّ
َس َأ َلتح ُق ـ َ
اآلن ـ ِبالش َه َداء
ِ

أمـــنا
يا َّ
|
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ُ
َ
صليت جدًا كي يباركنا ّ
يا َّأمــنا
أسرار الحبق
وقميص عطرك فك َّ
الرماد
َّ ٌ
س ُ
أصم َ
أنف ٌّ
رت الهوينى
ساء ه ِسـفـر العبق
لكنـه
صليت جدًا كي يغلفنا السواد
ِ
ُ
ُ
َ
ِّ
َّ
َ
ِّ
الطفولة
دندنت من مهد
ــقـته من شر ما كان خلق كي يطلع الفينيق طيرًا من ألـق
ِ
و أعوذ بالحب الذي خـلـ ِ
َ َ
ِّ
َ
َ
أغنيات لألمل
يا أمــنا
ويطـهـر األرحام من بئس العــلـق
ٍ
ٌ
ٌ
ّ
ٌ
ٌ
َ
َ
جاء
حزين
صوت
لكنه
نحن الصغار المهزلـــــه
صدأ صدأ ,صدأ صدأ
ٌ
َّ َ
َ
ٌ
ُ
تـبـلــه األلم :
كواهلــنا العتيــــدة مثقلـــه
أثقال
خسيس في ضمائرنا َم َرق
مال
من غير ٌ ٍ
َ
وعلى فراش ُ
أفكارنا صدأ ,وإن لمعت ُّ
ُ
الفحـــل
العدالة
إبليس
العرب
فحد المقصلــه
ِ
كل األماني في بالد العرب ِ صادرها ِ
شاء ما شاؤوا ,وشاؤوا ما يشاءُ
ُ
َ
الرمــــل
كفضيحة متنقـلـــه
أسرارنا
ٍ
وقعى يبول على ِ
ِّ
َ
فوافق الشــن ُّ َ
الجدود وتبر من سار الهوينى
ِت ُبر
الطـ َبــق
وإلهنا مندوبه في األرض ِ
ِ
ٌ
ُ
ٌ
ــقته من ِّ
بالحب الذي َّ
ِّ
المرياع هل هذا المسير لنا كلينــا
لم ُيسأل ِ
مفتن
شيخ
شر ما كان خلق.
أعوذ
خـلـ ِ
ٌ
أم وحدنا يا سيدي المملوك قد جئنا ّ
الســفينا واألعور الدجال أقنيـــة
يا أمـــنا ,
ٌ
َ
صوت حزين عادني: .....
لكنــه
مائلـــــه.
لفتوى
سرقوا جمالك للتجاره
َ
َ
ال تشتري األعراب إال والعصا معها
سرقوا الخميرة واستطابوا خبزنا
ُ
َ
َ
فلست
بصانع من مائهم ورمالهم طينا عجينا .يا أمـــنا  ,فليعلموا :
تموز يا ضرع السماء
ٍ
ُ
يا أمــنا
أنت البداية والنهاية ,والرحيمة والشديدة
أمطر  ,فإن مياهنا ليست بماء
ِ
ُ
َ
لم يعرفوك ِ بأنك األولى
 ,والحكيمة والرشيدة ,والبسيطة والكبيرة وهواء نا أمسى هباء
ُ
َ َ
ُ
ُ
ّ
ُ
ُ
الجهــله
أخاطب
فكيف
والحقيقة ,والصباح بما انبثق.
أمطر  ,فهذا عهد ســراق ِ الحضاره
ــقته من ِّ
ّ
بالحب الذي َّ
ِّ
لم يقرؤوك ولم
يشموا العطر في قمصانك وأعوذ
شر ما كان خلق سرقوا سنابل قمحنا  ,ونهود سيدتي
خـلـ ِ
َ
األحلى
يا أمـــنا ,
وأرداف السماء
ُّ
فكيف أصافح القتلـــــه
كم أشتهي هذا الرقاد
سرقوا لنا موسى  ,وعيسى  ,واألمين,

َّ
وعشتروت  ,وأحرفًا خطت لكل لغاتهم
تاريخهم.
ُ
المقدس
يجتاحني الغضب
ما بصدري من فؤاد
قهر في دمي يبغي الحصاد
بركان ٍ
َ
بابلَ ,
ِّ
مجد
أشــي َد من جماجم خزيهم أبراج
كيال
موالنا نبوخذ َّ
نص ٍر
يسبي صحاري ,كم تجيد رمالها
أسود,
نفط
ٍ
استمناء ٍ
َ
وملوك ّ
دم من دمى ,مصنوعة في الغرب ِ
حيث الشمس تغرب والنجوم ّ
ودمنا  ,أحالمنا
شرف السماء
ّ
يمزق طائري ّ
القد ُ
وس
كيال
صمت بغائهم
ٌ
ٌ
ُ
حرير
وأعالم
دول
والحشايا من ِخ َرق
ــقته من ِّ
بالحب الذي َّ
ِّ
شر ما كان خلق.
أعوذ
خـلـ ِ
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الـــذي. ...

وفاء لروح األديب

قال  :واآلن ماذا تقول يا عبد الرحيم “؟؟..
نظر عبد الرحيم بعينين ضعيفتين تائهتين ..لم يقل أي شيء ..كانت
الجراح تضرب ضربات متوالية ال ترحم ..قال محدثًا نفسه ”:ماذا فعلت حتى
تقوم القيامة ..ضرب ...إهانات ..تعذيب ..ما فعلته ..ما قمت به ...يتعلق بي
شخصيًا ....األمر ال يمس أحدًا سواي !»..!
المحقق رشدان كان يريد أن ينتهي من هذه الورطة التي وضعوه فيها
 وهي ورطة تحمل ما تحمل من غرابة وخروج عن القاعدة  -ألول مرة فيحياته يشعر بكل هذا اإلحباط واليأس ..كان على يقين أن عبد الرحيم هذا
ً
مجرد رجل مجنون ..لكن الرتب األعلى منه ،اعتبرته رجال مدسوسًا ،وطلبت
منه أن يعرف كل شيء عن هذا العبد الرحيم ،وأن يخرج كل الحقائق من
أعماق أعماقه ..أن يغوص  -هكذا جاءت األوامر  -حتى يصل إلى نقطة السر
عند هذا العبد الرحيم ليكشف كل شيء ..ضرب بقبضة يده على الطاولة
وصاح ”:ماذا وراء هذا الرجل ..ماذا وراء هذا المجنون “؟؟..
عبد الرحيم الذي كان ً
شاردا ،ظن أنه يتحدث عن سواه ،إذ أوحى السؤال
أن هناك شخصًا آخر غيرهما في الغرفة ..لذلك أدار بصره الضعيف وأخذ
يبحث ..لكنه لم يجد غير الجدران والطاولة والكرسي وشخصه الكريم..
عندها عرف أنه المقصود ..
هز رأسه وقال محدثًا نفسه ”:أنا رجل مسكين ..مجرد رجل مسكين..
لكن ال أحد يريد أن يصدق « ..تمنى أن يتخلص بأي طريقة من العذاب
والقهر والضرب ..أرادوا أن يكون مدسوسًا فقال :أنا مدسوس ..قالوا إنه
خطير ومتواطئ ..فأقر بعد الضرب والتعذيب أنه خطير ومتآمر ..لكنهم
لم يتركوه ..لم يعطوه جرعة الموت المريح ..أص��روا بعد ت��داول وتشاور
واجتماعات مطولة ،على ضرورة متابعة التحقيق ..عال صوت رشدان فجأة ”:
يا ابن الكلب ..يا ابن ..أريد أن أفهم ..ماذا جرى حتى تعلن عن استعدادك
لبيع أذنيك في مزاد علني ..؟ لماذا قمت بجمع الناس وخلقت كل هذه البلبلة
التي أثرت على أمن وأحاسيس ومشاعر خلق الله دون وجه حق ...لماذا يا
حمار تريد أن تبيع أذنيك “ ..تابع صراخه ”:ال أستطيع أن أفهم شيئًا يا
حمار ..يبيع اإلنسان أشياء كثيرة ..لكن لم أسمع عن حمار مثلك يريد أن يبيع
أذنيه ..وفي مزاد علني يا بغل !!..”..
َّ
شعر عبد الرحيم أن هناك نارا تأكل كل جزء من جسده ..تمنى  -وكان
يعرف أنها مجرد أمنية خيالية ليس إال  -أن يغرقوه في بحر من الثلج لتهدأ
ضربات هذه الجراح اللعينة ...حتى عظامه كانت تئن ..حاول أن يهرب من جو
الغرفة مفكرًا بالكثير من األشياء ..لكن دون جدوى ..بقي محاصرًا بجو الغرفة
ً
الخانق ،وشتائم المحقق الذي يعتبره على ما يبدو مسؤوال عن كل الهزائم
النفسية وغير النفسية في الزمن الراهن!!. ...
في البداية ،عندما شرح له رؤساؤه أبعاد القضية ،ظن أن هناك نكتة في
ً
صلب هذه الحكاية التي تبدو ملفقة إلى أبعد حد ..قال  -محاوال التملص
من هذه القضية ”:-األفضل أن يرسل إلى مشفى األمراض العقلية “ ..لكن
المسؤولين كانوا يصرون على أن عبد الرحيم هذا مدسوس من قبل جهة
معادية ..
كل واحد  -من الرتب األعلى -كان يريد من رشدان بطولة استثنائية في
الحصول على سر هذا الرجل الغريب العجيب عبد الرحيم ..شرحوا له أن األمر
في غاية الصعوبة ،وأنه خلق للمهام الصعبة ..أقنعوه  -أو هكذا ظنوا  -أن
عبد الرحيم هذا تدرب على ما يبدو تدريبًا يفوق التصور ..لذلك وأشاروا هنا
إلى ذكاء رشدان وثقتهم الكبيرة بقدراته االستثنائية -عليه أن يكون أقوى
وأقدر منه ،وأن يعرف الجهة التي أرسلته ،والمهمة التي كلف بها ،ومن هم
أعوانه الذين سيقلبون الدنيا في كل مكان دون شك ..هناك  -هذا ما شرحوه
له  -زحف استعماري ربما يكون عبد الرحيم رأس الحربة فيه !!
تعب عبد الرحيم من الوقوف . ...أوجاعه كانت أكبر من االحتمال
 ..أراد أن يجلس على األرض ..لكن نظرات وإشارات المحقق أبقته على
حاله ..شعر بانهيار يجتاح كل شيء فيه ...لكن ليس باليد حيلة ..عليه أن
يبقى هكذا ..فكر :ربما يكون الوضع الحالي أسهل من الضرب والتعذيب
بكثير......... ....
خطيبة الشاب رشدان ،ملت االنتظار .قالت عندما حدثها عن عبد الرحيم
وورطة التحقيق معه ”:يلعن الساعة التي ولد فيها هذا المنحوس . ...ما
كان ينقصنا غير عبد الرحيم ...من أين جاءنا عبد الرحيم الزفت هذا”؟؟
وكان رشدان المسكين يبلع ريقه مرة بعد األخرى ،ويؤكد لها بصريح العبارة
أن المسألة لن تحتاج إلى وقت طويل ...األمر كله سيحل خالل ساعات ..أو
إذا طالت األمور عدة أيام ..لكن هاهي األيام تمر وتكر ..وعبد الرحيم يقول
كل شيء إال ما يريد سماعه ..كان في الحقيقة قد وصل إلى آخر درجة من
درجات الغيظ واإلحباط ..فجأة ضرب بحذائه الثقيل على الطاولة وصاح”:
يا ابن الكلب لماذا ال تجيب ..من حرضك على ذلك ..نريد أن نعرف ..كل
شيء سنقتلعه منك اقتالعًا ...حتى اآلن ،ورغم كل ما لقيته من ضرب،
مازلنا نستعمل معك الرأفة ..اسمع سأجعلهم يشوونك كالدجاجة إذا لم
تعترف ...اسأل عني ..يا ابن الكلب أنت مدسوس وهذا أمر مفروغ منه ..قل
من أرسلك ..فقط اسم الجهة المعادية ...أعطنا قائمة مفصلة بأسماء الذين
يتعاونون معك..
عندها ..وهذا وعد ش��رف ..سأحاول مساعدتك قدر استطاعتي ...-

