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السلطة والثقافة
التذوق والتحليل
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أبصر ما لم يستطع
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ْ
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قل هي ُّ
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مغامرات لغوية وإسقاطات سياسية

هري أو !! hurry hurry
هري ّ
ّ

| عبد الرحمن غنيم

يقول الراعي وهو يحث أغنامه على السير
أو ورود الماء« :هري هري» ،ونرجح هنا أننا أمام
البعيدة للغة .لكن هذا
تعبير يعود إلى الطفولة
ُ
التعبير ما زال ّ
يردده الرعاة العرب حتى اآلن،
حيًا
ٌ
وربما يردده معهم رعاة آخرون في بلدان أخرى
من دون أن تتوفر لدينا المعرفة بهم .ولكن،
ّ
ّ
تصورنا أن الرئيس األميركي أراد أن يحث
لو
أتباعه من األعراب على اإلسراع لتنفيذ ما يطلبه
منهم؛ سواء من خالل جامعة الدول العربية أو
األمم المتحدة أو من خارجهما ،فما هي العبارة
التي يمكن ألوباما أن ينطقها باالنجليزية غير
عبارة hurry hurry؟.
هل هذا التطابق الذي يحتل فيه الرئيس
األميركي دور راع��ي الغنم ،بينما يحتل فيه
الحكام األع��راب من أصحاب الجاللة والفخامة
والسمو دور قطيع األغنام ّ
مجرد صدفة عابرة؟
وهل خلت بالدنا من رعاة األغنام حتى يستسلم
الحكام األعراب عندنا وينقادوا لرعاة البقر أورعاة
الخنازير؟!.
بالعودة إلى المعاجم العربية ،نالحظ أنه
يجري إيراد عبارة هري هري ضمن المصدر “
هر “ ،وهو ْ
هر ْ
هرر “ ويقال إن فصيحها “ ْ
سوق
الغنم .ولكننا ال يمكن أن نربط هذا التعبير
القادم من طفولة اللغة العربية مباشرة بداللة
المصدر “هرر”؛ حيث ّ
هر الشيء :كرهه .قال
بن أبي صفرة:
المفضل بن
المهلب َ
ومن َّ
هر أطراف القنا خشية الردى
بكسوب
لمجد صالح
فليس
		
ٍ
ِ
وال ندري اليوم ما إذا كان قائل هذا البيت
من الشعر قد استشرف ما يفعله اآلن من
ّ
هروا أطراف القنا من الحكام األعراب ،وارتضوا
ُ
أن يستعبدوا لألجنبي ،لكننا ندري بكل تأكيد
أن المجد الصالح ال يعنيهم ،وأن كسبهم
له مستحيل .فما يفعلونه لن يورثهم إال
الذل .وكأننا بعنترة العبسي يخاطبهم باسم
ّ
ّ
التصدي لهم،
المصرين على
السوريين والعرب
والذين يتحدونهم بالعبارة القائلة « أعلى ما في
خيلكم ..اركبوه ! « ،بقوله لهم متحديًا:
ُ
حلفنا لهم ،والخيل تردي بنا معًا
نزايلكم حتى ّ
تهروا العواليا
َ
فإذا كانوا يظنون أن بوسعهم قهر إرادة
الجماهير العربية من خالل أساليب الدعاية
السوداء والحرب النفسية الدنيئة وغيرها من
األساليب اإلجرامية؛ فهم واهمون .إن هرير
قنواتهم الصهيونية التي ألبسوها عباءات
عربية هي في نهاية المطاف مثل هرير الكلب،
هار ّ
وهو صوته دون النباح .والكلب ٌّ
وهرار إذا
ّ
الفزاريُّ :
ّ
البر اللطف
نبح وكشر عن أنيابه .وقال
ُّ
والهر العقوق ،وكأنه كان يصف ما فعله حمد
ّ
ّ
بن خليفة حاكم قطر يوم عق أباهّ ،
أي هره ،وما
يفعله حكام األع��راب وهم يرتكبون العقوق
تجاه سورية التي حملت عنهم عبء الصراع
في كل المنعطفات الخطيرة ،هذا إن كان هذا
الصراع مع العدو الصهيوني االمبريالي يعنيهم
ّ
الهر هو الخصومة ،وقد آثر
في شيء .كما أن
ّ
حكام األعراب أن يختاروا الهر في تعاملهم مع
سورية ،وأن يبادئوها بالخصومة ،ال لشيء إال ألن
أوباما قال لهم :هري هري !!.
من الطريف هنا مالحظة أن هناك العديد من
األمكنة التي يمكن أن تكون تسمياتها مشتقة
ّ
هرهريا والهري في لبنان،
من كلمة هري مثل

ّ
وهران سد حميري وبلد في نهم وجبل في ذمار،
والهري بلدة في قضاء البوكمال بسوريا ،وهر
بلد واسم صحراء في الجزيرة العربية ،ورأس هر
َ ُ
يرابط فيه كما يقول
موضع في ساحل فارس
لسان العرب .ولعله ال يزال مكانًا للرباط.
لقد رأينا كيف أن داللة السرعة لكلمة هري
العربية الرعوية تتمثل في الكلمة االنجليزية
 ،hurryغير أن الدكتور سليمان أبو غوش في
كتابه “ عشرة آالف كلمة انجليزية من أصل
عربي “ يطابق كلمة  hurryمع كلمة “هرع”،
ويقول إن الكلمة االنجليزية بمعنى سرعة أو
عجلة أو أسرع أو استعجل .ويقال في العربية
هرع الرجل أي مشى بسرعة ،وهرع الدم؛ أي سال
وتهرع؛ أي ّ
ّ
تعجل.
سريعًا .وأهرع الرجل؛ أي أسرع
ويرى أن أهرع هي نفسها أسرع بإبدال الهاء
سينًا ،وقد حذفت العين من الكلمة االنجليزية
لعدم وجودها في لغتهم.
وبوسعنا هنا أن نالحظ وجود فارق دقيق
في الداللة بين “هري” و “هرع” ،ويمكن تلمس
هذا الفارق إذا نحن صغنا جملة موجزة على
النحو التالي :قيل له هري هري فهرع ! فكأن
“هري” تأتي في سياق صيغة األمر ،بينما الهرع
أو اإلهراع هو اإلسراع بغض النظر عن ظروفه
ودوافعه .وكما نالحظ فإن الحكام األعراب متى
صدر إليهم ٌ
أمر من الواليات المتحدة وشركائها،
هرعوا لتنفيذه من دون أدنى ممانعة.
ثمة مصدر آخر في العربية يحمل داللة
السرعة ،ويتمثل في كلمة “هرول” .والهرولة:
بين العدو والمشي ،والهرولة :اإلس��راع .وهنا
يخطر ببالنا احتمال أن يكون ه��ذا المصدر
الرباعي جامعًا بين كلمتي  hurryو  wellفي
االنجليزية ،والذي يحمل بدوره معنى اإلسراع .وال
يمكننا إيجاد أصل عربي قاموسي لكلمة well
بمعنى حسن في هذا التعبير ،لكننا نستطيع
العثور على كلمة  welloبمعنى أحسن في
اللغة السلتية ،مما يرجح أن الكلمتين دخلتا
إلى اللغة االنجليزية من خالل اللغة السلتية.
ولعل وجود هذه الكلمة قديمًا في المنطقة
العربية يتضح من اسم موقع “ الوايلية “ من
مياه بني العجالن في جوف عماية ،والولية في
بالد خثعم ،مع العلم بأن كلمة  wellاالنجليزية
تحمل أيضًا معنى بئر أو ينبوع .ولنا عندئذ أن
نفكر في احتمال وجود عالقة بين كلمة “ ّ
ولية
“ التي تطلق على المرأة ،وكلمة welleبمعنى
ّ
الولية
حسن أو جيد .وما يفترض من كلمة “
“ عند من يستخدمون هذا التعبير عندنا هو
تأكيد والء المرأة للرجل .ولقد أثبت الحكام
األع��راب أنهم حريصون على إثبات والئهم
ألميركا وشركائها ،فإذا قيل لهم “هري هري”
لم يكتفوا بأن يهرعوا مؤكدين الوالء ،منفذين
األوامر ،بل هرولوا إلى أداء ما هو مطلوب منهم.
أخيرًا ،من الضروري مالحظة أننا تحدثنا
عن “ الحكـــام األعــراب “ حصرًا ،ولم نقل “
الحكام العرب “أو “ حكام األعراب “ ،فنحن أمام
أعراب يحكمون بعض العرب ويتحكمون بهم،
ولكنهم – أي الحكام األعراب ّ -
أشد كفرًا ونفاقًا.
لقد كفروا بقضايا العرب العادلة في عالم فيه
الطامعون وفيه الكارهون أصحاب ّ
الهر ،ونافقوا
في التعامل مع األع��داء ،وباتوا يهرعون؛ بل
يهرولون لتنفيذ أوامر أسيادهم الذين يقولون
لهم :هري هري!!.

األزمة السورية ...والجرح النازف
| معني حمد العماطوري
ع��ام ون��ي��ف على األزم���ة ال��س��وري��ة،
واألط��راف المتنازعة ما زال��ت تصر على
موقفها ،وال���دم ال��س��وري ي��ن��زف على
األرض السورية ،وعند كل تفجير جديد
يصرخ الشعب مستغيثًا للتخلص من
اإلره���اب وم��ج��ازره ،وأسبابه ومسببيه،
واإلعالم يعرض األشالء والشهداء والدم
النازف على الطرقات والشوارع بالشاشات
والمواقع االلكترونية والصحف والمجالت،
م��ن دون م��راع��اة لمشاعر األط��ف��ال ،وما
يعكس ذلك على سلوكهم وشعورهم،
حتى بات أطفالنا يشعرون أن منظر الدم
السوري أشبه بأي مشهد تلفزيوني آخر؛
لعل هذا يثير أسئلة كثيرة لألطراف،
أولها من يريد أن يحافظ على سورية
ال يزهق ال��دم ال��س��وري ال بالتفجير وال
بالسالح؛ بل بالحوار ،ثم الحوار ...ذلك ألن
األزمة السورية التي ظن بها اقتصادية،
سياسية ،اجتماعية ،ثقافية ،حملت
مضامين ع��دة ،وأف��رزت منظومة جديدة
من رج��االت الفكر والسياسة والثقافة،
ساهموا بنقلها إلى واقع لم تحمد عقباه،
ألن تداعيات الحالة ،كشفت غطاء القناع
األسود وأزالت (مكياج) بعض المثقفين
عن حقيقة أفعالهم وأعمالهم ،وهم الذين
شغلوا الساحة الثقافية بحضورهم على
المنابر ،وقدموا كتبًا ومقاالت ودراس��ات
بالتنوير ،والعلمانية ،والديمقراطية
وكيفية توزيع الثروات ،ومفهوم الحريات
وغيرها ،ونالوا ما نالوه من مراتب اجتماعية
ورسمية وجوائز مادية ومعنوية على
حساب المواهب السورية الشابة القادرة
وال��م��ب��دع��ة ،وك��ن��ا نقف على أفكارهم
وتستوقفنا مثالياتهم ولغتهم الثقافية
وقدرتهم ،ظنًا منا أنهم المنقذون عبر
مؤلفاتهم ودراساتهم وبحوثهم التي
من شأنها إغناء المكتبة العربية إضافة
لمواقفهم المبدئية ،لكنها ولألسف
أصبحت في جعبة الدوالر ،تختزن ذاتها،
وت��روج له على حساب المناخ السوري
وتاريخه العريق ،خاصة بعد تنكرهم
لذاتهم وبيتهم الذي تربوا فيه.
لعل الساحة ال��ي��وم تغص بفئات
متعددة ،منهم من نشر الفساد بأنواعه
وأصبح ينظر باإلصالح وحل األزم��ة على
حساب الدم السوري ،وهم الذين نهبوا
مقدرات البلد وثرواته ،ومنهم من تخلوا
عن مبادئهم التنويرية والثقافية بعد
خوضهم ع��ق��ودًا ف��ي ظلمة السجون،
ليكونوا بعد خروجهم أدوات في أيدي
الخارج ومرتهنين لهم بآرائهم ،واضعين
سنوات نضالهم في حقيبة مهترئة،
ناكرين مغبة الوقوف الشعبي معهم،
بعد أن كونوا عنهم صورة أنهم الوطنيون
المدافعون عن حقوق الشعب السوري
داخ��ل وطنهم ،بحفنة م��ن ال���دوالرات،
ومنهم من استخدم الطرق التقليدية
بالتنظير لحل األزمة ،بعد أن جلس على
كرسي العاج وملعقة الذهب في فمه،
أما األخطر فهو الشيطان األخرس الذين
لم يعلن عن موقف له ،وهم اليوم يرون
الشعب يذبح من دون أن ترف لهم جفن....
وال��غ��راب��ة الموحشة على ح��د قول
الجاحظ في كتابه الحيوان« :إذا استوحش
اإلنسان تمثل له الشيء الصغير في صورة

الكبير ،وارتاب ،وتفرق ذهنه ،وانتقصت
أخالطه ،فرأى ما ال ُيرى ،وسمع ما ال ُيسمع،
وتوهم على الشيء اليسير الحقير ،أنه
عظيم جليل» ..فهل أصبحنا كذلك...؟!
رغم االختالف بين الفكري والثقافي
فيما بينهم ،يجلسون على طاولة واحدة
في الخارج ،بعد أن قدمت لهم سورية
وشعبها ومحبو الثقافة القلب الدافئ،
وال أقول السلطة السياسية؛ بل المناخ
الثقافي التقدمي التي تفخر به سورية
عبر تاريخها ،إال أن رده��م كان تجاهل
ً
هباء منثورًا ،بقليل من
التاريخ ،وجعله
اإلغ��راءات وقناعة مفبركة ،على حساب
االنتماء الوطني ،أتستحق سورية من
أبنائها هكذا؟!
سورية التي قدمت ثقافة البطولة
والمقاومة ،وجعلت رجاالتها منارة ثورية
في صفحات التاريخ ،سورية التي عدت
أنها أم صبي ،للقضايا العربية؛ أتستحق أن
تكافأ من أوالدها بدخول أجنبي وتدنيس
ترابها؟! بعد أن دفعت دم��اء أجدادهم
الستقاللها في الماضي ،وطرحت شعارًا
قوميًا وطنيًا ما زالت الدول العظمى تتمثل
به «الدين لله والوطن للجميع» ؟! أليس من
حقها وكرمى لعيونها ،أن يجلس األطراف
المتنازعة كافة على طاولة الحوار الوطني
الشامل ،ويتخذوا من سورية والحفاظ
عليها هدفًا لهم...؟!
أليس من حق األم التي قدمت أبجدية
الثقافة ،واحتضنت الديانات السماوية،
وعرفت العالم معنى األدب والفكر ،أن
يكون أبناؤها على قدر من المسؤولية
تجاه ما يحدق بها من عدائيات الغرب
لتمزيقها وتفتيتها وتفجير أحياء بها
عند كل صباح من أعداء الوطن واإلنسانية؟!
س��وري��ة ال��ت��ي أس��م��ت أح��ي��اء بين
ياسمينها ل��ش��ع��وب سكنت أرض��ه��ا
ودافعت عنهم وحمت ثوارهم ،وقدمت
لهم ق��ادة ثوريين ،أيكون رد جميلها
وقفة تلك الشعوب وقادتهم معها في
لحظة تاريخية ،دعم اإلرهاب واإلرهابيين
وإرسال سيارات مفخخة ألطفالها ورجالها
وطالبها وشيوخها ؟!
إن جرح سورية الدامي ،من الداخل
والخارج ،أشعرها كم هي أم رؤوم ،وقلب
مفعم بالحب لقوميتها العربية ،لكن
المستعربين ،وهم أبناء المرأة العروب،
ن��ك��روا ل��ه��ا قيمتها أم���ام اإلغ����راءات
األمريكية ،وباعوا ضمائرهم قبل عقولهم
لمن سفك دمهم ،باتفاقيات وهمية تزول
بزوال المصالح الصهيونية...
ألم يعلم العرب إن ما حدث في جنوب
السودان ،وتونس ،واليمن ،وليبيا ،والعراق،
ولبنان ،وفلسطين ،ومصر ،صناعة أمريكية
صهيونية بتمويل ق��ط��ري س��ع��ودي،
ويخطئ من يظن أنهما بعيدان عن تلك
الجائحة ،لكن السؤال :لمن ولمصلحة من
يامستعربون وحماة الحرمين؟!.
لعلنا اليوم أمام مفترق طرق فيها أفرع
عديدة ،تحمل خطوطًا للوصول إلى هدف
واحد ومصلحة منفردة في ذاتية مظلمة
بين وحشية ال���دوالر وغ��راب��ة المفهوم،
وأخشى أن تفقد سورية رموزها الثقافية
واإلبداعية ،يقينًا منها أن هذا الزمن هو
زمن انهيار الرموز الثقافية...
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الوطن هو األغلى أيها السادة!
االحتكام يكون إلى العقل والحوار،
ُ
وليس إلى قعقعة السالح
| عبد الوهاب زيتون
َّ
أتصور أن سورية العزيزة َّ
األبية،
ما كنت يومًا
سورية العروبة ،مهد الحضارة واألبجدية ،سورية
ُ
التي أصلها ثابت ،راسخ في جذور التاريخ ،ومنها
يصيبها ما أصابهاَّ ،
َ
مما
يبدأ التاريخ ..يمكن أن
ُ
ُ
ُيدمي القلبَ ،وي ْع َجز عن وصفه القلم ،واللسان..
َ
ِّ
زلزال أو صي ٍب من
ولو َّأن ما حدث كان بفعل
ٍ
السماء ،أو إثر اجتياح جيوش غازية ،كتلك التي
ُ
وأج��دادن��ا العظام في جحافل
عرفها أسالفنا،
ُ
المغول ،والتتارَ ،...والفرنجة ،والفرنجة الجدد في
العراق ..لكان األمر أ ْه َ��و َن علينا بكثير َّ
مما نحن
ُ
فالجرح بفعل األجنبي ،والطغاة ،العتاة
فيه اليوم..
َ
ُ
ْ
َّ
َ
الغزاة ُي َو ِّح ُدناَ ،ويجمع شملنا ..وكم من مرة في
التاريخَّ ،
توحدنا على ذلك ،وكم من َّ
مر ٍة انتصرنا،
وقهرنا جحافل الغزاة ،وذهبوا ،وزال���وا ..وبقيت
ً
سورية شامخة ،بأمجادها ،بشعبها ،بأبنائهاَّ ..أما أن
َ
يسيل ُ
الدم الطهور ،على هذه األرض الطيبة التي
ُ
َّ
استخلفنا الله فيها ،كي نقوم بإعمارها ،فسماها
ُ
لنا (المعمورة) ،ويقوم َبعضنا بقتل بعضنا اآلخر،..
ً
إرضاء إلبليس (لعنه
كما فعل قابيل ،بأخيه هابيل
ُ
َّ
الكرة أيضًا إرضاءً
الله) ،..،واليوم يعاود بعضنا
ألمريكا( ،إبليس هذا العصر ،إبليس العالم بامتياز)؛
َّ
إنها الشيطان األكبر!
..هذا من غير المقبول ،أو المعقول ..إنه ُ
الجنون،
ُّ
ٌ
خاسر ،والوطن
والحماقة بعينها ،..الكل فيها
ُّ
ويئن ،وأغصان الزيتون تبكي ،وبساتين
يحترق،
ُ
ُ
روائح
واألزاهير تنبعث منها
الليمون تذرف الدمع،..
الدخان الكثيف ،بعد أن كانت تفوح بأريج الربيع،
َّ
وعبق الياسمين ..ما هكذا ُك َ
نت يا بلدي ،إنني
وأنتح ُب فيك يا وطني ..ما هكذا عهدتك
أبكيك
ِ
يا شعبي!!
ْ
األوان بعد أكثر من عام على هذه المأساة،
أما َآن
ُ
الكارثة ،التي َّ
األكبر) (ربيعًا)؛
سماها (الشيطان
أن نحتكم إلى العقل ،والمنطق ،والحوار ..ونضع
السالح أرضًا ،ونتجه جميعًا إلى هذا الوطن ،وهو
األغلى ،وهو قارب نجاتنا ،ونقوم برأب الصدع فيه،
َ َ
ِّ
وسد الثغرات بأجسادنا ،بوحدتنا ،..فإن غ ِرق هذا
ُ
َ
ُ
ُ
الوطن ،هذا (المركب) سنغرق فيه جميعًا إلى غير
َّ
رجعة ،وإن تمكنا من إصالحه فسينجو ،وننجو به
ٌ
ُ َّ
جميعًا ،..وكلنا فيه أهل ،وأسرة واح��دة ،..وإن كنا
اختلفنا ،ونختلف مع بعضنا البعض ،..واالختالف
ظاهرة صحية ،وهي من طبيعة بني البشر على
ً
األرض ،ول��وال االختالف لكان البشر جميعًا أمة
واحدة؛ وال يزالون مختلفين ،..االختالف يؤدي إلى
التنوع الثقافي والحضاري ،يفضي إلى الحوار ،وإلى
والبقاء ،ولو كان البشر كلهم ذكورًا ،أو كلهم
النمو َّ
الحياة في الكون ،..ولكن إن اختلفنا،
إناثًا لتوقفت ُ
فهناك ثوابت وأسس ال يجوز الخالف عليها:
 1ـ الوطن يتسع لنا جميعًا ،وهو لكافة أبنائه
ُ
والوطن ال
والمعتقد،..
مع اختالفهم في ال��رأي،
َّ
خالف عليه ،األشخاص حالة مؤقتة ،وهم إلى زوال؛
َّأما الديمومة هي للوطن ،وهو َ
األنص ُع واألبقى ،وهو
ُ
ألحد التفريط فيه.
اآلبد واألبدي الذي ال يجوز ٍ
 2ـ وحدتنا الوطنية هي طوق نجاتنا ،ال يجوز
ُ
المساس بها ،ويجب ترسيخها ،داخل سورية،
ألحد
ٍ
وعلى امتداد الوطن العربي كله مع سورية ،ولسان
حال كل واحد َّ
من!ا يقول:
ٍ

َ
جارت َّ
علي َعزيزة
بالدي وإن
َ
ُّ
ْ
علي كرامُ
وأهلي وإن ضنوا َّ
		
..تدمير المؤسسات ،المنشآت ،البنوك ..كمن يحرق
َّ
بيته على رأسه ،ورؤوس أطفاله ..إنه هو الخراب
والجنون بعينه..
ّ
ُّ
إنه انتحار جماعي ،..وربنا يقول في محكم آياته:
ُ
]وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[ صدق الله العظيم.
ُ
 3ـ الهوية واالنتماء والوالء ليس إلى عشائر ،أو
مذاهب أو طوائف،..
إلى أشخاص ،أو إلى أعراق أو
ٍ
ونحو ذلك كثير ،بل هو أوسع من ذلك بكثير ،هو
ِّ
ٌ
متعددة
انتماء عروبي إنساني ألمة عربية واحدة،
األطياف واألل��وان يشملنا جميعًا ،ونتحد فيها
ً
والء آخر..
جميعًا ،والوالء للوطن أوال ،قبل أي ٍ
ما يجمعنا هو أكبر بكثير َّ
مما نختلف عليه
اليوم.
 4ـ علينا أن نحافظ على سالمة الرؤيا في تحديد
مفهوم [العدو] ،ومفهوم [األخ] ،و[الصديق] ..العدو
هو من يحتل شبرًا من األرض العربية ،وهو كل من
يساعد العدو في ذلك..
ال��ع��دو األس��اس��ي ّ
ل�لأم��ة العربية ،ه��و العدو
األس��اس لنا في سورية ..الكيان الصهيوني هو
العدو؛ من صنع هذا الكيان من الدول العظمى وعلى
رأسهم أمريكا؛ من ُّ
يمد هذا العدو حتى اللحظة بكل
أسباب العدوان والبقاء هم جميعًا يشكلون [العدوُّ
ً
ً
َّ
األساس]َّ ،
يتوج ُب مقاطعتهم ،مقاطعة شاملة
ممن
ال هوادة فيها ،وليس التعاون معهم ،..وال يمكن أن
ِّ
حال من األحوال
تقوم صداقة معهم ..وال يجوز بأي ٍ
رفع السالح على بعضنا البعض َّأيًا كان هذا البعض..
ُ
رفع السالح فقط في اتجاه واحد ،على العدو من أجل
تحرير األرض ،واستعادة الحقوق السليبة .هذا خط
أحمر ،وكلمة سواء ال يجوز االختالف عليها.
 5ـ مهما اختلفنا ،وتخاصمنا ،وبلغت القلوبُ
َ
الحناجر ،..ال يجوز ٍّ
ألي كان االستقواء باألجنبي ،على
ٌ
حرام أحمر ،..من يفعل
بعضنا البعض ..هذا خط
ِّ
ٌ
ذلك كمن ُيسلم داره إلى اللصوص وهو عالم بذلك؛
كمن يضع الذئاب في حاكورة غنمه وهو عالم
بذلك ..كمن يضع زنديقًا في غرفة نومه وهو عالم
بذلك!
 6ـ ديمومة أية سلطة أو حكومة لدينا ،كما في
العالم كله ،مرهونة بمقدار التصاقها مع شعبها،
مع الجماهير الواسعة الكادحة صاحبة المصلحة
األس��اس في هذا ال��وط��نُّ ،..
أي ابتعاد عن أوجاع
الشعب والوطنَّ ،
فإن مآل هذا النظام أو ذاك إلى
ً
زوال ..هذا ِّ
تحدده الجماهير أوال ،ويجب اإلصغاء
إليها جيدًا ،وإط�لاق حريتها جيدًا ،..واالحتكام
في ذلك ليس إلى القوة ،والحراب ،وأجهزة القمع،
َّ
والبطش ،أو تغيير النظام بالعصيان المسلح والقوة
الغاشمة ،..بل إلى صناديق االقتراع واالنتخابات
َّ
َّ
تدخل أجنبي ..وأه��ل مكة أدرى
الحرة ،من دون
ٍ
بشعابها ،وقديمًا قالوا:
َّ
ُ
«الحكيم من اتعظ بغيره ،واألحمق من صار
ً
موعظة لغيره».
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

النكسة وصرخة الجوالن للتحرير
آمن أبناء الجوالن الغالي بأن شمس الحرية ستشرق على آفاقه مهما
ً
طال ليل االحتالل الغاشم وسيبقى تحريره كامال مدار الوجود الكريم لمن
تشبث به ومرتكز الحنين للمغتربين عنه؛ ومبدأ سيادة القرار الوطني
وحريته واستقالله..سيبقى الجوالن رمزًا إلسقاط مخططات المؤامرة الكبرى
التي تنسجها الدوائر الغربية والصهيونية ...وال بد للكبار والصغار أن
يدركوا هذا ،وأن يتعلم الطلبة في المدارس والجامعات أن الجوالن مفتاح
الحرب والسالم في المنطقة...
ولهذا كانت القيادة السورية أشد عزيمة ووعيًا وصمودًا وتشبثًا
بعودة الجوالن إلى حضن الوطن .مما دعاها إلى شحن الذات الوطنية
بقدسية الجوالن وأنه جزء ال يتجزأ من سورية ،وسيادتها منتهكة ما
ً
دام محتال ...وكذلك نظرت إلى بقية األراضي العربية األخرى ...فسورية ـ
الحياة إلى الجسد العربي المريض والممزق على
قيادة وشعبًا ـ بدأت تعيد
َ
دروب الهزيمة واآلالم ...أخذت ت ْع ُبر به إلى روح التعالي على نتائج نكسة
حزيران؛ و ما تركته من صرخة وجودية؛ ونفسية؛ وفي طليعتها الصراع
حول مفهوم الوجود والحدود ،وإزالة مقولة (الجيش الصهيوني جيش ال
يقهر) من العقل العربي؛ وتحملت على عاتقها عبء تشكيل تضامن عربي
قادر على مواجهة االحتالل الصهوني ...ثم صممت مع الجيش المصري
على اإلمساك بزمام المبادرة فكان السادس من تشرين لعام (1973م)
موعدًا إلنجاز الوعد المحتوم لتحرير قسم من الجوالن ،بما فيه المدينة
الشهيدة (القنيطرة) التي لبست حلة جديدة بعد ذلك ،ورفع القائد الخالد
علم الوطن في ساحتها يوم (1974/6/26م) ،وشمخت بعزتها بعد أن عانت
مرارة الذل واالحتالل ...والحقد ،وهو الحقد الذي جعل الكيان الصهيوني
ّ
يهدمها بالجرافات تهديمًا منهجيًا وحشيًا ،قبل انسحابه منها .وفي
هذا المقام أدانت الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرارها رقم ()3740
تاريخ 1974/11/29م) تدمير المدينة ،ورأته خرقًا صارخًا التفاقية جنيف
المتعلقة بحماية المدنيين في الحرب لتاريخ (1949/7/12م) وحملت
الحكومة الصهيونية مسؤولية قانونية وجزائية...
وقد زارها الزعيم الهندي الراحل (راجيف غاندي) في (1988/6/5م)
فدهش لما رآه فكتب في سجلها الذهبي“ :يعجب المرء بالعقل اإلسرائيلي
ً
الذي يعيش في القرون الوسطى؛ ويتصرف بشكل شاذ محتال ومدمرًا...
يجب أن تبقى مدينة القنيطرة تذكارًا للعالم على همجية المحتلين
(اإلسرائيليين) وبشاعتهم”.
فالكيان الصهيوني ما زال يتجاهل االتفاقيات الدولية بشأن ضمّ
األراض��ي المحتلة في حالة الحرب وال سيما اتفاقية (جنيف الرابعة)
التي تمنع قيام أي مستوطنة فيها ،بيد أن هذا الكيان مصمم على
بناء المستوطنات الصهيونية ،وآخرها أن ما صادقت عليه حكومته في
(العامودية) أطلقت
أراض قرب قرية
االستيالء على مساحة ( )40دونمًا من
ٍ
ُ
عليها اسم (إينعام) وانتهى العمل منها سنة (2010م) إذ أنجز بناء
( )100منزل فيها.
ولم يتوقف االستيطان في الجوالن وبقية األراضي العربية المحتلة؛
ً
في ّ
تحد صريح لكل المواثيق والعهود الدولية ...محاوال الكيان الغاصب
فرض األمر الواقع على الجوالن وأهله ،ولكنهم أعلنوا العزم على مقاومة
كل أشكاله.
ثم أنشؤوا جماعات تنسق فيما بينها إليجاد المقاومة الفعلية ،إذ
ٍّ
َّ
مستعد إلقامة سالم مع
تبين لهم بكل جالء أن الكيان الصهيوني غير
سورية أو مع غيرها من البالد العربية ،مهما تبجح حول توقيعه التفاقات
سالم مع مصر واألردن .فتوقيع هذه االتفاقيات ترمي إلى غاية واحدة
لديه ،هي إخراج أي دولة عربية من ساحة الصراع العربي الصهيوني؛
وجعل حكومتها ملحقة بالمخطط األمريكي ـ الصهيوني.
ولهذا فالجيش الصهيوني يستقبل بأزمان متقاربة ومطرده الطواقم
العسكرية واألمريكية والمعدات التي تتقاطر إلى الكيان من أجل
االستعداد لمواجهة قادمة؛ ما يؤكد أنه يستعد لحرب واسعة وفق ما
يسمى بالشرق األوسط الجديد والمخطط األمريكي الذي يستهدف إيران
وسورية وبقية دول المنطقة إلنشاء ما يسمى بدولة(إسرائيل العظمى)،
كونها الخطوة قبل األخيرة للسيطرة على العالم كله.
ونرى أن الجوالن سيكون عرضة للتحول إلى منطقة متفجرة ،ألن الكيان
الصهيوني لم يفهم حقيقة السالم .ومن ثم فخيار السالم لن يبقى إلى
األبد ،وبإمكان سورية “فتح باب النضال لتطوع عشرات بل مئات اآلالف من
مناضلي القوى الوطنية” كما ّ
صرح به الدكتور فيصل المقداد /نائب وزير
الخارجية السورية في لقاء له مع طلبة جامعة دمشق يوم (2006/10/11م).
وأخيرًا تبقى صرخة الجوالن للتحرير مدوية في اآلفاق ،وبخاصة في
الوقت العصيب الذي تمر فيه سورية لمعالجة أزمتها الراهنة.
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فلسفة الغزو اإلعالمي الغرب أمريكي
| عماد خالد رحمة
تنطلق فلسفة الغزو اإلعالمي من مبدأ التدفق
الحر لإلعالم والمعلومات ،ومن جانب واحد .وهي
ترتبط أساسًا بأصولها الفكرية واأليديولوجية
وقوانين تطورها السياسي واإلع�لام��ي؛ حيث
تستمد مبادئها الفكرية من المدرسة الغربية
وال��رأس��م��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ؤم��ن ب��أن ال��ن��ظ��ام الحر
لتدفق المعلومات هو الصيغة المثلى لسريان
المعلومات من دون قيود أو ضوابط ،وبقدر ما
يقوم به اإلع�لام من خدمات كبرى في تطوير
الحياة وتنمية المجتمعات باالتجاه الذي يؤدي
إلى زيادة المعارف وتوسيعها ونقلها ،وتعبئة
الرأي العام في ما يتعلق بالقضايا التي تتحكم
في تطوير اإلنسان ،أو التي يتوقف عليها بقاء
الجنس البشري ،فإنه بسبب ارتباطه بالمصالح
واالحتكارات ،وبقدرات الدول الكبرى تكنولوجيًا
وتقنيًا ،فقد أضحى أداة خطرة للهيمنة والغزو
الثقافي الختراق العقل البشري وتدميره .وهذا
ما يفسر لنا استخدام الدول المتقدمة لإلعالم
الدولي بقصد الغزو والسيطرة وغسل العقول؛
بحيث تفوق أساليب اإلع�لام ومضامينه في
فعاليتها وتأثيرها الجيوش المسلحة .وهو
ً
ما يفسر أيضا استثمار الغرب إلى تكنولوجيا
اإلعالم واالتصال لتحقيق أهداف استراتيجية
يراد منها الهيمنة السياسية والفكرية ،وتفتيت
الدول وشعوبها ضمانًا لوجودها المستمر فكريًا
ً
ونفسيًا وسياسيًا في هذه الدول .ووفقا لهذه
النظرية ،فإن الفلسفة التي طرحتها الواليات
المتحدة األمريكية منذ القرن التاسع عشر وحتى
اآلن بما يتعلق بمبدأ (التدفق الحر للمعلومات)
يستند إلى تسويغات عديدة؛ منها أنه لكي يصل
اإلنسان إلى الحقيقة عن طريق العقل يجب أن
تتاح له حرية الوصول إلى المعلوماتَّ .
وأن الرقابة
تنتهك الحق الطبيعي في حرية القول .إضافة
إلى ذلك إذا كان لإلنسان أن يكتشف الحقيقة،
فيجب أن تتوافر له جميع المعلومات واألفكار.
والحقيقة أن إبقاء مبدأ (التدفق الحر للمعلومات
واإلعالم) وسيلة من وسائل الغزو الفكري المنظم
للشعوب ،هو بمثابة تكريس لنظام سياسي
دولي ،وهو نظام االحتكارات الرأسمالية وأفكارها
وتقاليدها بقصد إي��ج��اد أن��م��اط (االستعمار
اإلعالمي) والهيمنة الفكرية لتحقيق هدفين؛
أولهما :سياسي يؤكد دعم القيم األمريكية في
أنحاء المجتمع الدولي لتحقيق السيطرة ،واحتالل
عقول البشر ،وتعميق الموديل األمريكي في
الحياة .وثانيهما اقتصادي لتحقيق مكاسب
لالحتكارات اإلعالمية الكبرى وزي��ادة األرب��اح،
وتوسيع شبكة األع��م��ال األمريكية أله��داف
اقتصادية وسياسية ً
معا .إن الهيمنة االتصالية
ّ
تعد جهودًا واعية ومنظمة
في الغرب التي
تقوم بها االحتكارات األمريكية في المجالين
العسكري واالتصالي للمحافظة على تفوقها،
وبالتالي نفوذها في المجاالت المختلفة األخرى.
وأن هذه الجهود تأخذ شكلين اثنين ،األول:
مباشر عن طريق وزارة الدفاع األمريكية التي
تسهم في وضع السياسة الوطنية األمريكية في
مجال االتصاالت ،والثاني :غير مباشر ،عن طريق
الشركات األمريكية الخاصة مثل ()NBC، RCA
ّ
تعد من أكبر الشركات األمريكية التي
التي

