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والقومية
الوطنية
كلمة في
ّ
ّ
| علي دياب
يستطيع المتابع لوسائل اإلعالم المرئي
منها ،والمكتوب في الفترة المنصرمة
ّ
ّ
تفجر حركة االحتجاجات
والسيما بعد
ّ
في بعض األقطار العربية ،مالحظة غياب
ّ
ّ
(العربية) عن الخطاب
القومية أي
المفردة
ّ
السياسي ،وك��ادت المفردة الوطنية هي
ّ
ّ
ّ
والليبية،
والمصرية،
كالتونسية،
الطاغية
ّ
والسورية وهكذا.
وعلى الرغم من التفاوت ما بين هذه
الحركة أو تلك في هذا القطر أو ذاك من
حيث األسباب والدوافع ودور قوى الهيمنة
واالستبداد في تحويل هذا الحراك الشعبي
لما يخدم مصالحها وتنفيذ أهدافها في
المنطقة العربية.
ب��دأ العرب في أقطار وطنهم العربي
ّ
يحملون ال��ع��روب��ة فشلهم
المختلفة،
في إنجاز المطلوب منهم على الصعيد
ّ
الوطني ،ويظن هؤالء أنهم بهذا الشكل
يستطيعون أن ينجزوا أهدافهم بطالقهم
المفهوم القومي العربي ،وفاتهم أنه ال
ّ
بعد
يمكن لإلنسان أن يكون
وطنيًا دون ٍ
ّ
ُ
عد وطني،
قومي وال أن يكون
قوميًا دون ب ٍ
ّ
ّ
واحدة.
لعملة
وجهان
ة
والقومي
فالوطنية
ٍ
ٍ
وهذا الفهم أو التمييز بين ما هو وطني وما
هو قومي يحصل في وطننا العربي ،فهو
غير موجود في األمم األخ��رى؛ ففي فرنسا
على سبيل المثال وغيرها من دول أوربية
كانت أو غير أوربية؛ ليس هناك فرق بين
الوطني والقومي وبالتالي فالمصطلح واحد،
فالتعاطي مع الجانب الوطني والقومي
هو في وطننا العربي بوصف األمة العربية
الواحدة بكيانها السياسي والجغرافي تم
تقسيمها إلى هذه ال��دول التي تزيد عن
اثنتين وعشرين دول��ة ،ول��م يكن الغرب
ممتعضًا من ذلك؛ إذ عمد إلى تعزيز هذا
الواقع من خالل تلك األنظمة التابعة له
وبأشكال مختلفة ،ومن هنا ّ
فإن ما ُي ّ
ؤسس
عليه من مواقف ،في مواجهة ماهو عربي
غير دقيق؛ إذ ينطلق الكثير من الوطنيين
الصادقين في محاربتهم للعروبة من خالل
ّ
العربية؛ وهنا يحصل
مواقف بعض األنظمة
الخلط وع��دم التمييز بين مواقف هذه
األنظمة وبين مواقف الشعب العربي على
ألنظمة
امتداد الوطن العربي الذي يخضع
ٍ
ّ
متباينة ،وفي معظمها ينفذ أجندة خارجية
ٍ
ال عالقة لمصالح شعبه العربي فيها.
وبتقديري ّ
أن التيار الديني اإلسالمي
بشكل
الذي يتنطح لقيادة الحراك الشعبي
ّ ٍ
مباشر أو بالتخفي وراء قوى ّ
تدعي الوطنية
ٍ
والعلمانية ،يتهيأ له أن يضفي الطابع
ّ
الديني على ما تحقق في هذه األقطار بعد
ّ
ّ
البرلمانية في تلك
األغلبية
حصوله على
ّ
الدول؛ إذ يحاول اإليحاء بأن التيار القومي
ُّ
التوجه اإلسالمي،
قد فشل والبديل هو
وذل��ك تطبيقًا لشعار اإلس�لام هو البديل
أو الحل ،وغاب عن ذهن هؤالء ّ
أن اإلسالم
والدين ال ُي ّ
قوميةّ ،
ّ
بوطن،
حدد
دين وليس
ٍ
ّ
ّ
الهوية السياسية لهذا القطر أو
وتحديد
ذاك ال تنطلق من االنتماء الديني ،وإنما
تنطلق من الجغرافيا والتاريخ واللغة ،وجملة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والقومية
الوطنية
الهوية
تحدد
مقومات
لهذا البلد أو ذاك.
فبالنسبة إل��ى اإلس�لام هناك قواسم
ّ
اإلسالمية دينيًا ،ولكن
مشتركة للشعوب

ّ
القومية؟ ففي
هل ه��ذا يلغي الناحية
ّ
ّ
التركية على سبيل المثال
الجمهورية
وم��ع وص��ول ح��زب العدالة والتنمية هل
ّ
ّ
التركية؟! أو حتى
القومية
يمكنه تجاوز
ّ
ّ
ّ
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية هل ثمة
في
غياب للمفهوم القومي اإليراني الفارسي؟!
ّ
وهكذا بالنسبة إلى ّ
اإلسالمية.
بقية الدول
ّ
الدينية في هذا العالم
إذن ال وجود للدولة
ً
ّ ً
عامة وفي منطقتنا خاصة باستثناء دولة
ّ
يهوديتها
العدو اإلسرائيلي؛ حيث أعلنت
ّ
لمسوغات تتعلق ببنيتها وتركيبها
ٍ
وتمييزها العنصري بين مواطنيها،
ً
وخشيتها من اإلنصهار مستقبال فيما لو
بقيت على «المبادئ»!! التي طرحتها عندما
ّ
احتلت فلسطين ،وبدأت ّ
تقدم نفسها على
ّ
ّ
الديمقراطية»!! في المنطقة،
أنها «واحة
ووج��دت ّ
أن الطريق لحماية نفسها من
ّ
ّ
السياسية
هويتها
االنصهار هو تحديد
ّ
ّ
اليهودية.
بالدينية
وهذا ما دفع الغرب وعلى رأسه الواليات
ّ
األمريكية ّأيام بوش االبن بمباركة
المتحدة
ّ
الدولة اليهودية ،والعمل على تجسيدها
وحمايتها ،وبالتالي دعم ما يسمى باإلسالم
المعتدل أو اإلس�لام الحديث ،وكما تريد
الواليات المتحدة على ترويض الحركات
اإلسالمية وفي مقدمتها اإلخوان المسلمون
ّ
العربية ،التي
الذين فازوا في معظم األقطار
سقطت أنظمتها بعد طمأنة األميركي إلى
حرص هذه األنظمة الجديدة على إسرائيل
وحمايتها ،وبالتالي فهذا الطيف الديني
ّ
يدعم ُويعزز توجه إسرائيل في دولتها
ّ
ّ
اليهودية .ومن هنا يكون الغرب
الدينية
وم��ن حيث ال ي��دري العرب قد وص��ل إلى
تنفيذ مخططه القديم الجديد في محو
ّ
ّ
ّ
العربية ,وإنهاء ّ
مظهر
أي
القومية
الهوية
ٍ
من مظاهر العربية حتى ولو كان شكليًاّ
ّ
العربية وغيرها ،إذ تورط هذه
كجامعة الدول
المؤسسات بتنفيذ مخططات الغرب في
ضرب المفاهيم القومية ,وذلك إلفراغها من
مضمونها وبالتالي يسهل عليهم تجاوزها،
ومن ثم إنهاؤها وهذا ينطبق على الدور
الحالي لجامعة الدول العربية ,وال نستبعد
أن تعمد بعض ال��دول إلى تغيير اسمها
ّ
وتتحول أقطار
وحذف كلمة العربية منها،
ّ
كيانات قطري ٍة بعد
الوطن العربي الكبير إلى
ٍ
ُ
أن تنهي اقتتالها فيما بين بعضها بعضًا،
وتعود لالقتتال ضمن كل قطر على حدة كما
ُ ّ
يحصل اليوم .وبالتالي تشكل هذه الدول
ّ
طائفية ضعيفة ،تكون
الهزيلة ُدوي�لات
ّ
ّ
اقتصاديًا،
الطائفية األقوى
إسرائيل الدولة
وسياسيًا ،وتستعين بها ّ
ّ
ّ
بقية
وعسكريًا،
الكيانات المصطنعة الهزيلة ،وهكذا تكون
إسرائيل شمعون بيريز ,وكونداليزا رايس
ّ
الواليات المتحدة قد حققا ما ُسمي بالشرق
األوسط الجديد والشرق األوسط الكبير.

الرخام
أوجاع ّ
(�إىل وطني احلبيب� :سورية)
| خليل املو�سى
َ
ُ ُ َ ِّ َ َ ْ ُ
َْ
دة َسف َح ْت
ْ َيقولونِ :إني رجعت إلى ور ٍ
ْ
ِعط َرها في َّ
ساع َد َّي
الص َب
اح ُونامت على َ َ ِ
ِ
َ
َك َل ْحن َطر ّي ..وما َ
كان غ ْص ِني ن ِد ّيًا كل ْو ٍز..وما
َ ٍُ ِ
مري ربيعًا ُ
س ..وما كان صوتي
كع ْر
كان ع
ٍ
َ َ
َ
َ ِّ
َ
َ
ْ
َ
َّ
ْ
عاج على عر ِش ِه
ش تربع بين الن
وحيدًا ككب
ِ َ َّ
ٍ َّ
ولكن َ
ِّ
المفات ِن شل ْت يدي
ن��ار
ِ
ًِ
المرمريََّ َ ْ ..
َ
َ
ُ
َّ
ّ
ِّ
نهدها الغجري..
ساعة فاشرأب الصب َاح على
ِ
اح َت َد ْ
مت َ
َّ
وادة ْ
مالحم َط ْ��ر َ
بين ِه ْك ُط َ
َ
ور
كأن
َ
َّ
والفات َ
َ
إال ُر َض ُ
اب المنافي
وليس آل ِِخيل
حين..
ِ
َّ
َي َن ُام َوي ْ
..
الذكريات
ة
تل
على
حو
ص
ِ
ِ
َ ْ
َأنا َش ْه َر ُ
الممالك أشهى
يار ولي من ِن َس ِاء
ِ
ْ ٌ َ ْ
ِّ
ُ
الحكايات في
الن َس ِاء ..ولي ِجزية ن َه َبتها
َ ْ ََ
ُ
ّ
ماء ..وما شهرزاد سوى
ٍ
ليلة من ليالي الد ِ
ام��رأة َع َج َن ْتني َنبيذًا َم َ
ال��س ْ
ِّ
والملح
د
��ر
��ع
ِ
ٍ
ِ
ُ َّ
َ ًِ
��ام ْ
وال��ذك��ري��اتَ ..أ َق َ
تي َه ْيكال
ث
ج
على
��ت
ِ
َو َضريحًا َوأ ْلفًا َ
الص َلوات َوواح َد ًة ال َتز ُ
من َّ
يد
ِ
ِ
ً
َ ُِ
َ
ْ
ام ِس َواها ت��ز ُور
ام��رأة في المن
لكي ال ترى
ِ
َ
لكي ال َي ُموتَ
َ
َ
لكي ال أ ُموت و ِحيدًاْ ..
َضريحيْ ..
َ ْ َ َُ
س َوانا َو َن ْح ُن َن ُم ُ
امرأة
وت ..وما شهرزاد سوى
ِ
ٍ
َأ ْن َج َب ْتني َلهيبًا ..أنا َس ِّي ُ
َ
ين..
م
والياس
الورد
د
ِ
ِ
ِ
الوال َ
َ
َّ ُ َ
هين ِ ُ
وآخر
أنا َس ِّي ُد
العاشقين ..أنا أول َ َِ
َ
َ ُ َّ
َ ْ َ َ
ْ
ُ
ُ
من ال تنام الم ِحيطات إال على شفتي ِه ..وما
ُ
َش ْه ُ
امرأة َس َج َن ْتنيَ ..
الورد
هي
رزاد ِس َوى
ٍ
َ
َ
ْ
َْ َ ْ
َ
َ ِّ
عن
ش المل ِ َكيِ َّ ..
عن َ َال ْع َط ِ
ألهت ِرماحي ِ
َّ
هار
الفات ِ
ِ
نات َ ْاللواتي عرضن علي ربيع الن ِ
ُّ
َو َخ ْم َ
....
ام
خ
الر
ر
َ ُ ُ
ون :إ ِّني َمل ُك الغاشم َ
ول َ
ينَ ..و َأ ْس َر َ
اي
يق
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ َ َ َ ٌ َ ُ ُ ُ
وخ الأْ َ َيائل َي ْم َتد ُحونَ
ِجن ..أب ِالسة ..وشي
ِ
ِ ِْ
َْ
ِّ
الن َ
ساء اللواتي انت َس ْب َن إلى ِحكمتي ..وأنا
ُ
ُ
َّ
ٌ
َ
��اب ..ش ُيوخ..
ال أبالي بمالذ من َع َسل ُورض
َ َ َ ٌ ِ ُ َ َ ُ َ َ َ ٌٍ َ ُ ُ ٌ ٍ ُ
ٌ
ُ
اصنة وليوث ..لصوص..
أب ِ
اطرة ..شعراء ..قر ِ
ابَ ..ث َعال ُب َش ُّدوا َم َط َاي ُ
اه ْم في َّ
الص َ
ِذ َئ ٌ
اح
ب
ِ
َ َ َ ِ
َ
َ
َ
َ
اه َب ُه
ِإل ْيها ..ف َص َ ُار دمي ذ ُ َهبًا مثل َع ْرش تن
ُ
ُ ُْ ٌَ
ٍ ِّ
َْ
َ َ
ساء
يس ألعوبة
ود
بالد الن ِ
في ِ
ال َع ِّابثون ً ..وأ ِ
ُ
َ
ُ
َ ٌ
َ
ُ ُ ْ َُ ْ
ال
يؤ ْخر ِر ُج َال ْوير ِسل أخرى ..وال طمع في ِوص ٍ
لمن ال يضام..
َ َّ
وما ُ
َّ
ولكن
الذكريات..
كنت َو ْحدي على تل ِ َة
َ ِ
ً
َ ْ
َّ
ُّ
َ
ُ
َ
َ
بيذ رأتني أمد ُ ِلساني
واح َدة من صب َايا الن
ِ
ِ
ير الأْ ُل َ
إلى َش َف َت ْي َها أل ْن َه َب ِس ّرًا َسر َ
وه ِة..
ُُ ِ
ُ َ َّ
ُ
َ
َ َْ
تكون
حين
وثة
روح
وأعرف طع َم األن ِ
الن ُ ِ
بيذ َ ِ
ُُ َ
َ َ
وحين تكونُ
َ
مين م�ل�اذًا..
األن��وث��ة للياس
ُ َّ ُ
ْ
َ
َِ
ُ
يكون الن ِبيذ َج َد ِاول
وحين
الموائد ِعطرًا..
َّ
َ ْ
ْ
َ َّ
ُ
ْ
الندامى َو ُهمْ
َ
ِلل ُع ْر ِي عريًا ِلمذبحة الشاربين
ِ َ ِ َ َ ْ ُ َ ِّ َ
َ َْ
َ
َ
َ
ْ
سِ ..حكاية وج ٍد تضحي لها
س وٌل َم ُ ُّ ٍ
بين َ َه ُم ٍ
َ َْ
َش ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
هرزاد وعام يمر على غفل ٍة بعد عام..
َ
َ
ُ ُّ
َ ْ
أخ���ط دم��ي دفترًا للمرايا ِل��ت��ق َ��رأ ِ َس َّر
ُ ُ
ُ ُ
ُ
َ َ
ُ
وسطورًا هناك :أنا
ول ..سطورًا هنا
الف ُص
ِ
َ
ْ
َ َ ُّ
الس َ
احرْ ..إب ُ
َغ َجر ُّي َّ
على
ض
ع
ت
عى
ف
أ
ليس
و
ِ
ِ
ً
َ
َذ ّن ِب نازف َو َت ُم ُّد َج َن َ
اح ْي ِن من ل َه ٍبَ ..ج ْم َرة
ٍ ِ ٍ
ُّ َ
الخوافيِ ..دن��ان��ًا ِل َط ْ
السكارى..
ش
ي
في
َع َرائ َش َو ْجدَ ..م َواو َيل َف ْجر َب ِه ٍّي ..ج َ
ات
ه
ِ
ٍ
ٍ ِ
ٍ ُ َ َِ
َ
اي ِ ُف ُن َ
اكُ ..ت َع ِّل ُمني َق َد َم َ
ون
ن
ه
هات
وج
ُهنا
ٍ
ِ
َ
َّ
َ
حين ُت َد ِّر ُب أ َ
اصطياد
نيابها في
عابين
الث
َ ِ
ِ
ْ
َ ْ
َ
ات..
دورس
القوافي..
الثعالب ..ن َه َب ال َم َساف ُ ِ
ِ
ُ
َ
َ
َّ َ
َط ْع َم ال��زال ِز ِل أعرف كيف ت َُ��د ُور بنا األرض
أ ْم ِشي إليها ِل َت ْم ِشي َّ
إلي أميرة َو ْج ٍدُ ..ه َي ْام ً..
َ ُ ْ َُ ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ولون :كن ُت َألَ ُّم فتات َمف ِات ِنها ج ْمرة
َيق
َ
َّ
ُ
َ
ين
��ل ..فأن َبني َم ِلك
الياس ِم ِ
ِل ِش َت َ ٍاء ط��وي ٍ
ُ َْْ َ
َ
ْ
َ
َ
المساء ِلعمري ِن تحت ِوساد ِتها
وعاقبني في
ِ

ْ
ْ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ
اسها في
وأنا أشتهي أن أعب س ِر
يرة أنف ِ
وت س َو َانا َو َن ْح ُن َن ُم ُ
لكي ال َي ُم َ
َّ
ْ
وت..
الدوالي
ِ
ْ َ
َ
َ َ َ ُْ
ونمنا فمًا ِلف ٍم جسدًا هابطًا صاعدًا سترته
ِ
َز َغاري ُد ُع ْري عن ْال َعابث َ
ين ِل َت ْن َه َض َع ْش َتارُ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
ُ َ َّ َ ً ْ
ها َب ْع َد َد ْ
من َن ْ
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ور ..أ ِم
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وينهض تم
َِ
ُ َ
ُ
ُ
ْ
َّ
َ
َ
ْ
َ
ْ
أنا ها هنا ِنمت دهرًا ..ولست كما يدعي
ُّ
ُ ْ ُ ً
َ
َ
لمديح َمف ِاتنها ..ل ْس ُت أكذوبة
الش َع َر ُاء فمًا
ِ
َ
ْ ْ َ ُ
َّ
للمرايا ..ولكنني غ َج ِر ٌّي َس َبت ُه ال َعن ِادل في
َ
واس َت َب َ
َص ْو ِتها ْ
ساح َر ٍة من
اح ْت ِح َم ُاه َمف ِات ُن
ِ
َ
َ
َ
َّ َ
ثم أ ْجل َسني
البحار ..ف َعاق َبني َس ِّيدي..
َو َر ٍاء
ِ
َ
َ
َ َّ ْ َ
الص َب َ َ
في َّ
يدَ ..وقال:
اح هواها على تل ٍة ِللع ِب ِ
ِ
ْ َ ْ
َ َ
وليد وال ت ْبت ِئ ْس..
جديد
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احت ِفل ِب َص
لموت ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ً
ُ
َ
فغدًا َس َت ُ
مفاتنها وردة ِل ِس َواك ..غدًا يا
كون
ِ
ُه َم ْام..
ُُ
َ
َّ
وخ النبيذ..
وحاش َيتي من شي
َجل ْسنا
ِ
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ْ
َ
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الرخ ْام..
وه ج
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َّ ْ َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
س ِهرنا ..ولما انتهبنا النبيذ اكتوينا
ُْ
َ
ُّ
َ ُ
وس..
وص ْارت َو ْي
بماء الن ُص
ِ
نا بح َل ِمَ ال��ع��ر ِ
ِ
َّ ْ َ ُ
َ
َْ َ ْ َ
َ
ْ
ُّ
ون فض ِاء السكارى
ارتفعنا إلى غيم ِة الزيزف
ِ ُّ
َج َن َ
ُ
فات ..ولماَّ
اح ْي ِن ال َي ْع ِر
فان ِسوى الشر ِ
ِ
ْ ُ
َ َ ْ َ َ
��وج في َي ْ��و ِم
دن���ت ِبعن ِ
اقيدَ َها ام���رأة َ ال��م ِ
َص ْيف شريد تن َ
اه َبني ش ْم َع َد ُ
ان َّ
الروابي..
ٍ
ٍ
ُ
ُ َ ُّ
َض َر ْب ُت -أنا ْال َغ َ
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ج
ِ
ِ
ِ
الم ْب َعد َ
ْ
وط ْر ُت ِإ ْلي َها على َه ْم َس ٍة
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ِ
بأح ِذ َي ِة ُ ِ
َّ
َ
َ
َ
َ
الكلمات
من ل َمى الشفت ْي ِنْ ..ابت َع ْدنا عن
ِ
ِ َ َْ
َ َ ْ
ً
طويالُ ..
وع ْدنا إلى خلو ٍة في
التي انتظ َرتنا
َ
َ
ْ
َ ْ
ُ ِّ
ال َعاللي ..ل َها مال َهاَ :ج َس ٌد َح َبكت ُه أنامل ِجن َّي ٍة
ْ
َ
َ
ات ْال َخ ِليجِ :أم َ
ير ْي ِن كان ْت وكن ُت كما
من َبن ِ
ِ
ُّ
ُ ُ ْ ُ َ
يشتهي الش َع َر ُاءِ :ل َساني ف ُصول الخز َامى..
َ
َ
َّ
َ َ
ات
َو َع ْرشي بال َص ْول
جان تع َّرى ..كأن ِ
الكن َاي ِ
ٍ
ُ َّ َ لاَ
َ
ُ
أس َ
ير ْي ِن كنا :ك ٌم
أبعد من َب ْرز ِخ
الكلماتِ ..
ِ
ُ َّ
َ ْ ٌ َ َ
َّ
َ َ َ
يل ِإال
تهاوى وشهد تتالى ..وما شاعر الل ِ
نديميَ ..س ْ
هرناَ ..س ِه ْر َنا ..وما َ
نام ليلي ..أنا
َْ َ َ
ُ ْ
َّ َ ْ
َّ
ُ
لكنها انتفض ْت ..أنبتني ِبغن ٍج
ِملك
األرض ِ
ِ
َ
ْ
وقالتِ :س َواك حبيبي....
ُ ُّ َ
ُ ُ
َّ ْ ُ ُ َ َ ُ ُّ َ
ون تغش ..ت ِجيء الرؤى
َيقولون :إن العي
ْ
ْ
َ
َ
جامع ِلل ُو ُجو ِه التي
لتنام المرايا على َدفت ٍر
ٍ
َ
ُ
َ
ْارت َس َم ْت أ ْب َج ِد َّياتها في المنافي ..هنا
ٌ
َ
ُ
ْ
لاَ
َ
وهناك َم َعاب ُد َنارَ ..ص ة ِلش ْيخ ال ُع َر ِاةَ ..يق ُ
وم
ِ َ َ ٍ ْ َ َ ُ ُ ْ َِ ُ َ َ َ ُ
ََ ُ ُ
اظري ِه أي ِائل مجت ِهدون ..أي ِائل
وت ْسجد في ن ِ
َ
َّ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
َي ْن َتظ ُر َ
ون الثوانيَ ..وأ ْر ِد َية ال َم ْو ِج تش ِعل ن َار
ِ
َ َّ َ َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ّ
َ
الزل بدءًا من الشفتين إلى
الم ّب ِ
الز ِّ ِ
اخ ِر ..عرس ُ ِ
َّ
َ َ
ما َ
وراء َّ
ُ
ات
الر َوابي ..ت َصلي
العرائس للشهو ِ
َ
ُ
َ ْ َ ُ ٍّ َ
ََ
ََ َ ْ
��ان ..أنا
زغاريد َّ ع��ر ٍي ..مو ِاويل جم ٍر ..ومر وب ٍ
َ
ُ
َ
ات
ين..
والياس ِم
وز
ِملك الل
وحاش َيتي من َبن ِ
ِ
ِ
ِ
َْ َ َ
َ
َّ
َّ
َ
ات ..ولكنها انتفض ْت ِب َعن ِاقيدها ِلت ُم َّد
الن َب ِ
ٌَ
ًَ
ََ
ِل َس َانًا إلى َن ْج َم ِة ُّ
الص ْب ِح َه ِاتفة لي :أنا ْام َرأة ال
ْ
َ
َ َ ُ
َ ْ َ
يل ال َي َم ْام..
تنام على همس ٍة في ه ِد ِ
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

هل يتعظ العرب؟!!

ً
تعد السنوات العشر الماضية من مطلع األلفية الثالثة معادال كبيرًا
للوعي العظيم الذي أحاط بالنكبة مصطلحًا ،وداللة ....وتحررًا من التأرجح
َ
على حبال التشرذم والتيه؛ وخيمة الذل والق ْهر ...وتفنيدًا ألالعيب
الصهاينة حول المحرقة المزعومة ،ألن ما يعانيه الشعب الفلسطيني
أكثر ظلمًا وقهرًا من أي محرقة ارتكبت في التاريخ اإلنساني.
ثم إن مأساة هذا الشعب أصبحت نشيدًا إنسانيًا تحرريًا في مقابل
مشروع استيطاني استعماري صهيوني عنصري ،إلغائي؛ غاصب للحياة
والوجود والحضارة ،قاتل لإلنسان ،مشوه للتاريخ والهوية والثقافة ،ما
جعل األحرار والشرفاء في العالم ينضمون إلى قافلة المقاومة لتخليص
فلسطين من براثن شذاذ اآلفاق ...يستوي في ذلك المثقفون والمبدعون
والسياسيون والبرلمانيون وعامة القوم الذين عاينوا مآسي نكبة الشعب
الفلسطيني.
ث��م إن الخيام والمنافي غ��دت رم��زًا للعودة ،وك��ذل��ك ه��ي إقامة
المهرجانات والندوات واألمسيات التي أبقت القضية الفلسطينية رطبة

في الواقع ،إن الشعب العربي بشكل عام ،والشعب
السوري بشكل خاص ،يمتلك هوية ثقافية منهجية
حقيقية وأعمدة رئيسة ،ومقومات عتيدة تؤهله في
جوانب الحياة البشرية المتنوعة ،وهي نموذج حضاري
يوضح مجرى التاريخ في المنطقة ،وفي واقعنا العربي
والعالمي المعاصر ،حيث يمكنه أن يتفاعل مع مختلف
ثقافات الشعوب األخ��رى ،وق��د تبعها منذ البداية
إلى الغزو الثقافي الغربي الذي رافقه الغزو اإلعالمي
أيضًا ،والذي أصبح موضوع بحث ونقاش .والذي يطرح
نفسه في أوس��اط المؤسسات الثقافية ،التي تقف
حائرة وعاجزة أمام فشلها في الرقي بثقافة الشعوب
وتمنياتها.
إن الجدلية بين ثقافات الشعوب وقيمنا األخالقية
اليمكن أن تنفصم ،وكل تنمية للثقافة التنطلق من
مفاهيم وقيم المقاومة وأدبها الخالق ،ومن هنا فإن
الشعب العربي السوري اليمكن أن يتفاعل مع ثقافات
تتنافى مع قيمه وإن سميت ثقافة عربية...
والتعني ثقافة المقاومة إهمالها ثقافة أخرى أو
عدم االطالع عليها وإلفادة منها ،كما ال تعني ثقافة
(اللون الواحد) وأيضًا ليست التخصصية التي تدرس
في المعاهد كما هي عليه ،بعض الثقافات بل تعني
العودة إلى األصالة واالنتماء منهجيًا وقيمها وحتى
ومصدرها في تربية وتوعية الشعوب أدبيًا وفكريًا ،فنيًا
ووطنيًا ،اجتماعيًا واقتصاديًا ،والثقافة الوطنية لها
خصوصية في أدبها المقاوم ،ليست ثقافة مستوردة
وال مترجمة ،وال ملفقة ،وال منغلقة على أحد ،بل هي
ثقافة نابعة من الحق وتعتمد على اإلبداع الذي ينبع
من آفاق الشعب المفتوح.
وتعد الثقافة العربية المقاومة من أغنى الثقافات
العالمية ،ألهميتها النضالية بعد أن ترسخت جذورها
في حكمة الشعوب المضطهدة والمستعمرة من قبل
المستعمر األجنبي ،بوصفها صورة مستقبلية نحو
رؤية عربية جديدة في التحرر واالستقالل.
إن ثقافة المقاومة الوطنية ال تتجزأ عن الحضارة
العربية واإلسالمية ،وهي ترفض أي تعصب أو تشدد أو
أي جهل ....بل هي تراث جهادي عربي متطور في حياة
وحركات الشعوب العربية القومية…
صحيحًا ثم تغيرات هنا أو هناك ويجب أن يكون
لنا وقفة مع الذات ومع تطور تلك المتغيرات ،وليس
هناك اعتدال مع عدو م��ازال يسرق وينهب ويهود
حضارتنا ،فال مناص من نبذ ه��ذا الغزو العدواني
الغاشم ،معًا كسوريين وفلسطينيين وعرب مسلمين
وأحرار أمميين…
لقد أخ��ذت هذه الثقافة ّ
تأييد وتعاطف كبير
وواس��ع من قبل المبدعين وتحولت إلى طابع ثقافي

خالص ،يحفظ حضارتنا ويرد عنا مأساة التطبيع ،وغير
ذلك سيجرفنا الغزو الثقافي في تياره ونكون مجرد
َ
خبر من أخبار التاريخ ،مضى زمانه ولم يبق منه سوى
ذكراه ،إن مفهوم الثقافة تقتضي معرفة وفهم عميق
لثقافتنا الوطنية العربية اإلسالمية من مصادرها
األصلية ،المبنية على أدواتها ومناهجها الخاصة ،وهذا
اعتزاز باالنتماء العربي القومي واإلسالمي ،الذي من
خالله يشعر المثقف العربي الذي ينتمي إلى أصوله
العربية العميقة والمتأصلة وهذا إن دل فإنه يدل على
أمانته وتحرره من عقيدة النقص التي يعاني منها
أكثر البشر تجاه قضاياهم الوطنية العادلة.
إن من يتسلح بأصالة المقاومة وثقافتها ،يعتز
بلغته العربية لغة الضاد ويعمل جاهدًا على أن تكون
لغة الحياة ،ولغة العلم والعمل وقد كانت ومازالت
ثقافتنا الوطنية الممانعة هي األولى في تاريخ الشعب
السوري ،بل أصبحت الثورة والمقاومة أصوله وجذوره
وهي العقيدة الفكرية واألخالقية البدو وقد استطاع
هذا الشعب المكافح أن يحول هذا االعتزاز اإليديولوجي
من نظرية فكرية إلى سلوك عملي نضالي واحد موحد،
وهذا بحد ذاته االنتقال الواعي من ظاهرة الشعارات
والصيحات التي تتعالى إلى االنتفاع نحو المسيرة
المظفرة بقضيتنا وحضاراتنا وتراثنا المقدس.
وال يمكن لشعب من الشعوب العريقة في الحضارة
والثقافة والتضحية ،أن يهمل وطنه وحقوقه التاريخية
تهدر في مصير عدو غاشم مصطنع ومجهول…
إن ثقافة المقاومة تقوم على الحق والحقيقة
والصواب ،وليس الباطل والخطأ ،ففي الغزو الثقافي
قصص وحكايات صهيونية خرافية يرفضها العقل
والمنطق والتي شاعت وانتشرت فأفسدت الحضارة
وال��ت��راث وه��م يستلهمون الماضي وقيم الحاضر،
بإسقاط قيمة العروبة األصيلة والمتأصلة…
وقد أصبح هذا التوجه الشائع عند بعض المثقفين
الذين م��ارس��وا ازدح���ام العولمة… ومناهج العلوم
الفلسفية الغربية المعاصرة لخدمة أفكار معينة
ً
وتوجيها عدوانيًا واضحًا ،فهي ليست
وتوجيهه
مصلحة وطنية وال قومية لفهم الواقع ،إنما للفعل
والتأثير والسيطرة على مجتمعنا الثقافي العربي
بالعداء وإلغائه من الوجود.
وإضعافه بل اتهامه
ِ

في أفواه البشرية كافة؛ فال غرو بعد هذا كله أن يعمد الصهاينة إلى إلغاء
كل ما يشير إلى مفهوم النكبة في األدبيات الصهيونية بعد أن كان
حريصًا على تبنيها ...فمفهوم النكبة ومتعلقاته تحول إلى برنامج مقاوم
في بعض الدول العربية .بتطور األحداث والوقائع والمستجدات ،على
حين بقي الثابت ثابتًا كالهوية (االنتماء الفلسطيني) والوجود التاريخي
الحضاري ،وحق تقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية كاملة السيادة
وعاصمتها القدس .فالشعب الفلسطيني تجاوز عقد الخوف والنقص
في نظرته لعدوه ،وتجاوز خوفه من التهديد باالنقراض و ....فاألجيال
من األطفال إلى الكبار ينظرون اليوم بعين الرضا للتحوالت الجارية في
قضيتهم وهم متمسكون بها حتى الشهادة أو النصر ...ثم إنهم ينظرون
إلى المستقبل بعين التفاؤل واألمل للتحرر من كل آثار النكبة ،وجراحها
النازفة ،وآالمها الراعفة .وقد أضحى أي ذكرى للنكبة وقفة نضالية مقاومة
وقد استلهموا منها معاني االعتبار والموعظة ...فمن لم يفهم التاريخ
كتب عليه أن يقع في مطباته...
وتبقى كلمة أخيرة ال بد من ذكرها؛ فالنكبة ليست هزيمة عربية جرت
أحداثها في فلسطين حين اغتصب الصهاينة األرض ودنسوا المقدسات؛
َّ
وهودوا الثقافة والتراث والعادات ...وإنما النكبة هي تلك التي شرعت
تتجسد في الجسم العربي برمته؛ حين بدأ السرطان الصهيوني يدب فيه
ويتلف أعصابه رويدًا رويدًا ،فأزال منه مناعة المقاومة حتى َّ
تخرقته كل
أشكال التطبيع واالستسالم ،واالقتتال بين أبناء األمة؛ حين تحول الصراع
من صراع عربي /صهيوني إلى صراع عربي /عربي؛ ما يعني أن الكيان
الصهيوني قد حقق لنفسه الوضع المثالي ...ثم إن النكبة في السنة
الماضية على المستوى العربي مثخنة بالجراح على المستوى الوجودي
والخلقي؛ فإذا ولد االستعمار الغربي /األمريكي /الصهيوني وهو مسكون
بالعنف والقتل والتدمير والتخريب فإن الشعب العربي صار مسكونًا
بالتمزق والفتنة واالنقسام والمصائب واآلالم ...فهل يتعظ لذلك كله؟.!!!.
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كتاب في محاضرة