طلعت �سقريق

لك اهلل يا شام...
ِ
...اهلل حاميها

سأقول إنهم غرروا بك”...
عبد الرحيم كان عاشقًا للموسيقي والشعر والمذياع ...سنوات طويلة
وهو ينتظر الفرج. ...يا ألله كم طال االنتظار ..يسمع ويسمع ..يفرك يديه
بانشراح ويصفق عند سماع كل خبر جديد ..يحدث الزوجة واألوالد واألصحاب
عن األخبار الجديدة التي سمعها ،وعن أبعاد هذه األخبار ومعانيها الحافلة
معروف �إبراهيم نا�صر
بالكثير ..بعدها يأخذ في دندنة بعض األلحان ،وأحيانًا يطيب له أن يلقي
ُ
بعض القصائد التي تلهب المشاعر ..كان إنسانا مسكونا باالستماع ...كل
يفلق الحجرا
أشكو إلى الله أمرًا ِ
ُ
من عرفه كان يقول ّإن أهم شيء عند عبد الرحيم يتحدد في أذنيه ..وكان
َ
تآم َر الغرب واألذناب واألمرا
		
يؤكد ذلك...
ٌ
َّ
فلسفته الخاصة كانت تقول ”:إن اإلنسان جهاز استقبال سمعي ..من
وخيمت في ربوع الشام نازلة
حق اإلنسان أن يسمع ...تركيبة األذنين تعطيه الحق في أن يستفيد إلى
ّ
الحي بالنيران مستعرا
منها غدا
أبعد حد من هذين الجهازين الخطيرين ..اإلنسان في أبسط تعريف حيوان 		
يا أيها ُ
يسمع “ ..وكان يسمع ..يسمع كل شيء ...يطير فرحًا بالذي يسمعه ..وكان
العرب هبوا من سباتكم
ينظر إلى المستقبل بتفاؤل ما بعده تفاؤل...
أال تقومون أم لم تسمعوا الخبرا
رش��دان ،ال��ذي كان يضع قدميه على الطاولة باسترخاء ،أخذ يفكر 		
بخطيبته ميساء ..كان يشعر أنها تشبه قطعة الزبدة ..من حقها أن تشعر
غبتم عن الرشد واألبصار قد عشيت
باالستقرار معه ...كانت ابتسامتها بوسع العالم ..قال بتثاؤب” عبد الرحيم
ُّ
حرام عليك “ ..وعاد إلى التفكير بميساء !..!
المكر مئتزرا
بثوب
أضحى الشقي
ِ
ِ
ال أحد يدري ماذا جرى لعبد الرحيم” الرادار” كما كانوا يقولون ..فجأة
وفي مجالسكم قد غاب رشدكم
شعر الرجل بالغثيان ..صارت الكلمات بالنسبة له صفراء غريبة ..حتى أغاني
ُّ
عبد الحليم وأم كلثوم وفريد األطرش ما عاد يسمعها ...صارت الكلمات
والحق والصدق واإلخالص قد قبرا
ملعونة ..شاهدها بأم أذنه وهي تصفر وتذبل وتسقط ..حاصره اليأس
***
بشكل ما عرفه طوال سنواته الماضية ..في البدء تحول إلى رجل ال يسمع
وال يتكلم ..رجل غريب يسير في الشوارع تائهًا ش��اردًا ،دامع العينين..
قوموا انظروا القدس واألقصى وقبته
يسألونه فال يجيب ..كان عبد الرحيم موقنًا أن الكالم ما عاد يفيد ...في فترة
أما افتقدتم حنين الشوق والنظرا؟..
الحقة ،تغيرت أحوال عبد الرحيم وازدادت سوءًا ..ابتعد عن تناول الطعام...
أطلق العنان لشعر ذقنه فنما واستطال ..ترك األوساخ تأكل جسده وثيابه..
قوموا انظروا ما دهى الفيحاء جنتكم
رائحته صارت مقرفة ..أصبح شيئًا غير مرغوب فيه كما قال كثيرون من
ٌ
جند من الغرب واإلرهاب قد نشرا
هؤالء الذين أحبوه من قبل ..وحدث في ذلك اليوم األخير ما حدث ..خرج إلى
الشارع و نادى بأعلى صوته ...اجتمع الناس وتزاحموا فرحين بعودته إلى
عمد
وسوروا الدين بالتكفير عن ٍ
الكالم بعد طول صمت ..وقف على حجر كبير وصرخ  ”:أنا عبد الرحيم الذي
ّ
أذني في مزاد علني ...من يدفع
تعرفون ..أعلن على المأل أنني أريد أن أبيع
واستوردوا القتل والتخريب والخطرا
أقل سيأخذهما “ عندها اعترف الجميع أن عبد الرحيم جن وفقد آخر ذرة من
أال ترون األفاعي السود قد نفثت
عقله ..صاح ”:صدقوني ليس هناك أي تالعب باأللفاظ ...من حقي أن أبيع
ّ
ّ
استغرابًا
أذني ..إنهما ملكي الخاص ..وأنا أريد أن أبيعهما” ازداد الناس
سمًا سرى في حنايا الشام وانتشرا
ّ
وشفقة على عبد الرحيم ..بعضهم طيـر الضحكات في الفضاء ،فانتقلت
ٌ
ٌ
صرح ومنشأة
لم ينج من نارهم
العدوى ،وأخذ الجميع يضحكون ..اقتربوا من عبد الرحيم وأخذوا يتحسسون
أذنيه ..امتأل الشارع ّ
وغص بالناس ..كان الخبر قد شاع وامتد ووصل إلى كل
فاستهدفوا الزرع والبنيان والبشرا
مكان ”..رجل مجنون يريد أن يبيع أذنيه ..رجل فقد عقله ويريد أن يفقد
***
أذنيه “..تمادى البعض وأخذ يمط هذه األذن ،ويضغط على األخرى ،وكأنه
يريد أن يمتحن ما يريد شراءه ..وعبد الرحيم صامت ..كان يشعر أن المزاد
أهل العباءات قد مالوا وقد مرقوا
قد انعقد ،وأن على الحاضرين أن يفحصوا البضاعة المعروضة للبيع كما
ً
يريدون ..لكن المشهد لم يدم طويال ..إذ أخذوه في سيارة مغلقة...
فمن عباءاتهم يا صاح كن حذرا...
قال رشدان الذي شعر بالمرارة تأكل حلقه ”:يا حمار أال تريد أن تعترف...
َّ
وأصبح الغرب في التاريخ مكتهم
فقط أذكر لنا أسماء المحرضين ..سأعقد صفقة معك ..صدقني سأتركك
ترحل ...تصور ..عندما تعطيني قائمة بأسماء هؤالء األنذال سأتركك ترحل..
أمير على أحضانهم سكرا
فكم
ٍ
سترى جمال الحياة من جديد .....ستسمع الموسيقى وزقزقة العصافير ..ال
من مكر سادات أمريكا قرفت ومن
تخف سنؤمن لك الحماية ..كم دفعوا لك لتفعل ما فعلت ..المسألة كما ترى
بسيطة جدًا . ...فقط اعترف.“ ....
تاريخهم في أراضينا اقرؤوا العبرا
في رحلة الغثيان كان يشعر أن الكلمات تسقط وتسقط ..لم يجد وعاء
***
مناسبًا يضعها فيه ...قال لزوجته بألم” اللعنة على كل شيء ال أريد أن
أسمع” قالت الزوجة” سالمة عقلك يا عبد الرحيم ..ما بك يا سندي “؟؟ ولم
متى تعود إلى الفيحاء بهجتها
تعجبه سندي هذه ..قال ”:عندما يكبر األوالد ماذا سأقول لهم..؟؟ أنا خائف
أم قد نسينا ربيع الشام والسمرا
من هؤالء الذين سيكبرون ذات يوم ويكشفون الزيف والكذب والنفاق “ ..لم