تربطها عقود تجارية كبيرة في مجال االتصاالت
م��ع وزارة ال��دف��اع .وي��ؤك��د أن هيمنة وسائل
االتصال األمريكية مرتبطة بالسياسات الخارجية
والدفاعية األمريكية التي ّ
تعد وسائل االتصال
إحدى أدواتها المهمة ،كونها امتدادًا طبيعيًا
لحالة الهيمنة التي برزت في فترة ما بعد الحرب
العالمية الثانية على الصعيد الدولي ،إن االتجاه
الدولي للغزو اإلعالمي ولظاهرة تدفق المعلومات
يؤكد احتمالية زي��ادة ف��رص عملية االختراق
األمريكي لدول العالم في ظل الهيمنة الدولية
الواحدة ،وسيطرة االحتكارات اإلعالمية األمريكية
على تدفق المعلومات واألنباء واإلنتاج التلفازي
والسينمائي ،ما سيعمق ظاهرة الغزو والهيمنة،
ويكرس الخطة األمريكية المتمثلة باستراتيجية
تدمير الثقافات الوطنية وإح�ل�ال (الثقافة
األمريكية) وتحويلها إلى ثقافة عالمية تمهيدًا
لتكريس االحتالل السياسي واالقتصادي .كما َّأن
وسائل اإلعالم هي امتداد لالمبراطورية األمريكية
التي بدأت تنتشر عالميا بعد الحرب العالمية
ً
ً
مفتوحا في الدول
الثانية؛ حيث وجدت مجاال
الحديثة االستقالل في العالم الثالث ،ويستشهد
على ذلك بالسيطرة (الثقافية األمريكية بالبرامج
التلفزيونية التي غزت بها أمريكا معظم دول
العالم؛ بحيث إنها جعلت ال��دول تأخذ موقف
الدفاع عن هويتها الثقافية في مواجهة الغزو
الثقافي األمريكي) .كما َّأن الواليات المتحدة
ال تخفي االستراتيجية السياسية الممزوجة
بالهيمنة بعض أفكارها وخططها المتعلقة
بالتعامل الدولي والعالقات الدولية مع شعوب
العالم .فهي تعتقد دائمًا أن من حقها تسويق
ثقافتها وموديالتها الحياتية إلى اآلخرين تحت
ستار (تالقح الثقافات اإلنسانية) و(حق اإلنسان
في الحصول على المعلومات)؛ بل إن صناع
القرار السياسي في الواليات المتحدة األمريكية
يشيرون صراحة إل��ى ض��رورة تسويق (ثقافة
المتعة األمريكية) إلى شعوب العالم بقصد
تكريس مفهوم (أمركة العالم) .فمنذ أكثر من
مئتي عام ،والمنطقة العربية تتعرض لهجوم
منظم من الغرب ،عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا
وإعالميًا .وقد اختلفت األساليب وتعددت في
ضوء المتغيرات السياسية والمكانية والزمانية،
وإن ظل المضمون االستعماري واح��دًا يحقق
أهدافه ضمن عمليات اختراق ح��ادة لجبهات
الحياة .فقد شهد الوطن العربي ،نماذج وأساليب
لعمليات معرفية الكتشاف (الحياة) و(اإلنسان)
تمثلت بعمليات التبشير واإلرساليات والمدارس
والرحالة الغربيين .وكان الهدف دراس��ة هذه
الشعوب التي كانت تريد أن تغزوها :معرفة
ثقافتها وألسنتها ولهجاتها وعلمها ودينها
واقتصادها وثرواتها وأعرافها وتقاليدها .وكانت
خطط الغزو تأتي نتيجة لهذه المعرفة ،وكانت
المعرفة تتقدم هذا الغزو فتمهد له وتدرس
خططه .لقد كان الجوهر األساس للجهود البحثية
االستشراقية هو تعميق الفكر االستعماري
الغربي في المنطقة ،وجعل (ثقافة اآلخر) تعبر
عن الطموحات المعرفية إلنسان المنطقة من
خ�لال نظريات ومفاهيم عنصرية .إن مظاهر
التبعية ،كما يعتقد محمود أمين العالم ،ال تزال

الطابع البارز في الحياة العربية؛ س��واء أكانت
تبعيته للمفاهيم والقيم التي تنتسب إلى
واقع الخبرة اإلبداعية الغربية أو تبعية للمفاهيم
والقيم السلفية الماضوية .ذلك ألن التبعية،
ً
فضال عن التخلف ،هما الطابع النسبي اإلجمالي
لثقافتنا العربية الراهنة ،وبخاصة العلمي منها.
فالكم الهائل من طوفان المعلومات واإلع�لام
التي دخلت المنطقة العربية ،ضمن مخطط
مبرمج ،شكل جبهة عريضة من المعارف واألفكار
والعقائد ،الختراق العقل العربي وإشاعة األنماط
الثقافية المستوردة ،وذل��ك ضمن عمليات
دعائية نفسية استهدفت غسل العقل العربي،
وإعادة تشكيل الذاكرة العربية من جديد ،وإيجاد
اإلن��س��ان العربي النمطي .وك��ان االستهداف
شموليًا لجبهات الحياة العربية ،مثلما كانت
عمليات االختراق واسعة لجبهات العلم والثقافة
واالجتماع واالقتصاد واإلعالم .أما مظاهر الغزو
اإلعالمي الدولي للوطن العربي فإنها تتجلى
في التدفق اإلخباري الدولي ،وهو التدفق الذي
تمارسه وكاالت األنباء العالمية في عملية نقل
المعلومات دوليًا للمنطقة العربية ،وهي تتحدد
بوكاالت األنباء العربية األربع (االسوسيتدبرس
( ،)Apيونايتدبرس انترناشيونال ( ،)Uplرويتر
 ) Reutersو(الوكالة الفرنسية )Afp؛ حيث
تسيطر ه��ذه ال��وك��االت على حوالي  %80من
األخبار التي يتم توزيعها دوليًا .والمالحظ أن دور
هذه الوكاالت الدولية في مجال التدفق اإلخباري
يتجه نحو صياغة مفاهيم وطرق عمل تتفق مع
ً
اتجاهاتها االحتكارية واأليديولوجية؛ فهي أوال:
على (المستوى الكمي) تهيمن على سوق األخبار
الدولي ،وبذلك فإنها تكرس االتجاه األح��ادي
لسريان األخبار من خالل اهتمامها بأخبار الدول
الغربية على حساب دول العالم الثالث ،وثانيًا:
على (المستوى الكيفي) فإنها تقوم بعمليات
تحريفية لمضامين األخبار من خالل تركيزها
على الجوانب السلبية في العالم الثالث ،وإبراز
ظواهر األزم��ات وال��ك��وارث والقتل .إضافة إلى
استخدامها صفات ونعوتًا تعكس وجهة النظر
الغربية في األحداث والزعامات التي تنتمي إلى
الدول النامية ،وثالثًا :سيادة المعايير والقيم
االخبارية الغربية في وسائل االتصال بدول
العالم الثالث؛ بحيث أصبحت هذه الوسائل نمطًا
تقليديًا للنموذج الغربي في ما يتعلق باألساليب
والقيم االخبارية التي ينظر من خاللها إلى
األحداث .إضافة إلى البرامج واألفالم المستوردة:
تزداد مناطق االفتراق في الوطن العربي إذا ما
حاولنا تقصي الكم الهائل والطوفان الكبير
للبرامج واألف�لام األمريكية والغربية؛ لتشكل
مناطق حيوية وخطرة على األمن القومي العربي
بشكل خاص .فالمنطقة العربية ما زالت تعتمد
اعتمادًا رئيسًا على ظاهرة استيراد البرامج
التلفزيونية واألفالم السينمائية الغربية بشكل
ع��ام ،واألمريكية بشكل خ��اص ،فقد ظهر في
تحليل أجرته اليونيسكو لمواد برامج التلفزيون
أن نصف البرامج في األق��ل مستورد لمصلحة
األقطار العربية ،وإن  %70من هذه البرامج منتج
في الواليات المتحدة األمريكية .والبد من اإلشارة
هنا إلى ظاهرة دور السينما العربية وما تعرضه

من كم هائل من األف�لام األمريكية والغربية،
واختراق األفالم الصهيونية لهذه الدور الثقافية
التي تتنوع بأشكالها وتختلف باختالف المكان
والزمان ،وتنوع األفالم وجمهورها وأهدافها ،ما
يجعل عملية التفريق بينها وبين األفالم األخرى
صعبة وهي تخترق السوق السينمائي العربي.
فهناك اختراقات واضحة لدور السينما ومحطات
التلفاز العربية لمجموعة كبيرة من األفالم التي
تقف وراء إنتاجها حلقات صهيونية ،استطاعت
أن تخترق هوليوود والشركات السينمائية
والتلفازية.
بالعودة إلى الفلسفة األمريكية في
مجال اإلع�لام؛ نجد َّأن بريجنسكي يشير في
كتابه (بين عصرين) إلى ضرورة خوض المعركة
االيديولوجية على كل الساحات ،بدءًا من حقوق
ً
اإلنسان وصوال إلى تصدير نمط الحياة األمريكي
(الجينز والديسكو وال��ع��ل��وم والتكنولوجيا
والعادات األمريكية) ،وذلك من خالل استثمار
تكنولوجيا االت��ص��ال ،واالس��ت��ف��ادة القصوى
من ريادية أمريكا في مجال نظام االتصاالت
وشبكات المعلومات؛ ذلك ألن ( %65تقريبًا من
االتصاالت في كل العالم تصدر في هذا البلد.
وأنها أكثر نشاطًا في تعزيز نظام االتصاالت
العالمي عن طريق األقمار الصناعية ،كما أنها
الرائدة في تطوير شبكة المعلومات على النطاق
العالمي) .إن ظاهرة الهيمنة االتصالية ترتبط
بشكل مباشر بأنشطة الحكومة األمريكية على
الصعيد الدولي بالتعاون مع الشركات متعددة
الجنسيات ،وإن الظروف الخاصة التي سمحت
للحكومة األمريكية بالدخول بحرية إلى عقول
الناس ،أينما كانوا في العالم ،ترجع إلى هذا
الحضور الصناعي واالتصالي المتمكن للشركات
األمريكية على الصعيد الدولي ،وهو الحضور
الذي يتزايد يوميًا من خالل بناء محكم من الدعم
المشترك للمصلحة الذاتية .ويمكن تثبيت بعض
مالمح النموذج األمريكي في المادة اإلعالمية
من خالل الغلو في الالمنطقية ،وإلغاء العقل
في فهم األشياء والعالقات واألحداث ،ويتمثل
ذلك في مجموعة أفالم (الرجل اآللي) و (المرأة
اآللية) وأفالم الفضاء والصحون الطائرة والرعب.
والترويج للعنف والوحشية والقتل كما في
معظم أفالم الغرب األمريكي .إضافة إلى الترويج
للحياة األمريكية من خالل المظاهر االستهالكية
والعادات والتقاليد ،وإب��راز الجوانب المرفهة
لحياة اإلنسان األمريكي .ونشر أف�لام العنف
والجنس لتهديم ذاتية الشباب وطاقاتهم بما
يجعلهم غير قادرين على التكيف مع الواقع.
والنزول بالمرأة عن مستواها اإلنساني ،وجعلها
سلعة ،واقترانها بلذات ونزوات الرجال واالنحراف
باألسرة عن غاياتها وأهدافها االجتماعية .كما
تشير معظم الدراسات والبحوث إلى أن مضامين
األف�لام والبرامج المستوردة تعمق مفاهيم
ومعتقدات وع���ادات تتعارض م��ع الثقافات
الوطنية باتجاه هيمنة الثقافة األجنبية ،وما
تسوقه من قيم ومعايير اجتماعية واقتصادية
وسياسية وتربوية؛ بحيث يجهل المواطن العربي
نموذجه الوطني ،ويجيد معرفة النماذج الوطنية
البقية ......................ص22
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السلطة والثقافة
| ح�سن ابراهيم �أحمد
في مقاالت سابقة تجولنا على تخوم العالقة بين تجليات
الثقافة والسلطة في عالقتهما إحداهما باألخرى ،ابتداء من سلطة
المثقف إلى سلطة الثقافة إلى السلطة الثقافية وثقافة السلطة،
تجل آخر من تجليات هذه العالقة ،ويشير
ويمكن أن نطل اآلن على ٍ
إلى العالقة بين السلطة والثقافة .بمعنى آخر ،هل كانت العالقة
بينهما عالقة وئام واحترام أم عالقة تنافر وتدافع ،وكيف تجلى
ذلك؟ وما مدى استقاللية كل منهما عن األخرى؟ ومن أي ثقافة
تخاف السلطة؟ كما من أي سلطة تخاف الثقافة؟
لقد أشرنا سابقًا إلى أن لكل سلطة ثقافتها التي تصدر عنها،
وللثقافة سلطة على عقول الناس ،وهذه السلطة ذات تأثير كبير
في توجهات المجتمع؛ فهل ستكون السلطة مسرورة عندما
ال تكون ثقافتها هي السائدة والتي يلتزم بها المجتمع؟ وهل
ستكون مسرورة عندما يختار الناس االنسياق مع ثقافة ال تخدم
السلطة ووجودها وديمومتها؟ بالتالي ما مصير ثقافة ال ترعاها
سلطة؟ أو بمعنى آخر تعاديها سلطة؟
من المالحظ تاريخيًا أنه كلما زادت ثقافة المجتمع ،وزاد وعيه
وقدرته على استيعاب وتحليل وتقويم الحراك السياسي لسلطة
ما أو لواقع ما ،ازدادت تساؤالته وشكوكه بل واتهاماته ،من هنا
ال تكون السلطات ،خاصة تلك المستبدة التي ال تخضع إلرادة
جماهيرية؛ أي ليست ديمقراطية بالمعنى العميق للكلمة ،ال تكون
شديدة السرور بهذه القدرات التي يبديها أفراد المجتمع على
الفهم والتحليل ،ألنها وبكل بساطة ال بد أن تنتج محاسبة بشكل
من األشكال ،المشروعة أو غير المشروعة ،المسموحة أو المقموعة،
للسلطات عندما يكون في أدائها خلل .وإذا كانت مهمة الثقافة
هي الكشف والتحليل واإلضاءة على الواقع ،أي طرح األسئلة ،فإن
هذا ال يروق في أكثر األحيان للسلطات المرتبكة والمرتكبة التي
تحاول إخفاء إخفاقاتها وأخطائها ،وتكون السلطة في حالة خوف
من هذه الثقافة ،إذا كانت هذه السلطة مستبدة .ومع أن الثقافة ال
تخاف ،فإن االستبداد مصدر قلق وإعاقة لها ،خاصة عندما تتعاطى
السلطة مع المثقفين بأساليب الترهيب والقمع والمنع ،مع انها
أثبتت قلة الجدوى ،بل والمردود العكسي ،كما أكدنا باألدلة في
كتاب صدر سابقًا بعنوان ((الثقافة المتوترة).
هنا تكون السلطات في حيص بيص؛ فهي من ناحية تتباهى
بدعمها للثقافة والتعليم ،ومن جهة أخرى تخشى نتاج ذلك .وهنا
تظهر خياراتها في إنتاج المثقف الملتحق بالسلطة ورؤيتها،
والداعم لوجهات نظرها ،وتمكنه من المناصب والحياة الرغيدة
وتوفر له المتطلبات ،في حين تقمع المثقف اآلخر ،صاحب العقل
التحليلي والتفكيكي ،والرؤية العقالنية ،كثير التساؤالت حول ما
في الحراك السياسي واالقتصادي واالجتماعي من أخطاء وسلبيات
ناتجة عن تقصير السلطة ،وسنتحدث عن ذلك الحقًا.
هنا ال بد من اإلشارة إلى نواتج التعليم (مخرجاته) الذي تدعمه
السلطات ،مدعية قيامها بواجبها في نشر العلم والتعليم واإلنفاق
على ذلك ،بدليل عدد الجامعات والمدارس وعدد الطالب المنخرطين
في التعليم؛ بل وتصدر جداول إحصاء الخريجين ،والشهادات العليا
والدنيا التي تدل على جهود كبيرة ،وتبين نسب الحاصلين على
الشهادات في كل اختصاص ،ما يشير إلى مستوى تعليمي جيد
يرضي المطلعين على هذه اإلحصاءات ،ويجعل السلطات تتباهى
بذلك كدليل على جهودها .لكن المشكلة في نوعية التعليم وفي
القيمة العلمية واالجتماعية ،وتأثير هذه الشهادات في المجتمع،
وهي التي ال يستطيع حاملوها إنتاج علم حقيقي (تكنولوجيا) أو
رعايته في واقع متخلف ،كما ال يستطيعون أن يكونوا مثقفين
حقيقيين؛ ألن المثقف الحقيقي ال يقاس بالشهادة التي يحملها؛
بل هو المثقف النقدي الذي يكون موقعه في مواجهة كل سلطة
من سلطة الجهل إلى السلطة السياسية ،ويعمل على هتك كل
حجاب من حجاب رأس المرأة إلى ما تحجبه السلطات السياسية ،إلى
ما يحجبه الجهل من خفايا تعيد التأكيد على االستبداد بالمجتمع.
صاحب الشهادة مشغول بلقمته ،ما يفعله هو أن يبرز شهادته
العالية للسلطات من أجل الحصول على عمل يؤمن قوت صاحبه،

ويكون في غاية الرضا والسعادة إذا حصل ذلك ،تاركًا هموم الحرية
والديمقراطية وزيادة الوعي لأليام .علمًا أن كل علم ال يضمن مزيدًا
من الحرية ،فهو بالجهل ألصق.
وإذا كان ال بد من مواجهة السلطات في ذلك ،فيجب أال تنطلق
من مواقف الحقد أو العداء؛ بل من موقع المسؤولية الوطنية،
وعندما يتسم موقف ما بالحدة ،فيجب أن يحسب على الغيرة
الوطنية وحماسة المثقف؛ ألن ذهاب المثقف إلى الحدة والتطرف
في مواجهة أخطاء السلطات لن ينتج إال مزيدًا من قمعها ،والغاية
ليست ذلك ،على األقل من وجهة نظر الثقافة؛ ،فالثقافة والعنف
ال يلتقيان.
لهذه االعتبارات ال يمكن القول إن الثقافة بخير ،وإن السلطات
تعمل على تمكين المثقف وتفعيل أدواته ،ألنها ستجد نفسها
في مواجهة معه ما لم يكن مدجنًا ،وما لم يكن ممسوكًا بلقمته
التي ال ينالها إال حين ترضى السلطات عن سلوكه وأفكاره.
لقد دأبت في المقاالت الماضية على استمداد شواهد من
ً
التاريخ والتراث وصوال إلى العصر ،وإلى هذا التاريخ سننصرف؛
فمن المعلوم أن حب المسلمين للقرآن والتزامهم به وتعبدهم
بتالوته كان من مفاخرهم ،وإلى اليوم ،حتى أن المسلم الفقير
الذي ال يملك مهرًا ،كان في مطالع العصر اإلسالمي يمكن أن َّ
يزوج
ّ
ويعد ذلك مهرًا ،لكن التشجيع على الحفظ
بما يحفظ من القرآن
والتالوة أكثر من تشجيع الفهم والتفقه بالمعاني ،كانت غايته
إيجاد المسلم االمتثالي المنضبط ،فالمسلم المتفقه يثير األسئلة
التي تفتح على الخالف.
ً
جاء في مجلة النهج (عدد  9شتاء  )1997منقوال ((عن عبد الله
بن عبيد الله بن عمير قال :بينما ابن عباس مع عمر وهو آخذ بيده
فقال :إن القرآن قد ظهر في الناس ،فقلت :ما أحب ذلك يا أمير
المؤمنين ،قال :فاجتذب يده من يدي وقال :لم؟ قلت :ألنهم متى
يقرأوا يتقروا ،ومتى ما يتقروا اختلفوا ،ومتى ما يختلفوا يضرب
بعضهم رقاب بعض ،فقال :فجلس عني وتركني ،فظللت عنه بيوم
ال يعلمه إال الله ،ثم أتاني رسوله الظهر فقال :أجب أمير المؤمنين،
فأتيته فقال :كيف قلت؟ فأعدت مقالتي ،قال عمر رضي الله عنه:
إن كنت ألكتمها الناس)) (ص .)183ولهذا الخبر داللته في عدم
تشجيع السلطات على التفقه في الكتاب لما يحمله من مخاطر ،مع
التشجيع على االستظهار.
يدعم هذه الحكاية السابقة ما يورده أ.د .أحمد بسام ساعي
في كتابه ((مسلمون في مواجهة اإلسالم مسيحيون في مواجهة
المسيحية ص(( :))147أن صبيغ التميمي جاء إلى عمر بن الخطاب
فقال :يا أمير المؤمنين :أخبرني عن ((الذاريات ذروًا)) ،فقال :هي
الرياح ،ول��وال أني سمعت رس��ول الله (ص) يقوله ما قلته .قال
فأخبرني عن (الحامالت وقرًا) ،قال :هي السحاب ،ولوال أني سمعت
رسول الله (ص) يقوله ما قلته .قال فأخبرني عن ((الجاريات يسرًا))،
قال :هي السفن ،ولوال أني سمعت رسول الله (ص) يقوله ما قلته.
قال فأخبرني عن ((المقسمات أمرًا)) ،قال هي المالئكة ،ولوال أني
سمعت رسول الله (ص) يقوله ما قلته .ثم أمر به فضرب مائة
وجعل في بيت ،فلما برأ دعاه فضربه مائة أخرى ،وحمله على قتب،
وكتب إلى أبي موسى األشعري :امنع الناس من مجالسته ،فلم
يزالوا كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له بااليمان المغلظة :ما
يجد في نفسه مما كان يجد شيئًا ،فكتب في ذلك إلى عمر ،فكتب
ِّ
عمر :ما إخاله إال قد صدق ،فخل بيته وبين مجالسة الناس.
في هذين الخبرين دليل على موقع الثقافة ونوعيتها ومدى
عمقها ،عند السلطة عندما تكون ثقافة شعبية أي لدى العامة؛
أي عندما يستدل منها على نشاط ذهني قد يتجاوز قدرة السلطة
على القبول أو االحتمال ،خوفًا مما يتبع ذلك .ومع أنه ال يشك في أن
عمر كان شديد السرور في أن يحفظ الناس القرآن ويتلونه ،واألكثر
حرصًا على حماية المجتمع والدين ،كما على زيادة الوعي ،لكن عقل
السلطة تنبه إلى خطر التفقه والتساؤل؛ وخاف مما يمكن أن يؤدي
إليه من عواقب لو أن الناس ذهبوا مذاهبهم في الفهم والتحليل.
لكن ما أخاف عمر وحاول منعه ،لم يجد من يمنعه بعده ،أو لم

تستطع السلطات ذلك لقوة انتشاره وتفشيه في المجتمع ،وعندما
انتشر وعي النص بين الناس وزادت ثقافتهم وتفقههم بالدين،
حالوا إلى شرذام ومذاهب وجماعات وفئات ،ثم اقتتلوا وغلب التناحر
على عالقاتهم؛ وانتشرت الخصومات وتشتت المجتمع المؤمن،
انطالقًا من اختالف الفهم وعالقة السلطة بالثقافة .فالسلطات بعد
الخالفة الراشدية كان لديها ما تحاول منعه وما تشجع انتشاره،
وكل سلطة تالية كان لديها أفضليات ومحرمات ثقافية ،في مجال
الدين والسياسة ،وقد مات من أجل ذلك مفكرون ومثقفون ،مثل
الحالج والسهروردي والنسيمي ،وقبلهم غيالن الدمشقي والجعد
بن درهم ...إلخ ،كما عذب بعضهم وسجن وأهين.
لماذا كانت الثقافة عامل تشتت وتفرقة ،بدل أن تكون عامل
وحدة ووعي؟ وكيف عملت ضد رسالتها التي هي توعية الناس
وتحصين هذا الوعي من أجل التالقي والتالحم؟ والجواب واضح ،وهو
دور السلطة وتشجيعها للجهل أو لاللتزام بمقوالتها األيديولوجية
التي ينساق الناس إليها تحت راية الدولة وسطوتها .إن تشجيع
الثقافة االستسالمية التي تركن إلى تمجيد الحاكم وتتستر
على أخطائه في ظل مقوالت مثل ((أدو الحاكم حقه وأسألوا الله
حقكم)) ونصرة سيد الزمان؛ أي الحاكم بأمره صاحب الغلبة ،وعدم
مشاققته ،حتى أن الناس في المغرب يقولون ((الله ينصر من
أصبح))؛ أي من أصبح حاكمًا ،كما يذكر محمد عابد الجابري ،ما جعل
الوعي المختلف واألسئلة المختلفة تواجه بالعداء.
إن االنتصار لثقافة واح��دة ،تساير اتجاه السلطة وتدعمها
بكل التسويغات التي تحتاج إليها ،ما يجعلها تشجعها وتزيل
العوائق من وجهها؛ أي تمنع أو تحاول منع الثقافات االجتماعية
أو المختلفة ،وتحاربها بكل وسيلة ،ما يحيلها إلى ثقافات مرذولة،
أو ثقافات تحفر قنوات تحت قشرة الظاهر؛ أي تتحول إلى قنوات
غنوصية ،انتشرت في المجتمعات اإلسالمية ،وكان ذلك نتيجة
قمع اتجاهات ثقافية لصالح ثقافة االتجاه الواحد ،اتجاه السلطة
الذي يعمل على ديمومتها وإعادة إنتاجها.
هذه الصورة للعالقة بين الثقافة وسلطات العصر ،الثقافة
المرحب بها تفتح أمامها جميع القنوات وتدعم بكل شكل ،وهي
بدورها محافظة تمجد الواقع والظاهر ،والشكلي الواضح ،كما
تعادي العميق الذي يقتضي الغوص عليهِّ .
وترذل السلط كل
قنوات الثقافة المناوئة ،أو التي يخاف من عدم القدرة على إحكام
السيطرة عليها ،بمعنى آخر نفي المختلف وسيادة المؤتلف.
لقد بدا عبر األزمنة التمجيد كل التمجيد للثقافة اإليمانية
الخالصية والطهرانية ،وإحياء نصوصها وشرحها بما يخدم
السلطة والواقع الساكن ،طلبًا لالستقرار وعدم المناكفة ،يقابله
تقبيح ثقافة وصفت بالمشاغبة واستنكارها ،وهي التي تقوم على
طرح األسئلة ،بما تنطوي عليه من خدمة للحقيقة؛ حيث األسئلة
مقدمة البحث الذي ال نعلم إلى أين يؤدي ،لذا يكون منع األسئلة
جالبًا لالطمئنان ،حتى لو فقدت الثقافة الكثير من قيمتها نتيجة
ركودها وال عقالنيتها.
إذًا ،وفي مراحل متقدمة كانت عالقة السلطة بالثقافة عالقة
انتقائية ومحاولة استتباع ،تقوم على المصالح ،والثقافة تقتلها
المصالح وتنتعش بالبحث عن الحقائق ،كما تقوم على المشاغبة
عندما تريد أن تكون حقيقية ومعبرة ،أي عندما تقوم على قراءة
غير المقروء في النصوص والسياسات ،وتفكك األدوات والمعاني
بحثًا عن المخبوء .إنها الثقافة التي ال تعلن استقالتها من حمل
أعباء التنوير والنهوض بالمجتمع ومناوءة الجهل والتعسف،
ومنذ القديم دفع الكثير من المثقفين أثمانًا باهظة من أجل
ذلك كما أشرنا ،سواء في المجتمعات ما قبل اإلسالمية أمثال من
أطلق عليهم الصعاليك ،أو أصحاب المقوالت المختلفة في تاريخ
األديان والفرق والمذاهب ،خاصة من اقتربوا من لوم السلطات على
تقصيرها أو ظلمها أو نهبها لخيرات المجتمعات .ومثل هؤالء
المثقفين لم يخل منهم مجتمع من المجتمعات ،لكن الكثير من
األصوات ال يكون له صدى بفعل القمع والمنع.
البقية ......................ص22
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التذوق والتحليل في األدب
| �أحمد علي حممد
ما ُ
ّ
يقع في ّ
التذوق والتحليل عمليتان
الروع ّأن
ُ
تغني إحداهما عن األخرى في ُمدارسة النتاجات
ّ
األدبية ،والواقع أنهما عمليتان متالزمتان ال تكاد
تنفصل الواحدة عن األخرى ،من أجل ذلك آضتا
ً
ّ
للتذوق مجال
ثنائية كسائر الثنائيات الفكرية؛ إذ
ووظيفة وإجراء ،وللتحليل مجال ووظيفة وإجراء؛
ُ
ُّ
ُ
ّ
التذوق باشتراطات
فمن حيث المجال يستقل
َّ
حتمية يبعث عليها التواصل والتفاعل اللذان
يحدثان عادة بين النتاجات األدبية الحية وقرائها،
ّأما التحليل فمنوط باألفهام واالستيعاب وإدراك
المقاصد والمغازي التي ترمي إليها نتاجات األدب
األصيلة.
ٌ
للتذوق سبل عدة للتحقق ،أظهرتها قدرة
النتاج األدبي على التخييل األدبي ،ذلك ّأن الخيال
ّ
ّ
الذي يولد الصورة في النص األدبي ليس بشيء ما
ً
لم يتسرب إلى القارئ نفسه ليحدث أثرًا تخييال،
ّ
يكون رصيدًا لديه يسعفه على التفاعل والتواصل؛
ّ
ّ
أي إن القدرة الخيالية في النص ،تتحول إلى
رصيد تخييلي في نفس المتلقي ،ليبلغ التفاعل
ّ
مداه ،وعليه إذا عجز النص عن أداء هذه الوظيفة
ً
استحال شكال ميتًا لفقدانه قوة التخييل والتأثير،
ّ
ّ
واألصل في النصوص المكينة في باب الفن أداء
وظيفة تخييلية في األساس ،وإال فكيف يحدث
ّ
ما نسميه التفاعل بين النص والقارئ ،والطريف
ّ
ّأن القوة التخييلية التي تبثها النصوص األصيلة
في نفوس قرائها ،ال يمكن أن تبلغ غايتها من
ُ ٌ
ومحال أن تنهض صورة من
دون طاقات عاطفية،
دون عاطفة ،من أجل ذلك كان التخييل ممزوجًا
ّ
التذوق.
بالتعاطف شرطًا من شروط
ّ
ٌ
التذوق األدبي إذن ضرب من التفاعل يبلغه
المتلقي بطريق التخييل ،يرمي في آخر األمر
ّ
إلى الشعور باللذة والمتعة ،وهو أقصى ما ترمي
ٌ
ومعلوم ّأن التلذذ واالستمتاع
إليه اآلداب الحية،
مسألتان لصيقتان بالوجدان ،وهما يسدان حاجة
اإلنسان على الدوام إلى الجمال ،ال بل ّإن األدب له
ّ
اللذة ،وكما ّأن الغذاء ُّ
يسد
غايات كثيرة منها بلوغ