(استهداف سوريا والرؤية المستقبلية)
للدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب

| غازي �سليمان
ّ
أجل كتاب في محاضرة أرادها (بسطة كف)
فمخض الكتاب مخض اللبن في يد مستخرج
الزبد) ،وال ضير إذا أدرجنا محاضرات األديب
الدكتور حسين جمعة تحت اسم الحوليات؛ ففي
ّ
التقيد ّبتاريخ محدد –نسارع الخطى
كل عام دون
إلى صالة المركز الثقافي في الالذقية لنستمع
إلى إح��دى محاضراته ّ
الساخنة؛ ً وفي مجملها
تحمل أثرًا طيبًا ،وفكرًا رائدًا ،وبالغة ملحوظة .
أديب شاطرني القول بأن المحاضر
وكم من
ٍ
ّ
يخوض مع حضوره طريقة إدراك ومنزع تأمل
وفكر.
ّ
إنها لغة التخاطب في منبع اإلثراء بأسلوب
ّ
يسترق األنظار ويحفز االنتباه ,يملي فيريك
وجهة المسير ليكون الفهم واالنسجام.
وأمضي من بعد مستريحًا على بساط ّ
السرد
ُ
لهذه المحاضرة التي ألقيت بتاريخ التاسع
من أيار لعام  ،2012وبحضور نخبة من األدباء
ّ
والكتاب والمثقفين على اختالف مقامهم
الوظيفي والمعرفي.
فماذا تحمل إلينا هذه المحاضرة بعنوانها
ّ
الجمة،
العريض ،وآفاقه الواسعة ,ومخاطره
وتداعياته المفتوحة على احتماالت يطرحها
ّ
أصحاب الرؤى وصناع القرار في واقعنا العربي
ّ
ّ
المأزوم وتزاحم العواصف على الساحة السورية.
ّ
لقد استهل الدكتور حسين جمعة محاضرته
بأسباب استهداف سوريا مشيرًا إلى الحقائق
ّ
الدامغة التي دفعت لهذا االستهداف.
ونقتبس من قوله :لم يعد أحد يماري بأهمية
ّ
الموقع ّالجيوسياسي ال��ذي تتمتع به سوريا،
فهي تمثل القلب من الجسد والجوهر الحضاري
للتاريخ اإلن��س��ان��ي ،ول��ذل��ك ق��ال الفيلسوف
اإلنكليزي (جورج آدم سميث)ّ :إن تاريخ سوريا هو
دورها العظيم كوسيط ،وهو الذي حافظت عليه
منذ أقدم األزمان إلى يومنا هذا.
وقال فرانسوا ميتران :سورية ميزان الشرق
األوسط.
ولذلك فموقع سوريا ّ
جر عليها كثيرًا من
ّ
تجسد أهمية كبرى على
المتاعب بوصفها
ّ
مستوى العالم ،والسيما بعد أن زرع الكيان
الصهيوني خنجرًا مسمومًا ف��ي فلسطين،
وضمنت أمريكا أمنه منذ وجوده ،وقامت بالحروب
من أجل ذلك.
ّ
إن��ه��ا الحقيقة ال��س��اط��ع��ة ال��ت��ي دفعت
الصهيوأمريكية لجعل الموقف
االمبريالية
ّ
العدائي واضحًا وضوح الشمس ،بعد أن قررت
سورية االندماج في المشروع المقاوم لالمبريالية،
ّ
وتجلى هذا االستهداف في المفاصل الحياتية
للسياسات كافة القائمة في هذه المرحلة.
وقبل أن يتناول المحاضر الدكتور حسين
جمعة مشاريع االستهداف قام بتوجيه أسئلة
بريئة ّ
عدة!! كما قال للحضور......
وهنا كان لنا وقفة مع أسلوبه وطريقته في
طرح األسئلة ،وإن كان م��راده توصيل الفكرة
ّ
ولكنها حملت في ّ
طياتها
من خالل األسئلة؛
وعرضها أسلوبًا ممتزجًا بالحكمة البالغية التي
ّ
تدفع المتلقي الستلهام الفكرة والتعايش
ّ
والتثبت من مصداقيتها ،وبمعنى آخر
معها،

بعناية فائقة وتفاعله مع السرد لمجريات
لجذبه
ٍ
األح��داث ،فكان اإلنصات والفهم الدقيق بدون
ّ
تكلف.
وحيث يقول :نحن ال نريد أن نتهم أحدًا في
االنخراط في المؤامرة على الوطن العربي ّ
عامة
وسورية ّ
خاصة؛ منطلقين من جوهر االختالف
ّ
المؤيد والمنكر لها ,علمًا أن الحديث عن
بين
ُّ
ُ
المؤامرة إثباتًا أو نفيًا يعد مؤامرة بحد ذاته...
ً
وبناء عليه نرى ّأن مرتكب الخطيئة أو الجريمة
تنطبق عليه المقولة الرائجة (يكاد المريب يقول:
خذوني).
ّ
يتوجه إلى مستمعيه
بهذه الداللة أراد أن
ً
ً
ّ
بأسئلة ّ
ومتشعبًا في
عدة نذكر منها سؤاال طويال
ّ
الحرية.
طلب
حيث عرض ما رفعه الحراك العربي في بعض
ّ
الحرية:
الدول العربية من شعارات ومنها شعار
حرية ....حرية ....ون��ادى بالديمقراطية ّ .وحيث
رأى هذا الحراك أن هذا المبدأ وذاك الشعار ال
يمكن أن يتحققا إال بإسقاط الحكم ....وغيرها من
المفاهيم والشعارات.
ّ
ولهذا استفاض المحاضر بحديثه عن الحرية
كما ّ
تحدث عنها اآلخرون ثم قال :أال يمكننا أن
ّ
نصل إلى الحرية عن طريق الحوار الجاد والصادق
ً
من دون أن يقتل بعضنا بعضا ،ومن دون أن نقوم
بعمليات الحرق والتدمير والفوضى ،وتخريب
لاّ
النسيج الخ ق للوحدة الوطنية بإثارة النعرات
الطائفية والمذهبية.........؟!!!!!
وينتقل إلى أسئلة أخرى نذكر منها:
لماذا ُت ُّ
شن هذه الحرب الواضحة المعالم على
ّ
الدولة السورية؟! وأوضح ومن خالل حديثه بأنها
ّ
والغربية للسيطرة على
لعبة اإلدارة األمريكية
قلب العالم وتقسيم موارده.
لماذا يقع اإلرهاب في بلدان من دون أخرى؛
وهو قائم بفعل المخطط األمريكي؟!
إذا ك��ان م��رك��ز ال��ق��اع��دة ف��ي افغانستان
وباكستان ،فلماذا ينتقل مركزها إلى أمكنة أخرى.
لم يعد أح��د يجهل التماهي في النشأة
والغايات والوظائف بين ال��والي��ات المتحدة
والكيان الصهيوني ،وكل منها قام على القتل
وال��دم واالغتصاب وانتهاك المبادئ والقيم
اإلنسانية.
ل��م��اذا تتقاطع التصريحات األمريكية
ومواقفها مع ما يصدر عن دولة الكيان االسرائيلي.
ويتابع المحاضر بقوله :هل من إجابة على
هذه األسئلة البريئة؟.
ّ
لعل اإلجابة تكمن في مشاريع االستهداف.
لم تكن مشاريع االستهداف على سوريا
ّ
الغربية عن فتح ثغرة في
لتظهر لوال عجز الدوائر
بنية النظام ,ومن ّ
ثم عجزها عن تطويعه للدخول
في فلك السياسة األمريكية.
وأهم مشاريع االستهداف هي:
المشروع الصهيوني منذ مؤتمر بال (1897م)
ووعد بلفور المشؤوم 1917-11-2
م��ش��روع الهيمنة على ال��ش��رق األوس��طّ
تطور إلى مفهوم الشرق
بتفصيالته ..وحيث
األوسط الجديد والكبير الذي يرمي إلى:
أ_السيطرة على قلب العالم (الوطن العربي)

وقلب أوربا (البلقان) وقلب آسيا (أفغانستان).
وهذا ال يتم إال بتحقيق مفهوم ( الفوضىلاّ
ّ
ّ
الخ قة والبناءة ) الذي تبناه الباحث األمريكي
ثم ّ
(مايكل لدن) عام  2003ومن ّ
طوره األمريكي
(توماس بارنيت).
والعمل باللعب على العقول لتفريغها من
كل ما تؤمن به ليسهل قيادتها.
ّ
ب-ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال���م���وارد الطبيعية
ّ
االستراتيجية في الشرق األوسط ومنطقة بحر
ّ
قزوين وبخاصة منابع الطاقة ,وإح��داث الفتنة
والتفتيت كما حدث في السودان على سبيل
المثال....
ج-التقسيم والتفتيت والفتنة :حيث ظهرت
مشاريع غربية عديدة لتقسيم الوطن العربي
ًّ
إلى دويالت متنافرة مستغلة مكوناتها العرقية
والمذهبية والطائفية .....وكان آخرها مشروع
مستشار األم��ن القومي األمريكي عام .1983
ّ
وتوقف الباحث عند رؤية الغرب ونظرته ّ
الدونية
لإلنسان العربي تحت عنوان( :الثقافة الغربية
االستعمارية) فيقول:
( ..ف��ال��رؤي��ة ال��غ��رب��ي��ة ت���رى أن الشعب
�ّل�اّ
العربي أعجز من أن يقوم ب��أي فعل خ ق....
وهي رؤي��ة مستمدة من الرؤية االستشراقية
واالنثروبيولوجية لإلنسان الغربي) ...ومن هنا
حاولت اإلدارة األمريكية وحلفاؤها رسم مستقبل
الوطن العربي وتكليف شخصيات فكرية وثقافية
بمهمة قيادة التدمير المنهجي للمنطقة وفق ما
ورد في كتاب (نهاية التاريخ) أو كتاب (صدام
الحضارات).
وذلك باالنقضاض على البنية االجتماعية
والسياسية والثقافية في بلدنا.
ولقد أف��رد الباحث الدكتور حسين جمعة
عناوين عريضة ومتعددة ألشكال االستهداف؛
وتم عرضها على الشكل التالي:
ً
أوال -العداء الخارجي سياسيًا
واقتصاديًا وإعالميًا.
وبعد أن أدرك��ت ق��وى الهيمنة الخارجية
ّ
أن��ه��ا غير ق���ادرة وح��ده��ا على إس��ق��اط الدولة

الوطنية في سوريا راحت تذرف الدمع المدرار
ّ
على الشعب السوري ....وسعت إلى تبني شبكة
عالقات تخدم مخططاتها على الصعيد العربي
مع قطر والسعودية ،وعلى الصعيد الدولي مع
تركيا ودول أوربا ،وعلى الصعيد السوري وجدت
في بعض أطياف المعارضة ضالتها المنشودة،
ولذلك قامت بما يلي:
_1دعم سياسي لمجلس استانبول واالعتراف
به؛ واستقباله في الكثير من عواصم العالم،
ّ
وتجلى هذا الدعم بعقد المؤتمرات الحاضنة
لهذا المجلس تحت عنوان (أصدقاء سوريا)،
ووضعت الخطط التي تستهدف سورية وتنال
من سيادتها ووحدتها وأمنها ومنها:
 مؤتمر تونس ()2012-2-24مؤتمر اسطنبول ()2012-4-1مؤتمر باريس ()2012-4-20ومن ثم فكل محلل موضوعي محايد يريد
البحث عن حقيقة هذه المؤتمرات ينبغي عليه أن
ينظر إلى أهدافها ،وقراءة النتائج التي انتهت
وحينئذ لن يجد صعوبة في إدراك ما
إليها،
ٍ
ً
اشتملت عليه ومنها مثال:
أ-ت��ك��رار الحديث ع��ن تسليح المعارضة
وتمويلها ،والعمل على تمزيق وحدة الشعب
والجيش.
ب-محاولة ّ
جر بعض ّتيارات المعارضة إلى
موقع مجلس اسطنبول.
ج-دفع الجامعة العربية لتكون غطاء للدور
األمريكي في كافة المحافل الدولية.
-2عقوبات اقتصادية تشمل جميع جوانب
الحياة تلك التي من شأنها إلحاق الضرر المباشر
بمعيشة المواطن السوري...
ّ
-3التصريحات العدائية للدولة السورية
وشحن دول العالم لسحب سفرائهم من دمشق.
-4التحريض اإلعالمي والتجييش الطائفي
والمذهبي ،وإث���ارة الفتن وصناعة األكاذيب
والتضليل لحجب الحقيقة عن العالم.
البقية ......................ص22
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الدولي
أضواء على ظاهرة اإلرهاب في القانون ُّ
| رمزي ح�سني متيم

مقدمة تاريخية عن اإلرهاب:
ترافق ظهور اإلرهاب مع وجود اإلنسان على
ه��ذه األرض؛ بل إن أول عملية إرهابية كانت
هي قتل قابيل ألخيه هابيل ،وهكذا نشأت
األع��م��ال وال��ن��زع��ات اإلره��اب��ي��ة ف��ي شتى أنحاء
العالم ،ألسباب مختلفة ،إل��ى أن ع��رف العالم
نزعات (وأيديولوجيات) عنصرية إرهابية كان
في مقدمتها النزعة العنصرية الصهيونية ()1
المستندة إلى فكر التلمود البابلي ال��ذي دون
في القرن الخامس الميالدي ،كما عرف العالم
نزعات وصورًا أخرى لإلرهاب في فرنسا؛ أي في
زمن [روبسبير عام 1794م؛ حيث مورس اإلرهاب
فيها باسم تحقيق الديمقراطية ،وكذلك ظهرت
أفكار إرهابية كالفوضوية في ع��ام 1871م،
بزعامة «ب��رودون» الفرنسي ،ثم ...في عام 1873
بزعامة «باكونين» الروسي ،ثم ظهرت نزعات
إرهابية أخ��رى كالفاشية وذل��ك ف��ي  23آذار
1919م؛بزعامة «بنيتوموسوليني»  ،والنازية عام
1920م ،بزعامة «أدولف هتلر» ويعتقد أن هاتين
النزعتين العنصريتين أخذتا أفكارهما من األفكار
الصهيونية العنصرية.
ً
ّ
يعد ال��ع��دوان شكال من أشكال اإلره��اب؛
عرفه المجتمع ّ
حيث ّ
الدولي في عام 1974م على
ّ
أنه أسوأ شكل من أشكاله ،وفي عودة إلى تاريخ
الوطن العربي يكون هذا الوطن قد وقع فريسة
لهذا الشكل من اإلرهاب في مراحل متعددة من
تاريخه.
ويمكن أن نقول  :إن ذل��ك تمثل بالغزو
واالحتالل المباشر في عام  1096م حين غزاة
الصليبيون  ،وفي عام 1206م ،حين غزاه المغول،
ثم غ��زاه األت��راك العثمانيون في عام 1516م،
وكذلك غزا مشرقه وجزءًا من مغربه االستعمار
األنكلو فرنسي في مطلع القرن العشرين ،إضافة
إلى االستعمار اإليطالي الذي قبع في الجزء اآلخر
من مغربه؛ أضف إلى ذلك أن الوطن العربي ابتلي
بغزو إمبريالي صهيوني استيطاني( )2توسعي

باحتالل فلسطين ع��ام 1948م ،وب��داف��ع ذلك
التوسع فقد غزا ثالث دول عربية عام 1967م،
أراض جديدة ،ثم تابع بصلف وغرور ودعم
واحتل
ٍ
إمبريالي أمريكي غزو لبنان عام 1982م ،واحتل
جزءًا كبيرًا من أراضيه وال يزال يحتل بعضًا منه
حتى اآلن.
ومنذ أوائل السبعينيات من هذا القرن وحتى
يومنا هذا ،وكلمة «اإلرهاب» ومشتقاتها من أمثال
«إرهابي»؛ أو اإلرهاب المضاد()3؛ وغيرها قد غزت
بالفعل ،أدبيات جميع فروع العلوم االجتماعية.
وكذلك فقد ّ
أكب المؤلفون في ميادين علم النفس،
وعلم اإلجرام ،وعلم االجتماع ،وعلم الالهوت ،وعلم
النماذج الشخصية ،وعلم االستراتيجية أو العلوم
العسكرية ،والعلوم السياسية؛ والفلسفية،
والعلوم القانونية؛ أكبوا على دراسة هذا الموضوع
أكثر من أية ظاهرة اجتماعية – سياسية أخرى
في عصرنا ،وكان لهم فيها آراء متباينة ،سأعرض
بعضًا منها في تعريف مفهوم اإلرهاب.
ُيعريف مفهوم اإلرهاب:
يقول «ك��روزي��ي��ر» 1974 ، Crozierم ،في
تعريف اإلرهاب:
َّ
«إن اإلرهاب يعني عنفًا يكون الباعث عليه
تحقيق غايات سياسية»؛ بينما يرى «شميد»
ّ Schmidأن هذا التعريف ّ
يميز اإلره��اب عن
ّ
لمجرد التخريب وعن
كل من النزعة التخريبية
الجريمة غير السياسية» ،أما جنكيز Jenkins
فيجد في اإلرهاب؛
أن���ه« :التهديد بالعنف وأع��م��ال العنف
الفردية».
ُويرى مفهوم اإلرهاب في الواليات المتحدة
األمريكية على النحو اآلتي:
 – 1تعريف (الكونغرس ) 1977 ،م.
«اإلرهاب ّ
الدولي “يشمل”  .................بقطع
النظر عن جنسية الفاعلين المزعومين...»...
 – 2تعريف وكالة االستخبارات المركزية –
1980م.

«التهديد الناشئ عن عنف ....من قبل أفراد،
أو جماعات.».......
 – 3تعريف مكتب التحقيقات الفيدرالي –
1983م –
«اإلره��اب ه��و ....عمل عنيف أو عمل يشكل
خطرًا على الحياة اإلنسانية ،وينتهك حرمة
القوانين الحياتية في أية دولة.»...
19831م –
4
«استعمال العنف أو التهديد باستعماله
تعزيزًا لهدف سياسي».
19831م –
5
«االستعمال أو التهديد باالستعمال غير
المشروع للقوة أو العنف من قبل منظمة ثورية....
»
19841م –
6
«سلوك جنائي عنيف يقصد به بوضوح....
التأثير على سلوك حكومة ما عن طريق االغتيال
أو الخطف.» ....
ّ
وتعرف وزارة الخارجية األمريكية اإلرهاب
–7
1988م على أنه:
ُ
«عنف ذو باعث سياسي ،يرتكب عن سابق
تصور وتصميم ضد أهداف غير حربية من قبل
مجموعات وطنية فرعية أو عمالء دولة سريين
ويقصد به عادة التأثير على جمهور ما.»....
 – 8تعريف فريق المهمات الخاصة التابعة
لنائب الرئيس – 1988م –
«ف����ي س��ع��ي��ه��م ل��ل��ق��ض��اء ع��ل��ى ال��ح��ري��ة
والديمقراطية ،يتخذ اإلره��اب��ي��ون أهدافهم
من غير المحاربين عن عمد لتحقيق أغراضهم
ّ
ويشوهون ّ
الرجال
الذاتية الخاصة ،فهم يقتلون
ّ
والنساء واألطفال العزل  .كما يقدمون عمدًا على
قتل القضاة ،ومراسلي الصحف ،والرسميين
المنتخبين  ،واإلداري��ي��ن الحكوميين ،والقادة
النقابيين ،ورجال الشرطة ،ورجال الدين وغيرهم
ممن يدافع عن قيم المجتمع المتحضرة».
«لقد أجمع الخبراء اإلقليميون المجتمعون

في فيينا على شمولية تعريف األستاذ «شريف
بسيوني» لإلرهاب في 1989 – 3- 18 -14م»
وقد جاء فيه:
ّ
«اإلرهاب هو استراتيجية عنف محرم دوليًا،
ّ
تحفزها بواعث عقائدية أيديولوجية ،وتتوخى
إح��داث عنف مرعب داخ��ل شريحة خاصة من
مجتمع معين لتحقيق الوصول إلى السلطة ،أو
للقيام بدعاية لمطلب أو مظلمة بقطع النظر عما
إذا كان مقترفو العنف يعملون من أجل أنفسهم
ونيابة عنها أم نيابة عن دولة من ّ
الدول».
ومما ّ
تقدم يتبين لنا أن عملية تحديد مفهوم
اإلره��اب ليست عملية يسيرة أو سهلة ،وذلك
ناجم عن االختالف في النظر إلى هذه الظاهرة
باختالف الجهة التي تستخدمها والتباين أيضًا
في جوهر هذه الظاهرة ومضمونها ونتائجها.

الهوامش:
 – 1أقدم رجل يهودي يدعى «البادري» في
1840-2-5م وفي ّ
حي اليهود بمدينة دمشق
على قتل كل من «توما الكبوشي» وخادمه
«إمارة ّ
الرومي» ثم استصفى دمهما وصنع منه
ّ
خبزًا معجونًا بالدم «فطير صهيون» كتاب
لمؤلفه العماد مصطفى طالس.
 – 2بدأت الهجرات الصهيونية
االستيطانية إلى فلسطين المحتلة عام
1840م ،مؤلف[ :الخارطة السياسية للكيان
الصهيوني]( ،هكذا ورد العنوان).
 – 3تطلق تسمية اإلرهاب المضاد على كل
األعمال اإلرهابية التي تقوم بها «إسرائيل»
والواليات المتحدة االمريكية على ّ
الدول
ً
والشعوب واألفراد مثال« ،الغزو اإلسرائيلي
للبنان في عام 1982م»ّ ،
عد هذا الغزو من
وجهة النظر اإلمبريالية الصهيونية إرهابًا
مضادًا.

6

 2012 /6/2م 13 -رجب 1433هـ
السنة السادسة والعشرون

العدد «»1298

التنوير العقالني عند ابن رشد
| حممد اجلرب
يمثل ابن رشد أحد مفكري تيار التنوير
العقالني والفلسفي والعلمي في الثقافة
العربية اإلسالمية؛ ومرجعيته مهمة في
داخ��ل اإلط��ار الفكري األوروب��ي خالل القرن
الثالث عشر الميالدي؛ أي بمعنى أنه يمثل
نقطة التواصل والتفاعل بين كال الفكرين
والثقافتين ـ الغربية والعربية اإلسالمية.
لكننا في وقتنا الراهن نجد موقفين إزاء ابن
رشد؛ األول :يرى أنه مفكرًا منغلقًا داخل حدود
المعقولية في العصر الوسيط .وبالتالي فلم
يعد ممكنًا استخدامه في يومنا هذا بغية
حل المشاكل والتحديات التي تواجهها
الثقافة العربية المعاصرة ،فيرى أن عقالنيته
ابن رشد
لم تعد عقالنيتنا ،على الرغم من أنه كان
يمثل العقالنية والتنوير والحداثة في زمنه وبالنسبة إلى عصره.
أما الثاني فيقرر العودة إليه واالستفادة منه في عصرنا الراهن.
ومن هنا نالحظ أن ابن رشد دخل كليًا في ساحة العقل الفلسفي،
وتبنى عن اختيار كل مقوالت الخطاب الفلسفي ـ المتعلقة
بالميتافيزيقا ومفهوم السببية ،وخلق العالم وخلود الروح ،حقًا
هذه القضايا هي التي فصلت بشكل جذري بين موقف الفقهاء
وموقف الفالسفة .لعلي اآلن أحاول توضيح مفهوم التنوير وإبراز
أبعاده في تلك الفلسفة.
إن التنوير ُي َّ
ؤسس من خالل استخدام العقل البشري بجرأة في
كل المجاالت ،وهذا المفهوم لعب دورًا كبيرًا في الشرق والغرب
في عملية تحديد تاريخ العقالنية في الفترة الراهنة ،وبالتالي
فإن هذا المفهوم يمثل في هذا الوقت بالذات أهمية قصوى في
الحوار بين الشرق اإلسالمي والغرب ،هذه األهمية تبدو اآلن أشد
إلحاحًا أكثر من أي وقت مضى ،وعلى الرغم من أهميته إال أنه ما
يزال ـ حتى اللحظة الراهنة موضع خالف.
لذا فإننا نجد أن كل المعرفة المؤسسة على سلطة بشرية
ُ
أو إلهية أدرجت من خالل رؤية نقدية؛ حيث إن العقل البشري
المستقل بذاته قد أبطل الميتافيزيقا ،وأصبحت الخبرات اإلنسانية
ً
والنقد الشكي منهجين يشكالن عمال جديدًا ورؤية جديدة للعالم.
إذًا ما هو دور التنوير في فكر اب��ن رش��د الفلسفي؟ هذا
الفيلسوف الذي ّ
يعده باحثون كثيرون ،أهم شخصية في الحوار
اإلسالمي العربي حول التنوير.
َّ
ُ
في الواقع لقد كان الرشديون يعدون رواد التنوير في أوروبا؛
أي ممثلي التنوير في العصر الوسيط ،الذي سبق التنوير الحقيقي
في العصر الحديث .وهذا ما أكده المستشرق الفرنسي أرنست
رينان في كتابه (ابن رشد والرشدية) الذي يرى «إن الرشدية اتجاه
فلسفي لعبت دورًا مؤثرًا في نشأة الوعي الفلسفي األوروبي ،في
الوقت الذي كانت فيه الرشدية الالتينية في حالة تطور منذ
العصر الوسيط حتى عصر التنوير في القرن الثامن عشر ،وهذا
يعني أن الحضارة اإلسالمية ممثلة في الرشدية لعبت دورًا مهمًا
في تطور الحضارة اإلنسانية في الغرب؛ بينما ُرفض ابن رشد
في الحضارة اإلسالمية» .ولذا يمكننا التساؤل إن كان ابن رشد
رائدًا للعقالنية والتنوير؟ هذا السؤال في واقع األمر أثار زوبعة
لدى المثقفين العرب ،ويبدو أن هؤالء المنادين بهذه النظرية في
ً
موقف المدافعين عن أنفسهم .فرينان مثال نراه يقرر أنه يموت
ابن رشد عام  ،1198انطفأ بريق الحياة الفلسفية في الحضارة
العربية لفترة طويلة ،وأما ليون غوتييه في كتابه نظرية ابن رشد
في العالقة بين الدين والفلسفة؛ّ ،
فعد السؤال :هل كان ابن رشد
ً
فيلسوفًا عقالنيًا؟ سؤاال خاطئًا .األصح هو :بالنسبة إلى من كان ابن
رشد عقالنيًا؟ وبالنسبة إلى من لم يكن عقالنيًا؟ الجواب عن هذين

السؤالين كان التالي :لقد كان عقالنيًا عند
توجهه إل��ى الفالسفة أصحاب البرهان
العقلي يسميهم البرهانيين ،الذين يحق
لهم التأويل العقلي للنص الديني على
ضوء العقل.
وك��ان اب��ن رش��د إيمانيًا حين يتعلق
األمر بالعامة ،ويسميهم الخطابيين الذين
ال يفهمون النص الديني سوى على ظاهرة
الحرفي ،وبينهما الفقهاء وعلماء الكالم،
ويسميهم الجدليين ،ومن هنا نالحظ أن
أساس فلسفة ابن رشد يقوم على مقدرته
المتميزة في التوفيق العقالني بين الدين
والفلسفة .وبتقديرنا ثمة اعتبار عقلي في
كل من الدين والفلسفة ـ حيث نجد أن
األول نقلي والثاني عقلي؛ إذ إن االتفاق قائم ،ألن الدليل العقلي
هو غرضهما األقصى وهو واحد :معرفة الله .في حين أن الدين
من وظيفته تعلم الناس عن الخالق ،والفلسفة تدعوهم إلى درس
الموجودات من حيث داللتها على خالقها ،يقول ابن رشد في
كتابه تهافت التهافت ،ما يلي« :كلما كانت المعرفة بصنعتها
أتم كانت المعرفة بالصانع أتم».
كان ابن رشد حريصًا في تناوله للعديد من المشكالت التي
تصدى لدراستها ،على االلتزام بالعقل ومنهجه ،لقد دعانا إلى
تأويل النص الديني ،ونحن اآلن إذا كنا قد التزمنا بدعوته ألصبح
ُ
حالنا غير الحال .إن هذه الدعوة في حقيقة األمر تعد دعوة تنويرية،
وتكشف عن أغاليط وأكاذيب دعاة السلفية الذين يريدون لنا أن
نعود إلى العصر الحجري .وكذلك دعانا ابن رشد إلى األخذ بالعلم
وأسبابه ،ولو كنا قد وضعنا نصب أعيننا تلك الدعوة ،لكانت أمتنا
ً
العربية قد تقدمت تقدمًا هائال في مجال الفكر ومجال الثقافة،
وتحقق لها التنوير الذي نتطلع إليه؛ حيث كان الويل لهذه األمة
حين يحاول بعض مثقفيها استخراج النظريات العلمية من الدين
والخلط بين العلم والدين.
لقد سخر من ابن رشد صاحب نظرية الحقيقيتين التي فتحت
الطرق أمام الفكر العلمي العقالني الذي نحن في أمس الحاجة
إليه.
في الحقيقة من الواجب علينا في حياتنا المعاصرة االستفادة
من دعوة ابن رشد النقدية العلمية والعقلية القائمة على التنوير،
وكأنه كان يتوقع ما سيحدث بعده بقرون عدة ،فلقد قام ابن رشد
بنقد أفكار الغزالي الخاطئة نقد أفكار األشاعرة الفاسدة ،وعبر من
خالل نقده عن إيمان بالعقل ،إيمان بأنه من الضروري أن ننفتح
نحن العرب على أبواب المعرفة العلمية العالمية؛
فابن رشد عن طريق حسه النقدي ،يقف على قمة عصر
الفلسفة العربية ،لقد أشعل النور في األرض الخراب ،وانتهى
وجود الفالسفة حين مات ابن رشد.
وإذا كان من حقنا أن نفخر بفيلسوفنا العربي ابن رشد الذي
قضى حياته مدافعًا عن الفكر وأصله والعقل وأصحابه ،فمن واجبنا
إذًا العمل على االستفادة من الدروس التي تركها لنا ،من خالل
مؤلفاته /فصل المقال ،ومناهج األدلة ،وتهافت التهافت /والذي
كشف فيه عن مغالطات الغزالي.
نخلص من ذلك إلى إن دعوة ابن رشد تلك ربما تتمثل بكل
قوة إرادة تنويرية عقالنية ودحض األفكار التقليدية الجامدة التي
ال نحتاج إليها .يجب علينا بهذا المعنى أن نتخذ موقف الدفاع
عن التنوير ،والتمسك بالعقل الذي يمثل أساسه ،وغرس الروح
النقدية في الوعي العربي المعاصر.

عبد السالم العجيلي
في ذكرى رحيله
| فا�ضل َ�سـفان

ُّ
ي��ع��د ع��ب��د ال��س�لام
رائد المبدعين في القطر
العربي السوري في فن
القصة بال منازع.
ُ
ال��م��ب��دع لم
وه����ذا
يكن ينتمي إلى مذهب
ُ
ّ
م���ح���د ٍد ،ل��ك��ن��ه سليل
ع��ب��ق��ري��ة ّ
ج��س��دت في
ّ
إب��داع��ات��ه م�لام��ح بينة
ِّ
من كل مذهب بطريقة
عفوية ،ي��درك الراغبون
ف��ي تحديد المذاهب
ّ
عبد السالم العجيلي
ّ
الفنية لون تجليها.
ف���م���ن ال��واق��ع��ي��ة
التسجيلية في (الخيل والنساء) ،رغم طابعها البدوي الهادف
في رصد العادات والتقاليد البدوية في عجرها وبجرها ،تلك التي
توجيه ،غايته
رصد يبرز الواقع ويحاول ترميمه في
ٍ
ال تخلو من ٍ
التحريض الهادف في تجسيم القيم الخالدة على صفحة الواقع
والمصير؛ إلى الرصد الواقعي الهادف تبرزه مجموعة (حكاية
ّ
مجانين) َّ
سر القدرة في رسم الوسائل المستفزة في السلوك
البشري ،لتبقى رؤية الترميم والتقويم قدر القارئ الحصيف
في نهاية المطاف ،وهو يعرض عيوب حفنة من أبناء المجتمع،
من سائق التكسي إلى تاجر القماش إلى المحامي فالقاضي
ّ
البناءة َ
قدر
فالمرابي فالمكاري؛ في رحلة الحياة لتكون الرؤية
الكاتب ومطمح ما يراه ويرمي إليه.
وفي تجسيد الهم الوطني والهاجس القومي تقرأ في
مجموعته (فارس مدينة القنطرة) ما يرضي تطلعاتك في زمن
االنكسارات والمحن ،و يقذفك في زحمة الصراع المصيري.
إرهاصات
و قد تجد في مجموعة (السيف والتابوت)
ٍ
ً
ّ
فلسفية تسبح في الواقع والالمعقول؛ لكنها في النهاية تعود
َ
إلى مرصد الواقع لتنهل من مصير الوطن ومشكالت القوم أسمى
ما تخبئه الذاكرة ،حين تستعرض ما ترسمه المقادير.
و في كل هذا وذاك يبقى العجيلي سيد ِّ
القص المتجسد فنًا
يستهوي القارئ؛ ويرصد انفعاالته على مدى الساعات ،ويترك
في أعماق الناقد المجتهد رؤية توجيهية بعيدة عن المباشرة،
لكنها ترمم سلوكًا يريد من ورائه ترسيخ قيم عاش مداها،
ورصد وجدانها؛ وبقيت في الذاكرة منها رؤيته التقويمية هدفًا
خالدًا ،وتلك رسالة المبدعين في الواقع والمأمول.
ومن هنا لم يكن العجيلي سليل مدرسة أدبية أو داعية
مذهب ،ولكنه كان مدرسة إبداعية ترفض القوالب الجاهزة؛
وتوحي بما تريد من رؤية العبقري القادر على التوجيه في سلوك
ّ
ُ
َ
مزاعم
معالم أوجدتها
مقدر؛ وليس موجهًا في قواعد مدرسية أو
تقريرية ،ألنها في نهاية األمر صنيعة رؤية قادرة على الخلق
في توجيه فطري ّ
مزود بثقافة موسوعية وحكمة راسخة ،تجعل
ً
من الفكرة عمال خالقًا.
ّ
العشيات « من تلك الرؤية ما يغني عن
وفي « أحاديث
ّ
المطول في عرض الفكر التقويمي لهذا المبدع .وقد
الحديث
سلك في هذا األثر من مؤلفاته أحاديث عاش فصولها سيرة
ذاتية ،وال يعني هذا أن قصصه تخلو من طابع ذات��ي؛ لكن
المباشرة في الحدث كانت في مجموعة (أحاديث العشيات)
َ
ملء اليد والفؤاد في تعبئة الفكرة من سيرورة الواقع ؛ وهنا
َّ
البد من القول في كل ما أسلفت من رؤية قد تكون سريعة أو
مكثفة ،لكنها تبقى في محصلتها تحية إكبار ودعوة رحمة في
ذكرى رحيل هذا العبقري الخالد عبد السالم العجيلي؛ الذي كان
لوالدته ْبد ٌءّ ،
أمد بعيد ،سلوكًا خلقيًا
لكن حضوره
يبقى خالدًا إلى ٍ
ُّ
ساميًا وإبداعًا فنيًا رائدًا ،يظل موضع اعتزازنا ،نحن -أبناء وادي
كان حاضرة فكره األقرب ؛
الفرات -ولقطرنا العربي السوري الذي ً
ولإلنسانية جمعاء ،التي جعل منها متكأ لخلود المبدعين.