تستطع الزوجة أن تفهم كيف يمكن لألب أن يخاف من أوالده ..أخذت تبكي
***
بحرقة ..وأخذ يبكي بألم حتى ضعف بصره...
ً
صاح رش��دان ”:اسمع إنني أحذرك”  /كانت الجراح تزحف بأوجاعها
ال تزدرن صبورًا عاقال ورعًا
 »/عليك أن تحدد الجهة واألسماء “ / ..هل يذكر أسماء أوالده /؟؟ »..البد
وال شجاعًا على (عربانه) صبرا...
من ذكر العناوين بالتفصيل»  /وأسماء أوالد الحارة  ».../وإال سلخت جلدك/
وأسماء كل األوالد في المدينة /؟؟ «لن تفيدك المراوغة”  /واسم الحاضر
فدرعه الشعب والتاريخ يعرفه
الغريب الكئيب /؟ ؟
للعالمين بدحر الشر قد بهرا
« سنعرف كل هؤالء الذين حرضوك “ / ...واسم المستقبل /؟؟ »..
سنجعلك عبرة لمن يعتبر « / ...الجراح تمتد ألسنة من نار  « .../ال يبدو أنك
آت على األعداء كلهم
فالنصر ٍ
تعرف مصلحتك « /....وأسماء األوالد الذين سيأتون ...واألشجار ..واألنهار..
والظلم يذهب مهما طال وابتكرا
والفضاء . ...واللغة »/ ...البد أنك من األعداء “ ...رفع ذراعيه ،قبض على أذنيه..
أخذ يشد ..خرجت األذن األولى بيده اليمنى ..الثانية بيده اليسرى ...تدفق
ويشرق الفجر فوق الشام يوقظه
الدم ..لم يعد يسمع أي شيء ..تمدد على األرض وأخذ يتخبط بدمه وهو
يضحك ..بينما كان رشدان يفتح فمه ويغلقه بانفعال شديد...
صوت المنادي فـ (وجه الحق قد سفرا).
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التينة والكسالن (قصة رمزية )
ترجمة :عبود كا�سوحة
قبل الغزو الفرنسي للجزائر بأعوام وأعوام ،كان
يعيش في مدينة بليدا الصغيرة المتراخية ،التي
تهوى مباهج الحياة ،رجل مغربي اسمه سيدي االخضر،
وقد أطلق عليه أبناء بلدته لقب الكسالن.
قد تعرفون ّأن بعض المغاربة الذين يعيشون
ً
خموالّ ،
لكن أبناء بليدا
في الجزائر ،من أكثر الناس
يفوقونهم جميعًا .وقد يعود ذلك إلى عطور البرتقال
والليمون التي تغمر المدينة .أما بشأن الكسل والخمول
فما من أحد بين أبناء بليدا يمكن أن يبلغ خصر سيدي
األخضر .فالسيد المرموق ارتقى بنقيصته تلك مصاف
المهنة .فاآلخرون يعملون في مهنة التطريز أو في
المقاهي ،أو في بيع األفاويه .أما سيدى االخضر ،فهو
كسالن.
ً
لقد ورث عن والده ،بعد وفاته ،بستانا يقع قرب
أسوار المدينة ،فبدأت جدرانه المبنية بالحجارة البيضاء
ّ
تتهدم وتتداعى ،أما بابه الذي غزته األعشاب والهشيم
فلم يعد ُيغلق .وفي البستان عدد من أشجار التين
والموز وينبوعان أو ثالثة تترقرق مياهها بين األعشاب.
وهنالك كان يمضي حياته ،مستلقيًا بطوله ،صامتًا
وساكنًا ،ونمل أحمر يمأل لحيته .وحين يشعر بالجوع
ّ
يمد يده فيلتقط تينة أو موزة ،سقطت فانسحقت
فوق العشب على مقربة منهّ .أما لو كان يلزمه النهوض
غصنها ،لكان مات جوعًا .وعليه فثمار
ليقطف ثمرة عن
ّ
تتعفن في مكانها ،واألشجار ّ
تعج
التين في بستانه
بالعصافير والطيور الصغيرة.
أضحى
أن
الجامح
الكسل
وكان من تأثير ذلك
ّ
سيدي االخضر شعبيًا جدًا في بالده .فالناس يجلونه
ّ
كأنه أحد األولياء .ونساء المدينة اللواتي يزرن المقابر
ّ
ويأكلن الحلوىُ ،يخففن من مشية بغالهن لدى المرور
ّ
المسور ،ويخفضن من
بالقرب من بستانه الصغير
أصواتهن تحت نقابهن األبيضّ .أما الرجال فينحنون
حياله انحناءة تقوى .وهنالك كل يوم ،بعد الخروج من
المدرسة ،شرذمة من األوالد ّيعتلون أسوار البستان
بستراتهم من الحرير المقلم وطرابيشهم الحمر،
فيحاولون إزع��اج ذلك الكسل البهيج ،فينادون عبد
القادر باسمه ،ويضحكون ،ويواصلون عبثلهم فيرمونه
بقشور البرتقال.
لكن ليس وراء ذلك من طائل! فالكسالن ال
يتزحزح .وكانوا من وقت آلخر يسمعونه وهو يصيح
من بين األعشاب“ :الويل لكم ،الويل لكم ،إذا ما قمت
ّ
بعد قليل!” لكنه لم يكن ينهض البتة.
الصغار ،وقد
ووقع لواحد من أولئك المزعجين ّ
جاء على ذلك النحو إلغاظة الكسالنّ ،أن حلت عليه
ّ
ّ
فصرح
النعمة ،وتواله ميل مباغت نحو العيش أفقيًا.
ّ
أمام والده ذات صباح بأنه لم يعد في نيته الذهاب إلى
ّ
المدرسة ،وأنه ينوي أن يغدو كسوال.
فصاح به أبوه ،وهو نرابيجي نشيط ،يعمل بكدّ
كالنحلة ،ويمضي إلى دكانه مع صياح الديك:
ً
 تريد أن تغدو كسوال؟ ...أنت؟ ...ما هذا االختراع؟ً
 بلى ،يا أبي ،أريد أن أصير كسوال ...مثل سيدياألخضر...
 كال ثم كال ،يا بني .سوف تصير صانع نرابيجمثل أبيك ،أو كاتبًا في محكمة القاضي ،مثل عمك علي.
ً
ّ
كسوال أبدًاّ ...
فهيا ،بسرعة ،إلى
لكني لن أجعل منك
المدرسة ،وإال فسوف ّ
أكسر على أضالعك هذه العصا
ّ
الجميلة والجديدة ،المقطوعة من شجر الكرز البري...
ولم ّ
يلح الطفل أكثر حيال عصا الكرز؛ بل تظاهر
ً
ّ
ّ
باالقتناع .لكنه بدال من الذهاب إلى المدرسة ،توجه إلى
سوق البازار ،فالتصق بواجهة أحد التجار ،ثم قبع بين
كدستين من سجاد إزمير ،ولبث هنالك طول النهار،
راقدًا على ظهره ،ينظر إلى الفوانيس المغربية ،والصرر
الذهبية التي
من الجوخ األزرق ،والصدارات بألوانها
ّ
تلتمع تحت الشمس ،ويستنشق الروائح النفاذة التي
تفوح من زجاجات عطور الورد ،ومن البرانس الصوفية
الجميلة .ولقد أضحى يمضي على ذلك النحو كل وقته
في المدرسة...
ٌ
وفي غضون بضعة أيام بلغ َ
شيء من الخبر.
األب
وعبثًا كان يصرخ فيرغي ويزبد ويسوط ظهر الفتى
الصغير بكل ما حوت دكانه من عصي الكرز البري،
لكن دونما ج��دوى .فالطفل س��ادر في ّ
غيه ،ويقول

