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شذرات

يا صديقي
| �سعاد مهنا مكارم

ال ترحل بعيدًا أرج���وك ،اب��ق إلى
ج��ان��ب��ي ،حدثني م��ا ت��ش��اء ،أعطني
م��ا ل��دي��ك ،ال ت��رح��ل بعيدًا سأكون
بانتظارك أينما رحلت ،أنت رفيق دربي
وأمل حياتي ،لقد أصبحت جزءًا مني،
أتحدث عنك أينما حللت ،أتركك تعبر
عني متى شئت ،أفكاري تتصارع في
مخيلتي ،ال تلبث أن تخرج على يديك
إلى العالم ليعرفها كل من في هذه
األرض الواسعة.
يا صديقي ال ترحل ،لقد أصبحت
حياتي ،فأنا ال أرى الكون إال من خاللك،
وال أرى الوجود إال بوجودك ،أنا أنتظرك
هنا باقية أمام عينيك.
ابق إلى جانبي يا رفيق درب��ي ،يا
من خاطبت الناس من خالله ،يا من فتح
عيني على العالم برشاقته ،ابق إلى
جانبي ال تتركني ،ال تغادرني.
فأنت من أعاد ّ
إلي األمل وأنت من
زرع في نفسي روح العمل ،وأنت من
أظهر البسمة على شفاهي.
أرجوك يا صديقي ال ترحل ،مئات
المرات أقول لك :إنني في غاية الشوق
إل��ي��ك ،أب��ث��ك حنيني وأن���ا ف��ي أشد
األشواق المفعمة باألمل ،تعال ّ
إلي هنا،
ال تبتعد عني ،احملني وطر بي بعيدًا
نحلق فوق أثير الحياة ،نقطع السهول
والجبال ونرحل عبر البحار ،إنني مفعمة
بالشوق بالصدق بالحنان باألمل منك
وإليك ،ال تبتعد عني فأنا غير قادرة
على البقاء من دونك ،ال ترحل بعيدًا،
سأكون بانتظارك سأكون بجانبك،
تبثني آالمك وأبثك أحالمي يا رفيق
دربي يا أيها القلم!

من يتآمر على لغتنا ؟
| خرياهلل علي
منذ سنوات واللغة العربية تتعرض إلى نوع سافر من اإلهمال والال مباالة
واالستهتار بقواعدها ومفرداتها وجمالياتها ،وليس مصدر هذا اإلهمال
االجنبي ً
طبعا ،ولكن بكل أسف تتبناه شرائح غير قليلة ممن يفترض أنهم
أبناؤها ،وقد وصل األمر إلى حد اإلساءة المتعمدة إليها كمكون أساسي من
مكونات الهوية لهذا البلد ،ولهذه األمة.
ً
متذرعا بصعوبتها،
بعض هذه الشرائح يعلن نفوره من اللغة العربية
وهذه شريحة يمكن تفهم أسبابها؛ فاللغة العربية تأتي في المرتبة الثانية
ّ
فتسوغ
في الصعوبة بعد اللغة الصينية كما أعلم ،لكن الشريحة الثانية،
عدم حبها وتعلقها باللغة العربية بأنها من وجهة نظرها لغة ليست
صالحة لهذا العصر ،وفي هذه الزمرة مجموعتان ،األولى :وهي التي تعاني
بالفطرة واالكتساب ً
معا من عقدة نقص تجاه الغرب الذي يهيمن باإلعالم
على عقول أمثال هؤالء؛ والثانية ،وهي األخطر ،فهي متورطة بارتباطات
مشبوهة مع ذلك الغرب ضد هويتها وشعوبها ومصالح بلدانها ،مأخوذة
في كثير من األحيان بأوهام ال يقبلها منطق وال يسوغها عقل.
ً
األمثلة أكثر من أن تحصى على هذا االستهتار ،ففي قطاع التربية مثال،
وهو االساس في غرس حب الطالب للغته األم ،لم يعد المدرسون بمن فيهم
مدرسو اللغة العربية ،يتكلمون أمام طالبهم باللغة العربية الفصيحة « ،وهو
أمر يجب أن يطبق في جميع ومختلف الحصص الدرسية «وهذا أول الوهن
كما يقال ،يأتي بعد ذلك اإلعالم الذي ينتهك المذيعون فيه عن جهل وقلة
إلمام ،في غالب األحيان ،عرض هذه اللغة الجميلة؛ حيث ومن دون أدنى حد
من الخجل واإلحساس بالمسؤولية ،يرفعون المنصوب وينصبون المرفوع،
وال يميزون بين المفعول المطلق والمفعول ألجله ،ويتصرفون على هذا
النحو وكأنهم ينتقمون لضعفهم من اللغة ًالعربية ،ويستفزون بغباء كل
ً
مقدسا ،وإنما ألنها ببساطة
من يجل هذه اللغة ويحترمها ،ال بوصفها شيئا
هي لغته األم ،ومن جانب آخر هي لغة ككل اللغات ،لها قواعد ويجب
االلتزام بها عند التعامل معها.
ومن المظاهر المخجلة في هذا االتجاه تلك األخبار العاجلة التي ترد على
شريط إخباري ال ينتهي ،وال يتوقف على شاشات التلفزيونات؛ حيث تتحول
األخطاء االمالئية والنحوية إلى مطرقة ثقيلة تضرب على مدار الساعة فوق
رؤوس محبي اللغة العربية ،وهم مرغمون على مالحقتها ،وليس بيدهم
حيلة لوضع حد لهذا االستهتار المشين بحق هذه اللغة .
لقد تأسست مجامع اللغة العربية قبل حوالي قرن من الزمان من أجل
الحفاظ على وهج هذه اللغة وتطويرها ،وحمايتها من الوهن ،ولترسيخها
في وجدان أبنائها ،وليس من أجل أن يصل حالها إلى ما هو عليه االن من
تراجع واستهتار يوجع قلوب المخلصين لها ،الذين ال حول لهم وال قوة في
مواجهة مؤامرات ال تتوقف منذ قرون على هذه االمة ،وعلى لغتها ،وعلى
تاريخها ،ومما يؤسف له انه يشترك في حياكة خيوط هذه المخططات
المدمرة أشخاص بيدهم القرار في كل البلدان العربية وليس فقط في
سورية.
لقد أحدثت قبل سنوات ما تسمى لجنة تمكين اللغة العربية لتكون
ً
سندا لمجامع اللغة العربية في حماية هذه اللغة وتعزيز مكانتها في
نفوس أبنائها وعقولهم ،ولكن ما الذي فعلته هذه اللجنة حتى االن رغم
ً
تحفظي على إنشائها أصال؟ وربما يكون السؤال األصح :لماذا لم تستطع
اللجنة فعل شيء في مسعاها؟
هاما ً
ً
ً
كتابا ً
مؤخرا ً
جدا للدكتور
واستطرادا فقد طبعت وزارة الثقافة
محمود السيد عنوانه أساسيات القواعد النحوية ،وهو بتقديري من أفضل
الكتب التي طبعت حتى اآلن ،والتي تهدف إلى تبسيط قواعد اللغة العربية
وتقريبها من عقول الراغبين بتمكين أنفسهم منها ومعرفة جمالياتها.
ذات يوم قال نابليون بونابرت :ليس لدينا مسرح جيد ومسؤولية ذلك
ً
على وزارة الداخلية .وفعال وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية كبيرة في مشكلة
تدهور واقع اللغة العربية في بلدنا ،كما تتحمل مسؤولية في قضية نشر
الثقافة بمعناها األعم ،ولكن هل حملها أحد قبل ذلك هذه المسؤولية؟
ً
الذي تقع على عاتقه المسؤولية أوال هو وزارتا التربية والتعليم العالي،
وهناك طرف آخر يقع عليه الوزر األكبر وهو مجمع اللغة العربية.
فلألسف مجامع اللغة العربية تعيش في غيبوبة ،وال يعلم بوجودها
إال من كتب له نصيب واسع من التخصص ،حتى أن الكثير من القلة الذين
سمعوا بها ال يفرقون عند ذكرها بين كلمة َم َ
جمع بفتح الميم وتسكين
ً
ّ
الجيم ،والتي تعني مكانا يهتم باللغة العربية ،وبين كلمة مجمع والتي
ً
مكانا لبيع األدوات المنزلية ،أو مبنى ً
عاما يضم مجموعة كبيرة من
تعني
الدوائر الحكومية.
إن القائمين على هذه المجامع مشغولون بأشياء ال أريد أن أعرف ماهي،
ألن العبرة بالنسبة إلي هي في النتائج ،لكن ما أعلمه أن أكثر ما يتحدثون به
هؤالء األفاضل هو مسألة تعريب المصطلحات ،وكأن هذه الصروح العلمية
رهنت نفسها لهذا المشروع الذي ما كان يجب أن تخصص له ساعة واحدة
من عملها؛ حيث بات علماء المجمع يتفاخرون بتعريب مصطلحات من

مثل سي دي إلى القرص المرن ،أو الهارد ديسك إلى القرص الصلب ،أو
الكمبيوتر الى الحاسوب ،وهي مصطلحات من حق من أوجدها واخترعها
أن يفرض استخدامها في جميع أصقاع العالم ،لكن علماءنا يتفاخرون بما
أسموه تعريبها ،وكأنهم اخترعوا الكيمياء أو سبقوا اآلخرين في الوصول
إلى الفضاء.
هل يحتاج أمر كهذا إلى عناء وجهد ولجان ومال؟ أم األحرى أن نذهب
لبذل هذا الجهد لتصدير مصطلحات اخترعها علماء بلدنا ولغتنا في كل
العلوم والمجاالت؟ في التكنولوجيا والبيئة والفن واالدب والرياضيات
والجغرافيا.....الخ؟ هل ابتكر علماء مجمع اللغة العربية مصطلحات جديدة
ً
في النقد األدبي مثال ،أو في الفن أو العلوم التطبيقية؟ أال يعلم هؤالء أن
العرب عندما كانوا أهل علم وثقافة قد صدروا ما ال يحصى من المفردات
والمصطلحات إلى شعوب األرض كلها ،وهم الذين صدروا األبجدية قبل
ذلك؟ ً
طبعا هم يعرفون ،ويعرفون أكثر أن العالم كان يتعامل مع تلك
المصطلحات والمفردات الجديدة بالنسبة إليه كما هي ،ولم يضع الوقت
في ترجمتها ،وإنما فهم معناها وتماهى معها ووظفها في خدمة شعوبه
وتطوير علومه وثقافته .ألم يتعامل الغرب والعالم كله مع مصطلح انتفاضة،
على سبيل المثال ،كما هو من دون عقد أو تشنجع أو مضيعة للوقت ،وهو
ابتكار فلسطيني عربي ال لبس فيه.
هل لدى العلماء األفاضل في مجمع اللغة العربية «من أجل تقريب اللغة
وتبسيطها من االطفال واليافعين» الجرأة بإعادة النظر في بعض ثوابت
ً
القواعد النحوية ،واختصار بعض المسائل التي هي فعال معقدة ،والتخلى
عن قواعد أخرى ال تقدم وال تؤخر في مسألة جماليات اللغة؟! فأنا ال أعرف
ً
مثال ما المشكلة في أن نقول :خرج الطالب كافة أو خرج كافة الطالب؟
إن أم��ام مجامع اللغة العربية مسؤولية كبيرة في إع��ادة األم��ور إلى
العربية في المدارس
سياقها الصحيح ،من خالل التركيز على تعليم اللغة
ً
والجامعات بأيسر السبل التي تجعل من هذه المادة شيئا مشوقًا ،ولعل
أهم خطوة في هذا االتجاه أن تكون القدوة حسنة ،وعلى قدر المسؤولية
في تحمل واجبها تجاه أعذب لغات االرض وأجملها ،بدءا من المعلم وانتهاء
بأكبر مسؤول في الدولة.
أما الخطوة الثانية التي على مجامع اللغة العربية القيام بها ،فهي إبقاء
ً
حاضرا في حديث الناس من خالل العديد من النشاطات،
موضوع اللغة
ومنها االع�لان عن مسابقة سنوية بجوائز مغرية لمن ينجح باختبارات
كتابية وأخ��رى شفهية من العيار الثقيل على شاشات التلفزيون ،وأن
يكرم الناجحون بضمهم إلى هذه الصروح العلمية كطاقات شابة إلى جانب
المخضرمين ،إذ يمكن أن يقدموا ً
أفكارا ومقترحات جديدة وذات جدوى أكثر
بكثير من أشخاص دخلوا جميعهم في مرحلة البروستات.
ً
استطراد منطقي  :أحيانا تراودني هواجس أن من اخترع فكرة مجامع
هو الذي أبدع فكرة جامعة الدول العربية ،ألن المحصلة تشير
اللغة العربية ً
إلى أن ثمة رابطا ما بين اختراع االثنتين ،فهما في الحال واحد من حيث
الدور واألهمية والفاعلية والنتيجة حيال مقومات هذه األمة.
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مرتان
حر ّ
الج ُ
ُ
| حممد رجب رجب
ُ
حر
في الحديث الشريف((:اليلدغ المؤمن من ج ٍ
مرتين)) ،دع��وة إلعمال طاقة العقل ومنابع الحكمة
وخصيصة الحذر ،فال يقع المرء في خطأ مماثل مريع..
فهل وقع األصدقاء ّ
ال��روس في ِشرك الخديعة حينما
قبلوا استدعاء مراقبين دوليين إلى سورية تحت يافطة
إعادة األمن واألمان وإصالح ذات البين؟ هل كانت لعبة
ّ
ّ
ّ
حديدي
صيني
روسي
المراقبين اختراقًا ذكيًا لموقف
ممنهج يستهدف سورية ًالموقف والموقع
أمام عدوان
ٍ
ً
والتاريخ؟ هل كرر األصدقاء الروس خطأ قاتال لما حصل
في ليبيا التي ،وتحت الذرائع اإلنسانية ،استهدف
نظامها وكيانها ثم السيطرة على مقدراتها النفطية
ً
وهو ما كان هدفهم أوال وأخيرًا..؟ أسئلة نضعها برسم
أصدقائنا الروس والصينيين !..نعم قبلت سورية ،بشكل
أو بآخر ،قرار المراقبين وبنوده الستة ،وليتها لم تفعل،
ً
ربما كان ذلك أمال في إلزام الطرف اآلخر بما حدده القرار،
وجلوس على طاولة الحوار –
سالح
ٍ
وما كان مطلوبًا من إلقاء ّ ٍ
وال حوار مع القتلة – ووفت سورية التزاماتها بينما أخلف
اآلخرون وتلعثم المراقبون ،ما أوقع المواطن السوري في
ّ
شك من سالمة النوايا.
ّ
ماذا فعل المتآمرون المستأجرون بعدها؟ صعدوا من
القتل والتفجير واالختطاف وهدم البنى التحتية للشعب
ََ
ُ
أسيادهم ِفعلت ُهم ،واتهموا
العربي السوري ,ب��ارك
الجيش وقوى األمن وحفظ النظام ,شيوخ الفتنة أيضًا لم
يهدأ بالهمّ ،
فجيشوا حقدهم وأطلقوا العنان لمشروعهم
ّ
ّ
التكفيري التدميري تحت وابل األحكام الال دينية والال
إسالمية المبرمجة من تحريض وغسل أدمغة وتعطيل
ملكات عقلية وإنسانية ألولئك الذين ُحرموا نعمة البصيرة
هائل لوسائل الترغيب بالمال والسالح وحوريات
ضخ ّ ٍ
أمام ٍ
ُ
ّ
جد
الجنة ،والجنة منهم ومن شيوخهم براء ،وحينما لم ت ِ
أفعالهم اإلجرامية في قتل الروح الوطنية استقدموا ذئاب
(القاعدة) صنيعة الغرب المتصهين ،وأيضًا المرتزقة
الذين يقتلون لمن يستأجرهم ويذبحون لمن يدفع لهم،
ُ
والم َح ِّصلة قتل عشوائي في الشوارع والحارات والدساكر
وعلى الطرقات ،تفجيرات واختطاف وتنكيل ومجازر في
كل االتجاهات التي تصل إليها أيديهم القذرة.
لم تعد مسألة النظام وتغييره هي القضية اآلن..
اخطبوط المؤامرة يستهدف سورية المقاومة ،سورية
الممانعة ،سورية األمن واألمان ،وإال ما معنى أن خمسين
دول��ة ونيف تدعم النهج التدميري التكفيري الذي
يضرب أرج��اء الوطن ..ما معنى أن يمتلك اإلرهابيون
أحدث ما أنتجته مصانع السالح األمريكي والصهيوني
من تكنولوجيا فتاكة ال عهد لإلرهاب بها ..ثم مامعنى
أيضًا إص��رار المؤامرة على تفكيك البنية االجتماعية
ً
والديموغرافية السورية أم�لا في شرذمة الجغرافيا
ً
وتقطيع أوصالها وصوال بها إلى دويالت إثنية وطائفية
وحتى مذهبيةَ ،ت ّ
جسد أحالمهم في إقامة شرق أوسط
بأيد عربية
جديد يعملون على تحقيقه ،ول�لأس��ف،
ٍ
يق أصحابها قطعانًا إلى ما يفعلون..؟؟ أما من
ومحلية ِس ِ
ً
سورية
معارضة
وافتراء ،باسم
حملوا شعار الوطن ،كذبًا
ٍ
ٍ
فأين هم ،ومنذ البداية ،من أفعال الهدم والتخريب في
الجسد السوري..؟ من يعارض الفساد والظلم واالستبداد
– كما ّ
يدعون – ال يبارك تخريب منشآت الوطن وتقتيل
أبنائه ..من يريد اإلصالح والعدالة حقًا ال يحشو جيوبه
بماليين الدوالرات ..من يريد سورية الجديدة المتجددة ال
طريق
يتعامى فيرفض الحوار والمشاركة في وضع خارطة
ٍ
لمستقبل سوري أفضل.
نعم بؤر الفساد تكاد تغطي مساحة األجهزة والدوائر
والمؤسسات ،وعلى الدولة أال تعدم وسيلة في الضرب
على أدواتها التي تحمل ِوزرًا كبيرًا في ما وصلت إليه
وأيما تباطؤ هو ٌّ
الحالة السورية اآلنّ ،
شد ألزر المتكالبين
ٌ
على خراب الوطن؛ بل وهدم للشرعية واإلنصاف.
الوطن في خطر ،نعم تلك هي الحقيقة ،فليستنفر
ُّ
محبو هذا الوطن ،وبكل السبل المتاحة ،قواهم الخيرة
لجمًا للمؤامرة وقطعًا لدابر الفتنة؛ إذ ال أحد بمنجاة إذا ما