 2012 /6/2م 13 -رجب 1433هـ
السنة السادسة والعشرون

العدد «»1298

7

الشاعر النميري والحجاج
| ماجدة رحيباين
والدته ونشأته :محمد بن عبد الله بن نمير
ينتهي نسبه إلى ثقيف .نشأ بالطائف في عصر
الدولة األم��وي��ة .وه��و شاعر غ��زل ع��رف بشغفه
بزينب بنت يوسف بن الحكم ،وهي أخت الحجاج
بن يوسف بن الحكم الثقفي أبرز والة بني أمية
آنذاك وأحزمهم وأبطشهم ،وللنميري في زينب
هذه شعر كثير في التشبيب بها..
بين النميري وزينب :إذن فالحجاج وأخته
زينب والدهما يوسف بن الحكم ،وأمهمها الفارعة
بنت همام بن مسعود الثقفي .ولقد مرض الوالد
وطال مرضه ،فنذرت زينب إن كتب له الشفاء أن
تمشي إلى الكعبة ،فعوفي ،فاصطحبت معها
مجموعة من النسوة ،فقطعن «بطن وج» 1في يوم،
ولم تقطع ما بين الطائف ومكة إال في شهر كامل.
وإذ هي تسير ،قابلها ابراهيم النميري أخو
الشاعر محمد  ،وكان قد انصرف من العمرة ،فلما
وصل الطائف ،قدم أخ��وه محمد للسالم عليه،
فسأله ابراهيم :ألك علم بزينب؟! فأجابه :نعم
فلقد قابلتها بالتهماء 2في بطن نعمان ،3فقال
له :أفقلت في هذا اللقاء شيئًا من الشعر؟ قال:
نعم قلت بيتًا واحدًا ،وتناسيته خوفًا وكرهًا من
أن يقوم بيننا وبين أخوتنا عداء ،وهذه القصيدة
هي أول ما قاله محمد:
َّ
نعمان إذ مشتْ
تض َ
َ
وع مسكًا ُ
بطن
َ
طرات
به زينب في نسو ٍة ع ِ
له أرج بالعنبر الورد ُ
فاغم
ِ
ُ
الكفرات4
تطلع رياه من
ِ
َ
َّ
المحص ِب 5من ِمنى
تهادين ما بين
ً
َ
وأقبلن الشعثا وال غبرات
ُ
َ
َ
أعان الذي فوق ِالسموات عرش ُه
َ
مؤتجرات6
بالبطحاء
مواشي
ِ
ِ
َ
البنان من التقى
ُيخبئن أطراف ِ
َ
مقتدرات
باأللحاظ
ويقتلن
ِ
ِ
َ
تقس َ
من لبي َ
َّ
نعمان إنني
يوم
ُ
َ
النظرات
رأيت فؤادي عارم7
ِ
َحلون وجوها لم ْ
َ
تلحها 8سمائم9
حرور ولم ُيسفعنَّ 10
برات11
بالس ِ
ْ َ
ِّ
النميري راعها
رأت ركب
ولما
َّ
َ
ذرات
وكن من أن يلقينه ح ِ
ً
ُ
فكدت اشتياقًا نحوها وصبابة
ّ
سرات
تقط ُع نفسي إثرها َح
ِ
َ
ُ
فراجعت نفسي والحفيظة بعدما
َ
ُ
بللت َ
رداء العصب 12بال َ
عبرات
ِ
فوصلت هذه األبيات سمع الخليفة عبد الملك
بن مروان ،فكتب إلى الحجاج يقول»:لقد بلغني
قول الخبيث في زينب فاله عنه وأعرض عن ذكره،
فإنك إن آذيته أو عاتبته أطمعته ،وإن عاقبته
صدقته.
ولقد هرب النميري خوفًا من الحجاج ،واستجار
بعبد الملك بن مروان ،فطلب منه أن ينشده ما قاله
في زينب ،ففعل ،فلما وصل إلى قوله:
ولما رأت ركب النميري أعرضت
وكن من أن يلقينه حذرات
قال له عبد الملك :وما كان ركبك يانميري؟
فأجابه :أربعة أحمرة كنت أجلب عليها القطران،
وثالثة أحمرة صحبتني تحمل البعر ،فضحك عبد

الملك وقال :لقد عظمت أمرك وأمر ركبك يا نميري،
وكتب إلى الحجاج أال سبيل له عليه.
وقد كان قاضي الجماعة بالمدينة يسير مع
النميري ،وغالم يسير خلفه يسبه بأقبح السباب،
فقال القاضي من ه��ذا؟ فأجاب النميري :هذا
الحجاج بن يوسف ،شببت بأخته في شعري
فأغضبه ذلك مني.
وما زال النميري يشبب بزينب بشعر رقيق،
يعبر عن مكنونات نفسه وما يعتريها من شوق
وحزن:
ُ
َ
َ
طربت وشاقتك المنازل من جفن13
ُ
أال ربما ُ
بالحزن
يعتادك الشوق
ِ
نظرت إلى أظعان َ
زينب باللوى
َ
فأعولتها لو كان إعوالهاُ 14يغني
فو الله ال أنساك زينب ما دعت
ُ
ورقاء شجوًا على غ َ
ُ
صن
مطوقة
ِ
َ
الحي يوم ّ
ّ
تحملوا
فإن َاحتمال
عناك وهل يعنيك إال الذي ْ
يعني
يشير إل��ى عتاب زينب ل��ه ف��ي التشبيب
باسمها في شعره دون الكتابة:
ومرسلة في السر أن قد فضحتني
وص َ
َّ
رحت باسمي في النسيب فما تكني15
ََّ
َّ
َ
وأشمت بي أهلي وجل عشيرتي
ليهنئك ما تهواه إن كان ذا يهني
وقد المني فيها ُ
ابن عمي ناصحًا
ُ
فقلت له خذ لي فؤادي أو دعني
وعندما بلغ زينب قوله هذا بكت ،فسألتها
خادمتها عما يبكيها فأجابت :أخشى أن يسمع
بقوله هذا جاهل لي ال يعرفني وال يعلم مذهبي
فيراه حقًا.
وعندما وجه الخليفة عبد الملك بن مروان
الحجاج إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير ،قال
يوسف بن الحكم والد الحجاج :إن ابني ال يزال
يهم بالنميري ويتشوف لقتله لما قاله في ابنتي
زينب ،فأنا ال آمن عليه؛ فقال عبد الملك للحجاج:
إن محمدًاَ النميري جاري وال سلطان لك عليه فال
تعرض له بعد أن قتل الحجاج ابن الزبير جلس
يدعو الناس للبيعة ،فتأخر النميري ،فأرسل
الحجاج في طلبه وقال له :ادن فبايع ،ثم أردف:
أنشدني ما قلت في زينب ،فأجابه النميري ما قلت
إال خيرًا وأنشده قوله:
تضوع مسكًا .....إلى آخر القصيدة ،فأمره
الحجاج باالنصراف ولم يتعرض له بأذى .ويقال
إن الحجاج ك��ان يتهدد النميري ..ولكنه كان
يمتنع عن قطع لسانه خوفًا من أن يصدق قوله
الناس ،وإن النميري هرب إلى اليمن وركب بحر
عدن ،وفي ذلك يقول:
ُ
أتتني عن الحجاج والبحر بيننا
والعيون هواجعُ
ُ
ُ
عقارب تسري
ً
فضقت بها ذرعًا ،وأجهشت خيفة
ُ
َ
الحجاج ُ
فاظع
واألمر
ولم آمن
َّ
ُ
الخطب الذي جاءني به
وحل بي
ُ
األضالع
سميع فليست تستقر
ّ
فبت أدير األمر والرأي ليلتي
ُ
ُ
الداوفع
الدموع
وقد أخضلت خدي

ولم أر خيرًا لي من الصبر أنه
ُّ
وخير إذ عرتني الفواجعٌ
ُ
أعف
ليل طويل طويل موحش ال ينقضي فيعقبه
صباح ،وال تستقر فيه نفس لشاعر فتخلد إلى
النوم ،وكيف ينام وتهديد الحجاج أمر فظيع ال
حيلة للشاعر فيه سوى إجهاش بالبكاء ودموع
تبلل خده؟!..وبعد فليصبر وليتحمل إن الله مع
الصابرين..
أال تذكرنا هذه الليلة .ليلة الشاعر النميري
وتهديد الحجاج يلف حول عنقه ،ويكاد يخنقه،
بليلة النابغة وهواجسه م��ن تهديد الملك
النعمان:
ُ
َ
َ
أتاني ابيت اللعن أنك لمتني
ُ
تستك منها المسامعُ
وتلك التي
ُ
َ
ساورتني ضئيلة
فبت كأني
ُ
ُ
ناقع
من الرقش في أنيابها السم ِ
فإنك كالليل الذي هو مدركي
وإن خلت أن المنتأى عنك شاسعُ
فال بد أن النميري قد تأثر بالنابغة الذبياني
ً
في تصوير همومه وإطباقها على ص��دره ليال،
والناظر إلى القصيدتين يرى أنهما نظمتا على
بحر واحد هو البحر الطويل ،وعلى قافية واحدة
وروي واحد.
وم��ا زال الحجاج يطلبه ويجد بطلبه فلم
يقدر عليه ،ولما طال مقام الشاعر النميري في
بالد الغربة ،وبرح به الشوق إلى بلده ،رجع وقابل
الحجاج ،فقال له :يا نميري أنت القائل:
فاشتف جاهدًا
فإن ِنلتني حجاج
ِ
فإن الذي ال يحفظ الله ضائع
فأجابه بل أنا القائل:
أخاف من الحجاج ما لست خائفًا
َْ
يثنه ُذ ُ
عر
العرباض 16لم
من األسد ِ
أخاف يديه أن تناال مقاتلي
َ
بأبيض عصب ليس من دونه ِسترُ
ٍ
زواج زينب ثم موتها :ثم إن الحجاج زوج
أخته زينب «الحكم بن أي��وب» ،وهو شيخ كبير
ً
واله الحجاج عامال على البصرة ،ثم عزله عنها ورده
إليها مرة أخرى.
ولما خرج ابن األشعث على عبد الملك بن
مروان ،أرسل الحجاج حرمه ومعهن أخته زينب
إلى الشام خوفًا عليهن ،فلما قتل ابن األشعث،
أرسل الحجاج كتابًا إلى زينب بخبر مقتله ،تناولته
وهي راكبة على بغلة في ه��ودج ،فلما سمعت
البغلة قعقعة الكتاب نفرت ،فسقطت زينب
عنها وماتت ،فلما بلغ ذلك النميري هاجت نفسه
حزنًا وتأثرًا عليها ،وقال يرثيها:
ٌ
ُ
َ
طوارقه
لزينب طيف تعتريني
ُْ
ّ
ُ
النجم ارجحنت 17لواحقه
هدوءًا إذا
مرنان َ
ُ
العشي 18يجيبه
سيبكيك
ِ
ُ
لطيف بنان الكف ُد ٌرم 19مرافقهْ
ُ
اللهو ُمد وألقيت
إذا ما بساط
ِ
ُ
ْ
ونمارقه
للذاته أنماطه
ِ
اغ��راض��ه ال��ش��ع��ري��ة وخ��ص��ائ��ص ش��ع��ره:
النميري شاعر غ��زل اقتصر شعره على الغزل
والتشبيب بزينب ،وقد مر كثير من شعره مما قاله
فيها .وهو شعر رقيق مؤثر يمس شغاف القلب،

ويهيج النفس والعاطفة ،ولذا فإن أكثر المغنين
المعروفين في تلك اآلونة تغنوا بشعره .فهذا ابن
سريج واألخضر الحربي يتغنيان في مكة بقوله
تضوع مسكًا:
وهذا ابراهيم الموصلي يغني للرشيد من
شعر النميري ،فيهتز طربًا؛ فيرضى عنه بعد أن
كان غاضبًا عليه .ومن أجمل ما قاله النميري في
زينب وأصلحه للحن والغناء قوله:
َ
تشتو بمكة نعمة ً
ُ
َ
بالطائف
ومصيفها
ِ
ْ
أحبب بتلك مواقفًا
واقف
وبزينب من
ِ
ُ
غراء يحكيها الغزا
وسوالف
بمقلة
ل
ٍ
ِ
ومما غني من أشعاره في زينب:
غزل
أال من لقلب ًُم
عنى ِ
َ
المحلة َ
أخت المحل
يحب
َ
فرع األرا
تراءت لنا يوم ِ
ُ
ِك بين العشي وبين األصل
وكان يغنيه معبد في المدينة ،والمحل الذي
قصده النميري في شعره هو الحجاج ،وذلك
ّ
ألنه أحل الكعبة ،كما يسميه أهل الحجاز عندما
ضربها بالمنجنيق؛ إذ اعتصم بها عبد الله بن
الزبير ،ويروى أن ابن سيرين قصده صديق يسأله
عن بعض الشعر قبيل صالة العصر -فأنشده قول
النميري:
كأن المدامة والزنجبيل
ْ
َ
وذوب العسل
وريح الخزامى
ّ
أنيابها
ٌَي َعل به برد
ِ
ْ
السماء اعتدل
إذا النجم وسط
ِ
وقال :الله أكبر ودخل في الصالة.

1
2
3
4
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6
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8
9
10
11
12
13
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18
19

()Endnotes
وج واد بالطائف بين جبلي المحترق
واألجمين.
التهماء  :موضع بنعمان بين
الطائف ومكة.
نعمان  :وادي األراك المعروف.
الكفرات  :الجبال العظيمة.
المحصب  :موضع بين منى ومكة
مؤتجرات  :طالبات لألجر
عارم  :شارد ،حائر
تلحها  :تلفحها.
سمائم  :ج سموم  :ريح حارة.
يسفعن  :يغيرن
السبرات  :ج سبره شدة البرد
العصب  :نوع من البرود.
جفن  :اسم واد بالطائف لتثقيف .
إعوال  :البكاء بصوت مرتفع.
تكني  :من الكناية
العرباض  :الثقيل العظيم.
ارجحن النجم  :مال نحو المغيب.
مرنان العشي :الصنج ذو األوتار.
درم  :ج أدرم  :من الحجم لعظامه.
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الراوي)
باعيات ّ
قراءة في ديوان ُ(ر ّ
| د.غالب خاليلي
أص���درت مجلة (دب��ي الثقافية) ف��ي شهر
نيسان  2012كتابها الحادي والستين بعنوان
(رباعيات ال���رواي) للشاعر العراقي (ح��ارث طه
ثمانين صفحة من القطع
ال��راوي) ،وهو بحدود
ّ
رباعيات
في
جميل،
ر
مؤث
بشعر
المتوسط ،ويزخر
ٍ
ّ
رشيقة ،تلخص هموم الشاعر وقضاياه اإلنسانية
والوطنية النبيلة.
وفي رباعيته األول��ى (أن��ا والشعر) يتحدث
الراوي عن مفهومه للشعر ،ذلك الذي يأتي من
ّ
الحارة (التي تصهر األحشاء
المشاعر الصادقة
ّ
ّ
بنارها) ،وال يأتي تكلفًا أو تكسبًا:
ّ
تغني لي ُ
ُ
فأطـرب
اآلالم دومـًا
ُ
ُ
ويملي َّ
فأكتب
علي الجرح شعرًا
ّ
ْ
الش ُ
عر لم يصهر حشاي بناره
إذا
َ
ُ
تكذب
أقـول لـه :دعني فإنك
َ ّ
ُ
عجبت لمن يزجي القريض تكلفًا
ُ
مـأرب
المطامـع
ويدفعه نحو
ِ
وف��ي رباعية ثانية (إل��ى شاعر) يطلب من
متعال:
الشاعر أن يكون وفيًا للناس غير
ٍ
ّ
ْ
ـاس ً
الن َ
		
بوفاء
وفاء
قايض
ّ
َ
ْ
الجفاء
يبدون
وتظ ْلم حيـن
ّ
ُكن ّ
		
عـدوًا للتعـالي ،إنـه
ّ
ُي ُ
الفـذ ُويـدني الجهالءُ
بعد
وهو ينتقد ّ
بحدة غرق الشعر والشعراء في
ّ
ّ
التسول المذل والكذب ،كما ينتقد غزو الحداثة
والغموض للشعر ،هذا الذي قلب الموازين حتى
صار ُص��داح الهزار نعيبًا ،وصار نعيب الغربان
ً
يقول الراوي في رباعيته (نكبة الشعر):
هديالّ َ.
ّ
غرق الشعر في التســول والذ
ِّ
ل ،فأمسى شعــرًا كذوبًا هزيال
ٌ
ّ
فاستبــدت
وغزتـه»حــداثة»
فمشى فـي ركابهـا مخــذوال
ّ
ُ
وتفشى الغموض فيه فصار الـ
ـهذيان السـخيف شعرًا جميـال
نعيبــًا
		
وصداح الهـزار صار
َ
الغراب صـار هديـال!!
ونعيـب
ِ
ثم يتحول ال��راوي من الشعر ليحدثنا عن
مفهومه للنقد ،هذا الذي يعيب عليه سيطرة
الحقد ،ومجانبته لإلنصاف ،فها هو ذا يقول في
رباعية (النقد والناقد):
ُ
ُ َّ ّ
قــد ٌ
الن َ
فـن أصـوله
تقول بأن
ُ
ّ
ُ
َ
كالهـذر
النقد
أصـبح
تراعى ،وإال
ُ ِ
َ
َ
فأين -رعاك الله -الحـت أصوله
در؟!
الحقد
أفي
ِ
كالماء في ِ
غليان ّ ِ
ُِ
الق ِ
أمير الشعر-رغم قصوره-
فهذا
ُّ
َ
الفذُ -ي ُ
القعر!!
طمر في
وذلك-وهو
ِ
ويوجه الراوي رسالته (إلى ناقد) مطالبًا إياه
بالفهم العميق لما يقرأ وعدم المحاباة:
ُ
ُ ُ
		
حاب
قل ما تشـاء وال ت ِ
بالكتــاب
اإلحاطــة
بعد
ِ
ِ
ّ
ُ
ألزهــد بالثنــا		
إني ّ َ
صـواب
ُء إذا تبرأ َمــن
ِ
َ
		
كامــل
هـم
ٍ
قل ،بعد ف ِ
وازهد بشـكري أو عتابي
وفي لمحات إنسانية مؤثرة وجميلة ينتقل
الشاعر إل��ى الحديث ع��ن ال��ص��داق��ة والمحبة
واإلخ�لاص ،تلك الصفات التي يبدو من حديث
الشاعر أنها جلبت له اآلالم ،فها هو ذا يبين في
رباعيته (إلى من كان صديقًا) أثر الجفاء والقطيعة
والحقد:

ً
َ ّ
َ ُ ُ َ
عدك جـفوة
تباعدت حتى صار ب
ٌ
َ
ُ
َ
يصنع لي ذنبـي!
وراح خيال منك
َ
الجفاء مصافحـًا
أوج
ِ
فجئتك في ِ
يد ِّ
تمد ْد َ
بقلبي فلم ُ
ِّ
والحـب
الـود
َ
ُ
القطيعة عامـدًا
رم
ِ
تماديت في ج ِ
َ
َ
القلب
حقد تغلغل في
لتكشـف عن ٍ
ِ
ويتعجب الشاعر ممن يأبى المحبة في
رباعيته (عجبت لمن يأبى المحبة):
ُ
ّ
المحبة راكضــًا
عجبت لمـن يأبى
َ
البغــض
فدفد
سراب في لظى
وراء
ِ
ٍ
ِ
ُ
الحقـد حافيًا
جمـر مـن
ِ
يسير على َ ٍ
باألرض
الجمر
ولو شاء الستغنى عن
ِ
ِ
ولكن العجب يزول حينما يحدثنا الشاعر عن
أولئك الكذابين األنذال الذين تصفو لهم الحياة،
معبرًا عن تجربة مرة .يقول ال��راوي في رباعيته
الحياة):
(لهؤالء تصفو ُ
لكـاذب
الحيـاة
تصفو
ٍ
ّ
ياء
الر
في
عريق
،
نذل
		
ِ
ٍ
ٍ
ّ
َ
التــلوّ
ولمن تفنن في
حياء
ن دون
		
خوف أو ِ
ِ
َ
تظاهر بالــوال		
ولمن
ُ
البالء
ِء وصـدره وكر
		
ِ
ُ
يحـارب نابغــًا 		
ولمن
ّ
َ
عطــاء
ليحجم عن
فذًا
		
ِ
ويبين لنا بأسى أن حظ األدي��ب في الدنيا
سيئ حتى في ورقة اليانصيب ،فها هو ذا يقول
في رباعيته (هوامش على ورقة يانصيب):
ُ
اليانصيـب
أنبأتني قصاصة
ِ
ّ
ّ
األديب
ّأن حظــي ما زال حظ
		
ِ
ْ
بسمت للورى الحظوظ ولكن
ذيب
لم تريني يوما سوى وجه ِ
وكذا حينما يتحدث الشاعر عن الوفاء في
ُ
(أخلصت فامتعضوا وغابوا):
رباعيته
ُ
		
أخلصت فامتعضوا وغابوا
َّ
ُ
فانفض ِّ
الص ُ
حاب!
ووفيت
ٌ
َ
إن الـوفــاء خرافــة 		
ٌ
ّ
صوت ال ُي ُ
جاب!
والـود
أو حينما يتحدث ع��ن غياب ص��وت الحق
ّ
المهرجين والمنافقين ،ليصبح
فيما يعلو صوت
العيش جحيمًا والردى َ
حلو المذاق .يقول الشاعر
في رباعيته (عندما ال يسمع الحق):
عندما ال ُيسمع الحـ		
ُ
للنفاق
ـق ُويصـغى
ِ
ُّ
ُّ
الحــر منبو		
ويظل
ُ
ذًا ،يالقي مــا يالقي
ُوي ُّ
ُ
الفكر بالتهريـ		
صد
ّ
المـراق
ِـج والزيف ُ ِ
ُيصبح العيش جحيمـًا		
والردى َ
ّ
المـذاق..
حلو
ِ
ثم ينطلق الشاعر إلى هموم أمته الغافية،
ويرى أنها أصبحت مثل شعر زماننا ال وزن فيه وال
قافية .يقول الراوي في رباعيته (يا أمتي):
ُّ
سريـرك بالمفجعــا		
ُي َهز
ِ
ْ
زلت يا ّأمتـي غافية!
ِت وما ِ
ووحدك يا أمتـي تزحفيـ		
ِ
ْ
ّ
لليل التمز ِق للهاويـة!
ـنِ ،

شعر هذا الزمـا ن
كانك من
ِ
ِ
ْ
فال الوزن فيه وال القافية!!
ويتحدث الشاعر عن وطنه المحاصر بأسى،
فبعد أن كان طيرًا حرًا مغردًاً بين المروج ،حوصر
حتى فقد كل بهجة .يقول ال��راوي في رباعيته
(وطني):
محيط		
وطني بين
ٍ
ِّ َ
ليــج
أطلسي وخ َ ِ
ُ
		
طير
كنت
فيه مثل ٍ
َ
َ
المـروج
غ ِر ٍد بين
ِ
وأنا اليوم أنـاجيـ		
لجوج
جمر
ِـه َعلى ٍ
ِ
		
حصـار
خلف أسوار
ٍ
َّ
بهيــج
حجبت كل
ِ
ّ
وبسبب الحصار الجائر للوطن يتفلت كثير
من الناس هربًا من الظلم والجور ،ليذهبوا إلى
ديار الغربة ،ومن هؤالء فراس نجل الشاعر ،الذي
يحدثه والده هاتفيًا بين حين وآخر ،بدافع الشوق
والحب ،ويتمنى أن يالقيه في أسرع وقت ويقبل
وجنتيه ويعانقه ،مستمدًا الربيع من شبابه .يقول
الراوي في رباعيته (في الهاتف) مخاطبًا ولده:
ُ
ْ
الشوق يدفعــني إليك
ُ
ْ
أينـال ثغـري وجنتيك؟!
ُ
الصـوت يوقـظ أدمعي
ْ
وله عليك!
فتسيل مــن ٍ
والله لــو عانقتنــي
ْ
ْ
لذعت دموعي راحتيـك!
فمتـى ُّ
يتـم لقاؤنــا
ْ
َ
الربيع بناظـريك؟!
ألرى
ثم ينتقل الشاعر إلى الوطن األكبر ،لينتقد
ضعفه وتخاذله وجنوحه إلى السلم ،يستجديه
ممن ال خير فيه ،كمن يرجو الخير من أفعى تمتلئ
بالسم الزعاف .يقول الراوي في رباعيته (جنحنا
إلى سلم) بمناسبة مؤتمر القمة العربية ببيروت-
آذار :2002
سلـم ونـدري بأننــا
جنحنـا إلى
ٍ
ُ
سنخسر ما أبقى لنا الضعف في ّ
السـلم
ً
ومن جور أمريكـا نريـد عدالــة
ُ
ُّ
ـم؟
وهـل ترتجى األفعى المليئـة بالس ِ
وفي ختام تحليقه يعود الشاعر إلى بيته،
فينظر إلى حاله وهو الرجل السبعيني المتعب
الذي يعاني اآلالم وهو يمشي ،كما يشكو ضيق
ً
النفس ،فيشعر بثقل الجبال فوق صدره ،خاصة
وهو يبحث عن بلسم يعالجه يدعى (وفاء الرجال)
فال يجده .يقول الشاعر في رباعيته (ال تسألوني
اليوم عن حاجتي) التي يختم بها كتابه:
ٌ
متعــب
القلــب في سبعينـه
ْ
ِّ
والرجل تخطو وهي رهن انحالل
والضيق في األنفـاس ال ينتهـي
ْ
كأن صدري تحت ثقل الجبــال
ُ
وحشـة أبحـث في ليلــها
في
ٍ
ّ ْ
عن إبـر ٍة تدعـى «وفاء الرجال»
تعليــق:
انتهت رحلتنا المحلقة في أج��واء الشاعر
التقليدي حارث الرواي ،وجعلتنا هذه الرحلة نشعر
بالحزن واألسى اللذين يحس بهما الشاعر ..فهو
منذ البداية يشعر باأللم تجاه ما آل إليه الشعر
ً
بعيدا عن المشاعر
والنقد من تكلف وتكسب
الصادقة ،لينتقد غرق الشعر والشعراء وكذا
ّ
التسول المذل والكذب ،كما ينتقد غزو
النقاد في
الحداثة والغموض للشعر ،ويرى أن ما أصابه نكبة.

وال تختلف حال الناس عنده عن حال شعرهم،
إذ يغيب ال��وف��اء ،وتغيب المشاعر الصادقة،
فال يجد الشاعر من يبادله المشاعر اإلنسانية
الجميلة.
ولعل حصار األوطان وضياعها وراء كل ذلك
ّ
التردي األدبي واألخالقي ،األمر الذي جعل العرب
يستجيرون بأعدائهم ،فصاروا كالمستجير من
الرمضاء بالنار ،أو كالمستجير باألفعى السامة
على حد تعبير الشاعر ،هذا المبدع الذي يشعر
بأنه في مأساة كبرى على أعتاب السبعين ،حيث
اآلالم الجسدية التي تفاقمها اآلالم النفسية
التي ال حصر لها ،ولهذا نسأل الله العلي القدير
له وألمتنا الصحة والسؤدد والعافية.

حارث طه الراوي في سطور
محام وشاعر وكاتب
محل وتاريخ الميالد :بغداد -الكرخ -محلة
الفالحات في  11كانون األول .1928
التحصيل الدراسي :بكالوريوس حقوق من
كلية الحقوق ببغداد سنة .1954
من الوظائف التي شغلها:
أمين مكتبة المجمع العلمي العراقي من
.1966-1955
مدير المكتبات (وكالة) بوزارة الثقافة
واإلعالم من سنة .1968 -1966
مدير التأليف والترجمة والنشر (وكالة)
بوزارة الثقافة واإلعالم سنة .1968
مدير المكتبة الوطنية سنة .1970
مدير في المركز الوطني لحفظ الوثائق سنة
.1973-1971
من مؤلفاته المطبوعة:
أمين الريحاني -جوانب شخصيته وأثره في
نهضة العرب ،دار ريحاني بيروت .1958
تباريح (ديوان شعر) ّ
صدره (أمين نخلة)
بقصيدة ،دار مكتبة الحياة ،بيروت .1961
مع الشعراء -دراسات وذكريات قدمت له
الدكتورة (نعمات أحمد فؤاد) .1964
(طه الراوي ،جوانب شخصيته ،مختارات من
آثاره ومما قيل فيه) القاهرة 1965
من ذكرياتي األدبية .بغداد 1968
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الشاعر الشهيد البطل
األمير عز الدين الجزائري
| �أحمد �سعيد هوا�ش

(1927 – 1901م)