�ألفون�س دوديه
ً
ً
بعناد“ :أريد أن أصير كسوال ...أريد أن أصير كسوال”.
ويعثرون عليه دومًا راقدًا في زاوية ما.
أخيرًا اتخذ األب قراره ،بعد أن أرهقه الصراع،
وبعد أن طلب المشورة م��ن شقيقه ع��ل ّ
��ي ،كاتب
المحكمة ،فقال البنه:
ً
إلي .ما َ
 أصغ ّدمت قررت أن تصير كسوال ،مهما
ِ
ّ
أق��ودك إل��ى األخضر .ويجعلك
كلف األم��ر ،فسوف
ّ
ّ
ُ
تخضع المتحان .ولئن توفرت لديك مؤهالت مهنته
ّ
متدرب.
حقًا ،فسوف أرجوه أن يبقيك لديه ،بصفة
 فأجاب الصبي: ُقبلت بهذا.
بهما االنتظار ألكثر من الغد ،فانطلق
ولم يطل ّ
تعطرا بعطر النبتات ّ
البرية وحلقا شعر
االثنان معًا ،وقد
ّ
متوجهين للقاء الكسالن في بستانه.
رأسيهما،
دخل صديقانا من غير أن يقرعا الباب ،فهو
مفتوح على ال��دوامّ .
لكن األعشاب كانت تنمو عاليًا
جدًا وبكثافة كبيرة ،حتى القيا عناء في العثور على
سيد المكان .وانتهى األمر بهما إلى أن يلمحا ّ
ّ
صرة
من األسمال الصفراء ،ممددة تحت أشجار التين،
وسط دوامة من الطيور الصغيرة والنبتات ّ
البرية .وقد
استقبلهما بغمغمة.
ِ
قال األب وهو ينحني أمامه احترامًا ويضع يده على
صدره:
 السالم عليكم ،يا سيدي االخضر .هذا هو ابنيً
الذي يريد بإصرار وعناد أن يصير كسوال .ولقد جئتك
به لكي تمتحنه ،فترى إن كانت لديه المؤهالت.
ّ
متدرب.
وأرجوك ،في هذه الحال ،أن تدعه عندك بصفة
ولسوف ّ
ّ
يترتـب ّ
علي.
أسدد ما
ومن غير أن يجيب ،أومأ سيدي االخضر إليهما
بالجلوس قريبًا منه فوق العشب .فقعد األب بينما
استلقى الصبي .وكانت تلك سلفًا ،داللة حسنة .وشرع
النظرات من غير كالم.
الثالثة يتبادلون
ّ
كانوا في عز الظهيرة من النهار .فالطقس
حار ،والنورمبهر ...وبدا على التصوينة الصغيرة كلها
ّ
أنها ّ نائمة .فالمرء ال يسمع سوى خشخشة شجيرات
ّ
الشمس،
ال���وزال ،بفعل قرونها التي تتفتح تحت
ّ
وسقسقة الينابيع تحت العشب ،والطيور التي تتنقل
بتثاقل بين األوراق بوقع مراوح تنفتح وتنغلق .ويقع
بين وقت وآخر لتينة بلغت ذروة نضجها أن تنقطع
وتسقط متدحرجة من غصن آلخر .عندئذ يمد سيدي
االخضر يده ،بتثاقل متعب ،فيحمل الثمرة إلى فمه.
ّ
ّ
العناء.
أما الطفل ،فلم يكن من ناحيته ليتكبد ذلك ّ
فأشهى التينات تسقط إلى جانبيه ّمن غير أن يتكلف
إدارة وجهه صوبها فقط .وكان المعلم من ّجانبه ،يرمق
ّ
ذلك الخمول الرائع بطرف عينه .لكنه ظل ال ينبس
ببنت شفة.
مضت على ذلك النحو ساعة ،بل ساعتان .وقد
بدأ صانع النرابيج المسكين يجد الجلسة ّطويلة جدًا.
ولم يجرؤ مع ذلك على أن يقول شيئًا ،فظل هنالك
ساكنًا ،ثابت النظر ،يجلس األربعاء ،وقد اجتاحه هو
نفسه ّ
جو الخمول ،الذي كان سائدًا يخفق في حرارة
التصوينة ،وسط رائحة غامضة من الموز المشوي
والبرتقال.
وسقطت على حين ّ
غرة من الشجرة تينة كبيرة
ّ
فالتصقت ّ
بخد الطفل .إن ّها والله لتينة جميلة .فهي
ّ
ّ
وردي��ة اللون وحلوة ومعطرة كأنها قطعة من شهد
العسل .ولم يكن على الطفل ،لكي يدخلها في فمه،
ّ
سوى أن ٌيدفعها بطرف إصبعه .لكنه وجد أيضًا ّأن
ذلك مرهق جدًا  ،فلبث على ذلك ّالنحو ال يؤاتي بحركة،
حيال تلك الثمرة التي كانت تعطر وجهه .وأخيرًا غدا
اإلغراء ال ُي َ
قاوم .فغمز بعينه صوب أبيه وناداه بصوت
ً
منتحب ،قائال:
 أبتاه ،أبتاه ...ضعها في فمي”... لدى سماع تلك الكلمات ،قام سيدي االخضرفرمى بعيدًا بتينة كان يمسكها بيده وقال لألب غاضبًا:
ّ ّ
متدربًا :إنما هو معلمي.
“ إليك بالولد الذي جئتني به
فهو الذي ينبغي له أن يعطيني دروسًا!”
جثا فسجد ،لتالمس جبهته األرض ،أمام
ثم ّ
الصبي الذي ظل ممددًا ،وقال له:
“السالم عليك ،يا أبا الكسل!”...
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سوريا :استمرار الحرب
على الثقافة العربية
ترجمة �سالم عيد
في نهاية ما ّ
سمي بالحرب ال��ب��اردة،
ّ
وربما بهدف العثور على عدو جديد يسمح
بمواصلة حروبها للهيمنة
لالمبراطورية
ّ
على العالمّ ,
ّ
نظرية “صدام
طور منظروها
ُ
الحضارات” الذي ترجم عمليًا بحرب على
العالم العربي – اإلسالمي.
ف��اآلل��ة اإلعالمية الساحقة ف��ي أي��دي
ال��والي��ات المتحدة وحلفائها الغربيين,
وخصوصًا بعد الهجوم على برجي ّمركز
التجارة العالمي في نيويورك ,لم تتوقف
عن حملتها المعادية للعرب واإلسالم .وقد
وصف الرئيس جورج دبليو بوش نفسه ,بعد
ّ
الصراع
الصليبية”
ذلك الحدث“ ,بالحملة
ّ
ّ
الذي كان سيشنه ضد اإلرهابيين ,مذكرًا
الكثيرين بتاريخ العمليات العسكرية التي
قامت بها بين القرنين الحادي عشر والثالث
األدنى.
عشر من أجل االستيالء على الشرق
ّ
ّ
وردد ذلك على الرأي العام إلى درجة مملة
ّ
مستمر ,مع مفاهيم “اإلره��اب
وعلى نحو
العربي” أو “اإلره���اب اإلس�لام��ي” ,كما لو
ّ
القومية أو العقيدة
كان المنتمون إلى تلك
اإلرهابيين الوحيدين الموجودين في العالم.
ف�لا يضعون لقبًا ل�لإره��اب ال��ذي يفعله
اآلخرون ,لذلك ال يوجد “إرهاب مسيحي” أو
ّ
“إرهاب يهودي” ,حتى حين يكون مؤمنون
بتلك الديانات أو بلدان تسود فيها تلك
الديانات ,هم من يرتكبون الجرائم والفظائع
عليها.
التي تنطوي هذه الفئة ّ
يتعلق األمر ّ
بأي شكل
وبطبيعة الحال ,ال
ّ
دينية,
من األشكال بأعمال تحفزها دوافع
وإذا كان األمر كذلك فهي حاالت قليلة جدًا؛
ّ
لذا فإنني أرى من غير المقبول وصف هؤالء أو
أولئك بهذه الطريقة .فالجرائم التي ارتكبتها
الفاشية في الحرب العالمية الثانيةّ ,
وربما
يدينون بالمسيحية ,كانت
بأيدي ألمان
ُّ
إرهابًا صرفًا ،وقد نفذوها ضد يهود وغجر
وأكثر بكثير ضد الشيوعيين .ولم يصفهم
ّ
ّ
حتى
أحد بأنهم “مسيحيون إرهابيون” ,وال
ّ
ّ
ّ
إرهابيون” .ال يمكن ألحد
“فاشيون
بأنهم ّ
أن يتوقع حاليًا أن تفعل الصحافة ذلك حين
ُ
تقصف قرى في أفغانستان أو باكستان أو
ليبيا .كما ال ُيوصف “باإلرهاب اليهودي”
حين ُ
َ
الشعب
يذبح من يؤمنون بهذه العقيدة
ّ
الفلسطيني في غزة .لكن يتضح أن الدعاية
ّ
وتمييزية ضد
الغربية قد أثارت آراء متحاملة
المسلمين وضد ثقافتهم ّ
القيمة ,فاإلسالم
وأبعد من كونه عقيدة دينية ,هو أيضًا نظام
ثقافي كامل ,هو طريقة حياة.
ّإن الحرب على العراق ,التي تنقضي
في هذه األيام سنتها التاسعة ,قد ّ
دمرت
قيمًا ثقافية كبيرة ,ليس من حيث ّ
أهميتها
ّ
للشعوب اإلسالمية وحدها ،بل لإلنسانية
جمعاء .لقد حصلت بغداد على الميزة البائسة
ب��أن تكون ش��اه��دة على نهب المتاحف
وتدميرها؛ قصف المباني واآلثار التي كانت
أوابد تاريخية؛ ّإحراق أماكن ُحفظت فيها
وثائق كانت تشكل جزءًا من ذاكرة الشعوب
ّ
األول��ي��ة؛ وشهدت ح��رق المسرح الوطني
وقصف دار الحكمة ,بين مواقع تراثية
يسعون إلى تدمير الثقافة مع
أخرى ...كانوا
ّ
ّ
يقينهم بأنها تشكل أساس األمة.
ّ
ّ
لكنهم لم يقفوا عند هذا الحد .فخالل
العراق التسع ,قاموا بحملة
سنوات احتالل
ّ
منهجية الغتيال المفكرين والعلماء وأساتذة
الجامعات والفنيين واألشخاص العاملين
في مجال التعليم والنشاط الفكري .مئات أو