ُ
ضاع الوطن ً،وال أقول ذلك تيئيسًا وقنوطًا ،أقول ُه ِإنهاضًا
ببصر وبصير ٍة أمام هول الهجمة الدولية
لهمم ورؤية
ٍ
ٍ
وشراسة أدواتها المحلية.
ِ
أتساءل اآلن :ماذا فعل المراقبون الدوليون ،وماذا
يفعلون وإلى متى؟
ّ
ّ
المتتبع أن هؤالء – إال أقلهم
ال يخفى حتى على غير
– في جوالتهم وتنقالتهم وحتى اللحظة ،ليسوا أكثر
من (شاهد مشفش حاجة) ،يعاينون مواقع التفجيرات
فال يستنكرون ..ي��رون بأم أعينهم المواطنين كيف
يذبحون فيصمتون ..يخرج الجيش بمعداته خارج المدن
فيشككون ،وإذا ما تعثرت ألسنتهم بفتات من الحقيقة
فإنهم على استحياء يفعلون.
قبل خدعة المراقبين كاد الجيش والقوات المسلحة
إفراغ عصابات القتلة من مضمونها ،فإذا بخالياها تعاود
الكرة وتفتح جهنم حقدها ،ومجازر الحولة لن تكون آخر
ً
وحشيتهم التي ما رحمت طفال وال ام��رأة وال حجرًا وال
حلقة
شجرًا ،وها هي حرب أسيادهم الدبلوماسية تضيف
َ َ
جديدة للمؤامرة القذرة؛ المثل ذلك جاء المراقبون َوأ ِمل
اآلملون..؟
َ َ
مواطن شريف على
ث ّمة سؤال كبير بحجم خوف كل
ٍ
بلده ومصير أهله:
إلى متى علينا االنتظار وعلى ماذا نحن مقبلون؟
ّ
يف وأربعة عشر شهرًا من المؤامرة األممية ال
بعد ن ٍ
يخالج الشك أحدًا في قوة الدولة السورية وتالحم شعبها
ُ
وبسالة جيشها ًوقواها األمنية ،األمر اآلن هو جعل قضية
المراقبين تغطية لحرب استنزاف طويلة للوطن السوري
بعد فشل ضربتهم التي أرادوها قاضية في إسقاط صمود
الشعب وتالحمه المصيري ،فجاؤوا بألهية المراقبين
ّ
سيحملون السلطة ِو َزر فشل مهمتهم،
الذين حتمًا
ً
ّ
فيصعدون حملتهم األممية وص��وال إلى سيف البند
السابع أو حتى من دونه تحت ذرائع وافتراءات ودسائس،
ً
يحيكونها أمال في توسيع دائرة الحصار والنار ،وما ذريعة
اختطاف اللبنانيين سوى مؤشر وبداية.
في شرعة األمم وقوانين الدول وتعاليم األديان ،ما
يبيح الدفاع عن األرض والعرض والمال واإلنسان (العين
بالعين) (من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) ..تلك النصوص
والمبادئ والقيم اإلنسانية واألخالقية تحتم على الدولة
السورية جيشًا وشعبًا ،مسؤولين ومواطنين ،إعالن ساعة
ٍّ
ُ
ُ
شرس ال
وعدو
يذبح،
ستلب ،ومواطن
الحقيقة أمام وطن ُي
ٍ
يعرف إال لغة الدم ،أمام هذا الطغيان الوحشي ال بد من
وضع ّ
محددات لمرحلة عصيبة مليئة بالتكهنات:
الحاجة بنا لمراقبين دوليين تتحول سورية في
دفاترهم إلى مجرد أرقام وإحصائيات للضحايا.
ال ّبد من إعالن حالة الطوارئ في المناطق الساخنة ،بما
يوقف المذابح ويسترد هيبة الدولة ،وهل كانت الطوارئ
إال ألمر كهذا؟
ّ
ضرب طوق حديدي حدودي وإعالن التراب السوري
منطقة عمليات.
إطفاء لهيب اإلجرام وشروره المتطايرة وحيثما وجدت
أدواته ّ
ومروجوه؛ إذ ال دين وال وطن لإلجرام واإلرهاب.
فتح ملفات الفساد وإعمال ميزان العدل على الكبير
قبل الصغير واألمير قبل الفقير.
الوفاء لطاقات الشباب التي حمت الوطن ومألت
الميادين والساحات.
التالقي مع المعارضة الوطنية الشريفة وبصدر رحب
جدًا بما يخدم الوطن ويلجم المؤامرة.
إن الوفاء لشهداء الوطن الذين صرعهم الغدر – وكان
موعدهم أرض الجوالن وفلسطين – يحتم على أولي األمر
ّ
َ
َو َسدن ِة القرار أال يترددوا حيث يجب الحزم وأال يصبروا
حيث نفذ الصبر .ما ينفع اآلن ليس التنظير والتحليل،
الشمس في وضح النهار ،والمؤامرة بيننا ومن حولنا
تتوالد كالجرذان ،تلسع كاألفاعي ،تنهش كالذؤبان ،أما
جحر
الوطن فصباحه الدماء ومساؤه الدموع ،فهل نلدغ من ٍ
أكثر من مرتين..؟
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

الثقافة الغربية االستعمارية
لعل الرؤية الغربية االستعالئية للمنطقة ليست وليدة
العصر ال��راه��ن؛ ول��م تكن نتيجة ألح��داث ما يسمى بالربيع
العربي ...فالرؤية الغربية ترى أن الشعب العربي أعجز من أن يقوم
َّ
بأي فعل خالق ...وهي رؤية مستمدة من الرؤية االستشراقية
واألنثربولوجية في دراس��ة اإلنسان العربي ...أي إن الدوائر
الغربية /الصهيونية ال تعتمد سياسة االنفعال ّ
ورد الفعل،
وإنما تعتمد سياسة مستمدة من الدراسات االستراتيجية
ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا .وكذلك فهي ال تتبنى سياسة
االستنساخ بل تخطط لكل حالة ولكل منطقة ما يناسبها من
أج��ل السيطرة عليها ...وم��ن هنا حاولت اإلدارة األمريكية
وحلفاؤها رسم مستقبل الوطن العربي من خالل إحداث فجوة
فكرية وثقافية بين القديم والجديد؛ وتكليف شخصيات فكرية
وثقافية بمهمة قيادة التدمير المنهجي للمنطقة وفق ما ورد
في كتاب (نهاية التاريخ) أو كتاب (صدام الحضارات) ونفذه
المقاول الفرنسي (برنارد هنري ليفي) المولود في مدينة (بني
صاف) بالجزائر عام (1946م) لعائلة يهودية؛ والحامل للجنسية
الفرنسية منذ أن استقر أبوه في باريس عام (1954م)  ...وهو من
مهد األرض المناسبة لقوات حلف الناتو الحتالل ليبيا.
فالمقاول الصهيوني الجديد (ليفي) يعترف في كتابه
الجديد (الحرب من دون أن نحبها) بأنه هو «الذي كتب بيانات
المجلس االنتقالي في ليبيا ،وأن��ه هو ال��ذي ح� ّ�رك دفعات
المال وشحنات السالح من كل مكان إلى ليبيا»؛ وهو من يدعو
إلى وجود ممرات آمنة إليصال المساعدة اإلنسانية للشعب
السوري كما يزعم ،ولكنه ال يريد إال إرسال نيترات األمونيوم
ليقتل االبن أباه واألخ أخاه .إن (ليفي( يقود إنتاج نظام سياسي
يستجيب للعناصر االستعالئية الثقافية التي طرحها الباحث
األمريكي (صموئيل هنتنغتون) وفق مفهوم (صدام الحضارات)
لالنقضاض على البنية االجتماعية والسياسية والثقافية
الموجودة في بلد ما .ومن هنا راح يعمل من داخل البنية القديمة
للوطن العربي ليخلق بنية جديدة تجتهد في موافقة األطروحات
الصهيونية عامة واألمريكية خاصة .ولم يسبقه في هذا المنهج
إال الباحث األمريكي (برنارد لويس) حين صرح في مقابلة له مع
ً
(وول ستريت جورنال) قائال “ إن العرب بعد أن قاموا بتمرداتهم
السياسية يجب أن يجدوا من الغرب كل ما يشجعهم ويأخذ
بيدهم إلى البحث عن نموذجهم الثقافي والتاريخي الخاص في
الحكم والممارسة السياسية .أما النموذج الغربي القائم على
التجربة األنكلو ــ سكسونية في االنتخاب والنظام البرلماني
فهو ليس لهم على اإلطالق.”...
هكذا كان برنارد لويس جزءًا ال يتجزأ من سياسة جورج بوش
االبن في غزو العراق (2003م) بمثل ما كان (برنارد ليفي) جزءًا
ً
أصيال في سياسة (نيكوال ساركوزي) ثم (باراك أوباما) لغزو ليبيا
عام (2011م).
فهل نحن واع��ون لخفايا ثقافة االستعالء االستعمارية
ومؤامراتها التي تستهدف وطننا وأمتنا وتعمل على إعادتها
إلى عصر الغابة المتوحشة؟!!.
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أهمية الكتاب المقروء وتعميم الثقافة
| �أحمد جدعان ال�شايب
منذ األزل ,بدا أن األمم ال تنهض وتتطور إال بالمعرفة ,وغدا
ّ
جليًا لكل متفكر ,أن األوطان ال تبنى وتتقدم إال بالمعرفة ,وصار
واضحًا لكل عين بصيرة ,أن الدول المتقدمة والقوية ,التي تثبت
فعاليتها االقتصادية والثقافية واالجتماعية والعسكرية ,ال
تزدهر إال باالعتماد على المعرفة الدائمة والمستمرة.
هذه الحقيقة الساطعة ,يحاربها الكثير من المتعلمين في
مجتمعاتناُ ,
وجلهم من أصحاب الشهادات الجامعية ,لكنها
شهادات نفعية ,حتى غدت جموعهم عالة على الدولة والمجتمع.
لقد قرؤوا كتب المدرسة والجامعة فقط  ,ليحصلوا على مؤهل
ّ
ّ
يخولهم تسلم وظيفة يتقاضون بها مرتبًا شهريًا ,ثم ينسون
معايشتهم للكتاب؛ بل ينسون ما تعلموه في مراحل الدراسة,
ويندهشون ممن يقرأ أي كتاب آخر .يقول الفيلسوف األلماني
نيتشة ( :من العار أن نهري سراويلنا على مقاعد الدراسة).
وكثيرا ما نسمع عبارات االستخفاف بالكتاب والمجلة
والصحيفة ,وإذا عرفوا أن ً
أحدا يمضي وقته أو يمأل فراغه في
المطالعة والبحث للوصول إلى شيء من المعرفة ,أو الحصول على
مسارب تؤدي إلى فهم بعض الحقيقة أو المعلومات ,يسخرون
منه ويتساءلون باستخفاف ( :وماذا تستفيد من القراءة؟! هل
يزداد مرتبك؟ ..هل تتغير وظيفتك؟) .ثم يمضون هازئين منك
ومن كتبك التي تقتنيها وتقرؤها ,ليتجمعوا في مكان ما ويبدؤوا
بلعب الورق من أول الليل حتى الفجر .يقول سفيان الثوري(:سيأتي
الناس ٌ
َ
زمان ..من طلب العلم فيه صار ً
غريبا في زمانه) .هذه فئة
منهم ,ونجد غيرهم يمضون حياتهم وقد قرؤوا كتابا أو كتابين
ً
ً
جديدا يحرك
من الكتب الصفراء القديمة ,التي ال تقدم شيئا
البركة الراكدة اآلسنة ,ألنها ال تثير في النفس التساؤل ,يقول
جان كوكتو ( :اعلموا أن الكتاب الجيد ال يعطي ً
أبدا ما ُينتظر منه..
حسبه أن يثير لديكم نقاط استفهام ).
إن قراءة الكتب التي تحتوي كل ما يستجد من علوم ومعارف
ً
شخصا آخر أعلم
وفكر فلسفي ,وأدب ونقد ,تضيف إلى الشخص
منه ,ألنه سيقف على أنقاض ما لديه من معرفة خاطئة أو ناقصة,
ّ
ليكون معارف حداثية متطورة ,هي بنت العصر.
ً
ً
ً
وعظيما
سريعا
تطورا
لقد تطورت بعض البلدان والمجتمعات,
في شتى المجاالت ,بينما ظلت شعوب أخرى ترزح تحت وطأة
فكر ثابت (ستاتيكي) ,ال يتحرك خطوة إلى األمام ,وهي تسعى
دون جدوى ,إذ ما انفك ُجل أبنائها يستحضرون الماضي للعيش
فيه ,وال يعتمدون (الديناميكية) في تحصيل المعرفة للولوج في
نافذة المستقبل الحديث .يقول باشالر:
( المعرفة الصحيحة ال يمكن أن تنهض إال على أنقاض
المعرفة الخاطئة).
إن مجتمعاتنا تهرب من القراءة الحرة ,تمقت الكتاب الثقافي
ال��ذي يمتلك المعرفة ,على الرغم من أن��ه سبب أساسي في
استمرار ما تعلمه الفرد في مراحل الدراسةّ ,
ً
مفهوما يرفع
يكون
من سوية إتقان الخبرة واإلقدام على تطوير الزراعة والصناعة,
والخلق واإلبداع ,في جميع المجاالت ,ويسمو بالعالقات السليمة
الطيبة بين أفراد المجتمع .ويهيئ الفرد لتقبل استقبال فكر اآلخر
ومعتقده ,ومحاورته بطريقة إنسانية راقية .يقول المفكر محمد
أركون ( ما يخوفني ويعيق انطالقة الفكرة ..العقل العربي المغلق
على أفكار ال يقبل نقدها وال تجديدها).
لقد ّ
عد الشاعر العظيم المتنبي الكتاب خير جليس بين
المخلوقات ,وقال أحد المفكرين ( :إذا لم تقرأ إال ما توافق عليه
فإنك لن تتعلم ً
أب��دا) ,هذا يحفز للبحث عن كتب مغايرة لما
استحكمت فيه العادة على األذهان.
عليك أن تبدأ منذ اآلن ,أنشئ مكتبتك الخاصة من مزيج من
الكتب التراثية والحداثية ,اقرأها بتأن ,وال تنظر لسنك وتقول (
لقد مضى من العمر أكثر مما بقي) ,اشرح بعض أفكار ما تقرأ على
هامش الكتابّ ,
ودون بعض العبارات الجديدة الهامة في رأيك,