ُ
ساهر
وعيناي ترعاكم وجفني
إذا كانت أمتنا العربية ،وقطرنا العربي السوري خاصة
يحتفل في كل عام بذكرى شهداء السادس من أيار
سأصبر صبر الصادقين وان أمت
فأقضي شهيد الحب والله ُ
لعام 1916م الذين توجوا سفر البطولة بدمائهم الزكية،
غافر
وأرواحهم الطاهرة فألنهم طليعة القرابين العربية
ولشاعرنا األمير قصيدة يدعو فيها لإلخاء القومي،
المقدسة فوق أديم هذه األمة ،وقد سار على نهجهم افتتحها بأبيات من الشعر الغزلي الرقيق ،فقال شاكيًا
ً
شهداء أبطال عرب آخرين منهم شهداء معارك الثورة غرامه وحبه للطير ،داال على حبه لوطنه وأمته العربية
السورية عام 1925م ومن شهداء هذه الثورة البطل فقال(:)2
األمير عز الدين الجزائري الذي عرف ببطولته وشجاعته
أشكو الغرام لكل طير باغم
تاريخنا
وشاعريته فهو من حملة السيف والقلم في
فتراه يسعفني ويصبح منشدا
الدولة
سيف
الحربي القديم والحديث أمثال األمير
ما القصد في شعري فتاه وإنما
الحمداني ،والشاعر أبي فراس الحمداني ،والمعتمد بن
وطني بالد العرب مردية العدى
عباد ،واألمير عبد القادر الجزائري جد األمير عز الدين
ولعل حب الفارس الشهيد عز الدين الجزائري
الجزائري ،رحمهم الله جميعًا.
لوطنه ،قد تمثل في هذا البيت الذي عبر فيه عن حقيقة
الذي
دمر
قصر
في
الجزائري
وقد ولد األمير عزالدين
نفسيته الخيرة ،وعمل فيه مجاهدًا في سبيل الوطن
1901م،
سنة
في
الجزائري
القادر
يملكه جده األمير عبد
لتحريره من المستعمر الفرنسي ،ويرد الظلم والحيف
وهو ابن األمير محي الدين الجزائري ،درس على يد الشيخ
عن أبناء وطنه ،وهذا ما سار عليه واستشهد في سبيل
عباس األزهري في بيروت ،ثم انتسب إلى معهد الحقوق
تحقيقه فقال:
ونال اإلجازة منه ،وكان أديبًا وكاتبًا وشاعرًا مطبوعًا ،وله
وأنا المتيم في هوى وطني إذا
عدد من القصائد واألناشيد الوطنية والقومية ،وقد
ما ناح مظلوم أكون له صدى
انتخبته «الجمعية العربية» في دمشق رئيسًا لها.
نعم لقد كان الشهيد عز الدين الجزائري الصدى
وعندما نشبت الثورة السورية اشترك البطل عز الدين
الجزائري على رأس أربعمائة مقاتل في معارك الكسوة ،ألصوات أبناء الوطن المظلومين فاستل سالحه مع كوكبة
ويلدا ودوما وعين ترما ووعرة زاكية ،ووادي معربا وجباتا من المجاهدين األبطال ،متنقلين من مكان آلخر على
الخشب ،وأم الشراطيط وغيرها ...إلى أن استشهد في ساحات الجهاد في سورية الصامدة موقعين العشرات
وقعة عين الصاحب (وادي بسيمة) في شهر أيار عام من القتلى والجرحى بين صفوف جنود العدو الفرنسي،
حتى لقي وجه ربه شهيدًا وهو في ربيع شبابه.
1927م ،وهي آخر معارك الثورة السورية(.)1
ولقد رث��ى الشهيد بعض المجاهدين واألدب���اء
لقد كان الشهيد عز الدين الجزائري شاعرًا مطبوعًا،
وق��د شغله الجهاد ضد العدو الفرنسي عن متابعة والشعراء منهم :المجاهد الشهيد سعيد العاص،
هوايته األدبية المحببة ،ومن شعره ما تغنى به في والشاعر محمود رم��زي ،والشاعر الكبير ب��دوي الجبل،
ً
ً
واضحة على نفسية رجل ٍّ
حر ّ
أبي بسيط والشاعر تيسير ظبيان والشاعر الثائر خالد الخطيب ،ومما
صباه ،يدل داللة
ٍ
قاله الشهيد سعيد العاص بالشهيد عز الدين الجزائري
متواضع مثل قوله:
(( ...من شجاعة أسامة وعزم خالد ،ومن بطولة صالح الدين
صفات سامية جبارة فبأية من هذه الصفات رميت أصبت
دعوني في الحقول وفي الجبال
بقرب النبع والماء الزالل
ناحية من نواحي أميرنا المحبوب عز الدين ،فإذا رميت
بواد حصبه شبه الآللي
بها جملة أصبته في مجموع كيانه.))..
ٍ
الرمال
يمر به النسيم على
فما أجمل هذا البيان ،وما أصدق هذه الشهادة من
فيبعث لوعة بين الصدور
زميل مجاهد شهيد...
كما عبر المجاهد خالد الخطيب ال��ذي ذاق مرارة
ثم يشير الشاعر الفارس عز الدين الجزائري لهوايته السجون ومطاردة العدو الفرنسي له ،عن موقف األمير
المفضلة وهي امتطاء صهوة الجياد العربية والتدريب عز الدين عند استشهاده فقال الشاعر خالد الخطيب:
ٌ
على الجهاد فقال:
شهيد
أنذرتك العدى وأنت
الصحاري
بين
دعوني هائمًا
وصدى المرهفات يدوي دويا
والمهاري
الصوافن
على متن
ألق عنك السالح نبقيك حيًا
النهار
وفي
الصباح،
في
وأسري
وأطعنا نهبك عيشًا رضيا
الجواب نارًا تلظتْ
البراري
بين
بمفردي
أنام
ُ
كان منك
أحب ّ
القصور
سكن
من
إلي
َّ
حيث آثرت أن تموت أبيـا
وقد امتلك فارسنا الشهيد األمير عز الدين الجزائري
إن من كان جده مثل جدي
قلبًا حانيًا ،فها هو يبث أشواقه وحنينه إلى شقيقه
كيف يلقي السالح مادام حيا
حينما كان في بالد المغرب فقال:
أشجاني
يا ساكن الغرب قد هيجت
لقد كان الشهيد ّ
أبيًا وفيًا لجده األمير عبد القادر
والشوق أرقني والبعد أضناني
ً
الجزائري ولزمالئه المجاهدين الشجعان وألمته العربية
يادهر مهال فإن البعد يؤلمني
الخالدة ،وهو القائل:
يا دهر رفقًا بحال المدنف العاني
يا قوم أنا من ساللة يعرب
إنه الحنين لألهل واألحبة البعيدين عن أحبائهم
والعرب ال ترضى المهانة مرقدا
وه��ذا ما يذكرنا بحنين شعراء المهجر لوطنهم األم
تحية للبطل الشهيد عز الدين الجزائري في الذكرى
واألهل واألقارب البعيدين عنهم..
وشاعرنا البطل ٌ
ابن ٌّ
بار ألهله ،ومن أولى بحبه لجدته الخامسة والثمانين الستشهاده.
ورثائه لها ،فقد كانت ترعاه وتقدم النصائح له فقال:
دعوني أذرف العبرات وجدًا
 -1تاريخ الجيش العربي السوري ،المجلد األول،
لعل الدمع ينقص من شكاتي
مركز الدراسات العسكرية ،الطبعة األولى 2000م.
فقد كانت لنا أمـًا رؤومـًا
 -2الذكريات الخالدة ،األمير عز الدين الحسني
تلقننا النصائح والعظات
الجزائري ،اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري
وهو الفارس الشاب المحب المعف وقد عبر عن ذلك
الفلسطيني ،عن شهداء الثورة السورية وضحايا
بأبيات بلغت غاية الرقة وصدق العاطفة فقال فيها:
أحن مدى األيام وجدًا إليكم
الواجب المقدس ،ايلول 1928م القاهرة.
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اإلساءة العاطفية
قد نسمع كثيرًا عن اإلساءة والعنف األسري ،ولكن غالبًا ما يقصد بهذه اإلساءة ،أنواع
َّ
القوي على الضعيف بغير حق،
اإلساءة الجسدية التي يوقعها الكبار على الصغار أو
من ضرب أو جلد أو حرق لألطراف ،أو تقييد ،وغيرها الكثير من أساليب العقاب البدني
البشعة ،التي قد تبلغ بوحشيتها مستوى من الال إنسانية يصل إلى حد قتل النفس
البريئة.
ولكن ،قد يغفل الكثيرون عن مظهر مهم جدًا من مظاهر اإلساءة ،فاإلساءة ال تقتصر
على التعدي على جسد الضحية فحسب ،ألن اإلساءة العاطفية ،التي يقلل من أهميتها
الكثيرون ،قد تؤذي نفسية الفرد وتعرقل نموه العقلي والعاطفي السليم ،وقد تكون من
المسببات الرئيسية للكثير من مشاكل االكتئاب واالنتحار واالنحراف التي تعاني منها
المجتمعات العربية والغربية على حد سواء .فاإلساءة بشكل عام ،هي ُّ
أي تصرف مصمم
للسيطرة أو إلخضاع إنسان آخر عن طريق استخدام التخويف أو اإلذالل أو التذنيب أو
اإليالم بهدف التأثير.
واإلساءة العاطفية  Emotional Abusعلى وجه الخصوص تمارس بهدف إضعاف
ق��درات الذكاء العاطفي عند الشخص وإخضاعها (من ثقته بنفسه ،وعيه بقدراته
واحترامه لذاته ،الحافز الداخلي الذي يدفعه للتميز ،اإليجابية وإدارة الذات وغيرها من
المهارات االجتماعية) للسيطرة عليه .وقد تندرج اإلساءة العاطفية في أشكالها من
اإلساءة اللفظية كعبارات الرفض أو عدم التقبل ،لتصل إلى حد تهديد كيان اإلنسان
بتحقيره وإيذائه واستغالله فكريًا وعاطفيًا ،لزعزعة ثقته بنفسه وشله عن القيام بفعل
معين.
ماذا نقصد باإلساءة العاطفية Emotional Abuse؟
اإلساءة العاطفية هي ممارسة سلوكية متكررة تعتدي على النمو العاطفي الطبيعي
للطفل وشعوره بقيمته ونظرته لذاته؛ فاإلساءة العاطفية هي تعبير عن الفشل في
توفير البيئة اآلمنة نفسيًا والرعاية المالئمة لنمو الطفل وتطوره (الحب ،الحنان ،الدعم
واإلرش��اد) ،وتشمل اإلساءة العاطفية التطلب المبالغ فيه بقصد إضعاف المعنويات
ّ
وتعد اإلساءة العاطفية من أخطر
الصحية وثقته وتقديره لذاته لفرض السيطرة عليه،
السلوكيات المؤثرة في النمو الصحي للطفل ،كما أنها ُت ُّ
عد من أصعب أنواع اإلساءة التي
قد يتعرض لها الطفل ،إال أنها أكثرها شيوعًا ،وأشدها شراسة وأكثرها تدميرًا للنفس.
هل تعلم إن كنت ممن يسيئون عاطفيًا ألطفالهم أو أزواجهم؟؟
قد يسيء الكثيرون لمن حولهم ،باستهتار أو بقلة وعي باألضرار النفسية والنمائية
المترتبة ،سواء تمت اإلساءة باالستهزاء أو التعنيف أو القسوة أو التحقير أو التخويف
بنية «اإلرشاد» أو «الوعظ»؛ فالنتيجة ستكون متشابهة .ألن الطفل الذي يتعرض لإلهانة
واالستهزاء والرفض واإلرهاب والتعييب على سلوكه وقوله بشكل مستمر ،يعيش درجة
كبيرة من المعاناة الداخلية واأللم العاطفي بدرجة مساوية ،إن لم تكن أكثر من المعاناة
الناجمة عن االعتداء والعنف الجسدي.
فاإلساءة العاطفية تعتدي بشكل مباشر على نفسية الطفل ،وتهاجم االنطباع الذي
ِّ
يشكله الطفل عن نفسه ،ما ُيولد عند الطفل نظرة سلبية عن ذاته ،والشعور باالنهزام
فقط والضعف العتقاده بأنه ال يستحق الحب والعاطفة من اآلخرين.
وقد توجه اإلساءة للكبار أيضًا وليس فقط لألطفال ،فترى الزوج يسيء إلى زوجته
بأسلوب التهديد والوعيد والتأنيب المتكرر والتحقير ،فيؤذي الزوجة ويقلل من حقها
في المساواة ،ويفقدها الشعور بقيمتها وأهميتها واحترامها لذاتها ،ما يزيد من الفجوة
بينهما؛ فالمعاناة النفسية التي تعيشها الزوجة ستنتقل إلى أوالدها ،كما أنه إذا كانت
األم تتعرض لإلساءة أمام أطفالها ،فذلك ِّ
بحد ذاته يشكل خطرًا كبيرًا على نمو األطفال
الصحي والعقلي والنفسي الطبيعي.
آثار اإلساءة العاطفية واللفظية على النفس:
تعد أشكال اإلساءة المختلفة سهلة التعريف أو الدراسة ،وذلك ألنها تترك آثارًا
واضحة أو أدلة مادية تؤشر على مدى اإلساءة التي تعرض لها الطفل .بينما تكمن خطورة
اإلساءة العاطفية واللفظية التي قد يتعرض لها الطفل من أبويه أو إخوته األكبر أو من
معلميه ،في عدم ظهور آثار لهذه اإلساءة واضحة محددة؛ إذ إن معظم األطفال الذين
يعانون من األذى العاطفي يخافون أن يتكلموا عن اإلساءة التي تعرضوا لها ،أو قد ال
يعرفون الطريقة للتعبير عنها ،ما يجعل من الصعب حماية الطفل ومنع األذى عنه .ولكن
األذى النفسي الذي يعاني منه الطفل سيترك جروحًا عميقة في ذاكرته ،ما يضاعف
تأثيرها على النفسية والصحة وعلى النمو العاطفي والعقلي السليم.
النتائج المترتبة عن اإلساءة العاطفية للطفل:
االنعزالية والوحدة ـ الشعور بالنقص ـ ضعف تقدير الذات ()Poor self- esteem
ضعف نمو وتطور المهارات األساسية ـ الخجل الشديد وضعف المهارات االجتماعية
ـ صعوبات التعلم ـ التحصيل العلمي الضعيف ـ مشاكل عاطفية وسلوكية (نوبات
الغضب الهيستيري ،الخوف المرضي «فوبيا» )..ـ تدهور الحالة الصحية ـ مشاكل في
النطق ـ مشاكل في النوم ـ السلوك المؤذي لآلخرين (إشعال النار أو إيذاء الحيوانات
أو األطفال) ـ إيذاء النفس ـ اإلدمان على المهدئات أو الكحول أو المخدرات ـ االنحراف ـ
االنتحار ـ صعوبة بناء العالقات الصحية.
البقية ......................ص22
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الروائية ناديا خوست

بين ألف ليلة وليلة والرواية التاريخية
مرمي خري بك
من باب ِّ
القص وجمال السرد تدخلنا الدكتورة
ناديا خوست ،في بداية كتابها «ألف ليلة وليلة
والرواية التاريخية» عبر سردها الشيق للحياة في
الماضي ،وذلك قبل أن تبدأ بعالم شهرزاد ،فنرى
التواصل الزمني على لسان
في هذا السرد
ذاك َ ْ َّ
َّ
المرأة ،التي تؤكد أنها من وشى السطور وزخرفها،
وأب��دع في صياغة أحداثها ،تمامًا كما توشي
ثوبها وتطرزه ،وتنسل خيوطه لتقوم بعملها
كأبدع ما يكون الخلق ،وهي في كل هذا تعطي
ً
بعدًا عميقًا ،وتثير تساؤال أبديًا :أليست المرأة
هي من منح الطفل مفتاح التخيل وهي تسرد له
الحكايات واألساطير على ضوء القناديل والشموع
التي تمنح اللحظة جوًا خاصًا؟ ..مؤكدة (أي المرأة)
َّأن كل ما ُّ
يمت إلى المكان بصلة ،من عريشة
تتدلى أعنابها ،وموقد يتوهج جمره ،أو ياسمينة
تفوح بأريجها فتمأل المكان ،أو نجوم تتألأل في
السماء ،كل هذا كان يعطي الحكاية ألقًا ،ويعطي
ً
األحداث تغلغال في األرواح والعقول ،باإلضافة
إلى تلك المقدمات واألغنيات التي تعطي الروح
سكبًا فياضًا يتمازج مع مجمل الحالة المعاشة
في عالم ِّ
القص عند نساء البيت ،يتحلق حولهن
األطفال بمجامع قلوبهم وعقولهم وأرواحهم
ونبض خيالهم.
تنتهز المؤلفة فرصة سانحة من خيال اتسع
َّ
واتسع حتى شمل عالم ألف ليلة وليلة ،وعقل
اغتنى بثقافة التاريخ وأدب الشعوب لتحدثنا
بلغة رصينة متدفقة ،تزركشها زخ��ارف الزمن
المليء باإلبداع اإلنساني الذي تمازج مع الزمان
والمكان واإلنسان وحنكتها الروائية واألكاديمية،
ليترك حكايات اإلنسان مع الفن بكل أشكاله
وألوانه وانتماءاته..
ْ
ُّ
«إذ َّإن ألف ليلة وليلة سجل زمن ومجتمع
وأخالق ،وعمارة وشعر وذوق ،وشهادة على نمط
الحياة والعالقات ،وعلى شخصيات ومالبس وحلي
َّ
ومفروشات وأقمشة ،يتسع ذلك العمل الروائي
المبكر لبحوث تتناول صورة المدن ،ومكانة الشعر
والحب والمجتمع وشخصيات النساء والسلطة
والسياسة ،وص��ور الشخصيات التاريخية في
النص األدب���ي ،وه��ذا يعيدنا إل��ى عالقة الفن
بالواقع ،ونحن نتساءل عن الزمان والمكان اللذين
أزهرت فيهما ألف ليلة وليلة».
والمؤلفة إذ تقول هذا فإنها تنحو إلى الدراسة
التاريخية ـ األدبية ـ متنقلة بين النص الروائي
والنص التاريخي لتؤكد أن نسيج وألف ليلة وليلة
وأحداثها أخذت لحمتها وسداها من تاريخ مرتبط
بالزمان والمكان ،ليحاك بعقل الفنان المبدع في
سرده ،متوصلة إلى َّأن مؤلفي ألف ليلة وليلة كانوا
مقربين من مركز المعلومات ،وبعثات الرحالة
والموفدين وقصور الخلفاء والسالطين ،باإلضافة
إلى أنهم كانوا محيطين بالتيارات الفكرية..
لقد نقلت الرواية التاريخية في ألف ليلة
وليلة الكثير من األحداث كغزو الصليبيين لبالد
الشام ومصر ،وما حدث من مجازر بحق المسلمين
المذبوحين ف��ي ال��ق��دس ،والمسجد األقصى
ودمياط ،كما بينت هذه الرواية دور المرأة في
األحداث التاريخية ص  ،19فوالدة شمس الملوك
َّ
إسماعيل قتلت ابنها ألن��ه كاد يسلم دمشق

للعدو ،وشجرة ال��در أخفت موت الصالح أيوب
عندما كانت الحملة السابعة بقيادة لويس التاسع
محتلة دمياط ،واستدعت ابنه ط��وران شاه من
حصى كيفا.
لقد أعطت ألف ليلة وليلة ،كما تقول خوست،
فكرة واضحة عن التزام الزنكيين واأليوبيين
بالدين األصيل والسنة ،والتوجس من االجتهاد،
ولكن في الوقت نفسه ال تعرض هذه الحكايات
مواقف التخاذل عند األيوبيين ،وال طلبهم ْ للنجدة
من الفرنج في حروبهم على إخوتهم ..وإذ تشير
هذه الحكايات ،تؤكد أن
إلى ص��ورة المرأة في ُ
المرأة كانت بصورة من أ ِّدب��ت بالشعر والتاريخ
والحكمة والفقه والمهارة والمحادثة ولطف
المعشر والذكاء واالعتداء بالكرامة.
أما نسيج الحكايات فبينه تفاوت (كما تقول
ال��دارس��ة) تفاوت في كتابة الحكايات؛ فمنها
المتماسكة ،ومنها الهشة ،نقول« :بالرغم من
شعورنا بأن مركز الحكايات بغداد ،إال أننا نتنسم
فيها أج��واء تاريخية متنوعة ،عربية إسالمية،
يتالقح فيها تاريخ ابن إياس ( 21ص) وسنا البرق
الشامي ،وابن األثير ،ورحلة ابن بطوطة ،ومروج
الذهب المسعودي ،واإلمتاع والمؤانسة ألبي
حيان التوحيدي ،من دون أن نراها نسخة هزار
أفسان (ألف حكاية فارسية) وال نرجع إلى أصولها،
إلى الهند أو فارس الساسانية ،كما تذكر بعض
الموسوعات والدراسات ،وعلى هذا شواهد كثيرة،
كوجود الخلفاء واألمراء والشعراء العرب ،واألحداث
المأخوذة من المحيط العربي ،وكثير من الثقافة
العربية».
كما تؤكد المؤلفة على نتائج ما وصلت إليه
من ارتباط الحكايات بالحدث التاريخي من خالل
التوثيق ،والدالئل الواضحة ،مؤكدة َّأن األبحاث
الغربية في أبحاث كهذه كانت تعبر عن منطلق
سطحي ،ال يقل فيه خطر السطحية عن خطر
الخفة واالنحياز ضد التراث العربي..
في فصل المكان تركز الدارسة على الشعوب
التي عاشت في ه��ذا المكان ،وعلى صفاتها،
من يهود ومجوس ،عرب وغير ع��رب ،مسلمين
فيما بينهم؛ حيث أدى تدفق الثروات إلى الفقر
والغنى ،وت��وس��ع التجارة معًا :فجمعت ث��ورة
القرامطة الفقراء باسم العدل االجتماعي الذي
يفرضه اإلسالم ،وفي حضن هذا الخضم تأسس
علماء أسسوا لعصر النهضة األوروب��ي��ة ،وكبار
الشعراء الذين قدموا للعالم ثروة أدبية.
ف��وق المكان ينتقل الخلفاء بحروبهم،
والمغامرون بمغامراتهم ،والمحبون والتجار
ببضائعهم ،كل ذلك الكتشاف المجهول في
البالد البعيدة.
إن أسلوب الدارسة في كتابها؛ حيث انتقت
نصوصًا رائعة ودالة على ما تشير إليه ،وأشعارًا
اختزلت حكمة الحياة ،ووصفًا أبدع فأجاد ،هذا
األسلوب أعطى الكتاب ،من بابه إلى محرابه ،كما
يقولون ،متعة األدب والتاريخ والجغرافيا ،ودراسة
النفوس التي أحاطت بالشخصيات ،وأبعد الملل
الذي قد يأتي ّ
جراء جفاف الدراسات األكاديمية،
كما في وصف المكان الذي رآه موسى بن نصير
ص « 33مدينة قصورها عالية ،وقبابها زاهية،

كتاب «ألف ليلة وليلة والرواية التاريخية»
ودوره��ا عامرات ،وأنهارها جاريات ،وأشجارها
مثمرات ،ورياضها يانعات ،وهي مدينة بأبواب
ِّ
منيعة خالية خامدة ،ال ّ
حس فيها وال أنس ،يصفر
البوم في جهاتها ويحوم الطير في عرصاتها،
فيها أل��واح من الرخام األبيض ،مكتوبة بالقلم
اليوناني».
ُ
ذك���رت؛ ف��ال��دراس��ة تضمنت نصوصًا
كما
(شواهد) تعطي العديد من ال��دالالت ،والكثير
من الحيوية ،والبهجة في كثير من األحيان ،التي
زخرت بها ألف ليلة وليلة..
ف��ي ب��اب الحديث ع��ن «الشخصيات» في
َّ
تفصل خوست في رأيها
ذلك العالم الساحر؛
مشيرة في البداية إلى أن «ألف ليلة وليلة ملحمة
بتنوع شخصياتها ،ودينونتها ،من أنس وجن؛
صيادون فقراء ،خلفاء ووزراء ،والة ،يتصدرهم
تاجر مكتشف ،وشخصيات من مجتمع المدينة،
تخاف من البدوي الذي يشكل دائمًا خطرًا على
ابن المدينة».
ومن الشخصيات التي تم إلقاء الضوء عليها
شخصية أمير المؤمنين :الحاضر حتى لو لم يكن
محور الحكاية ،ع��ادل يبحث عن العدل ،شجاع
يدخل البيوت كتاجر ،ويتذوق الشعر والموسيقى.
الشخصية األخرى (شهريار الحقيقي) ..وهنا
تحاول خوست أن تبحث في حقيقة شهريار
التاريخية ،هو رجل يعيش حالة شك بالمرأة
التي يجب أن تقمع ألنها ال ُت َّ
ؤمن .أيضًا هناك
شخصيات نساء أل��ف ليلة وليلة ..هنا تلفت
الدارسة (إلى َّأن المرأة الواعية المثقفة هي َم ْن
تقف ضد القتل) ،وإلى أن النساء َّ
كن من مراتب
شعبية وملكية ..تاجرة ،ابنة ملك ،ملكة ،حكيمة،
شاعرة ،مثقفة ،أميرة ذات نفوذ كأخت هارون
الرشيد وزبيدة ،ساحرة شريرة وساحرة ِّ
خيرة..
وبالطبع ال يمر هذا من دون ذكر دور شهرزاد التي
أعطت العالم هذه الحكايات فأبدعتّ ،
وقدمت
سجل مجتمعات الحضارة العربية اإلسالمية،
وعاداتها ،ومالبسها ،وعمارتها ،ومدنها ،وحليها،
وطباعها ،ونسائها الجميالت المتماسكات روحيًا

د .ناديا خوست
وأخالقيًا..
وإذا نقرأ باب «الجمال» ص  ،27نجد معايير
ُ
الجمال في ذاك الزمن ومنها جمال الروح ،والظرف،
وجمال الطباع..
أما (نساء الحقيقة) فهن من نساء الواقع الذي
استمدت منه ألف ليلة وليلة شخصيات نسائها،
وه��و واق��ع ح��ي ،غني بكرامة النساء وجمالهن
َّ
َّ
وسيادتهن .ولعل ه��ذه الشخصيات تذكرنا
بالرواية التاريخية التي َّ
حدثتنا عن زوجة عبد
الله بن الزبير ،المشهورة بجمالها مع عبد الملك
بن مروان وهو يخطبها ،وزوجة عثمان بن عفان
التي خطبها معاوية بعد مقتل عثمان ،فكسرت
أسنانها وأرسلتها إلى معاوية.
قصة ابنة النعمان ابن بشير األنصاري مع
مصعب بن الزبير ،وغزالة الحرورية ..الخ ،وال ُب َّد
هنا من اإلشارة إلى توقف الدكتورة خوست في
جسام في تاريخنا،
الرواية التاريخية عند أحداث
ٍ
وعند المرأة السيما المقاتلة ،ومكانها في تلك
األحداث ،مؤكدة على مدى االنفتاح الذي كانت
تعيشه المرأة في تلك األيام؛ حيث كانت تعرض
نفسها على الشاب إن أعجبها ،ومن األمثلة على
مكانة ال��م��رأة في األح���داث الجسام أم شمس
الملوك التي قتلت ابنها الذي اتصل بالفرنجة كي
ال يسلم لهم البلد ،ونساء دمشق الالتي قصصن
شعورهن وقدمنها لجدل األسلحة...
وه��ذا كله ترافق بحديث عن سبي النساء
وقتلهن خالل غزو المغول والتتر .هكذا ترسم ألف
ليلة وليلة واقعًا ُمستمدًا من الرواية التاريخية،
واقع المرأة التي تحمل األسرة واألوالد ،وتنتشل
ال��روح من الكآبة ،وتهدئ الغاضب ،وتواسي
الحزين ،وذلك بعد أن نبهتنا إلى ثقافة شهرزاد
وشهامتها...
تستمر الدارسة خوست بتفكيك حكايات
َّ
ألف ليلة وليلة ،لتدل على مكان الحدث التاريخي
في الرواية التاريخية ،فال تترك ما ال تقف عنده،
البقية ......................ص22
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قراءة في رواية «الطريق» لنجيب محفوظ
| عادل الفريجات
نشر نجيب محفوظ هذه الرواية في العام
 .1964وه��و ع��ام النضج واالك��ت��م��ال عند هذا
الكاتب المتخرج في قسم الفلسفة في جامعة
القاهرة ،وقد حاول في بعض إبداعاته أن يقطر
الفكر الفلسفية المجردة في أعمال سردية تنبض
بالحياة ،فعاينتها شخصيات حبرية مجسدة
تكاد تكون من لحم ودم ،شخصيات لها عواطفها
ونزواتها وملذاتها وقيمها ورؤاها وطرائق عيشها
المتباينة التي وإن جسدت فكرة ما ،ال تفارق حقول
العمل السردي الذي يعول على تصوير جزء من
حيوات الناس وهواجسهم ،يختاره من نهر الحياة
المتدفق ،ولكنه يوشيه ببعض ال��رؤى واألفكار
الفلسفية التي ال تبهظه وال تخرجه عن حدود
العمل الفني ذي السمات المتسقة مع سمات
جنسه.
والفكرة التي تلف رواية «الطريق» بمسارها
التخييلي هي البحث عن األب الضائع في زحام
الحياة ،هو الذي ال يعرف عنه االبن (صابر) غير
صورة له أعطتها له والدته ( بسيمة علوان) قبل
موتها .أما األب فاسمه (سيد سيد الرحيمي) .وهو
اسم ينطوي على دالالت ،فهو ليس سيدًا فحسب؛
بل هو سيد السادات ،وهو منسوب إلى الرحمة ال
إلى العنف والقسوة ..وتتكشف صورة ذاك األب
اللغز شيئًا فشيئًا وخاصة في القسم األخير من
الرواية ،فهو يوجد في كل األمكنة ،ويبعث لصاحب
له بالرسائل من كل القارات وهو مليونير ،ويوزع
الحب على كل النسوة .وله أبناء كثر جدًا وقوانين
الدولة ال تهدده فهو إذن من جنس البشر وليس
من جنسهم في الوقت ذاته ،أو لنقل هو متعال
عليهم وعلى مفاهيمهم .ولهذا أول اسمه على أنه
معادل لالله الذي راح (صابر) يبحث عنه وال يلقاه.
والحق أن الرواية كلها كانت رحلة بحث عن
األب المفقود ،مثلما كانت رواي��ة غ��ادة السمان
«فسيفساء دمشقية» رحلة بحث عن األم التي
افتقدتها .ولكن شتان بين الروايتين؛ فمرمى
محفوظ مختلف عن مرمى غادة السمان؛ ألنه في
سعيه للقاء أبيه يسعى في الوقت ذاته المتالك
الحرية والكرامة والسالم .وهذا شأن يفتح العمل
السردي على دالالت تختفي وراء الظواهر وتستبطن
طموح المرء ،ال إلى رؤية أب من لحم ودم ،بل طموحه
إلى حيازة معان يتوقع أن يكسبها حين يلقى أباه.
ً
وإذا كان األب هنا معادال موضوعيًا للذات اإللهية،
فإن اللقيا بذات الجاللة يوفر مفاهيم وقيمًا هي:
الحرية والكرامة والسالم .في حين اللقيا باألب
الجسدي ال توفر بالضرورة تلك المفاهيم والقيم.
وكما صور األب في حال بين حالين ،صور
لقاء صابر به في إح��دى السيارات في حال بين
حالين فقد يكون راكب السيارة هو ذاته سيد سيد
الرحيمي وقد يكون شخصًا آخر .فثمة مشهد في
الرواية يشير إلى أن صابرًا لمح أباه أومن يشبهه
كثيرًا .وذلك بعد أن ارتكب جريمة قتل صاحب
الفندق الذي نزل فيه في القاهرة .يقول نجيب
محفوظ« :وعند إش��ارة المرور لمح سيارة كبيرة
ً
واقفة ،ورأى داخلها رجال جذب انتباهه من النظرة
األولى ،كهل فخم .ولكن هذا الوجه كم أنه محتمل
أن .« ...وهنا يقطع نجيب محفوظ الكالم ،ليتركنا
وصابرا معا في حالة من الشك وعدم اليقين .ثم
يضيف« :وانفتح الطريق وتحركت السيارة ،فصاح
بأعلى صوته  :سيدالرحيمي».
وج��رى وراء السيارة بأقصى سرعته ،ولكن
المسافة الفاصلة اتسعت إلى غير نهاية .وسرعان
ما اختفت السيارة .حتى رقمها لم يره .توقف عن
الجري وهو يلهث .هو الرحيمي؟ صاحب الصورة
بعد ثالثين عامًا .ولو تقدم خطوات أسرع ألمكنه

الوثوب على مؤخرة السيارة .لكنه لم يعرف الرقم
وال الماركة .والحسرة غير مجدية ،وهي في حالته
مضحكة أيضا .وماذا يعني الرحيمي له بعد ما كان؟
األمل الوحيد الباقي له هو كريمة « ( الرواية ص
.)112
والتساؤل عن عدم جدوى اللقاء بالرحيمي في
هذا الموضع تعني أن من يوازي الرحيمي دالليًا
ما عاد يفيد (صابر) ،بعد أن ارتكب جريمته وقتل
صاحب الفندق الذي يقيم فيه.
و(كريمة) الوارد اسمها ها هنا تعد الشخصية
الرئيسية الثانية في الرواية؛ فهي التي خططت
لصابر ارتكاب الجريمة وشجعته على تنفيذها،
لتهرب معه بعد االستيالء على ثروة زوجها العم
خليل .ولكن السلوك البشري هو دوما وحدة واحدة
ال ينفصل بعضها عن بعض ،فكما غدرت كريمة
بزوجها العجوز العم خليل ،وخانته يوميا مع صابر،
غدرت بصابر ،وغابت عنه بعد ارتكابه الجريمة.
وب��دت كما لو أنها تعود إلى زوجها القديم ابن
خالتها الذي باعها للثري صاحب الفندق ،فقد
كان ( اشتراها) في احدى زياراته الى االسكندرية.
وتزوجها رغم فارق العمر الكبير جدًا بينهما ،فهو
في حيطان الثمانين وهي لما تتجاوز الثالثين.
أما الهام الشخصية الثالثة الرئيسية في
الرواية فقد مثلت الحب النقي الطاهر ،على عكس ما
كانت عليه الحال مع كريمة ،فشكلت معها لونًا من
ألوان اإليقاع الروائي الذي يبسط بين يدي القارئ
موقفين متناقضين .مثل تناقض الليل والنهار
أو البياض وال��س��واد ..إن (ال��ه��ام) تمثل المحب
المخلص ال��ذي لم تزعزع عاطفته مخازي ماضي
صابر وال فقره المدقع وال سلوك والدته المشين،
حتى وال كذبه الكثير عليها .وقد زح��زح موقف
الهام مواقف صابر ،فراح يكشف لها عن أكاذيبه،
ويعري ذاته أمامها ،وهي تغفر له كل ذلك؛ الى أن
وصل به الحال به إلى حد االعتراف لها بأن دناءته
ال تتناسب مع نبلها فتركها هو ،دون أن تتخلى
عنه هي .وقد بلغ بها الوفاء إلى الحد الذي دفعها
لتكليف محام يعمل معها في الجريدة للدفاع عنه
في المحكمة .وكل أولئك يوحي بالقول إن إللهام
من اسمها نصيبًا .وإن نجيب محفوظ لم يكن
يختار أسماء شخصياته عبثا .وأسماء أبطال»أوالد
حارتنا» و»الثالثية» وغيرهما تؤيد ذلك .وال ننسى
هنا أن اعطاء الرقم ( )13للغرفة التي حجزها صابر
في فندق العم خليل ،ليس عبثيا ،فالرقــــــم ()13
هو رقم الشؤم في تقاليدنا نحن المشرقيين .وقد
الحظنا كم من المصائب حلت بساحة صابر ،وهو
يقيم في الغرفة رقم ( )13فمنها مثال قفز إلى
غرفة العم خليلـ زوج كريمة وأزهق روحه ،فصار
طريدا للعدالة.
ومن زاوي��ة أخ��رى بدت هذه الرواية ،في
بعض مالمحها ،وقد ارتكبت فيها جريمتا قتل،
على صلة وثقى بالرواية البوليسية .ويتجلى ذلك
بوضوح في محاوالت التخفي والخداع التي مارسها
المجرم صابر ،وفي بض أسئلة المحقق التي وجهها
إليه وإل��ى غيره من المشتبهين بالقتل .وأخيرًا
في فعل المخبر الذي كان يراقب تصرفات صابر،
ويخبر عنها ذوي الشأن ،حتى إذا قرر الذهاب إلى
بيت كريمة شريكته في الجريمة ليكمل مشواره
الشرير معها ،فوجئ برجال الشرطة يلقون القبض
عليه ويودعونه السجن.
وفي وسع الدارس أن يرى في هذه الرواية
أيضًا رحلة البحث عن المال والنعيم دون تعب.
فصابر يسعى للتعرف إلى أبيه ،حيًا كان أم ميتًا،
لعله يكسب شيئًا من ثروته الطائلة ،أو يرث منها
ً
ماال يسد به رمقه ،ويتغلب على حاجته .وقد خاب

نجيب محفوظ
مسعاه وانتهي به األم��ر إلى أن يصرح في آخر
الرواية« :ال جدوى من االعتماد على الغير « (الرواية
ص .)185
والغريب أن نجيب محفوظ يسوق في سرده
تفسيرًا لسلوك صابر المتعدد الوجود على أفواه
أطراف عديدة ،نشرتها صحف تلك الفترة؛ فأستاذ
في الجامعة قال إن الزواج غير المتكافئ بين العم
خليل وكريمة هو المسؤول عن الجريمة .وقال
كاتب صحفي إن المسؤول األول هو الفقر الذي
أغرى زوج كريمة األول ببيعها إلى زوجها الثاني
(العم خليل) .وأستاذ خدمة اجتماعية تصور أن
نشأة صابر في أحضان امرأة عاهرة وشاذة تركت
رواسبها في نفسه .أما عالم النفس فرأى أن (صابرًا)
مصاب بعقدة حب األم واندفاعه اإلجرامي مرتبط
بأمرين هما :إن( كريمة) التي قتلها كانت بديال عن
أمه ،فأحبها .ولكن ال شعوره جعله ينتقم ألمه بقتل
زوجها صاحب الفندق وهو رمز للسلطة والمال .أما
رجل الدين فقرر :إن المسألة في جوهرها مسألة
إيمان مفقود ،وإن صابرًا لو بذل في البحث عن الله
عشر ما بذله في البحث عن أبيه ،لكتب له الله جميع
ما طمح إليه ( الرواية ص .)173
تقنيات سردية
ما تقدم يصب ،في معظمه ،في حقل خطاب
الرواية ،أما تقنياتها فهي أيضا عديدة ،كان منها
على سبيل المثال اللجوء إلى المونولوج الداخلي في
بعض المشاهد ،ففي حوارية ما بين صابر والهام
يقول صابر :لن تسير األمور كما نود فترد (الهام)
بحزم :أمهلني يومًا أو يومين ،ال تتخذ قرارًا قبل
الرجوع إلي ،أنا أعرف ما أريد .وهنا ينتقل نجيب
محفوظ إلى حوار داخلي يديره ما بين صابر ونفسه،
فيقول على لسانه « :قل لها ماذا كانت أمك ،قل لها
ماذا فعلت باألمس ( يعني جريمة القتل) قل لها
إنك تزوجت من أخرى بوثيقة الدم (أراد من كريمة)
قل لها إن��ك ت��ود أن تصرخ حتى تصدع أرك��ان
األرض ( « .الرواية ص 123ـ .) 124
وعول الروائي النوبلي على المصادفة ،وهي
التي أعلى شأنها ذات مرة في حوار صحفي معه؛
إذ قال فيها« :إنها كلمة مهضومة الحق يظن بها
التخبط والعمى .ومع هذا فهي المرجع الوحيد
ألغلب السعادات وأجل الكوارث؛ فهي كالقضاء
المقنع كالعاقل المتغابي (أتحدث اليكم ص .)115
ومن أهم المصادفات في هذه الرواية مصادفة
صابر لكريمة التي كان له مغامرة شبابية معها في

رواية الطريق
االسكندرية ،وقد تزوجت من العم خليل صاحب
الفندق الذي أقام فيه بالقاهرة .وقد فعلت هذه
المصادفة فعلها الكبير ،فبها تطور السرد وتحفزت
األفعال؛ إذ راح صابر يحتسي معها كؤوس الهوى
يوميًا ،ثم قرر قتل زوجها ،والزواج منها والتنعم
بثروتها الطائلة.
ولكي يجعل الوصال محققًا ما بين العاهرة
كريمة وص��اب��ر ،لجأ ال��روائ��ي إل��ى حيلة سردية
جديدة ،اذ دفع بكريمة ذات ليلة لتنقر على باب
غرفة صابر ،متذرعة بالغلط غير المقصود ،بيد أن
رسالتها لصابر فهمت ،فجذبها نحو فراشه وراح
يطفئ معها نار الشهوة ،وواضح هنا أن الغلط غير
المقصود ظاهريًا ،هو تقنية سردية مقصودة لجأ
إليها الكاتب ليطور الحدث ويدفع به إلى مسارب
جديدة .وقد كان لقاء صابر بكريمة على صعيد
الجنس مقدمة أساسية للتآمر فيما بينهما على
قتل الزوج للظفر بالفندق والثروة.
واستغل الحلم غير مرة في الرواية منها واحدة
تؤكد أن صابرًا نام برهة من الزمن بعد الجريمة التي
اقترفها .فقد تذكر صبيحة ليلة الجريمة من وقائع
حلم له ،أن عراكًا نشب بينه وبين كريمة أمام العم
خليل الذي لم يكترث لما يجري أمامه ( ص .)114
وعلى الرغم من أن أحداث الرواية جرت في
مكانين بارزين هما االسكندرية والقاهرة ،فان زمن
وقوع تلك األحدث لم تقع اإلش��ارة إليه بدقة إال
اللهم في موضع واحد هو إشارة الجرائد إلى خوف
الناس على القطن في مصر وخوفهم من وقوع
الحرب .وربما كان الوقت إذاك وقت التأزم العنيف
ما بين القوتين العظميين :أمريكا ،واالتحاد
السوفييتي إبان أزمة كوبا .ويرجح ذلك اإلشارة إلى
أنباء الذرة وغزو الفضاء ( .انظر ص  )47ولما كانت
الرواية قد صدرت في العام  ،1964فإن ما نذهب
إليه يكسب أرجحية قوية .وخاصة أن غزو الفضاء
كان ما زال في بواكيره األولى نسبيا.
وربما ال نبعد عن الصواب حين نزعم أن
إهمال الكاتب رب��ط األح���داث بتاريخ محدد له
معطياته وهمومه وقضاياه في مصر العربية،
ربما يفسر انهماك الكاتب ،آنئذ ،في التعبير عن
رؤى فكرية وفلسفية ،بعد أن كرس لتاريخ مصر
وهمومها ثالثيته التي صدرت في خمسينيات
القرن العشرين .وكانت واحدة من روائعه ،ومنها
«أوالد حارتنا» التي أهلته لنيل جائزة نوبل لآلداب
في العام .1988
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الشعر فن يوحي وال يقول
فاطمة الزهراء بنيس:

َم ْن يحمل النور في أعماقه ال يمكن للجدران أن تحجبه
حاورها :ب�سام الطعان
ّ
السطحية؛
شاعرة من مدينة تطوان في المغرب ،تنشر ومن أولوياتها الخروج من دوامة الحياة
قصائدها منذ مطلع التسعينيات في الصحف واالنعزال عن السياق العام للواقع ،من أجل التأمل
ّ
ّ
والمجالت المغربية والعربية ،وهي:
حواسنا
المغيب عن
واإلنصات للصوت الغائب أو
*عضو اتحاد كتاب المغرب.
.
*عضو اتحاد كتاب االنترنيت العرب.
ـ كيف تنظرين إل��ى ح��رك��ة النقد
*عضو حركة شعراء العالم /تشيلي.
العربية؟! هل يتعامل النقد مع األدب من موقع
ّ
ّ
ً
*رئيسة اللجنة األدبية في جمعية أصوات النـدية والمشاركة في صنع الرؤية الجمالية ،أم
نسائية بالمغرب.
من موقع الخصومة أو التواطىء؟
ُ
*ترجمت قصائدها إلى اللغات االسبانية
والفرنسية واالنجليزية.
* أعتقد أننا نفتقر إلى حركة نقدية في
*شاركت في مهرجانات شعرية وملتقيات مشهدنا الثقافي العربي  ,فقط توجد بعض
ّ
ّ
ّ
ثقافية داخل المغرب وخارجه.
الفردية ،لكنها لم تشكل لحد اآلن
المحاوالت
َّ
ّ
**صدر لها:
حركة  ,وتعد ه��ذه المحاوالت ج��د إيجابية،
1ـ لوعة الهروب ـ ديوان شعري
ألنها تتعامل مع األدب من موقع المشاركة في
ْ
ذراعي قمرـ ديوان شعري
2ـ بين
تشكيل رؤية جمالية وليس من موقع الخصومة.
3ـ شهوات الروح ـ ديوان شعري
4ـ طيف بني سيران ـ ديوان شعري
ـ نالحظ أن الشاعرات العربيات هن
بصفة عامة قلة بالنسبة ألع��داد الشعراء
ـ كيف تنظرين إل��ى واق��ع القصيدة العرب ،ماالسبب؟! هل هو المجتمع الذي يريد
في المغرب بشكل خاص وفي المغرب العربي حجب مشاعر ال��م��رأة الذاتية بحجة أن
بشكل عام ،هل فيها أي تجديد ،وأي نوع من صوتها ّ
ً
جهرا عيب في
يعد «عورة»  ،واإلفصاح
أن��واع الشعر العمودي  ،التفعيلة ،النثر ،له شرع العائلة أو الزوج أو األب؟
الحصة األكبر من القراء؟
*المرأة كائن مبدع بالفطرة ،وال يفصل
* يعيش المشهد الثقافي المغربي بينها وبين الخلق الفني س��وى العثور على
وفرة من اإلص��دارات الشعرية؛ ف��رواد القصيدة صوتها ال��م��وؤود .....وهنا يلعب المجتمع
المغربية مازالوا يبدعون بكيفية ُمبهرة فيما الذكوري والنظام السائد وسط العائلة العربية
ً
ً
انبثقت أصوات جديدة أصبح لها حضور قوي
أساسيا في إخماد الشعلة اإلبداعية للذات
دورا
ً
مغاربيا أعتقد ّأن األنثوية ,في وطننا العربي والدة المبدعة غالباً
على الصعيد الوطني والعربي,
واقع القصيدة هو جزء ال يتجزأ من واقع القصيدة تكون قيصرية بسبب العقبات التي تواجهها
ّ
العربية بمعنى أن هناك الغث والسمين ....هناك تارة من طرف العائلة؛ وت��ارة أخ��رى من طرف
ًّ
ً
من يكتب بروح إبداعية ّ
مجد ًدا ومتفننا ،وهناك المجتمع؛ لذلك نجد حضور المرأة ضئيال في
ّ
من يحاكي ،والتاريخ كفيل بأن يفرز الجيد من المشهد الثقافي مقارنة بحضور الرجل.
ً
عموما الشعر النثري هو الذي يحظى
الرديء......
ـ ما تقييمك لشعراء العامية المعاصرين،
ً
بالحصة األكبر من القراءة.
هل أفسدوا اللغة الشعرية أم زادوها جماال؟
ً
ً
عموما لم يعد
ـ هل الشعر العربي
قادرا ما رأيك بالشعر العامي ،وأين يجب أن يكون
على التعبير عن هموم اإلنسان؟! وإذا كان مكانه ،في الدواوين أم على أشرطة الكاسيت؟
ً
جانبا من
كذلك  ،هل الشعر نفسه يتحمل
المسؤولية؟
* أح��ت��رم ك��ل ال��ش��ع��راء على اختالف
ُ
ّ
* ال ينبغي أن نفرغ الشعر من جوهره توجهاتهم في الكتابة ,لكنني شخصيا أقدس
ّ
ّ
الفني ،وإال
سيتحول إل��ى ش��ع��ارات سياسية اللغة العربية الفصحى...اللغة األم؛ وبالتالي ال
وإيديولوجية ستزول بزوال الحدث ....الشعر فن أميل كثيرا إلى الشعر العامي ،على الرغم من َّأن
يوحي وال يقول إنه إشارات خاطفة لمعاناتنا؛ بعض قصائده تثير مسمعي ,أعتقد لو ّأن كل
ً
ّ
وليس
المحلية؛ سينعدم هذا
تقريرا عن مجرانا المعيشي؛ وبالتالي هو شاعر عربي كتب بلغته
ّ
ّ
ال
يتحمل أية مسؤولية؛ ربما يتحملها القارئ التواصل المشرق بين الشعراء العرب ،وستكبر
ً
الذي ال يبذل أي مجهود الكتشاف ما خلف الفجوة بين األقطار العربية أكثر! ....وانطالقا
ّ
السطور واستبطان المعاني الدفينة.
العامي في
من رأيي؛ أفضل أن أسمع الشعر
ً
ـ ما هي األولويات الضرورية لإلبداع الشعري األسطوانات بدال من قراءته.
من حيث الكيف؟
ـ هل استطاعت المرأة العربية المبدعة
* المعاناة هي الرحم ال��ذي تتكون فيه أن تبرز كما يجب على الخريطة الشعرية
ال��ذات المبدعة؛ لكن الب��د من إيجاد الظروف والقصصية والروائية ،وهل أمامها عقبات
المالئمة لتفجير تلك الشحنات اإلبداعية ،تسد طريق اإلبداع؟

* بالفعل استطاعت
المرأة العربية المبدعة
أن تبرز ،وبشكل المع،
في كل األجناس األدبية،
وهذا بفضل اجتهادها
وإيمانها ّ
بأن من يحمل
النور في أعماقه ال يمكن
َ
تحجبه؛
ل��ل��ج��دران أن
سينبثق ً
رغما عنها.
و ك���م���ا أس��ل��ف��ت،
ت���وج���د ع��ق��ب��ات في
طريق اإلبداع ،لكن من
خاللها ت��زداد المرأة
ً
ً
إصرارا وتشبثا بمسارها
ّ
جوهريًا
الذي يختلف
عن مسار باقي النساء....
ـ م����اذا ق��دم��ت
المرأة العربية للشعر،
وماذا قدم الشعر لها؟
* تختلف اإلجابة
م��ن ش��اع��رة إل��ى أخ��رى؛
بالنسبة إل��ي ،فالشعر
ّ
ق���دم ل��ي الكثير؛ فقد
أع����اد ت��ش��ك��ي��ل��ي وف��ق
رؤيته الخاصة للحياة
ّ
ول�لإن��س��ان ،ك��م��ا أن��ن��ي
فاطمة الزهراء بنيس
ُ
استطعت
م��ن خ�لال��ه
أن أس��ت��ع��ي َ��د صوتي
ُ
المجهض تحت سلطة األع��راف؛ ومقابل هذا
ّ
منحته كل قدراتي الحسية والمعرفية؛
لتصبح العالقة ما بيننا متماهية حدّ
االلتباس ال��ذي أوصلني إلى س��ؤال يبدو لي
ً
ّ
ُ
يكتب َمن؟ هل أنا من أكتب
وجوديا بحتاَ :من
ُ
َ
الشعر ،أم الشعر يكتبني؟
ـ هل اإلبداع النسائي بحاجة إلى شيء أو
أشياء؟ ما هي؟
* اإلبداع النسائي في حاجة قصوى إلى
مزيد من الحرية بمعناها العميق والشامل .
ـ ما هي الفروق التي تجدينها بين
النص الشعري القديم وبين النص الشعري
الحديث؟
* ببساطة النص الشعري القديم أستنشق
ّ
الحداثي
فيه عبق الحياة ال��م��ا قبل العهد
بسلبياتها وإيجابياتها؛ بينما النص الحديث
هو نص ُمعولم غير محصور في ثقافة ّ
معينة.
ـ كلمة أخيرة ..م��اذا تقولين للقارئ
ً
العربي وأيضا ألخواتك الشاعرات؟
الجيد ُيبدع من النص ً
* القارئ ّ
نصا آخر؛
لهذا أقول للقارئ العربي:
اقرأني ّ
َ
معناي.
بتمعن ،وال تستعجل
ألخواتي الشاعرات أهدي هذه القصيدة :

إليك
ّ
نخبك
تحسسي
ِ
ليس في المدى
سواك
لست ناراً
ْ
لتتفادي
أناك
ِ
أنت النور
ِ
والنور
ّ
رغم لفه
ُ
يسيل نورا
ّ
وإال
انسيابك
كيف كان
ِ
بين الشقوق؟
ِّ
مرري
بشفاهك العطشى
كأسك
ِ
ما أحلى
مرارة الراح
إذا الروح
ْ
راحت بمن تهوى.
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الخيال في األدب والفلسفة
�إ�سماعيل امللحم
يطلق الخيال ق��درات اإلن��س��ان ،متجاوزًا
األحياز الضيقة والمألوفة ،نحو عوالم ال متناهية.
ففي غنى الخيال وفاعليته ما يؤهله ليكون
القدرة األكثر تأثيرًا في نمو المعارف وانتقالها،
فهو ( القدرة األولى في العقل البشري) .ويعمل
ّ
ويعد
الخيال على تنشيط القدرات المعرفية.
بعض المهتمين الخيال عند اإلنسان أنه جوهر
وجوده إن لم يكن هو الوجود اإلنساني نفسه.
وه��و ال يتناقض مع العقل؛ بل يعمل على
تنشيطه وإثرائه .في كتابها الخيال العقالني
قالت (روث بايرن):
يقوم الخيال على أساس المبادئ األساسية
نفسها التي يقوم عليها أساسها التفكير
المنطقي العقالني ،وأن التفكير الخيالي
والتفكير العقالني ليسا متعارضين ...والمنطق
والتفكير الناقد وعملية حل المشكالت إنما تقوم
كلها ،على أساس االقتراح للبدائل والتفكير في
أفضلها ،وهذا هو جوهر اإلبداع الذي يقوم على
أساس الخيال ،وما الخيال إال تفكير في البدائل
األخرى للواقع ،وكذلك الراهن والراكد والمقيم
واآلسن من األمور( .الخيال لشاكر عبد الحميد
ص) 9
فالخيال يفسح المجال للنشاط العقلي
عامة ،ومنه النشاط األدبي والفلسفي خاصة،
على فضاءات أكثر اتساعًا ،يفتح المجال إلطالق
ق��درات المرء على الكشف عن أس��رار الحياة
والكون ،عن الواقع المادي والنفسي .وال تنتهي
هذه الفضاءات عند حدود مألوفة ،لكنها تصبح
أكثر ثراء وأبعد غورًا بما تتيحه ثورة االتصال
ونماء المعارف وتدفق المعلومات .فما تتيحه
الشبكة اليوم ،وهو بدوره إحدى ثمرات الخيال
المنطلق ،م��ن فسحات ال متناهية تتحدى
القدرات اإلبداعية التي تعيد النظر بقوتها
واقتحام ساحات كانت مجهولة .فالخيال هو
المؤهل لدفع قوى اإلبداع بكل أشكالها لالنفتاح
على صعد مختلفة؛ ألنه يفتح أمام الذهن األبواب
ً
الموصدة على مصاريعها ،حامال معه الكثير من
اإلثارة والتأثير والتأمل ،بحيث تلتقي النتاجات
األدبية مع النشاط الفلسفي .فالفلسفة ،بالنسبة
ّ
المكون
إلى موضوعها ،تمثل في الجهد البشري
الكلي في إدراك معنى التكوين الكلي من
جديد .يدفع الخيال فعل التفلسف إلى تجاوز
التكوينات الكلية والجزئية في أي من النشاطات
اإلنسانية ،ويحاول الفيلسوف التفكير في هذا
ً
التجاوز ،وذلك يتعلق أصال في مهمة الفلسفة
التي تكمن في هذا التجاوز.
يتجلى  -من جانب آخر -في غنى الخيال،
ومنه الخيال األدب���ي ،وحريته ال�لا متناهية
وفعاليته (ما يؤهل اإلنسان لتحسين أدواته
في مواجهة الواقع وعناده ،وتبديد صعوباته
من خالل عملية تقوم بها قوى النفس وفق
إيقاع يساعده على تجاوز حالة القلق والتوتر
التي تفرضها هذه المواجهة في كل آن ،مما
يجعل هذا الخيال جديرًا بالوصف أنه معجزة
اإلبداع البشري اآلسرة).
يستثير الخيال العقل البشري ووجدانه
للتفكير بالجديد والخروج عن سلطة المألوف،.
في تجليات أدبية وفكرية .فال تقتصر وظيفة

ً
األدب –مثال -على إبداع الجمال وتنمية المتعة
والتذوق الجمالي؛ بل تتعدى ذلك إلى بلوغ
غايات معرفية ،وأخرى تتعلق بالمهارات العقلية
والحسية .فيتكامل في نشاط الخيال األدبي
والفني النشاط المعرفي والخبرات السابقة ،وال
تفترق هذه الجهود عن المنطقي والعقالني ،بل
والفلسفي.
يتراءى في كثير من المواقف أن الدهشة
التي يخلقها التطور الهائل للمعرفة البشرية،
واآلف���اق التي تتيحها التقنيات المعاصرة
المدعومة بوسائط معلوماتية وفضائيات
متكاثرة تشكل تحديًا ل�لأدب وال��ف��ن ،كما
للفلسفة .وكثيرًا ما ينعي بعض الناس هذه
األنشطة البعيدة الغور في تاريخ اإلنسان ،أو أن
يكون استمرار فعالية هذه األجناس محدودًا
داخل وسط بيئي جديد وغير مسبوق .فهل أن
هذه الفعاليات قد أصبحت شيئًا من الماضي،
فال يجدي اجترارها ،وأنها قد غدت نوعًا من
سلوك يتلخص بعبارة البكاء على األطالل؟
تغيرت الحياة ،وه��ي في تغيرها تطرح
قضايا أخالقية يخلقها المجتمع الجديد ،لكن
هذا ال يكون باالستغناء عن التخيل الخالق ،وال
يبعد الناس عن االنخراط في العصر من خالل
رؤي��ة مستقبلية ليست مما يقلل من أهمية
الخيال األدبي والنظرة الفلسفية التي تتأسس
على نتائج استقراء الحاضر ووعيه .فالوسائط
المعلوماتية واألجهزة الذكية –كما يقول فرانك
كلش -تتيح لإلنسان في منزله ،وفي مكان عمله،
وفي أي بقعة من األرض تأدية وظائف الحياة
اليومية بأساليب مختلفة( .ث��ورة األنفوميديا
ص)442
تتكرر في تاريخ النشاطات اإلنسانية
المخاوف من الجديد ،ويتراءى أن كل ما سبق
هذا الجديد قد أصبح نسيًا منسيًا .فقد حدث
ً
مثال في غمرة التطورات العلمية واالكتشافات
التي شكلت التوأم لها ،أن كثرت األسئلة حول
ج��دوى الفنون والنشاطات األدبية ،ولم يطل

االنتظار حتى أيقنت البشرية أن لألدب والفن
ضروراتهما ،وأنهما ال ينفكان عن كونهما
حاجات إنسانية.
وحدث أن تساءل الناس ،ذات زمن ،حول
جدوى توظيف الرؤى الفلسفية في األدب عامة،
والشعر على وجه الخصوص ،على زعم من أن
الميتافيزياء تنزع من الشعر أهم خصائصه
ً
كونه يأتي محمال على أجنحة الخيال ،متناسين
أو متغافلين على جهل يتعلق بتناسي وحدة
النشاط الفكري والعملي في غمرة االنخراط
بالجزئيات واالنشغال بالتخصص .استكثر نفر
من النقاد ودارسي األدب ،على سبيل المثال،
ّ
على المعري لقب الشاعر ،وكنوه بفيلسوف
المعرة وليس بشاعرها .وت��م ذل��ك في فكرة
التباعد بين ما هو نتاج خيالي وآخر عقلي.
أدرك آخرون ،وعلى رأسهم المتعاطين
بالفلسفة ،خطر االستقطاب في الشعر ،مبرزين
أهمية أو دور الخيال في الحياة الفكرية عامة
وفي الجهد الفلسفي واإلب��داع األدب��ي خاصة.
ّ
فمهما ح��اول الفيلسوف أن يحكم عقله في
كل ش��يء؛ بل مهما وق��ع في ظنه أن مذهبه
الميتافيزيقي هو نظر عقلي خالص ،لكنه ال
يلبث -على ما ذكر فؤاد زكريا -أن يرى نفسه
ً
محموال على أجنحة الخيال إلى عالم تختلط فيه
الحقيقة بالشعر ،ويتمازج فيه الواقع بالمثال.
ويوقفنا تاريخ الفلسفة على الصلة الوثيقة
بين الحقيقة والشعر .كيف يستطيع الشعر
أن يشهر هويته إذا غابت عنه حقائق الواقع
واللحظة التاريخية؟ (فليس األدب ومنه الشعر
سوى ذلك النداء الخفي الذي يصبح صوتًا مؤثرًا
يصغي إليه السمع كل من له أذن ليسمع ،وحس
بالجمال ليتذوق ،وأساسًا ولو واهنًا من المعرفة
باللغة والموسيقا ،وبعضًا من الحقائق العلمية
في عصر يتغير فيه كل شيء باستمرار ،سيما
ونحن اليوم نعيش تفجر المعارف ونشهد
الثورة الدائمة في االتصاالت“ ).فؤاد زكريا –
بين الشعر والميتافيزياء»

وكان (ليفي ستروس) قد وضع لألدب معيارًا
يحكم به على مستواه ،بقوله :األدب القادر على
ّ
المطعم بالتفكير والفلسفة
تجاوز القرون هو
والمعارف.
قد يسأل سائل :لماذا تضرب األمثال في
تعالق الفكري ب��األدب��ي انطالقًا من الشعر؟!
الجواب ليس عسيرًا ،ألن ظنًا يسود بين عامة
ال��ن��اس أن الشعر أبعد م��ا يكون ع��ن الفكر
والمعرفة ،وهو ظن خاسر يتحايل على الشعر
ذات��ه ،ويرهن صاحبه للغرور ،فيسم نفسه
بالمتحامل ،وإال فكيف له -أي الشعر -أن يخلق
في بيئته تلك الروح االجتماعية التي تتعدى
أحيانًا محيطها إلى أجواء أقرب إلى العالمية؟
فكيف إذن للمعارف المتواضعة والثقافة غير
المؤهلة أن تفهم روح العصر واتجاهاته ،وأن
تكون أساسًا ضروريًا ،وقد ال يكون كافيًا ،إلبداع
أدب��ي يفرض وج��وده ويجد لنفسه من يكون
متلقيًا له؟
لعل فيما سبق قوله تفسير لتدني بعض
الشعر الشعبي ال��ذي يصدر عن أشخاص لم
ً
يعرفوا بعد التكيف م��ع العصر ،فضال عن
التفاعل معه .هنا تكمن المشكلة ،إن بالنسبة
ل�لأدب أو غيره من النشاطات الذهنية ،في
مواجهة الفروق الهائلة التي هي في تزايد
اليوم بين ثقافات األفراد والجماعات.
باختصار ،يضم األدب والفلسفة طريق
علوق باألسئلة ،كما الطفل في يقظة دافع حب
الفضول .وهذا ما يميزهما عن العلم المحض.
تموت بعض المقاربات العلمية إذا تجاوزتهما
االكتشافات ال��ج��دي��دة ...أم��ا الفن والفلسفة
فيبقيان األكثر ذاتية ،يهزان المشاعر وحيًا في
ً
النفوس .ليست الفلسفة عقال محضًا ,وليس
األدب عالمًا بعيدًا عن معارف عصره ،إنهما
ينتسبان بشكل أو بآخر إلى عصر ما ووسط
ما ووظيفة اجتماعية معينة ،وأن انشغالهما
بالخيال يفتح لهما آفاقًا غير م��ح��دودة ..فال
تقيدهما قواعد وال تنظمهما قوانين.
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هي ليست امرأ ًة
�إىل ال�صديق ال�شاعر � :أمين معروف
�صالح حممود �سلمان
َ ّ
ُ
( تمشي فيمشي خلف رقتها الدالل )
َ
ُ َ
مثلَ ،
وليس مثل،
وتغيب
َ
َ
على َمدى ع ْي ْني ِن من سه ٍر
ُ
َ
ليجلوها احتمال
ً
هي ذي َت ُل ُ
وح قصيدة
ُكت ْ
الضوء في ُص ُح ِف الحيا ِة
بت بحبر
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
سمعتها نغمًا شفيف الوقع في أذ َّ
ني
ِ
َّ ُ
ثم قرأتها
َ
ِّ
شجرًا وريف الظل
ُ
ُ
ضافته
تبتهج العنادل في َم
ِ
َ َ ْ َ ُ ُ ِّ ُ
ُ
السالل
ويبسم حين تندهه
َ
هي ذي
َ ُ ُ َ ُ
ومئ لي مشوقًا
وآتي حين ت ِ
ُخطوتي في دربها َ ْ
شوق موسيقا
المم ِ
َ
ُ ُ
َ َّ َ
زاهر ِه
تراقص ما تفتح من أ ِ
َ
ُ
يكتم األشواق
وقلبي
ً
ُ
ّ
ُ
الرشيقة
ثـم يبوح مبتهال لقامتها
ِ
كيف ال يهوى
ُ
ويسكن في الهوى دهرًا
ُ
َ
الجمال على مفاتنها ِغ ً
وى ؛
وقد عبق
ُ
َْ ُْ ّ ُ
جدت ُه الجليلة
وأنا الذي أوصته
ُ
يشاء
أن ُي ِح َّب كما
َ
َ
ُ ّ
ويمأل اآلفاق ألحانًا تغني
ُ
ُ
َ
حين يحضن ُه الجالل ؟!
ً
( هي ليست امرأة )
َ
َّ
ولكن الدالل على مالمحها
ُي ِّؤل ُب ُ
الشعراء كي َي ِفدوا
أعي َن
ِ
ُ َ
َ
التحليق
القصائد ُج ّبة
لترتدي
ِ
في ُد َر ِر المعاني
ِّ ُ
َ
ُ
ستفيء بها الظالل
ت
ً
( هي ليست امرأة )
َّ
اختر َن أن َي ْ
َ
النساء ْ
سجد َن
ولكن
في ِمحرابها
َ
ُ
يسجد
ولسوف
الكواكب َ
ُ
ُ
تحت ِسدرتها /
تجتمع
َ /آن
ِّ ُ
الرجال
ٌ
كالنجوم
هي نجمة ال
ِ
َ
َّ
الن َب ِّ
ــوي
كالكوكب
تألأل ْت
ِ
في ِمصباحها
ُ
ٌ
ُّ
وح
زيت شفيف الر ِ
َ ُ
ُ
ُ
ضياء
العيون إذا خبا فيها
ترشف ُه

حكايات ساخرة
�إبراهيم خريط
 1ـ على قدم وساق

ُ َّ
ُ ّ
المغني
شفة
حن في
ِ
وهي اكتمال الل ِ
َ ُ
َّ ْ
الحليب
الضوء /
مة
الطفل
لثغة
استعد َلحل ِ
ِ
ِ
ِ
الماء في ُلغة الجداول َ
حين َيقرؤها ظ ُ
ُ
مـاء
ِ
ِ
ِ
ُ
الكون
هي ُع ْمق هذا
ِ
ُ
الجواهر
َجوهرة
ِ
ضوء ألألة األصابع في ُّ
ُ
الدجى
ِ
ِ
ْ ُ ً ُ
القلوب
دى عبق
ّإما ُيناسمها ه
ِ
ُ
ُ
قلب
وقد يفوح المسك من ٍ
ُ
ُ
فينعتق المقـال
ْ
ُ
القصائد
في إثرها تجري
ُ
َ
ساقية القرنف ِل
مثل
ِ
َ
الزمن َ
ُ
الع ِي ُّي
يستقي من ف ْوحها
َ
َّ
ُ
راش
وترتوي النهدات كي تغدو رحيقًا للف ِ
َّ َ
َ
جنحة العبور إلى ُ
المنـى
استل أ
ِ
ُ
ُ ِّ
َ
ش
فازدانت األرجاء بالعب ِق المعر ِ
َ
داعبت روحي
ُ
الريش ُ
َ
َّ
ذراعي
ينبت في
فراح
ماء ُّ
الس ُ
َّ
تشدني
َ
وتشدني َع ٌ
ُّ
يـن َهنالك أو ُهنـا
كيما أرى َ
واية صاعدًا
الغ ِ
قمر ِ
ُ
الحب ّتي َاه ّ
مسيات ِّ
السنا
في أ
ِ
َ
علي و َ
خلعت َّ
شاحها
ِ
ُ
َ
الراؤون من حولي :
يشهد
فشهدت ما لم
ِ
َ
ُّ
ـور
خيوطًا من ش ِ
غاف الن ِ
ّ
ور
إبريقًا من البل ِ
ّ َ
يجمع ُ
ُ
حوله العشاق
أطيافـًا
ً
َّ
الغزالن
كما لو أن كوكبة من
ِ
َ ُُ
سك
ثياب ِ
الم ِ
ترفل في ِ
ُ
ينسجها ِوصــال
ً
( هي ليست امرأة )
ولكن َ
ْ
َ
ُ
القصائد
تفتتح
حين
ُ ُ ِّ ُ
ُ
المحلق في ِغاللتها
ينثر الجسد
َ
َ
الخضراء
الرغبة
زهور
ِ
ّ َ
َ
الهداية
يا ُعشاقها اعتمروا أكاليل
ِ
ُ ُ
َ
الروح
سالم
قرئكم
حين ت ِ
ِ
ُ
َّ
جس َدها اكتمـال .
ـــــــــــــــــــــــــ
َّ
مشدد بين قوسين للشاعر أيمن
ما هو
معروف

َّ
وع��م ال��ه��دوء قاعة
س��اد صمت وس��ك��ون،
الصف في مدرسة التعليم اإللزامي ،عندما دخل
المعلم ،وسمع الطالب من العريف كلمة (قيام).
فهبوا واقفين والتزموا بالنظام واالحترام خشية
التأنيب والعقاب.
بعد قليل ،أشار لهم المعلم بيده ،ودعاهم
للجلوس على مقاعدهم ،ثم بدأ بمراجعة الدرس
السابق ومعلوماته التي تلقوها منه باألمس،
ّ
وذلك بطرح األسئلة عليهم ،والتأكد من صحة
األجوبة ،وتوجيه المالحظة والتوبيخ لمن لم يكن
من الدارسين والمجتهدين.
بعد دقائق ،بدأ يشرح لهم الدرس الجديد،
ِّ
ويؤكد على دور الرجل الذي هو من أهم أعالم
البحث وال��دراس��ة في ه��ذا الموضوع .وصفه
بصفات إيجابية غريبة ،أشاد بقدراته ومبادراته،
ّ
ورك��ز على النشاط في عهده حيث قال :كان
(على قدم وساق) .وعندما انتهى من
يجري
ً
السرد والشرح ،خاطب تالميذه قائال:
ـ من منكم لديه سؤال؟.
َّ
فتجهم وجه المعلم
ساد الصمت مرة أخرى،
وهو يبدي مالحظاته وانتقاداته لهم ،ألنهم ال
يسألونَّ .
شدد عليهم ،وكرر سؤاله مرة أخرى.
وعندما رأى واحدًا منهم يرفع أصبعه ،قال
له:
ـ نعم ..أنت.
وقف التلميذ على قدميه ،وقال:
ـ أنت قلت يا أستاذ :إنه كان يجري على
قدم وساق!.
ـ نعم .وما هو السؤال؟.
ـ سؤالي يا أستاذ ،أي قدم وساق؟ اليمين
أم اليسار؟.

 2ـ له باع طويل

ُ
ُ ِّ
وعلقت على ال��ج��دران،
ك��ث��رت اإلع�لان��ات
ِّ
وانتشرت بطاقات الدعوة ووزع��ت في معظم
المواقع والجهات ،وذلك لحضور النشاط الذي
ِّ
يقدمه أحدهم في صالة المركز الثقافي.
بعد جهد جهيد ،وبعد أن تأخر البدء بإلقاء
المحاضرة نصف ساعة أو تزيد ،حيث كان عدد
ً
الحاضرين قليال ،ال يزيد عن أصابع اليدين .وبعد
أن شعر المحاضر باليأس واألسى ،كما يحدث
معه ومع غيره من المشاركين كل ّ
مرة ،نهض
ّ
مدير المركز الثقافي وصعد المنصة .وعبر
ِّ
مكبر الصوت بدأ بالشكر والتقدير للمحاضر
ّ
يسوغ موقف العدد
والحاضرين ،وح��اول أن
غير القليل من الجمهور وغيابهم عن المجيء
والحضور ،وذلك ألسباب مقبولة أو غير معقولة.
ثم بدأ بالثناء واإلطراء على المحاضر القادم من
بلد بعيدَّ .
قدمه وأضفى عليه الصفات اإليجابية
واإلبداعية ،واختتم كلمته بقوله :إنه كبير وله
باع طويل.
على حين غفلة ،وبعد االنتظار الطويل
استيقظ أحد الحاضرين من ش��روده وغفوته.

أث��ارت كلمة الختام انتباهه ،فالتفت يمينًا
ويسارًا ،نظر إلى األمام والخلف ،ولم َير ما أوحت
به هذه العبارة ،فهمس في أذن من كان يجلس
بجواره ،وسأله مستغربًا:
ـ سمعت مدير المركز الثقافي وهو يقول:
له باع طويل .وهذه العبارة هي التي أيقظتني
من سباتي وغفلتي .فهل َّ
تغير النشاط ،وصار
يتحدث عن موضوع آخ��ر؟ .لقد أوح��ى لي أنه
َّ
يتحدث عن خروف كبير؟ فأين هو؟

 3ـ خرج ولم يعـد

َ
خدمته الظروف الطارئة ،وحالفه الحظ حين
ُ ِّ
كلف بمهمة عالية المستوى ،تجاوزت قدراته
َّ
وتفوقت على تطلعاته وطموحاته،
وطاقاته،
َّ
فاستعد لتوليها والقيام بها ،فشد الرحال
وابتعد عن مسقط رأس��ه .أدار ظهره لبلدته
التي ولد فيها وترعرع من خيراتها ،انتقل إلى
َّ
واستقر فيها سنوات عديدة ،ومارس
العاصمة
ُ َّ
ً
أعماال مستهجنة وغير مقبولة بعد أن كفت يده
وانتهت وظيفته.
َّ
ظل مقيمًا في العاصمة ،ولم يفكر بالعودة
إلى بلدته التي هاجرها ،وانقطعت صلته بها
منذ أن مارس مهمته.
هذه الظاهرة غير المألوفة وغير المقبولة،
َّ َّ
باتت خطة متبعة ،ونتيجة حتمية له ولآلخرين
من أمثاله.
وعندما انتقل إلى رحمة الله ،حملوا جثته
وعادوا بها إلى بلدته .دفنوه في مقبرتها وأقاموا
له العزاء.
بعد أربعين يومًا ،وفي حفل التأبين ،أثنى
َّ
المقربين ،وأضفى عليه صفات مثالية
عليه أحد
وإنجازات خيالية .فشعر أحد الحاضرين بالنفور
واالشمئزاز ،وقال يخاطبه:
ُّ
يصب الخير
ـ عندما يتبوأ أحدهم مركزًا هامًا،
على مسقط رأس��ه ،يبدي اهتمامه بمنطقته
وأهلها ،يتفاخر بها وال يقطع الصلة والتواصل
معها ،وعندما تنتهي مهمته يعود إليها وإلى
الجمهور الذي هو واحد منهم بلهفة واشتياق،
وال غرابة في ذلك والعالقات الحميمة تربطهم.
أما من َّ
تحدثت عنه فهو يغاير هذه الظاهرة
ُ ِّ
اإليجابية ويخالفها .إنه كالمفقود منذ أن كلف
ِّ
بمهمته وغادر بلدته ،فهو لم يفكر أبدًا بزيارتها
أو العودة إليها أو االتصال بأهلها منذ أن خرج
منها .ومن الصواب أن نقول :خرج ولم يعد.
َّ
ت��وت��رت أع��ص��اب قريبه وشعر بالغضب
واالستهجان .وببساطة وسذاجة حاول أن يشير
إلى ما يراه الخطأ في حديثه ،فقال:
ـ خرج ولم يعد؟! ال ..هذا مستحيل .كيف
تقول ذلك ،وقد عاد إلى مسقط رأسه؟!.
ـ متى؟
أجاب مترددًا:
ـ منذ أربعين يومًا ،عندما فارق الحياة.
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قصص قصيرة جدًا
حممد ق�شمر
 -1في القرب

عندما استيقظ صباحًا ..وجد
ُ
أن علبة سجائره قد أفرغت تمامًا..
ألتفت حوله ليلقى سريرًا يعجن
ال��ف��راغ ,ووجهًا وردي��ًا يتكور في
أحشاء األفق.

 -2حليب

ْ
قدمت له كأسًا ناصع البياض,
وقبل أن يقربه إلى شفته؛ بل منذ
لمسته أنامله؛ سرت برودته في
أوص��ال��ه ,فانتفض طائر العشق
هربًا إلى البالد الدافئة.