عن  La Jiribillaالكوبية

ّ
إجرامية
ّربما آالف منهم اغتيلوا في محاولة
إلرجاع ثقافة البلد إلى العصر الحجري ،مع
الوعي ّ
بأن ذاك هو درع ّ
األمة .وهم بفعلهم
ّ
ذلك إنما يهيئون أسهل طريقة للسيطرة
عليها وتدميرها.
وأيضًا في لاّأفغانستان وفي ليبيا مؤخرًا,
وهما بلدان يق ن عن العراق تطورًا ثقافيًا,
ّ
ثمة أنباء عن ح��دوث هجمات على تراث
ّ
شعبيهما الثقافي؛ إذ يبدو أن القنابل
ّ
“الذكية” التي يستخدمونها,
والصورايخ
ّ
وبالتناقض مع هذه الصفة الحديثة المروعة,
تحمل الجهل الذي يأتي في الوقت نفسه
من “ثقافة الكراهية” ل��دى من ّ
يقررون
إطالقها.
واآلن يحدق خطر مرعب بسوريا ,بلد آخر
ّ
مهدد بالقصف دفاعًا عن “حقوق اإلنسان”.
ُ
ّ
وتعد سوريا أيضًا “مهدًا أساسيًا للحضارة
ُ
ّ
ّ
اإلنسانية”؛ إذ تعد دمشق عاصمتها ,هي
وأريحا في فلسطين ,أق��دم المستوطنات
البشرية ,بأكثر من سبعة آالف سنة من
الوجود المتواصل .ويحافظ جدار خارجي على
جزء المدينة القديم الذي ينطوي على أبنية
ّ
ومعالم أثرية من التراث اإلنساني ,حتى ذات
القيمة التي ال ّ
تقدر بثمن للدين المسيحي.
وت��غ��زر على األراض����ي ال��س��وري��ة آث��ار
المسيحيين األوائل ,الرسل .وتعرف دمشق
في اللغة العربية باسم الشام الذي ّ
سميت به
كونه اسم االبن الثاني لنوح الذي بنى الفلك
للطوفان .وفي مواقع مختلفة من األراضي
السورية ،وفي وقت ما من التاريخ ّ
ّ
مر :أبرهام
(وهو إبراهيم لدى المسلمين) ,والقديس
ب��ط��رس؛ وال��ن��ب��ي محمد ,ول��وق��ا ال��رس��ول؛
والعذراء مريم ,تاركين فيها بصماتهم ,بين
شخصيات دينية بارزة أخرى.
وكانت الحكومة ّ السورية ,في بلد يدين
ً
 %80تقريبًا من سكانه باإلسالم ,مثاال على
التسامح ،ومارست سياسة أنموذجية في
ّ
الحي المسيحي
التعايش الديني .ففي
بدمشق ,الكبير بالتأكيد ,كما في القرى
والبلدات التي تتبع غالبيتها هذا الدين,
يسود التقويم المسيحي؛ فيكون يوم األحد
يوم العطلةن ال يوم الجمعة حسب التقويم
اإلسالمي.
ّ
وتوجد على كل األراض��ي السورية آثار
هامة لحضارات وثقافات قديمة ,ممالك
ازدهرت في أوقات مختلفة من التاريخ :ماري
ً
مثال في الشمال الشرقي ,في وادي الفرات؛
الصحراء؛
تدمر ,عاصمة الملكة زنوبيا وسط
ّ
أوغاريت على الساحل؛ حيث ُعثر على ما ُيقدر
ّأنه ّأول أبجدية ُت ّ
عد بأحرفها المسمارية
ّ
الثالثين قفزة في تطور اإلنسانية الثقافي.
ُي��راد اآلن توجيه ضربة أخ��رى للثقافة
العربية في سوريا ،التي هي ب��ذرة ثقافة
ّ
ّ
الظالمية والطائفية
البشرية .ويرغب ممثلو
ّ
ف��ي ف��رض أنفسهم ب��ق��وة االم��ب��راط��وري��ة
ّ
التدميرية لصالح
األميركية وحلفائها
هيمنتهم على العالم.
الضروري أيضًا أن يرتفع من بين
من
ّ
المثقفين الصوت عاليًا في محاولة
صفوف
ّ
لمنع التدخل األجنبي والعدوان؛ وأن ُيحترم
ّ
حق الشعب السوري السيادي في تقرير
ّ
شؤونه؛ ّوأن ُيشج ّع على التفاوض السلمي
كي يتمكنوا من حل مشكالتهم الداخلية.
فلندافع عن السلم ,ولندافع عن الثقافة
أيضًا.
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القدس تحتضر في زمن الخطابات العربية! /تتمة/
إرث األجداد ،واألراضي األميرية.
وكانت الهجمة األولى من قبل الجمعيات االستيطانية على منازل
مواطني البلدة عام 1990؛ حيث استولت جمعية العاد على منزل في وادي
حلوة تحت قانون أمالك الغائبين ،واآلن وصل عدد البؤر االستيطانية إلى
ً
 56بؤرة ،يسكنها  1450مستوطنا ،منهم  400في وادي حلوة و 50في
بطن الهوا و 1000فيما يسمى مستوطنة” نوف هزيتيم».
ومنحت سلطات االحتالل جمعية العاد السيطرة الكاملة على األماكن
األثرية ،كـ”عين سلوان واألمالك الوقفية” ،وسمحت لها بحفر األنفاق،
وإغ�لاق بعض ال��ش��وارع ،وتنفيذ المشاريع حسب مخططها ورؤيتها
التلمودية :كالحدائق والمتنزهات ،والقبور الوهمية ،وخاصة في المناطق
القريبة من المسجد االقصى.
أخذت أضرب أخماسًا بأسداس لكي استنتج من رسالة أبو دياب
وحديثه حقيقة تنفع الخارطة العربية لالبتعاد عن هيامها الخطابي،
ليعرفوا أن هدم حي البستان بالبلدة أصبح مسألة وقت ،والقدس أصبحت
مجرد عبارة تكتب في كتب التاريخ!!
تدخل صديقي المقدسي وق��ال لي :كن على قناعة!! أن الخطاب
العربي يعرف تمامًا أن الهدف من هدم حي البستان هو إنشاء حدائق
توراتية مطابقة لمواصفات المشروع التوراتي” اورشليم المقدسة”،
الذي يسمونه بالحوض المقدس ،وأن هذا الخطاب المتحنط يعرف أن

الصهاينة يريدون محو الهوية اإلسالمية والعربية للقدس ،وتغيير
طابعها الجغرافي والديموغرافي ،وطرد السكان المقدسيين إلى مناطق
بعيدة عن المسجد االقصى ،لتقليل عدد العرب في القدس إلى أقل من
 %12من مجمل سكانها بشطري المدينة حتى عام  ،2020وهذا ما يسمى
بمخطط ( ،)20/20وهو يعرف أن تغيير المناهج الدراسية وتحريفها في
مدارس المدينة يندرج ضمن تهويد اإلنسان المقدسي وتهويد عقليته،
إلبعاده عن هويته العربية واإلسالمية ،وتحريف تاريخه وانتمائه لعروبته
ودينه ،ويعرف أيضًا أن الثورات العربية أدت إلى تسارع وتيرة االستيطان
في القدس ،ألن المؤسسة االحتاللية تريد أن تحسم الوضع الجغرافي على
األرض ،بسبب غياب معرفة النتائج المستقبلية لتلك الثورات.
كذلك يعرفون أن المؤسسة القضائية الصهيونية ال تختلف
كثيرًا عن الخطاب العربي؛ فاالحتالل يستعمل األمور القضائية كغطاء
تجميلي ،لذر الرماد في العيون ،إلعطاء بلدية االحتالل الوقت المناسب
للتحضير اللوجستي والتقني للبدء بعمليات الهدم ،تمامًا – ولو في صيغة
االختالف -مثل الخطابات العربية التي تمارس مشروعها النظري بعيدًا
عن التطبيق.
أم��ام هذه الحقائق أدركنا سويًا أن تغيير معالم مدينة القدس
وطمسها ،وسلخها عن ماضيها العربي واإلسالمي هو لب المشروع
التهويدي للمدينة؛ سيما وأن شبكة األنفاق التي تحفرها سلطات

األحداث التاريخية وصمود اللغة العربية /تتمة/

وعلى الرغم من بقاء المستعمر (بمختلف جنسياته
من فرنسيين وإيطاليين وبريطانيين) ،إال أنه لم يمنع
الشعوب من الشعور بالوطنية والقومية واالعتداد
بالحرية الفردية لإلنسان العربي أواخر القرن التاسع عشر
وأوائل القرن العشرين ،وإن الصحافة والتأليف والنشر
تمخض عنها لون من ألوان أدبنا المعاصر أو نوع جديد
من األنواع التي استحدثت في أدبنا العربي الحديث وهو
فن المقالة سواء أكانت أدبية أم سياسية أم اجتماعية
أم علمية..
نماذج المثقفين
خلق االستعمار له أعوانًا ييسرون له سبل الحكم
وسبل االستغالل االقتصادي كل ذلك من خالل المدارس
التي افتتحت في عهده ،فقد ّ
خرجت – هذه المدارس
– أف ً
��واج��ا من المؤتمرين بأمره؛ المثقفين بثقافته،
المتحدثين بلسانه ،وطبيعي أن هذا الحكم ال ينطبق
على جميع الدارسين ،ولكن األع��م األغلب كان لتلك
الطبقة التي تحدثت عنها ،وإلى جانب تلك الطبقة من
اإلقطاعيين والبرجوازيين وجدت طبقة مثقفة مستنيرة،
وإن كانت أقل شأنًا وأقل نفوذًا من الناحية السياسية،
وهؤالء هم المحامون واألطباء والمهندسون والصيادلة
والصحفيون واألدب���اء ،وه��ؤالء عامة واألدب���اء خاصة
هم الذين أث��روا المكتبة العربية األول��ى بالعديد من
مؤلفاتها اللغوية ودواوينها الشعرية وأعمالها األدبية،
ومن األسماء التي برزت في هذا المضمار :أحمد فارس
الشدياق ،الشيخ ،إبراهيم اليازجي والشاعر أحمد شوقي،

والشيخ سيد بن علي المصرفي (أستاذ طه حسين)
وغيرهم من أعالم الكتاب واألدباء في ذلك العصر ،الذين
أخرجوا لنا الجيل األول من الكتاب والشعراء من أمثال
البارودي وحافظ إبراهيم والرصافي والزركلي وخليل
مردم وبدوي الجبل ...فحمل هؤالء شعلة الكتابة التي
أنارت درب األجيال الذين ساروا على هدي كتاباتهم
وقصائدهم؛ وتبنوا أفكارهم الداعية إلى تبني المواقف
الوطنية والقومية ،وحمل لواء الدفاع عن اللغة العربية
والتي هي أداة التعبير عما يجول في نفوسهم وعقولهم
من معلومات قيمة وأفكار مستنيرة؛ ورؤى تحررية من كل
مظاهر التأخر والتخلف والدعوة إلى التمسك بالمبادئ
الداعية إلى سلوك طريق العلم والمعرفة ونفض غبار
الكسل والجهل..
صمود اللغة العربية
لقد تطرق األدب��اء في كتاباتهم وقصائدهم إلى
أفكار وموضوعات مؤثرة في النفوس ومثيرة للهمم،
ومحفزة للتعلم وتبني األفكار الوطنية والقومية الداعية
إلى التخلص من االستعمار وسطوته وسيطرته ،واالبتعاد
عن التبعية للدول األجنبية ،واالعتماد على الذات في بناء
المجتمع العربي الحضاري والعلمي والمتطور ..كل ذلك
باللغة العربية التي بقيت صامدة وراسخة ألن جذورها
تضرب في أعماق التاريخ؛ هذا القدم ليس تاريخيًا أثريًا
ميتًا ال ينسحب إال على زمن معين محدود فحسب؛ بل
هو قدم وجودي حياتي حي ،ينساق على جميع األزمنة؛
فعلى حين بادت معظم اللغات القديمة ،إن لم تكن

االحتالل كثيرة ومتجذرة كسرطان صهيوني ،ولم يعلن إال عن  7أنفاق؛ 5
ً
منها في سلوان تتجه شماال إلى البلدة القديمة والمسجد األقصى ،وواحد
ً
في منطقة باب العامود متجها ً
جنوبا إلى المسجد األقصى ويرتبط بشبكة
األنفاق في سلوان عند حائط البراق ،واآلخر في منطقة عين أم الدرج في
سلوان متجهًا إلى المسجد األقصى ثم ً
غربا تحت القصور األموية إلى باب
ً
المغاربة؛ ليصل إلى بداية حارة الشرف وصوال إلى ما يسمونه “ متحف
دافيدسون».
بالمقابل أمام هذه المشاريع التهويدية ،التي يواصلون الليل بالنهار
بكل إمكانياتهم ومقدراتهم ،ال نجد أية استراتيجيات وال سياسات
حقيقية عند المؤسسة العربية الرسمية ،وال نسمع منها إال خطابات
الشجب واالستنكار والشكوى للمؤسسة الدولية.
توقف صديقي أبو دياب عند باب العامود الذي يحتضن رافع اآلذان
وق��ارع األج��راس ،وهو يرتجل مخاطبًا الحدود اإلقليمية والدولية :أيها
الخطاب العربي المستتر ،يا صاحب العبارات السريالية التجميلية ،عليك
تحمل مسؤولياتك ،لتثبت ولو لمرة واح��دة أن على االحتالل أن يلتزم
بالقانون اإلنساني والدولي؛ فكثير من المقدسيين كانوا يظنون أنك
– ربما -ضوء األمل في نهاية النفق المظلم ،ولكن سرعان ما اكتشفوا
أنه ضوء الجرافة واآللية الصهيونية القادمة لهدم منازلهم وتشريدهم
وطردهم واعتقال أطفالهم.