ّ
حاجة اإلنسان في العيش ،إال أنه من جهة ثانية
منوط بضرب من االلتذاذ؛ بيد َّأن األدب يحقق لذة
من نوع آخر ،لذة تنتشي بها الروح ،ويتفتق عنها
شعور سام يفضي إلى لون من االرتياح الناجم
في األصل عن تحقق التوازن بين عجز الوسيلة
في تحقيق المرام ،والقدرة على الظفر بالحاجة
بطريق التخييل ،ومن هذه الجهة قيل َّإن الحاجة
إلى الفنون عامة واآلداب خاصة ستنتفي إذا ما
بلغت المجتمعات البشرية قمة توازنها ،وهذه
أي حالَّ ،
المرحلة لن تتحقق على ِّ
ألن الحاجات في
تزايد مستمر ،والوسائل في عجز دائم؛ لذا ستبقى
اآلداب تفعل فعلها في تحقيق ذلك الضرب من
التوازن.
ٌ
أما التحليل األدب��ي فإجراء عقلي لتحقيق
الفهم ،وهو مع التركيب يمثالن طريقة متكاملة
من طرائق البحث لبلوغ المعرفة ،والنتاج األدبي
َّ
عامة يستوجب التحليل :أي تفكيك النص إلى
أجزاء أو وحدات إلدراك العالقات الناظمة بينها،
بغية الفهم العميق ،والتحليل بحاجة إلى
التركيب؛ إذ ليس هنالك تحليل من دون تركيب،
ألن الفهم ال يتحقق إال من خاللهما مجتمعين،
ّ
وإلظهار إجراء التحليل النصي نعرض شاهدًا من
شعر امرئ القيس ،نكتفي ببيت واحد ،بوصف
البيت في الفهم النقدي القديم يستقل بلفظه
ّ
ومعناه ،أي إنه نص ،يمكن أن يقوم عليه تحليل
وتركيب ،يقول امرؤ القيس في مطلعه المشهور:
َ
َ َْ
ومنزل
بيب
ِقفا نب ِك ّمن ذكرى َّح ٍ
ِ
فحومل
خول
ِ
بسقط اللوى بين الد ِ
صحيح ّأن الشاهد هنا بيت مفرد ،ولكنه
م��ن حيث البنية شكل نصي م��رك��ب ،ل��ذا كان
تفكيكيه ض��رورة للوقوف على عالقات باطنية
تسعف على فهمه فهمًا عميقًا ،ومن هذه الناحية
ّ
َّ
يمكن النظر إلى وحداته اللغوية بصورة منفصلة
ّ
للكالم على خواصها ،ومن ثمة النظر إلى العالقة
المجاورة ،وعليه تنهض
التي تنظمها بالوحدات
ً
الصيغة الفعلية (قفا) وح��دة لغوية تحوج إلى

ّ
والداللية؛ إذ ّ
النحوية ّ
تكون من
إدراك خواصها
منظور ّ
النحو جملة فعلية قوامها (فعل أمر +
فاعل) ،وهذه الجملة طلبية إنشائية تستلزم جوابًا،
ّ
ومن ناحية ثانية تتأسس عليها حركية النص؛
أي االبتداء بصيغة فعلية ،على اعتبار الفعل من
ّ
منظور النحو حدثًا ُمقترنًا بزمن ،وعليه انطوت
ّ
الصيغة الفعلية التي ابتدأ بها النص على تضاد
أفضى إلى ضرب من التكامل ّ
الداللي من جهة ّأن
فعل األمر من حيث وظائفه الداللية يحيل على
اإلنشاء ،وبنيته زمانية حركية تفضي إلى اإلخبار،
لتجتمع في صيغة األمر هنا سمتان :اإلنشاء الذي
هو ضد اإلخبار ،والحركية التي يستلزمها الحدث،
ومحال أن يكون هنالك ح��دث من دون إخبار،
من أجل ذلك اجتمع في الفعل اإلنشاء واإلخبار،
ليتحقق فيه مبدأ التضاد في أدق معانيه ،هذه
ّ
هي خاصية ال��وح��دة اللغوية (ق��ف��ا) ،وه��ي في
الوقت نفسه مرتبطة بالوحدة الثانية (نبك)
موفولوجيًا ،لتأسس عالقة نحوية وداللية في
وقت واحد بينهما؛ إذ جملة (نبك) جواب للطلب،
والذي يلفت االنتباه في فاعل (نبك) إحالته على
ُجماعة بمن فيهم المتكلم؛ أي نبك نحن ،في حين
أخرج المتكلم في الصيغة السابقة (قفا) من حيز
الفاعلين ،ليلعب دورًا يضمره الكالم وهو دور اآلمر؛
أي الذي يأمر صاحبيه بالوقوف ،وما هو مضمر من
جهة الداللة هو مشارك في الفعل ،ليكون هنالك
آمر وفاعل؛ إذ ألف االثنين في قوله (قفا) فاعل في
ً
التركيب ،وليس فاعال في الداللة ،ذلك ألن الفاعل
في الداللة يقف وراء الفاعل في التركيب ،والفاعل
من جهة الداللة أقوى من الفاعل في التركيب،
ألنه هو الذي يأمر في تحقيق الفعل ،مما يشي
باشتباك الداللة ،مع التركيب من جهة من قام
بالوقوف واآلمر بالوقوف ،ليكون هنالك مستويان:
أمر الوقوف ،وتحقيق األمر ،وهذا في واقع األمر
ضرب من المشاركة في إنجاز المعنى الذي ُع ّد فيه
امرؤ القيس مخترعًا لصيغه مشهورة في ابتداء
ّ
القصيد ،فقيل :إنه أول من وقف واستوقف وبكى

العقم الفكري الثقافي العربي
القراء فهناك  %26يقرأون أقل
يدلل الدكتور عبد اللطيف ياسين
من ساعة يوميًا ونحو  %35بين
قصاب على ما أسماه «العقم الفكري
ً
ساعة وساعتين.
الثقافي العربي» بمؤشرين :أوال
لكن الباحث ياسين يذكر
اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير
نقطة مضيئة في كتابه الصادر
حيث لم يبلغ لدى الدول العربية كافة
هذا العام وهي وج��ود موافقات
إل��ى  %1,2فيما وص��ل في الكيان
العلم والعالم والفطرة والفكر تجاه
الصهيوني إلى  %1,8وثانيًا وصول
العصور العربية وأزمنتها بدءًا من
عدد الدوريات العلمية الصادرة عند
الجاهلية تراثًا وميدانًا وحتى يوم
العرب جميعًا إلى  173دوري��ة فيما
الناس هذا.
وصل في فلسطين المحتلة إلى 370
الكتاب في  320صفحة من
دورية.
القطع الكبير وفيه تعب علمي
يضاف إل��ى ذل��ك أن استبيانًا
وع��ص��ف ف��ك��ري وم��وه��ب��ة ف��ذة
منظمًا أجري لمعرفة مشكالت القراءة
ّ
عند الشباب في إحدى الجامعات العربية بين أن  %20وتجليات ال يأتي بها إال من حباه الله مكنة العزم ومقدرة
ممن شاركوا في االستبيان ال يقرأون مطلقًا باستثناء القول وحذق التحليل تحليقًا في عوالم الواقع العربي
مقرراتهم الدراسية وهناك عشرون بالمئة أخرى تقرأ تاريخيًا ومعطيات وبشرًا وانهمامًا بالوطنية والقومية
مراجع في ميدان اختصاصها فقط أما درجة القراءة عند واإلنسانية.

واستبكى.
والوحدة الثالثة في النص شبه الجملة (من
ذكرى) وحرف الجر(من) هنا ّ
تشرب معنى حرف
الجر (على) ،وقد قال الجوهري في الصحاح »:بكيته
وبكيت عليه واحد « بمعنى يتعدى الفعل بكى
ّ
عنده بنفسه وبحرف الجر (على) ،أما النص اآلنف
فقد تعدى فيه الفعل بكى بـ (من) ،وهذا أدخل في
التشريب كما قلت ،ثم قال( :حبيب ومنزل) ،فقدم
ّ
الحبيب على المنزل لصلة الحبيب بالنفس ،ألنه
أقرب ،فجاء التقديم بغرض التخصيص ،وأما قوله:
(بسقط اللوى بين الدخول فحومل ) ففيه إشارة
غير معينة إلى موضع المنزل الذي كان سكنه
الحبيب ،والسقط مستدق الرمل ومنقطعة ،وهو
ليس مكانًا بل صفة للفضاء الذي ُبني فيه ،وقد
اعتاد األعراب ابتناء بيوتهم فيما يكون مستدقًا
أو صلبًا من األرض ،لتكون أكثر ثباتًا واستقرارًا،
ثم قال «بين الدخول فحومل» وليس في ذلك
تحديد دقيق لمكان المنزل لقوله «بين» إذ البينية
تشي بفضاء واسع ،وفي قوله «فحومل» خالف،
قال األصمعي»:فقوله بين الدخول فحومل» خطأ
ّ
ال يجوز إال بواو «وحومل» ،ألنه ال يجوز أن يقال:
رأيت فالنًا بين زيد فعمرو ،وإنما يقال :وعمرو .وقال
غيره :يجوز فحومل كما يقال :مطرنا بين الكوفة
فالبصرة ،فكأنه قال إلى البصرة.
وخالصة الكالم :يسعى ت��ذوق النتاجات
ّ
األدبية إلى بلوغ اللذة ،في حين يسعى التحليل
األدبي إلى فهم تلك النتاجات ،ومن الطريف ّأن
األدب وحده مما تشترك فيه قوتا ّ
التذوق والتحليل
إلبراز سماته وخصائصه الفنيةّ ،
ّ
ألن التذوق تفاعل
وتواصل وجداني مع نصوص األدب ،ال يتحقق إال
من خالل رصيد التخييل والتعاطفّ ،أما التحليل
فطريقة في الفهم ،والخطاب ُفيه يتجه إلى
العقل إلدراك المغزى ،في حين أدرك��ت خواص
ّ
التذوق ،أما التحليل
العلوم عامة بالتحليل من دون
ّ
والتذوق معًا فمن الوسائل األساسية في تحديد
سمات النتاجات األدبية.

إياد ناجي
وتفاحه األزرق
يواصل الدكتور إي��اد ناجي
مشواره ال��روائ��ي بحرص وعناية
بل اإلدهاش والمتعة عبر الجديد
وهذه رواية «التفاح األزرق» تسطر
ح��رف��ًا ج��دي��دًا ف��ي ع��ال��م ال��رواي��ة
السورية.
وتتسلسل ال��رواي��ة ب��األرق��ام
إلى ثالثة وثالثين حين قرأ الفنان
(شخصية الرواية) ذلك المقال ولم
يهتز أو يفيض؛ إذ كان قد عبر سالمًا
ً
أربعين عامًا من اإلساءات والتجريح فقط قلب شفتيه مذهوال للمرة األلف من
قوة الحقد البشري وحيويته يتفجر منذ األزل كبركان من دون سابق إنذار من
الصدور.
الرواية صادرة عن دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات اإلعالمية وهي
 202صفحة من القطع المتوسط.
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إلهام النار
حوار مع األستاذ إدريس آل قبع
حول الشعر والحياة ـ الفكر ـ الثقافة ـ األدب
| �سالم مراد
شاعر صوفي شفاف ،ولد في الموصل (الحدباء) نسبة إلى
المنارة التي بناها نور الدين زنكي قبل  850عامًا ،ومازالت إلى اآلن
بصمة المدينة في هذا العالم المترامي األطراف ،إنها الموصل أم
الربيعين والقلعة الصامدة في مختلف العصور واالزمان من أيام
اآلشوريين إلى اآلن.
الموصل :سنديانة التاريخ وصلة الوصل بين الشرق والغرب
على طريق الحرير ،فهي جارة نينوى وخرس آباد ،وموقع النمرود في
تمازجها الحضاري الرائع ..وهي مصدر الحياة في مائها المنساب
من نهر دجلة والخازر والزاب ،ونهر الخوصر.
تألقت الموصل في عصور شتى كالعصر اآلش��وري والعصر
المملوكي (الزنكي واأليوبي) ،وفي سائر عصور الدولة الحمدانية.
أنجبت لنا الكثير من الشعراء واألدباء والموسيقيين والمؤرخين
أمثال( :إبراهيم أبو إسحاق الموصلي – زرياب – ابن األثير ،وفي
عصور تالية ولدت لنا عبد الغفار األخرس (العباسي)  -والوأواء) في
القرنين السادس والسابع الهجري.
ضمن منظومة تاريخية جميلة نشأ األستاذ (إدريس آل قبع)
في مدينة عريقة أحبها ،قرأ تاريخها وتفاعل مع سكانها ،فشحن
ذاكرته بأحاديثهم الخاصة والعامة ،ومجالس سمرهم العامرة
بالقهوة الماجدة والحديث الثر.
ذات مساء بهيج كان لي مع األستاذ الطيب هذا الحوار:
س  – 1س��ؤال تقليدي بسيط عن ال��ب��داي��ة ..كيف ولدت
القصيدة؟
ج  - 1في المرحلة االبتدائية وفي الصف السادس توفي صديقي
(زهير الزهيري) في مشاجرة مؤلمة؛ تركت في نفسي حزنًا عميقًا
تجاوز عمري بسنوات ،ظل الظلم الذي تحول إلى قهر يرافقني،
وهذا ما جعلني أبتعد عن النشر؛ حيث تراكمت مخطوطاتي في
األدراج ،وتحت إلحاح األصدقاء واألقارب نشرت المجموعات التالية:
-1جراح وطن وبسمة فرح.
-2الطيف والقضبان.
وهناك بعض المنشورات في الصحف والدوريات العربية ضاع
معظمها
س – 2ما هي المراحل المهمة والفاصلة في حياة األستاذ
إدريس آل قبع ؟.
ج( – 2المجالس والمدارس) كنت مالزمًا للعلماء والشعراء وكبار
السن ،وكان والدي يقرض الشعر في المجلس العائلي ،ويدون
كتاباته في أوراق مختلفة أضاعتها والدتي ،أو ألقت بمعظمها
في نار التنور ،ظنًا منها أنها (مناشير) تخص السياسة ،ولم تكن
تعلم أن الشعر يولد في النار؛ إنها نار أمي التي ال تنطفئ ،لقد
كان تنورها المبارك يجود بالخبز الشه؛ حيث تقوم القصائد من
نارها وتحتفي بوجودها األنثوي وإلى ضفاف دجلة تطير القصائد
وتسبح في مياه الشوق؛ كان فرحي في السباحة والقفز ،ولم أكن
أخاف المصير والقدر القادم.
كانت أحداث السويس عام  1956قد أيقظت غفلتي ..سرقتني
من فرحي وأنا في المرحلة الدراسية المتوسطة؛ شاركت في الكثير
من المظاهرات؛ وتحمل جسدي الغض الكثير من سياط الشرطة
العراقية ،لكن أول حادثة اعتقال كانت في الصف األول االبتدائي
في مدرسة البيض؛ والبيض عندنا باب من أبواب الموصل وهي:
باب سنجار -2باب عراق -3باب القلعة -4باب جديد  -5باب
لكش  -6باب البيض -7باب الطوب
وكان عمي (عبد الرحمن علي) مدرس رياضة في مدرسة باب
البيض ،عندما خرجت المظاهرة العارمة إبان أحداث فلسطين عام
 ،1948فكنت معهم أرفع الصمونة على العصا وأهتف ،وصلت
المظاهرة إلى مركز (الباب الجديد) كانت الشرطة هناك  ،فأطلقوا
َ
ُقتل وجرح عدد من المتظاهرين ،واعتقلتني
النار على المظاهرةِ ،
الشرطة ،وتفرق الناس ،وبقيت وحيدًا أرفع الصمونة فوق العصا
والشرطي يستمر في ضربي ،بعدها استيقظت في نفسي قوى
كامنة بددت خوفي وقادتني إلى األمام.

س – 3حبذا لو يتكلم االستاذ إدريس عن المجالس الثقافية
بدأت مجالس الموصل بفقدان دوره��ا الريادي؛ ألن الطبقة
في مدينة الموصل ،فنحن لم نسمع بها وال نعرف عنها الكثير من الواعية المثقفة بدأت باالنسحاب من الحياة العامة إلى الذات
الشخصية في زمنًا ازداد األمر ً
التفاصيل
سوء ا من حيث ظهرت (الشخصانية)
ج – 3المجالس كان يقوم بما عدة عوائل يمثلون رموز المدينة وتراكمت االنفصاالت االجتماعية بشكل مخيف ،أدى إلى نمو
االجتماعية والثقافية ،كانوا ينظمون هذه المجالس في دورهم التسلط والعودة من جديد إلى دورة الظلم واليأس التي ال تنتهي.
ّ
وفي (الديوانيات) ،أذكر في هذا المقام بعض البيوت:
التصوف في شعر
س  – 5لماذا الحزن واألل��م والميل نحو
بيت الجليلي
األستاذ إدريس؟.
ٍّ
بيت العمري
متأت من واقع األمة ،واقع االحتالل والظلم والقهر
ج  – 5الحزن
بيت علي قبع
الملون من الداخل والخارج.
بيت الجى قاف
للحزن تاريخ طويل في صدر األمة من ك��وارث (هوالكو) إلى
بيت العيدي
الغزاة الجدد ،ومن سقوط رأس الحسين في كربالء إلى اليوم يظهر
بيت الحاج (محمد الرضوان) للفقه والدين والسنة الشريفة
الحزن في كل الفنون من غناء ورسم ونحت وموسيقى؛ وخاصة في
بيت (نوري أفندي الفخري) الذي استمر بعده نجله (عبد الوهاب العراق؛ حيث تكثر المجازر والمآسي بشتى أنواعها..
الفخري) القاضي الشرعي األول في الموصل.
كل شيء حزين في العراق حتى النخيل ،حتى الزهور-نكأت
إن هذه المجالس برمتها عبارة عن مراكز ثقافية واجتماعية جرحي يا أخي-أنظر إلى تمثال الحرية (لجواد سليم) ونصب األم
ودينية تناقش شتى العلوم ،وتدرس مختلف القضايا المتعلقة (لحكمت عبد الغني) تأمل..
بفض النزاعات وإصدار الموقف الموحد الخاص بكل قضية سياسية.
أنا من هذه البيئة وهي مني إن التربية الدينية أثرت في شعري..
س  – 4ما رأي االستاذ إدريس بالمشهد الشعري في مدينته إن األلم صيرني صوفيًا؛ وجعل دموعي حلوة المذاق وحروفي تطير
وفي العراق والمشهد العربي بشكل عام؟
في الهواء علها تجد الحقيقة ،علها تجعلني أهرب إلى عالم بعيد
ج  – 4الموصل جزء من العراق وبالتالي تحمل المشهد الشعري أعيش فيه زماني الخاص المتعلق بي وحدي عندما ال يكون الزمن
العراقي والعربي عامة .العرب يعيشون أزمة حرية ،تلك حبيبتي لي.
الغائبة التي حجبت شعري عن النشر ألعوام طوال.
ليست الصوفية بحالة محدثة إنها قديمة في صفائها وعمق
الشعر
فقد
حيث
كان للشعر وظيفة مختلفة عما نراه اليوم؛
بصيرتها وصدق محبتها وصحة سلوكها..إنها أقصر الطرق للوصول
بعض حواسه التي طالما حركت الشارع وأججته ،كانت(الشام) إلى الحقيقة .ولقد توفر للسلوك الصوفي أئمته كـ(إبراهيم ابن
تواكب الحدث وتشارك األمة آمالها وآالمها؛ فمنها انتقل شعري األده��م ومعروف الكرخي والجنيد البغدادي والشبلي والحسن
إلى العراق عابرًا كل الحدود والحواجز الشائكة.
البصري وعبد القادر الجيالني والسيد أحمد الرفاعي وأحمد البدوي
في العالم العربي أنت ال تستطيع االختيار بين قول الحقيقة أو الدسوقي )..وآخرون.
الدوران حولها ،وإذا كان الشعر مقياس الحالة الحضارية لألمة ،فهو
حاسة ما تدفعني إلى غور الجوهر؛ حيث الحقيقة الكلية
ً
يتقدم معها أو يتخلف عنها؛ فمثال قلت القصيدة قبل عقدين التي جعلتني أصمد وأتحمل آالم السجن وتعذيب المعتقل ..في
موجهًا الخطاب لقمة بيروت:
الصوفية سجن واسع واعتقال محبب يعيدك من جديد إلى العالقة
قمة الضعف يا َ
يا ّ
المساكين
حلم
مع الخالق؛ حيث تذوب الذات وتحلو المرارة وخاصة في قصيدة
ِ
أدميت قلبي وقد ضاعت سكاكيني
		
ِ
طيف األحبة (الديوان الثاني «الطيف والقضبان»):
ينتابني ّ
جزع
من
اليوم
قبل
الهم
		
يراودني في الليل طيف أحبتي
ٍ
تمرين
دون
سيأتي
ّأن البيان
		
فيحبس نومي ثم يطلق دمعتي
ِ
األحداث
بكل
تنبأت
بيت)
(114
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سعيد تقي الدين  ..الطائر المهاجر
| حكمت هالل
ُي ّ
عد سعيد تقي الدين علمًا من أعالم
األدب العربي الحديث في القرن العشرين،
وعلى مدى أربعين عامًا تقريبًا كان صاحب
الكلمة الوطنية والقومية الصادقة والحرة ،فهو
رجل المبدأ والحق ،ورجل األحاسيس المرهفة
لاَّ
الدافئة ،والشاعرية الخ قة المبدعة.
َّ
ً
ذكاء وفطنة ،وكان
كان  -رحمه الله  -يتوق ُد
ِّ
َّ
لاً
يوشح كلماته بعبارات هزلية جذابة ،وفض
عن ذلك كان فصيح اللسان ،عذب البيان ،دمث
األخ�لاق ،ممدوح السيرة ،طلق الوجه ،جميل
ّ
المحيا ،يحب العلماء والفقراء على السواء ،واسع
الصدرَ ،م َه َر في األدب ،وأجاد الكتابة في فنون
القصة والمسرحية والمقالة ،ومكانته العلمية
ال تحتاج إلى تفسير ،إذ لم تتجاوز حياته  -على
قصرها  -العام السادس والخمسين ،وحفلت
باإلنتاج األدبي والعلمي الغزير.
وقد َّ
تنوع إنتاجه وتعدد ما بين قصص
ومسرحيات ومقاالت ،الغالب عليها الثورة
على اإلقطاعية والطائفية والرجعية ،والعادات
والتقاليد البالية.
وقد حفلت معظم مسرحياته بالمواقف
الشعرية والغناء والموسيقا ،ولقد َص َ
��د َر
لسعيد تقي الدين أربعة عشر كتابًا تناول
فيها :المسرحية ،والقصة ،والمقالة ،وله أربع
مسرحيات )1( :لوال المحامي ( )2نخب العدو
( )3حفنة ريح ( )4المنبوذ.
َّ
وصدر له ست وثالثون أقصوصة موزعة
على أربعة كتب ،هي:
( )1الثلج األسود ( )2موجة نار ( )3غابة
الكافور ( )4ربيع الخريف.
وتتضمن كلها ث���ورة على اإلقطاعية
والرجعية .ومحورها اإلنسان اللبناني وصراعه
ضد السياسة العمياء والتعصب الديني ،فيها
شقاء وعناء ،ومخاطر ومغامرات ،وصراع حاد
بين الغني والفقير ،والنجاح والفشل .وتتسم
أقاصيصه بالخيبة والمرارة والفواجع ،وهي
أشبه باأللغاز واألحاجي.
وأص��در الكاتب ستة كتب في الخطب
والمقاالت األدبية والسياسية واالجتماعية
والمذكرات والرسائل والخواطر ،ظهرت كلها ما
بين عامي  .1961 - 1955وكانت كالتالي)1( :
ِّ
َّ
سيداتي سادتي ( )2تبلغوا وبلغوا ( )3غبار
البحيرة ( )4غدًا تقفل المدينة )5( ،رياح في
شراعي ( )6أنا والتنين.
وكانت هذه المقاالت في أغلبها سياسية
تدور حول الحزب الذي انتمى إليه ،وهو (الحزب
السوري القومي االجتماعي) ،وهي مقاالت
سياسية وطنية بامتياز.
سيرة حياته:
ينتمي سعيد بن محمود تقي الدين إلى
أسرة من بعقلين في قضاء الشوف بلبنان ،وهو
بكر أبيه محمود ،ولد في  15أيار  ،1904ولما
أصبح عمره خمس سنوات التحق بالمدرسة
َّ
الوطنية الدينية ،حيث تعلم فيها مبادئ
العربية واإلنجليزية والحساب وعلم الصحة

سعيد تقي الدين
والدين ،وقضى فيها سنتين ،وبعدها التحق
بمدرسة المعلم ملحم الخاصة بالصبيان،
وقضى فيها سنة واحدة.
ولما أصبح عمره ثماني سنوات التحق
بمدرسة القديس يوسف األنطونية ،وهي
معهد للرهبان الموارنة ،وكانت هذه المدرسة
ُ
تعلم العربية والفرنسية ،وفي عام  1916ن ِف َي
والده محمود إلى األناضول إثر وشاية مغرضة،
وترك وراءه زوجته زهية عبدالملك وأوالده في
الحدث ،ورغم الضائقة المالية االقتصادية
وغياب رب األس��رة ،ق��ررت ال��وال��دة بالتشاور
مع أعمام سعيد وأخواله بأن سعيدًا يجب
ُ
أن يستأنف دراسته ،فأرسل إلى الجامعة
األمريكية في ب��ي��روت ،وف��ي أثناء دراسته
ترأس جمعية العروة الوثقى من عام 1923
لغاية  ،1924ولما أنهى دراسته في الجامعة
األمريكية بعد ثماني سنوات وحصل على
الشهادة الجامعية ،خطرت على باله الهجرة
إلى جزر الفيليبين في عام 1925؛ حيث يقول:
ُّ
ُ
وم��ت  22سنة
عشت
وف��ي الفيليبين
ونصف ،وهناك عملت بالتجارة ،وفتحت محطة
لاً
بنزين وسينما ،وعملت بائعًا متجو  ،وواجهت
لاً
الموت في أكثر األحيان ،وأخيرًا ُع ِّي ُ
نت قنص
للبنان ،وتزوجت سرًا من السيدة بياتريس
جوزيف رغم اعتراض أهلي ،واعتراض أهلها،
الله يمحق التعصب ،ورزقت منها ابنة تدعى
ديانا (راجع كتاب غابة الكافور ص .)9-5
وأخيرًا عاد إلى لبنان في نيسان ،1948
وعمل مع ميشال سماحة بمكتبه الهندسي،
وبعدها انتخب رئيسًا لجمعية متخرجي
الجامعة األمريكية.
وفي عام  1951انتمى إلى الحزب السوري
القومي االجتماعي ،وخاض سعيد تقي الدين
أعنف المعارك السياسية والعقائدية من
موقع المسؤولية الحزبية كعميد لإلذاعة ،ثم
عميد للخارجية ،وأسس لجنة اتخذ لها اسم
(كل مواطن خفير) بهدف تجنيد فئات الشعب
لمقاتلة العدو الصهيوني وجواسيسه.
ثم هاجر هجرته الثانية إلى المكسيك

وكولومبيا؛ حيث انتهى به المطاف إلى موته
هناك.
في التاسع من أيلول عام  1958استقل
سعيد الطائرة إلى المكسيك ،وكانت روما
أول محطة ن��زل بها؛ حيث اجتمع بزوجته
وابنته ديانا ،وأبحر من إيطاليا إلى نيويورك
في الحادي عشر من أيلول ،وفي نيويورك
أمضى أسبوعين اجتمع خاللهما ببعض
األصحاب القدامى منهم :جو سالمة ،وهشام
الشرابي ،وجوزيف توماس ،وأخو زوجته ،ثم
استأنف سفره بحرًا إلى المكسيك؛ حيث كان
في استقباله لدى وصوله عدد من القوميين
االجتماعيين واألص��دق��اء ،منهم الكولونيل
األمريكي تشارلز أوس��ي��ون ،ونجيب دبغي
الذي استضاف سعيدًا صديق صباه األسبوع
األول من وصوله إلى المكسيك :ويبدو أن مناخ
المكسيك لم يالئم سعيدًا ،فأصيب بمرض
الفالج النصفي في الجانب األيمن من جسمه.
لاً
واضطر نزو عند رغبة األطباء االنتقال إلى
كولومبيا.
وف��ي أوائ��ل أيلول من ع��ام  1959سافر
سعيد إل��ى بارانيكيا في كولومبيا ،ومكث
فيها فترة ،ثم انتقل إلى جزيرة سان أندرس
فأصيب بنوبة قلبية وهو يستحم في البحر
وتوفي إثرها ،وذلك في  15شباط  ،1960فقرأ
عليه الفاتحة شيخ من البقاع ،ودفن هناك ،ولم
يزد عدد الذين َّ
شيعوا جثمانه عن العشرين
شخصًا ،كما تروي ابنته ديانا.
راجع أودفيك جريديني شيبوب (سعيد
تقي الدين :سيرته وإنتاجه).
ولقد كان لموت سعيد تقي الدين وقع
مؤلم في المحافل األدبية اللبنانية والعربية
والمهجر .فنعته الصحف الموالية والمعارضة.
وبعد عام من وفاته تشكلت لجنة إلحياء
سنوية سعيد تقي الدين بحفلة خطابية في
َّ
قاعة األونسكو في بيروت ،تكلم فيها :سعيد
عقل ،وفؤاد صروف ،وجبران حايك ،وعبدالله
سعادة ،وعبدالله العاليلي ،وأمين نخلة ،وخليل
تقي الدين .وعزفت ابنته ديانا على البيانو

ُ
ألحانًا حزينة شجية .وقد أزيح الستار عن لوحة
َّ
تذكارية لسعيد تقي الدين ،وتكلم يومذاك
الدكتور فريد حداد رئيس الجمعية آنذاك.
وبعد رحيل سعيد تقي ال��دي��ن تبارى
ّ
ّ
الكتاب والنقاد في الحديث عنه وعن مؤلفاته،
فكتب عنه عشرات المقاالت باحثون ودارسون،
َّ
مطولة في دراس��ة كتبه
وأع���دوا أط��روح��ات
وأعماله أمثال :أودفيك جريديني شيبوب،
وج��ان داي���ة ،فعرفه العالم العربي كاتبًا
قصصيًا متميزًا ،له منهجه الخاص في كتابة
الرواية والقصة القصيرة؛ إذ كان يكتب بوحي
من ذاته وإحساس صادق بما يجري حوله ،فهو
ملتزم بالقيم اإلنسانية الرقيقة ،والروح الطيبة
ّ
المحبة للخير والنفع الخاص والعام.
فكان أن احتل مكانة مرموقة بين أقرانه،
وأخذ يتألق ويشتهر فنه بين الناس الذين
كانوا يستمتعون بقصصه التي كان يستمد
عناصرها من واقع المجتمع اللبناني األصيل،
وينعمون بأسلوبه ال��رائ��ع وس���رده الطلي
َّ
وتصويره األخاذ ،ومنحاه األدبي الفريد.