 -3إغاثة

ص��رخ ْ
��ت بكل ق���وة ..أغيثوني
أغ��ي��ث��ون��ي ..فمد لها ي��دي��ن من
ْ
أطمأنت حتى صارت
رحمة ..وما أن
ُ
اليدان قفصًا من حديد ..وفر فتات
االستنجاد إلى دوحة العدم!!..

ُ
 -4تأكد

ف��ي س��اع��ات اللهاث األخ��ي��ر؛
حيث تتساقط حبات الترقب نيرانًا
ك��اوي��ة؛ تراخى الطين قهرًا عند
مدخل الفناء ,فتمطى له اليقين
بهبات كثيرة ...مقدمتها الحقيقة.
ِ

 -5وجود

ف��ي ب��رك��ة ال��م��ج��د ,تجمعت
ح��ص��ي��ات ال��ط��ه��ر ,ع��ل��ى سيقان
الوحدة ,بهدوء اللقالق ..إال أن أقدام
العبث ما تركتها إال نهبة سائغة
في دوامة الضياع.

 -6أخذ

كانت هوايته ..بل عشقه أن
يقطع يدًا بيضاء وينسل ناسيًا لها
عند محتاج...
ً
مرة..
ذاق الحالوة ..فأغوته الفكرة,
فما ع��اد يقطع ي��دًا حتى تكون
األخرى قابضة على عوض.

 -7مفارقة

يسند ظهره إلى عزم ساعده,
وينحر من الكلمات على مذبح الفكر
م��ا يصطبغ ل��ه ال���ورق بمنمنمات
الحياة.
فجأة..
وهنت قوته ,وخ��ارت عزيمته,
فرفع القلم رأسه عاليًا وقد ّ
ضمد
جرحه ال��ذي م��ا فتئ ينزف منذ
َ
تعلقه ذات يوم..
إال أن القادر عاد فأمده بمدد..
فعاد رأسه إلى االرتفاع وطأطأ رأسه
القلم..
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شهيد المجد
حممد �إبراهيم حمدان

على جمر الرؤى أغفى نشيدي

 -8حيرة
دائمًا..
ً
ود
كان ُيلقي حباال من نظرات ٍ
دون أن تجد مخلبًا في عين تتشبث
ب��ه ..فتسقط على األرض آيسة
يائسة!!..
بعد أن داهمته شمس القيظ
بعروق حمراء في كرتي محجريه؛
أثقلت متن أرن��ب��ة أنفه ال��وادع��ة
ّ
نظارة شمس عاكسة..
والغريب ..أن نظرات كثيرة
أصبحت تجلو ال��زج��اج العاكس..
وبقي هو يتأرجح بين كفتي حيرة
وت��ع��ج��ب !!..فهل تلك النظرات
لوجوههم على ن��ظ��ارت��ه!!..؟ أم
لعينيه تحت النظارة!!..؟

 -9لعب
ق��رر أن ي�لاع��ب الشمس في
ساحة األح�ل�ام ,فامتطى صهوة
الخيال ,وحث التثاؤب على الضبح,
ولجموح الرغبة أس��رج العبث وما
ك��اد ..فتضاءلت قامته رسوخًا...
الظالم.

وأشفق من دمي شوق الخلود
يراودني الندى عن بوح ورد
فتسكب بوحها الدامي ورودي
سمائي آية كبرى ..وأرضي
		

 -11منفعة

منارات الهدى قبل الوجود

لمجد الحب كم صلى بياني
وسبح خاشع النجوى قصيدي!!
أنا شهد الجنى في كل روض
تساقى الحب من بعد الصدود
أنا في وجه غاشية ٌ
وعيد
وتشرق بالسنا األحلى وعودي
أنا الغيب الضنين ..وال غياب
ٌ
وسر الغيب فيض من شهودي
أنا الفتح المبين بكل أرض
		

ٌ
وجند الله بعض من جنودي

وفاتحتي على مهدي سالم
تسامى كالقيامة في عهودي

لغيرك في الحمى القدسي ٌّ
حد

ووحدك فوق أبعاد الحدود
		
ٌ
فال ٌ
بيع هناك ..وال خالل
وال ٌ
وغد ..وال النفط السعودي
		
وال القطران من قطر البغايا
		

وال أعراب خيبر واليهود

وال ذو اللحية الرقطاء يدعو
		

لصلب الله في حرم السجود

كأنه من تمود وليس يدري
بأن الله أكبر من تمود

		
فلم يسمع نداء من يمين

ُ
ولم يؤمن بمن في الطور نودي
ّ
ناصري
وال استهدى بروح
فأشرك في القيام وفي القعود
وأوغل في دم اإلسالم حقدًا
		

فصار الحقد دينًا للعبيد

دين
جحودًا باإلله وكل ٍ
ودين الله يكفر بالجحود
		

أنا السوري من أزل التجلي

 -10هراء

ً
ُ
أجمع
يملك لسانًا يقطر عسال,
كل يوم منه ج��رارًا أخبئوها ليوم
أسود..
وفي ذات حاجة ..سحبت جرة
وفضضت شمع شهدها ,وغرفت
غرفة بيدي ,وليتني لم أفعل!!..
ُ
سقطت على األرض وكادت تزهق
روحي ,ألن ما في الجرار كان كذبًا
خالصًا محلى.

15

دم األمجاد يسري في وريدي
قيد
أحرر آسري من كل ٍ
فهل أغضي على جمر القيود؟!

أنا يا شام ما ضيعت دربي
		

مجد
أنا للياسمين سيوف ٍ
		

يغار الحرف من جرحي ..وتعنو
		

رؤى الكلمات في ساح األسود

وحسبي جذوة آنست فيها
سنا األنوار في الماضي التليد
تفتق رتقها بردًا ..سالمًا

عندما أدرك ما يجلب طولها من
إذا ما القلب أوفى بالعقود
مكاسب ..أطالها حتى بلغت نصف 		
المتر ..وآتت أكلها مغدقًا ,فازداد
تساقى من حمياها فأمسى
جشعه ..واستمر على ذلك..
لنار النور من بعض الوقود
إال أن وق��ع الزمن يمر بطيئًا		 ..
ً
ثقيال ..وأوراق العمر تتساقط
تباعًا ,فأمر بعضهم أن يأتيه بكل
مجد
شهيد
المجد ..دونك كل ٍ
ِ
م��ا يستطيع م��ن شعر لوصلها..
وهكذا َّلم كل شعور أهل المدينة..
فأنت «الفلك» واألمجاد «جودي»
ثم البلد كله ..ثم العالم بأسره!!..
َ
حبيت الخلد ملكًا سرمديًا
وفي مؤتمر رفيعّ ..أجل كلمته
حتى المساء..
وباقي الخلق وعدًا بالخلود
		
وال غرابة أبدًا..
هنيئًا ..فالسماء غدت مراحًا
فهو قد وص��ل ..أما لحيته فما
ً
ومفدى للشهادة والشهيد
		
زالت في الشحن!!...

وال بعت العروبة بالنقود
على نهج الرسالة والجدود

أنا الفادي الشهيد ..فإن دعتني
		

عيون الشام أبعث من جديد

أكفكف دمعها الدامي ليبقى
		

عرين الشام خفاق البنود

فال بشرى سوى البشار فينا
وصوت الشعب يعصف كالرعود
بيان
هنا التاريخ من حرفي ٍ
ومجد الشرق من كفي وجودي
فما غربت شموس الشام يومًا
وال أفلت صباحات الورود
		
منازل حسنها إنجيل ٍّ
حب
		

سرى في نور قرآن مجيد

فإن يممت وجهك شام قلبي
		

فقلب الشام كالطفل الوليد

كتاب يمينها ٌ
أسد وشعب
وجيش الفتح فاتحة الصمود
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صور ومرايا
|

كنينة دياب

|

انسحاب

ّ
ْ
أفاقت على صوت الناس من حولها .يصرخون فوق
ّ
تذك ْ
ْ
ْ
رت
ونهضت.
لملمت نفسها
رأسها« :اطلبوا اإلسعاف».
ّ
ّ
ْ
ركبت ّ
ّ
سيارة أجرة ،فانحرف السائق عن الطريق العام،
أنها
ْ
قاومت كثيرًا ،هذا آخر ما
وأقفل األبواب .حاول اغتصابها،
ّ
تذكره .أومأت لهم أنها بخير ،وما من داع لإلسعاف .أفسحوا
ّ
ّ
لها الطريق .البيت بعيد ،في أطراف المدينة ،لكنها ستعود
ّ
قدميها .فال تعرف ماذا يمكن ْ
ْ
أن تقول في التحقيق!
على
ْ
ْ
ابتلعت آالم فضيحتها ،وانسحبت.

نجاة

ّ
ُ
ْ
ّ
ّ
الحي الجديد الذي ستقيم
تتعرف إلى
نزلت إلى الشارع
ْ
َ
سيجاره بتباه واضح .لفت
التقت شخصًا بدينًا يحمل
فيه.
ّ
ّ
انتباهها تحديقه إليها .هذا الوجه ربما تعرفه .تذكرت أنه
كان زميلها في العمل قبل أن يتركه ،وينتقل إلى شركة
ّ
ّ
المادية.
خاصة ترضي طموحاته
ّ
ْ
ّ
اقترب منها مبتسمًا محييًا ،فظهرت أسنانه المتعفنة
ّ
ْ
ّ
ّ
حمدت ّربها
أحس ْت بقرف شديد.
السوداء من التدخين.
ْ
ّ
ّ
ّ
أنها لم تقبل به يوم تقدم لخطبتها .كرشه المتدلي أمامه
ّ
المتهدلة تجعل منه فرس بحر
يتقدمه ،ورقبته العريضة
ّ
ّ
ْ
تنف ْ
زوجته ،وأسعدها أنها
ست بهدوء ،أشفقت على
غريب.
ِ
ْ
نجت.

شكرًا لصحبتكم

ّ
َ
ّ
يحاولون التخفيف عنه ،ظنًا
تجمع حوله زمالء العمل
ّ
ْ
ّ
منهم أنه ربما سينهار .الحت أمامه صورة صديقه الذي
ّ
زوج أخته الذي أصيب
يقضي وقته كله في المقهى،
وصورة ِ
ّ
الشهر ّ
ْ
بنوبة ّ
األول بعد ترك العمل ،وكذلك ابن
قلبية في
ّ
ّ
عمه الذي تفرغ لزراعة األرض متابعًا الحياة بحب.
ّ
َ
استلم كتاب الشكر والتقدير لجهوده مع إشعاره
ّ
بإحالته على التقاعد .ابتسم بثقة واسترخى على مقعد
ّ
ّ
مكتبه الذي سيؤول إلى غيره ،فكر»:راتبي التقاعدي يكفيني
أنا وزوجتي ،واألوالد ليسوا بحاجة إلى مساندتي بعـد اآلن».
ّ
التفت إلى الزمالء يمأل عينيه منهم ،وقال« :أشكر لكم
ّ
السنوات ،واآلن ،آن لي ْ
أن ّ
كل هذه ّ
أتفرغ لنفسي،
صحبتكم
فأنهي ما بدأته منذ زمن طويل ،وأتابع هوايتي في ّ
فن
ّ
ّ
الرسم والتصوير ،وسأدعوكم إلى ّأول معرض لي قريبًا».

جنازة

أوحى إليه جميع رجال القرية ّأنه يجب ْ
أن يورث أمالكه
ومزارعه البنه الوحيد .فزوج ابنته يبقى غريبًاْ ،
وإن أورث ابنته
ّ
فهي ستتنازل لزوجها عن أمالكها لثقتها به ،أو ربما من
ّ
شدة ضغطه عليها بطريقة أو بأخرى ،وسيؤول الملك إلى
الغريب.
ّ
ْ
تهافتت فتيات
االبن،
باسم
شيء
كل
أصبح
أن
بعد
ِ
ْ
المختار ّ
وتزوجها.
القرية عليه .اختار ابنة
ّ
ّ
تتحمل أنين
مرض األب ،وابنة المختار المدللة ال
العجوز .أرسل في طلب أخته كي تأخذ أباها إلى عندهاّ ،
ألن
زوجته الحامل ال يمكنها العناية به.
عندما مات الرجل في بيت ابنته في القرية المجاورة،
أرسل زوجها في طلب االبن كي يشارك في جنازة أبيهْ ،
فلم
ّْ
يعطل االبن أعماله لحضور الجنازة.

عودة

ّ
ْ
ْ
حضن ّأمها ّ
الدافئ ،وسخاء
هربت معه مخلفة وراءها
ّ
ودللها كثيرًاْ ،
أبيهاّ .
لكن أرادها هكذا من دون
أحبها الفتى
ْ
حملت .غضب وثارّ ،
ثم رحل وتركها وحيدة.
عقد زواج .عندما
ْ ّ
ّ
ّ
أحس ْت أنها قد أضاعت كل شيء .وما من سبيل سوى العودة
ّ
إلى أهلها ،حتى لو ذبحوها.

إحساس

قالت لها ّأمها ّ
إن شرف الفتاة كالقماش األبيض
ّ ْ
ّ
ْ
خته يمكن غسلهّ ،
لكن
وقفت عليه ذبابة ووس
الناصع ،لو
ْ
الدنس الذي يلحق بهاّ .
الفتاة ال يمكن غسل ّ
تزوجت ،وهي
ّ
ّ
تحمل ذلك اإلحساس ،كلما اقترب منها زوجها يريد حقه
الطبيعي منها.

ّ
المصحة

ّ
ّ
ّ
والحرية
المدرسة تشرح لتلميذاتها معنى الحق
وقفت
ّ
ْ
ّ
ّ
ّ
ّ
العامة والحرية الشخصية .بعد الحصة ،سألتها طالبة:
ّ
لماذا يمكن للزوج أن يطرد زوجته ،ويحرمها أطفالها،
بينما هي ال تفعل ذلك؟
َ
ّ
ّ
ألن المرأة المظلومة ال تريد إيقاع الظلم باآلخرين.
ّ
ّ
سأتزوجه كما يظلم أبي ّأمي.
لكني سأظلم الرجل الذي
كيف؟
ّ
سأقتل زوجي في ليلة الزفاف!
ّ ْ
ّ
ّ
يصدقها حينها أح��د .لكن في الصباح التالي
لم
ّ
ّ
لزفافها ،وجد العريس مرميًا من النافذة على أرض الشارع،
ُ
ّ
المصحة.
وهي تقاد إلى سيارة

ثالثة
ّ
حب َّ
ّ
تزوجا عن ّ
تحديا فيه كل األطراف .تعاونا على
ً
فرش البيت براتبيهما ّ
الصغيرين ،قطعة فقطعة .بعد أن
ّ
ّ
ترقى وأصبح مديـرًا ،أراد أن يتزوج من امرأة ال تعرف ماضيه
ّ
ّ
ّ
الفقـيـر .لم يطلق الزوجة والحبيبة األولى .بدأ الشقاق بينه
ّ
ّ ّ
وبين الثانية .فرحت األولى آملة أن يعود إليها .لكنه طلق
ّ
وتـزوج من ثـالثـة.
االثنتيـن معًا،

ٌُ
ُمثل ُعليا
عندما كانت طالبة في الجامعة .وجدت ّ
الدنيا َ
قيمًا
ّ
ُ ً
ثال عليا في نظرهاّ .وب ْ
ألنها ّ
تزوجت
ـخـت أختها الكبرى
وم
ّ
ّ
ّ
شابًا أصغر منها سنًا ،وأنـبـت أختها األخرى ألنها ال تجيد
ّ
ّ
ْ
أحبت ذلك الشاب األصغر منها سنًا،
تربية ابنتها .حين
ْ ّ
ّ
ّ
نسيت كل ما كانت تعده مبادئ أساسية.
ْ
كبرت ابنتها ،ولم ْ
تتـفرغ لرعايتها ْ
ّ
ّ
تتـفرغ
بقدر ما
تكن
ّ
كل زميالت العمل ّ
الصغيرات
لمراقبة زوجها .تغار عليه من
وتخنقه ْ
بغيرتهاّ .
أحس ْت ابنتها بالوحدة ،ولم يكن هناك من
ْ
ّ
أحب ْت ّ
تبوح لهّ .
لتتـزوجه وتعيش مع ّأمه،
وهربت معه،
شابًا،
ّ
علها تجد فيهـا ّأمًا أخرى.

إساءة

ّ
لجأ إليهم هاربًا من القبيلة األخرى التي تطلب الثأر.
أخفوه عن األعين ّ
أحست ّ
وعدوه أحد أبنائهمّ .
الصغيرة ابنة
العاشرة ّ
أن عينيه ترقبان ّ
تحركاتها ،ويمازحها أحيانًا كثيرة.
عرض أن يساعدها في ْرع��ي الخراف ّ
الصغيرة في ْ
المرج
ِ
ْ
القريب .قالت لها أختها :ال تثقي به .لكنه كان يلقى هوى
في نفسها لمرحه وكياسته .لحق بها ،وراح ّ
يقص عليها
ّ
ّ
حكايات عن الشمس والقمر والنجوم .كانت مذهولة مفتونة
ّ
ً
ّ
به ،لكنه فجأة انقض عليها محاوال اغتصابها.
ّ
الفتاة ّ
الر ّ
يفية ابنة المراعي والطبيعة التي تتقن العدو
ّ
ْ
ْ
سنها ّ
هربتّ .
الصغيرة ماذا
فر ْت من بين يديه .لم تدرك في
ّ
ّ
ْ
ّ
تصرفًا خاطئًا قد ترك على ثوبها
فعل ،لكنها عرفت أنه كان
ً
ْ
ُ
سائال لزجًا كريه ّ
الرائحة .استغربت ،كيف يسيء إلى من
ّ
عدوه فردًا منهم!

حبيب الإبراهيم

(إلى أمي في الذكرى الرابعة لرحيلها)
تعب المسافر ،واستراح الشوق
وسكن المحال
..يا وجه أمي
كم بعدت،
..وبعدت المسافات؟؟
بعثرت الريح العمر المبوب
بالبداية والنهاية
يا وجه أمي..
كم أسافر في تالفيف الوجه الحزين؟
عابرًا كل الشواطئ والرمال..
وأحدق مليًا بالعيون الدامعة
وأخال بيني وبين ذاتي
بأنك يومًا راجعة
تحملين في يديك الزاد
المخبأ في الحنايا والفؤاد
ٌ
ٌ
أعوام أربعة مضت
خاو من حنين األم
والبيت ٍ
من لهفة المشتاق
بعد طول االنتظار
أماه كم أحن إلى الدار
الرحى ..المصاطب والحكايات..
إلى ضوء الكاز وعنبر الحنطة..
إلى السنونو المهاجر تاركًا عشه؟
كم أحن إلى الحواكير التي عانقت كفيك
في موسم الحصاد
والبيدر البعيد وأنت تجمعين القمح..
وأسراب الحمام وهي تجوب األفق
والسواقي والمزاريب العتيقة
والبئر وخوابي الماء..
وصوتك يدغدغ مسمعي
ال تغب يا حبيب
ُّ
دفء ضاع؟
أي
ٍ
صبية صغار باعدهم الجوى
أي
ٍ
فاستراحوا
ُّ
صاف أنت؟
نبع
ٍ
أي ٍ
ً
وهبت العمر ترحاال
وجئت ترسمين الحلم
أرجوحة للصغار
أمي يا سنديانة باسقة
..قاومت الريح وما انحنت
يظل طيفك يعانق وجوهنا
ويرسم لآلتين
بقايا صور...
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ذكريات ال ُتنسى..
|

عبد الرحمن حممود حيدر

َّ
َ
ُّ
حجر
قد شف ،فابتسمت شمس النهار له
يا واحة الحب والذكرى تدغدغني
وكم أنينا نسد النهر في ٍ
ُّ
		
رجعت بعد اغترابي اليوم معتذرا
ففاض قهرًا علينا الماء وانهمرا
وجده تألق في وجه الضحى قمرا 		
رجعت ُ
موجته
الصبح
نسمات
وغازلت
الذكريات هنا
ألثم وجه
ِ
وكم بنينا على أكتاف ربوتنا
َّ
واقرأ الدهر تاريخًا بما زخرا
كوخًا تهدم بعد الجهد واندثرا
حتى تثنت وماجت في الضحى دررا 		
ولجته
جذالنًا
يصفق
جرى
رجعت بعد اغترابي كي أحط هنا
نعوم في النهر أسماكًا ونشربه
رحلي ،وأقرأ تاريخي الذي سطرا 		
أو نقذف الماء من أفواهنا قطرا
تشدو خريرًا إذا ما المست حجرا 		
ً
ٌ
رابية
كل
حسنا
وتضحك
يجري،
مرت علي سنون العمر مسرعة
ٍ
َ
نحن البالبل ،جوق طار منطلقًا
َّ
كأنها ٌ
توشحت بربيع ماج وازدهرا
حلم قد مر أو عبرا		
وآخر عاد بعد الجهد منتصرا
		
فحيث تنظر جنات ملونة
رجعت أقرأ سفر الذكريات هنا
وكم قذفنا على أقدامنا كرة
َّ
تجمع الحسن فيها وازدهى نضرا
		
والشيب عمم رأسي غازيًا وسرى
ٌ
تعلو ،ونتبعها ،ال نعرف الحذرا
		
وشاعر رسمت باللون ريشته
***
هنا جلست ،هنا ُ
حتى إذا دخلت في وكنها هزجوا
وجه الطبيعة طلقًا حيثما نظر
		
سرت ،وها طرقي
مستبشرين بنصر كان منتظرا
		
ومازج النهر واألزهار خافقة
فكم درجت عليها ،أو صعدت ذرا
يا واحة ِّ
قد حققوا هدفًا من بعد ما بذلوا
وذاب لحنًا سرى كالريح حيث سرى
		
الحب ها حرفي وقافيتي
ُ ْ
فكان في النهر قيثارًا وأغنية
أذبت فيها الهوى ،لقيا ومذ دكرا
جهدًا ،فنالوا بما قد قدموا وطرا
		
وانتشرا
فاح
ًا
ر
عط
كالزهر
وكان
		
كتبت فوق ثراك ذكرياتي هنا
والكون يصخب ال ندري به أبدًا
َّ
***
حرفًا تأرج حبًا ،واغتنى صورا
		
عالم قد جن أو سحرا
		
فنحن في ٍ
َّ
وأذكرها
طفوالتي
تنام
هنا
مطارفه
ت
فاخضر
الماء
مازجته
نلهو ،ونلعب ،والدنيا مواكبها
في كل
وشيًا يوشح وجه األرض أو طررا 		
ٍ
تسير من حولنا أحداثها عبرا
مدرجة ألقى لها أثرا 		
َّ
هذي المرابع كنا في مالعبها
قافية
تغنج الورد فيه زهو
ٍ
***
نسابق الريح في أحالمنا زمرا
عذراء تنسج منه اللحن والوترا 		
		
ُّ
نحن الصغار ،وهذا الكون ملعبنا
نخط فوق الثرى أسماءنا لعبًا
وغرد الشعر حسونًا بدوحته
ً
ما همنا طال ليل الناس أم قصرا
ونركب الريح ال نلوي إذا هدرا 		
		
نثرا
بما
الدنيا
مأل
بلبال
أو
		
ً
هنا تركت طفوالتي موزعة
نجري ،ونركب أغصانًا نقول لها:
محنية من ماء كوثرها
في كل
ٍ
ديوان شعر بوجه األرض قد ُح ِفرا
		
يا خيل سيري بنا ،فالدرب قد سفرا
		
ماء كاللجين جرى
جدول
ينساب
		
ٍ
َ
ٌ
أعراس مباهجها
تلك الطفولة
ونمسك الريح ،أو نلقي بها عبثًا
بما
ينثال عذبًا ،نقيًا صافيًا ش ِ
ً
ونفرش الدرب ٌ
وفرحة تغمر األيام والبشرا
زهر جال أو ثمرا		
يعاكس الشمس مرآة إذا حظرا 		
		

الثلوج السوداء
غ�سان علي ح�سن
ُ
ْ
َالروح ...ماهذا الدالل وهل
ريحانة
ِ
َ ُّ َ
ُ
والشمس يجلو داجي الظل ِم؟
إالك
ِ
ٌ
عاشقة
يا حبذا رشفة من ريق
ٍ
ُ
َ
الغــرم
العاشق
لهيب فؤاد
تطفي
ِ
ِ
ّ
خمدتْ
ُ
الوجد ما ُ
صمت ..ونار
صل ْي ُت..
ِ
ُ
الغيد لم ُأص ِم
ضاب
ِ
لكنني عن ر ِ
ّ
بلواي حين ْ
َ
غدت
رق الحديد على
َ
َ
الدمع من ألمي
عيناي تهمي عقيق
ِ
ُْ
ُ
ُ
ْ
تبتئس ..إن طال ْبينه ُم
طرف ال
يا
ُ
وليل البين لم ُ
يد ِم
آت
فالصبح
ٍ
ما نام يومًا ُ
القلب مكتئبًا
كليم
ِ
ُُ
ُ
إال وناجاه من يهواه في الحل ِم
ْ
ّ
غدرت
بذئبة
تأبهن
يا صاح ال
ٍ
قرون يسفكون دمي
منذ
فالترك
ٍ
ْ
َ
يوم التقينا تعانقنا بال َعت ٍب
ّ
ُ
رم
والنار لم تنطفئ ِفي
الخافق الض ِ
ِ
ّ
كنـا وكانوا ْ
كنس ٍر ِفي الذرى فهوى
منتق ِم
صرنا وصاروا عبيدًا عند ِ
ً
وكم ْ
طبوال في ّ
الدنى َد َر َس ْت
قرعنا
ّ
َ
ّ
ْ
مم
وقارع الطـبل لم يسلم من الص ِ
ً
ِّ
كم ّ
َ
كؤوس الذل مترعة
جرعونا
ِّ
ُ
َ
السيف لم نر ِم
لكننا غير حد
ِ
ُ
عجل
لملمت بعض حساسيني على ٍ
َ
ُ
ورحت أنسج من أشعارهم علمي

ُ
بدأت أرنو إلى الشقراء في َ
له ٍف.
َ
ُ
ومعتصم
هارون
سلوت سطوة
ٍ
ِ
ْ ً
ُ
رشفت ْ
مزعفرة
من ثغرها ريقًا
ّ
ٍّ ُ َّ
ُ ّ ْ ُ ٍّ
سم
شـجت بسم خفي دس ِفي الد ِ
ّ
طل ُ
قت سيفي وأعالقي وراحلتي
حتى ْ
بدت ُ
كالخدم
هند والخنساء
ِ
ْ
لم أكترث “برهين المحبسين” وما
ُ ّ
إال َ
من ْ
ـم
شربت
المستـنقع ِ
األث ِ
َ
ُ
الثعلب الغدار في زمني
تآلف
َ
وقطعان من الغنم ِ
الذئاب
مع
ِ
ٍ
ْ
ْ
فأبرقت ّ
أمطرت ُحممًا
خلـبًا بل
ُ
الم ْزن في ّ
ُ
الد َيم
وكاد
ينضب دمع ُ ِ ِ
َ
ّ
خجل
الالت والعزى بال
ُعدنا إلى
ِ
ٍ
َ
حالل األشهر ُ
الح ُر ِم؟!!
ال بل ُح ِر ْمنا
ِ
ُ
َّ
َ
وحوكم العقل ...لما صار مت َهمًا
ُ
ّ
َ
ُ
ّ
ُ
وتم إعدامه في لج ِـة الته ٍم!!
ُ
عذ ْ
َح َل ْم ُت ّأن َ
بت
مياه النبع قد
َ
ُ
َ
الهـرم
“رمسيس” يجلو عتمة
وآب
ِ
ّ
َ
ّ
مستترٌ
الينبوع
لكن من دن َس
ِ
ْ
ْ
ينــم
البيت لم يسهد ولم
مازال ِفي
ِ
ِ
ٌ
ذئب ...يحاكم ظبيًا ثم يأكله
والقيم!!
باسم العدالة واإليمان
ِ
ِ
يامن بنيتم قصورًا من جماجمنا
شيد ْ
كيف الهناء بقصر َ
من ِر َم ِم؟؟!
ٍ

ُ
َ
حميم الدمع حين ترى
فالعين تهمي
ً
ّ
شقيقة ول ْ
ـه ِم؟!
ــهت
ِ
بالثعلب الن ِ
ِ
َ
الشهيد بسيف الغاصبين قضى
ليت
ُ
رح ِم!!!
واحسرتاه..
بسيف من ذوي ِ
ٍ
ُ
وأضحك ..إذ أدري ّ
بأن ُله
أبكي..
ّ
َ
َ
َ
ّ
بين النبيين قصرًا باذخ الشــم ِم
عص ْ
ياصاح ....ال تكترث بالريح إن َ
فت
ِ
َ ّ َ
ما كان ْ
الرخ ِم
للنس ِر أن يخشى من
ْ
دالية
واشرب ُسالفًا صفا من ريق
ٍ
ْ
ّ
كفرات الدمع في ّ
الر َ
هــ ِم
تكوثرت
ِ
ُ
ُ
العقل كالشمسٌ ..
ستضاء به
نور ُي
ِ
ّ
وء أم في حالك ّ
الس َح ِم
بارق الض ِ
في ِ
ونتْ
نحن َّ
الرحى ..وطواحين الزمان
َ
ُ
َ
ّ
من حولنا والرحى لم تشك من سأ ِم
ً
َ
ْ
الدهر إشفاقًا ومكرمة
أل
ال تس ِ
ُ
ََ
ّْ
ُ
ـم
ُ ً فالدهر ِ
ساح والفـق ِ
يخبط بالتم ِ
وال ْ
تلم جارحًا إن ضام ق َّبرة
ُ َ
ْ
أحكمت ما َ
حباها ُ
الله لم تـض ِم
لو
َ
َ
َ
العمر منتشيًا
من أطلق العقل ..عاش
ّ
بخمر ِة ِّ
دم
الحب ..ال
ِ
بالخوف والن ِ
السحم  :السواد
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قصيدتان
|

�شروق حمود

على شرفات الغروب ..
ُ
قرأت ِس ْف َرًا من أسفار الماء ..؟!
|

ْ
انتظار
ْ
َ
ُع ْ
ثالثون خيبة
مري
ْ
ورغم ُ
مضت ُ
َ
صفعات
خمس
أنه
ٍ
على موعدهْ
ْ
ّ
َ
بعيدي الفض ِّي
ْلم أحتفل
ّ
كأي ّبر ٍاد للموتى
ّ
أو ّ
الة للذ ْ
نوب
غس ٍ
َ
وها أنا اآلن في َم ْ
نزلي
ْ
كأحالمي
الواطئ
ِ
ْ
أفصف ُص الخوف..
ِ
ُ
أستطيع شيئًا سوى االنتظار
ال
ْ ْ َ
انتظار فقط أن أعرف
ٌ ّ ْ
ما إذا ِ َ
ُ
تنتظرنيْ
كان ْ
لي خيبة منمقة
َ
باب َص ْ
ألفتح لها َ
دري
َ
أ ْم ال
ُ
ْ
للموت.
كي أخل َد

َ
ُ
الم َ
داعيات ُ
تع ْب
ت

ُ
ّ
محبرة ِّ
الحب
جف ْت
َ
للشعراء
فكيف
ِ
أن يغمسوا
َ
األحالم
ريشة
ِ
في َعدم
َ ٍ ُ ّ
عراء قبلي
و كيف أقول للش ِ
أعيدوا َ
قصائد الحبِّ
مداد
ِ
ْ
نسجتم
و ما
َ
جه القصيدة
و اغربوا عن و ِ
ً
َ
َ
فالغاوون قد نضجوا قليال
ولم َي ُع ْد لقصيدة َ
نزح ْت إليكم
َ ٍ ْ ّ ْ
ْ ُ َ
يني الشغف
أن ّ تسيل ُمن ع ِ
جفت محبرة ِّ
الحب
َ ّ
الش ُ
عراء ودخلوا
فانحسر
األجسام جميعًا
في َ ِ
دين ّ ْ ِ
فاستحال الشعر
ُ ْ
للمحال
صيحات أحالمهم
ّزو َج
ِ
ّ
َوولى هاربًا
ْ
و استقال.