كلها ،كاللغات اليونانية والفارسية والالتينية وغيرها،
فقد بقيت اللغة العربية مستمرة على حالتها األولى،
تحمل الرساالت وتشيد الحضارات من دون أي انقطاع أو
توقف أو انتهاء ...كل هذا يجعل من لغتنا لغة معجزة
من معجزات اإلنسانية؛ فهي لغة حضارية متجسدة
في الحضارة العربية الخالدة ،بكل ما تتجلى فيه هذه
الحضارة على مر األزمنة في الدين واألدب والفلسفة
والعلم والفن ،من قيم الحق والحقيقة والخير والصالح،
والجمال والجالل ،واألمن والسالم ..وغير أولئك كله من
القيم الكونية التي هي جوهر وجود اإلنسان ،وقوام بقاء
البشرية وأساس ديمومة العالم ،مما منحها سمة اللغة
الخالدة خلودًا تجدديًا مبدعًا وتطوريًا موجبًا يتكيف
ويتالءم في صيرورته وكينونته الحيويتين مع كل عصر،
وهو خلود خالق ألنه خلود إنشائي بناء ،يفيض بالخير
والعطاء ،إضافة إلى أنها تتمتع تمتعًا أصليًا بكل المزايا
الذاتية األصيلة التي توجب هذا الخلود التجددي،
كالقدم األزلي والتمام المطلق والجمال المثالي ،مع ما
تشتمل عليه هذه المزايا كلها من مزايا إيجابية أخرى
كالعراقة والعظمة والرفعة في كل مجال تستخدم فيه،
إنها مزايا تتماثل وتتكامل وتتسق وتتداخل وتتفاعل
فيما بينها ،بحيث تؤلف مزية كلية واحدة جامعة.
واجبنا تجاه لغتنا
أشير أخيرًا إلى أن الشعوب العربية أصحاب هذه
اللغة شعوب حية ألنها استطاعت اإلفادة من التقدم
العلمي األوروبي من خالل وجود مستلزمات ومتطلبات

هذا التقدم تلك التي جلبها االستعمار معه – أؤكد –
ليس لمصلحتنا؛ بل لمصلحته ولتسيير أموره وتقوية
وجوده واستغالله لخيراتنا وتثبيت كيانه ،ونشر لغته
وأفكاره التي تخدم سياسته العسكرية واالقتصادية
والثقافية والفكرية ..األمر الذي ييسر وجوده ويستمر
في البقاء على أرضنا فترة أطول ،وينتشر االنتشار األوسع
والسيطرة على كل ما يدعونا للتقدم والتطور ،والتحرر من
كل أشكال السيطرة والتبعية بجميع أشكالها ومناحيها،
ونحن بحاجة في هذا العصر إلى التمسك بلغتنا أكثر من
أي وقت مضى؛ ألن الدعوات ضدها متواترة ،والصيحات
التي تريد إضعافها وانحدارها قوية ،والهجمات التي
تريد إذابتها والتخلص من فصحاها جامحة؛ فالويل
الويل لنا إن فرطنا بها؛ عندها سينفرط عقدنا وتتبعثر
حباته في اتجاهات مختلفة ،وسيتبدد تراثنا الذي
تضمه هذه اللغة مما يؤدي إلى تبدد تاريخنا وحضارتنا
التي كانت متألقة حين كانت حضارة العرب تسطع على
الغرب ،فواجب أكيد علينا تحمله يتمثل في المحافظة
على لغتنا واالعتزاز بها كما يفعل كل شعب من شعوب
العالم؛ فلماذا ال نفاخر ونعتز بها ونحميها بأيدينا
وصدرونا بكل ما أوتينا من قوة ،ألننا إذا حافظنا عليها
حافظت علينا وعلى وحدتنا ،وبخاصة أنها الوحيدة التي
تحضن األمة العربية في الوقت الحاضر ،وهي الخيط
المتين الذي يربط بين أبناء هذه األمة العربية بلغتها
وبتراثها وأصالتها وحضارتها.

أدب األطفال للمرحلة العمرية من  0إلى  5سنوات /تتمة/
وأن ينظروا إلى متطلبات الطفل وحاجاته نظرة واقعية وموضوعية،
فال يلومونه على عدم تنفيذ كل ما يريدون وال يطبقون عليه العقاب
بقسوة ..بل يتم تنبيهه إلى المشاكل أو المشاكسات أو العناد بلطف،
ويوجه بتسامح ،ويشار إلى نتائج تصرفاته غير المقبولة على اآلخرين
وعليه..
ويحبذ أن يكون التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة عن طريق
اللعب وغيره ،وباألساليب التي تكسب الطفل الخبرات الحسية
والحركية ،وتنمي أحاسيسه ومداركه ومواهبه ،وتستثير نشاطه
العقلي عند القيام بنشاطه الحركي ،ذلك ألن اللعب يساهم في
نمو الدماغ وبنائه وتقوية الجهاز العصبي ،ومن ثم الذكاء والتفكير،
وعن طريق اللعب والتسلية نستطيع تعليم الطفل كل ما نرغب في
تعليمه إياه من معارف ،وما نقدمه إليه من معلومات ،ونعرفه إليه

من مفاهيم وقيم وسلوك وتوجهات ،وتشحذ عقله وتفكيره ،وتنمي
مداركه وتساهم في بناء شخصيته ،وذلك من خالل البرامج التعليمية
السهلة التي تتصف بالدقة والمرونة والوضوح والتنوع والشمولية،
ويكتسب منها مهارات التصنيف والتمييز ومهارات اللغة والمحادثة
واالنتباه والتركيز ،واالتصال باألقران والتعاون والرسم وزراعة النباتات
في األحواض أو في األصص ،والمحافظة على النظافة والحس الخلقي
واالجتماعي ،بعد االنفصال الجزئي المؤقت عن محيط األسرة الضيق،
ليتدرج في دخول المحيط األوسع والعالم األكبر.
في سن الرابعة تكبر معرفته وتغتني مفرداته اللغوية ،ويكون
قد تعلم كيفية مسك القلم واستعماله ،وال��ورق أو اللوح والكتابة
عليه ،وكيف يمحو ما كتب ويبري قلمه ..إلخ ،ويكون قد تعلم الحروف
وكتابتها ،ويحاول ق��راءة بعض الكلمات وفهم معناها بمفرده أو

بمساعدة ،فيقبل على الكتاب بشغف ،ويجعله هذا الشعور المبكر
يتعلق بالكتاب ويحبه ويطلب ش��راءه ،وتعلقه ه��ذا يجعله في
المستقبل يهتم بالكتاب والقراءة التي تمتعه وبالمعرفة والعلم
والبحث.

استفدت من المرجعين اآلتيين:
 1ـ الطفل والكتاب ـ تأليف نيكوالس تاكر ـ ترجمة مها حسن بحبوح ـ
ص  47ـ منشورات وزارة الثقافة السورية 1999
 2ـ التعليم ما قبل االبتدائي ـ إعداد  :د .منير العتيبي ـ منشورات
مكتب التربية العربي لدول الخليج ـ الرياض 2007
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العدد «»1297

«وكأني أفتح الوقت» لـ «محمد الحسن»
ال بسًا شوك المنافي /كاسرًا عظم الحياة
يا إلهي صاح من رعب
ومات

عرج الموت لصيدي
مأل الليل شباكًا
وشراكًا
سار في الظلمة خلفي
ّمر قربي
الح دوني
عندما شاهد وجهي
تحت برق الكلمات

23

نعوة
اتحاد الكتاب العرب وأسرة
األسبوع األدبي يتقدمون بأحر
التعازي من الزميل باسم عبده

يقدم الشاعر محمد الحسن نموذجًا من أشعاره تحت
عنوان «عندما» وهي إح��دى قصائد المجموعة المعنونة
«وكأني أفتح الوقت» ،وهي صادرة ضمن منشورات اتحاد
الكتاب العرب في  277صفحة.

بوفاة شقيقه ،تغمد الله الفقيد
ب��واس��ع رحمته ،وأل��ه��م أهله
وذويه الصبر والسلوان.