المراجع :
- 1جريديني شيبوب أودفيك :سعيد
تقي الدين ،سيرته إنتاجه ،طبع مجلة فكر،
بيروت . 1969
- 2داية جان :سعيد تقي الدين األديب،
طبع بيروت . 1969
- 3داية جان :سعيد تقي الدين من
 ،1927 - 1921طبع بيروت . 1978
- 4المقدسي أنيس الخوري :االتجاهات
األدبية في العالم العربي الحديث ،طبع
الجامعة األمريكية ،بيروت. 1952 ،
- 5اليازجي كمال :رواد النهضة األدبية
في لبنان الحديث ،المطبعة المخلصية،
. 1962
- 6الزركلي خير الدين :األعالم ،المجلد
الثالث ،ص  ،101طبع دار العلم للماليين،
.1978
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الشاعر البردوني..أبصر ما لم يستطع المبصرون رؤيته
| عبد ال�ستار �إ�سماعيل.
إبداع شعري وأدبي متميز ألديب ذي قامة
شامخة ...عانى وكابد طوال عمره ما عانى وكابد،
إلى حد تماهت فيه القصيدة المنظومة والواقع
المعاش ....فالكلمة أدرك��ت المعنى والقوافي
أصابت كبد الحقيقة ..والنظم عبر عن صدق
المشاعر وحسن النوايا ليبلغ أعلى درجات اإلبداع،
حينما قرن الناظم أي الشاعر البردوني القول
بالفعل ،لتضحي القصيدة لديه ثائرة وفاعلة
بقدر ما هي معبرة وموثبة وناقدة وساخرة....
إلى أن تمكن ذلك الشاعر من إبصار الواقع بنور
قصائده عوضًا عن عينية اللتين أطفأ نورهما
المرض.
(عبد الله البردوني ـ قصائد مختارة ودراسات)
هو كتاب أتى ضمن سلسلة كتاب الجيب الصادر
مؤخرًا عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق.
والحقيقة هو أضخم من أن يستخدم ككتاب
جيب ،نظرًا لحجمه وعدد صفحاته التي زادت عن
 330صفحة من القطع الصغير و المتوسط لجهة
خط القصائد.
الكتاب هو من اختيار وإعداد الدكتور إبراهيم
الجرادي ،وتقديم الدكتور حسين جمعة ،وثمة
لكل من األستاذ خالد عبد الله الرويشان
تعليقان ٍ
جاء بعنوان ـ بين يدي البردوني ـ والثاني بعنوان
ـ الحارث بن الفضل الشمري ـ وهو من تقديم
الدكتور عبد العزيز المقالح .وهناك نبذة عن
حياة البردوني ومدرسته الشعرية التي انتمى
إليها ...وهذه النبذة هي إضافة بسيطة لكل ما
تقدم ،اعتمدت كباب يمكن من خالله الولوج
إلى أشعار البردوني وتقديمها للقارئ كقصائد
مستقلة بلغت حوالي  48قصيدة ،إضافة إلى
شرح عدد من المفردات في الحواشي والهوامش.
وكذلك التعليق على بعض تلك القصائد .ومنها:
ليالي الجائعين ـ زحف العروبة ـ من منفى إلى
منفى ـ من هواها ـ أمي ـ حراس الخليج ـ الربيع
والشعر .......الخ.
يقول الدكتور حسين جمعة في مقدمته ـ
أسئلة اإلبداع عند البردوني ...:وكل من يتناول
فرضية تبدل األزم��ان والمبدعون ،وتقنيات ما
أبدعوه ال يمكنه أن ينسى الكاتب المبدع والشاعر
اليمني والناقد والمؤرخ عبد الله الذي اشتهر
بلقب (البردوني) نسبة إلى بلدته التي ولد فيها
عام ( 1929وتوفي في  1999 / 8 / 30م).
....ف��ال��ب��ردون��ي على قبح م��ا أص��اب وجهه،
وحياته االجتماعية من أزمات ـ وال سيما في عهد
اإلمام (أحمد حميد الدين) الذي سجنه ـ لم يكن
يستقبل زمنه بالتأوه والحسرات وندب العثرات،
وإنما كان يستنهض الواقع والوجدان في إبداعه
المتجدد القادر على تجاوز الزمن الموارب ،ويولد
في النفس االستجابة تلو االستجابة ،وهو يطالعنا
بأسئلة الرؤية والموقف منذ بداية القصيدة دون
أن يقع في حالة المغامرة والمجازفة....
وأيًا كان الشكل الفني للشعر لديه لم يكن
مجرد شكل فني يستعيد اإلصغاء إلى الماضي،
ً
ويبعث في الوجدان العام ،إنما كان شكال فنيًا
يستحضر التاريخ والوجود لخلق ذاته في زحمة
الكالم العبثي .فال عجب بعد هذا كله أن يكون
من أبرز مؤسسي اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين،
ومن ثم انتخب رئيسًا له في مؤتمره األول.
والبردوني يستحق ذلك وأكثر وهو الذي نال
جوائز عدة مثل (جائزة أبي تمام في الموصل عام
 1971م وشوقي في القاهرة ( 1981م) واألمم
المتحدة (اليونسكو) ( 1982م) ومهرجان جرش
الرابع في األردن ( 1984م) وسلطان العويس في

اإلمارات ( 1993م).
وقد عني الدارسون بدواوينه كلها ،إذ بلغت
اثني عشر ديوانًا ،مثل (من أرض بلقيس ،وفي
طريق الفجر ،ومدينة الغد ،ولعيني أم بلقيس،
والسفر إل��ى أي��ام الخضر ،ووج��وه دخانية في
مرايا الليل ..،وجواب العصور) ،كما عنوا بأبحاثه
ودراساته التي بلغت ثماني دراسات منها (رحلة
الشعر اليمني قديمه وحديثه)( ،الثقافة والثورة)
(أشتات) .وكان نتاجه األدبي والثقافي في مدار
ً
رسائل علمية للماجستير والدكتوراه ،فضال عن
ترجمة قسم من ذلك اإلنتاج إلى لغات عالمية
شتى كاالنكليزية والفرنسية.
 ....إن المتلقي يذهل من تجربة البردوني التي
صاغها في قصائده ،وهي تجربة تؤكد ذاتها
مشروعًا ثقافيًا وطنيًا وقوميًا .....فالبردوني تحمل
مسؤوليته الكبرى حين اقتحم شعره المخاطر
وعبر عن القضايا الكبرى ،وال سيما قضية االنتماء
إلى الهوية (العروبة) وقضية فلسطين ...فأي
قضية كانت عنده مصدر مادة إبداعية تستلهم
الرغبة في التعبير ،والبحث عن الحلم المنشود
الممثل بوحدة العرب الكبرى.
فالشاعر يحس بغربته المرة ،وهو يبحث عن
هذه الوحدة فتمتلئ نفسه بفرح لقاء سورية
ومصر في ( 1958 / 2 / 22م) فينطلق لسانه
بالبوح عن ذلك ،وقد الذ بجوهر الرؤية فالشاعر
يرى أن صنعاء غدت إحدى روابي دمشق ،وكأن
سورية ومصر في م��أرب .ومما قاله آن��ذاك في
قصيدته (زحف العروبة):
أترى ديار العرب كيف تضافرت
فكأن صنعا في دمشق روابـــي
وكأن مصر وســــوريا في مأرب
علم وفي صنعا أعز قبــــــــــاب
القى الشقيق شقيقه ،فاســـــــألهما
كيف التالقي بعد طول غياب؟!
وفي قضية فلسطين كتب قصيدة تحريضية
الهبة تنتمي إلى أدب المقاومة ..يقول في قصيدة
(يوم الميعاد):
يا أخي ،يابن الفدا ،فيم التمادي
وفلسطين تــنادي وتنــــادي؟!
....عـد إليها ،ال تقل :لم يقترب
يوم عودي ،قل أنا يوم الميـعاد
ّ
ويعد الدكتور جمعة أن شعر البردوني قد
ً
اتسم بالحداثة فضال عن أنه يملك رؤية شعرية
تعبر عن الوجدان الجمعي لألمة ،وهو ما يعرف
بالحداثة حداثة الرؤية ،وكان السياب قد سبقه
إلى هذا ،وتأثر به ،كما تبدى للدكتور جمعه......
ليعبر بها عن مخزونه العاطفي ،ويعلن للمأل
ً
قدرته على مجاراة المبصرين قائال لهم :إنه قادر
على أن يأتي بما لم يأتوا به.
أما خالد الرويشان فقد استرسل في الحديث
عن البردوني منقبًا عن مآثره المتعددة ،ومنها
كما يذكر الرويشان أن كان البردوني محبًا لوطنه
متشربًا معاناة شعبه ،ولذلك فإنه كان يدفع من
قوته الخاص أثمان دواوينه وكنبه ،وحتى يتم
بيعها للجمهور بأقل من سعر التكلفة ،وفي
أحيان كثيرة بأثمان زهيدة ال تكاد تذكر.
ويسرد قصة أو أكثر للبردوني في رحلة عذابه
وصراعه مع المرض والفقر والجوع.
منها أنه عندما قدم من قريته البردون .إلى
المدينة ليتعلم في مدارسها ،هجم عليه الصبية
وأبرحوه ضربًا ،فهرب منهم واختبأ تحت قبة ،وأخذ
يطلق أصواتًا مخيفة تشبه أص��وات العفاريت

ليخيفهم حتى يصرفهم عن أذيته ،لتنجح
بذلك خطته.
هل هنا أو هناك غير جــــذوع
غير طين يضج ،يعدو ويقعــي
لوعبرت الطريق عريان أبكي
وأنادي ،من ذا يعي أو يوعــــي
وبعد خروجه من قبة النجاة .يذهب لتسلق
(المقشاشة) ليأكل من ما زرع في داخلها من
الفجل والبصل ما يكفي إلسكات جوعه .وكيف
امتلك الشجاعة ليقفز من فوق سورها العالي،
وكيف فاجأه القشام صاحب الحقل وأنهال عليه
بوابل من الشتائم بعد أن أوسعه ضربًا وليلقيه
بعد ذلك خارج السور.
كان يبدو كصائم ما تعشى
الماليين فيه ،جوعى وعطشى
وبعدها يقصد أح��د المساجد ألداء صالة
المغرب .وأثناء قيامه بالوضوء في وسط بركة
الماء الصغيرة؛ حدث له ما لم يخطر على بال
المدينة برمتها!! أن فاجأه أحدهم بالضرب ،ضربًا
مؤلمًا ومبرحًا ...ولعله ردد (ملعون أبو الشعر في
هذه البالد ..ملعون أبو الهجاء) فقد كان الالطم من
أعيان المدينة وأثريائها .وكان الفتى المغترب
قد هجاه ببضعة أبيات قبل بضعة أيام .وبعد أن
أحس ذلك الرجل بالندم على فعلته الشنعاء تلك
أعطاه خمسة رياالت فضية ...كانت فرحة الفتى
ً
الكفيف بذلك أكبر من آالمه وأحزانه ،وظل طويال
يتذكر بحبوحة العيش التي أمضاها ألسابيع
بكنزه الصغير ..الرياالت الخمسة !.
هو الشر ملء األرض والشر طبعها
هو الشر ملء األمس واليوم والغـــد
خيـــــــب
وهذا غبار األرض آهات
ِ
وهذا الحصى حبات دمع ُمجمـــــــد
ويذهب الرويشان إلى أن البردوني لم يكن
مجرد عابر سبيل في حياتنا .فإنه شاعر كل
العصور .إنه شاعر األلف عام الماضية على األقل،
ً
ويحسب أن زمنًا طويال سيمر قبل أن تعرض
اليمن شاعرًا آخر يمكن أن يرتقي هذه الذرى التي
حلق البردوني في أجوائها ،وقد كانت ذرى صعبة
مستحيلة على المستويين اإلبداعي واإلنساني.
أما الدكتور عبد العزيز المقالح فيحاول في
تقديمه للبردوني إجراء مقارنة ما بين البردوني
ً
وعميد اللغة العربية طه حسين قائال:
 ....وكما انتقل الطفل الضرير طه حسين ـ مع
الفارق ـ من قريته إلى «القاهرة» ،انتقل الطفل
عبد الله إلى «ذمار» ،وفي مسجدها تعلم شيئًا من
أصول الدين وقدرًا من علوم اللغة على الطريقة
التقليدية ،وحين بدأ يعي ما حوله ويتنبه إلى قلة
الزاد الفكري في مسجد ذمار ،أخذ يعاند ويكابر
ويعادي ،يهجو ،ويسجن ،ويجوع ويتعذب.
وكما سافر طه حسين ـ مع الفارق ـ من القاهرة
إلى باريس ،سافر عبد الله من ذمار إلى صنعاء،
ذهب ضرير مصر يدرس في السوربون ،وذهب
ضرير البردون ليدرس في دار العلوم.....
وشاعرنا البردوني رغم محافظته على األسلوب
البيتي في القصيدة وهو المعروف بالعمودي،
شاعر مجدد ليس في محتويات قصائده فحسب؛
بل في بناء القصائد القائم على تحطيم العالقات
اللغوية التقليدية ،وابتكار جمل وصيغ شعرية
نامية ،صحيح أن إيقاعه كالسيكي محافظ،
لكن صوره وتعابيره حديثة ـ تقفز في أكثر من
قصيدة ـ وبخاصة في السنوات األخيرة إلى نوع
من السريالية تصبح فيه الصورة أقرب ما تكون

إلى ما يسمى بالالمعقول.
ُ
ينظم في ديوانه «من أرض بلقيس»:
يـــا شـــــاعر األزهار واألغــــــــــصان
هــــــــل أنت ملتهب الحشا أو هــــــــــاني
هـــــل أنت تبكي أم تغرد في الربـــــــــى
أم في بكـــــاك معـــــــازف وأغـــــــــاني
 ...شيء آخر برع في البردوني شاعرًا ،غير
القصص الشعري ،ذلك هو الحوار ،الدراما ،ولعل ما
كان ينقص القصيدة العربية في معمارها الفني
التقليدي هو قدر حقيقي من الدرامية ..وهذا ما
توفر في شعر البردوني وفي دواوينه األخيرة
بصفة خاصة ،فال تكاد تخلو قصيدة من الحوار
المباشر وغير المباشر:
َ
مــت ؟ كنــت ُ(بخيـــــتًا)
ول��ك��ن مــتى
فـــــــــصرت شعوبًا تسمى ُبخـــــيتً
 ..وبالرغم من أن العالم الشعري بدأ ينهار من
حولنا في شتى األقطار وفي أرجاء المعمورة ،إال أنه
عنده يبدو أصلب عودًا أو أكثر مواجهة لالنهيار.
ليس البردوني شاعرًا فحسب بل هو ناقد
أدبي وكاتب اجتماعي ،وتكاد الكتابة النقدية أو
المدرسة االجتماعية ـ في األيام األخيرة ـ تكونان
صلته الوحيدة بالمتلقي بعد أن جف ضرع الشعر
أو كاد ،وهو جفاف مؤقت يعود إلى رتابة الواقع،
والرتابة بالنسبة إلى الشاعر والشاعر السياسي
خاصة
مثل العدو التقليدي فتكرار األشياء يعني
تكرار الحديث عنها ،والتكرار على أهميته يفقد
الشعر بالغة التعبير وسحر األداء.
وشاعرنا البردوني ليس الوحيد من بين
الشعراء المعاصرين الذين لم يقصروا إنتاجهم
على الشعر وحده ،فقائمة الشعراء الناثرين أكبر
من أن تحصى كـ أدونيس وصالح عبد الصبور ،نزار
قباني ،أحمد عبد المعطي حجازي وآخرون.
ويختم الرويشان في مقدمته التي كتبها عن
البردوني في  9يناير سنة 1979بوضعها ال تزيد
عن كونها محاولة لكشف اللثام ،عن وجه
ثوري عنيف في ثوريته ،جريء في مواجهته،
شاعر يمثل الخصائص التي امتاز بها شعر اليمن
المعاصر والمحافظ في الوقت نفسه على كيان
القصيدة العربية كما أبدعتها عبقرية السلف،
وكانت تجربته اإلبداعية أكبر من كل الصيغ
واألشكال.
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قراءة في كتاب

(بؤس المعرفة في نقد الفنون البصرية العربية)
عبد اهلل ابو را�شد
أقل ما ُيقال في كتاب (بؤس المعرفة في
نقد الفنون البصرية العربية) لألديب والباحث
الفنان «طالل معال» أنه مجموعة من المطارحات
النقدية كتبها في أزمنة متواترة ،وتالمس قضية
مهمة في حياة العرب الثقافية والفنون الجميلة
التشكيلية خصوصًا ،وجمعها في دفتي كتاب
متسلسلة وموحدة الموضوع والرؤية االستشرافية
التي تقوم عليها فكرته من تأليفه .ميدانها ثالثة
ً
مفردات أو قل مصطلحات تالمس الفنون البصرية
بعامة والعربية بخاصة ،أال وهي (الفن والصورة
والنقد) كميادين معرفية من عائلة ثقافية
واح��دة .تجوب الواقع الفني التشكيلي العربي
ومفاتن الصورة والنقد بعين الناقد المتبصر
والعارف لواقع الحال ،ويتوخى للفنون البصرية
العربية بمستقبل أفضل لها في حفريات الثقافة
العالميةُ .
والمعبرة في الوقت ذاته عن ذات عربية
ُ
باحثة متأملة ،تحاول أن تطرح اسئلة محددة،
وترنو من اإلجابة المنطقية عنها ببصيرة الباحث
وليس ببصره وحسب.
يتجلى ذلك من خالل متابعتنا لقراءة فصول
كتابه وعناوينه المتعددة ،والتفكر في محطات
غوصه ُ
المعمق في مؤتلفات النصوص البصرية
العربية ،ومقاربتها بنصوص اآلخرين في الضفة
الثقافية األعجمية ،وتبيان حالة الهذيان البصري
والفن والنقد التشكيلي العربي ،التائه في
مساحة االغتراب عن محيطه االجتماعي ،وتصحره
الفكري والجمالي وجموده ،ووقوفه على أطالل
الهوية والخصوصية والتراث والحداثة .ومقاربته
ُ
الترصدية والعقالنية بكثير مما كتب وأنتج من
ُ
فنون بصرية عربيًا مع مثيالتها في العالم شرقا
وغربًا ،والنقد الفني خصوصًا .ومحاولة ما ُيمكن
إنقاذه في دائرة المعارف البصرية وذائقة الرؤية
العربية ،والمشتغلين في مدارات مجرتها النقدية،
كتابة صحفية وأكاديمية ومؤلفات ذات العالقة.
لتطال المهتمين من جمهور الفن التشكيليين
والعابرين في محترفات الفنون العربية والعالمية
ً
والمحلية ،وص��وال إلى رسم معالم رؤى وأفكار
وتنظير مثيرة للجدل وال��ح��وار ،ومفتوحة على
موائد العين البصيرة والمبصرة ،والمتأملة في
تلمس النقاط المضيئة وأدامتها وتصعيدها
إيجابيًا خطوة إلى األمام ،وكشف عيوب النقاط
ُ
المعتمة وتجاوزها ،وردم الهوة الحاصلة ما بين
الفن والصورة والنقد ،والمشتغلين في واحتها
أكاديميًا وتسويقًا وصحافة وإعالم؛ والسير في
خطوات ُمغايرة تنير الطريق للفنانين والنقاد
وكتاب الصحافة التشكيلية متعددة الوسائط
التقنية بآن معًا.
يولي الكاتب األهمية القصوى للنقد الفني
التشكيلي كلغة سرد تحليلية بوصفه فنًا قائمًا
بذاته ،وإنتاجًا معرفيًا قائمًا على إع��ادة رسم
مالمح النصوص البصرية بالكلمات؛ ورافعة للفن
والصورة التشكيليةُ ،
ومساندًا قويًا ومتينًا يسعى
إلى تطوير أدوات الفن التشكيلي وتقنياته،

ُ
ومنتجيه على ق��دم المساواة مع تطور آليات
النقد والنقاد ،ومساهمتهم الالحقة في ترميم
الهوة التاريخية الحادثة ما بين النقد والفنانين
التشكيلين المنتجين ،وجمع مكونات االبتكار في
سلة معيارية واحدة ،متكاملة الرؤى والعالقات
البينية واألدوات ومحددات اآلفاق المأمولة لكل
منها في دعم اآلخر بال قطيعة معرفية ،وتنابذ
وأحقاد؛ وخلق بيئة فكرية وجمالية ومساحة
تنظير واسعة متسعة للجميع ،وق���ادرة على
توصيل األث��ر الطيب لجمهور الفن والتلقي
والمشتغلين في واحة االبتكار العربي ،والبصرية
بصورة خاصة.
الكتاب شذرات معرفية في مقاالت منفصلة
في عناوينها البالغة نحو اثنين وثالثين عنوانًا
ّ
تسوغان ماهية
فرعيًا ،مسبوقة بتوطئة ومدخل
الكتاب وكينونته ،وأسباب صدوره من وجهة نظر
الكاتب الشخصية .موحدة في موضوعها الرئيس
المتجلي في عنوان الكتاب «بؤس المعرفة في
نقد الفنون البصرية العربية»؛ الذي كان سببًا
كافيًا ُ
ومقنعًا في إبحاره وغوصه بأحواض الفنون
البصرية العربية واألعجمية من بوابة النقد
الفني؛ ُ
ممسكًا أدواته المعرفية وخبراته الثقافية
متعددة المشارب ،والمتناسلة من ميادين األدب
وفلسفة الفن والصحافة المكتوبة والمرئية،
وعلوم اللغات العربية والعجمية؛ وعمله الفني
واإلداري في مواقع ومناصب متعددة األماكن
ً
والجغرافية؛ فضال عن اشتغاله من داخل البيت
الفني التشكيلي العربي واألعجمي كمنتج ومنظم
ألنشطة ون��دوات ،وإعالمي باحث ،فاتحًا األبواب
على مصراعيها في مكاشفات نقدية مع الذات،
وذات اآلخر في المستوى الثقافي نفسه؛ من خالل
توضيحه لمفاهيم الفن والصورة والنقد خصوصًا،
ُمبرزًا أهمية النقد االستثنائية في حياتنا العربية
السيما في مقارباته اإلنسانية التي أمست ضحية
العولمة فائقة التقنيات واإلمكانيات؛ وإتباعه
أسلوب التحليل العيادي السريري لواقع النقد
والنقاد العرب ،قياسًا إلى نقاد الغرب األوربي
واألمريكي وسواهما؛ وم��دى محدودية الكلمة
المكتوبة تفاوتًا مع الصورة البصرية المرئية
عبر وسائط االتصال الحديثة والمعلوماتية
ُ
الكاسحة ،التي تحاول التهام كل ما هو إنساني
ً
في مجرة فتنتها البصرية؛ متوصال في متن
الكتاب إلى ضرورة دراسة التراث النقدي العربي
المكتوب برمته ،ومراجعته بمختلف أقالمه وزمنه
وأيديولوجياته الثقافية ومذاهبه الفنية وتياراته
السائدة الجامدة منها والمتحركة؛ والسعي بعد
تلك الدراسات إلى خلق مناخ نقدي عربي معافى
وفاعل وجاد ُ
ومخلص لتراثه وتاريخه .متكئًا بذلك
على مقولته( :إن الفنون هي لغة الثقافة الحاضرة
في سياقاتها البصرية المعاصرة ،وبحاجة ماسة
إلى أدوات وآليات تقنية نقدية تتجاوز النمطي
والتقليدي) .وبالتالي تتطلب الدخول ُ
المعمق في
ماهية النصوص البصرية العربية ،ورصد ترجمات

طالل معال .اديب
المحسوس البصري المستندة على تنوير العقل
والعين المبصرة ،وع��دم االكتفاء بالترجمات
االنطباعية الذاتية بمرئيات المحسوس البصري
العابرُ .ويميز (ط�لال معال) م��ا بين الكتابات
الصحفية والنصوص النقدية المنهجية العربية،
ويضع الترجمات عن اللغات األجنبية في خانة
المتهم غير البريء في مآل ما وصلت إليه حال
النقد الفني العربي لدينا .النقد الذي ال ُيعير
المتغيرات الكونية والتطور التكنولوجي أية
أهمية ،وبالتالي يبقى أسيرًا ألنماطه التقليدية
في النقد.
وف��ي مقارباته التحليلية ما بين الكتابة
النقدية العربية مع نظيراتها األعجمية؛ يرى
أن ام��ت�لاك زم��ام ال��م��ب��ادرة ف��ي عالمنا العربي
ً
أمسى ممسوكا بيد تجار الفن الذين يحتكرونه
ً
وإنتاجا وإعالمًا وتسويقًا وبطانة صحفية،
ُمنتجًا
ومحصورة بأفراد بعينهم ،وليس بمؤسسات
أو كيانات ثقافية تشكيلية؛ متجاوزين حدود
المنتج وطاقات الفنان ُ
المنتج وتجاربه الذاتية
على حساب تسويقهم التجاري .وهذه الحالة
تطال جميع البنى التحتية للفنون من مؤسسات
واتحادات ونقابات وأكاديميات ،وجماعات ،ومراكز
فنون وسواها .ويرى بأنه ال ّبد من تشكيل كيانات
ثقافية تشكيلية قائمة على مولدات التفكير
البصريُ ،
والمحصنة بإمكانيات نقاده الجادين،
التي ستؤدي بال أدنى شك إلى ممارسة دورها
المنشود في خلق بيئة ثقافية مواتية لحفريات
المعرفة البصرية العميقة ،والمنعكسة بالضرورة
على تجليات النصوص البصرية فنًا وصورة ونقدًا؛
والمبتعد بطبيعة الحال عن الشحن العاطفي
المشدود بأسئلة األنا والذات والهوية والخصوصية
وإلى ما هنالك من تعبيرات؛ كياناته التشكيلية
المفترضة منطلقها المفاهيم العولمية التي كان
للقائمين عليها كسب السباق في احتواء الفن
والفنانين والنقد ،وخلق بطانة مالية وتسويقة

وثقافية جبارة لصناعة النجوم ،بوصفها أنماطًا
سائدة في مجتمعنا العالمي ال��راه��ن؛ والتي
جعلت من الفنون جميعها والتشكيلية خصوصًا
مجرد سلعة تجارية ،لها ماركة ُمسجلة في سوق
البورصة العالمية .ومن هنا يجد (مؤلف الكتاب)
بعد رص��د أمثلة ومقاربات للمنتج التشكيلي
والنقدي محليًا وعربيًا وعالميًا ،أنه ال ّبد لنا كعرب
أن نتكيف ونتساوق مع الواقع الثقافي البصري
العالمي القائم ،والمحكوم باحتكار المؤسسات
العولمية الكبرى وأال نبقى معزولين ومأزومين
بمعيقات مفاهيم الحرية والتحرر والهوية
واأليديولوجية المفروضة ،والمطوقة بقيود
التفكير للقيم االجتماعية العربية المتوارثة؛
وموقفها السلبي من الفن والفنانين .وينبغي
للنقد أن يفعل فعله ويأخذ زمام المبادرة وحسم
أمره في رسم معالم ومالمح هذا التكيف مع ذلك
الواقع العالمي الموجود.
ً
وأخيرا ُيمكن القول إن الكتاب طرح مجموعة
من األسئلة والمفاهيم واألفكار وبحاجة إلثراء
ال��ح��وار ،والسعي إلج���راء مجموعة م��ن ورش��ات
العمل النقدية ف��ي إط��ار دائ���رة ح��وار نقدية
عربية مستديرة في كل بلد وأكاديمية وجامعة،
واتحادات نقابية معنية بتطوير الفنون البصرية
العربية والنقد الفني التشكيلي ،وهو كتاب جدير
بالقراءة واالقتناء.
الكتاب :بؤس المعرفة في نقد الفنون
البصرية العربية.
الكاتب :طالل معال .اديب وباحث وفنان
تشكيلي وناقد.
جهة النشر :الهيئة العامة السورية
للكتاب-وزارة الثقافة.
سنة الصدور :صدر عام  2011يقع في
 334صفحة .
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قراءة في رواية «الغريبة»
للروائي والقاص أحمد جميل الحسن
| جميل �سلوم �شقري
َّ
ً
ما ق��رأت يومًا عمال إبداعيًا فلسطينيًا إال
وأحسست بنزيف الكاتب وقهره ،أس��واء أكان
ّ
استقر بهم المقام
من أدب��اء الشتات ،أو ممن
في بيوتهم بعد النكبة ،فقد كتبوا جميعًا عن
ََ
معاناة الشعب الفلسطيني ،ولم يكن َم ْن نز َح
منهم بأحسن حال ممن بقي تحت االحتالل ،ألن
النزوح كان ّ
يمر قطعًا من برزخ الفقر والفاقة ،مما
جعل مخيمات النزوح تفرخ الكثير من الفساد
ومن التفسخ االجتماعي ،خاصة وأن المجتمع
الفلسطيني ـ مثله مثل معظم أبناء المجتمع
العربي في أواسط القرن العشرين ـ كان ال يملك
تحصينًا ثقافيًا يحميه من التشرذم ومن فقدان
التوازن ،ورواية «الغريبة» تعتبر أنموذجًا صادقًا
عن فقدان التوازن ،وسيطرة المفاهيم البالية
على العالقات االجتماعية ،وبخاصة العالقة بين
الجنسين ،وعن قوة تأثيره الشائعة في تدمير
األسرة ،مصطفى أحد أبطال الرواية ،يخسر زوجته
المحبة المتفانية في خدمته ،لمجرد غيابها عن
ً
البيت لبضع ساعات ليال ،إذ أخذتها الغفوة في
الحاكورة خلف البيت ،ولم يتنبه أحد لوجودها
هناك ،وعندما انتشر ُ
خبر السوء ه��ذا ،ثارت
الحمية الجوفاء لدى زوجها الجاهل وقرر قتلها،
تهرب ،تتشرد ،يصادفها سليم الهارب من
ٌ
شهم يحسن مرافقتها
بطش السلطة ،سليم هذا
ويغادران مخيم جنين إلى مخيم أربد في األردن،
ويتصادف وج��وده��ا هناك م��ع وج��ود زوجها
مصطفى متطوعًا في العمل الفدائي ،يلحظها
في احتفال لحركة فتح هناك ،يطلق عليها النار
فيقتلها بحكم طائش ،وبنزق الجاهل.
وألن ال���رواي���ة الفلسطينية ذات ف���رادة
في سردياتنا ،وذل��ك الحتوائها على الذاكرة
ّ
الفلسطينية ،فقد احتل المكان فيها الحيز األكبر،
ألنه الحاضن الحقيقي لألحداث ،وللجغرافية التي
تصون التاريخ ،ولم تكن قساوة الفقد للمكان،
لتمحو من الذاكرة الفلسطينية نكهة استحضار
تفاصيل المكان.
(اإلنسان يودع رحم األرض ذكرياته ،ويرسم
على جدران بيته آهاته ،تلحق به شوارع المدن
ّ
والقرى أنا َر َحل ،ورائحة الحضارة اإلنسانية لشعبه
تعلق بثيابه ،وتعشش بأفكاره ووجدانه).
وج���اءت رواي���ة الغريبة محملة بالمكان
الفجائعي ،ألنه المكان المفقود ،المكان الذي رعى
طفولة أبطال الرواية وترك فيه آثارًا ال تندمل،
فما أن يخلو الفلسطيني الالجئ إلى نفسه ولو
لبرهة ،حتى يغوص في تفاصيل المكان الذي
كان يعيش فيه ،وكانت تلك المشاعر محنته
الحقيقية ،الكاتب أحمد جميل الحسن ابن جنين
يبدأ بوصف قرية البطلة زريفة الغريبة في ص 9
في المقبوس التالي:
«في قريتها الصغيرة (عابود) كان بيتها قريبًا