ولبثت ُردحًا على سرير عشقك يا زمان!...
َ
أهزك سهوًا ..وتهزني عمدًا..
ّ
َ
ُ
قفزت عنك ..وعني..
وجد
وذات ٍ
ُ
قادتني السرى حافية الروح ..
ُ
فامتثلت عند ناصية الرمل..
ً
ناسكة تتوضأ من عطش القبلة..
ُ
ٌ
بجمر..
جمر يستغيث
ٍ
نهر الفحيح يدفق من حنايا الضلوع...
َ
يداي تضفران جدائل من بقايا عذوق الضوء ..
ُ
ألقيت بها على كتف الشاطئ..
ُ
أنامل الغيم تهمي عليها قبضات ٍ من تبـر الغروب ..
ُ
َ
الصمت..
انفلت عقال
ِ
ّ
فترن َم ٌ
وتر انبجس عن قيثارة الذاكرة
 ”:الشمس فوق لجين الماء عقيان”!...
وانفرطت عن مآقي العين آللئ ٌ..
ُ
ّ
الطيور من وكناتها ولهى ..
سبحت
سبحان من أودع بضعًا من خباياه بروح الماء !...
غاصت قدماي واحدة في الرمل..
وأخرى في الماء..
ناي ُّ
العقل ٌ
يئن في أرجوحة تميد بين الغرق واالنهيار!
ُ
قلت :آن للمغامرة أن تلقي بأرسان خيولها الجامحة..
وتركت ُيداي تخفقان على أغصان الماء..
ُ َّ
َ
ُ
قبل أكمام الرواء ..
شفاه العطش لت
َدن ْت
ّ
فتشظت الرغبة جافلة فوق مرايا الموج!
ُ
جثوت على قدمي الذهول ..
كثب في إرث الوصايا ..
أقرأ عن ٍ
بإمعان لصفحات النهر ..
وأرنو
ٍ
ٌ
فانبلج عن جدار الصمت صوت :
ـ َ
ويح ِك..؟ ال اإلنس ينبغي له أن يبني قصورًا..
وال ّ
الجن يتهيكل في مملكة الماء!
َ
ٌ
َوث َب ْت موجة من ثنايا العقل ..
ُ
ُ
ُ
وأبحرت أرمق احتضار الشمس ..
اعتليت صهوتها
ُ
خيط وإبر ٍة ألرفو جراح الغروب..
فتشت عن ٍ
ولكن ...هيهات أن توصلني إليها ساللم الضياء...؟!
ُ
َالصمت ّ
للصمت :ياشجر السؤال ..
همس
ِّ
ّ
ُك ْ
ـن غابة في المفازات كي ال ينكسر الظل ُ عن الظل
ويتيه الوهج بين النور وبين النار!
ُ
من وشيعة الحيرة انبثق َصهيل فارس ..
ّ َ
ُ
ُ
أمل منشود..؟
فساءلت نفسي  :أتمخض الغيم عن ٍ
َ ُْ
خفق جناحيه أجفل حراشف الماء..
ُ
الموج أساور تدور حول خاصرة
وبعد هنيهة ٍ..انبرى
الدهشة ..
الشاطئ نهض وارت��ق��ى ليكون بساطًا منسوجًا
باخضرار اللحظة ..
النوارس تغرد وتلتحم ببعضها مشكلة اسمًا على
صفحة الغروب ..
الشيح والقيصوم والطرفاء والنيتول والصفصاف
وشجر الروح..
اشرأبت عيونها لتقرأ أبجدية النوارس ..
تنفس الحصى ُم ّ
سبحًا بآالء الله!..
والفارس يهبط على براق مجنح ..
ٌ
جنح بلون األرض ..وآخر بلون السماء ..
بمفردات:
ابتدر ذهولي
ٍ

فوزية املرعي

سماء إلى سماء!.
“ سبحان من أسرى بك َمن
ٍ
اتقدت الجرأة إليه بالسؤال:...
هل ُ
يلد التاريخ أبطاله مرتين أيها الصقر األندلسي..؟
ّ
فافتر ثغره بالجواب : ..
أنا الصقر القرشي وتلك صفة أضافتها إرادة الذات
للذات....
ّ َّ
سل عن جوفي ٌ
أنين :
فان
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ِّ
ت ّـبت عيونك ِ باصرتي إن لم أفـرق بين ذا وذاك!
ُ
ولكن لي َم َأر ٌب ...أن أبسمل ..بـ(أندلس) فاتحة الوجع
التاريخي!
فأخبرني أيها الفاتح ..
كيف َع َب َ
رت الفرات إلى الفرات؟!
أهو الخوف يلد الجرأة ..
والجرأة تلد المجازفة ..
أم القدر أوحى لك لتعتلي صبوات المجد؟
قال :لملمي حروف الماء واقرئيها على عطش ٍ..
وتأملي كيف يفور النسغ بجذع الصخر..
بعذب الدمع..
وكيف تهمي عيون الغيم بشذر الماس على األوراق...
قلت  :دعاني الفرات كعاشقة له ..
َ
وأنا مدركة أن للماء ذاكرة ت ِل ُد العشاق..
ولم يخالجني يوما ً ّأن لها ذاكرة ُ
تلد األبطال!..؟
ـ فهل لي أن أكونك َ ..وتكونني ...
لنطفئ أسطورة عطش الماء للماء..؟
ونبتكر عشقًا يولد من رحم الموت ويتماهى بنسغ
الحياة..؟
ـ قال :كنتها يومًا....وكانتني!
ُ
بصرخة تشبه صرخة الوليد آن انفصاله عن
شهقت
ٍ
مشيمته ..
ْ
ارتسمت الصرخة ُحولي دائرة باتساع الكون ..
وأنا بوسطها ..كنقطة استكانت بغير حرف ..
ّ
للحزن قدسية ..تتوضأ ال��روح من نهرها في كل
شهقة ..
فانبرت مآق العشق تذرف ملحًا أجفل صدر الماء...
ّ
انسل سيفه من غمده...عربونًا للدهشة.
فتأبطته وشاحًا لوجدي ..
َ
وس َر ْت في عروقي األماني..
وباحت بالتبتل أوتار نبضي:
أيها المنبجس عن مهجة اإلله أخبرني :
ُ
كابدت بالخطا من سرير العشق..إلى سرير
أآثمة ٌ أنا إذ
الماء؟
ـ قال :لله ّ
در ِك ...فللعشق أبجدية ال يتقن اللثغ بها
ّ
إال من أتقن فن العشق والتبتل إللـــــــه المـــــــــــاء!...
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اقتراف حلم
يسير إل��ى مقدمة السفينة ض��ارب��ًا األرض
بقدميه بشدة ،ليثبت لنفسه أنه ال يعيش سرابًا،
يقف أحمد إلى الحاجز يمسكه بقبضتيه ،يلصق
جسده إليه ،يطلق العنان لبصره بعيدًا بين حنايا
األم��واج ،يسابق األفق ملتمسًا هدفه المنشود،
دفعه الشوق بعيدًا رغم يقينه أن الدرب ما زال
ً
طويال ،وأن عشرات الكيلومترات ما زالت تفصله
عن ذلك الشاطئ الذهبي المرتمي في حضن البحر.
لكن األفكار كانت تتزاحم في رأسه ،وغزة التي كان
في طريقه إليها لم تكن تغادر مخيلته.
لمح شيئًا ما خلف تلك األم��واج .أمعن النظر
بعيدًا ،رأى ج��ده العجوز يجر قدميه اللتين
أثقلهما طول المسير ،فباتتا ال تجافيان األرض
إال لمامًا ،فيفلح مرة في نقلهما ،ويتعثر مرارًا
بحجارة تأبى أن يجتازها دون أن تذكره بالوحشة
المقفرة الساكنة داخله ،وتلك األخاديد المحفورة
عميقًا في جبهته ت��روي قصة ستين عامًا من
عشق األرض ،وتشي بركام القهر الموحش في
داخله ،كان في بداية المسير يشعر بقوة عارمة
استمدها من شعوره بالمسؤولية تجاه زوجة ابنه
خليل وأحفاده الثالثة ،لكن وبعد كيلومترات عدة
وصل ولده خليل ،وانتابه شعور شديد بالضعف
واإلحباط ،ضعف كان مرده خلوكاهله من مسؤولية
عائلة خليل وإحباط دفعه إليه ما وصل من أخبار،
فخليل الذي غادر قريته إلى القرية المجاورة؛ حيث
قيل له بأن رجال المقاومة يجمعون صفوفهم لم
يجد أحدًا هناك ،وكانت تلك مجرد خديعة إلفراغ
قريته من سكانها ومقاوميها ،وجيش اإلنقاذ الذي
طلب إليهم المغادرة دون ممتلكاتهم وأغراضهم
الشخصية ،تخلى عن البلدة وب��دأت تصل أخبار
سقوط البالد بيد الغرباء.
طال الطريق ،ولم يعد حاجباه قادرين على
تحدي الشمس التي تدنوشيئًا فشيئًا وبدأ يشعر
بوطأة الملح المتكدس فوق شفتيه اللتين تشققتا
وأقحلتا ،تثاقلت خطاه ،ولم تعد قدماه تقويان على
حمل الهموم المتراكمة عبر ستين عامًا فسقط
محتضنًا األرض ،تلمس ثراها بشفتيه كأنما
يهمس إليها بشيء وأسلم روحه بسكون صاخب.
لم يكن ثمة وقت للحزن ،اضطر خليل تحت
وطأة الحر الشديد وصراخ أطفاله طلبًا للماء إلى
دفن وال��ده على عجل ،كان يشعر بغصة قاتلة،
حاول البكاء لعل الغصة الخانقة تغادره بال جدوى.
تابع خليل السير ،وكوفية أبي خليل تحولت
إل��ى مظلة يتداولها أبناء خليل (أحمد ومحمد
وفاطمة ) يدفعون بها حر الشمس ،فيما كانوا
يحاولون االلتصاق بأبيهم وأمهم طلبًا للظل
واألمان المفقود ،ترددت يد خليل إلى جيبه مرارًا
ليتحقق من وجود مفتاح المنزل فيه ،وبعد ساعات
من ألوان الهالك وصلت العائلة إلى (طول كرم)،
وأخذ ينظر خليل إلى أبنائه يشربون الماء بشغف،
شرب هو بدوره لكن تلك الغصة لم تغادره ،وذلك
اإلحساس بالقهر ما زال يتملكه.
بعد أيام سافرت عائلة خليل إلى دمشق أقامت
في أحد المساجد ،ليستقر بها الحال في المخيم؛
حيث استظلت العائلة بخيمة ما لبثت أن تحولت
إلى لوح من التوتياء ،ثم سقف من الخرسانة في
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مؤشر واضح على بعد تحقيق حلم العودة ،الذي
لم يغادر يومًا مخيلة خليل أو حتى أبنائه الذين
استقوا هذا الحلم من عيني والدهم.
أحس أحمد فجأة بيد تالمس كتفه ،وسؤال
يطرق سمعه بلغة اجنبية :أتشرب القهوة؟؟
هز رأسه بال مباالة ،فناوله الشاب كأسًا من
القهوة ،أمسك الكأس ،وعاد ينظر خلف موجة
ٌ
أجنبية ،تشق
انحسرت لتظهر وراءها فتاة بمالمح
ٍ
بالغة بين أكوام الركام في شارع
بصعوبة
طريقها
ٍ
ٍ
الحمراء في بيروت ،تحمل بين كفيها آلة تصوير،
تقترب بحذر من ذلك المقاتل لتلتقط له بعض
الصور ،وقد أدهشتها حالة العشق التي يعيشها
أحمد – أو أبو خليل كما ناداه رفيقه -مع بندقيته
بال اكتراث لما يدور حوله.
شعر بوجودها ،فالتفت إليها بنظرة مفعمة
ً
بالبرود قائال :
ٌ
 ارجعي ،هذه المنطقة خطرة وستشتعل فيأي وقت.
أجابت بلغة متكسرة ،وقد غاظها أسلوبه غير
المكترث:
إنه عملي.
هزتها ضحكاته المتعالية قبل أن تستأنف
تصوير ما أمكن من مالمح المكان ،فجأة بدأت
تتوالى االنفجارات بال توقف ،يغادر المارد مكانه،
يمسك يد (ماريا) التي جمدتها الصدمة ،ويسوقها
ً
بعيدا بين األبنية المتهدمة صارخًا (ألم أقل لك)
بصوت غيبته أصوات االنفجارات ،أوصلها إلى مكان
آمن ،وقد آلمها موضع قبضته القوية على ساعدها،
وعاد أدراجه بال اكتراث ومن غير أن ينظر إليها.
تابعته بنظرها وهو يبتعد بطوله الفارع خلف
الغبار ،وقد استوقفها سلوكه الغريب ،حاولت أن
تجد تفسيرًا لما يحدث ،ولهذا اإلهمال المقصود،
وربما مالت ّ
لعدة متعجرفًا وال يعرف كيف يعامل
النساء.
ب��ع��د أي���ام سمعت م��اري��ا ب��االت��ف��اق ال��ذي
سينسحب بموجبه الفدائيون من بيروت مقابل
فك الحصار ،فسارعت إلى تصوير هذا االنسحاب،
ومجددًا تلتقي أبا خليل مع قوافل المغادرين عبر
طريق دمشق ،حاولت لفت نظره إلى وجودها ،لكنه
ً
أهملها محاوال إخفاء عينيه الدامعتين ،فازدادت
حيرة بعد حيرة ،ولم تستطع صبرًا عندما طلبت
إليها المجلة التي تعمل لصالحها أن تسافر إلى
دمشق لتغطية أوض��اع المقاتلين المنسحبين؛
فهي بشوق كبير إلى معرفة عائلة أبي خليل ،لعلها
تجد تفسيرًا لسلوكه ،بل ربما أرادت معرفة تلك
المرأة التي استطاعت التعايش مع هذا البربري.
سابقت خطاها مخترقة ح���ارات المخيم
الضيقة ،والتي بدت على الرغم من سوئها أفضل
مما رسمته في مخيلتها من ص��ور ٍة للمخيم ظنًا
ٌ
منها أول األمر أنه مجموعة من الخيام .تمكنت
من الوصول إلى منزله ،طرقت الباب ففتحته فتاة
يافعة سألتها بلهجة أعجمية:
هل هذا منزل أبي خليل؟
نعم!
هل أجده هنا؟
أجل ،تفضلي.

دخلت الغرفة الوحيدة المكتظة في المنزل،
فاستقبلتها عجوز بالترحاب من غير أن ِّ
تعرف
بنفسها.
أنا والدة أبي خليل ،وهؤالء الثمانية أبنائي
وبناتي.
هل يعيش أبوخليل مع أوالده هنا أيضًا؟
ً
أجابت ضاحكة  - :الله يسمع منك ،أحمد ليس
متزوجًا؛ بل يكنيه أصدقاؤه بأبي خليل.
اختلطت المفاجأة بشعور غريب بالراحة،
وارتسمت على شفتيها بسمة.
نزل أبو خليل عن سطح المنزل بخطا متسارعة،
يريد أن يعرف من هي تلك الفتاة التي تسأل عنه،
دخل الغرفة ،فاستقبلته بوجهها الباسم وسط
استغراب ساد وجوه العائلة بمن فيهم أحمد.
ألقى التحية عليها ،فردتها ،وكانت هذه
المرة األولى التي ينظر فيها إلى عينيها مباشرة،
فوجد فيهما زرقة البحر التي غادرها في بلدته منذ
خمسة وثالثين عامًا.
أنا صحفية ألمانية أعمل في بيروت ،حضرت
إلى دمشق لتغطية بعض األخبار حول المقاومة،
ولهذا قصدت بيتكم.
ً
ً
أهال وسهال.
ماهي إال أشهر ويصعد أحمد درج الطائرة
برفقة زوجته ماريا فارًا من شعور قاتل بالعجز
واليأس؛ فمنذ غادر وطنه يرى أبو خليل الطرق إلى
فلسطين تغلق الواحدة تلو األخرى.
عاد ليرسل نظره خلف األمواج ،وها هو يودع
زوجته في رصيف الميناء قبيل صعوده سفينة
مرمرة ،ضمها بشدة ،نظرت إلى عينيه السارحتين
بعيدًا ،سبعة وعشرون عامًا مرت ،ولما تتيقن أنها
ً
شخصا غامضًا ،ولم تفلح في
سبرت أغواره ،لم يزل
اقتحام وحدته الحصينة ،كانت تغار عليه حتى
النخاع ،ليست غيرة من النساء ،بل من نشرات
ً
األخبار التي أدمنها ،كانت تجتهد طويال الصطناع
أجواء شاعرية ،فتضيء الشموع وتخفت األضواء،
وتحضر ما لذ وطاب من األطعمة ،لكنه سرعان ما
يمسك جهاز التلفاز ليبحث عن محطات األخبار
اللعينة التي كانت كابوسًا لها؛ يستمع لبضع
دقائق وسرعان ما ينفجر فيلعن ويشتم ،ولم تفلح
محاوالتها المستمرة ،ومحاوالت الطبيب في جعله
يقلع أويحد من مشاهدتها ،رغم ما جلبته له من
ارتفاع في الضغط على ما تقول.
ضمته بشدة ربما خوفًا م��ن ال���وداع ،وربما
استسالمًا لوجود تلك البلد في قلبه ،باعدته عنها
المسافات ،لكن لم تزل حاضرة في قلبه ،تزاحمها
فيه ،وتنغص عليهما حياتهما ،وربما حان الوقت
لتعترف بهزيمتها أمام عشقه المتطرف عله يكون
سعيدًا ،وحان الوقت لتستجمع قواها في مواجهة
طباع ولدها الذي انتقلت إليه هذه العدوى.
كان يشعر بساعديها الضعيفين يحاوالن
حصاره ،وكان يخمن ما ينتابها من مشاعر ،لكن
افتقاره إلى إجابات كثيرة دفعه إلى تجاهل ذلك،
والغربة المدقعة بداخله والمتفاقمة عبر عقود
ستة أطبقت على حنجرته ،فزادت شعوره بالغصة
الخانقة ،وإحساسه بالهامشية؛ وبأنه بال جدوى
دفعه للظن أن غيابه لن يكون صدمة كبيرة في

ظل إنجازه الوحيد في حياته؛ أنه مأل عليها حياتها
بولديه خليل وسارة اللذين ينتظران في ألمانيا،
فقرر أن ينتفض على ذات��ه؛ ويهجر هامشيته؛
ولوكان على استحياء؛ وبطريقة ال تروقه؛ فمن
الصعب على حامل البندقية أن يذهب وقد
استهلكه الدهر بال سالحه ،ويرى عدوه عن قرب،
وبينما كانت تتقاذفه األفكار ،شعر بهزة عنيفة،
وصوت يطالبه بالنزول إلى غرفته وعدم مغادرتها.
جلس إلى النافذة يقارع وطأة الزمنَ ،ه ّم مرارًا
بالصعود إلى أعلى السفينة ،لكن عهده الذي
قطعه بااللتزام أبقاه حبيس الغرفة ،فجأة تشق
الظالم وجوه لئيمة سبق أن رآها تسفك الدماء في
غزة؛ بل تطارد أهل قريته قبل ستين سنة ،آه كم
تلتهب النيران في داخله ،وكم يجتاحه الغضب !
ٌ
ٌ
وصخب
أصوات الرصاص تتعالى يتخللها صراخ
ٌ
شديد ،دقائق ويدفع أحد الجنود باب غرفته،
ليقتاده نحو أعلى السفينة؛ حيث يلمح بضع جثث
وقد عمدتها الدماء.
سأله الضابط في غرفة التحقيق باالنكليزية؛
ممسكًا وثيقة سفره األلمانية:
ما اسمك؟
أحمد السعيد.
عربي؟
فلسطيني.
كيف دخلت أرض إسرائيل؟
تقصد فلسطين.
وقد جحظت عيناه ،يلطمه بقبضته القوية
صارخًا.
إرهابي.
أنتم اإلرهابيون ،ويبصق في وجهه.
أخذ الجندي يلكمه ويدفعه بين جنبات الممر
الطويل ،بينما القيد في يديه يحاصر غضبات
السنين ،وما إن وصل إلى غرفة السجن حتى ألقى
بنفسه إلى أرضها ليضمها ضمة العاشق المشتاق،
آه أصحيح أن��ه على ه��ذه األرض؟ كم لديه من
األحاديث ليهمس لها بها هذه الليل؟ وكم يجد
فيها من رائحة عرق جده ودفء حضن جدته ،كم
يتمنى أن يحيا؛ بل يموت في حضن هذه األرض
التي تجمعه معها بحور من الهيام ومسافات من
النأي القسري ! نأي أبعد جسده عنها؛ لكنه كان
حاضرًا أبدًا بروحه يصلي في باحة األقصى؛ ويجمع
الحجارة ليضعها في أكف أطفال الخليل ،ويضمد
الجراح في غزة ،لم يدر يومها إن نام أم ال؟! لكنه
كان يغمض عينيه حينًا خشية أن تفضحا عبراته،
ويستسلم لدموعه حينًا آخر لتخالط تراب األرض.
ف��ي ال��ص��ب��اح اق��ت��اده ال��ج��ن��ود إل��ى المطار
ليصعد درج الطائرة ،وهو يستنشق ذلك الهواء
الفلسطيني بعمق وشغف ،صعد بضع درجات،
التفت نحوالخلف وجال بنظره في اآلفاق ،ثم عاد
يصعد نحوالطائرة وهوينوي اقتراف الحلم من
جديد.
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ُ
أنصاف الصور
وفاء اخلطيب
ُ
َ
الهدم ريثما ألتقط بعض الصور .أرجوكم.
 أوقفواْ
ُ
َ
أنك تحبين هذه
بك ماما؟ من تكلمين ،ولماذا تبكين؟ أعلم ِ
 ما ِالبناية.
ْ
 لو تعلمين مقدار حزني يا رزان .سيهدمونها .لقد حملت طفولةأسرتي وشبابها وكهولتها.
ً
عصرياُ .
ً
ألنك
تفرحين،
أظنك
كنت
ا
فندق
 سيبنون مكانهاِ
ِ
ّ
كنت تتحدثين ّ
توًا مع أساتذة المعهد عن نهر الزمن الجاري .صوري
ِ
ُ
البناية قبل أن تهدم.
ُ
الصور واضحة وسط هذا الغبار.
 لن تكونسكنت هنا؟
 كم عاماِ
ً
 خمسة عشر عاما .ها هو السور يتصدع.ْ
ُ
اجتزت إلى الجهة المقابلة ،فتبعتني وزميالها ركن وزينة ،وراحوا
يلتقطون الصور.
بعد أن أتى «الباكر» على جزء من السور ،أخذ ُّ
يجس بقبضته
الرهيبة نقاط ضعف جدران البناية المرتجفة من الجهتين الشمالية
ّ
َ
ويطير أجزاء منها في
يلطمها من دون رحمة،
والشرقية ،قبل أن
الفضاء.
ْ
ارتسمت في الفضاء أقاليم ملونة من الغبار الممتزج بغيوم
وطي ُ
الغروبّ ،
رت بدوري أجنحة أسمائنا الضائعة.
ُ
ّ
أمام البناية نصف المتهدمة كماضينا ،سمعت أصواتا تواسيني
بتعابير غريبة:
ٌ
ٌ
ٌ
ّ
حلم سماوي .وشاح شفيف .موت يجمل لعبتها مع القرابين.
ّ
ُ
ّ
وسمعت أغاني مثل :األطالل ،طريق النحل،
تدبر .تذكر .مدفأة .عشب.
«فايق لما راحوا أهلينا مشوار» .هم لم يذهبوا ً
معا ،ولم يعودوا معا
ليلة رأس السنة.
َ
ً
معيدا حكاية بحثنا عن الشمس والظل،
أخذ سطح البناية يميل
ندرس على السطح ً
حين كنا ُ
بعيدا عن ضجيج العائلة.
ّ
ُ
ً
لعله صوت ِك أيتها الجدران المرتجفة؟ حسنا ،احتمي باألعمدة
ً
ريثما أنهي التصوير .انطقي بشهادتك قبل السقوط .كان زمنا
ً
جميال على الرغم من كل شيء.
ْ
ْ
َ
الذهاب إلى البيت ،وقد
شدتني ابنتي من ثيابي ،واستعجلتني
ً
ْ
ً
صوتا ً
شبيها بحداء قافلة تائهة
ودودا
فشلت في تهدئتي .إال أن
سألني:
ُ
سكان البناية بالبكاء عنهم يا أليس؟ كان هو.
أنابك
هل
ِ
إيلي؟ أهال .كيف حالك؟ُ
لم تتغيري ًبك الحياة؟
كثيرا .كيف تسير ِ
»عايشين»ُ
 زمن مائل! هز رأسه بحزن وأدار وجهه نحو الحائط .قلت بصوتّ
مشجع:
ً
 لم تتغير َأنت أيضا .لماذا أسرعوا في الهدم؟ قبل يومين
فقط اقتلعوا األشجار ،وأخلوا الشقق من ساكنيها ،وفي هذا الصباح
ُ
زعت األبواب والنوافذ.
انت ِ
ّ
ً
َ
ْ
نشهد سقوط
جميعا ،كي
تمترسنا
 فوق هذا السطح المترنحْ
وحملت الصبايا أدوات
الطائرات اإلسرائيلية .حمل الشباب السالح.
اإلسعاف .كنا أسرة واحدة .لم نكن ّ
نفرق بين ...تصمتين كعادتك؟ ال
تنس ْي أن ّ
َ
لك هو الذي حملني إلى المجهول.
حبي ِ
َ
كالمك .ما هي ُ
 وإلى المجهول يحملني ُأخبارك؟
َ
يقتلني الروتين .سأسافر من جديد ألن الشرخ يكبر ويتسع ياكالمنا ّ
ٌ
تجديد لنا ولآلخرين .إال أن َ
تجد َد على
أليس .قلنا في االغتراب
ً
طريقته .لن يكون سقف حرية الفندق أكثر ارتفاعا من مبادئ الحرية
والعدل التي سعينا إليها.
 هل تذكر القصور الفرنسية التي هدموها؟ َح ِس ْبنا الحريةمستلقية في حدائقها .كم كنا مغفلين!
ُ
 ومازلنا .الذ صوته بظله.ُ
تذكر جارتنا أم سلمان التي توفيت بسبب الحر،
 -إلى متى؟ هل

ً
 ُوثأر األزمنة أيضا.
ُ
الزمن هو ُب ُ
مازلت
عد المكان الرابع .بهذا يتجلى اإلبداع .هل
ِ
ترسمين؟
 ليس كثيرًا.انتهيت بالتأكيد من رسم «البورتريه»؟
ِ
ً
تقريبا.
ُ
ُ
ً
وعدتني بإرساله .انتظرته كثيرا .هل يشبهني؟
ِ
ُ َ
َ
ُ
 يشبهك أكثر مما كان يشبهك حين بدأت برسمه.ّ
ادلهمي واحتجبي بلهب
 اربطي طائر الروح بخيط من نور ،ثمالكلمة المتراقص .أين أهرب من روعتك يا أسيل؟
......متى أستطيع رؤية اللوحة؟ً
 ًصباحا.
غدا
 هنا؟ّ
ْ
ُ
 أجل .سأحضره اليوم من المستودع .تذكرت أمي .لقد ساعدتنيً
كثيرا في إنجازه.
 رحمها الله.ً
ُ
ً
 سأذهب .تأخرت على األوالد .حظا سعيدا. تذهبين بهذه السرعة؟ مازال الجيران يتوافدون.ّْ
أتعرف إلى أحد منهم.
 لمَ
خلف الغبار ،كما غاب قبل خمسة عشر ً
عاما.
غاب إيلي
ْ
ما ُ
زلت ِّ
هامت النجوم على أجنحة
أودع وجهه المالئكي ،كلما
أسئلتي المحمومة.
كانت أم كلثوم تغني في الكافتيرية أغنية «شمس األصيل»،
ْ
ُ
غيوم الغروب تلملم ذيولها ،وتغطس بهدوء في
كانت
وفي الخارج
بحر أصيلها.
ُ
أنت ،وطلب
قال لي بعد انتهاء االمتحان :فيض وعد الشمس ِ
مرافقتي إلى الكراج.
ّ
فض ُ
لكنه َ
لت الذهاب وحدي.
ذهب من دون أن يودعني ،ألنني
أن دون أن تجرؤ على فتح النوافذ ،حين انقطع التيار الكهربائي؟ ْ
كانت
في الشهر األخير من حملها.
 مسكينة كان زوجها طاغية .األمثلة كثيرة .والنتيجة كما ترين.أتذكر َ
ُ
اآلن
لكن ما العمل؟ ها هي األرجوحة تنقطع والشرفة تميل.
ُ
وضعتها في أصيص الورد :ما ُ
كنت ُ
أعلم حين
إليك التي
رسالتي ِ
َ
ُ
ُ
لهاثك يشعل بخور إيماني في
التقيتك أن شراع ِك يؤنسني ،وأن
ِ
ِ
َ
كنيسة قيامتي .هل تذكرينها؟
كيف ال أذكرها؟ُ
َ
الدنيا بخير إذن .كنت واثقا أننا سنلتقي ألنني أتابع أخبارك .كمُ
نلتق كما يلتقي
أشكر هذه الصدفة.
برؤيتك.
أنا سعيد
ِ
صحيح أننا لم ِ
المحبون ،لكنك بقيت معي .ليتنا سافرنا ً
معا.
ِ
ِ
 أشكرك.يروجون للنسيانُ .
 أين ستخبئ البناية أسرارها يا أليس؟ ّقلت
وأنا ال أعي ً
تماما ما أقول:
ّ
 ال شيء يخفف كربتي بذاكرتيَ ،وح ْيرتي بها.
 قضيتنا ليست مع الذكريات؛ بل في طريقة قراءتها .مالمةالماضي عسيرة وواجبة.
 ّتتردد َ
اليوم مقولة الفوضى الخالقة!
 يقول أحد الشعراء :سأعطي أذني هذا المساء لموسيقا تطلع منالخراب .لكن ّ
أي خراب؟ الخراب الذي يصلح مادة للشعر.
َ
أقارن بين كالمك يا إيلي ،وبين ضجيج هذه ّالجرافة .أوه .انظر إلى
إبداع الطبيعة .سحب الغبار تبني بناية شبيهة لبنايتنا في السماء.
والغروب يطليها بألوانه. بهذه السرعة؟ -إنه ثأر األمكنة.

َ
علي األوالد بثيابهم المتسخة وكالمهم المشوقّ .
أقبل ّ
حدثهم
ركن عن والده العصامي ،وحارت زينة في كيفية تقديم والدها ،الذي
ْ
قادت ُه خطواته إلى أمكنة مسحورة:
ُ
لست أدري ما الذي سيقوله عن الفندق الجديد .انظروا إليه
ً
ً
في اللوحة .كم يبدو جميال وكبيرا! مسبح .أجانب .أضواء .أعراس...
قاطعها ركن بثقة:
ّ
سيغير منظر البلد .سأطلب من والدي أن يعمل فيه.
ْ
أضافت رزان:
ّ
ِّ
 سوف يخلصنا من العتمة على األقل .ماما تبالغ في حبهالألشياء القديمة.
 في األشياء القديمة أضواء خفية ال مرئية. هل نملك الوقت الكافي للتفكير في الال مرئيات ،مع سيلالمرئيات المتاحة؟
ال ُّ
ظاهره حبيبتي.
يتبدل الجوهر مهما كان
 كالم أمي طالسم .أرى نفسي مهندسة .أصمم ًمطارا في موقع
ْ
ً
قديما عندما ُ
رفعت زينة يديها نحو
أكبر.
الفندق الذي سيغدو
ْ
وقالت بصخب مرح:
السماء،
َ
 أوه! ليت ذلك يتم .سيعفينا السفر بالطائرة من معاناة السفرالبري ،لدى تقديم عروضنا في الخارج.
 أدعو الله أن يكون لكم ما تريدون.ُ
ْ
ْ
الصور التي أرسلتها
أنصاف
الغسق بظاللها على
أرخت مهابة
ِ
ِ
ِ
بناية السماء ،قبل أن تخلد للنوم بخفيها الذهبيين.
كان األوالد صامتين ،أو هكذا ّ
خيل ّ
إلي.
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تضاريس
طاهر �سعيد عجيب
()1
أوقف أكرم طموحاته بالسفر إلى الخارج عند
متجر
حدود ممانعة األهل ،ووضعها على تخوم
ٍ
لاللكترونيات ،فأسرع وحصل على نصيبه من
محصلة أبيهّ ..
وقوى مداركه في هذا الميدان .فذاب
عنده الزمن على ال��درب المؤدي ،واندفع بعقله
وقلبه يقتحم الحدود ليجذر األم��ل في ردهات
المستقبل..
كان عطر ورود االفتتاح ما زال يعبق في
المكان ،وطعم الحلوى يزكي حاسة الذوق ،يوم أن
فوجئ بدخول صديقه – عبد الوفي – القادم توًا من
الخارج ..وعلى هامش اللقاء ،اتفقا على أن يتعشيا
معًا ..وعلى المائدة ،تنادم الشابان ،وفي المنادمة
انفرجت األحاديث لتلقي الضوء على أجواء السفر،
مما أيقظ ما كان نائمًا في ذهن أكرم ،وجعله يقول:
ً
لشد ما كنت مياال للتغرب « ..فنسج على
ً
منواله قائال:
بين يدي مشروع من األهمية ما يدفعنا إلى
الدخول معًا في شراكة معتبرة «..
ناقش أك��رم الفكرة ،فلم يلبث أن وافقه
الرأي ..وفي اليوم الثاني ،أودع صاحبه ما بقي معه
من مال ..وعلى هدى هذه الصداقة ،ونقاء العالقة
بين األسرتين ..وضع عبد الوفى المال في حقيبة
السفر ،وحشر الوصايا المعقودة بحبل الثقة في
جيب األمان ..وغادر البالد.
()2
بعد ثالثة أشهر ،أبلغ عبد الوفى إن مقر الشركة
بات جاهزًا .وبحكم موقعه المميز ،اقتضى الحال
ضخ المزيد من المال ..وهذا ما أحدث تصدعًا في
الجدار الذي يستند إليه أكرم ،ولم يجد بين يديه
سوى معروضات متجره ..وعندما أخذ يقارب األمور،
استغفر ربه ،وقال:
إنها المحرمات التي يعتبر العبث بها كفرًا،
فهي مصدر حليب األطفال ،ومحل رجاء فاطمة»..
فأغلق بوجهه هذا الباب وراح يفتش في مكان
آخر ..وقادته خطواته إلى منزل األهل ،فاستوقفته
ٌ
عتبة البيت على عنوان « التمادي في الطلب مجلبة
للتعب» ..فطأطأ رأسه وأجاب:
سبق وأفرغت ما في القربة ،وصرت في هذا
ََ
أميل إلى الغربة « ..وفي طريق العودة ،تتراءى له
 فاطمة – فاتحة ذراعيها ،والهواء يعبث بشعرهااألشقر المسدول ،وأطفالها األربعة يتعثرون
خلفها ،وصوتها الممانع يقول:
« إنهم األوالد وهدايا العرس وأعياد الميالد،
وليس من ورائنا إال بيت األج��داد ،فإلى أين أنت
ماض ويدك على الزناد ؟؟ «ّ ..
فقوس نفسه ،وألقى
ٍ
بذاته في جوف الخجل ،ورمى بأحالمه في تنور
الغيب..
()3
حاكى المعروضاتّ ،
تعرف إليها ،كما لو أنها
المرة األول��ى ،فوجد أن كل قطعة منها ترسم
صنف يحتل عنوانًا عريضًا
ألوالده بسمة فرح ،وكل
ٍ
لوحة اآلمال التي ّزينتها أنامل فاطمة ..والمتجر
في ِ
هو المالذ األخير الذي أسس بنيانه األهل على
دروب االبن ..فماذا عليه أن يفعل ؟؟..
أوقفه السؤال على مقعد جانبي ،وصار
مقتنعًا أن م��داه أمسى بحدود الدفتين ..إال أن
روحه سرعان ما قفزت من داخله ،وذهبت تتفسح
ّ
في المجال الكوني ،ثم ما لبثت أن عادت محملة
بالتضاريس ..إنها الجغرافية التي كانت سببًا خفيًا
وراء تركه الدراسة ..فهو يكره الظواهر الطبيعية
 ،ألنها تذكره مباشرة بالظواهر اإلنسانية التي

تفوقها قوة وآثارًا ..ولهذا أبعد نفسه عن تشكل وأسندت ظهرها إلى أعمدة األح��زان ،بينما راح
العناصر وتركيب األشياء كي ال تتغير نظرته األطفال يقيسون المدى بين األبوين ..فانزلق قلب
ّ
ّ
السامية إلى اإلنسان ..لقناعته أن جبلته قد صنعت فاطمة في س��رداب الهلع ،وشكل األطفال فيما
ّ
بللوري ٌ فعلى بينهم الدائرة المغلقة ..يتطلعون من فسحتها
من م��واد أكثر شفافية ،وكما هو
إلى أبيهم المأزوم ،ثم ال يلبثون أن ينحرفوا نحو
الناس أن يكونوا انعكاسًا له في مرآته..
األم يذوبون في أحضانها ..واألم تلفهم بحنان
()4
حمل وجهة نظره هذه وانتحى جانبًا في الكون..
( )6
واح��دة من استراحاته المفضلة ،وطلب القهوة
والنرجيلة ،وصارت رشفاته تكوي ّ
حيث المسافة تتسع بين الرجاء والقنوط،
غصاته الهاربة
من نار حربه المستعرة في داخله ،وغيومه النافثة كان ثمة أخرى تضيق بين يوم االستقراض وأجل
ّ
تحمل ضباب الرسائل المحروقة ..وحيث هو في االستحقاق ..تفقد ما حوله ،فلم يجد بين يديه
محنته؛ إذ بأحد الموردين يعرض عليه أن يكون س��وى بيت األج���داد ،فسحب سند الملكية من
ً
وكيال معتمدًا له في المنطقة ،وبقبوله ذلك ،تدب صندوق العهدة ،وذهب به إلى المصرف ،وجعله
الحياة من جديد في دنيا المتجر ..إال أنه سرعان ما رهينة ،وأبرأ الذمة باالقتراض مرة أخرى..
ّ
كرت األشهر ،وقلب المنتظر يرسم خطوطه
رقم
عاكستها حيوية طلب الشريك ،وأحالتها إلى ٍ
رمى به أكرم إلى فم عبد الوفى المفتوح ...فذاب العشوائية على أوراق الزمن ،والزمن يرمي بها رمي
ٌ
محسوب ،وأوقع الخريف للكساء األخضر ..والمناخات ال توحي بربيع
المبلغ المطلوب على غير ما هو
قادم ..فيم أكرم وجهه شطر الغموض ..ومن موقع
دين مستجد.
أكرم في متاهات ٍ
إلى آخر ،امتدت عنده خيوط المأساة ،واستحال معه
()5
وفي الحدود الفاصلة بين الداخل والخارج ..البعد إلى كهف سكنته العتمة ..فحشر هامته
كان ميدان الحقيقة المغيبة قد أرهق قلب أكرم ،في الخبايا المظلمة ،واعتكف في ردهات الصمت،
ّ
وضج في رأسه صوت يقول:
وجعله يتقوس على نفسه ..يشعل سيجارته من
« أمسى السارقون سمة العصر « ...فصحا من
نار الهزيمة ،ويناجي المدى الملفوف على عتبات
ّ
ُ
األخوة ،وأطلق صرخته المدوية :ال..ال ..لن
الهواء مواويل تزج ال��روح في ال هوت
األم��ل ،ليتهادى
أجعله ينتعل الصداقة «..
ردهات األحالم ،ويعشعش الصدا في الطيات..
عاد إلى منزله فوجد والده يمأل الفراغ وهو
هنا ،رمى الغيب بفاطمة ،فعلقت أنظارها
في عناقيد الصمت ،وتكدس الدمع في عينيها ،يحكي ألحفاده بعضًا من قصص األطفال ..وفي هذه