لقاء مع الشاعر محمود حامد /تتمة/
الشهداء ،وما أكثرهم في هذا الوطن وما أندرهم !!!
بيسان هي ابنة ابنتي ،وقد سميتها على اسم هو شعر ،ليس هناك شعر ذكور وشعر نساء وشعر الصحافة ولم تفعل  ،وما السؤال الذي ال تتمنى أن
سلسلة (ذاكرة الشعر ذاكرة الوطن)  ..واحدة من
المدينة الفلسطينية بيسان المحتلة ،ليظل االسم شباب ،ال أتفق مع هذه التسميات أبدًا  ..يولد الطفل تسألك إياه الصحافة ؟
ً
أهم أعمالي النقدية التي اشتغلت عليها واستمتعت متداوال بيننا إلى األبد.
أحيانًا شاعرًا؛ الشاعر فيه إلهام إلهي يولد معه؛ ثم
**أي سؤال تريد الصحافة أن تسأله فلتسأله ،مع
بالعمل بهاّ ،
وأعدها جزءًا من شجرة أتمنى أن تكتمل
كتبت ديوان بيسان كجزء من هذا اللحن الجميل ينميه فيكبر معه ،ويصبح شجرة وارفة العطاء والجمال ،عدم ميلي للقاءاتها كثيرًا  ...أما السؤال الذي كنت ال
المسمى فلسطين؛ حيث كل مدينة فلسطينية لها إلى جانب الثقافة وذاكرة قارئة ّ
باكتمال سلسلتها الكبرى...
جيدة...
أتمنى أن تسألني إياه ،هو ماذا تعني لك فلسطين ؟
اطالعي
خالل
من
الكثير
الكثير
النقد أضاف إلي
أجيالها!!!
ضمير
في
ووقعها
بها
الخاص
لحنها
،
ًا
ر
شع
تنتج
وكلها
مختلفة
عمرية
شرائح
هناك
ففلسطين فوق أسئلة الدهر كلها ،شيء خفي رائع ال
لاّ
الشعراء
لجميع
وقراءات
والغرب،
على نتاجات الشرق
وكل
والقدس
وعكا
ويافا
حيفا
عن
أكتب
أن
أتمنى
الثقافية
الساحة
على
حضورها
لها
شابة
أسماء
وهناك
شبيه له ،وال يدرك كنهه الخفي الخالد!! إ عاشقوه!!
الوطن
من
شعراء
عن
وكتبت
،
ًا
تقريب
الفلسطينيين
الجوالن
وعن
،
ا
به
خاصة
دواوين
الفلسطينية
المدن
أبدعت
شابة
كثيرة
أسماء
الذاكرة
وفي
الفلسطينية،
*ماذا تحب أن تقول للذاكرة الفلسطينية اآلن
العربي كافة...
الوطن.
هذا
في
شبر
وكل
الكبار.
إبداع
من خالل منبر مؤسسة القدس للثقافة والتراث ؟
النقد ض���روري ومهم بشرط أن يكون علميًا
أم��ا بيسان ه��ذه الطفلة الفلسطينية الجميلة
أؤمن بتجارب الشباب من منطلق أني كنت شابًا،
**أنا متفائل جدًا باإلنسان العربي الفلسطيني،
ومنهجيًا ،ويضيف هو اآلخر شيئًا إلى كينونة الشعر والمشاغبة ،فتقول لي «جدو» ما أروعك عندما سميتني وكنت أكتب الشعر .
وإنسان الوطن الكبيرـ ،فشعبنا عظيم وكبير ومليء
الجميل..
بيسان هذه المدينة الرائعة ،لكي أتذكر به وطني
*متى يموت الشاعر برأي محمود حامد ؟
ً
**ال يموت الشاعر أبدًا  ،من الطبيعي ،والقدرة باإلنجازات الهائلة والطاقات ،ونحن فوق تراب هذا
*من هي بيسان حتى تكتب ديوانًا شعريًا كامال الحبيب
وتقول لزميالتها في المدرسة إن جدو الشاعر االلهية ،أن يموت جسدًا يخلده ترابه ،أما كنتاج شعري الوطن نعيش ونموت ونبعث على حبه العظيم.
ألجلها ؟
ّ
أما األم العربية الفلسطينية فهي فوق التصور
**بيسان ،صفد ،حيفا ،عكا ،القدس ،كلها مدن محموديكتب لي شعرًا ،وألف ديوانًا باسمي هو بيسان :فهو باق إلى األبد؛ تداوله الذاكرة واألجيال بقدر ما
والمستحيل ،المرأة الفلسطينية والعربية ،هكذا
فلسطينية غالية على قلبي مثل فلسطين كلها ،وال بيسان الوطن؛ وبيسان المشاغبة الحبيبة.
يبدع الشاعر ويعطي!!!
ّ
قصائدي بعد الرحيل هل ستبقى أم ستموت؟ خلقت على حنينها المجنون ألبنائها ،ولكن الوطن
تقل عنها ّأية مدينة أخرى في هذا الوطن!!!
بيسان جزء من ذاكرة محمود حامد الشعرية التي
قصائدي التي زرعتها في جيل الشباب وفي ذاكرة أغلى من كل شيء!! فعندما يتأخر ولدها عن البيت
بيسان جزء من هذا اإلحساس المهم والضروري ستكتمل إن شاء الله مع باقي المدن الفلسطينية.
ساعات تصاب بالجنون ،ولكن عندما تقدمه شهيدًا
من الذاكرة الفلسطينية ،وأتمنى أن تكون لنا ذرية
*ما رأيك في شعر الشباب اليوم  ،وهل هناك القراء ووجدانهم هل ستنتهي؟ الشعر باق لألبد.
فإنها تزغرد الستشهاده ،غريبة هي األم الفلسطينية
تحمل أسماء مدن فلسطين وقراها ،لتظل حية في تجارب في األفق تبشر بشيء؟
أرجو من الله أن يبعثني شاعرًا في اآلخرة..
ذاكرة األجيال!!!
**ال أفرق بين شعر الشباب وشعر الشباب؛ الشعر
*م��ا ه��و ال��س��ؤال ال��ذي تحب أن تسألك إي��اه بنسيجها وحنانها؛ األم هي فلسطين باختصار..

ضوء المصباح الوحشي /تتمة/
ّ
لكنها ثورة ُت ُ
نذر
الذين سيقودون النضال القومي فيما بعد؟!
باإلخفاق – كما يصفها المشاهد – إنها لوحة “ دامية الخطوط و
واهية الخيوط “؛ والثائر سرحان يبدو فيها ممسكًا بندقيته ولكنه
ُ
ُ
ٌ
منهار تمامًا ،ويوشك على السقوط وقد احترقت أجفان ُه ّ بالمعنى
الحرفي للعبارة  ،أو المجازي َّ
(جراء السهر والتعب والترقب!)ُ ،ثمّ
ِ
ُ
يأتي النقش الجديد مستحضرًا عبارة معاوية بن أبي سفيان ،التي
ّ
َ
الشاعر
“رعيته” ليقول لنا
تعام ِل ِه مع
سياسته
لخصت
ِ
يومذاك في ِ
ِ
ُ
ّ
مستع ٌد اليوم لقطع
إن هذ ِه السياسة ما تزال قائمة ،إال ّأن السائس
ُُ
هذ ِه الشعرة نهائيًا؛ حين تحاول الناس أن تثور على “ولي نعمتها
“.
ً
اللوحة الرابعة واألخيرة تأتي لترسم فصال جديدًا من فصول
هزائم العرب؛ إنها ّ
تقدم لنا هزيمة  1967على النحو التالي:
«اللوحة األخيرة :
خريطة مبتورة األجزاء
كان اسمها “ سيناء”
ولطخة سوداء
تمأل كل الصورة
المراسالت:
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف 6117240-6117241
فاكس  -6117244جميع المراسالت باسمرئيس التحرير .هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

نقش
( الناس سواسية – في الذل – كأسنان المشط
ينكسرون كأسنان المشط
في لحية شيخ النفط ! )”
لقد اختار صورة لخارطة سيناء للتعبير عن الهزيمة المذكورة،
فجاءت الخريطة مبتورة أو مأكولة؛ ذلك أن جيش العدو الصهيوني
كان قد وصل إلى قناة السويس ملتهمًا سيناء كلها !!
وبالمقابل ّ
عبر النقش أسفل اللوحة عن حال الناس في داخل
ّ
ّ
ّ
أقطارهم  :إنهم سواسية – كما عبرت الثورات القومية االشتراكية
ّ
سواسية في الذل والخنوع ؛ وما دامت الثورة
يومذاك – ولكنهم
ّ
النفطية كانت قد بدأت في دول الخليج ..ونأى أصحابها بأنفسهم
ّ
عن قضية العرب األولى؛فقد استعار هذه الصورة البالغية الساخرة
والمؤلمة للتعبير عن حالة التساوي في الذل التي ذكرنا .
وفي ختام القصيدة ال يحلو لزائر معرض لوحات البهو العربي
إال أن يكتب مالحظاته على المعرض – كما هي العادة – فيأتي
المقطع التالي الطافح بالمرارة واليأس :
كتابة في دفتر االستقبال :

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

ال تسألى النيل أن يعطي وأن يلدا
ال تسألى  ...أبدًا
إني ألفتح عيني ( حين أفتحها ! )
على كثير ٍ  ....ولكن ال أرى أحدًا !!
ويستحضر الشاعر هنا شاعرًا عربيًا قديمًا ّ
يعد من أوائل من
ثاروا على االستبداد في تاريخنا العربي هو الشاعر دعبل الخزاعي،
وذلك من خالل البيت األخير « إني ألفتح عيني »...
ّ
ليصل ماضينا الطافح بالمرارة والخذالن بحاضرنا الذي يكرس
ذلك !!
ّ
 -1جاك بريفير ،كلمات ،تّ :
الجهيم  ،وزارة الثقافة  ،دمشق
صياح
 ،1995ص 219 -218
 - 2نفسه  ،ص 219
 - 3أنظر:جاك بريفير  ،كلمات  ،ت :صياح الجهيم  ،وزارة الثقافة
 ،دمشق .1995
 -4أمل دنقل ،األعمال الشعرية الكاملة  ،دار العودة ،دار العودة ،
بيروت  ،1985ص ( ) 196 – 192
 - 5نفسه ،ص ( ) 388 – 386

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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ّ
الكتاب العرب في زيارة
لضريح قائد الثورة السورية الكبرى
ف��������ي ن����ش����اط
متميز ل��ف��رع ات��ح��اد
الكتاب العرب بريف
دم��ش��ق ق��ام ع��دد من
أعضاء االتحاد بزيارة
لمحافظة السويداء؛
حيث اطلعوا على أهم
األوابد التاريخية فيها
وخ��اص��ة ف��ي مدينة
شهبا ،ثم تابع ال��زوار
رحلتهم إلى السويداء؛
حيث كانوا في ضيافة
الشيخ زيدان الخطيب
ال��ذي رح��ب بالحضور
وأث���ن���ى ع��ل��ى ج��ه��ود
ال��ك��ت��اب ال��ع��رب في
صون الوحدة الوطنية.
وقد شكر الدكتور
ن���زار بني ال��م��رج��ة عضو
المكتب التنفيذي التحاد الكتاب العرب أبناء محافظة السويداء،
وحيا مواقفهم الوطنية والقومية عبر تاريخهم النضالي
والكفاحي ،وخاصة في الثورة السورية الكبرى وحرب تشرين..