من الساحة التي تجمعت فيها محال السمانة
ولحام القرية الوحيد ومخزن اللوازم الزراعية
وبجانبه الحداد وإسكافي القرية وعلى مساحة
كبيرة تربع جامع القرية» وعندما بدأ يحدثنا عن
الم َ
مغادرة ُ
الحق (سليم) لبيته وأطفاله غاص في
تفاصيل المكان في ص  33بما يلي:
سار بمحاذاة حاكورة محمد الجبر ،فبدا له
جبل اليامون الذي يكاد أن يعانق الغيوم ،كان
الجبل يحتضن المرج إلى الغرب من مدينة جنين،
وتحاذيه قرية برقين ،وتربعت على خاصرته
الجنوبية قرية اليامون التي َس ّمي باسمها،
ويفصله عن السيلة الحارثية شارع اليامون العام
المتفرع من شارع جنين حيفا «وعندما ضاعت
بوصلة الهارب سليم ،فجأة تذكر مغارة الشيخ
عطية ع��وض ..واستطاع رؤي��ة الصخرة الكبيرة
التي تشكل سقفًا للمغارة وتظللها شجرة الكينا
الشامخة» ص .39
ثم يتابع متلذذًا بوصف المكان ص « 41قادته
ُّ
العصافير إلى ن��زازة ماء قريبة تنز من الصخرة
الملساء أسفل سلسلة من الصخور المتراصة» إلى
أن يقول في ص 43
«كانت ذاكرته طازجة ما تزال تحتفظ بكل
أماكنها ،أراضيها ،وأشجارها ،وبيتهم الذي
استشهد والده على عتبته ،وأرضهم المحاذية
لوادي عرعرة والخروبة العمالقة عند المنعطف
قرب زلفة» ويتابع الكاتب غرامه بالمكان في
وصف رحلة سليم ص « 46اجتاز ّ
دبة الجرادات
صوب ساحة العبيدية ،وقف في الشارع بمحاذاة
غرفة الطابون المتهدمة» وعندما يتابع رحلة هرب
بطلة قصته الغريبة يقول في ص 66
«رأت خلف الجامع مشفى األمير حسن وبيت
النائب في البرلمان فريد أرشيد ورأت في جانبه
الشمالي بيوت البطيخ الكبيرة» وف��ي ص 89
تغويه تفاصيل المكان فيقول «وصل إلى طرف
الحرش وقف تحت شجرة كبيرة من السرو ،جال
سليم بناظريه ،تراءى له حقل العدس أمامهما
والذي يكاد يتداخل مع الحرش الممتد حتى شارع
برقين المار من الشمال الغربي للمخيم» .والكاتب
أحمد جميل الحسن مغرم بتسجيل الجزئيات وها
هو يصف لنا (دقارة) الباب وآلية عملها ،والسائدة
في معظم بيوت مخيم جنين ص :90
«مد يده من شق الباب ،رفع قطعة الخشب
(الدقارة) التي نبتت من أحد طرفيها بمسمار كبير
وبقي الطرف اآلخر حرًا ليثبت عند إغالق الباب
ً
خلف خشبة سميكة ترك خلفها فراغا» وسأقبس
لكم مقطعًا أخ��ي��رًا م��ن ول��ع الكاتب بالمكان
وتفاصيله ص  96فيصف البيت الذي استأجره
سليم لسكنى الغريبة في أحد المخيمات:
«وقفت زريفة أمام الغرفة جال بصرها فناء
البيت ،رأت المرحاض في أقصى الفناء في الجهة

أحمد جميل الحسن
الشمالية مبني من الطين األحمر والتبن ،ووضع
على بابه كيس من الخيش كي يستر َم ْن بداخله،
وجانب غرفة الحاجة تمامًا من الجهة الشرقية
قبع المطبخ الصغير ومحاذيًا له فرن صغير من
الطين بدا مهجورًا ،دارت حول الغرفتين ،لفت
ً
صخرة ُش ْ
قت
انتباهها التينة الكبيرة وقد ظللت
ٌّ
إل��ى نصفين ،وبجانب ه��ذه الصخرة ق��ن لعدة
دجاجات».
إذًا نستطيع أن نقول إن رواية الغريبة رواية
مكان بامتياز ،ولن أطيل في اإلشارة إلى الشواهد
والمقبوسات حول هذا الجانب ،كي أتمكن من
اإلش��ارة وباقتضاب للنواحي الفنية والجمالية
والشكالنية فيها باعتباري متلقيًا وليس ناقدًا.
 1ـ سيطرة األحزان وسيرة التشرد على العمل
باتت سمة تسم معظم األعمال الفلسطينية،
سواء أكانت أدبًا أو فنًا بكافة ألوانه ،وهذه تحسب
ل�لأداء الفلسطيني كدليل على أصالته ،ألنهم
يمثلون هنود الشرق الحمر نزفًا وتشردًا ،وكان
التشرذم ثالثة األثافي ،تلتهب بينها نار الجهل
وضياع البوصلة ،وما إقدام زوج الغريبة على قتلها
َّ
إال ً
جزء ا من هذا التخلف والجهل.
 2ـ لم يتعمد الكاتب تعقيد لغة السرد ،بل
جاءت الرواية في معظمها بلغة سليمة بسيطة،
مع أنه قد ّ
حمل لغة أحد أبطال الرواية (سليم)
ما ال يحتمل ،ألن سليم يعترف من خالل السرد
الروائي بأنه غير متعلم ،ومع ذلك فقد جاء على
لسانه في ص  86ما يلي:
«ال مكانة للمرأة عندنا ،هي ليس أكثر من وعاء
يحتضن األجنة وينجبها ،ومتاعًا عندما تهيج
شهوة الرجل ،وأنا شخصيًا أنظر إلى المرأة نفس
النظرة وأحاول جاهدًا أن أغير نظرتي تجاهها،

أال أنني أجد نفسي مقيدًا بعاداتنا وتقاليدنا
وأخضع قسريًا للنمط السائد في مجتمعنا لذلك
تجدينني منساقًا كما غيري في ممارسة سطوتي
الذكورية على المرأة».
 3ـ استطاع الكاتب أن يغوص في عمق
شخوصه عن طريق البوح أو الخطف خلفًا كما نقل
لنا هاجس زريفة في ص  70عندما توجست من
عدم عودة سليم إليها وهي وحيدة في حرش
النبع النزاز« :ماذا سيحدث لي هنا في الجبل إن لم
يعد سليم؟ لماذا سليم هنا في الجبل؟ وما الذي
فعله حتى يأتي ويختبئ هنا فيه؟ ماذا لو كان
لصًا أو مجرمًا».
 4ـ بقي أن أشير إل��ى ح��رص الكاتب على
تمثل فضاء المكان بذكر النباتات التي تنمو في
األراض��ي الفلسطينية «زه��رات الحنون الحمراء،
البسباس ،الزعمطوط ،العويني ،شقائق النعمان،
واألقحوان ص .»65
 5ـ وقد عمل على توثيق األغاني الشعبية ص
 22وص  118باعتبارها بوحًا للمكان:
خيته زريفة ودعي قرباتك
ّ
وصري سالمك بطرف عباتك
		
ليلة سعيدة والقمر بياللي
كل عشانك مصطفى يا غالي
		
وفي الختام ،فقد ح��اول الكاتب أن يوصل
للمتلقي جانبًا م��ن ج��وان��ب م��أس��اة الشعب
الفلسطيني في بانوراما مفتوحة وبدون رتوش،
ً
فكان صادقًا ّ
وقدم لنا عمال يستحق القراءة.
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مالك صقور ..بين األطروحي والتشكيل ّ
الفني
حممد باقي حممد
ّ
أألن القصة القصيرة ح��دث منضبط
في الزمن ،كان لها هذه القدرة على التكثيف،
لتجيء  -من ّ
ثم  -على اقتصاد لغوي ُمذهل،
ّ
الفني إلى
ولتحتكم في األطروحي والتشكيل
ّ
حذف واصطفاء صارمين!؟ أألنها كذلك جمعت
َ
ّ
التعبيري إلى التوصيف ،فائتلف في
في لغتها
ّ
متنها الدال و ُ
المجنح ،وانطوت على الشاعريّ
ّ
ً
ّ
ُ
المتاخم للقصيدة إال قليال ،ما يذكرنا بمقولة
ّ
التوحيدي في ُ
الم َ
قاب َسة الستين “ أن في النثر
ّ
ّ
ظل من النظم ،ولوال ذلك ما خف وال حال وال طاب،
ّ
وفي النظم ظل من النثر ،ولوال ذلك ما تميزت
أشكاله ،وال عذبت م��وارده ومصادره ،وال بحوره
وطرائقه ،وال ائتلفت وصائله وعالئقه”!؟ كيف
تأتى لها اللعب على الزمن وهي المحتكمة إلى
حجم محدود!؟ وكيف انشغلت بخواتيم وضعت
الكشف والتنوير في مغازيها ،فعكست عالمًا
ّ
التنوع والثراء باقتدار كبير!؟ ّ
ثم  -وعلى
بالغ
ّ
ّ
َ
ّ
نحو إجرائي  -كيف تجلى ما تقدم في تجربة
ّ
قاص ُمجتهد كمالك صقور!؟ كيف اشتغل على
ّ
َ
هاج َسه الفن ّي
األطروحي في متونه!؟ وكيف
َ
ُ
ليرسم مسارًا صاعدًا عبر مجاميعه المتتالية!؟
ّ
خصوصية
وكيف تضافر المساران في اجتراح
ّ
ال شبيه لها ،حتى إننا أينما ثقفنا قصة له أشار
ّ
أسلوبها إلى أنها من نتاج يمينه بجالء!؟
ّربما ّ
عن لنا  -في هذا الجانب لضيق في
الفسحة وفي الوقت  -الوقوف ّ
بقصة “ الجقل
“ ،وهي قصة لصقور من مجموعته األولى التي
حملت العنوان ذاته ،على زعم ّ
بأن االستهالالت
تكشف المتون في مراميها البعيدات ،لنقول
ّ ّ
بأنه  -أي صقور  -أمين لمفهوم ّ
القصة
في التو
القصيرة على صعيد المضامين ،بما هي تناول
ّ
للشخصية اإلنسانية ف��ي إح���دى حاالتها،
وبالضبط في لحظة انبتاتها عن ُ
الم ّ
ؤسسة
المهيمنة ،سواء أكانت هذه ُ
الم ّ
ؤسسة عائلة أو
قبيلة أو طائفة أو مذهبًا أو دولة ،لتبدو القصة
ّ
الشخصية تلك في تواصلها مع روح
كصرخة
الجماعة في سياق السلب أو اإليجاب!
وبتفكيك العنوان في إحاالته السيميائية،
سيذهب بنا جهات حيوان عرف بالحيلة والمكر،
فإذا ّ
يممنا شطر التأويل في استكمال المنحى،
ّ ْ
أحالنا الجزء إلى الكل ،إذ ما دالالت حيوان كهذا
ّ
ً
إن لم تشكل ُمعادال رمزيًا لشخصيات انتهازية،
ّ
تاريخي تسود الفوضى ،ويغيم
حينما في مفصل
المعيار والقيمة أو يغيبان ،فيتنطح األدب  -إذاك
 للتاريخ ُم ّصححًا مساره ،وهو في ذلك ال يضع
التسجيل أو التوثيق في مقاصده ،بل يستنطقه
ويستخلص منه قوانينه الداخلية التي ّ
تحرك
ً
مساراتهّ ،
وترجح احتماال من احتماالته على اآلخر،
ّ
ليتحول من وجود باإلمكان إلى وجود بالفعل!
بهذا المعنى يلعب صقور على المسافة
بين العنوان والمتن لمصلحة التشويق ،ذلك
ّ
أنه ال يفصح عن خفايا هذا المتن دفعة واحدة،
تاركًا للفضول المعرفي عند ال��ق��ارىء مهمة
دفعه إلى استجالء ما توارى خلف العنوان من
ُ ّ
فيشكل العنوان  -إذاك  -عتبة
معنى وتفصيل،
سيميائية ومعرفية ُم ّ
ّ
مهدة!
فإذا انتقلنا إلى األطروحي طالعنا أبو
ّ
للشخصية االنتهازية ،التي
العز كأنموذج
تضحي بالقوانين والمثل واألخالقيات على

ّ
مذبح مصلحتها الخاصة ،وتسخر مقدرتها على
اإلقناع واإلغراء في تذليل العقبات التي تحول
بينها وبين أحالمها في المال والجاه ،وهي -
ّ
المشروعية ،كما تفتقد
حتمًا  -أحالم تفتقد إلى
سبلها وطرائقها إلى النزاهة والكفاءة والمقدرة
ّ
يتعرض أبو العز هذا إلى
الحقيقية على اإلنجاز،
ّ
قلبي ،وبتبيان مواقف الناس من أزمته
احتشاء
ّ
ّ
تلك ،يكشف لنا القاص نفوس البشر في سموها
ّ
ّ
ازدواجيتها ما يشي
ويبين مدى
واتضاعها،
بخراب عميم!
ّأما في التنفيذ فلقد حشد صقور جملة
ْ
تقانات إلنجاح ّ
نصه ،إذ عمد إلى استخدام ضمير
ُ ّ
المتكلم في إحاالته إل��ى األساليب الحديثة
ّ
القص ،ث ّ��م اتكأ  -في غير  -مفصل على
في
ّ
التقليدي ،الذي يذهب بنا جهات الفعل
السرد
ْ
الماضي ،إذ ُيحيلنا إلى ضمير الغائب الشهير
ّ
ّ
وتعددت
تعددت الضمائر
“ هو “ ،وبذلك
ً
ّ
األصوات تمثال للحداثوي ،وحضر السارد داخل
القص داخل ّ
المتن في ما يشبه ّ
القص  -كما في
العربي القديم  -على نحو ّ
ّ
ّ
خاص،
الحكائي
النثر
ّ
الدائري منه ،فانفتح الحدث على
واجتمع للزمن
الحاضر ،وانغلق عليه ،ومابين هذا وذاك أتى على
ّ
ُ
المنكسر منه ،فأعفاه من نسق التعاقبُ ،ليحقق
اإلحاطة بزمن الفكرة من غير أن يغادر المتن
القصة القصيرة كجنس على ُمستوى ُ
المصطلح،
ْإذ ضبط ّ
األول الثاني ،ناهيك عن السماح باللعب
على التقديم والتأخير في ُمحاولة لضخ مزيد
ّ
الدرامي في جسد القصة ،ما أتاح له
من التوتر
ُ
ترتيب األجزاء ترتيبًا قصديًا مضمرًا يشي بمقولة
ّ
ّ
القص ،وحل إشكالية الزمن ،بعد أن تحايل على
رتابة السرد بكسره!
وإذا كانت الخواتيم تفتقد إلى القدرة على
ّ
فرعي دال،
اإلقناع ،حضرت الفانتازيا كعنوان
وشم ّ
َ
ُ
ّ
بسخرية مريرة ،وأعفاه من المحاكمة
النص
الواقعية ،تلك ُ
ّ
المحاكمة التي تلغي المسافة بين
والم ّ
الواقعي ُ
ّ
ّ
النصي
تخيل ،وتتعامل مع الحدث
ّ
ّ
كحدث واقعي ال مراء فيه! لقد اتعظ أبو العز من
ّ
البرزخي بين الحياة والموت ،وفي هذا ما
انتقاله
ّ
ّ
فيه من وعظ حكائي ،لكن الفانتازي أنقذها من
ّ
ّ
التقليدية عن
الوعظية ،التي مايزت الحكاية
تلك
ّ
القص الفني!ّ
ثمة ُمعضلة في ّ
ّأما إذا كان ّ
نص كهذا،
ّ
ّ
ّ
الحكي الذي لص صقور
فقد يتوضع في خانة
عملية ّ
َ
ّ
ّ
بتقنية تنتمي
ووشم المتن
القص،
من
ّ
ّ
إلى ما قبل القص الفني ،ليفرض عليها سياقًا
لغويًا يجمع الفصيح ُ
الم ّ
بسط إل��ى جزله ،ما
يعيدنا إلى خانة اآليديولوجي الذي فرض رؤيته
داخلي ّ
َ
ّ
حر
فتناغم الذاتي كفعل
على الموضوع،
ّ
ّ
ّ
ّ
الموضوعي كفعل خارجي ،لكن ما يصح على
مع
ّ
المقام قد ال يصح على المقال!
وبقراءة ّ
أولية في مجموعته “حبة شجاعة”
سيتضح ّ
ّ
القصصي
تنوع عالم مالك صقور
وث��راؤه ،غير ّأن المسافة بين “الجقل” و “حبة
شجاعة” فنيًا لن تكون بالبون الكبير ،ال لقصور
القاص أو في فهمه ّ
لفن ّ
ّ
القص ،بل
في أدوات
لهيمنة مفهوم الرسالة عليه كهاجس ُملحّ،
صحيح ّأن ه��ذا المفهوم ُ
سيبقيه في خانة
ّ
االنتماء إلى الجموع الغفيرة التي تحدر منها،
المثقفين ُم ّ
ذلك ّأن شريحة ُ
هد َدة دومًا باالنسالخ

عن جذورها ،فهي تتعاطف
ّ
مع الشرائح الفقيرة ،لكنها
ال ترتضي لنفسها أن تكون
ّ
محلها ،بيد أن��ه  -وم��ن غير
سي ّ
أن يعقل الحالة ُ -
قدم
المضمون على الشكل ،فتختل
العالقة بينهما بحدود ،ولوال ّأن
صقور موهوب إلى ّ
حد كبير،
إذن لوقفت مجموعته هذه
ّ
لكن اإلنصاف
عند الحافات،
يقتضي منا اإلقرار ّ
ّ
القاص
بأن
رسم قفلة ذكية ّ
َ
لنصه هذا،
َ
ّ
ليترسم المفتوح منها ،القابل
مالك صقور
ّ
والتعدد واإلش��راك،
للتأويل
وذل��ك حتى ال يذهب كالمنا
ُ
المسلف عن الخواتيم جهات اإلطالق!
ّ
ُ
م���رة أخ���رى يحضر ضمير المتكلم،
المستحدث من أساليب ّ
ليذهب جهات ُ
القص،
ّ
ّ
ّ
الواقعي توخيًا لخطاب ال يعلو
ترسم
لكن
ّ
ّ
الشخصية ،ووقعنة العمل بما قبل
سوية
عن
ّ
ّ
األدب��ي  -وبخاصة األمثال واألدعية الدينية -
يلجم توجهها كهذا ،ويضع لغته عند تخوم
ْ
السالمة ،فتغادر الوظيفة األولية الخام لها؛ إذ
يناط بها مهمة التواصل ،لتندرج في نسيج ّ
فني
ّ
ً
قصصيّ ،
إن ّ
ّ
ترسمًا كالذي جئنا عليه يظل مقبوال
ّ
في مونولوج داخلي أتت عليه قصة “بانتظار
ّ
ً
الدواليب” مثال ،لكنه مثار تساؤل في موضع
ْ
السرد الذي يقوم به السارد؛ إذ يحيل غالبًا إلى
القاص ذات��ه ،كما في المقطع ّ
ّ
األول من قصة
“حديث الجارات” ،هذا إذا أردن��ا التمييز بين
ّ
ّ
الموضوعي ،إال ّأن لغة
السرد الذاتي والسرد
صقور  -في عمومها  -ال تأبه كثيرًا بالتوصيف
ُ ّ
المجنح
 حتى  -في تلك المقاطع ،فيغيب عنهاُ
ذو األفياء والظالل والتوريات ،ويندر المبتكر
من سياقات ،وفي وهمنا ّأن هذا يقع بسبب
ّ
جماهيرية
من هيمنة فكرة اإليصال ،أي فكرة
ّ
الفن ،ما يعيدنا إلى الجدل الدائر  -في االتحاد
السوفياتي السابق  -بين بلينسكي ،دوبولوبوف،
ولوناشارسكي وآخرين في ثالثينيات القرن
الماضي ،الذي حسمه أناتولي لوناشاركي  -إذاك
 بمقولته الشهيرة “ ّأن ما ُسيكتب في االتحاد
ّ
وم ّ
السوفياتي للفالسفة والمفكرين ُ
ّ
درسي
ُ
ّ
الجامعات سيختلف بالضرورة عما سيكتب لفالح
في أعماق سيبيريا “!
االجتماعي  -إذن  -في تمفصله مع
الثقافي واالقتصادي يهيمن على عالم مالك
ّ
القصصي ،من غير أن يغيب عنه ارتباط ما
صقور
ّ
بالسياسيُ ،لينتج  -من  -ثمّ
ّ
تقد َم من سياقات
ّ
ّ
قصة كـ “ ّ
حبة شجاعة “ ،ومن كل ّبد سيبدو
ْ
َ
ّ
النقد قاصرًا؛ إذ لم يسبق له أن ألحق القاص
بالسلف العظيم الذي أنجز قصة ساخرة أصيلة
كما في حالة حسيب كيالي ،ومن بعده شقيقه
ّ
مواهب ،وليقف  -في صف واح��د  -مع كتاب
ً
ً
ّ
وانتهاء
ابتداء بوليد معماري
القصة الساخرة
بحسن م  .يوسف ،وم��رورًا بخطيب بدلة ونجم
الدين السمان ونجيب كيالي وتاج الدين موسى
وعبد الحليم يوسف وأحمد عمر وخورشيد أحمد،
ثم ّإننا إذا اعترفنا ّ
بأن ّ
ّ
للقص الساخر مقاييسه
ّ
ّ
الخاصة بحدود ،إال أن تراخي قانون الحذف

واالصطفاء عند مالك صقور يحتاج إلى ضبط
القصصي سيزداد ً
ّ
ثراء
أكبر ،صحيح ّأن عالمه
في “ السماء ليست عالية “ ،مجموعته األخيرة ,
ّ ُ ّ
المركب،
وسيلتفت  -أكثر فأكثر  -إلى الواقعي
ما ُيعيد االعتبار إلى ُ
المعاش بعريه الصفيق،
ّ
ّ
االجتصادي،
السياسي على
ويحيل إلى اندياح
ّ
ّ
ّ
االجتماعي بأبنيته االقتصادية والثقافية
وتعقد
ّ
ّ
ُ
المتباينة ،ولكن تبدي المضمون على الشكل -
سواء أكان ذلك على ُمستوى العالقات الكلية
بين عناصر اللغة والزمان والمكان والشخوص ،أو
ّ
ّ
الجزئية داخل كل عنصر
على ُمستوى العالقات
 سيبدو حاضرًا إلى هذه الدرجة أو تلك ،وحتى الُيساق الكالم على عواهنه سنستشهد بقصته «
السماء ليست عالية « من مجموعته التي تحمل
العنوان ذاته ،لنذهب إلى ّأن االتكاء على ضمير
ُ ّ
المتكلم يشي باعتماد األساليب الحديثة في
ّ
ّ
القاص
القص كما أسلفنا في غير موضع ،غير ّأن
ْ
ّ
ُ
إذ يوغل في المتن ،سيلصه السرد ليحيلنا إلى
ّ ّ
ّ
حكائي ،مطلوب ّربما ،إال أنه يضرب مبدأ
خيط
االقتصاد في اللغة والحدث ،ال لعلة في هذا
ّ
وإنما ّ
ّ
القاص ُيغفل مبدأ الحذف
ألن
السرد،
ّ
واالصطفاء ،فيقع في اإلسهاب بحدود ،ويطل
ّ
ّ
للترهل برأسهّ ،
ثم ّأن االنسجام في
ظل ُمقيت
ّ
التوليفة يختل ،ذلك ّأن السرد يتناسب والفعل
ّ
ّ
الماضي ،هذا إذا تذكرنا بأنه  -أي السرد  -ليس
ّ
وأنه يحكم باقي العناصر إذ ُي ّ
حدد
بنية بسيطة،
ّ
زاوية االلتقاط وعالقة األجزاء ببعضها ،وأنه إذا
أحسنت التوليفة جاء في ُمنتهى الجمال بحسب
ّ
الشكالنيين الروس!
ُ
بقي أن نشير إلى ّأن هذه القراءة إن هي
ّ
إال وجهة نظر ،قد ال يتأتى لها  -في اجتماعها
 أن تستنفذ مسيرة طويلة ،قطعها ّالقاص على
الطريق نحو إنجاز ّ
وم ّ
قصصي خاص به ُ
ّ
تفرد،
نص
ّ
ّ
ّ
وأنها لم تنج من فخ االجتزاء ،ذلك أنها جاءت
على أمثلة قد ال ُي ّ
قيض لها أن تنمذج لتجربته
كما ينبغي ،ناهيك عن احتكامها إلى الكثير
من ال��ذات ّ
��ي ،بشكل  -قد  -يضعها في دائرة
االحتماالت ،التي تذهب جهات الخطأ بالمقدار
ْ
ّ
ذات��ه التي تذهب جهات الصواب ،لكنها إذ
ّ
وقفت بالنصوص ،إنما كانت تحاول أن تضيء
ّ
وتفسرها من
تجليًا لها من جهة ،وأن تحيط بها
ترسما لمقولة أنطوان سعادة ،بأنّ
جهة أخرىّ ،
ّ ّ
النص إنما هو منارة يقوم عمله على الكشف ال
الوصف ،ما اقتضى التنويه!
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قراءة في كتاب « كلمات مسافرة

عن رحيل الياسمين :عادل أبو شنب

« للكاتبة اعتدال رافع

األديب في الصحافة والفن والمسرح..
نزار بني املرجة

يو�سف �سامي اليو�سف
ل��ع��ل ال��م��زي��ة
األول���ى ل��ه��ذا النص
أن����ه ي��ش��د ال��ق��ارئ
اليه ،فيتعاطف معه
ً
كثيرا ،ألن��ه منسوج
من ال��دفء والصدق
والشعور الحميم .كما
ً
يعايش المرء حنينا
ً
ً
ملهوفا يبلغ أحيانا
حد اللوعة والمكابدة
الناجية من كل تزوير،
وذل��ك بسبب صدق
ال��وج��دان ال��ذي يجد
فيه القارئ معاناته
الخاصة ،ف��ي بعض
األحيان.
وق����د ي��ن��م ه��ذا
ال��ن��ص ع���ن ش��ع��ور
ال��ن��ف��س ب��االف��ت��ق��ار
إلى األنس ،أو العزلة
ووح���ش���ة ال���وج���ود
والحاجة إلى العالقة السوية مع الناس ،أو إلى
االت��ص��ال في العمق على نحو أصيل .وهذا
ً
ً
مريرا باالغتراب في
شعورا
يعني أنه يشرح
عالم خشن ،قاس وعنيف .فهو يجهل الحاجات
الروحية للفرد ،إال على ندرة وحسب.
ولعل أهم ما في هذا النص أنه يعرض
ً
ً
حنينا دافقا إلى غائب ال تستغني عنه الروح،
ولكنه يصر على النأي وال��ت��واري عن ساحة
االمكان .ولهذا ،فإن االنتظار صورة تتواتر في
هذا العمل اللطيف ،والسيما في نصفه الثاني.
واالنتظار يعني أن الغائب قد يحضر ذات يوم.
وهذا هو األمل بالضبط.
ً
إذن ،ههنا نعايش أشواقا دافئة ،بل حارة،
ً
ً
مجهدا تأكله الحرقة ،ألنه سعي وراء
وبحثا
غائب مفقود ال يحضر .ولكن غيابه يدمر الذات،
بل يخرب الحياة كلها .فثمة قلق على عنصر
ال بد منه ،وإال استحالت الدنيا إلى رماد كالح.
وهذا هو االحساس بالمعضلة ،أقصد معضلة
ً
الغياب الذي ال يحضر بتاتا .إنه الوجد بالخسران
وفقدان المحبة التي ال تقبل أي تعويض مهما
يك نوعه .وإنه التوقان المنهوم إلى «غائب ال
يغيب» ،على حد عبارة الصوفيين.
فنحن نعايش ف��ي ه��ذا الكتاب أحالما
مجهضة ال تحقيق لها ،وال إشباع للفؤاد الذي
ينبض بها ويشتاق اليها .إنه قلق الشعور
بهيمنة الفراغ أو الال شيء الذي من شأنه أن
يجعل الحياة صنفا من أصناف التشيؤ ،أو
فقدان الذات .ولهذا ،فقد نسج النص من الحلم
بالصدق والنظافة والوجدان الناجي من كل
تزييف ،وكذلك بالروح المزود بالحرارة الكافية
والكفيلة بصنع المزية لهذا الشعر.
وقدم هذا النص حال الروح المدفون حياً
تحت أنقاض نزعاته وأحالمه المجهضة في
هذه المدن المتليفة .ولكن الروح يلوب ويلوب
ً
على االتصال األصيل باآلخرين ،بيد أن شيئا من
ً
هذا ال يتحقق بتاتا .وهذا ما يؤكد صحة الرأي
القائل بأن اإلنسان في جوهره هو العاطفة

الصادقة والحنين إلى
ما يولج السعادة في
سويداء الفؤاد.
ول���ق���د ح���اول���ت
الكاتبة اجتناب ذلك
األس��ل��وب التجريدي
أو التهويمي الواسع
االنتشار في الشعر
خالل األي��ام الراهنة،
ً
اس��ل��وب��ا
واع��ت��م��دت
يتوسط بين األسلوب
ال��ح��دي��ث واألس��ل��وب
ال��م��ب��اش��ر .ولكنها
اع��ت��م��دت العاطفة
ال��ن��ب��ي��ل��ة ال��م��أزوم��ة
والمنخرطة في توتر
قلما يعرف االسترخاء،
وذل��ك ألن��ه ال يالقي
م��ا يشبع المسغبة
الروحية التي تكابدها
األعماق.
وبما أن الوجد هو محور هذا الشعر ،فقد جاء
سليما أو ً
ً
ناجيا من التخشب السائد
األسلوب
ً
كثيرا في الزمن الراهن .فالتصوير ههنا شديد
ً
تقريبا .وهذا
االعتدال وناء عن كل اصطناع
يعني أن مبدأ اإللماع والتلميح يعمل بعيدا
عن كل تطرف قد يشوه النص .ولهذا يشعر
المتلقي أن األسلوب بسيط ،فال يخضع لسيطرة
التقعر والتكلف ،وذلك ألن الشعور أو الوجدان،
وليس الخيال ،هو الينبوع الذي ينبثق منه هذا
النص في الغالب األعم.
ولعل أب��رز م��ا يمكن لنا أن نالحظه في
«كلمات مسافرة» هو الطفولة .ومن شأن هذا
الحضور الطيب أن ينم عن حنان ودماثة في
الروح ،وتعاطف مع الحياة في لحظة تبرعهما
الواعد.
وفي الحق أن كلمة «المرأة» وكلمة «الطفل»،
ً
تواترا
وكذلك لفظة «الكلمة» نفسها ،هي األكثر
في هذا النص اللطيف .وربما كانت هنالك
عالقة بين تقديس الكلمة وبين عنوان النص
الذي يعلن سفر الكلمات .ولعل في الميسور
أن تضاف كلمة «الحلم» إل��ى ه��ذه الكلمات
الثالث .وفي هذا إشارة إلى أن النص كله حلم
تصنعه األشواق ،أو ذوق ينسجه الشوق .كما
ً
كثيرا في
قد يالحظ المرء أن صور الطيور تتكرر
هذا النص .والطيور كائنات لطيفة ،ومن شأنها
أن تضفي بعض اللطف على األسلوب ،بل على
مناخ النص كله.
ولعل هذه الكلمات المتواترة أن تكون لها
ً
داللة خاصة البد من دراستها وفقا لمواضعها
ً
حصرا .وهي
وما تؤديه من معنى في الموقع
بوضوح تام إش��ارات إلى الحياة ألنها جميعاً
حوامل الحياة ،كما أنها تنطوي على مقاومة
للذبول واالفتقار إل��ى الحيوية في التجربة
اإلنسانية .ثم إنها تصب في السياق العام
للنص ،وهو النازع صوب إشباع الظمأ الروحي
ّ
الترمد الذي يقاسيه العيش في هذا
ومكافحة
الزمن الموحل الكئيب.