وحاورها ,وجرب أن تنقدها ,ألن الكتاب الذي بين يديك يحاورك
كاتبه بأفكاره ,وإن استطعت أضف إليها ,ثم اعرضها على
أصدقائك وزمالئك ,لتستكشف صدى ما استجد لديك ,جرب
ذلك ,وإني على ثقة بأنك لن تتراجع ,وستجد نفسك وشخصيتك
قد تغيرت وارتقيت مكانة ومرتبة أفضل بكثير مما كنت عليه.
لقد سمعنا وعلمنا أن إسبانيا وحدها تنتج في العام الواحد
ثالثة أضعاف ما ينتجه العالم العربي من كتب مطبوعة ,فإن دل
هذا على شيء فإنه يعني أن الشعب اإلسباني يهتم بالقراءة
واكتساب المعرفة؛ أما نحن فلماذا نكثر من المطبوعات إذا لم
يقرأها أحد؟! .فإذا كنا نريد من شعبنا أن يقرأ وأن يثقف نفسه,
ويستزيد من خبراته ومعلوماته ,علينا أن نهيئه منذ صغره,
وننشئه عل حب االط�لاع والتعود على القراءة بشغف ,وليس
المطلوب اليوم أن تزدحم األرفف في المكتبات والبيوت والمدارس
بالكتب للتباهي بها فقط.
إننا نهرب من الكتاب ,ونمقته ,فال نعيش معه ,بينما في
المجتمعات المتقدمة ,يعيش الناس أكثر أوقات فراغهم مع
الكتب التي تنتج الفكر الحديث .إنهم يقرؤون في المطعم
والمنتزه والمقهى والفندق والمنزل ,وفي وسائل النقل ,هم ال
ً
ّ
يضيعون شيئا من وقتهم في العبث والثرثرة والخوض فيما ال
يفيد .والذي يفيد اإلنسان فقط ,العمل الجاد والقراءة الكتساب
المعرفة.
الكتاب هو الذي يغذينا بالمعرفة التي بدورها تشكل لدينا
الحجة العقلية ,وإن من يرفض الحوار ,هو الذي ال يمتلك المعرفة,
ومن ال يمتلكها ليس لديه حجة عقلية؛ يقول مفكر مصري( :إذا
كان العقل خواء ..يسهل أن تستقر فيه األفكار المريضة) .فلماذا
نترك عقولنا خواء ,فارغة ,ومسطحة ,لتعشش فيها بسهولة
أفكار بالية مريضة وسقيمة ,تخلو من النبض الحار الدافئ ,الذي
ينقلنا إلى الحياة ,لتمتلئ بالحيوية والحركة اإليجابية الفعالة؟.
لقد تغير وجه العالم منذ بداية القرن العشرين ,بتأثير ما
ضمته الكتب من أفكار عظيمة؛ فالقراءة الدائبة في الكتب
ّ
ويغير ,والتطوير
المتنوعة توصل إلى العلم ,والعلم يطور العقل,
والتغيير ,هو وحده الذي يوصلنا إلى االزدهار الذي نأمله .أحدهم
قال ( :األغبياء وحدهم ..ال يغيرون آراءهم).
ً
نحن متهمون بالتقصير مع أنفسنا أوال ,ومع الحضارات
والشعوب األخرى ً
ثانيا ,نعم نحن متهمون ,وإذا اتهمنا أنفسنا
ُ
َ
قبل
أو اتهمنا اآلخر ,فلنا ولهم الحق في هذا االتهام ,فإذا كنا ُ ّال ن ِ
ً
على اقتناء الكتب أو استعارتها ,وال نقرأ أبدا ,فلماذا ال نتهم؟.
لكننا قد نشتري الكتب ونقتنيها ,حتى لو كانت بأسعار مرتفعة,
المهم أن نختار الكتاب الذي ّ
يحسن من المستوى المعرفي ,ال أن
نتجه نحو كتب األبراج والسحر والخرافة والطبخ وتفسير األحالم
ومثيالتها ,أو الكتب التي تجتر ما كتب منذ أكثر من ألف عام,
ونتفاخر بامتالكنا هذه الكتب التي ال تضيف لحياتنا أي تطور.
يقول المفكر فؤاد زكريا ( :الغرب يهتم بالفكر العلمي والعقلي..
بينما العرب يهتمون بالسحر والسيمياء والخرافة والغيب).
ما هو مألوف في مجتمعاتنا اآلن نبذ الكتاب الفكري الذي
يبحث في المعرفة ,هذا المألوف يتحول إلى عادة مستحكمة
ً
مغايرا
وثابتة ,وكل من يخرج عن هذا المألوف وهذه العادة ,يبدو
ً
ومختلفاُ ,ينظر إليه على أنه نشاز ,غير منسجم مع ما يألفه
المجتمع السادر في إدمانه لعادة يعتقد بصحتها ,رغم أن ذلك
المغاير والمختلف عنهم ,في غالب األحيان ,يكون هو على حق,
وفي اتجاه صحيح ,ألنه كبش فداء لتصحيح األفكار المغلوطة,
ونشلهم من براثن العادة المستحكمة في أذهانهم فعطلتها.
يقول جبرا إبراهيم جبرا ( :الخارجون عن المألوف ..هم الذين
يطورون المجتمع) ,ولكن رغم كل بعدهم عنه ومحاربتهم له,
ّ
نجدهم في حقيقة أنفسهم يعجبون به ويجلونه ,وإذا دعاهم
إلى القراءة ,نفروا منه وسخروا وقالوا ما يشاؤون فيه.

قد يقول قائل :الكمبيوتر اآلن موجود في كل بيت ,ويمكن لنا
أن نجوب آفاق األرض بكبسة زر ,لنكتشف ونكتسب من المعارف
والعلوم ,ما ال تحتويه آالف الكتب ,ونحن نختار ما نشاء لنقرأ
ونعرف ونطلع .نقول له :هذا صحيح ,ولكن الوسائل الحديثة
لم تلغ الكتاب ,وال يمكن لها أن تلغيه ,أو حتى تستغني عنه,
فالكتاب الورقي ,سبب أساسي ,وهو أم وأب لوجود كل تلك
التقنيات الحديثة التي صارت بين أيدينا ,ورغم ذلك كله ,يظل
ً
ً
وأنيسا ,ال يعطله قطع تيار كهربائي ,وليس له
الكتاب صديقا
مكان محدد ُليقرأ فيه؛ إذ يمكن أن يكون في اليد ,أو في الحقيبة,
أو في المنتزه ,أو في الحقل ,أو على سطح المنزل ,أو في الحافلة ,أو
المقهى ,أو الطائرة أو القطار.
عندما تفتح الكتاب ,ينشر رائحة تتغلغل في الغدد األنفية,
لتنعشك ,اق��رأ وأن��ت راف��ع رأس��ك أم��ام كل من يشاهدك ,ألنه
سيعجب بك ,وقد يحذو حذوك .جرب أن تختار بعض الكتب ,وال
تستعجل بقراءتهاّ ,
تأن ,وسوف لن يطول بقاؤه بين يديك ,لو
خصصت له ساعتين فقط في اليوم ,ثم تضعه على رف وتأخذ
غيره ,لتنتهي منه خالل ثالثة أيام ,بالتالي ستجد نفسك قد
اعتدت عادة محببة ,بكل ثقة ستستفيد منها ,عادة تبعدك عن
الثرثرة واللغو والمجازفة بالعبارات المرسلة ,التي ال معنى لها,
وستجد نفسك أيضا ,قد حملت في رأسك أفكارا عظيمة ,ألنها
ً
ً
ستجعل منك إنسانا مختلفا ,تستفيد لتفيد من هم حولك
وتطورهم ,ليتطور مجتمعك نحو حياة مزدهرة ,جميلة ومرحة
ً
كثيرا من
وفرحة وحرة ,وال تتوقف عند حد لتقول  :لقد قرأت
الكتب وكفى ,بمعنى أنك وصلت إلى مستوى رضيت فيه عن
نفسك .يقول سقراط ( :ال شيء أضر باإلنسان من رضاه عن نفسه..
فإن رضي عنها اكتفى وتوقف عن البحث والتطور).
خاتمة :إن إقبال الناس على القراءة واقتناء الكتاب ,ومعايشته
واعتياد العالقة به ,يتطلب تضافر جهود النخب المثقفة,
والقائمين على تسيير مؤسسات الدولة ,التي تمسك بأكثر من
ثمانين بالمئة من أطراف هذا الهم المؤرق والمتفاقم.
إنها دعوة فيها من الرجاء واألمنيات ,ما يجعلنا نسير أولى
خطواتنا باتجاه الحل ,إن نهوض وزارة التربية ,ووزارة التعليم
العالي ,ب��إص��دار أوام��ر وقوانين وزاري���ة ,تحفز كل المدارس
والجامعات على اقتناء الكتب المختارة ,التي تصدر في سورية
ّ
بكل المجاالت ,ما يشجع الكتاب على االستمرار في إنتاجهم,
ورف��ع سوية المواضيع المطروحة للكتابة ,والتميز في جميع
ً
أجناس وأصناف التأليف ,ويشجع أيضا الطالب والمعلم والمدرس
واألستاذ الجامعي على االطالع وق��راءة ما ينتج من فكر وعلوم
وآداب ,ويتم اإليعاز للمدرسين واألساتذة ,لتوجيه طالبهم نحو
ق��راءة كتاب محدد في كل شهر ,ويطلب منه أن يشرح بعض
أفكاره ,والتعليق عليها من وجهة نظره.
ُ
ً
ترى لو بدأنا منذ اآلن ولمدة خمس سنوات مثال ,مع ما يطرح
من تجديد وتطوير للمناهج في بالدنا ,أال ُيحدث تغييرًا في عقلية
الكادر التعليمي وفي كل المستويات ,ونلمس انعطافة هامة من
قبل النشء ,باتجاه االهتمام بالكتاب الثقافي والعلمي واألدبي؟ .
إننا إذا بقينا ننتظر التغيير في ذهنية المجتمع دون أن نحفزه
ونوجهه ,لن نرى أي تحسن تلقائي نحو االهتمام بالكتاب ,وال
بالثقافة والمعرفة ,ولن يتم التغيير والتطوير ,وإذا لم يتم التوجه
نحو قراءة الفكر واألدب والعلوم الضرورية للبناء الحقيقي ,فإن
النشء سيتجه نحو كتب األبراج والطهو ,والدعاة الجدد ,والفن
الرخيص الهابط ,وكتب الجن والعفاريت ,ودفاتر المشعوذين,
التي تغرقهم في الجهل ,وتبعدهم عن أولى خطوات الوعي ,التي
تبني أحاسيسهم وعقولهم ,ليكونوا ً
أفرادا إيجابيين ,يساهمون
في صنع الحياة الحقيقية المنشودة ,الغنية بالمعرفة والخير
والجمال.
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مع َ
الغـرب
أزمة الثقافة العربية ِ
والح َـوار َ
| عبد حممد بركو
ً
أوال -في مفهوم الثقافة
جاء اختيار الكلمة العربية (الثقافة) من كلمة تثقيف الرماح,
القريبة من معنى الحذق؛ حيث إنها تستخدم في حذق اإلنسان أو
الفرد للمعارف والفنون؛ أي إجادة شتى أنواع المعرفة من الفنون أو
العلوم أو األدب وغيره .أما الثقافة بالمعنى التقليدي فتعني النتاج
ّ
الفكري واألدبي والفني.
نحو وثيق بمفهوم الحضارة التي
ويتصل مفهوم الثقافة على ٍ
تمثل القيم الثقافية المحققة في هذه الحضارة ,ولذلك استخدم
العلماء لفظتي الثقافة والحضارة بمعنى أو مفهوم واحد منذ نهاية
القرن الثامن عشر.
(( وقد وقع بعض الدارسين في أخطاء التفرقة بين الجانبين
المادي والمعنوي للحضارةً ,وكان قد لجأ إليها العلماء ألسباب نظرية
وعلمية ,فرأى بعضهم ,خطأ َّأن الثقافة هي الجانب المعنوي في
الحضارة ,كاللغة وما إليهما ,بينما يمثل مفهوم الحضارة الجانب
المادي الملموس منها كمظاهر العمران والصناعات واألدوات.
ومنهم من لجأ إلى تقسيم الثقافة ،وه��ذا أكثر صحة ،إلى
جانبين :ثقافة مادية ,وثقافة غير مادية )).
ُوي ّ
عد تعريف األنثروبولوجي الشهير (إدوارد تايلور) من أكثر
التعاريف الشاملة التي تربط بين مفهومي الثقافة والحضارة,
ً
الح َوار الثقافي
وبالتالي من أكثر التعريفات تمثيال لمضامين ِ
اإلعالمي.
يقول « تايلور « َّ (( :إن الثقافة أو الحضارة بمفهومها الواسع –
ّ
ّ
والفن
هي ذلك الكل المركب ,الذي يشتمل على المعرفة والعقائد
واألخالق والقانون والعادات وغيرها من القدرات التي يكتسبها
اإلنسان ,بوصفه عضوًا في مجتمع )).
وينطوي تعريف « هيجل « لمفهوم الثقافة على أهداف
إنسانية يتسامى إليها البشر الستيعاب روح العصر.
واسعًا يمتد
معنى
يرى « هيجل « أن (( مفهوم الثقافة يحمل
ِّ
ً
ابتداء من التقنية حتى الشعر ,بما
ليشمل كل ما ينتجه اإلنسان,
في ذلك السياسة والدين والفلسفة )).
ومما الشك فيه أن مفهوم الثقافة الذي نقصده في بحثنا
وثيق الصلة بمفهوم الحضارة من حيث هي نتاج لمجمل الثقافات
اإلنسانية.
ثانيًا -الثقافة العربية اإلسالمية
تعد الثقافة العربية ِّ
مقومًا أساسيًا من مقومات شخصية األمة
وهويتها وحضارتها ,وتتميز باالنفتاح على الثقافات األخرى
والتمازج معها ,حيث اغتنت وأغنت بتفاعلها مع سائر الثقافات
العالمية األخ��رى ,وساهمت مساهمة فاعلة في تقدم الحضارة
اإلنسانية المعاصرة.
بحال من األحوال عن الثقافة
وال يمكننا عزل الثقافة العربية
ٍ
اإلسالمية التي ُي ِّ
عرفها بعض العلماء بأنها (( كل معرفة إسالمية
ُّ
تتصل بمصادر اإلسالم وهي «القرآن الكريم والسنة» أو تتصل
بقضايا المجتمع المسلم واهتماماته المتعددة ,أو تتصل بأرضه
أو تاريخه أو لغته وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها ,فهي تحمل
َّ
طابع التراث العريق الذي ظل قائمًا على مسيرة المعرفة اإلنسانية
طوال عدة قرون)).
وتمثل الثقافة اإلسالمية شخصية األمة العربية وهويتها
وحضارتها.