منير خلف يفوز
بالجائزة األولى في
مسابقة األلوكة

ثم زار الكتاب القريا معقل الثورة السورية وقائدها العام
المغفور له سلطان باشا األطرش وقد ألقيت كلمات عدة أشادت
بالمغفور له وبطوالته ،كما أقام األديب الشاعر فرحان الخطيب
مأدبة غداء على شرف الكتاب في قرية شعف.

فاز الشاعر السوري منير خلف بالجائزة األول��ى في مسابقة األلوكة
ف��ي المملكة العربية السعودية ع��ن قصيدته  :تشبيه فاقد األرك��ان
وق��������د ب����ل����غ ع��������دد ال����ق����ص����ائ����د ال�����م�����ش�����ارك�����ة ف������ي ه����ذه
المسابقة ثالثمئة قصيدة ل��ش��ع��راء م��ن مختلف ال��ب�لاد العربية
يذكر أن الزميل الشاعر منير خلف حصل من قبل على جوائز شعرية عديدة
كجائزة سعاد الصباح في الكويت وجائزة طنجة الشاعرة في المغرب وجائزة
أديب ّ
عباسي في األردن وجائزة ربيعة الرقي والمزرعة وغيرها وله خمس
ٌ
مجموعات شعرية مطبوعة آخرها كانت بعنوان  :وقت لبكاء األصابع ضمن
ّ
منشورات اتحاد الكتاب العرب

الصلت
أمية بن أبي ّ
الدخيل واألثيل في شعر ّ
ّ
ع��ن الهيئة ال��ع��ام��ة السورية
للكتاب صدر كتاب «الدخيل واألثيل
في شعر أمية بن أبي الصلت» لمؤلفه
ال��ن��اق��د ن��ذي��ر جعفر وم��راج��ع��ة د.
صالح كزارة ،وهو يهدف إلى تأثيل
أمية بن أبي ّ
الدخيل في لغة ّ
الصلت
الشعرية ,والكشف ع��ن الظواهر
الصوتية والنحوية والصرفية فيها,
وبيان الصالت العميقة بين العربية
وشقيقاتها من جهة ,وتفاعلها مع
الجوار الجغرافي والحضاري من جهة
ثانية.
فلغة أم��ي��ة ب��ن أب��ي ّ
الصلت
ّ
الشعرية ،كما يرى المؤلفُ ،مشبعة
بالمؤثرات الحضارية على مستوى
المفردة والتركيب وال��دالل��ة ,بحكم
قراءته كتب األولين ,وإلمامه أو اطالعه
ّ
ّ
والعبرية ،كما
السريانية
على اللغتين
ذكر القدماء من العلماء الثقات ,مثل:
ّ
واحتكاكه بشعراء الحواضر
ابن سالم ,وابن قتيبة ,وابن دريد,
ّ
الدينية والثقافية وأعالمهم في عصره ,وتنقله وارتحاله ما بين
الشام والحبشة والبحرين.

واأللفاظ ّ
الدخيلة في لغته ،كما
يشير الكاتب ّ ،عامل قوة ال ضعف,
ودليل على تمثله للثقافات المجاورة
ّ
ّ
وحبشية وآرامية
ورومية
من فارسية
ّ
وتشربها ,وإع��ادة إنتاج مخزونها
اللغوي وف��ق سياقاته ومنظوماته
والغنائية .وإن ما
اللغوية واإليقاعية
َُ
ُدرس من هذه األلفاظ ,لم تقل فيه
األخيرة بعد ,وما لم يدرس
الكلمة ُ ّ
ؤثل في ضوء ما ّ
قدمته
آن له أن ي
ال��دراس��ات ّ
السامية المعاصرة من
نتائج مهمة ,وأن يوضع على محك
ّ
التقصي العلمي ال الهوى والتخمين
واالفتئات والرجم في الغيب.
ـــــــــ
ـ الكتابّ :
الدخيل واألثيل في
أمية بن أبي ّ
شعر ّ
الصلت ـ دراسة
ّ
ّ
لغوية داللية مقارنة.
ـ المؤلف :نذير جعفر
ـ الناشر :الهيئة العامة السورية للكتاب /وزارة الثقافة,
دمشق 2012م.
ـ عدد الصفحات 232 :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

جبان!
ّ
«رأس المال جبان» مقولة اعتدنا على سماعها أو تكرارها كمسلمة ،وفيها ما
فيها من االتهام ألصحاب رؤوس األموال ،وتسويغ ما يمكن أن يقوموا به ،أو يقام
ضدهم..
وقد نسي من يقول ذلك ،أو تناسى أن وراء رأس المال مالكًا أو مستثمرًا أو
متعاملين؛ أي أنهم بشر ينتمون إلى هذا الجنس (العاقل) ،ولهم عواطف ومشاعر
ورغبات وأحالم ومطامع وأوهام ..وحقوق؛ وعليهم واجبات وتبعات..
وكما أن هناك سياسيًا ال يهمه سوى الفوز بالمنصب ،ويمكن أن يستخدم
من أجل ذلك جميع الوسائل المشبوهة واألدوات غير النظيفة ،ومثقفًا ال يهتم
إال ببروزه على المنابر والنوافذ ،بصرف النظر عن الطرق والعالقات والتنازالت؛ فإن
هناك رأسماليًا ال يهمه سوى الربح ،سالكًا مختلف السبل التي توصل إلى ذلك ،ولو
كان على حساب الخلق أجمعين!
لكن هناك سياسيين يعتمدون على سمعتهم وخصالهم وحيويتهم
وأريحيتهم في إقناع الناس وكسب تعاطفهم وتأييدهم ،ويوجد مثقفون
ال يخونون النبض اإلنساني ،والرؤى المعرفية ،واآلفاق اإلبداعية ،وينتظرون أن
يطالب بهم الناس الذين يشتاقون إلى أفكارهم ومواقفهم ،ويترقبون مناسبات
إطالالتهم اإلعالمية أو نتاجاتهم المميزة ..وهناك ميسورون يهتمون بفعل
الخير ،وبناء المؤسسات التي تعود على الكثيرين بالنفع العام ،وتبقى مشاريعهم
ونشاطاتهم مشرعة ومرصودة وضمن القانون.
إن مقولة «الجبان» تعني أنه يهرب من مواقع الخطر ،ويتجنب مناطق التوتر
واالضطراب التي ال يجد فيها مناخًا للنمو المتسارع؛ وال شك أن في هذا بعض
الواقعية والموضوعية..
لكن؛ ماذا نقول عن رأس المال الذي يقصد األماكن الخطرة؟! أو يسهم في
إشعال الحرائق ،وإيقاظ الفتن ،وتصدير الحروب واالقتتال؟!
ماذا نقول عن المال الذي يشتري السالح لإلرهابيين الذين يقتلون المواطنين
األبرياء ،ويخربون المؤسسات ويدمرون المنشآت االقتصادية؟!
وماذا نقول عن المال الذي يمول وسائل اإلعالم التي تحرض على القتل ،وتزود
العصابات المسلحة بأجهزة متطورة لنقل الوقائع المشوهة والصور المفبركة
لتضليل الرأي العام المحلي والعالمي؟!
وكيف ّ
نوصف المال الذي يدفع لسياسيين ومفكرين ومثقفين وإعالميين
ليدخلوا في المشروع المعادي للوطن والمواطنين ،ويرتضوا أن يكونوا معابر
لألجنبي المستعمر والغازي والناهب والغاصب..؟!
هل نقول إنه رأس مال جبان أو رعديد أو جريء أو مغامر أو مقامر أو عميل أو
ّ
ومسيريه؟!
خائن أو عدواني ،حسب مصدره
وفي المقابل..
ّ
ويؤمن
ماذا نقول عن رأس المال الذي يدعم المواطنين في تأمين حاجاتهم،
لهم البنى والموائل التي تؤوي وتحمي ،والجداول التي تسقي ،أو تتيح الجري
النقي على األقل؟! وال سيما في األوقات العصيبة ،والظروف االستثنائية!
ً
ال شك في أن هناك أمواال تهرب خارج البلد أوقات األزمات ،وأخرى تودع منذ
البداية في المصارف العالمية ،طلبًا لألمان والبعد عن السمع والبصر والطائالت
من األيدي واأللسنة والقوانين؛ لكن األحداث والوقائع أثبتت أن ما من أمان هناك
أيضًا بال ثمن باهظ ،وقد يذهب الرأس والمال والثمن في لحظة غضب أو عدم رضا
أو ابتزاز!
ً
وكما أن هناك مقاتال جبانًا ضعيف النفس معكر اإليمان ،هناك جنود
مقدامون يواجهون العصابات الغادرة والنفوس الفاجرة في الداخل ،ومستعدون
لمواجهة العدو مهما بلغت قواه وإمكانياته ،ومهما كان داعموه وعمالؤه!
ليست القضية في السالح الذي يكمن بين يدي المقاتل؛ بل حامله الذي يمكن
أن يهرب به ،أو يوجهه إلى أخوته وجيرانه ومواطنيه ،ويمكن أن ّ
يعده ويواجه به
القاتل والمجرم والخائن والمتربص والغازي ومحتل األرض!
كذلك رأس المال رهن برغبات صاحبه وموقفه؛ وطنيًا يسهر على سالمة أبناء
جلدته ورضاهم ،ويسعى إلى مواساتهم وكفكفة أحزانهم والتفريج عن كربهم
وضيقهم ،وال سيما إذا ما تعرضوا لعقوبات ظالمة لتجويعهم وإضعاف إيمانهم
ببلدهم المقاوم الصامد في وجه المخططات والمؤامرات التي تستهدف حاضره
وإنجازاته ودوره ومستقبله؛ أو أنانيًا يستخدم ما لديه للحصول على المزيد من
المال بصرف النظر عن مسالكه ومشروعيته ،وقد يظهر في مناسبات انتخابية ،أو
ُيدفع في سبيل تدفق السالح وتأجيج االضطرابات وترويج الفتن وتوسيع ميادين
القتل والترويع..
وشتان ما بين الحالين!!
***
gassan.k.w@mail.sy