منذ أشهر ،وبسبب
ال��م��رض والتقدم في
ال��س��ن ،غ��اب ع��ن رواد
م��ق��ه��ى «ال����روض����ة»
ب��دم��ش��ق وج���ه أدي��ب
دم��ش��ق الكبير ع��ادل
أب��و شنب ..ذاك الذي
ي��خ��ت��زن ف��ي ذاك��رت��ه
م��ا ك���ان ي��ن��ث��ال على
ي��راع��ه األن��ي��ق ج��زءًا
ً
هامًا وجميال وغنيًا من
ت��اري��خ دمشق األدب��ي
وال��ث��ق��اف��ي وال��ف��ن��ي..
وق����ب����ل أس��ب��وع��ي��ن
وتحديدًا مساء الثالثاء
 5أيار 2012م ،تشرفت
ب����زي����ارت����ه ب��ص��ح��ب��ة
الدكتور حسين جمعة
رئيس اتحاد الكتاب
ال���ع���رب ل�لاط��م��ئ��ن��ان
على صحته ..ويومها تحدث أديبنا الكبير
عن ذكرياته الحافلة في دنيا األدب واألدب��اء
والساسة والصحفيين ،وك��ان الفتًا لنا تلك
الدقة في روايته لتفاصيل وحوادث ومواقف
ذات داللة ..وكنا نصغي بمحبة واهتمام وإجالل
لرجل ينطق بلسان التاريخ ..ويومها لم نكن
ندري بأن الصورة المرافقة لهذه العجالة هي
الصورة الفوتوغرافية األخيرة ألديبنا الكبير
ُ
عادل أبو شنب ،تلك التي تظهر بوضوح أن
مكتبته كانت أقرب األشياء إليه وأحبها..
تكلم ي��وم��ه��ا ب��إس��ه��اب ع��ن ذك��ري��ات
التأسيس ،وعمله في اتحاد الكتاب العرب
رئيسًا لتحرير مجلة ـ الموقف األدبي ـ ،وتحدث
عن تجربة مميزة له بالفعل عن عالقة المثقف
بالسلطة عبر ح��وادث طريفة لعشرات خلت
من السنين ..بعد تلك الصورة وبعد أقل من
أسبوعين على ذلك اللقاء ،ها هو الياسمين
يرحل ..على هيئة فارس كبير من فرسان األدب
والثقافة في سورية ،ترجل عادل أبو شنب مساء
األحد 2012/5/27م ،ليترك لنا وقتًا للحزن واأللم،
ومساحة واسعة للتأمل في عطائه ونضاله
ونتاجه وإبداعه في شتى مجاالت اإلبداع..
كانت والدة أديبنا الكبير ونشأته في حي
ـ القيمرية ـ الشعبي الشهير بدمشق؛ حيث
ولد في العام  ،1931وتفتحت عيون وعيه على
نضاالت شعبنا العربي السوري ضد االحتالل
الفرنسي ،وكانت الكلمة أحد أسلحته لإلسهام
في صنع حرية وطنه وبدء رسم مالمح هذا الوطن،
فنشر أولى قصصه في مجلة «النقاد» األسبوعية
المعروفة أواخر األربعينيات ومطلع خمسينيات
القرن الماضي ،ومن باب القصة دخل عادل أبو
شنب عالم اإلذاعة بتشجيع ورعاية من مديرها
آن��ذاك األمير يحيى الشهابي؛ حيث اشتهر
ببرنامجه ـ أل��وان ـ بين عامي  1954ـ ،1968
ويمتهن أديبنا عادل أبو شنب بعدها الصحافة،
بعد أن سبق له العمل في حقلها في صحف ـ
لسان الشعب ـ والجمهور ـ والعلم ـ والشام ـ
والوحدة ـ التي ظهرت إبان عهد الوحدة بين

سورية ومصر ،وكانت
الصحيفة األم لصحيفة
«ال��ث��ورة» التي مازالت
مستمرة في الصدور
إل���ى ي��وم��ن��ا ه���ذا ،مع
مالحظة نشره في هذه
الصحيفة حتى األيام
األخيرة من حياته؛ بل
إن بعض زواي��اه التي
كتبها قبل أي���ام من
رحيله م��ازال��ت تظهر
أسبوعيًا على صفحات
«ال��ث��ورة» ،وه��ذا دليل
على عطائه المستمر
حتى بعد رحيله رحمه
الله..
وي��س��ج��ل ل�لأدي��ب
ال����راح����ل ع�����ادل أب��و
شنب تأسيسه لمجله
«أسامة» الموجهة لألطفال عن وزارة الثقافة عام
 ،1969واستمراره في الكتابة فيها حتى العام
 ،1973ومن المحطات الهامة في مسيرة عطائه
كونه أول من أدخل الخبر والدراما إلى التلفزيون
العربي السوري منذ تأسيسه عام  1960عبر
برنامجه «مجلة التلفزيون» ،الذي استمر في
إعداده حتى العام  ،1974وعبر تقديمه ألول
مسلسل تلفزيوني درام��ي س��وري هو «حارة
القصر» ،وكان من إنجازاته في مجال المسرح
كتابه الهام «مسرح عربي قديم (كراكوز)» عام
 ،1964وكتابه الهام اآلخر «بواكير التأليف
المسرحي في سورية»؛ إضافة إلى ما أبدعه
من نصوص مسرحية لألطفال مثل ـ الفصل
الجميل ـ عام  1960والسيف الخشبي ـ ،1974
ومعطف اإلخفاء ـ  ،1976واغتيال ملك الجان ـ
1981م.
وفي دنيا القصة التي بدأ فيها مسيرته
اإلبداعية ،قدم لنا األدي��ب الراحل مجموعات
قصصية رائ��دة وعديدة منها ـ عالم ولكنه
صغير ـ  1956وزهرة استوائية في القطب ـ
 ،1961والثوار مروا ببيتنا ـ  ،1963وأحالم ساعة
الصفر ـ  ،1973واآلس الجميل ـ  ،1979وذكر
السلحفاة ـ وغيرها الكثير الكثير من القصص
المنشورة هنا وهناك في دوري���ات سورية
وعربية ..وكان من أعماله التوثيقية الهامة
حول القصة كتابه المميز «صفحات مجهولة
في تاريخ القصة السورية» الصادر عن وزارة
الثقافة في سورية 1974م.
لقد كان األديب الكبير الراحل عادل أبو شنب
بحق ،أبرز من جسد عالقة األدب والصحافة من
خالل ما أسلفنا من عمله الميداني والتأسيسي
أحيانًا ف��ي الكثير م��ن الصحف والمجالت
السورية والعربية ،وكانت كتاباته حول القضايا
المشتركة بين األدب والفن كذلك تمثل حيزًا
مميزًا من نتاجه اإلبداعي..
أجل ها هو الياسمين يشيع عادل أبو شنب،
ً
ليرحل تاركًا لنا كمًا جميال من كلماته التي
خطها يراعه في عالم اإلبداع..
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شرفة
حممد الفهد
ْ
ّ
تعالي كي ِّ
بالسر المخبأ في دمي
التقت عيناي
كيف
نرمم وقتنا
َّ
َ
َ
وأزاحت األستار عن فخاره
الكالم
ونضيء أسفار
ِ
ِ
ّ
َ
ُ
َ
ْ
األصابع
على
الهواء
مثل
ه
أحوال
فت
فتكش
آلهة الخصوبة
رموز ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
الدوالي
خلف الجبال على
الغيم
فراش
في
المسافر
الرعد
نشوة
ِ
فجر جاء من ِ
ِ
مثل ٍ
ِ
ُ
َ
لست أدري
شعرنا عشقًا
نقرأ
ً
َّ
ُ
َ
ُ
أبصرت ذاكرتي
فجأة
روائح الجسد المعطر
ونفتح للفضاء
َ
َ
وتاريخًا ِّ
الكلمات
يسجل دورة
شهقة الريح المسافر في الحديث
ِ
َ
َ
َ
كنز نجومها فوق الوسادة
الكالم
جمال أنساق
ِ
َ
َ
َ
صوتها بين الدفاتر سابحًا بفضائه
بواطن األشياء ,حنجرة الفضاء
َ
ً
ُ
صوت ْ
مثل الغيوم ِّ
وسرها ليال
األبد
كأننا
ُ
َ
الحقيقة...
ألصبح عاريًا مثل
ونصوغ من قبالتنا طرقًا
ِ
ُّ
جم ُ
هاهنا ّ
عت أحالمي وقلت لطيفها:
الفتوحات الجميلة
تظل بخطوها تلقي
ِ
َ
ْ
الكلمات في روحي
خذ شهوة
في ثنايا الماء واألسماء
ِ
ْ
ُ
َ
أسفار القصيدة والخيال
وما صاغته
النوافذ من ثمار الغيب
أحالم
ِ
ً
ْ
ْ
الرصيف
باب
تسقط فجأة ,وتكون دربًا للكتابة
ِ
خذ دمعة وقفت على ِ
ُ
ْ
َ
األسفار عن درب العبور
تسائل
األحد
في فتوحات
َ
ْ
َ
ُ
ُ
أراقب الطرق السريعة
وقفت
إلى الحبيب  ,كنجمة أولى على باب الهالل وهنا
ُ
ُ
ّ
ليل الخمر في روحي
الحبيب
سيضيء في َمشي
ُّأيها
ِ
وهنا تسمر صوت ِ
ُ
ُّ
ُ
ُّ
العبور
وما أبقته ذاكرة
سيصير خبزًا للتذكر والمدى
وأيها
ِ
ُ
َ
ُ
ُ
الهجرات في دربي
نوافذ
أنتظر الدقائق
ووقفت
ِ
ُ
ِّ
ُ ِّ ُ
وثلج
وتاريخ التحول في سماوات ال��دروب إلى والعراء يسور األوقات في ٍ
مطر ٍ
ْ
الجسد
أوراق مبعثرة
مثل
ٍ
ِّ َ
ُ
الجذور ُّ
ُ
َ
تمد أضالعًا
كيف
الحلم
استطعت
وأن��ا أح��اول أن أدف��ئ ما
وأوهام ْ
وترمي للشواطئ َ
َ
موج أحالم
الزبد .واألسفار
َ
ِّ
وجع
وهنا صرخت بكل ما في
ما كان من وجد يؤاخي قبة الشرفات
ِ
الصوت من ٍ
في هذا الصباح
َ
وما تهرول في عيون الوقت من شبق
َ
فصلهَ ,
ضوء األنوثة
ينادي
ْ
َ
العدد
جمرها فوق
ُ
َ
ُ
العبور
أنتظر
وبقيت
َ
ُ
وبرزخ ُاألحالم يأخذ صورة األشياء من روحي
َ
وما تسابق في عيون الوقت من شبق هنا
َّ
َّ
البعيد
لكنها ظلت هناك على
ِ
تقاسم َ
َ
قوس دائرتي
وقد
ُّ
ُ
ضوء
ظل الظالم ,وبعض ٍ
غيمه ضوء ُالزجاج
يحتمي في
ِ
ُّ
يلف مئذنة ْ
َالبلد.....
وهنا..هنا....
َّ
وهنا وآالف األماسي قد تطلع وقتها
نحو القصيدة والعبور إلى المجاز ِّ
وسره
َ
َّ
ألكون شاهدها ّ
والغيوم
المجرة
وعراف
ِ
َ
ْ
الشجن
المسافر في
شهقة الريح
ِ
َ
الغياب وقوسها
هجرات
وتكون
ِ
ِ
ْ
الزمن.
المشغول في دمع البكاء على

عمـر
عشرة ْ
علي نا�صر

لم يعثر عليها في مكانها ال��ذي أعاد
وضعها فيه بعد أن غسلها بالماء النظيف،
جن جنونه ،بحث عنها في الجوار ،رفع أطراف
أغصان الشجيرات المجاورة ،عله يجدها
مختبئة في ظل م��ا ،أو خلف س��اق شجيرة
ممازحة ،لكنه لم يعثر على شيء .نظر نحو
نافذة تكرهه فشاهد االبتسامة الصفراء
المقيتة ذاتها تسخر من اهتمامه.
« المعركة ستبدأ إذن».
همس ل��ذات��ه المتقدة حقدًا وحسرة
وكراهية وخنوعًا ال يملك قدرة اإلباء « :سنرى
من ينتصر أخيرًا».
جلس القرفصاء تحت شجرة زنزلخت
وارفة الظل كثيفة الفيء رطبته ،مسندًا ظهره
المقوس على استقامة جذعها الشامخ شموخ
نفسه المضمرة في هذا المكان الحبيب رغم
سكانه ذوي االبتسامات الكريهة وكلماتهم
الجميلة أحيانًا.
«وحدكم أيتها الكائنات الحية الثابتة
معي في المكان ذاته أصدقائي .ال تغادروني
وال أغادركم ،زرعتكم بيدي االثنتين ،أشذب
حولكم ،أسقي ترابكم فتأكلون وتشربون
من ي��دي ،ظلكم لي عرفان بجميلي ،بعض
فاكهتكم يتساقط أمامي مقدمًا نفسه لي،

فالقطاف محرم علي لي ،مفروض َّ
علي لغيري.
إنه زمنهم».
ً
فتح عينيه ،رأى حذاء عسكريًا يلمع فوق
التراب الناعم الذي كان يجمعه قبل قليل
ً
بعود يابس .وقف متثاقال احترامًا للضابط
ذي االبتسامة الصفراء.
َّ
عم كنت تبحث قبل قليل؟
أنت من أخذها إذن؟
ما هي؟
التي أخذتها أنت!
ها..ها..ها ..قطعة حجر صغيرة ،ال شكل
لها مميز وال قيمة؟
لماذا أخذتها إذن؟
خذها.
مد ضابط السجن يده ليعطيه الحصاة،
وقبل أن يمسكها السجين الحدائقي قذفها
األول بعيدًا .ورحل وهو يقهقه.
تابعت نظرات السجين الحصاة حتى
مكان سقوطها ،عرف المكان بدقة متناهية،
كيف ال والمكان وجميع دقائقه أصدقاؤه منذ
سنين طويلة .
همس لنفسه “ :ضابط جديد غبي ،ال
يعرف معنى عشرة العمر والصداقة بين
الطبيعة وأركانها”.
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مبنا�سبة تكرمي ال�شاعر الكبري حامد ح�سن
ح�سان ال�صاري

فالنيل ّ
قرأت بعينيك الشآم األعصرا
لن يرهب المالح عمق بحورنا
قد إلى الشآم ضفافه
واستنفرت للقاك قلبًا أخضرا
		
والشط في العاصي الحنون تمصرا
		
أبدًا إذا خير المياه وقدرا
		
ٌ
ْ
َ
َّ
ما َّ
غمامة
وسرت إليك على جناح
ٍ
روما وحقد الطامعين بلية
هم أن طار الخيال ُمجنحًا
		
مازال يرضعه البنون مقطرا
وأتيت بالشعر الحالل مضفرا		
ناءت بما حملت فهلت عنبرا 		
ً
ُ
يا ابن الجبال الزهر حسبك رفعة
يا شعر أيقظت الحنين بمهجتي
الزهر دونك فابتدر ما تشتهي
		
ونكأت جرحًا بالمرارة دثرا
		
واجمع شفاه الغيد حولك ببدرا
أن القصيد على يديك تحضرا 		
ً
كتب الزمان لك الخلود وسطرا
خبأته بين الضلوع تميمة
واستوص باللحن الفريد موقعًا
والشعر أوالك القياد وأمرا
		
ولسوف أحملها إلى أن أقبرا
وارسم على شفة الزمان تحيرا 		
		
وغربة
وأتاك من بعد الرحيل
ٍ
ستظل تعول بالضمير وتغتلي
وانفض جناحك ال يهمك مدع
تركته نهيًا للظنون محيرا
		
ما الح برق في السماء وأمطرا
لزته قافية الفحول فأنكرا 		
		
ألقى بساحك ما ينوء بحمله
***
***
وغفا بقلبك بعد ما مل السرى
		
عودًا إليك (أيا سهيل) إنني
وارتاح والضيف العزيز مكرمٌ
حقيقة
يا (حامدًا) والشعر نور
ٍ
مازلت في حق الرجال مقصرا
		
رفعتك رغم الحاسدين إلى الذرا
		
أنى يحل وحقه نار القرى
		
حومت في دنيا القريض محلقًا
حلقت حتى لو يحاول شاعر
وسقيته من مقلتيك مدامعا
ونسيت من خلق البيان وصورا
		
ردته ساقية الرياح معفرا
		
ما كان أكرمها عليك وأطهرا
		
ونسيت من صاغ القدود قصائدا
ومسحت بالحرف الطهور إهابه
وهوى إلى القاع السحيق محطمًا
الحسن عراها وشعرك سترا
		
		
كان الغبي لقد تطاول واجترى
وجبرت ما هصر الجهول وكسرا 		
أيقظت (دارة جلجل) من صمتها
ُ
بحنكة
ومضيت تجتث البالء
ٍ
كنت األريب لقد عرفت مكانتي
ومشيت إثر الغانيات مهجرا
		
		
واحتطت لألمر العصيب مبكرا
آس ومبضعه الرحيم تخيرا 		
ٍ
وأريتنا (الضليل) يرجع ظافرًا
وأزلت عن عينيه ظل غشاو ٍة
وأتيت أنهل من معين ثقافة
من بعدما سرق الثياب وأضمرا
		
		
من عينها الشعر األصيل تفجرا
لوال يداك لظل في جوف الكرى 		
وأميرة خرجت تداري عزها
ونفخت في دمه الحياة فصفقت
خمسون عامًا بل تزبد وماؤها
والناهد المئناف يحكي المرمرا
		
		
ٌ
عبق وحاميها يشوقك منظرا
من بعد غربتها وسالت كوثرا 		
صور بعثت بها الحياة وصادق
وكشفت عن زيف القصيدة برقعًا
برج القصيد ِة ناسكًا
ماعاش في ِ
من قال كنت على التصور أقدرا
		
أبدًا وال َ
حملته دهرًا ال تنوء وأعصرا
		
رام السياسة ِمنبرا
		
من أين ما جئت القصيدة فتحت
ّ
واخترت أن يطويك تحت جناحه
في كوخه الغافي هناك وحوله
وسواك إن رام الدخول تعثرا
		
ٌ
وجهدت أن تحنو عليه وتسهرا
		
ٌّ
زمر تصفق للنجوم تسمرا
		
سر حباك الشعر جل صفاته
شاركت في الخلق الفحول وربما
وتباكر اإلصباح قبل بزوغه
أزكاه ما خط المشيب وسطرا
		
ُ
كنت األخير ولم تكن متأخرا
		
وتصيح بالشمس الكسول لتسفرا
		
تتعانق األجيال فوق سطوره
ٌ
فالشوط للخيل العراب وجاهل
دنيا من الخدر الجميل ومنظر
ويظل رغم الداجيات منورا
		
َّ
		
صلى الجمال على صباه وكبرا
من ظن أنا قد نعود القهقرى 		
يومًا ترى (عمرًا ونعمًا) عنده
سلها وتنبيك المنابر أننا
تتسابق الغيمات فوق هضابه
وترى الحجون وكاعبين ومعصرا
		
		
حبلى وعاجلها المخاض وأنذرا
فرسان صهوتها وآساد الشرى 		
وترى (أبا الخطاب) يوفي نذره
ْ
***
من بعد ما أزجى القصيد تحسرا
		
سحبت على األفق الخجول ذيولها
ألقى الزمان على الرجال جرانه
ولربما تلقى (الوليد) ووصفه
دمعًا من القلب الرحيم تحدرا
		
َ
وامتار يحلب من دمانا األشطرا
		
وترى (أبا تمام) يحبك جوهرا
		
ومشت وموعدها السهول وربما
َّ
كانوا وظل (أبو سهيل) مشعال
أو ربما وصل الزمان شموسه
لزت نجاتها فزارت تدمرا
		
يهدي الكبير و يستثير األصغرا
		
فرأيت (أحمد) غاضبًا مستنفرا
		
أهلي ويغبطني الزمان لذكرهم
ً
خلعوا على الدهر المجيد عباءة
ترك الكبير مودعًا أمجاده
من قبل أن زرعوا النخيل وأثمرا
		
خاط (الخليل) صدارها والمئزرا
		
وأتى ليمتدح األذل األصغرا
		
ٌ
وشاهد ما أثلوا
تبلى الدهور
ُ
َّ
تتوارث األجيال حر نسيجها
قالوا الفحول إلى قراك تسابقوا
ُّ
واللعنة الشوهاء تلحق قيصرا
تتضرا 		
ويزيدها العتق الجميل
		
صدقوا (فكل الصيد في جوف الفرا)
		
ٌ
َّ
َّ
تجمعوا
ينسلون
حدب
كل
من
ٍ
ولربما سحر المجود سحرها
هل عبر الشعراء إال شاهق
والقيصر المأفون قاد العسكرا
فأضاف في النسج البديع وجوهرا 		
الث الغمام عمامة وتكبرا
		
		
مليكة
شموخ
وغايتهم
حشدوا
ٍ
يرنو إلى السهل الفسيح بقلبه
أو ربما شحذ األريب خياله
فافتن في اللون الجديد وحبرا		
وبعينه ركب السفين وأبحرا
بخل الزمان بمثلها وتعذرا 		
		
بوثبة
ضمت إلى القلب الجناح
كتب الزمان لك الخلود وسطرا
ٍ
كل الدروب إلى العطاء متاحة
		
والشعر أوالك القياد وأمرا
		
عرساء راسخة األواصر والعرا
فذر التمحل إن أردت األكثرا 		
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علي معروف

ً
َ
يا ُ
العمر َهائمـة
قضيت
شام يا من
ِ

َ
ُ َ
ً
وج ِه  ,كث ُـر
والعاذلون هوى في أ ِ

َ َّ ْ
ما آن لي أن أرى في ضفتي بردى
ُ
ُع َ
رس العروبة يجلو ليلـة القــدر؟
أنــــام مـــلء جفـونـي فــي تألقــــه
َ
والياسميـن على أحالمـــه ب ِطــر
يسري النســيم على أهداب فرحتــه
وينتشي من شذى ريحانـ ِـ ِه العمر

ً
جوى قلبــي ويغمــره
ويستفيــض
َّ
حبا ويرقص في خفقاتــه الزهر
َْ
خمائـــل كــم كنــا نباكـرهـــا
يــــا لل
ِ
ً
وبيننــا عبــق الجــوري ينتشـــر
تلـــك السنون التـي باتـت رواحلهــا
بواديـــك يا فيحـــــاء تنتظـر
على
ِ
ٌ
تومـــي لتلك السواقي وهي جاريـة
الغيضان والجزر
تساق في ركبها ِ
ذاك الزمان خال من َز َ
وعتـــه
هور
ِ
عصر من َخلفها ُع ُص ُ
ٌ
ــر
وأدبرت
َ َ ٌ
فمن ننـــادي إذا ما اجتاحنــا غرض
ُ
سبيلنـــا لبنــي أعمـامنـــا وع ِـــــر

ومن نناجي إذا الذكرى بنا عصفـت

ُ ُ َ
من األحبــة واألشــواق تحتضــر
َ
َّ
ٌ
وللنجـــــوم أفــول لفــــــه غ َســـــق
ُ
يدعو مع الليل أن ال يطل َع القـمـر
ومـ ْن ُترانــــا إذا مــــا َ
َ
انتابنـــا أرق
وقــد أفقنا والح الصبح ننتظـر؟
كــــل الليـــالي نأت في مـن يخادعنــا

َ
ومــا تقضــى علـى آنائهـا َوطر
ولـى الكثيـر ولم تظفــر بما َأم َل ْ
َّ
ـــت
ِ
ُُ
النـزر؟
فيـه الشــــآم فهل يأتي به
َع َّلـي ِّ
أكحـل عينـي باللقـــاء غــــــدًا
حتـى ولوكان في الظلماء يأتزر
َ
سعة
الفضـاء ات ضاقت بي على
كل
ٍ
فال الهزيع أتى فيــه وال َ
الس َحــر

َ
أنت يا جنة الدنيا التي بخلــــت
مـــا ِ
ْ
َ
وإنمــا َمن تواروا كلما ح ِضروا
َ
وت كتابًا باليميـــن ومــــا
فكـــم ح َب ِ

ٌ
شقيقــــات لــك ُأ َ
خــــر؟
تسلمتــه
ُّ
واهبـــه
واستبدلتـــه بسيــف كــف
ِ
َ
عتصـــر
من كل ما تجتني يمناك ت ِ
ً
ً
وقلــى
إلى متــــى نتمادى فرقـة

َ َّ
ـــر؟
ويستبـد النـــوى فينـــا ويتج ِ
والموئبون َ
من األعراب َب ْي َ
ــــد ُ
هم
ال يرأبــون قلوبـــًا حيــن تنفطــر
فاستبشري قد أفاقت من مراقدهـا
ُمنى الشباب ونار الثــأر تستعــر
واستجمعت في ميادين الفدى فرقًا
َ
ٌ
هديــر وهـي تبتـــدر
وللزحـوف
ُّ
ٌ
وثـــوب في تطلعهــا
وللرغــاب
ِ
من كل ما اختزن التاريخ ينحـــدر
ُ
فيه الفوارس ال تنبو السيوف بهم
ُ
ُ
الجـــياد بهم يكبــو بهــا َعثــر
وال
وهكذا ينهـــض التاريخ مبتسمــًا
َ
ُ
ويبتسر
يستحضــر األلـق الماضي
ِ
إن الشعــوب إذا ما قـــام قائمهـــا
فإن مركبهـــا في الثـــورة الظفـــــر

ُّ
وال تمـل إذا طـــال الطريق بهــا

وال تخـــاف إذا ما أحـــدق الخطــر
ٌ
عرق وال ٌ
نسب
هي العروبـــة ال
ُ
وإنمـــــا ُحلـــم َيســمو بـــه بشــــر
ٌ
ُ
وفطرة ُرفعــة اإلنسان تورثـــها
بالحب والعلــم واألخـــالق َّ
تد ِثـــر

صوت بعيد
ونهار جديد !
|

�سماح عبد الهادي حكواتي

عاد إليها الصوت نفسه ،صوت بائع «البوشار» ،يحمل في
خبايا رنينه صورًا صغيرة لطفلة ذات شرائط صفراء ،تقفز
درجات السلم كفراشة الفجر الجديد ،تنهب الشارع بعينين
مستديرتين باحثة عن صاحب الصوت ،فتطالعها ابتسامة
مهيبة ،تنذرها التمهل في العبور ،وسرعان ما يخفت الصوت،
بينما يتابع صاحبه عمله ليقدم لها ما اعتادته من حبات الذرة
الساخنة .يبدو أنها كانت تحظى بحظ جميل ـ كما تقول
والدتها ـ ألنه كان يخصها دون أوالد الحارة بإدارة مقبض آلته
العجيبة التي تطير فيها الندف البيضاء ،كلما تناولت واحدة
منها نظرت إلى السماء باحثة فيها عن غيمة تشبه ما اكتنزته
يدها الصغيرة.
استعاضت تلك الطفلة عن المنبه المزعج بصوت بائع
البوشار ،وغدا ذاك الصوت يشير إلى النهار الجديد ،النهار
الطازج كرائحة العربة األليفة ،التي تميز صديقها عن غيره
من الباعة.
تناهى إلى مسمعي طفلة األمس ومدرسة اليوم ذاك
الصوت الحميم ،بينما كانت تشرح درس التعبير ،فتركت
لتالميذها مساحة الوقت للكتابة عن مهنة المستقبل التي
يحبون ،وراحت تسترق النظر من النافذة  ،مصغية إلى نداء
ً
جاذبا الصبية والفتيات ،وكلهم
الطفولة ،نداء بائع البوشار،
يتراكض مسرعًا كي يحصل على طلبه قبل أن ينال البرد من
ً
تلك الحبات ..لو كانت أصغر قليال ،لما منعها شيء من الركض
ً
والتسلل بين األطفال ،كي تمد له يدها وقد كبرت قليال ،أتراه
سيتعرف اليد بعد طول انقطاع ،فيجتذب النقود منها قبل
أقرانها ،غير مبال بكلماتهم التي تخفي ما تظهر من الغيرة
وضجر االنتظار.
غادر صديق اليوم الجديد حيهم منذ زمن بعيد ،تاركًا في
جدران نهاراتها صدى مرنانًا يرجع صوته البعيد ،وظلت طفلة
ً
الشرائط الصفراء متحفزة مع كل فجر ،أمال بعودة الصوت
األليف.
توهمت أن الصوت عاد للوالدة في أوراق تالميذها الصغار،
فثمة رنين ينبعث من إحداها ،لكنه رنين مختلف ،لم يحمل
إليها بهجة اليوم الجديد كسابق عهدها به ،ساءها أن
يستبدل بالرنين العجيب رنين نقود صاحب المصرف ،ذاك
الذي قصدت مصرفه طلبًا لفرصة عمل ذات يوم ،فنظر إليها
بازدراء ،نظرة من ال جفن له ،عندما عييت جوابًا وما بالربع من
أحد  ..لكن شتان ما بين الرنينين.
قد نكون أعمارًا تلهو بها األقدار حتى تصل عتبة الملل،
لكنها تلهو أحيانًا من دون قصد منها لصالحنا ..ذاك ما جال
في ذهنها عندما ق��رأت في صحيفة الصباح نبأ غرق أحد
الفتيان في نهر العاصي ،في ال��وادي الذي ألفت تحيته
كل صباح في أثناء سفرها إلى حمص؛ حيث تتابع دراستها
الجامعية العليا ..ولدى مرورها بالمكان نفسه ،أشاحت بوجهها
عن تحية النهر ،وأسدلت ستارة الحافلة التي تقلها ،فتناهى
إلى سمعها رنين الصوت القديم معاتبًا ..كان صانع الغيم،
ذو اآللة العجيبة ،بوجهه المشرق وابتسامته المهيبة ،أعاد
إليها جرأة النظر في صفحة النهر من جديد ،وقرب بينها وبين
النهر الخالد بصوته األليف..
دخل شهيد النهر عالمها ملحًا ،فحملت قصته بحزن إلى
أبيها الذي ذكرها بأن والده بائع «البوشار» ترك الحي منذ زمن
بعيد ،فالحت صورته حزينة ،وبدا صوته عاثر الداللة هذه
المرة..
أدرك��ت طفلة األم��س أن األص��وات التي تقتحم دنيانا
الصغيرة ،من دون إذن ،البد أن تترك لنا مساحة التأمل في
مالمح أصحابها ،فإذا أحببنا الصوت المرتبط بذكرى جميلة،
لم تغادرنا الصور؛ بل تعود للنهوض من جديد عند أول يد
تهزها ،بالحيوية نفسها ،واأللفة ذاتها ،وإن لم تفعل ،تخلف
لدينا شوق االنتظار ،ولهفة الحلم بلون جديد في كل نهار ..وما
ألهيات الزمان الذي اعتاد
شغفنا باألصوات إال توق لمغالبة ً
بعثرة األوراق في نهاية كل لعبة ،توقا إلى صوت بعيد ونهار
جديد.
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ب�سام حمودة

مثلما َّ
يممت وجهي
شطآن جفتني
نحو
ٍ
لم أزل أحبو
كما والخطو ملء الوعد
لم يثن ُّ
الرؤى
ِ
ٌ
ِّ
من قال إني غارق في زوبعة؟
مثلما أودعتني يا دهر وشمًا
في جبين الوقت
ُّ
أختط الخلود
أحتسي جمرًا ولكن
ِّ
َّ
ما ندبت العمر في كف الت ِّ
أسي
َّ ِّ
أو عرفت اآله في طعم التمني
أو طويت األشرعة
َّ
شدني عشق المواني
ً
فارتضيت الموج خيال أمتطيها
والرحيل َّ
َّ
الصعب مأوى
ْ
ِّ
والصراع األمتعة
بعد هذا العصف دعني
َّ
أتهجى سورة الوقت وأرسي في يقيني
ً
َّ
أحالم تشظت
فسحة من وهم
ٍ
َّ
واستحمت بالعقوق
ّ
من ترى يروي أحاديث الندامى
ّ
حين أضحت واحة التذكار
مهدًا من حريق
بنزف
تلكم األمداء أشقتني
ٍ
يستبيح ُّ
الروح لكن
َّ
بوهم
يستوي في الزيف ممهورًا
ٍ
مثل ٍّ
سم في رحيق
ٌ
ريشة من نبض أحالم ْ
هوت
ٍ
في غيهب َّ
الصمت المهين اآلن
ْ
لكن
لم تطاوعني يدي
َ َّ
ِّ
أرسم النجوى على خد األفول
كي
َّ
َّ
أحرفي قد شفها الترحال
ُ
أسرجت روحي
مذ
َّ
وأنا في لجة الوهم الغريق
فانتظرني يا زماني
َّ
ليل
كي أساقي صمتك المنسي في ٍ
سجى
َّ
َ
بعض المواويل التي
لم ترتو من فيض ٍّ
حب
ِ
ً
لم يزل غافال على ثغر الخطا
َّ َّ
كم عاشق ضل الطريق
**********

َّ
ال تلم حرفًا تجلى
وجه ال يحابي
مثل ٍ
َّ
َ
روح
إذ تملى بوح ٍ
ْ
البيض
أودعت في خافقيه
ِ
َّ
حبًا لم يعد لي
سحاب
مثلما والفت عمرًا من
ٍ
ْ
ْ
لم يذق طعم الهطول
وأنا في رحلتي الحمقاء
ُّ
أختط الحكايا
عن غمامات رمت َ
لهو األماسي
ٍ
ْ َ ّ ْ
وارتدت لون الذبول
ُ
الوهج
لم يعد ذاك البريق
ملء البوح َّ
عما في دمي

إذ أودعتني اآله في
ِّ
مهوى مرامي الشعر
ْ
ليل يطول
في ٍ
ِّ
يا قوافي الشعر كم َّ
حيرتني
ُّ
آن امتهنت َ
البوح َّ
عما في النهى
لي ٌ
أعين تمتاح من هجس الحنايا
َّ
كي أصوغ النبض بوحًا
ْ
لم يزل يجتاحني
ْ
ماذا أقول؟
هل تراني غير ذاك الوشم
َّ
وقت تلظى؟
في ٍ
ّ
هاأنا في مقلتيك الظامئ
وهج
المسبوك من ٍ
ْ
محا طعم الفصول
*************
ْ
مشرقي الوقت ْ
ُّ
لكن لم يزل
الرمال ِّ
طعم ِّ
المر يسري في دمي
فأنا.......
غادرت صحرائي ولكن
ّ
كيف لي أن أخلع الجرح الذي
َ
مازلت أحسو نزف ُه

هذا َّ
الدم المسفوك من أفتى ِبه
َّ
حتى استفاق؟
َّ
ّ
مثل شال ٍل تمطى
وارتدى طعم الحصاد ِّ
المر
ِّ
خريفي الخطا
عرس
في
ِ
ِّ ِّ
يمتاح من كف النفاق
ببوح
قد حملت الجرح مشفوعًا ٍ
عن حنين َّ
شدني يومًا
ٍ

إلى َّ
حمى العناق
فانثنى وقتي وأورى
َ
رواء
توق أحالمي لمرسى من ٍ
من ْ
عبير
َ َّ
َّ
ُ
الوهم َّ
اليوم حتى
في
واستبد
لم أعد أجلو ُّ
الرؤى
ماء سلسل َّ
كالصحو
ما بين ٍ
ٍ
ُ ْ
وجد مراق
أو ٍ

***********
َّ
ألبستني الشام عمرًا من أماني
يقين
كنفح من
تبتغي وقتًا
ِ
ٍ
ُ
همت طوعًا
ّ
أبتغي َّ
حبًا كوجه الله
متاهات الخطايا
ينسيني
ِ
َّ
َّ
أبتغي روحًا تملت من عطايا الشام
الياسمين
آفاقًا كلون
ِ
يا بالدي.......
ِّ
ِّلوني صحوي ببوح الشعر عن معناه
َّ
بل ِّروي حناياي التي
ُّ
ّ
تلهو بها كف الظما
كي ال أجافي في مرامي العمر
َ
الحنين
أوراق
ِ
َ َّ
هي الشام كستني
قل
برداء من خلود
ٍ
َّ
نسج
خاطه التاريخ من ٍ
َ
ً
توارث عشقه الماضون قبال

َّ
فيض تجلى
وارتوى اآلتون من
ٍ
عشق
في افترار اليوم عن
ٍ
ألشالء الوعود
لم أبح ما التاع في قلبي
وما كابدته من جمر ٍّ
حب
َّ
شف روحي
ّ
صبح
مااستفاق السحر في ٍ
ِّ َّ ِّ
على كف التجلي
َّ
لفه الموت وأضحى
ً
َ
حمقاء في نبض الوريد
لعبة
ّ
غير أني......
ّ
ُ
بركان تمطى
مثل
ٍ
مست خاليا ُّ
حينما َّ
الروح
ٌ
أهواء لعوب

َّ
الن ِّ
دي
فامتثلت العطر في إشراقة الورد
ُ
وامتشقت الضوع مثل ّ
السيل

ِّ
الخلي
أو مثل امتالك العشق للقلب
عاشقًا ما ُ
زلت....
أستجلي أناشيد العذارى
َّ
من فم ّ
األيام عل البوح يسليني
تباريح الجحود
***********
ّ َّ
قل هي الشام التي
َّ ّ
ترويك إن جف الندى
تأويك إن ّ
ضجت ليالي العصف
حمى ِّ
بل تشفيك من َّ
الرياح ُّ
السود
أو حقد الحسود
***********
َّ
موسم ّ
الصحراء زف َّ
الرمل
ّ
موشومًا بطعم النفط
هل يأتي الحصاد؟

ِّ
ً
بل أتى كالعصف محموال على كف
الفناء ِّ
المر
في طقس الحداد
َّ ٌ
ِّ
األنسي
ضفة أخرى نضت عن وجهها
أدران َّ
الرماد
فاستفاق الوهج حين اجتاحه عطر
ّ
الشآم
ْ
هي ُّ
قل َ
اكتست
الدنيا
َّ
لون األزاهير التي
صاغت تواشيح المدى
َّ
صوت المواويل التي
َّ
رفت كأسراب الحمام
َّ
ال تقل كنا ....
َّ
فطعم َّ
الرفض في ثغر الزمان
اجتاحني
َّ
وارتد في عذب َّ
الصدى
كالوشم في ِّ
خد القتام
ْ
ال تقل....
َّ
فالصمت أمضى من لحاظ الغيد
أو نطع الحسام
َ َّ
الشام َّالتي اختطت على ِّ
خد
قل هي
ُّ
الدنى
طعم َّ
السالم
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إن النبي لم يرحل !...