والتحديث.
ت -ازده��ار الثقافة العربية اإلسالمية ينتسب إلى ماضيها
البعيد منذ ظهور اإلس�لام بوجه خاص .وأوج تفتحها وعطائها
الحضاري انقضت عليه خمسة قرون على أقل تقدير .وهذه الحقيقة
تخلق نوعًا من االنتماء الماضوي َّ
والنـزعة الماضوية يصبح التجديد
ً
في إطارها أصعب مناال.
ث -المشاركة الجماهيرية في بناء الثقافة العربية الحديثة
المرجوة ال تزال محدودة جدًا.
ج -محاوالت تحديث الثقافة العربية اإلسالمية لم تتم في
معظم األحيان من داخلها؛ بل تمت غالبًا بحكم االصطدام بالثقافة
الغربية ومحاولة تقليدها حينًا ونبذه أحيانًا أخرى.
ح -الكثيرون من المثقفين العرب حين يخططون لنهضة
الثقافة العربية ال يخططون لها تخطيطهم لبديل يجب تشييده
انطالقًا من الحاضر في ضوء مكوناته وحاجاته ,وإنما يخططون لها
من نماذج جاهزة آخذة في االبتعاد عنهم باستمرار ،وهي:
 النموذج اإلسالمي في شكله الموغل في القدم. النموذج الغربي الذي يزداد مع الزمن ُبعدًا في المستقبلّ
بصورة تجعل احتماالت اللحاق به تنعدم أم��ام اط��راد التطور
الالمتكافىء.
َ
التحديات الخارجية المعاصرة
-2
ً
الداخلية التي تعانيها الثقافة العربيةُّ ,
فضال عن األزمة َّ
يفت
في عضد هذه الثقافة ويضاعف من أزمتها ما تواجهه من تحديات
خارجية ,ومنها على سبيل المثال ال الحصر:
أ -تحديات العولمة.
ب -معارضة الغرب قديمًا وحديثًا هي مظهر حقيقي من
مظاهر ّ
تقدم العرب وتطورهم.
ت (( -النظام العالمي الجديد – بعد الحرب الباردة – أخذ يوجس
خيفة من الثقافة العربية اإلسالمية؛ وأخذ يتحداها ِّ
تحديًا سافرًا
ِّ
ومباشرًا ,تحت ذرائع مختلفة ,األمر الذي كثيرًا ما يولد لدى أبناء
هذه الثقافة ردود فعل مغالية تجنح إلى التقوقع واالنكماش ،وإلى
احتماء الذات العربية بجلدتها وإهابها التقليدي المألوف)).
ث -نجاح الغزو الثقافي الغربي إلى ٍّ
حد بعيد في اختراق النسيج
االجتماعي والثقافي واالقتصادي العربي ,ونجاحه أيضًا إلى حدِّ
بعيد ،في اختراق النخب الثقافية العربية ,األمر الذي ّ
يرسخ مفهوم
ِّ
ويكرس التبعية
التفوق الثقافي الغربي على الثقافة العربية،
واالستتباع الثقافي العربي لثقافة الغرب ,وهذا يقلل فرص اإلبداع,
ّ
ويشوه التراث ,وينشر ثقافة االستهالك والتقليد.
ج (( -عدم إدراك العرب لالرتباط المتبادل بين الثقافة والعلم
الحديث ,وعدم اندماج العلم في حياة المجتمع المادية والفكرية
والروحية)).
ّ
((التغير َّ
السريع والمذهل ف��ي المعرفة ف��ي عصرنا؛
ح-
ّ
فالمعلومات كما تشير اإلحصاءات – وكما بين تقرير نشرته جامعة
( ) Mitاألمريكية ,تتضاعف اآلن خالل فترة تتراوح بين  18شهرًا
و 24شهرًا .غير أن هذه الفترة – كما ّ
تبين اإلحصاءات أيضًا -سوف
تتضاءل في نهاية العقد األول من القرن الحالي ،فتبلغ أسبوعين
ُّ
فاألميون سوف لن يكونوا أولئك الذين ال
أو ثالثة أسابيع .وهكذا
ُّ
يعرفون القراءة والكتابة؛ بل هم أولئك الذين ال يعرفون التعلم ثم
ُّ
نسيان ما تعلموه ثم التعلم من جديد)).

رابعًا -أزمة الثقافة َ
العربية
َ َ
مع الغرب
والح َوار
ثالثًا -أزمة الثقافة العربية
ِ
َ
َّ
الح َوار مع الغرب ثقافيًا يطرح مجموعة من األسئلة ,من
إن
تؤثر
خارجية
وتحديات
تعاني الثقافة العربية من أزمة ذاتية
ِ
أهمها:
الح َوار وقضاياه ,يمكن تلخيصها فيما يلي:
على ثقافة ِ
ُ َ َُ َ
كيف يحاور الغرب ثقافيًا في ظل أزمة ثقافية عربية حادة,
 -1األزمة الذاتية للثقافة العربية
ِّ
متعددة الجوانب ,في التعليم ,والخطاب االجتماعي والسياسي,
تعاني الثقافة العربية أزمة ذاتية قديمة وحديثة لها جوانبها
المتعددة ,ويرى المفكر َّ
الراحل الدكتور « عبد الله عبد الدايم « أن ومحددات اإلبداع واإلنتاج البشري؟
ُّ
وقد أدركت النخب الثقافية العربية عمق المأزق الكبير ،فتنادت
أبرز هذه الجوانب هي:
أ -الثقافة العربية اإلسالمية لم تنجح ( منذ أكثر من قرن حتى منذ وقت مبكر من القرن الماضي إلى طرح تصوراتها لرسم مشروع
اليوم ) في صنع حداثتها ألسباب كثيرة؛ أهمها عدم اإلدراك ثقافي عربي ،يواجه المخاطر الكبيرة الناجمة عن أزمة الثقافة
العربية ,ومن ذلك مشروع المفكر الكبير «طه حسين» الذي حدده
الواضح للفرق بين التحديث والتغريب.
ب -الثقافة العربية من أعرق الثقافات في العالم .وهذه العراقة بشروط أربعة هي:
ً
((  -1أن تكون إنسانية لتكون طرفًا فاعال في ثقافة البشرية,
تمنحها القوة والقدرة على البقاء ,ولكنها كثيرًا ما تكون ( حين ال
ً
ً
معرقال للتجديد والتجويد من دون تعصب أو ّ
تحيز عرقي ,مما يعني أن تكون ثقافة مؤمنة
ُيفهم دورها فهمًا حقيقيًا ) عبئًا ثقيال