اللحظة ُيقرع جرس البيت ،وإذ بمندوب المصرف
يعلن أن المدة لتسديد األقساط المتراكمة زادت
عن الحد المسموح ..فوقف أبو أكرم الجاهل بأمر
ً
ابنه قائال:
« المبلغ سيكون عندكم بعد يوم أو يومين ..
واعلم أننا لسنا من هواة االقتراض ،والحنث بالوعود
« ..
()7
التمعت عينا أك��رم بحريق الموعد ،وضرب
الغبش ناظريه ،فلجأ إلى مسكنه وناجاه :لم تكن
بالنسبة إلينا إال ه��ذا الحبل السري ال��ذي يمد
بجذوره المتشعبة اخضرار شجرة العائلة ،وها هو
الحبل السري ينعقد ،لتنقطع معه الذاكرة بطرح
وفاء َّ
للبيع ً
للدين ،ويبقى حق التواصل مجرد لعنة
تصبها الذاكرة في محرقة الزمن «..
كم كان عسيرًا اقتالع األطفال من الجذور
وهم يمسكون ببقايا ذاكرة تحملها األلعاب ،وصور
أعياد الميالد ،نظرة منهم إلى أبيهم وهو يقيم آخر
مقتنيات البيت ،وأخرى على أقرانهم القادمين
مع ذويهم الغتصاب المنزل بغنج ودالل ,وهذا ما
أدمى الطفل األكبر ،وجعله يحاسب األب بقوله:
«لماذا لم تفعل كما فعل الراعي الذي نجح
بالمحافظة على القطيع في وجه الذئاب؟ »..ولما لم
يجد عند أبيه جوابًا ..التفت إلى ّ
ألدائه وهم في
ّ
جلبتهم يتضاحكون ويلعبون ..فقال:
«سيكون أبي ذلك البطل ال��ذي يعيد لنا
البيت ،سنرشقكم بالحجارة ،سنعود غدًا ،ال تفرحوا،
ال تفرحوا «..
()8
ّ
أحب أن يضع والده في صورة الموقف ..وعند
ً
ّ
عتبة البيت طرق مسامعه صوت األب يدوي قائال:
« لقد تشمع األثير المؤدي بين األفئدة،
وتصالبت خطوط الصداقة مع حبال األحايين
والخيانة «..
هنا ,أدرك أن األهل صاروا على ّبينة من أمره،
وليس هذا وحسب ،بل إن أهل غريمه ،إنما هم
شركاء في الجريمة ..فسحب نفسه باتجاه المنزل
الذي اتخذه مقرًا مؤقتًا إلقامته ،واستلقى على
سرير اللهب ،وذه��ب ينقب في خفايا المرحلة
الماضية ..وسرعان ما توقف عند قول أحد مؤنسيه:
ً
« لم يكن سهال على ذوي عبد الوفى ،تزويج
ابنهم عامر ،لوال مؤازرة ذلك المسافر» ..فتأكد له
أن افراد هذه األسرة ،إنما كانوا يبيعون الضمائر
ويشترون الموائد ..مما جعله يقول:
ّ
« تسلح المحتال بما افتقدته من أدوات القوة،
وهي التوثيق ،وفقدت الوسيلة عندما وجدت جذور
تسي ْ
العالقة بين األسرتين قد ّ
نت ..إنني ابن أمي
وأبي ،وهو ابن أمه وأبيه ،وال بد من استرجاع الحق «..
وقف على قامته ونظر إلى نفسه في المرآة،
فوجدها تعكس كل تقاطيع الكون ،وفي قوامها
ت��ذوب صرخة استنكار ابنه البكر ،وف��ي لحظة
من االنفجار الفكري والعاطفي  ،سارعت دموعه
تهدهد خواطره ،وزفراته المتالحقة تقذف لهيبًا
ّ
مشبعًا بالرطوبة ،فاغبش وجه المرآة ،وتكاثفت
ذراته ،وسالت دموعًا ..وصرخ بملء صوته:
«ال ..ال ....لن يتم لهم ذلك» ..وفاق من نومه،
فرك عينيه ،توجه إلى المطبخ وشرب ً
ماء ،لحقت
به فاطمة التي أيقظها صوته متأثرة ..فنظر إليها
وقال:
نظرة تعزية ً
«حمدًا لله أن جاءني في المنام ما كنت أخطط
في يقظتي ..غدًا صباحًا ،سأقص على مسامعك ما
كنت سأقوم به من أعمال....
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كتاب في محاضرة( ...استهداف سوريا والرؤية المستقبلية) / ...تتمة/
ولقد أشار المحاضر إلى النشوة الغامرة لدى أمريكا والغرب في
ّ
تبني أسلوب التالعب بالعقول وتشويه الحقائق ,وهو أسلوب ال
ّ
يفوح منه إال رائحة الدم والموت.
ً ّ
ُ وقد اتخذ أسلوب التالعب بالعقول والعواطف أشكاال شتى
ّ
وألفت فيه كتب مثل كتاب (هربرت شيلر)؛ باالسم نفسه (التالعب
ّ
يتبناها مع إحداث ّ
تحوالت
بالعقول) وينطلق من اآلليات التي
ّ
تناسبها وهي تتركز في ثالثة أمور :
ّ
ّ
الشخصية -الحياد –غسل األدمغة...
الحرية
وبمجملها أساليب للتالعب بالعقول والقيم الخلقية واالنسانية
لإلنسان العربي.
وغسل األدمغة يعتمد على مراحل ث�لاث زمانية وفكرية
ونفسية:
أ -الشك :لقد ّ
تم اعتماد مبدأ الشك أو نظرية الشك للوصول
إلى الغرض المقصود .معتمدين في ذلك على أقوال منهاَّ :
(إن سوء
ّ
ّ
ّ
َّ
الفطن)(...إن حسن الظن ورطة وسوء الظن عصمة)
الظن من أذكى
لاّ
فالشك ما وجد إ إلحداث تغيير ما نحو هدف ما ,قد يكون
ّ
ً
حقًا أو باطال.
ّ
المركب :وهو االعتماد على مبدأ ّ
فرق تسد وهو
ب -تفكيك
سياسة استعمارية قديمة مارستها الدول الغربية في كل أرض
أرادت احتاللها.
ج -تركيب المفككّ :إن القاعدة الذهبية في أمريكا وحلفائها
تكمن في إعادة تركيب ما قاموا بتفكيكه في إطار أهدافهم ،ولهذا
لاّ
يقوم اإلعالم بشكل دائم على ترسيخ سياسة الفوضى الخ قة
(البناءة) في العقول إلعادة تركيب البلدان التي احتلوها من جديد،
وفق شكل يناسبهم بعد أن خلقوا البيئة السياسية واالجتماعية

ّ
استجد في الواقع.
والثقافية والفكرية التي تؤمن بما
د -دعم أطياف المعارضة .وذلك بجميع األساليب والطرق التي
تمكنهم من تدمير ّ
الدولة ّ
السورية .
ثانيًا :العداء المشترك (داخليًا وخارجيًا).
من يقف على حقيقة األحداث في سوريا ،وما تمارسه اإلدارة
األمريكية وحلفاؤها من مشاريع االستهداف ي��درك بوضوح
أن الغاية من هذا االستهداف هو إسقاط ّ
ّ
السورية بكل
الدولة
مفاصلها...
ثالثًا :أشكال عدائية داخلية صريحة.
وهذه األشكال ّ
فصلت على مقدار من ينفذها أو يأمر بها ومنها:
أ -استمرار االعتداء على البعثات السورية في الخارج ومحاولة
تحريضها للخروج على النظام الوطني.
ّ
بالتدخل العسكري ّ
الدولي في سوريا واستجدائه
ب -المناداة
بطرق ّ
عدة.
ج -رفض الحوار الشامل مع الحكومة.
د -رفض القوانين واإلصالحات التي قامت بها الدولة.
هـ  -رفض وقف العنف والقتل واتهام الدولة بالجريمة ّ
ضد
اإلنسانية .
و -مواجهة االستهداف والرؤية المستقبلية:
وهذا يتطلب من الجميع ممارسة العقل والحكمة والجرأة
للتوافق واالج��ت��م��اع ،وي��ف��رض على جميع األط��ي��اف مواجهة
االستهداف وفق إعادة رسم الواقع والمستقبل استنادًا إلى رؤية
واضحة ودقيقة ومنها:
 -1إيقاف سفك الدماء.
 -2الحوار الوطني.

 -3إصدار عفو عام عن كل المغرر بهم ولم يتورطوا بالقتل.
 -4القيام بإصالح شامل وسريع ،وتحقيق العدالة االجتماعية،
والعمل على إصالح القوانين واجتثاث الفساد ومحاسبة الفاسدين
والمجرمين.
ّ
التمسك بالوحدة الوطنية من خالل:
-5
 المواطنة المستندة إلى العدل والمساواة. سيادة القانون. المحاسبة المستمرة.قيام اإلعالم الوطني.ّ
تدخل خارجي في الشؤون الوطنية ّ
السورية.
 -6رفض أي
 -7تجفيف منابع اإلرهاب ،وإيقاف توريد السالح.
 -8اإلفادة من المناخ الدولي الجديد.
ّ
الحرية ّ
والسيادة واالستقالل ما زالت ضرورة
ّ -9إن معركة
حتمية لشعبنا في مواجهة أعدائه ،فإذا كان االستبداد أو الظلم
يفقد حرية إنسان ما بعينه ّ
فإن استعمار الوطن يفقد حرية كل
شيء وحينذاك لن يكون هناك شيء يختلف عليه أبناء الوطن
الواحد.
إن من أراد أن يأخذ سورية إلى المجهول سقط فيه؛ فسورية
بعبر
بوعي شعبها قادرة على تجاوز محنتها ،وستخرج من أزمتها ٍ
ودروس كثيرة لبناء المستقبل المشرق.
وأخيرًا ال ّبد من كلمة أقولها:
(إذا كان بلسم القول أنجعه ،فهل تشرق الشمس على ربوع
الوطن بعد شتائنا العاصف؟ ..أجل( ال تقنطوا من رحمة الله).

الروائية ناديا خوست / ...تتمة/
تارة بعين الروائية ،وأخرى بعين الرسامة المتذوقة
والعارفة لجمال الفن ودقائقه وداللة ألوانه ،تمامًا
كما بعين المهندس المعماري وذهنه ،ذاك الذي
تلفته األبنية بكل جزئياتها وجمالها المعماري
والفني ،وبحس الناقدة األكاديمية التي تربط بين
الموجودات والزمان والمكان ،من دون ُالتفلت من
ِّ
فكر سياسي تاريخي متفحص لكل ما ق ِّدم ،وبين
ِّ
اإلنسان الموجد لكل ما في هذه الحكايات من
وجمال ،وقيمة أدبية وتاريخية..
فتنة وروعة
ٍ
لهذا ك��ان للحب مكانه ف��ي ال��دراس��ة كما
ِّ
المعبر عن الحياة،
للجواري العاشقات ،وللشعر
وللرجال الضعفاء الذين تركوا لنا أدب��ًا مازلنا
نقرؤه...
ليس ه��ذا فحسب؛ بل هناك دراس��ة حول
المجوهرات والمالبس واألقمشة والعبارة والبيئة؛
لنصل بعد هذا كله إلى َّأن هذه الحكايات ،إذا
قورنت بما حوته بطون كتب التاريخ واألدب؛ لم
تبتعد عن الحقائق التاريخية؛ بل هي مستمدة
من التاريخ...
ُ
«فألف ليلة وليلة ال تجزأ وال تفكك إال في
تحليل الباحث ،الحكايات تجري وسط العمارة،

والعواطف تنساب في الشعر ،وتتزين النساء
ُّ
والب��د من اللقاء ح��ول سفرة من
بالمجوهرات،
األطعمة المتنوعة والشراب ،لكن التعبير عن
الوجدان متصل بالشعر ،وهو ما استدعى الطرب
والغناء ،لنبين أن ألف ليلة وليلة ديوان عظيم
تناول الشعر ،معبرًا عن اتصاله بالبنية الروحية،
وعن مكانته في الحياة العامة ،وفي ثقافة الملوك
واألمراء والناس»( .ص )123
بعد هذا هل كان للنظام السياسي والحديث
عن االستبداد والحرية من وجود ضمن صفحات
هذه الدراسة؟..
ُ
بالطبع ..فكما ذكرت فككت حكايات ألف ليلة
وليلة ،وهذا يعني أن الدراسة لهذا البناء األدبي
ّ
الرائع لم تترك َّ
ويعد األدب ال
أي جزئية فيه،
ينفصل عن السياسة والتاريخ ،لذلك تتوقف
الدكتورة َخوست متملية بالنصوص ،مدققة فيها
لتقول« :ق َّ��دم المؤرخون العرب لكتاب الليالي
معلومات دقيقة عن الخلفاء والحكام ،وق��ادة
ٍ
الجيوش ،ويبدو أن أمير المؤمنين في تلك الليالي
كان قريبًا من الناس ،يفرض العدل لذلك يلجأ إليه
المظلومون ،فيسمع وجعهم وينجدهم في اليوم

التالي ،وفي هذه الحكايات يستنتج قارئها سمة
النظام السياسي الذي يحكم تلك المجتمعات،
وعالقة السلطان بالناس ،كما تستوقفنا ألف ليلة
وليلة لنتأمل في عمق الحرية واالستبداد».
وهذا دعا الدارسة إلى الحديث عن الطبقة
السياسية الحاكمة في الرواية التاريخية وفي
ألف ليلة وليلة ،وفي هذا الخصوص تؤكد «أن
رؤية كتاب ألف ليلة وليلة الفنية ال تتخلف عن
ّ
رؤية كتاب عالميين قدموا الشخصيات التاريخية
في سعة أدبية».
وكتوثيق وغنى في البحث تسوق نصوصًا
وأحداثًا كثيرة دالة على ما تشير إليه ،مزركشة
بالكثير من األبيات الشعرية العربية ،التي مازلنا
نتغنى بها وقد نسينا اسم ناظمها ..وكما قلت
َّ
فإن هذه الزركشات في الدراسة أبعدت الملل عن
القارئ ،وأبهجته ،وأغنته ،وقرأ الحدث التاريخي
في سياق األدب الذي انتمت إليه ألف ليلة وليلة،
ُ
التي لم تخل من «غيرة على الدين في الحكايات
التي تأثرت بالصراع مع الروم والفرنجة ،فترى أن
المجوس عبدة نار وذوو كيد عظيمَّ ،
لكن الحكم
ب��اإلع��دام يسقط ع��ن المجوسي عندما يعلن

إسالمه ،وهذه صورة يؤكدها تاريخ ابن إياس»
(ص .)218
«لكن في الوقت نفسه يتسع اإلسالم لمتع
َّ
ِّ
والحب وحتى للشراب.»..
الحياة
َّإن ك��ل ه��ذا ارت��ب��ط بالحديث ع��ن األح�لام
واألخالق والفقراء كعناوين في الدراسة ،تنتهي
إلى نقد األسلوب ،وجزئيات أخرى هامة تؤكد
الدارسة خوست في نهايتها على تفاوت القيمة
الفنية في حكايات ألف ليلة وليلة ،من حيث
التماسك الفني ،والعمق ،ومنطقية األحداث.
هكذا ُّ
تمر الدراسة ،ذات الخصوصية الفنية
َّ
والتاريخية واألك��ادي��م��ي��ة ،وق��د خلفت متعة
منحتها لنا بما اتسمت به من غنى في الرؤية،
وغنى في اآلراء ،وتعمقت في ما قد يفوت على
القارئ العادي ،ال بل أستطيع أن ّ
أعدها ذات
ُْ
خصوصية بين ما قرأته من دراسات عن ألف ليلة
وليلة التكائها على العقل ،والثقافة الواسعة عند
الدارسة في األحكام التي ساقتها..
“ألف ليلة وليلة” والرواية التاريخية للدكتورة
ناديا خوست ـ صادرة عن دار صفحات ـ سورية ـ
الطبعة األولى 2011

اإلساءة العاطفية /تتمة/
وقد يسيء األهل عاطفيًا ألطفالهم دون وعي منهم ،ويكون ذلك األب الذي حرم الشعور بالتقدير واالحترام في ماضيه ،فهو قد يحاول
لتعويض شعورهم بالحرمان من الحب ،أو األمان واالستقرار والحماية ،أو إفساد أطفاله من كثرة الدالل حتى يشعر بتعلقهم به ،أو قد يخنقهم
الشعور باحترام اآلخرين لهم ،ومحاولة منهم لتحقيق هذه االحتياجات لكثرة تذكيرهم بكمية التضحيات التي يقدمها لهم ،ويطالبهم
العاطفية ،سيحاول األهل على األغلب استغالل الطفل أو المراهق ،بالتعبير عن تقديرهم واحترامهم له من خالل أفعالهم وقراراتهم
إلشباع هذه الحاجات المفقودة .وكذلك الحال ،إن لم يشعر األب أو األم مهما كبروا.
ّ
تعد اإلساءة العاطفية مشابهة في تأثيرها لعملية غسيل الدماغ،
بالسيطرة الكافية على حياتهما في مراحل الطفولة أو المراهقة ،فمن
المتوقع أن يتم اتخاذ األبناء وسيلة للتعويض وذلك من خالل فرض فهي تعمل على القضاء تدريجيًا على ثقة الشخص الضحية بنفسه
وإحساسه بقيمته الشخصية ،والثقة بآرائه ،ومفهومه عن ذاته
سيطرتهم عليهم ،وهكذا تقع اإلساءة العاطفية على األبناء.
ُ ّ
فإن ُحرمت األم في ماضيها من الشعور بأنها محبوبة من اآلخرين ،واعتباره لنفسه .وتصيب اإلساءة العاطفية صميم اإلنسان ،وتخلف
فهي ستستغل ابنها ،وتطالبه بما يعوضها ما حرمت منه ،وتثقل جروحًا نفسية وآثارًا عاطفية سلبية ،قد تكون أعمق في وقعها وأطول
كاهله بمتطلباتها حتى تشعر بحبه لها .وكذلك الحال ،بالنسبة إلى في تأثيرها من اإلساءة الجسدية .وفي حاالت اإلساءة اللفظية ،تؤدي

اإلهانات والتلميحات السلبية واالنتقادات واالتهامات المتكررة إلى
التآكل التدريجي لثقة اإلنسان (الضحية) بنفسه واحترامه لذاته ،إلى
أن يصبح عديم القدرة على الحكم على الموقف بصورة واقعية ،لشدة
انهزامه عاطفيًا ،فتتردى نفسيته ،ويصبح دائم اللوم لنفسه كلما
تعرض لإلساءة من اآلخرين.
ومن هنا تجدر اإلشارة إلى ضرورة التركيز على أهمية وعي األهل
بآثار اإلس��اءة العاطفية على نمو شخصية الطفل وقدراته العقلية
والعاطفية ،وذلك للحد من تعرض الطفل ألي شكل من أشكال اإلساءة،
فاإلهمال والرفض والتحقير واالستهزاء كلها أساليب مسيئة لنفسية
الطفل ،ومع ذلك يمارسها الكثير من اآلباء واألمهات بال وعي وباستهتار
ُ ِّ
لمشاعر الطفل ،وما قد تخلفه رواسب اإلساءة من انهزامية وضعف.
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جدول بنشاطات اتحاد الكتاب العرب
فرع السويداء /النصف األول/
في حزيران :2012
ـ األربعاء  2012/6/6محاضرة يلقيها األستاذ أحمد طربيه بعنوان نازك
المالئكة رائدة الشعر الحديث .
ـ األربعاء  2012/6/13أمسية أدبية يلقيها كل من السادة د .ممدوح أبو
لؤي ،أ .عبد الكريم السعدي ،أ .هيالنة عطا الله.
ً
مساء
تقام جميع المحاضرات في الفرع الساعدة السادسة
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نشاطات فرع اتحاد الكتاب العرب
بدير الزور للشهر الجاري

السبت  :2012 /6/2أصبوحة أدبية يشارك فيها كل من السادة سراج طراد ،خلف العامر ،محمد السفان ،عقبة نظام الدين،
أسماء شالش .
ـ االثنين  2012/6/4محاضرة يلقيها عبد الحميد عرسان بعنوان قراءة في الدستور.
ـ األربعاء  2012/6/6أصبوحة أدبية يشارك فيها كل من غازي العابد ،تماضر الموح ،قحطان عرفي ،أحمد ابو العال ،مرشدة
جاويش.
ـ السبت  2012/6/9محاضرة للدكتور خير الدين عبد الرحمن تحت عنوان القرن الحالي قرن المفاجآت.
ـ األربعاء  2012/6/13أصبوحة أدبية يشارك فيها كل من صالح عبد القادر ،عبد المجيد عبد الله ،أبو زيد عبد العزيز ،جمال
علوش ،خالد جمعة.
تقام النشاطات في مقر الفرع الساعة  12.30ظهرًا.

غالية خوجة عاشقة التخلي

«دموع الجمل» لفاضل عزيز فرحان

في مجموعتها «عاشقة التخلي» الصادرة ضمن
منشورات اتحاد الكتاب العرب سلسلة الشعر ،تقول
غالية خوجة ّ
معرفة الغياب:
لم أرك اليوم
ماتت شمسي
وارتها الموسيقا
لم ترني اليوم
فتح الناس القبر ،رأوني
لحنا
يحضن ظلك والنسمات
ضوءًا
يمسك بالكلمات
لم أرك اليوم
المجموعة في مئة صفحة.

لنصر اليوسف «عندما يفسد الملح»
ضمن سلسلة المسرح للعام الجاري صدر عن
اتحاد الكتاب العرب «عندما يفسد الملح» وهي
ثالثة نصوص مسرحية لنصر اليوسف:
ال أدري من أين أبدأ ،لم أتعود إتقان الحديث ألن
الناس نادرًا ما يصغون إلي..
ال أعتقد أنكم نسيتم كيف مات مدير الجمارك
السابق ذاك الذي تواطأ على إدخال حلوى فاسدة
سممت األطفال بينما القانون مكتوب على الورق
فقط يومها عرفت أن القانون مثل الملح إذا طبق
أصلح كل شيء وإال صار كالملح الفاسد يخرب كل
ّ
ما يمسه هكذا فكرت ،فأنا رجل بسيط ربما ال أجيد
التفكير لكن هذا ما اعتقدته.
النصوص في  120صفحة.
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
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االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد
الكتاب العرب  500ل س  -لألفــــــراد1000ل.س
وزارات ومؤسسات1217ل.س  -في الوطنالعربي:لألفراد 300ل.س أو - $ 30للوزارات
والمؤسسات 4000ل.س أو-$40خارج
الوطن العربي:لألفراد 6000ل.س أو - $120
ً
للمؤسسات7000ل.س أو $140والقيمة تسدد مقدما
بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب -دمشق
ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

من ترى ..يعرفه
من يسأل
ّ
ً
جمال صار على التل
ولم يعبر
فوق التل هذا الجمل؟
هكذا تبدأ قصيدة «دموع الجمل» والتي أخذت
المجموعة الشعرية الصادرة ضمن منشورات اتحاد
الكتاب العرب لفاضل عزيز فرحان وفيها:
من ترى
في زمن الطرشان
والعميان
من يذكره
من يسأل؟؟!
المجموعة ضمت أكثر م��ن ثالثين قصيدة
ومقطوعة في  128صفحة

«مرايا التيه» لسمير أبو غازي
وضمن سلسلة الشعر التي يصدرها اتحاد
الكتاب العرب ،صدر للشاعر سمير أبو غازي مجموعته
الجديدة مرايا التيه ومن أجوائها:
يرشفني الخمر
ومثل ظل ناعم
لوردة خجولة
أبوح بعطرها
السواقي التي
لهاتيك
ً
انتظرت طويال
طفولتي
السهرانة
الدروب
وهاتيك
ً
التي انتظرت طويال
قدومي
وانتظرت جنوني
فيرشفني الليل بنجمانه
الطرية
والعتمة بمناديلها البيضاء
المجموعة في  120صفحة

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

E-mail : aru@tarassul.sy

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

ثمانمئة كلمة.
ـ يرفق مع المادة ( )C.Dأو ترسل عبر
البريد اإللكتروني.
ـ يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا
لزم األمر.
ـ ال يرسل الكاتب أكثر من مادتين.
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عادل أبو شنب الكاتب الذي ترجل
ّ
غيب الموت الكاتب واألدي��ب
عادل أبو شنب بعد عمر من الكتابة
في القصة والرواية والمسرح والدراما
والمقالة والزاوية ،لم يسأم الحياة أو
ّ
يملها على الرغم من الثمانين ،التي
لم يغطها فعل آخر غير الكتابة،
وكأنما خلق هذا الرجل ليكتب..
منذ عشرين عامًا أحيل على
التقاعد ،ولم يتقاعد؛ بل ظل مواظبًا
على عمله الصحافي ،لم يترك فنًا
من فنون الكتابة الصحفية إال ارتاده
بمهارة وحرفية ،حتى أقدم وبكل
كبر على إج��راء مقابالت مع كتاب
وكاتبات دونه سنًا وتجربة إبداعية،
برحيله ف��ق��دت ال��ح��رك��ة األدب��ي��ة
والصحافة السورية واحدًا من أكثر
المواظبين على تقديم ما هو جديد وطريف ورائع.
المرحوم ع��ادل أبو شنب أحد مؤسسي اتحاد الكتاب
العرب ،وقد عمل في الصحافة (تشرين) بعد عمله في اإلذاعة
وفي التلفزيون ،وتسلم رئاسة تحرير مجلة أسامة التي
أصدرتها وزارة الثقافة.
ولد األديب الراحل عام  1931في القيمرية أحد أحياء
دمشق العريقة ،وعمل بداية في أعمال مهنية ،ثم اختار
الكتابة في الصحف السورية؛ أي في مطلع خمسينيات القرن
الماضي ،وظل وفيًا لتلك المهنة حتى الشهر الجاري الذي
غاب فيه ،فقد نشر في صحيفة الثورة وغيرها زوايا فنية
وثقافية.
مؤلفاته:
 1ـ عالم ولكنه صغير ـ قصص ـ دمشق .1956
 2ـ زهرة استوائية في القطب ـ قصص ـ دمشق .1961

 3ـ حياة الفنان عبد الوهاب أبو
السعود ـ دراسة ـ دمشق .1962
 4ـ الثوار مرورا ببيتنا ـ قصص ـ
دمشق .1963
 5ـ مسرح عربي قديم كراكوز ـ
دمشق .1964
 6ـ كان ياما كان ـ دراسة ـ اتحاد
الكتاب العرب ـ دمشق .1973
 7ـ أحالم ساعة الصفر ـ قصص
ـ اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق
.1973
 8ـ وردة الصباح ـ رواية ـ اتحاد
الكتاب العرب ـ دمشق .1976
 9ـ بواكير التأليف المسرحي
في سورية ـ دراسة ـ اتحاد الكتاب
العرب ـ دمشق .1978
 10ـ اآلس الجميل ـ قصص ـ اتحاد الكتاب العرب ـ
دمشق .1979
 11ـ اغتيال ملك الجان ـ مسرحية ـ اتحاد الكتاب العرب
ـ دمشق .1981
 12ـ من معاك النقد األدبي في سورية في الخمسينات
ـ دمشق .1984
 13ـ الفصل الجميل ـ مسرحية لألطفال ـ دمشق .1960
 14ـ السيف الخشبي ـ قصص لألطفال ـ دمشق .1973
 15ـ الطفل الشجاع ـ قصص لألطفال ـ دمشق .1977
 16ـ أصدقاء النهر ـ قصص لألطفال ـ دمشق .1979
 17ـ صفحات مجهولة في تاريخ القصة السورية ـ وزارة
الثقافة ـ دمشق .1974
 18ـ الطفل الجميل ـ دار مجلة الثقافة ـ دمشق .1960
رحم الله الفقيد والهم ذويه الصبر والسلوان.

لي�س �آخراً

غ�سان كامل ونو�س

اليد واللسان!
ً
منتشيًا غافال ،أو قلقًا مكتئبًا ..أمضي إلى الصحوة التالية؛
ً
صاخبًا معتركًا ،أو منسدال مكتومًا..
متوترًا من أصداء أحداث قاطعة الحدود ،دامية النتوءات.
ّ
ّ
متلبسًا بالخوف النافر كالحصبة ،والوجع الكامن
صحو كشاف،
قانطًا من
ٍ
كأعراض مرض مزمن.
التواقة والومضة الخلاّ قة ،فيما النظرة الهائمة ّ
أرنو إلى اللمحة ّ
تدوم في فضاء
كامد!
العجاج ليس قدرًا ،وال الغبار قضاء.
الكالم ليس أوامر ،وال الفعل فتوحات.
ً
االنتظار ليس حال ،وال الجري مجديًا بال تلويحة أو دليل!
ْ
تعبان ،والفؤاد كلمان.
السمع والبصر ِ
َ
الك ِل ُم ليس في مواضعه ،وال السراط مستقيم.
وهل ينفع التلميح في حمأة الضجيج؟!
ّ
وما قيمة الحلم أمام الظلم ،والنصح في مجرى الضالل؟!
وهل في األوصال رحمة أو مغفرة؟!
ً َ ُّ
ليس سهال ت َرق ُب أين سيلفظك الموج المجنون ،ومتى.
ُّ
َ
الربان الدفة ،وتساومه الرياح..
ليس يسيرًا أن تعاند
ّ
ضاقت األحياز ،وتبلدت العبارة.
غامت الرؤى ،والعكر سلطان!
ُ
قصد الجراد ،ومرتع الديدان.
والمرج

َ
وما زلت في الميدان غريب الوجه ،واليد مشبوهة ،واللسان أعرج..
َ
ُ َ
ً
ً
ّ
واألمنيات خبط
المسوغات َح ّرًا أو ق ّرًا،
ما خلقت أكوال ،وال ملوال ،وال تجري وراء
ِ

السيد في محاضرة عن مستقبل العربية:

ُ
الرغائب تغشى ،والرؤى تنوس.
عشواء؛ وال

ثمة استبعاد وتهميش لها
اس��ت��ع��رض ال��دك��ت��ور محمود
السيد رئيس لجنة تمكين اللغة
العربية آراء بعض المفكرين التي
توضح أن اللغة العربية ستبقى في
المستقبل محافظة على كيانها،
ول��ن تعرف األف��ول م��ادام القرآن
الكريم حارسًا لها ومحافظًا عليهما،
ومنهم األدي��ب مصطفى صادق
الرافعي الذي قال :إن اللغة العربية
تمتاز عن اللغات كافة بارتباطها
باألصلين العظيمين الخالدين
القرآن والحديث.
وقال السيد في محاضرة له في
المركز الثقافي بكفر سوسة الشهر
الماضي :إن العربية هي الوطن
الروحي لألمة ،مبينًا ضرورة االهتمام
بها لتكون قادرة على االندماج في سياق التطور العلمي
والمعرفي في عصر العولمة والمعلومات ،لتصبح أداة
من أدوات التحديث ودرعًا مكينًا في مواجهة محاوالت
التغريب والتشويش التي تتعرض لها ثقافتنا العربية.
وأوضح رئيس لجنة تمكين اللغة العربية أن الواقع

ي��دل على أن ثمة استبعادًا
للعربية وتهميشًا ل��ه��ا في
العملية التعليمية في معظم
جامعات الوطن العربي ،مبنيًا أن
اتقان األجنبية شرط للتعيين
الوظيفي في القطاع الخاص وفي
المؤسسات الخدمية السياحية
وفي أغلب بقاع الوطن العربي،
ولم تشتمل الشروط على إتقان
اللغة العربية.
وق����ال ال��س��ي��د :ال ّ
ب���د من
العناية بلغة الطفولة المبكرة
والتعليم األس��اس��ي وتفصيح
العاميات ،ما دام��ت في الوطن
العربي مستعملة في التعبير
عن الحاجات وتنفيذ المتطلبات،
وم��ادام في هذه العاميات خير من الفصيح وإع��داد
المعلمين األكفياء وحرية المعلم ،ألن التربية التقليدية
تحد من حرية المتعلمين وتجبرهم على التقيد بالمناهج
مضمونًا وتفعيل المجامع العربية واإلكثار من جمعيات
التمكين للعربية.

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

ترم الشراع؛ ال تستطيع أن ترميه!
ال ِ
ُْ ّ
َ
ً
وال ترم أقل من الجوزاء؛ لست أهال لغير ذلك ،وال حياة بين الحفر ،رغم تكاثرها.
ال رأي لمن ال يقول؛ ال يستطيع أن يقول ،وال جريرة لمن ُيدان على سماته ،وال
ّ
راد ألحمق أو حاقد!
ّ
الل ّجة ،واالنتثار ال النار ،والبرهان ال ّ
ّ
الدخان..
الحجة ال
الوقت سيف يقطعني ويقطعك.
والجهل ٌّ
حد بال جهات.
ال فخر بالعماء ،وما أثار واستثار؛
وال اعتزاز ّ
بغرة محروقة ،وجبهة في الرماد.
وال إقناع بالسوط وال ّ
بالرجم ،وال بالفحيح والنواح؛ وال للغو اعتراف أو إيمان!
وال اقتناع من دون ضياء ،والضوء ليس ملكًا لمخلوق!
ّ
ً
ليس كل شيء قابال لالحتراق أو االختراق.
الحواس شواهد موثوقة ،واألطراف مجسات مؤتمرة،
َ
واإلحساس ال يوق ُد ،وال ُيستورد؛
وال راصد للشعور ،وال ّ
مصد وال حدود.
ّ
ّ
الس ُ
الفك يضاحك ،أو َّ
نان يخيط.
المخلب ال يصلح للحك ،وال
السفح ليس َ
مفرشًا ،والمجرى من عالمات الجريان.
وليس الجرح نافذة للنسيان؛
وللنسيان عمر؛
والعمر ليس بال حسبان!!
***

gassan.k.w@mail.sy