زهري ح�سن
|

تفاجئني النبوءات دائمًا

�سها جالل جودت

أصبحوا مكفوفين

بحدوث ما ال يحدث
تتصادم موسيقى العمر

يا الله...

أمامي

لماذا تشعل في داخلي فتنة السؤال

وخلفي
والمطر يغسلني بدمع الروح
وكما تكون الفاصلة في سيرة ذاتي
يكون النبي حاضرًا
يزف لي بشرى

عن عودة النبي ؟
أنا أعرف أن النبي ال يبكي مثلي!!
وأن الرؤى بعضها للتفسير آية
واآلخر انغمس في الدموع

النجاة
حين اقتربت من النور كثيرًا

كان الوقت خريفًا الذع��ًا تدلى من كون الزنزانة في صباح
اإلفراج عن قاسم» ....خرج مصحوبًا بثقل عشرين عامًا على صدره،
رقيقة دحرجته إلى
ورفسة
حذاء على ظهره،
أسمال وبعض
وحزمة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
العالم الغريب ،وانسال فوق دماغه ضباب حزين يمتزج بزفرات
رئتيه وسعال رتيب ,غشيت عيناه من التواء الدروب بحثًا عن
طريق قريب ،كالذي كان يحمل قدميه من جحره المظلم إلى واحة
األمل في خياالت ليالي السنين العشرين التي مضت.
برهة ،ثم انكفأ في حشرجة الوقت وخطا «حثيثة» تبعده عن
شبح القلعة الرابض فوق صدره ودماغه ...كانت حافالت النقل في
المدينة الصغيرة التي شاخت ،ال تزال تسير على عجالت مطاطية،
 ,لكنها أصبحت أكثر سرعة وتوالدت بكثرة ،اختلطت أصواتها
بأصوات أخرى غريبة ،امتزج دخانها بلون الفضاء ،واحتلت األرصفة
واألع��م��دة الجوفاء نصف اخضرار البلد وثالثة أرب��اع األدمغة
المطاطية...
راح يبحث عن درب غير موجود يوصله إلى حافة النهر العتيق،
فقد تشابكت الدروب ،وعال صوت الغربان وصوت ضفادع الزمان...
زحف فوق األرصفة بأسماله ،يحمل بؤسه ونعليه ،يتشبث
بحلم عودته إلى كنف الحقول وموسيقا مياه الجداول؛ حيث
يحشر نفسه في «عرزال» صغير في زاوية يابسة بين الصخور
المترامية على ضفاف الزمن الرمادي...
عندما اقترب من حافة النهر القديم قطب حاجبيه ،ارتخت
عيناه ،ووقع قلبه بين جنبيه ...يا للهول!! كانت األشجار قد جردت
من أغصانها كعارية تقف في مراسح بغاء ,الماء تلون باألسى،
حاصرته المقابر الخرساء ,من هنا مرت جيوش العالم الرابع ،أخذت
معها بقايا االخضرار ،وتركت فوق عرزاله اليتيم سحابة سوداء،
العرزال الذي بقي ينتظر الفارس العائد ،يقف على عمودين من
ٌ
وزاوية من قصب وطين ،يرقد بجانبه جدث توارت فيه عجوز،
حور
ٍ
كانت تحلم ًدائمًا أن يعود وحيدها لتضمه ،وتربت على كتفه كل
صباح متمنية له التوفيق ،وعبارة لطالما رددتها »:شد همتك يا
ابني ،وال تترك أرضك ما بتتركك».
بكى قاسم كما لم يبك من قبل ،حتى أعتى الجالدين لم يكن
ليخرج الدمع من مقلتي قاسم ...لكنه بكى غربته الجديدة ،رمى
عكازه في الماء ،تعرى في وحل الشتاء ،قبض بيديه المرتجفتين
على بقايا معول ،وزلزال يرتعد تحت قدميه ،وبدأ يرسم الطريق
إلى سجنه الجديد....

وثمة ٌ
برد يغطيني

ذاب بعض ظلي

ال تلمني إن قلت :

وبعضه اآلخر ،أو ما تبقى منه

إن النبي لم يرحل !..

توحد في الخشوع

غير مرة تكررت فجائعي

ولم تزل تلك النبوءات

كأني لم أخلق وعلى
وجهي ابتسامة
البكاء كان ظلي
وظلي البكاء
كانت األنوثة

تتوالى
لتخمد أصوات الفجائع
وذلك األزرق الناري
يناورني
يخاتلني

حريقي

يدخل في ظلي

هل احترق كلي

بين انطواء الليل

والمطر يغسلني

وفرجة النهار

والبرد يغطيني؟
ال تلمني إن قلت:
أتوجس من احتماالتي الخائبة

إن النبي لم يرحل

يعاقبني سؤالي عن النبي

رغم المشيب

أتخيله عائدًا من السماء
يعيد أبجدية النور

وطعم البكاء

تسخر مني احتماالتي
ويزداد حريقي وذوباني

حيث أكون

تتأرجح احتماالتي

أو تكون

بين الممكن والال ممكن

يكون النبي حاضرًا

بين رماد الراحلين

إن النبي لم يرحل

وصمت المكفنين الذين

لم يرحل
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قصيدتان
|

أوراق سافرة..
ٌ

�إبراهيم عبا�س يا�سني
()1
امل�سافة ..وعينا حبيبتي

ْ
ُ
بيني وبينك – يا حبيبة  -حارسان ومقبرة
بيني وبينك ْأل ُف ّ
اف..
سي ٍ
ُ
شوارع من َد ٍم..
أحزان..
صحراء
ٍ
ٌ
ّ
النهائي الظالم ِ..
وليل
ْ
ٌ
جنازة ومجنزرة
وأنا وأنت محاصران بكل رايات الرماد ِ..
أنا وأنت الحاضران  -الغائبان..
الذاهبان من السواد إلى السوادْ
َ
واآلن يا!.....

ْ
ال نحن نحن وال ُ
البالد
البالد هي
ال فجر نرقبه على َم َهل ٍ..
َ
ُ
سننتظر البشارة..
أمل
بال ٍ
َ
والدعاء..
ال رجاء..
ُ
وليس تتسع العبارة للمواجع..
ُ
بعد ,لن نقوى على الكلمات..
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|

ثناء دروي�ش

ْ
أو ْ
الحنين
رصد
ُ
ُ
ْ
َ
نكون
نكون فال
عبثًا نحاول  -ياحبيبة  -أن

حدث «ويحدث» على الدوام ،مع ّ
القوام الذي ال ُيخطئ وال ُيالم ،أن وقف أمام
ّ
المرآة ،نظر إليها ّ
مليًا ،ابتسم في وجهها ،مسح صفحتها بنعومة ،أسر لها بمحبته،
ً
حدثها طويال عن مكنون قلبه ،وكان األثير شاهدًا عليه ،ينسخ ما يقول ،ال يغادر
ً
ً
كبيرة وال صغيرة إال أحصاها ،مما كان يبوح به للمرآة ،ولن أقول لمرآته ،خشية
ٌ
ّ
أن يتوهم قارئ ما ،أن هذه الهاء بوصفها ضمير الغائب المتصل ،تعني حتمًا
ّ
الملكية واالستحواذ ،فيفقد النص بعضًا مما يرمي إليه وربما كله ،وما العيب
ّ
ّ
المدورة العظيمة ،ولكنه في فهم ضمير الغائب هذا ،بل وسائر الضمائر.
بالهاء
قال« :أيتها المرآة ،يا مرآتي الصافية ،آه لو تدرين كم أحبك ،وكم قلبي
ّ
ّ
متعل ٌق بك ،وروحي ّ
تمجد سجاياك في عليائها ،فوحدك تعكسين باطني بكل
صدق ،وتسبرين أعماقي بسهولة ،فتصلين إلى مالم يصله من قبل مخلوق،
ّ
العصية ،وتداعبين طفولتي
تستنهضين أحالمي الغافية ،وتترجمين مشاعري
ّ
نور ال من طين ،وكأن اليد التي صنعتك ،ليست ذاتها
المنسية ،فكأنك خلقت من ٍ
مالك خالط البشر ،ويا حبذا جسد كأنه
صنعت سائر الخلق .فتباركت من
ٍ
من ُ
الصدف يخفي في جوفه ّ
الدر.
ٌ
ٌ
واحدة من صمت عينيك ،وكم ّ
كم ّ
مرة
مرة أتيتك متعبًا ،فأراحتني نظرة
ّ
تأملتك في موجة غضب ،فامتصصت هيجاني ،وسكنت روعي .أما فرحي ،فأنت
ّ
شريكتي به ،ال يساورني في ذلك ُّ
ظن وال شك.
ُ
ما أجمل أن تكوني حبيبتي ،وما أمتع أنك لي ،لي وحدي خلقت ،فابقي سيدة
مملكتي ،وال تغادري عرش قلبي فإني على ما عهدتني شديد الغيرة على
ّ
فيتكسر األبيض
عليك من عبث العابثين ،وطمع الطامعين،
مقتنياتي ،وأخاف
ِ
الشفاف ،بأيدي العابرين.
ابق حيث أنت يا مرآتي الحبيبة ،وال تغادري مساحة نظري ،فبي خوف
يسكنني ،وهاجس يالزمني ،أن أستيقظ يومًا وال أجدك ،وأروح أبحث عنك فال
ألقاك ،فأستنجد بالذكرى تأبى أن تنجدني ،أو تروي غليل ظمأي إليك.
أرجوك ،ابقي الرقيقة الشفيفة ،واحتي واستراحتي ،في جدب العمر وتعبه،
وال تتركيني لمتاهات سنيني ،يا نصفي الثاني ،وال تضيعي مني في دروب
ّ
الحياة الموحلة ،ألني وحدي من يعرف قيمتك ،ويقدرك حق قدرك».

كأنما كل اللغات تشابهت وتشابكت..
ٌ
ّ
األبدي..
ال صرخة تعلو فتكسر صمتها
ٌ ّ
بالقيامة ِ..
فجر يبشر
ال
ِ
ْ
ال ٌ
غد يأتي فيسعفها على الليل الثقيل

عاد ّ
القوام بعد زمن ،نظر في المرآة بغضب ،عاتبها بحزن مرير ،وكان صوته
يعلو وينخفض في تواتر غريب .سمعه األثير من جديد يقول:
« آه يا مرآتي ،ماذا فعلت بيّ ،
وأي حلم هدمت؟!،ما أفظع هذه البقع الداكنة
ّ
التي بدأت تلوح على صفحتك ،أال اخبريني وأريحيني ما سر السواد الذي بدأ
ّ
ينقلب إليه بياضك ..وأي شيطان ّ
تلبسك فأخرج كل هذه الظلمة من أعماقك ،أم
ّ
تراها عدوى شريرة وصلتك ،فما استطعت لها دفعًا وال ردًا!!!!!؟؟؟؟؟
مالمحك ال أعرفها ،غربة وغرابة فيها ،كأني ما ألفتها عمرًا.
صوتك ماعاد عذبًاّ ،
يدوي صمته صارخًا في مسمعي.
من أنت ،من أنت ،أكاد ال أعرفك .مرعب ما يلوح بك ،تعافه نفسي وال تهواه
عيني «
ثم انهار تمامًا ،وبدأ يهذي « :ابعدي وجهك عني ،فما عدت مرآتي «.
ّ
وظل يردد ويردد هذه العبارة حتى غاب تمامًا...................

ال شيء يعد اليوم إال لسعة الذكرى..
ْ
ّ
وأن ُ
ّ
المسرات السجينة
ات
ذبلت قصائدنا كأزهار المآتم ِ ,
ْ
والمدينة...
ْ
خرجت تفتش خلف سور الليل ِ..
عن غدها ..فكانت مجزرة ْ !!

( )2
ت�أمالت يف مدينة مطف�أة
ُ
كذبالة في الريح تنطفئ المدينة..
ٍ
تشرب الظلماء ضجتها..
ْ
وتنتحر الخيول
ُ
ّ
األقمار..
تساقط
ّ
الليلي..
واألشجار تلبس عريها
ُ
الجهات..
تختلط

وكأنما راعي الكواكب..
راح في وجع الخرائب ِ..
واستراح إلى ْ
األبد

ٌ
ولد..
ال والد يتلو وصيته على ٍ
وال ذكرى ْ
ولد
هل غادر الشعراء معترك الكالم ِ؟
ُ
وهاجر العشاق..
حتى ال حنين وال أنين وال ْ
كمد؟
( والتين والزيتون )..
والقمر المشرد في براري الليل..
بالد لفي ْ
إنك يا ُ
كبد !
ُ
ماذا إذا أزفت قيامتنا سنفعل ؟
ُ
والمدينة ّودعت أعراسها..
ّ
الرملي ؟
واستسلمت لنعاسها
بارق للغيب يأتينا ؟
هل من ٍ
ْ
ّ
وهل لنهارنا تمتد َيد ؟
ُ
ّ
َ
المنسي..
هي ذي تحاول فجرها
ً
ُ
تفتح في جدار الليل نافذة..
ّ
تطل على ْ
أحد !!
ولكن ...ال

ات ّ
في زمن الحق من عمر المرآة ،حدث أن تكررت القصة ّ
ومرات ،بفحواها،
مر ٍ
ٍ
ّ
يمتد شيئًا فشيئًا على صفحة
مع اختالف التفاصيل واألشخاص ،وكان السواد
وجهها ،حتى أغرقها تمامًا في ظلمة دامسة.
وروى األثير فيما بعد ،عن مصير مرآة أخرى ،لها حكاية تشبه هذه ،أنها
ُ
كسرت وتهشمت بيد حبيبها ،ألنها أبصرته لما نظرها ،فعكست بكل إخالص
ّ
َ
يظن أنه ّ
مبرأ
يتسن له قط أن يراها ،مادام أمضى العمر
وتلقائية ،أعماقه التي لم
من الخطأ أو ّ
الشر.
ّ
الظن أن هذه الحادثة ،كانت بداية عهد البداوة والقحط ،في موطن
أغلب
النعام.
حيث تنقل األخبار أن سائر المرايا ،بعد هذه الحادثة ،خشين على أنفسهن
من مصير كمصير رفيقتهن ،فأقسمن ال يبدين إال ما يحب أن يراه بهن ّ
القو ُام
عليهن ،فتوارى الصدق تمامًا ،واختفت الفطرة ،تحت ركام االستنساخ ،لما
لغد لناظره
راحت المرآة تبدي نصف حسنها فقط ،بينما تخفي النصف اآلخر ٍ
قريب ..حتى نسيت عبر الزمن وتعاقب العصور ،أنها الحقيقة بطرفيها ،والصفة
بجناحيها ،والنفس بما فيها ،فلم تعد المرأة مرآة فارغة ،وال عادت ماء الحبيب
الصافي ،يأتيه ليرى انعكاس حقيقته «بفجورها وتقواها» في صفحته.
ّ
َ
ّ
تجملت وتصنعت ،غيرت وبدلت ،رسمت ولونت ،أظهرت وأبطنت ،عبدت
َ
واستعبدت ،صارت ّ
أي شيء ،إال أن تكون تمظهرًا وتجسيدًا لكينونة كاملة ذات
أبعاد ثالثة ،مجتمعة بال تفريق :أنثى ..امرأة ..إنسانة.
ّ
إذًا من أين نبتدئ الكالم ،عن المرأة في وطن النعام ،قبل أن يجف الحبر
وتنكسر األقالم.؟؟؟؟
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صامتة!
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فيك شيء مختلف

�شادي عمار

ِّ
ترتبين دقائقي بصمت
تنفضين عنها الغبار
َ
ووقت يوشك الغيم
تفريطًا بشهوة الغيث
ً
ً
ِّ
تفرين ظبية ملتاعة
ٌ
ُ
زاد ِك قليل من الحزن
ٌ
ٌ
كثير من الحيرة!!
وكثير
ُ
أراقب ِك
ترسمين َع َّ
يني
ً
وتتركينهما ِبال حدقتين فجأة
فأعشى عنك
بعيد
قلب
ٍ
وتقيمين في ٍ
ْ ً
ُمط ِرقة!
َ
سقيك رحيقًا
أ
ِ
ِب َو ْج ِد القهو ِة
ُ ُ
أجادلك...
ً
أن ال تتركي دالية
َت َ
يب َس
َ
قتطف العنب
َو َّلما ُي
ِ
ُ
ُ
الموعود
فيبقى النبيذ
ُ ً
غ َّصة

|

ُ َُ
القصائد
وتنهمر مزق
ِ
على صفحاتي
ُ
تم!
في ي ٍَ
َّ
مت
يا عميقة الص ِ
في مقلتين عميقتي َ
البحر
ِ
َ
ِّلوني ُدكنتي
َ
رأسي
اشبكي فوق ِ
المصدوع
ِ
َ
ش ْع َر ِك روضًا
ُ َّ َ
الر َمض
يدرأ
من عمري
َ
المرض منْ
جسدي
ُ ً َ ُّ
وحرقة ما ،ت ِغل
ُ
بماء
التنطفئ ٍ
بل بثغر!
بيأس
تغمريني
ٍ
َّ ُ َّ
َ
صبيًا معفرًا اشتاق
َ
الماء الدافئ والصابون
َّ
فأنتشي باللوعة
َ َ ُ
وهم
وأخت ِفق بسعاد ٍة ٍ
لطير ذبيح!!
ٍ
َّ
تتسربين
َ
خالل أصابعي
زيتًا ً
وماء
إصرار قبضتي
رغم
ِ
وانغالق نوافذي العالية
ِ
نسائم ِك
على
ِ
_التي اغتالت سكينتها
ً
فجأة!_
ُ
أبحث َ
تحت جبال
الكلمات وبحارها
بين ركام القصائد
ُ َ
عن زرق ِت ِك الشجية
أو ربما
َ
َ
سرك
كاك من أ ِ
عن ف ٍ
َ
فأعلق مزيدًا
ُ
في َ
خات ِك المهلكات!
سب ِ
ُ
يختنق من صراخي الصدى
ُ َّ
والحمام الزاجل
ّ
يتعشاه فقير ال يملك سوى
َّ َ
ِدقة التصويب
َ َُ
وت ْعلق رسائلي
على أسنان أوالده
َّ ُ
ويتشبث عمري
حتى آخر حرف
بك.
ِ

ٌ
َ
ٌ
شيء مختلف
فيك
ً
لبعدك لذة...
يجعل ِ
ُ
َ
حبك أكثرَ
َ
القلب على
ويروض
ً
ُ
َ
لسفرك حكمة...
يجعل
ِ
للحنين والبكاء
وجوازًا مفتوحًا...
لعبور الشتاء...
ِ
َ
أسافر في لوحاتي معك
على ضفتي أحزاني...
ُ
بالدمع حينًا
فأنزلق
ِ
ُ
وأتعثر بالذاكر ِة أحيانا...
ُ
ُّ
يسكن ضياعي؟؟
ضياع
أي
ٍ
مناخ حبنـــا
في
ِ
تقلبات ِ
َ
َ
كنت أنت العاصفة...
َ
َ
ُ
وكنت أنا الغيمة الماطرة...
الوجع...
وفي بحير ِة
َ
ِ َ
َ
كنت النزف الجميل لقلبي
ُ
وكنت أنا َ
لون دمك...
*******
ٌ
َ
فيك شيء مختلف...
َ
ُ
َ
اختصار
االنتظار محطة
يجعل
ٍ
ُ
َ
احتضار
الموت فجائيًا بال
ويجعل
ٍ
َ
يجعلني ُب ُ
عدك ...أحبك أكثر
ُ
وأتمسك بمقلتيك
َ
قلبك
ربما ...ألحصل على
ِ
جنسية ِ
َ
ألستوطن في عينيك...
أو...
َ
ُ
المتمرد
أراقص نبض قلبي
ِ
المريض بليلي...
الحلم
مع حمى
ِ
ِ
الدمع في حزني...
ِ
وانكسار ُ ِ
الليل فيبكي الحلمُ
يأتي
ُ
ُ
ُ
وتهطل الدمعة السقيمة...
ألم...
وتبقى أخرى
ِ
كتمثال ٍ
َ
ُ
ينتظـر أن ينكسر بلقياك
فهل َ
أعجبك هطولي؟؟
البكاء..
خريف
في
ِ
ِ
*******
ٌ
ٌ
شيء مختلف...
فيك
ُ
ُ
َ
يجعل الكالم يسقط سهوًا...
المفتوحة سلفًا...
دفات ِرنا
ِ
على ِ
المجهـولة
ألقدار ِنا...
ِ
ِ
ُ
بالصفحات وكأنها كتابي
أتعثر
ِ
وبين السطور ُ
أجد أصابعي
ِ
وصوتًا يعبرني...
ُ
ٌ
أعرف أنه ٌ
وتر مختلف
من قيثار ِة فمك...
يعزف على قلبي...
لنبض ِه
لحنًا ِ
ُ
األف َق بدعوة حمراءَ
ُويطرب
ٍ
َ
وتوقيع بحبـك...
ٍ
مختلف.
بشكل
ٍ
ٍ

رميا خ�ضر
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حائر على طريق النور

فوزية املرعي

ُ ْ
قرأت ِسف َرًا من أسفار الماء ..؟!
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 وارتقى 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
ٍ
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....
ّ َّ
ٌ
فانسل عن جوفي أنين :
َت ّـب ْت ُعيونك ِ باصرتي إن لم ُأف ِّـرق َ
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 الروح 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!...

|

صبرًا أيتها األيام
صبرًا أيتها األلحان
وأنت تنشدينني
على وتر معتوه
تنشدني ق��ص��ي��دة نفيت
حروفها
وغردت خارج مدائن الصالة
وتمزق عرش الدهر المخملي
وقلت
صبرًا أيتها األيام
وتمزقت أكفاني
وأنا أنشد الصبر
مشيت على الجمر
وجلدت حتى الموت.....
جلدت ربيعًا قادمًا
وقيامات المجد
رأتني كالجن
أشرب دموع السماء
وأهذي
وخير الهذيان
بكاء – وسماء
وأرض
تولد في كأس الخمر
وجني يغازل قمح السنا
في دفاتر الجفن الربيعي
السائر
وعيناه ال تلمحان نور الفجر
مشيت على الجمر
وسكبت دموعي
في عيني القمر
مشيت شريدة األشواق
أرمي تراتيل الوقت خلفي
ورس�����االت م��زق��ت��ه��ا ال��ري��ح
العابرة
بطوالت خجولة المالمح
ال يعرفها التاريخ
ويغدو الربيع
ونوارس زرقاء
تنام في عيني الدمع اليتيم
وليال يخونها حبيبها الظالم
ويرأف بحالي
ويستوطن دنياي.....
حبيبًا
باركته القيامات
مشيت على الجمر
وأهواء بائسة
تحرق أحاسيسي

منال حممد يو�سف

حكايات خرافية
يتسامر عليها عجائز الدهر
مشيت على الجمر
هواجس مجنونة
ً
وهوى تشريني المالمح
يلمح نوافذ المجرات
ويلمحني.....
في قعر كأس الدهر األجوف
يلمحني كاألشباح الغريبة
أع��ش��ب أه���ازي���ج ال��ش��وق
الظمآنة
وأمشي على الجمر
والنخيل يتشهى من موائد
الكالم
عناقيد مشتهاة من التمر
ومدائن الضجر
تسرح في عيني فتاة عمياء
وتشرد أساطير الحسن
تماثيل تتحطم في مقلتي
الحسناء
ت��م��اث��ي��ل ت��س��رق ع��ن��ف��وان
الموت
أيها الفجر المعطاء
وأنت المصباح
أنت الشدو الرباني
وقصة الشذى التي تغنى
بها
كل حائر على طريق النور
مشيت على الجمر
هتافات عطشى
وقارير العطر الظمآنة
ال تنفع مملكة الورد
ّ
ت��س��ب��ح ب���ري���اض التلظي
المنتظر
ورب عاشق
لم يمجد قيس التجلي
يمش على الجمر
ولم
ِ
ولم يقرأك
وأنت الشدو الرباني
وقصة الشذى التي
تغني بها
كل حائر
على طريق النور
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فلسفة الغزو اإلعالمي الغرب أمريكي /تتمة/
الغربية .وهذا ما يفسر لنا بروز الظواهر الغربية في المجتمع العربي،
والمتعلقة بنقل الموضات الحياتية في األزي��اء والموسيقا واألكالت
السريعة .وتقليد النماذج الفردية الغربية في مجاالت الفن والنجومية
كنموذج (مايكل جاكسون) و(مادونا) و(الرامبو األمريكي) باتجاه إشاعة
مبدأ الفردية وتسويق الموديل األمريكي في الحياة .وهنا ال ننسى
اإلعالن الدولي؛ فمن الثابت أن وكاالت اإلعالن األمريكية بالذات تشكل
هي األخرى منطقة أخرى لالختراق الحاد .فاألسواق العالمية هي حكر
لعدد من وكاالت اإلعالن األمريكية التي يبلغ عددها ( )22وكالة إعالن
كبرى من مجموع ( )25وكالة دولية .وهناك ( )71دولة من ( )91دولة
نامية تعتمد إذاعتها المرئية والمسموعة على اإلعالنات .كما أن الوكاالت
األمريكية تسيطر على ثلثي الشركات اإلعالمية في ( )46دولة نامية.
المالحظ أن اإلعالن في المنطقة العربية ازداد حجمه وتطور سريعًا؛
ً
حيث أصبح تأثيره واضحًا وفعاال في الحياة العربية ،وخاصة اإلعالنات
األمريكية والغربية التي حاولت اختراق العقل العربي ،وإيجاد نماذج
ثقافية استهالكية هدفها إيجاد منافذ لها في السوق العربي لتكريس

نموذجها االستعماري .وتعد منطقة الخليج العربي أكثر المناطق
العربية رواجًا لهذا النوع من اإلعالنات؛ حيث نجد أن اإلعالن التجاري
األمريكي ينافس برامج التلفزيون ،ويجذب إليه جمهورًا واسعًا يتابعه
بشغف .وهذا ما جعل لجنة (ماكبرايد) لمناقشة مشكالت االتصال في
العالم تحذر من اإلعالن الدولي الذي قد يقود إلى انحراف في السلوك
االستهالكي؛ بحيث يقوم األفراد بإنفاق دخولهم على منتجات مروج لها
من خالل أنماط غريبة عن حياتهم .ما قد يؤدي إلى إيجاد مشكالت كثيرة
للدول النامية على الصعيد االقتصادي واالجتماعي.
تكنولوجيا االتصال واإلعالم :إن لجوء األقطار العربية إلى استيراد
السلع والتجهيزات وتكنولوجيا اإلع�لام واالتصال والثقافة أدى في
كثير من األحيان إلى تبعيات سلبية كثيرة في المجال االقتصادي
واالجتماعي؛ أهمها جعل اإلمكانات الثقافية واإلعالمية لهذه األقطار في
خدمة مصالح رأس المال العالمي وأجهزته ،وإيجاد أنماط تنموية غريبة
تقود إلى أسلوب وعمل وتفكير تساعد على تعزيز الهيمنة األجنبية
وتسهيل الغزو الثقافي .وكلها عوامل تهدد األمن الثقافي العربي .البد

من االعتراف بأن الغزو اإلعالمي ،ليس مشكلة مرتبطة بعالم الجنوب،
وليس مشكلة عربية ،ولكنه مشكلة دولية شاملة ترتبط باستراتيجية
سياسية كونية تريد تحقيق السيطرة على الدول ،والتحكم والرفض
لديهم بقصد تكريس التبعية السياسية واالقتصادية بعد التبعية
السياسية واالقتصادية ،وتعبيرًا عن المخطط القديم الجديد الهادف
إلى احتالل العقل ثم احتالل األرض.
بشكل عام فإن الغزو توجه استراتيجي منظم ،له أساليبه
وتكنيكه ،ومناطقه الحيوية لعمليات االختراق ،وهو تعبير عن (عقلية
سياسية) تريد تنفيذ مخطط للسيطرة على المجتمعات العربية
والتحكم باتجاهاتها وتدمير ثقافتها وحضارتها .وهذا يتطلب من
األقطار العربية إدراج سياسة (األمن اإلعالمي والثقافي) ضمن خططها
األخ��رى االقتصادية والعسكرية والسياسية لمواجهة مخاطر الغزو
ومضامينه األيديولوجية الهدامة .ذلك ألن وظائف اإلعالم والثقافة في
عالم االتصال الحضاري اإلعالمي هو ضمان أمن المجتمع من مخاطر الغزو
الدولي المنظم.

السلطة والثقافة /تتمة/
العالقة بين الثقافة والسلطة ،واضحة من جهة
وملتبسة من أخرى ،فهي واضحة للمستسهلين
الذين ت��ع��ودوا أك��ل خبز السلطان مقابل تلك
النصوص التمجيدية الشعاراتية ،وهي ملتبسة
بمعنى من المعاني على غير المثقف النقدي الذي
يحوز دراية بالواقع ومآالته؛ أي هي ملتبسة على
من ينام في بلهنية غير متسائلة .فلماذا يعرض
مثقف نفسه لغضب سلطة قاهرة وهو يستطيع
السكوت عن انتقادها إذا لم يرد تمجيدها؟!
هذا الواقع المذكور ال يجد مصداقيته في
الثقافة القديمة فقط ،أو في المأثور من تراث
العالقة بين السياسي والثقافي؛ بل هي تجد
مثالها في الواقع الحالي والمعيش .لقد أصبح
ً
للثقافة دور كبير في الحياة السياسية ،وبدال
من أن يكون الناس أمام شريعة يستمدونها من
النصوص المتعالية وشروحها وآراء فقهائها
الذين أصبحت نصوصهم محاطة بالقداسة ،فقد
ً
أصبحت تضاهيها قبوال وحفاوة ،ثقافة جديدة؛
حيث نجد الناس في عصرنا هذا أمام شرائع دينية
ودنيوية متعددة تستمد حيويتها ،وترتكز على
نصوص أعطتها مرتبة التقديس والتعالي في
نظر محازبيها ،تلك العصبيات وااللتفافات حولها.
فأصبح لدينا شرائع اشتراكية وشرائع ليبرالية،
وقومية مضافة إلى الدينية ،وكلها شرائع وضعية
منافسة ،تنشر ثقافتها وتتبع سلطاتها.