بالح َوار والتسامح والتفاعل مع ثقافة اآلخر.
ِ
 -2أن تكون عقالنية؛ أي تحتكم إلى العقل في الفهم والتقدير
ألمور الدنيا معاشًا وسياسة ,ومن ثم ال تخضع لجمود متعصب أو
تسلط جامد ,وهي في ذلك تتخذ من العلم والتفكير العلمي مناطًا
للتطور الدنيوي في جوانبه المختلفة.
ّ
 -3أن تعتمد الحرية أساسًا الختيار الفكرة الخالقة والفعل
السياسي واالجتماعي النابذ لالستبداد من دون وصاية من بشر على
بشر ,ومن دون خوف من االختالف أو حتى الخطأ حين االجتهاد.
شرطًا لنشر الثقافة ,العدالة االجتماعية
 -4أن تتمسك بالعدالة
ِّ
ً
التي ال تحرم عقال من الثقافة لرقة الحال أو ضيق اليد.
ورغم مرور أكثر من ستة عقود على مشروع الدكتور «طه حسين»
إلنقاذ الثقافة العربية ،ما زالت األزمة تتفاقم بشكل مستمر؟!
ولذلك عقدت الكثير من المؤتمرات لمواجهة هذه األزمة,
ومنها مؤتمر «مستقبل الثقافة العربية» الذي عقد بالعاصمة
المصرية في الفترة من  14 -11مايو  1997برعاية وزارة الثقافة
المصرية والمجلس األعلى للثقافة بمصر .ومؤتمر « الثقافة العربية:
نحو خطاب ثقافي جديد ،من تحديات الحاضر إلى آفاق المستقبل»
 ,الذي عقد بالقاهرة في الفترة من 3-1يوليو2003م...الخ.
وقد أكدت هذه المؤتمرات وسواها على أن الظروف التي تمر
بها المنطقة العربية تفرض على المثقفين العرب وأصحاب الفكر
الح َوارات الجادة ،وأن يستخرجوا من
والرؤى في األمة أن يطرحوا من ِ
َ
ُ
الرؤى الموضوعية ،ما يعين على اكتشاف آفاق المستقبل ومحاورة
اآلخر.
َّإن الثقافة العربية مدعوة إلى التغيير الذي ّ
يعمق التفهم
الح َوار والتعاون بين
والتفاهم بيننا وبين اآلخرين ،ويقيم جسور ِ
أمتنا واألمم األخرى ,ويحقق التطور والتقدم والتنمية لمجتمعاتنا
العربيةُ واإلنسانية جمعاء.
ّ
التوجه
َّإن أ َّس األسس في محاورتنا للغرب ثقافيًا أن نستثمر
اإلنساني للثقافة العربية كعنصر محاورة وتكامل في خارطة
الثقافة العالمية ,ال أن نتجه نحو االنغالق على الذات خوفًا على
ُه ِو َيتنا العربية ,ألن الخوف األكبر على ُه ِو َيتنا العربية ووجودنا
ّ
الح َوار والتفاعل مع العالم ثقافيًا
الحضاري يكون في تقلص ثقافة ِ
وإعالميًا وحضاريًا.
َّإن الثقافة العربية مدعوة اليوم لتجديد ذاتها وتحديث
الح َوار
مضمونها وتطوير خطابها لتقوم بدورها المحوري في ِ
الهادف والصادق مع اآلخر.
َ
الح َوار وت َنبني على تفاعل معطياته وتكامل
فالثقافة تبني ِ
عناصره.
اج َعات وخطوات َّ
خامسًاُ -م َر َ
البد منها
َ
للتوازن الثقـافي مع الغـرب
َ
ِّ
الغرب َّ
البد من
الح َوار الهادف والندي مع
لكي نتمكن من ِ
َّ
تحقيق التوازن الثقافي معه ,وال يتأتى ذلك إال عبر مراجعة شاملة
لمنظومة الثقافة العربية تعقبها خطوات عملية منها:
 -1دراسة فكر األمة منذ تأسيسها على يد رسول الله  rومصادره
وتطوره ,ورصد َم َواطن القوة والضعف في هذا الفكر ,لتحديد بداية
األزمة الفكرية وتطورها ,وتحديد وسائل ومناهج معالجتها.
َّ
 -2إعادة بناء النسق الثقافي المعاصر لهذه األمة بالقراءة
ُّ
والسنة,
الفاحصة المتأنية الدقيقة لمصادر ثقافتها ( الكتاب
وتاريخ َّ
الصدر األول ) ثم قراءة التراث اإلسالمي وتحليل قضاياه
ورصد مناهجه ووسائله.
 -3قراءة التراث اإلنساني المعاصر :مصادر مكوناته ,مقوماته,
فلسفته ,أهدافه ,آثاره ,نتائجه ,ماله ,وما عليه.
ُّ
التوصل إلى منهجية إسالمية سليمة ,قادرة على التعامل
-4
السليم مع كل هذا ,وإعادة تشكيل العقل السليم )).
 (( -5الثقافة العربية الحقة ال تتم عن طريق القطيعة مع
التراث ,بل تتم من خالل استيعابه واالنتظام فيه من أجل تجاوزه
ومن أجل القفز منه إلى تدشين العمل من أجل بناء تراث جديد
سيكون هو الحداثة نفسها )).
 -6بذل جهود كبيرة في مجال الثقافة بوجه عام؛ وفي مجال
التربية بوجه خاص ،بغية إعداد المواطن العربي إع��دادًا ثقافيًا
البقية ......................ص22
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الشعر وقصائده األخرى
| �أحمد ح�سني حميدان
إذا ك��ان الشعر دي��وان ال��ع��رب ،أو أنه
لم يعد كذلك ,فإنه ثمة ما يتفرد به عن
األن���واع اإلبداعية األخ���رى ،وخصوصًا في
عالقته مع اللغة التي يستطيع أن يذهب
بها إلى أبعد مرتقى؛ ألن هذه اللغة ـ قبل
كل شيء ـ من اختيار الشاعر نفسه ،وألن
تراكيبها منتسبة إليه بال مواربة ،وليست
أسيرة شخصيات متفاوتة في مستواها،
فتجعل الكاتب مضطرًا إلى مجاراة قدراتها
المعرفية ،كما هو الحال في الرواية والقصة
القصيرة والمسرحية ...وإذا شئنا الرجوع في
مقاربة مسيرة القصيدة الشعرية العربية،
سنالحظ مرورها بأطوار وأط���وار ،أدت إلى
َ
تغيرات اقتصرت في الغالب على مظهرها
وشكلها الفني من دون االكتراث كما ينبغي
بحساسية اللغة ،وما يمكن أن يتولد عنها
من مالمح أخ��رى لصور المعنى من خالل
التطور الالزم ،الذي يجب أن تبلغه الجملة
الشعرية وتراكيبها ،من جراء االستكانة إلى
الموروث الوافد إلينا من األج��داد ،من دون
األخذ بزمام المبادرة واإلضافة عليه ،مفضلين
عبر ذلك عملية النقل على العقل من دون
ّ
إثارة فعالياتنا كما ينبغي ،في محاولة منا
الستحداث مالمحنا اإلبداعية ،كما استحدث
أج��دادن��ا مالمحهم اإلب��داع��ي��ة م��ن خالل
‘إنجازاتهم الحاضرة إلى اليوم ،ومن ضمنها
القصيدة الشعرية التي جاءت بادئ ذي بدء
َ
في قوامها العمودي ،ثم انتقلت إلى طور
الموشحات األندلسية ،وبعد طول مخاض
ّ
عسير تخلقت بما سمي بشعر التفعيلة
ً
أو الشعر الحر ،وص��وال إل��ى ماسمي الحقًا
بقصيدة النثر ،التي هي األجدر باالتصاف
بالشعر الحر ..وكان من مؤدى ذلك تبادل
الكثير من االتهامات التي بلغت حد التخوين
بين أكثر من فريق ،وأعتقد جازمًا أن فيصل
االختالف بين الجميع ال يتعدى الوزن في
الشعر ،وتم حصر هذا الوزن ببحور الخليل،
مع أن أب��ا العتاهية ص��رخ منذ وق��ت مبكر
أنه أكبر من العروض! .وابن رشيق أكد منذ
عد ُم َ
زمن بعيد أن كل إبداع ُي ّ
حدث زمانه..
لكن العرب مازالوا يقرؤون الشعر بآذانهم
ُ
كما يقول نزار قباني ،رغم أن الشعر كتب
قبل الوزن ،ورغم أن الوزن الشعري ال يمكن
حصر ميزانه بالتفاعيل الخليلية وحدها..
والشعر بعد طول المسار الذي قطعه ما عاد
مقاسه بالموزون المقفى كافيًا وجامعًا على
اإلطالق ..وما عادت القصيدة العربية بقادرة
على إبراز حضورها الكلي كرمى لعين بيت
القصيد وحده؛ ألن وظائف الشعر تغيرت،
وألن عناصر الشعرية ما بقيت في ثبات.
وحتى ال يأخذنا بعض المتسرعين على
حين غرة نقول بجالء :إننا لسنا ضد الوزن
في الشعر ،وإنما نحن ضد حصر هذا الوزن
بما توارثناه من إيقاعات قامت في حياة
األجداد ،بينما الحياة الجديدة لها إيقاعاتها
المختلفة ،وعلينا نحن اكتشاف أوزانها
واالهتداء إليها ..وكذلك األمر الذي يتعلق

َ
بعد ندم
إليكَ ..
| فاطمة �صالح �صالح

بخصوص الجملة الشعرية التي من الواجب
عليها اكتساب حساسيتها الجديدة من
ّ
خالل مبدعيها؛ ألن جل همها ما عاد مقتصرًا
“بغزية” ،حتى نعلق رشدنا بتبعية رشدها
كما فعل األقدمون منا..
إن َه ّم القصيدة اليوم يتعدى العشيرة
والقبيلة لما هو أرح��ب وأشمل ،مع العلم
أن هذه القصيدة ال تملك بـ” الكم “ ثروة
لغوية تضاهي أو تعادل القصة القصيرة أو
الرواية ،حتى تنفق المزيد منها على األطالل
وعلى جوار األحبة؛ لذا عليها مخطابة األحبة
بتراكيب ال ترتهن على ال��دوام بالمباشرة
وأذن السامع قدر ارتهانها لعين الرائي
وبالغة الصورة الموحية ..فأجدادنا مازالوا
يؤكدون البالغة بالتكثيف واإليجاز ..واللغة
تنظف نفسها من الترهل وال��زوائ��د في
الشعر كما يقول غاستون باشالر..
مرة جديدة نقول :إن بقي الشعر ديوان
العرب أو أنه لم يعد كذلك ـ بسبب ازدهار
اإلبداعات األخرى ،وبسبب ما أنتجته تقنيات
العصر ـ ثمة عالقة حميمة ومميزة بين الكالم
َ
والشعر ،وثمة غ��رام ال ينتهي بين اللغة
والقصيدة؛ ألن اللغة وجدت بيتها األجمل
في الشعر على حد تعبير هيدغر..
إن اللغة تتفرغ لزينتها في الشعر،
ُ
وتبرز جمالها بعطر ومساحيق القصيدة ..فال
ّ
أحمر شفاه للحروف إال في الشعر ،وال سحر
ّ
لكحل الكالم إال في القصيدة التي تزدهي
بتراكيب فارقة ،وتظهر فتنتها بكلمات
َ
ليست كالكلمات! .إنها باختصار شهد اللغة
المصفى؛ األمر الذي سيملي على أصحاب
الشعرية الجديدة أخذها وإبعادها عن أية
شوائب يمكن أن تتسرب إليها من ّ
جراء
الحشو أو اإلسهاب أو التكرار الذي يمكن
أن يصيبها ،وذل��ك حتى تبتكر حضورها
المتجدد ،وتتمكن من تجاوز أي منجز سابق،
وبذلك تمتلك الصوت وتتعدى الصدى،
وهو ما يتطلب أخذ اللغة عبر هذه القصيدة
والمضي بها إلى آفاق غير معهودة ،تتحقق
فيها احتماالتها األخ���رى غير المنجزة،
وتتشكل من خاللها صورتها على هيئة
غير مسبوقة بعبارات التغاير وتراكيب
االختالف..
إن الشعر المولود بمالمحه العمودية
ذهب في قصائده األخرى إلى الموشحات
ونصوص التفعيلة وغيرها وغيرها ،مستمدًا
ً
منها مالمح جديدة ومكتسبًا عبرهًا أشكاال
إضافية وغير نهائية..
وفق هذا الفحوى ،نجزم إلى حد اليقين
َ
بأن ما ُيكتب باسم الشعر ال يرقى كله إلى
ّ
مستوى الشعر بالمعنى اإلبداعي الخالق..
ووفق هذا الفحوى نؤكد أيضًا بأن الشعر
ـ واإلبداع بصفة عامة ـ في حالة تجدد دائم
كما الحياة اآليلة إلى االستمرار..

َ
َ
رحلت قبل أن أضمك إلى صدري ..أيها
   لماذا
البائس؟!
رحلت؟! لماذا ّ
َ
مت؟! قل أيها الصديق.
لماذا
ساعة واحدة ،هي التي جمعتنا مع األصدقاء..
ّ
َ
لم أسمع فيها إال صوت نشيجك..
ّ
ُ
َ
لمزاحي الباكي،
يبتسم
لم َأر فيها إال فمًا
ّ
يتصد ُع ُ
آخر أبراجها.
ودموعًا تنهمر ،وروحًا
ً
إنسانا ،بل ُ
رأيت َ
هرمًا من اآلهات..
لم َأر أمامي
ً
يتساقط قطعة قطعة..
َ
ُ
كنت ّ
أود أن أدعوك إلى قريتي الغالية ،حاضنة
أوجاع المبدعين..

ُ
ُ
ُ
وحده الصدق ،يهطل من وجو ِه األنقياء..
هو..
ّ
النقي ..هل ت��دري ّأن المسافات التي
أيها
ّ
باعدت بين تعارفنا ،قد تقلصت
َ
ّ
التجمد ،عندما سالت دموعك في
درجة
إلى
ِ
نسيج روحي ..لتكويني؟!
ِ

ََ
ٌ
رحل
اكتواء أيها الصديق الذي
هل ينقصني

قبل أن يعرف اسمي؟!
ّ
عرفني ..لكن ..بعد أن عرفته حق المعرفة؟!
ّ
للصداقة التي تولدها الدموع!!.
يا
ِ
ُّ
للجراح ..حين تلتقي ..كيف تشكل إنسانًا
يا
ِ
من ألم!!..

َ
َ
رحلت.
لكنك

يا لأللم ..كيف ّ
يطهر ..أو كيف يقتل!!.
ِ

ُ
أرس��م – ب��ب��رود ِة أعصاب – كلمة
وأن��ا الأزال

هل تدري يا صديقيّ ..أن َ
األلم يقتلني في

(سوف)( ..القاتلة)..
َ
رحلت؟! يا رفيق الحزن ..يا َأخ المشاعر ّ
الجياشة!!
ِ
ّ
َ
هل تعرف ّأن دموعك هي التي أسقطت كل
الغارقة في أنهار دموعي؟!
الحواجز بين روحي
ِ
ّ
َ
ات بين
فكان لسيلك الجارف ،امتداد
للهاث األن ِ
ِ
ُ
ّ
ّ
تطهرني إلى حينّ ،
ثم ال تلبث
ات الميا ِه التي
ذر ِ
أن تحرقني..
ُ
الحزنّ ،
يوح ُد الناس..
هو ..وحده

اليوم مليون مرة؟!
ِ
َ
َّ
َ
أؤرق رحيلك..
لن أقول ذلك ،لن
َ
استرحت..
فلقد
ُ
ومازلت أنزف..
َ
ُ
الشاعر العاشق..
إليك أيها
ً
ّ
..وضمة..
أهدي قبلة
َ
أختك
في العذاب..
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فن الكتابة بين لغة الجسد والروح
( فوضى الحواس أنموذج ًا )

| علي احمد ال�صايل
الروح والكتابة والجسد ،هذا الثالوث الرهيب
المتكون من عنصرين هما روح +جسد ،يفصلهما
عنصر الكتابة .فالسؤال هنا :هل الروح من ّ
يولد
الكتابة أم الجسد من يولدها؟ أم كالهما ً
معا؟
فبعيدا عن االنحياز ،نحن نعرف أن للروح
ّروادها من شعراء وروائيين وأدباء ،وللجسد ّرواده
ً
أيضا؛ فكال المصطلحين ال ينتهي ،وكالهما شغل
ماشغل من أدب��اء .فجميع من كتب وحفر في
الجسد لم يزل على العتبة األولى ،ال يعي أبعاد
المسافة األنثوية .كالشاعر نزار قباني الذي ظل
ً
عقودا ،يحفر ويرسم ويكتب في الجسد األنثوي.
ً
ً
دائما كان يعترف بتقصيره كقوله مثال:
عشرون عاما ياكتاب الهوى
ولم أزل في الصفحة األولى ()1
ناهيك عن الروح ،هذه التركيبة الغريبة ،وإن
أخذناها بمعناها الكلي؛ قال تعالى((:وقل الروح
من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إال قليال))( .)2إنما
اللغة واألدب/
نحن بصدد معناها الجزئي ّ /
 ونبدأ بالجسد لنرى ،هل وفق أنصار الجسدفي إدخال هذه النظرة في األدب؟ آخذين الرواية
الشهيرة ألحالم مستغانمي  //فوضى الحواس //
نموذجا لهذا المصطلح.
قبل البدء بالحديث عن هذه الرواية ،تتردد
بعض االعتقادات على أن الممارسة الجسدية
هي الطريق الناجح نحو األدب والكتابة ،فقد
ً
وردت عبارات كثيرة كأن يقال مثال/ :من لم ينجح
في مقاربة أنثى ،لن يعرف كيف يقارب أنثى/كما
يتردد/الجسد أقصر طرق ًالكتابة/ /الجسد أيقونة
الكتابة /والحديث يطول .إذا مصير الجسد يرتبط
ً
ً
ارتباطا وثيقا بالكتابة ،جسد = ورقة.
وعلى ذلك تبدأ الروائية الشهيرة مستغانمي
روايتها ،وكأنها تؤكد ماسبق منذ البدء بقولها:
ً
تماما كما
//هو الذي يعرف كيف يالمس أنثى
يعرف مالمسة الكلمات باالشتعال المستتر
نفسه ،يحتضنها من الخلف كما يحتضن جملة
هاربة بشيء من الكسل الكاذب)3( //
نعم وكأنه ترجمة حرفية لما سبق ،فقد قرنت
المالمسة بين األنثى والكلمة ،بين االحتضان
والجملة .وه��ا هي تتابع رحلتها بهذه اللغة
الجسدية ،وال تكتفي بالتوضيح والتعريف،
إنما تدمج الجسد بالكتابة دمجا يصعب علينا
ً
فصلهما ،وذلك بموضعين .أوال :عندما قالت//:
أنثى عباءتها كلمات ضيقة تلتصق بالجسد //
(.)4
ثانيا بقولها// :هنالك أيضا تلك الكلمات
التي ال لون لها بثوب خفيف ملتصق بجسدها.
إنها األخطر حتما ألنها ملتصقة بنا .)5( //
فالجنس والجسد وال��ش��ب��ق ....ن��راه ّ
مقدماً
ومنافسا ً
ً
قويا عندها من البالغة والشعر والنثر.
وهو ما ذكرته بقولها//:أخاف أن يأتي يوم يصبح
فيه جسدي أكثر بالغة مني .)6( //
ّ
نالحظ أن الجسد بكفة والبالغة بكفة؛ بل ربما
لغة الجسد بدأت معالمها بالتقدم على اإلبداع
أكثر.
كما أن مستغانمي كانت أكثر جرأة بحديثها،
فنراها هنا تدق أبواب التابو بكلمات ال تخلو من
ّ
شاعرية خالبة ولغة أنيقة ،وهو مازاد الطين بل َه.
ف��ذك��رت ذل��ك عندما ق��ال��ت//:ب��ذراع واح��دة
ّ
ي��دي ،ويكتبني يتأملني وسط
يضمني ،يلف
ارتباكي يقول:
إنها أول مرة أطل فيها من نافذة الصفحة
ً
أخيرا أحاول
ألتفرج على جسدك .دعيني أراك