إن شكل تعلق المتدين بنصوصه الدينية
المتعالية ،يكاد يستنسخه االشتراكي المتعلق
بنصوصه الماركسية ،اللينينية أو الماوية أو
التروتسكية وغيرها من التنويعات والمذاهب
الماركسية ذات القداسة المعلنة والمضمرة عند
األتباع واألنصار والمحازبين.
لم يعد العقل اإليماني هو المتعلق بالعقائد
الدينية فقط؛ بل أيضًا ذلك الذي يستمد الهوته
من نصوص أخرى تم تبجيلها من قبل أصحابها،
حتى ّ
عدت مخالفتها كفرًا ومروقًا ،يعزز ذلك أعداد
من تم نفيهم وإبعادهم وأبلستهم وتسفيه
آرائهم أو ّ
عدها هرطقة يستحق أصحابها أشد
العقاب ،ولم يكونوا رحماء مع هؤالء بوصفهم
سلطة ليست مهمتها تطوير المجتمع وبناءه
فقط؛ بل من مهماتها حراسة النصوص وحمايتها،
كما كان من مهمات خليفة المسلمين أو الهيئات
الكهنوتية المسيحية حماية عقائد الناس من
الفساد.
كذلك القوميون الذين أقاموا سلطاتهم على
أساس مقوالتهم في ضرورة إعادة األمجاد ألمة
تستحق أن تستعيد دورها متسلحة بأمجادها
القومية .وتاريخ ه��ؤالء ال تقل فيه االتهامات
بالهرطقة والنفي ،وتغطية الخالفات على المصالح
في إط��ار السلطة بخالفات عقائدية تستلهم
المستوى الثقافي لتسفيه الخصوم؛ أي إن

الخالفات السياسية تمت تغطيتها بغطاء ثقافي
فكري.
لقد تعددت أن��واع األسلحة وأشكالها ،تلك
التي حازتها وطورتها كل السلطات على امتداد
التاريخ ،وق��د فعلت ذل��ك دفاعًا عن مصالحها
ووجودها ،لكن أهم هذه األسلحة وفي مقدمتها
األسلحة التسويغية المستندة إلى حجج ثقافية
فكرية ،من أجل أن تكون أرضية صالحة ألشكال
الرد وقمع المناوئين.
العالقة بين السلطة والثقافة ،يمكن وصفها
بالعضوية ،ألن السلطة في أحد جوانب تحققها
العياني ،هي تحقيق لفكرة ثقافية سياسية في
ذهن الساسة الذين صنعوا ويصنعون أو يعيدون
صنع هذه السلطة ،والفكرة ثقافة ووعي ،بالتالي
ال يمكننا فصل السلطة عن الثقافة ،كما ال يمكننا
فصل خطة المعركة عن المعركة ومجرياتها ،أو ال
يمكننا فصل المنتج التكنولوجي عن المخططات
التي أعدت له ،لكن بعيدًا عن المعنى الميكانيكي
اآللي هنا؛ أي في الحيز االجتماعي.
بالتالي ف��إن الثقافة تعكس المستوى
الديمقراطي الذي تكون عليه وتتيحه السلطة،
وتعمل على الكشف عن الجوانب المعتمة أو غير
الديمقراطية في نشاط السلطة وحياة المجتمع،
وهنا يكمن جانبها التقدمي التنويري.
إن وضع السلطة والثقافة في حالة مواجهة

إلهام النار ...حوار مع األستاذ إدريس آل قبع /تتمة/

		
إذا قربت أفنت من الذات ّلبها
وإن َب ُعدت أفنت من اللب فرحتي
		
عادها
فكيف أروم العيش عند ُب ِ
وكيف أطيق الوعي لحظة رؤيتي
		
فال تعذلوني في الغرام ألنني
لحب كان روح طريقتي
سعيت ٍ
		
فيقذفني حينًا ألقصى كفاية
ويجذبني طورًا فأفقد هيئتي
		
فقل لي رعاك الله كيف ُ أرى الذي
إذا حاولت عيناي ذبت برمتي
ه��ذه األبيات مركزة المعاني تصل إل��ى جمع كل ما قالته
الصوفية وما فعلته أو تتمنى الوصول إليه من خالل مجاهداتها:
ّ
((تظن بأنك جرم صغير
وفيك انطوى العالم األكبر))
كل هذه الحقائق أوصلتني إلى أن أسير في أقصر الطرق
للوصول إلى الحقيقة المطلقة التي هي مركز المعاني من خالل
مجاهدة النفس.
يقول الشيخ محي الدين بن عربي
ً َ
لقد َ
صار قلـبي قابال كل ُصـور ٍة
َ
ُ
ٌ
ً
هبـان
لغـزالن ودير لر
فـمرعى
ِ
ٍ

أمر شديد الخطورة ،ألنه في أحد جوانبه إيقاظ
للفوارق واالخ��ت�لاف بين التوجهات الثقافية،
وفصل للحراك عن المعنى ،في ما تدعمه أو ال
تدعمه السلطة ،بالتالي فإنه ليس هناك ضمان أال
يؤول الحديث في هذه االختالفات أو في الشحن
الثقافي ضد سلطة ما وإظهارها بأنها فئوية ،إلى
حالة من حاالت التناحر بين الفئات المختلفة.
إن المسؤولية في تحقيق األمان للمجتمع ،ال
تقع على السلطة فقط؛ بل على الثقافة أيضًا؛ فمن
واجباتها إرساء منطق التعقل وقبول االختالف؛
ألن غياب العقالنية والتسامح يعصف بالمجتمع
وبالثقافة فتحصل دالل��ة المثل ((ال أرض��ًا قطع
وال ظهرًا أبقى))؛ بل إن مسؤولية الثقافة عن
األمن االجتماعي تفوق مسؤولية السلطات؛ ألن
السلطات قد تضمن استمرارها على التالعب
باالختالفات وإث���ارة التناحرات الفئوية التي
تستغلها لتؤكد ديمومتها وسيطرتها ،في حين
يكون دور الثقافة دورًا تنويريًا نافيًا للتناحر،
مؤكدًا على حق االختالف؛ بل وحق الخطأ ،وعلى ما
يتيحه ذلك من غنى وتسامح ،ما لم تكن الثقافة
فاقدة للمصداقية .وإذا كانت السلطات فاعلة في
معالجة التناحرات السطحية الظاهرة ،فمهمة
الثقافة العقالنية ،معالجة تلك التناحرات على
مستوى العمق ،وال استقالة لها من هذه المهمة
ً
حين تكون ثقافة فعال.

ُ
ٌ
كضرورة أساسية من ضروراتها لبلوغ هذه الصلة مقامها األسمى،
طـائـف
ألوثان وكعـبة
ِوبيت
ٍُ
ٍُ
ومن يريد أن يتحقق من هذه المشاعر فليطالع ديواني األول (
وألـواح تـورا ٍة ومصـحف قرآن
توج ْ
ُ
أديـن بدين الحب ّأنى ّ
أحزان وطن وبسمة فرح دمشق  2012م):
ـهـت
ِ ُ ِ
َ
ُّ
عجبت لمن ذاق الهوى كيف ينغص
فالحب ديـني وإيـماني
ركـائـبه،
وأعجب من ذاك الذي ال يرقص
ومحاكاة له كتبت القصيدة الثانية وهي بعنوان (أمنية عاشق)
أقول في آخرها
السيرة الذاتية:
إذا كان موتي لألحبة ُسلمًا
ً
ً
 إدريس آل قبع ولد في الموصل سنة1941فأهال وسهال بالمنية للمنى
 عمل في وظائف عدة في وزارة الماليةس – 6رغم المعاناة الطويلة والعذابات المريرة يمتلك األستاذ
إدريس روح الشباب والدعابة والحب ..كيف حافظ على هذه الروح؟ - .ناهض الظلم من بداية حياته واعتقل مرات عديدة في كل العهود
ولسنين طويلة وآخرها االحتالل األمريكي للعراق مع أوالده
ج -6إن معرفة الحقائق الكونية والتكوينية تجسدت من
 عضو المؤتمر القومي العربيخالل السلوك الصوفي فارتقت بالجانب الروحي في تكويني إلى
 عضو المنتدى العالمي لحق العودة.المستويات العليا ،فأنا أقرب إلى الله بشكل قد يلمسه من يقرأ
 أمين عام مؤتمر العراق للقوى الوطنية والشعبيةشعري ،ويرافقني في حياتي بشكل واضح وبما أن المرأة الوعاء
 ديوانه االول (أحزان وطن وبسمة فرح  2012م ).األمثل لقدرة الله عز وجل على التكوين واإلبداع والخلق واإليحاء،
 له بحوث ومقاالت منشورة في الكثير من المجالت الرصينةفهي تحقق ما أراد الله من اإلنسان لكي تتم كلمته على األرض،
والجرائد الوطنية والقومية في شتى المجاالت
لذلك جعل الله اإلنجاب مقسومًا بين طرفين الذكر واألنثى (المرأة)
له مؤلفات عدة ما زالت مخطوطة لم تنشر
لكي تتم كلمته وإرادته في إعمار األرض وبالنسبة لي تشكل المرأة
أمين عام جبهة اإلنقاذ الوطني
عضو في اتحاد الكتاب العراقيين فرع نينوى .
مصدر إلهامي ومبعث آالمي ومحط احترامي وحاسوب أيامي وهذا
ديوانه الثاني (الطيف والقطبان دمشق  2012م ).
يقتضي أن تكون من المتناقضات من الفرح والترح مرافقة لحياتي
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أجبره على األمر و جبره
|

سواد على بياض ..فن التفكير في االستمرار
|

منى اليا�س

بدأ جبران خليل جبران قصيدته
(المواكب) بهذا البيت:
الخير في الناس مصنوع إذا جبروا
والشر في الناس ال يفنى وإن قبروا
وقد أخذ عليه النقاد استعماله
لفظ (جبروا) بمعنى أكرهوا ،أو قهروا،
لظنهم أن الفعل الثالثي (جبر) ال يدل
على هذا المعنى ،بل على شد العظم
المكسور إلصالحه أو على ما يشبه
ً
الكسر (مجازا) من األحوال السيئة أو
القاصرة ،كالضعف والفقر .فيقال:
(جبر فالن عظم فالن) كما يقال( :جبر
ضعفه ،أو فقره ،أو عثرته )..كما ظنوا أن
الفعل الذي يدل على اإلكراه هو الفعل
الرباعي (أجبر) وحده وما يشتق منه.
لقد استعمل الفصحاء من أسالفنا
كلمة (مجبور) بمعنى مكره ،كما قالوا
(مجبر) فهي عربية فصيحة ،وليس
لها من فعل إال (جبر) الثالثي فهي
مثلها في الفصاحة العربية .ثم إن
مصدر الفعل جبر هو (الجبر) وقد نسب
إليه فقيل:
«هو جبري» أو من «الجبرية»؛ أي
أصحاب المذهب أو الفرقة التي ترى
ّ
يسم
أننا مسيرون ال مخيرون .ول��م
أحد هذا المذهب «إجباري» وال أتباعه
«إجباريين» .وق��د يستعمل «الجبر»
بمعنى التكبر و»الجبرياء» كالكبرياء
ً
ً
وزنا ومعنى .ومن ذلك أيضا «جبروت»
كما قيل ف��ي (رح��م��وت) و(ره��ب��وت)
بمعنى الرحمة والرهبة .وكلها مصادر
من ثالثي ومثلها «الجبرية» (مصدر
صناعي) ،بمعنى االستبداد والقهر،
وق��د تفتح الباء لتسامح العرب في
صيغ النسب .وق��د ج��اء ف��ي معجم
المصباح المنير وهو أصغر المعاجم
ً
في مادة «جبر» نقال عن كثير من أئمة
اللغة الثقات :أن «جبرته» و»أجبرته»
لغتان جيدتان ،وأن ال وجه إلنكار «جبر»
بمعنى اإلكراه.
ثم نزيد أن ال وج��ه إلنكار سائر
التصريفات من هذا الفعل الثالثي
بمعنى القهر ،س��واء كانت شائعة
االس��ت��ع��م��ال مثل «م��ج��ب��ور» و»ج��ب��ر»
و»جبرية» و»جبروت» أو لم تكن شائعة
مثل «جابر» بمعنى «ق��اه��ر» ،فيقال
ً
مثال« :هل أنت جابري على ما تريد من
دون ما أريد؟ «أي :هل تقهرني عليه
وال أريده؟
وفي هذا التوسع استكمال للمواد
اللغوية في حدود القواعد العامة وهو
جائز ً
دائما ،بل هو واجب إذا دعت إليه
ض��رورة أو حاجة تعبيرية ،وهذا من
طرف تنمية اللغة األدبية والدارجة؛
ً
بل هي فيهما أشيع استعماال من
تصريفات الرباعي «أج��ب��ر» .والجبار
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من أسماء الله تعالى؛ وكذلك القهار
وهما بمعنى واحد .وقد ورد في القرآن
الكريم .وتأتي كلمة «جبار» بمعنى
المستبد أو المسيطر ،وق��د وردت
في القرآن الكريم بهذا المعنى في
ً
موضحا له
مخاطبته للنبي عليه السالم
حدود دعوته للناس إلى دينه فيقول:
(وما أنت عليهم بجبار)
و»ال��ج��ب��ار» أي��ض��ا «ال��م��ت��م��رد» أو
«المتكبر» أو «العاتي»؛ إذ يزعم لنفسه
من الحقوق على اآلخرين ما ليس له،
وينكر حقوق سواه .وفي القرآن الكريم:
(وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم،
واتبعوا أمر كل جبار عنيد) ومن كلمات
الخليفة عمر بن عبد العزيز يصف
الحجاج الثقفي« :ل��و ج��اءت كل أمة
بجبارها وجئنا بالحجاج لفلجنا عليهم»؛
أي لغلبناهم.
و»الجبار» بمعنى |»الجسيم» أو
«الضخم» أو الفائق ألفراد نوعه خلقة
ً
ً
جمادا أو
أو ق��وة؛ س��واء أك��ان نباتا أو
ً
ً
حيوانا أو إنسانا .فأنت تقول :نهر جبار
وأبنية جبارة .وتسمى النخلة الطويلة
عند العرب «جبارة» .وقد وردت كلمة
ً
«جبارين» في القرآن الكريم وصفا
للعمالقة( :إن فيها قوما جبارين).
وقد وصف الزعيم المصري سعد
زغ��ل��ول األس��ت��اذ العبقري «العقاد»
بأنه «صاحب القلم الجبار» .ويالحظ
في كل هذه الكلمات المشتقة من
الثالثي «جبر» أنها تشترك في معنى
الشدة ،وتقترن بالقوة؛ ولنا أن نقول
ً
أيضا في «جبر العظم» أن��ه مقرون
بالشد أو الشدة .فالعضو المكسور ال
يجبر إال بشدة حتى يعود إلى أقرب
أوضاعه الصحيحة .ومن عبارات العرب
المتميزة وصفهم ال��رج��ل القوي
الساعدين بأنه «كسر ثم جبر» .ومن
وصف المنذر بن جارود اإلمام ً
عليا كرم
الله وجهه ،حين رآه ألول مرة ولم يكن
يعرفه« :رجل كأنه كسر وجبر» أي قوي
الساعدين.
وننهي الكالم بأن الفعل الثالثي
«جبر» وما يؤخذ منه يدل على معان
كثيرة ،منها إصالح العظام ،ومنها
القهر أو اإلك��راه ونحوها ،وأما الفعل
الرباعي «أجبر» فإنه ال ي��دل إال على
القهر أو اإلكراه ،وكذلك الفعل الثالثي
وم��ا يؤخذ منه أكثر استعماال في
اللغة األدبية واللغة الدارجة ،وكلها
عربية فصيحة ،وم��ادام استعمالها
في الدارجة ال يخرجها من فصاحتها
وعروبتها ،فاستعمالها أول��ى ألننا
نبتغي الكالم السهل في الموضوعات
ً
مفهوما للجمهور.
العامة لكي يكون

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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ً
*بقيت أتذمر من عدم امتالكي حذاء حتى رأيت رجال بال
قدمين.
كونفوشيوس
*الو عنق الدجاجة التي تأكل عندك وتبيض عند غيرك.
ِ
مثل إسباني
*في النوم استرداد الذكريات ،إنه ضد النسيان.
أحالم مستغانمي
*عندما تكون المرأة تحت الصفر ال مجال إطالقًا للحديث عن
أمة؛ بل ينبغي االنتباه بقوة إلى مأساة يوجهها قطيع بشري.
روالن بارت
*حوار:
*روالن بارت :أشعر أحيانًا أنني كاهن لغوي ،يجعلني هذا
قادرًا على السباحة في نقطة ماء.
ـ هنري ميشو( :مازحًا) وقادرًا على الغرق أيضًا.

-ك .لوشون :أنت قيمة أكبر من ميتران.

ليست هناك مادة ميتة ،يحتوي كل شيء على نفثة أوقبس من الحياة نابع من الروح الكلي للكون.
باتريزي.
ً
ليس مهمًا أن تعيش طويال ،بل أن تعيش جيدًا .والحياةالتي ال تخضع للنقد ال تستحق أن تعاش.
سقراط
من يبحثون عن الذهب يحفرون الكثير وال يجدون إاللقليل.
قول
ـ قد يعيش اإلنسان حياته بطولها وعمقها ،وقد يخرج
منها وهو ال يجزم أنه عرف نفسه أو عرف س��واه من أقرب
المقربين إليه.
مطاع صفدي
ـ بالعواطف الجميلة ينشأ األدب الرديء.
*بابلو بيكاسو :ال يكفي أن نتبادل أحذيتنا حتى تصبح أنت
أندريه جيد
سورياليًا وأنا كالسيكيًا.
َّ
ـ يملك الصاحون عالمًا مشتركًا وحيدًا ،إال أنهم يبتعدون
روالن بارت :حتى ،إذا غيرت رؤوسنا ،فإن ذلك لن يحدث أبدًا.
في أثناء النوم عنه كل إلى عالمه الخاص.
*قول أول:
هيراقليطس.
سلفادور دالي يمزق الحياة بسكين صدئ ،وإحدى لوحاته
ـ تعكس األح�لام عملية من التنظيف الشامل في المخ
قد تكون من صنع جرذ خرج للتو من إناء نبيذ.
روالن بارت واستبعاد المعلومات العديمة الجدوى فيتاح للجهاز مواصلة
عمله بكفاءة.
قول ثاني:
فرنسيس كريك.
شاهدت أعمال دالي واكتشفت أن الفنان يمكن أن يمنحنا
ـ في الالوعي يقع كل مجاز وشهوة وحلم.
حالة أخرى غير النحيب.
بريتون
روالن بارت أيضًا.
ـ الفكرة الجميلة كالمرأة الجميلة تأتي وقتما تشاء ،وال
*يوم مات بارت ترملت الكرة األرضية ،لقد مات سيزيف،
فرانسواز ساغان .وقتما نريد.
قول.
*العالم كله يكمن في حبة فول.
ـ ال يشتغل الحلم بالتوافه ،فهو ال يحمل البراءة ،بقدر ما
حكمة هندية
يثير االلتباس.
*التقنية جعلت من اإلنسان بهيمة شغل.
فرويد
محمد سبيال
ـ ما يفرق بين عصور االزدهار واالنحدار يتمثل في الموقف
*ال تعتقلوا سارتر ـ أثناء أحداث  1968ـ إنه فرنسا.
شارل ديغول .من النقد ،أو في التفاوت بين اعتناق النظرة العقلية الفاحصة
وبين االعتماد على التقليد والترداد.
*حوار:
قسطنيطن زريق.
عبد السالم العجيلي (مخاطبًا ك .لوشون الملحق الثقافي
نحن عائلة سارويان جميعًا مصابون بمس من الجنون ،أال
الفرنسي في دمشق ،وقد طلب منه األخير التوقيع على صورة
ينطبق ذلك علي؟ لو أني فتحت دكان حالقة ،كما كان يريد أبي،
للعجيلي علقها الملحق على أحد جدران الملحقية):
كيف تعلق صورتي هنا هذا مكان يجب أن يكون لصورة أما كان أحسن من مزاولة الكتابة؟وليام سارويان
الرئيس ميتران؟

األدب العربي السوري والفارسي المعاصر في ندوة للمركز الثقافي السوري في طهران
أك��د عفيف ح��ي��در م��دي��ر المركز الثقافتين والتراثين العربي والفارسي
الثقافي العربي السوري في طهران أن ألن ه��ن��اك مشتركات كثيرة فيما
أدب المقاومة مشترك بين الشعوب بينهما ،مؤكدًا أنه بإمكان األدب واألدباء
ألن��ه انعكاس ل��واق��ع تلك الشعوب أن يساهما مساهمة كبيرة في تعزيز
المظلومة ،ولذلك ف��إن األدب العربي العالقات واألواص��ر األخوية والثقافية
السوري اهتم بأدب المقاومة كنتيجة بين الشعوب ،ألن الشعر واألدب جميالن
للظلم الذي عانت منه شعوب منطقتنا ويؤثران بالمشاعر والعواطف والعقول.
بدورهم أكد كل من شكوه حسيني
جراء االحتالل واالطماع.
ولفت عفيف خ�لال ن��دوة اقامها وسمية اقا جري ويد الله ماليري وناصر
المركز تحت عنوان (مقارنة بين االدب قاسمي أهمية المقارنة بين األدب
العربي السوري والفارسي المعاصر) إلى العربي السوري والفارسي المعاصر
أهمية األدب المقارن بين األدب العربي كونها تسلط االضواء على المشتركات
السوري والفارسي المعاصر نظرًا لغنى األدبية التي كان لها فضل كبير في

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

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

E-mail : aru@tarassul.sy

إغناء الثقافتين والحضارتين العربية
والفارسية بمفردات وأشعار ورواي��ات
وقصص قصيرة تعد راف��دًا هامًا في
التاريخ األدبي.
وأوض���ح المشاركون دور األدب��اء
والشعراء في سورية وإيران في تسليط
األض����واء على الكثير م��ن القضايا
االنسانية واالجتماعية وغيرها والتي
كان لها دور هام في التعريف باألمجاد
والبطوالت واالنتصارات والمعاناة.
ح��ض��ر ال��ن��دوة أع��ض��اء ال��س��ف��ارة
السورية في طهران وحشد كبير من
المهتمين.

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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بيان اتحاد الكتاب العرب
الستنكار وقف بث القنوات الفضائية السورية
لم يفاجئنا قرار مجلس جامعة الدولة العربية الطلب
إلى إدارتي قمري عرب سات ونايل سات إيقاف بث القنوات
الفضائية السورية ،وذلك ألكثر من سبب منها:
 1ـ إننا اعتدنا على مثل هذه القرارات الجائرة بحق سورية
وشعبها التي برزت تارة عقوبات اقتصادية ،وتارة وقف رحالت
طيران ،وغير هذه وتلك ،ليأتي القرار األخير بطلب وقف بث
القنوات اإلعالمية السورية على قمري عرب سات ونايل سات
ً
دليال جديدًا على عدم قبول الرأي اآلخر أيا كان نوعه.
 2ـ ه��ذا الطلب يؤكد انزعاجهم من اإلع�لام الوطني
الذي بدأ المواطن العربي يتابعه ليعرف الحقيقة ...حقيقة
المؤامرة وأدواتها المرتبطة بالغاصب الصهيوني ،وأن هذا
المواطن بدأ يكشف تضليل بعض محطات اإلعالم ويؤمن
بقدرة اإلعالم السوري على منافسته وكشف أالعيبه وحقده
على الشعب السوري.
 3ـ أثبت القرار تابعية العديد من األنظمة العربية ـ
لألسف ـ لمن يدفع لها ،أو لمن يمكن أن يؤثر عليها بشكل ما.
 4ـ أثبت هذا القرار أن مجلس وزراء خارجية دول الجامعة
العربية بات أداة طيعة بيد بعض دول الخليج التي تنفذ
أجندة خارجية أمريكية باتت واضحة األهداف لضرب بنية
الوحدة الوطنية في سورية.
لذلك كان من الطبيعي أن يصدروا مثل ذلك القرار ضد
اإلعالم الوطني الذي يكشف حقيقتهم ،علمًا أنهم مضوا إلى
أكثر من ذلك عندما أرادوا استدعاء الغزو األجنبي ليستبيح

األرض العربية السورية.
إن اتحاد الكتاب العرب يدين بشدة هذا القرار غير
األخالقي المنافي لميثاق الشرف اإلعالمي ويستنكر أي قرار
يهدد حرية الرأي والتفكير ،ويؤكد التزامه بحرية الكلمة
والتعبير ،وسيقف في مواجهة كل من يريد خنقها ،كما
يثمن الدور الذي يقوم به اإلعالم الشريف العام والخاص،
الملتزم بقضايا الوطن والمواطن.
كما يدعو االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب إلى أن
يأخذ دوره في الدفاع عن حرية التعبير ،وعن الكلمة الحرة
الصادقة التي ينطق بها اإلعالم في مواجهة قنوات الفتنة
والتزوير والعمالة المفضوحة.
أخيرًا نقول :قد ينجح أعداء الوطن في إيقاف بث قنواتنا
الفضائية على أقمارهم ،ولكنهم لن يوقفوا األح��رار في
منعهم من قول الحقيقة؛ التي سيواصل النطق بها كتاب
سورية ،وشعب سورية ،وإعالم سورية ،وال بد أن تصل إلى كل
أبناء أمتنا الباحثين عنها.

رحم الله شهداءنا من عسكريين ومدنيين..
وعاشت سورية الكلمة الحق والحقيقة والمواقف
دمشق في 2012/6/5
اتحــاد الكتــاب العــرب
في ســورية

محمد محفل..
وسام االستحقاق تكريم من بلدي لي وهو األساس
قال الدكتور محمد محفل عضو
مجمع اللغة العربية الحائز وس��ام
االس��ت��ح��ق��اق ال��س��وري م��ن ال��درج��ة
الممتازة أمس بموجب المرسوم رقم
 191للعام  .. 2012إن الباحث قد يكرم
في بلدان كثيرة «إال أن تكريم بلده له
هو األساس وتكريم سورية اليوم لي
كبير وهام جدًا فهي البلد العظيم الذي
يستحق بجدارة أن يخدمه الباحث».
وأضاف محفل في تصريح لوكالة
سانا ..وصفني الكثيرون بالشوفونية
نتيجة تمسكي وعشقي لبلدي وألنني
أختصر العالم كله بسورية ولكنني أصر
أنني على حق؛ ففي بلدنا نشأت اول
التجمعات السكانية وأول إرهاصات
الفكر التوحيدي وهنا نشأت األبجدية
التي حررت اإلنسان من الذاكرة وجعلته
يعتمد على المعارف ..إنها سورية
التي أعرف قيمتها وما قدمته للحضارة
اإلنسانية أجمع.
ول��ف��ت محفل إل���ى أن التكريم
هو اع��ت��راف بالجهد البحثي الكبير
فحين كرمه تالمذته من أساتذة قسم
التاريخ في الجامعة فهذا يعني أنهم
يتذكرونه بقوة واآلن وسام االستحقاق

هو تكريم كبير يعتز به.
ودع���ا محفل الباحثين ال��ع��رب
لالهتمام بتاريخ الوطن العربي منذ فجر
الكتابة وحتى صدر اإلسالم وعدم ترك
األمر للمستشرقين؛ حيث أساء بعضهم
وعاثوا فسادًا في تراثنا العلمي العربي
اإلسالمي لدرجة” أننا غرباء في بالدنا”
ويقرأ محمد محفل نحو أربع أو خمس
ساعات يوميًا وما زال يعتبر نفسه طالبًا.
ولد محمد محفل في حلب عام 1928

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

وحصل على الشهادة الثانوية عام
 1949وحصل على إجازة في التاريخ
عام  1953وكان األول بين الخريجين
فأوفد عام  1954إلى جامعة السوربون
لتحضير الدكتوراه في التاريخ القديم
وفي فرنسا درس العديد من اللغات
ثم استكمل دراسته في جنيف حيث
تعلم اللغة األلمانية ثم درس اللغات
اليونانية واآلرامية في جامعة عمان،
وس��اه��م ف��ي تأسيس لجنة كتابة
التاريخ العربي ثم درس في جامعة
دمشق وقدم مؤلفات عدة أكاديمية
لطالب قسم التاريخ فيها كتاريخ
الرومان والمدخل إلى اللغة الالتينية،
ومن أعماله أيضًا تاريخ العمارة لطالب
هندسة العمارة وهذه المؤلفات ما زالت
تدرس حتى يومنا هذا.
وترجم محفل كتبًا ودراسات كثيرة
يدور أغلبها حول محاربة الصهيونية
وتعريتها كما ترجم كتبًا تظهر دور
العرب في نشر الحضارة العربية في
الغرب ،وهو من دعاة إعادة النظر في
كتابة التاريخ .وقد ترأس مجلة دراسات
ً
تاريخية وانتخب عضوًا عامال في مجمع
اللغة العربية عام . 2008

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

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

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

غ�سان كامل ونو�س

لي�س �آخراً

بعض الكالم!
بعض الكالم ألم وحزن واصطبار ،سمو وارتقاء؛
بعض الكالم إحساس بالخطر ،وشعور بالمسؤولية؛
بعض الكالم معرفة وخبرة ،وجع مستتر ونزيف معلن؛ اضطرام
وانبثاق ،اكتواء وارتواء واصطفاء؛
ٌ
بعض الكالم حزم وعزم وصرامة ،فعل وإقدام؛
ّ
بعض الكالم وعد وعهد وص��دق ،ثقة وتبصر ،وانعتاق من حمى
ّ
ّ
ّ
المتبدلة ،ومكابس التعقل الساذج ،ونوازع التفلت األرعن؛
الضغوط
بعض الكالم عتب ولوم ومرارات ،حسرة وخيبات..
ّ
بعض الكالم تسامح ومناداة ،تراعف ومواساة ،ترفع وتواصل وانفتاح،
احترام واتصال ،وأقرب من احتمال!
ٌّ
ٌ
ٍّ
بعض الكالم ّ
ّ
وتسر ومناجاة ،تشبع وتمثل وانتثار؛
تقرب
ّ
وتحد وإص���رار على
بعض الكالم موقف وإش��ه��ار وت��اري��خ ،ج��رأة
المواجهة..
بعض الكالم ق��راءة وتوصيف وتصنيف ،تحديد وتأكيد وتحليل
وتفنيد؛
اتهام وإدانة ،إقرار وحصانة ،سيادة وكرامة؛
وحد ٌّ
بعض الكالم فصل ّ
وجد؛
بعض الكالم يقال؛ يجب أن يقال ،اآلن أو قبل حين ،أو بعد حين ..وال
يفقد معناه أو صداه؛ ألنه ليس ظرفيًا ،وال عابرًا ،وال طارئًا ،وال له عمر،
وليس من دون صدى أو جدوى..
وشاف..
بعض الكالم سلس ومفهوم ،عميق وغني ،قاس وجارح ،الزم
ٍ
بعض الكالم أمل وإشراق وثقة وأخالق..
بعض الكالم ال يسمعه من في آذانهم وقر ،وفي مساماتهم جدب،
وفي نفوسهم ّ
غي ووهم وحقد؛
ال يعيه من وهنت القوى لديه ،وغامت الرؤى ،وضاع الوجدان..
بعض الكالم ال يروق لمن ال يريد عن إراقة الدم وإزهاق األرواح بديال؛
ّ
ّ
ّ
َ
استمهل أو استعلى؛
بعض الكالم ،وإن تأخر أو توقى ،استدق أو
يغني عن كثيره؛
فكثير من الكالم سطحي ومأزوم ،معسول ومسموم ،مبطن وملغوم؛
ّ
وكثير من الكالم إسفاف وتشف وانتقام،
وكثير من الكالم ثرثرة وتعميم ومبالغة وأوهام؛
كثير من الكالم افتئات وشطط واعتداء؛
كثير من الكالم اختراق وافتراق ،حرائق ودخان ورماد..
كثير من الكالم ّ
تشوه نفسي وتشويه ،انتحار وتدمير معنوي!
كثير من الكالم ارتهان وانخداع وانحطام؛ إحباط وقنوط ونكوص
وخذالن؛
وكثير من الكالم ال يذهب مذهب الحق ،وال يدخل مدخل الصدق ،وال
شاك وهو المشتكى منه ،الخارج عن
يعبر عن الواقع؛ بل تضليل وادعاءٍ ،
الجماعة ،الضالع في االستباحة؛
وكثير من الكالم اعتداء على الذوق واألخالق ،وابتعاد عن الوطنية
واإلنسانية،
وكثير من الكالم استذالل ومهانة ،وامتهان للحواس الشاعرة
والملكات العاقلة؛
وكثير من الكالم قديمه ممجوج ومستهلك ومستنفد ،وراهنه محموم
ّ
ِّ
ومحرض؛ وال مستقبل له!!
ومستفز
ِ
***

gassan.k.w@mail.sy