نزار قباني

أن أحتمي بلحاف الكلمات يطمئنني ال تحتمي
ب��ش��يء ...أن��ا أنظر إليك في عتمة الحبر وحده
قنديل الشهوة يضيء جسدك اآلن .7 //
الحظ في هذا المقطع الصغير كم هي حاشدة
وزخمة ،هذه المفردات اإليروتيكية.
< يضمني  -أتفرج على جسد ك – قنديل
الشهوة – يضيء جسدك >
كما أن مفردات اللغة والكتابة كثيرة.
< يكتبني – نافذة الصفحة – لحاف الكلمات
– عتمة الحبر >
وال نستغرب هذا الكالم وهي التي استهوتها
هذه اللغة بقولها  //أحب رائحتك لقد أحببت
ً
دائما لغة جسدك .)8( //
فتتبع معي لنرى ه��ذا االع��ت��راف ،ال نقول
الخطير إنما ال��ص��ارخ ،معبرة عن لغة الجسد
بصورة أكثر إيروتيكية مما مضى  //أحالمي معك
كمشاريعك معي ال تتجاوز مساحة صفحة حتى
عندما تكون هذه الصفحة في حجم سرير .9 //
(أحالم – صفحة – سرير) نعم! فأي قارئ لهذه
الرواية ،سوف يرى هذا الخيط الحميم الدافئ
بين الشهوة والكلمة ،سيالحظ لغة مصاغة من
مفردات الجسدّ ،
معمدة بماء الشهوة.
وبعيدا عن مستغانمي ،لنرى هل بالضرورة أن
يكون ماسبق من تصريحاتها ،بأن الكتابة ترتكز
ارتكازا أساسيا على الجسد.
لو أننا فرضنا أنه ال يستطيع الشاعر أو األديب،
أن يتعامل مع ورقته إن لم يعرف التعامل مع
أنثاه،
,لقال لنا أدنى متذوق :لماذا يكتب جميل
ّ
والملوح وجميع العذريين دون أن يالمسوا
بثينة
شعرة من حبيباتهم؟ مكتفين بالنظر فقط ،بل
ّ
الملوح خير
يكتفي غالبيتهم بالذكرى؟! وشعر
برهان على ذلك.
فهو لم يالمس ولم يعانق حتى يبدع في
الشعر ،وهو القائل :
فأصبحت من ليلى الغداة كقابض
على الماء خانته فروج األصابع (.)10
ّ
ول��ع��ل ن��زار قباني يختصر علينا الكالم،
بقصيدته المعنونة في/وصف قطة سيامية/
عندما يقول:
ً
ً
تاريخيا على جسدها
انقالبا
تقود فاطمة
وتستلم السلطة

حنا فاخوري

أحالم مستغانمي

محاسنا ليس تنفد
تضع وزراءها في السجن
ومستشاريها في السجن
الحسن في كل جزء
وقيس بن ّ
الملوح وجميل بثينة
منها معاد مردد
وجميع الذين ألفوا في فن الحب
فبعضه في انتهاء
ولم يالمسوا اصبع امرأة
وبعضه يتولد
ّ
وجميع ال��ذي��ن تحدثوا ع��ن انتصاراتهم
وكلما عدت فيه
النسائية
يكون بالعود أحمد
يصابوا
أن
دون
فاشرب على وجه بدر
واحدة
بطعنة
ّريان غير معربد (.)13
أو بقبلة واحدة
 نعم إن للجسد أنصارًا وللروح أنصارًا ،لكنأو بذبحة قلبية واحدة
اللغة المكتوبة من مفردات الروح تبقى األجمل
وجميع الذين كتبوا عن جحيم الجنس
واألبقى ،ألن لغة الجسد تناجي الغريزة ،ولغة
ولم يناموا مع ذبابه(.)11
وهذا الشاعر! عمر بن أبي ربيعة ،أمير العشاق الحب تناجي النفس والروح ،وشتان مابين الغريزةً
ً
كامال بالغزل (العفيف واإليحائي )؛ والنفس.
أفرد ديوانا
لكننا ال ننكر أن مستغانمي أبدعت عندما
ّربما أدت وسامته وغناه إلى نرجسية مفرطة ،فهو
ً
لم يغامر كما قيل عنه بأغلب غزواته ونزواته كتبت بلغة الجسد ،خالفا ألديبات غيرها كتبن
الغرامية ،كما روت قصيدته الشهيرة (وهل بمداد الشهوة ،فجاءت بتعابير تخدش الحياء،
وبعضها اليليق بمستوى اللغة.
يخفى القمر) وغيرها.
 فمستغانمي ّربما تكون األبرز بين من جمعفكتب األدب والتاريخ األدب��ي ،حدثتنا عنه
روايات كثيرة .قيل إن حبر األمة ابن عباس كان بين لغة الجسد والروح وصاغهما ً
معا.
ً
معجبا بشعره .وقيل إنه كان يجالسه ويسمعه
ً
بعضا من أشعاره ،وهذا الشيء يدل على صدق
الكالم وحسن النية.
  المراجع
وهو ما أكده حنا الفاخوري عندما قال ( :روي
أنه لما تاب نذر لله أن يعتق رقبة لكل بيت شعر
 -1الرسم بالكلمات،نزار قباني ص 9
يقوله) (.)12
 -2سورة اإلسراء اآلية /85/
على
والروح
الجسد
عن
الحديث
عن
ولنبتعد
 -3فوضى الحواس /أحالم مستغانمي/
ً
حده ،ولنمسك بهذين المصطلحين معا .نالحظ
ص9
أن هناك أدباء وشعراء ،كتبوا بلغة الجسد /المجون
 -4نفسه ص180
 /ولغة الروح  /العفاف  /آخذين الشاعر (أبو ّنواس)
 -5نفسه ص32
ً
ً
ً
ً
ومحبا للخمر
كثيرا أنه كان ماجنا
مثاال .فقد عرف
 -6نفسه ص 183
ً
أبوابا للمجون
والغلمان ،وقد أف��رد في ديوانه
ً
 -7نفسه ص +287ص288
والخمر والغزل ،وكان أكثره ماجنا ،وقصائد قليلة
 -8نفسه ص182
في العفاف .قالها في حبيبته جنان:
ً
ً
 -9نفسه ص260
إصبعا واحدا منها.
التي يبدو أنه لم يالمس
ّ
 -10ديوان قيس بن الملوح ص 193
سنالحظ أن قصيدته في جنان كانت األلمع
 -11الحب اليقف على الضوء األحمر ،نزار
بشعره
قباني ص155
معنونة /الحسن المتجدد./
وذات خد ّ
 -12تاريخ األدب العربي حنا الفاخوري ص
مورد
ّ
ّ
256
المتجرد
فتانة
تأمل الناس فيها
 -13ديوان أبو نواس  /ص 187
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الشاعر الفلسطيني الراحل
علي السرطاوي (1906م1971-م)
وقصيدته فلسطين
| �أو�س داوود يعقوب
ولد شاعرنا الفلسطيني الراحل علي السرطاوي
في قرية سرطة ـ قضاء نابلس ع��ام 1906م،
وفجع وهو صغير بوالده الفقيه المتعبد ،الشيخ
محمد السرطاوي إمام (سرطة) وخطيبها ،فتجرع
غصص اليتم ،وتولى عمه رعايته وتعليمه .تلقى
دروسه األولية في كتاب القرية ،واختارته مديرية
المعارف العامة في فلسطين عام 1922م مع نفر
من أمثاله من أبناء القرى بلواء نابلس ،للدراسة
في «دار المعلمين االبتدائية» في القدس ،ومكث
فيها خمس سنوات ،وأحرز شهادتها عام 1927م،
وحصل سنة 1938م على شهادة المعلمين العليا.
اشتغل في التدريس فعمل في المدارس
الحكومية في بلدة (قلقيلية) ،وبلدة (خان يونس)،
ثم في مدن( :طولكرم ،ونابلس ،وصفد) ،وكان آخر
مركز شغله في التعليم هو إدارة مدرسة «جنين
الثانوية» في مدينة (جنين).
هاجر وأسرته إلى العراق وأقام في عاصمتها،
بعد وقوع النكبة عام 1948م ،وهناك عمل مدرسًا
للغة اإلنكليزية في مدرسة «المسيب» الثانوية،
فمدرسًا ومحاضرًا في «دار المعلمين الريفية» في
(بغداد) .فصل من عمله في عام 1954م ،وحظر
عليه العمل في أية مؤسسة حكومية أم أهلية
لمدة عامين .وفي عام 1954م اختير أمينًا لسر
«غرفة بغداد التجارية» لكنه تعرض لمكيدة
جديدة من بعض الخصوم ،ففصل من عمله عام
1957م ،وحظر عليه مزاولة أي نشاط في أي ميدان
من ميادين الحياة ،لكنه قبل أن يعمل مدرسًا في
إحدى قرى لواء (الديلمية) ليواجه أعباء الحياة.
وفي أعقاب ثورة  14تموز( يوليو) 1958م أعيد
إليه اعتباره ،وعاد إلى وظيفته في «غرفة بغداد
التجارية» ،ومكث فيها خمس سنوات .ثم عين
في عام 1963م مدرسًا للغة االنكليزية في «كلية
الهندسة والصناعة» ،فمساعدًا لعميدها ومشرفًا
على تحرير مجلتها «رسالة المهندس» ،وأحيل
إلى التقاعد عام 1970م.
وقد تعرض شاعرنا لفقد عزيزين في عام
واحد؛ حيث استشهد ولده الطيار (عمر) أثناء
الغارة الجوية الوحشية التي شنها الصهاينة
على الفدائيين الفلسطينيين وال��ع��رب في
«وادي شعيب» بمحافظة (السلط) في األردن في
1968/8/4م ،ثم فجع بقرينته (أم عصام) التي
توفيت بعد شهور حسرة على ولدها الفدائي
الشهيد.
توفي الشاعر علي السرطاوي في  22نيسان
(أبريل) عام 1971م ،ودفن في مقبرة جامع «األمام
أبي حنيفة» في حي «األعظمية» ببغداد.
مطارحات مع عمالقة الشعر واألدب العربي
بدأ السرطاوي كتابة الشعر في سن مبكرة،
وخالل دراسته في دار المعلمين بالقدس عكف
على الدرس والمطالعة ،واطلع على دواوين كبار

شعراء العربية ،وق��رأ الكثير من أمهات األدب
والتاريخ متأسيًا خطا أستاذه المربي المرحوم
درويش المقدادي .وأقبل على الدراسات األدبية
ال��خ��اص��ة ،فنهل م��ن ع��ي��ون األدب��ي��ن العربي
واالنكليزي .ولما جرت المناظرات األدبية بين
عميد األدب العربي الدكتور طه حسين والمرحوم
الدكتور زكي مبارك عام 1934م على صفحات
مجلة «الرسالة» القاهرية ،أدلى (علي) بدلوه في
هذه المناظرات ،ونشرت «الرسالة» الكثير من
أبحاثه وآرائه.
يقول يعقوب العودات في كتابه «من أعالم
الفكر واألدب في فلسطين»« :كان (علي) شاعرًا
بالفطرة ،وقرض الشعر في صباه ،وتطارح القول
مع صفوة مختارة من الشعراء أمثال :عمر أبو
ريشة ،أبو سلمى ،محمد العدناني ،محي الدين
الحاج عيسى ،محمود الحوت ،الشهيد عبد الرحيم
محمود ،إبراهيم ط��وق��ان ،عبد ال��ه��ادي كامل،
مطلق عبد الخالق ،راتب الشامي ،نازك المالئكة،
خالد ن��ص��رة .وتميزت مطارحاتهم الشعرية
بألوان من الغزل والهجاء والتشطير واالخوانيات
والوطنيات.»..
وقد نشر شاعرنا العديد من قصائده في مجلة
«الرسالة» بالقاهرة و«رسالة المهندس» ببغداد
و«صوت الشعب» في بيت لحم ،وفي غيرها من
الصحف والمجالت الفلسطينية والعراقية.
وك��ان إضافة إلى نظمه الشعر ،يترجم عن
االنجليزية ،من ذلك ترجمته لمسرحية (وليم تل)،
ً
نشرها أوال في مجلة «رسالة المهندس» ،وصدرت
فيما بعد في كتاب .كما ترجم قصائد من الشعر
االنكليزي نظمًا إلى العربية ،ومن ترجماته قصيدة
للشاعر الفرنسي (اندريه يغوار).
م��ن أعماله الشعرية :دي���وان «السفينة
الصغرى» (ضم هذا الديوان بعض آث��ار والده
الشيخ محمد السرطاوي الشعرية ذات النزعة
الصوفية والموشحات واألناشيد واالبتهاالت)،
ودي��وان «السفينة الكبرى» ،وبعد وفاته صدر
«ديوان علي السرطاوي»( ،جمع ابنته د .سحاب
علي السرطاوي).
ويذكر األستاذ راض��ي ص��دوق أن د.سحاب
«جمعت ت��راث والدها الشعري دون تحقيق أو
تمحيص ،ونشرته في ديوان صدر في عمان في
منتصف الثمانينيات من القرن الميالدي الماضي.
ً
ويضيف في هذا السياق« :اطلعت مصادفة في
إح��دى زياراتي للمطبعة التي كان يطبع فيها
الديوان ،على بعض مالزم الديوان ووجدت فيها
ّ
فعز ّ
علي أن يصدر هذا الديوان دون
أخطاء كثيرة،
تحقيق أو تمحيص من أهل االختصاص ،فأبديت
مالحظاتي لصاحب المطبعة (وك��ان من أقرباء
الشاعر) وسألته أن ينقلها البنة الشاعر لعلها
تعرض تراث والدها على محقق خبير بالشعر قبل
نشره ..لكن صاحب المطبعة أبلغني بأسف أنها

علي السرطاوي
راضية عن عملها كل ّ
الرضا».
(ش��ع��راء فلسطين ف��ي ال��ق��رن العشرين ـ
«توثيق أنطولوجي» ـ ص.)439
وقد تناول السرطاوي في أشعاره األغراض
السياسية والوطنية ،مستلهمًا أروع قصائده من
كفاح أبناء فلسطين ضد المشروع الصهيوني
االستيطاني االحاللي ،وتعد قصيدته «فلسطين»
من روائع شعره الوطني الصادق ،وفيها يذكرنا
الشاعر بفردوس العرب المفقود ،ويطالبنا بالذود
عن حياضها .وقد صور فيها عاطفة حبه لوطنه
المسروق ،وحنينه العاصف لألهل والديار ،مصورًا
فداحة المأساة وفواجعها الدامية.
فلسطين
ُ
لفظة ما ذكرتها
فلسطين أحلى
ٍ
لنفسي إلاّ فاض دمعي على الخدِّ
َ
ٌ
فلسطين داري والديار عزيزة
لها ّ
العهد
الحب في قلبي المقيم على
ِ
الحب واألهل ُ
فلسطين أنت ّ
والمنى
ُ
وأنت مدى األيام شامخة المجد
اجتاح َ
َ
ربع ِك ٌ
غادر
فلسطين كيف
َ
ُّ
وحد ِك من ماء المحيط إلى نجد؟
غرامك في روحي وحبك في دمي
َّ
والحب مذ كنت في المهد
رضعت الهوى
ً
ّ
التشر ُد لوعة
لقد زادني فيك
ّ
َ
وعلمني صدق الحفاظ على الودّ

تراك على ُبعد المزار خواطري
ِ
َ
ُ
وراء ضباب الدمع أبهى من الخلد
وليست دموع الباكيات وإنما
دموع حنين الشوق لألم في ُ
البعد
ُ
إذا طار ٌ
سألته
طير من حماك
ّ
عن األهل واألحرار في ذلة القيد
ذر ُ
وإن َّ
قرن الشمس راحت عواطفي
مع النور تسري في السهول وفي النجد
وفي الليل كم روحي إليك بعثتها
إذا هاجني الشوق ُ
ُ
المبرح في السهد
وإن باعدت ما بيننا في حياتنا
ُ
صروف الليالي أنت في مهجتي عندي
أهم المراجع:
شعراء فلسطين في القرن العشرين ـ «توثيق
أنطولوجي» ،راضي صدوق ،المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بيروت2000 ،م.
معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين،
مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع
الشعري ،النسخة االلكترونيةwww.almoajam.[ :
.]org
من أعالم الفكر واألدب في فلسطين ،يعقوب
العودات (البدوي الملثم) ،الطبعة األولى ،جمعية
عمال المطابع التعاونية ،عمان1976 ،م.
موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين،
أحمد عمر شاهين ،دائرة الثقافة في منظمة
التحرير الفلسطينية1992 ،م.
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الطاهر َّ
يعري البرد في عزف منفرد
بنجلون ّ
| �سوزان ال�صعبي
ربما أجمل تعريف للمونولوج هو العزف
المنفرد ،فالراوي يرقى إلى فضاء جامح من التأمل
الذي شحذته االنفعاالت الشخصية بلغة شعرية
ووجدانية ،تكاد تحاذي كل ما ترسب في نفس
المتلقي من هكذا مشاعر ،فذات ال��راوي وذات
المتلقي تتشاطران الهموم وإش��ارات التعجب
واالستفهام ،وربما تتبادالن التعاطف.
الطاهر بن جلون وفي روايتيه (يوم صامت في
طنجة) و(هلوسات على جدران الوحدة) يتمسك
بطريقة المونولوج في سرده ،ويستطيع أن يجعل
ً
من بطلي الروايتين ممثال على خشبة المسرح ،وال
تشظ جديد إال ويطرقها.
يترك فرصة للنبش في
ٍ
كاتبنا بن جلون روائي وشاعر مغربي يكتب
بالعربية والفرنسية ،حاصل على شهادة عليا في
علم النفس ،عمل في صحيفة لوموند ككاتب
مستقل ،أهم أعماله :طفل الرمال ـ ليلة القدر
حصل عنها على جائزة غونكور ـ وعلى جائزة
األركانة العالمية للشعر عام  2010التي يمنحها
بيت الشعر في المغرب.

مع صديق ال أي شخص والسالم ،يتذكر صديقه
م��والي علي ال��ذي ك��ان عاشقًا للحياة خفيف
الظل ،وصديقه نويزي الذي كان مشاكسًا أقلق
طمأنينة الرجال الطيبين الذين كان يثير خيالهم
بحكاياته ،أما بشير فمات وهو يصلي ،وكان حين
يدفنهم ينزوي جانبًا ويبكي كطفل ،وهناك عالم
ً
الذي احتضر طويال في المشفى إثر تليف الكبد.
أما أبناؤه فأحدهم في الخارج واآلخر يعمل طول
النهار وال يستطيع التغيب إال بعذر قاهر .يقول
لنفسه ملتمسًا لهما األع��ذار ممنيًا نفسه بأنه
قد أحسن تربيتهما وأختهما ،لكنه ليس مريضًا
جدًا ،وال يجب تضخيم المسألة .ثم يأخذه حديثه
الصامت إلى أيام شبابه حين كان يرتدي على
الطريقة األوروبية ويتردد على النوادي اإلسبانية،
ثم يشغل المذياع فيأتيه بفريد األطرش الذي ال
يحب ،يشعر بالجوع بيد أنه ال يريد تناول طعام
بوصفة األطباء.
ه��ذا ال��وق��ت الطويل م��ن الحديث الفردي
يطلق العنان لضعفه وهواجسه ومخاوفه ،إلى
ما كان حلوًا فيما مضى ،وإلى عالقته العادية مع
زوجته ،حتى أنه ّ
يعد أنه من واجبها أن تساعده
وليس عليه أن يشكرها؛ بل هو يؤنبها ألنه يرى
أنهما قد أمضيا معًا سنوات أكثر من الالزم .إذًا
تفتقد عالقتهما إلى ما ينبغي من مودة وقرب،
ويجيب بأن المودة والحنان أشياء تجانب الحياء،
ثم يتطرق إلى موضوع الشيخوخة التي يرى
أنها نتيجة خطأ ،وهي انعدام وفاق بين الجسد
والروح .ويتساءل :أن يكلم اإلنسان نفسه أليس
هذا بجنون؟ ليخلص إلى إعالن حقيقة الحال ،أن
ال أحد يفهمه أو يدافع عنه أو يعطيه حقه ،وكأن
الدمعة تقف ببوابة عينيه تأبى التساقط ،من
دون أن يعرف أبناؤه كم هم ظالمون.

حفرة كمرآة
بطل يوم صامت في طنجة رجل مسن ،أقعده
التهاب الشعيبات الهوائية في السرير ألقل من
يوم ،وفي وحدته تثاءب الملل معه (الملل هو
ذلك السقف شديد االنخفاض ،المتشقق في
منتصفه على استعداد للسقوط في أي لحظة)؛
يود لو يخرج إلى السوق لشراء بعض الخبز وفتح
حانوته ،لكنه ال يستطيع إال أن يلتحف بغطاء من
الصوف ،مشتتًا بين التفكير والنعاس واإلنصات
إلى إيقاع المطر ،فيتذكر فتوته التي قضاها
ً
معيال إخوته ،ذكريات تؤلمه لكنه فخور بها ،فقد
أدرك أن ذلك لم يكن لعنة من السماء .الوقت
بطيء ،الخادمة تنظف األرض وال تلتفت إلى
وجوده ،وهو وحيد ،ال يريد استدعاء أوالده ،وهو
ممنوع الموت هنا
بحاجة إلى التحدث مع أحد ،لكن الجيران ليسوا
تنتقل صيغة ال��راوي بين هو وأنا ،ويفضل
أصدقاء ،الحائط يتقدم نحوه رويدًا ويقترب منه الكاتب أن يتركه بال اسم مع أن له عنوانًا ،وتبلغ
ً
كل يوم قليال ،التلفاز يعرض مسلسالت أميركية الكثافة اللغوية الشيقة حدًا كبيرًا تجعل من
وفرنسية تزيد شعوره باالغتراب ،يريد التحدث السرد متينًا ممتلئًا بالروح التي تالئم وحدة رجل

مرهف زينو يف «كروم احلطب»
في مقدمة «ك��روم الحطب»
يعلن الشاعر مرهف زينو بكل
وضوح:
لست كاهنًا
ولست نبيًا
لي حزن أداريه
فرح أحاوله
عابرًا ركام لحظاتنا الميتة
أنحت :وردة
وضحكة أطلقها
بيضاء
مثل قلبي
وينحو الشاعر مرهف هذا
ال��م��ن��ح��ى ف��ي م��ع��ظ��م قصائد
مجموعته الجديدة الصادرة عن
دار بعل تحت عناوين رومانسية واضحة مثل:
قصائد من رماد ـ وحلم ـ حاالت يلزمها الفرح ـ وهناك استحضار واضح
للطبيعة في بحر وغيمة وقمر وتراتيل المساء وال ينسى مصياف مسقط رأسه
مع بطاقة إلى شهيد عتيق..
المجموعة في  108صفحات.

الطاهر بنجلون
وجد نفسه في مقابل نفسه.
تشترك روايته الثانية(هلوسات على جدران
الوحدة) مع السابقة في أنهما آثرتا رؤى الحديث
المنفرد ،عبر بطل حاضر بقوة وإن غاب اسمه،
فإنسانيته المهتوكة أشد زخمًا.
هو شاب في السادسة والعشرين ،مغترب
في أرض باردة اسمها باريس ،يعمل في ورش
كي يعيل أسرته ،وينتقل بين غرف ليست سوى
حقائب ممسوكة بقوانين جائرة ،ممنوع تحضير
الطعام واستقبال النساء والغناء واالستماع
ً
إلى الموسيقا ليال ،وتغيير المصابيح ومعاناة
المرض واالهتمام بالسياسة والتذمر من الشروط
الموضوعية والذاتية للحياة ،وكذلك (ممنوع
الموت هنا ،اختاروا مكانًا آخر لتموتوا فيه ،في
ً
بلدكم مثال ،فاألمر أنسب هناك) حسب الالئحة
المعلقة على جدران غرفة يتقاسمها وآخران ،هو
المحاصر والمتهم بالتخريب فقط ألنه غريب أو
ألنه عربي ،فهو يعيش مكموم الصوت والنفس
كما كان في بلده ،يحتمل البرد وش��ذوذ بعض

رواية يوم صامت في طنجة
الناس والفراغ البائس ،وال يستسلم لذلك؛ فقد
حاول أن يشرح لبعض المغتربين ضرورة المطالبة
بحياة أكثر إنسانية ،لكن يبدو أن ال شيء قد
حدث .وهنا يطرح الكاتب قضية إصابات العمال
المغتربين وموتهم ،فالقوانين الفرنسية ال تنص
على إجراء معين في هذه الحاالت ،وترحيل الميت
يتم على نفقات المواطنين؛ إذ يعتبر القانون
الموت من اختصاص الغيب.
هذه الرواية تضاهي سابقتها بانزياحاتها
اللغوية التي تؤكد أنها قصيدة طويلة مترعة
بأالعيب اللغة المتناسبة مع الحجم الهائل
من الظلمة والبرد المتأصلين في عظام الراوي،
وتنتهي بتلخيص رحلة إنسان مغترب تبدأ
بالبؤس المحلي وتمر بجواز السفر الذي يقذف
بصاحبه إلى أصقاع مريرة ،وباإلهانة التي عليه
تحملها كرمى لعيون األطفال ،وبالعمل الشاق
وال��غ��رف��ة ال��ت��ي ليست س��وى حقيبة خانقة،
وباألوهام والعاهرات والموت بأشكاله( .أحس أن
شيئًا ما يموت في هذه البقاع ،الحنان والزمن).

هم�سات ظافر ب�شور للذكرى
يجدد األديب ظافر بشور شباب كلماته األولى عبر نشرها في
أضمومة من الصدق والشفافية تحت اسم «همسات» ،وهي للذكرى
يوم كان البحر ألالء الموج ،وحينما كانت الشمس تميل نحو الغروب،
وها هي أشجار الصنوبر تكلل هامات الروابي ناشرة عطرها الفواح
في دنيا عامرة بالبهاء وطيور النورس تتأهب للسفر نحو البعيد،
وقبل أن يرحل الشفق الوردي في قلب الليل.
همسات بشور توزعت وفق العناوين التي حملتها ما بين
الخاص والعام ،فمن عتابها وهي ترحل دون وداع تاركة ديارًا طالما
حنت إليها وحنت إليك إلى صافيتا مسقط رأس األديب الذي سرقته
القوانين والحقوق من واحة الشعر أربعين عامًا لكنه ظل وفيًا وهذه
دعوته للفرح:
الشمس تسحب رداء الليل
والنورس ّ
يحوم على صفحة البحار
والصنوبر يوزع عطره في أرجاء الغابات
ّ
المطوب بالحزن
وأنت أيها القلب
المطوق بالضنى
الملتاع لوعة الشوق
لم ال تشلح عنك وشاح السواد.
الهمسات في  95صفحة بإصدار خاص.
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المتن الحكائي والبناء الفني
في رواية التجذيف في الوحل
�أحمد جميل احل�سن
مغايرة للمتن؛ ولكن من دون أن تتغير الواقعة أو
ّ
تغيب؛ بل كانت بمثابة ثوب جديد ارتدته هذه
ً
األح��داث ،مع بقائها هي بعينها.فمثال واقعة
لجوء سلطان األطرش إلى منطقة األزرق في األردن
حدثت بالفعل ،ولكن كل ما أورده الروائي من
أفعال وأحاديث على لسان األطرش والشخصيات
األخ��رى كان من مخيلة الروائي الخصبة ،التي
تتفنن في بلورة السرد وإع��ادة بناء الواقع من
جديد بطريقة ّ
فنية؛ فهو يحكي عن تفاصيل
ويصف أماكن متخيلة لم يرها من قبل لضرورة
ّ
روائية ملحة .ولعل أكثر المواقف تعبيرًا وصدقًا
ك��ان الموقف ال��ذي وقفته زهيرة أم��ام زوجها
ّ
عساف بعد اغتصابها وحملها من»موليه» فقد
رسم الروائي صورة فنية رائعة بالكلمات بوصفه
زهيرة الخارجي والداخلي في تلك اللحظة لحظة
االعتراف إلى من تحب ّ
عما أصابها ،لقد ّ
جسد
بصدق وإخالص ودون تكلف حقيقة المرأة في
السويداء ،تلك المرأة الحرة الشريفة العفيفة
الممثلة بزهيرة التي أبدًا ال ترضى الردية وال العار:
(تقلب زهيرة البندقية ثم تضع فوهة السبطانة
تحت ذقنها ،تحاول اصطياد الزناد بإبهام رجلها،
تأتي من عساف لطمة خاطفة ،ليست لعارض
زهيرة ،وإنما لفم البندقية .تتحول المرأة إلى
ذئبة فقدت جراءها ،تهاجمه بأظافرها فتخمش
عارضيه وتدميهما:
ّ
(ات��رك��ن��ي… اتركني أم��وت نفسي ..أن��ا الأستحق إال الموت… ّ
هيا اقتلني أنت…)ص16
هذه الصورة الحقيقية للمرأة في جبل العرب
شرفها يعادل حياتها .رغم أنها اغتصبت باإلكراه
والقوة تحت وطأة التهديد.

ال يجد المرء حين تتناهشه هموم الحياة
ّ
التمرد ،يصرخ ّ
عساف من
وجورها إال الشكوى أو
ّ
مصيبة زلزلت كيانه ،فعدوه اللدود المحتل أرضه
«المالزم موليه» تمكن من اغتصاب زوجته وحملت
منه سفاحًا ،حين عجز عن إلقاء القبض عليه أو
قتله ،ليترك في روح ّ
عساف جرحًا بليغًا يرافقه
إلى األبد.
تمضي بنا رواية «التجذيف في الوحل» عبر
لغة سردية روائية بالطريقة الموضوعية الممتعة
ّ
التي كان فيها ال��راوي عارفًا بكل ش��يء ،حتى
تلك األمور التي تحدث خلف الجدران ،فتدخلنا
في دهاليز من التاريخ والحياة البدوية والريفيه،
وتحاكي قلوبنا وعقولنا من خالل البناء الجميل
للرواية ،تتخلله حبكة ووص��ف رسم لنا الصور
ّ
الفنية ،ونقلنا إلى أماكن األحداث بتقنية فنية
مشوقة وعالية اإلتقان ،وصف لنا قائد الثورة
«سلطان باشا األط���رش» وتعامله مع اآلخرين
وكيفية إدارته للثورة وقيادة الثوار ،عشنا أحداث
قصة حب عاصف بين زهيرة وعساف ،وقادنا
بحنين إلى أيام الريف والتنور والصاج وحليب
الصباح وأهازيج العذارى ،وغدر الصحاب .يجمع
الروائي في روايته كل هذه األمور ممسكًا بكل
ّ
خيوط الرواية من البداية وحتى النهاية ،لقد كانت
رواي��ة «التجذيف في الوحل» رواي��ة الشخصية
بامتياز؛ حيث كانت الشخصيات مستقلة عن
الحبكة ،وما األحداث الكثيرة التي حوتها الرواية
إال نتاج تلك الشخصيات؛ فكانت بالتالي تابعة
لتلك الشخصيات ،فحدث المعركة التي بالقرب
من بصرى الحرير إنما كانت تابعة لسلطان باشا
األطرش ورفاقه؛ وقد عرفناها على لسانه ولم تكن
بمحض الصدفة؛ بل كانت بتخطيط وتنسيق:
التشويق واإلثارة:
(غدر بنا الفرنساوي شرق بصر الحرير ،ميشو جنرال
الكاتب الناجح هو الذي يستطيع أن يشد
ملعون ركز رشاشاته في منطقة وعرة وحايدة عن
نظرنا ،أطلق علينا غارة ّ
خيالة ،هاجمناهم ،انكسروا القارئ من البداية إلى النهاية ،ومع أن الرواية
ّ
كنا عارفين أننا كثيرة الشخصيات واألحداث ،وكل ما فيها يشد
أمامنا ،لحقناهم بالنار والطراد ،وما
القارئ ،إال أننا نجد القيمة الجمالية في هذه
نأكل الطعم)ص.71
الرواية تكمن في التفصيالت والوصف على الرغم
من وج��ود خلل في الوحدة العضوية لحبكتها
المتن الحكائي والبناء الحكائي:
قبل أن أتكلم عن المتن والبناء الحكائي أشير المتمثلة بالترابط المتين بين الجزئيات والتركيز
إلى العنوان الذي شكل بالفعل عتبة للنص ،فكان على األسباب ،ويعد المقطع العاشر في الرواية
بمثابة نص آخر ،فمن داللة العنوان يتبين لنا أن هو األكثر جذبًا وتشويقًا ل��وال االلتباس الذي
في الرواية أحداثًا صعبة وحياة قاسية ومغامرات ،شوش القارئ ،ورغم هذا االلتباس فإن الروائي
وسوداوية وقهرًا وشعورًا بالظلم؛ فمن يجذف في استطاع بحنكة العارف المتمرس ودهاء الكاتب
الوحل بالتأكيد هو في وضع صعب يعاني الكثير .المتمكن من أدوات��ه واستخدامه تقنياته أن
لم يشأ جميل أن يبتعد كثيرًا عن المتن ،يدهشنا ويقودنا إلى الغموض ،ومن ثم يفاجئنا
لكنه قولب هذا الواقع ،وهذا الحدث ببناء وصياغة بأن «موليه» الذي اغتصب زوجته وأسره ووضعه
جديدة ،أضفت على األصل التشويق واإلث��ارة ،ف��ي م��غ��ارة ف��ي غ��ور األردن وهاجمه ضبع في
مما جعل األحداث والشخصيات تتفاعل بطريقة المغارة وهو ّ
مقيد ،هو حي يرزق وقد خلصه آسره

جميل سلوم شقير
ّ
عساف من فتك الضبع به ،وأوصله إلى القدس،
وأطلق سراحه هناك وسلمه إلى حلفائه اإلنكليز،
عرفنا كل هذا من خالل تحقيق صحفي نشرته
الصحافة المصرية جاء على شكل رسالة اعتراف
بقلم «موليه»نفسه( :أحست الضبع أنها محاصرة،
قررت الخروج كما ظننت ،هذا ألنها ابتعدت عني
ومشت بحركة بطيئة على طرف المغارة ،محاذرة
أن يراها ّ
عساف ،سمعت عسافًا يناديني( :موليه
انبطح على األرض وال تتحرك) ،أطفأ نور الصباح
وناداها(اطلعي يا قحبة) ،ابتعد عن باب المغارة
بعد أن أكمل فتح بابها بإزالة الحجارة السفلية
ودحرجتها إل��ى ال���وادي ،يبدو أن توسيع باب
المغارة قد أغراها بالهرب ،انطلقت تعوي عواء
المستغيث ،لكن بندقية ّ
عساف رفضت إغاثتها)
ص218-217وأي���ض���ًا في ه��ذا المقطع ّبين لنا
الروائي األخالق العربية األصيلة والشهامة والعفو
عند المقدرة؛ ّ
فعساف المطعون من قبل «موليه»
باغتصابه زوجته عالوة على أنه فرنسي محتل
أرضه ،لم يقتله بعد أسره ،ولم يعذبه انتقامًا لما
فعل به ،بل على العكس أنقذه من موت محقق
على يد الضبع؛ وكان يمكن أن يكون موته عاديًا
على يد القدر الذي بعث الضبع ألكله:
( ّ
أساف أنت ليش ما بتضرب أنا؟ كان يتلوى،ً
يتنهد ،يزفر طويال ثم يقول« :هذه ليست مرجلة
ّ
المقيد ن��ذال��ة)ص ،210ولكن
وال رجولة…ضرب
االلتباس هو أن الروائي أوهمنا في البداية من
خالل سرد الراوي أن موليه أكله الضبع ،وقد عثر
ّ
عساف حين عاد إلى المغارة التي فيها موليه
«مكان أسره وهو ّ
مقيد» على رتبته( :دخل عساف
المغارة فاسحًا المجال لدخول خيوط عنكبوتية
من نور خلفه ،استطاع أن يلملم من بين العظام

ّ
المسحوقة والمهشمة رتبة المالزم موليه ورقمه
المعدني والشارة الفرنسية والخوذة الصفراء
المعفرة) ص ،52هنا يبدو واضحًا من دون أدنى
شك م��وت «موليه» ،وال أعلم كيف للقارئ أن
يستقرئ أفكار الكاتب المضمرة تجاه هذه
الحادثه؛ إذ نفاجأ بأن مولييه ٌّ
حي ي��رزق ،وقد
أنقذه عساف نفسه الذي عثر على رتبته وأشيائه
الخاصة ،وأشار إلى عثور ّ
عساف على عظام ،فلو
توقف ال��راوي عند دخ��ول عساف المغارة دون
أن يذكر العظام والرتبة وغيرها ،لكان هناك
ّ
منطقية في ظهور موليه فيما بعد .لكنه حاول
إيهامنا وتضليلنا.
المكان:
يعد المكان الجغرافية التي تحد الرواية،
وهو من الضروريات األساسية لها ،إذ ال حدث
وال شخصية بال مكان ،ومهما يكن فال يمكن أن
يتطابق الفضاء الروائي مع فضاء القارئ إال في
لكل بيئته وفضاءه ،ولكن
ح��االت ن��ادرة؛ إذ إن ٍ
الروائي المتمكن من أدوات��ه ولديه المعلومة
الكافية عن المكان ،ممكن أن يحدده بدقة ويثير
القارئ المثقف الذي تستطيع مخيلته أن تبتدع
ذلك المكان .وتعددت األماكن في الرواية وشكلت
الفضاء الجغرافي ال��ذي ج��رت أح��داث الرواية
ضمنه ،وأستطيع أن أحدد ثالثة أماكن رئيسة
ّ
شكلت مسرحًا مهمًا لألحداث ،وكان لها عالقة
قوية بمضمون الرواية ،وهي :السويداء وبعض
القرى التابعة لها والتي تعد المكان الرئيس
في ال��رواي��ة ،ومنطقة األزرق في األردن ووادي
السرحان قرب النبك؛ فتنقالت الثوار بقيادة
البقية ......................ص22
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الطاهر وطار رائد القصة النضالية
()2010 -1936
| با�سم عبدو
ال يمكن حرق المراحل والقفز فوق العقد السادس من القرن
العشرين ،أو تجاوز هذه المرحلة النضالية التحررية ،من دون
َّ
والتعرف إلى
فتح باب البيت السردي للقصة القصيرة الجزائرية،
القاص والروائي الطاهر وطار ،بوصفه المؤسس للقصة النضالية
الجزائرية.
وكان روائيًا بارزًا .صدر له إحدى عشرة رواية( :الالز -الزلزال-
الحوات والقصر -عرس بغل -العشق والموت في الزمن الحراشي-
تجربة في العشق -رمانة -الشمعة والدهاليز -الولي الطاهر يعود
إلى مقامه الزكي -الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء) ،وغيرها من
األعمال الروائية التي َّأصلت للسردية الجزائرية ..وقبل أن يغلق
باب اإلب��داع درفتيه ،وهو على الفراش ينتظر اللحظات األخيرة
لوداع الوطن واألهل والثورة الجزائرية في  12آب عام  ،2010أنجز
الرواية األخيرة رقم  11بعنوان (قصيد التذلل).
ً
صحفيا ،أصدر صحفًا عدة منها( :االستقالل) في
وكان وطار
قسنطينة و(الجماهير) في العاصمة الجزائر .وص��در له ثالث
مجموعات قصصية هي(:دخان من قلبي -الطعنات -الشهداء
يعودون هذا األسبوع) .نشر قصصه في صحف ومجالت(الصباح،
العمل ،أسبوعية لواء البرلمان التونسي ،أسبوعية النداء ،مجلة
الفكر التونسية) .ومن المسرحيات(على الضفة األخرى والهارب).
الطاهر وطار من مواليد  15آب عام  ،1936توفي في 12آب عام
َّ
انضم إلى
 .2010درس في جامع الزيتونة  .1954وفي عام 1956
َّ
جبهة التحرير الوطني ،وظل يعمل في صفوفها حتى عام .1984
َّ
تعرف في عام  1955إلى أدب السرد الملحمي ،وقرأ بشغف
الروايات والقصص والمسرحيات العربية والعالمية المترجمة.
نال جوائز عدة أهمها :جائزة الشارقة لخدمة الثقافة العربية
لعام  ،2005وجائزة العويس.
في مجموعته القصصية (الطعنات) الصادرة في طبعة جديدة
عام  ،2004عشر قصص في  146صفحة من القطع الكبير.
يرصد األديب الطاهر وطار في هذه القصص حياة الشعب
الجزائري ،وهو الكاتب الثوري الماركسي الذي كان ّ
يخبئ أفكاره
وال يبوح بهاَّ ،
وبين إنتاجه من السرديات القصصية والروائية،
المضامين التقدمية اإلنسانة ،وانحيازه الكامل للكادحين
والمجاهدين والفدائيين والفقراء .ويرى أن الكادحين الذين
يطاردون األرغفة وال يلحقون بها ،هم أصحاب الحقوق الذين
يستحقون حياة كريمة ،وهم الذين قدموا التضحيات الجسام
لجزائر حرة مستقلة.
وك��ان قلمًا وورق��ًا ولسانًا وممارسة وناقدًا للسلبيات ،وفي
الصفوف األولى للمناضلين لتحرير الجزائر من االستعمار ،وإعادة
بنائها من جديد .وهو الثوري الذي لم يغادر ساحات المعارك
السياسية والطبقية ،ضد استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان .وقف
في قصة (الطاحونة) في صف المثقفين المناضلين بالقلم
والبندقية ،وعرف الخنادق األمامية وجبال تلمسان والقبائل الكبرى
والصغرى .وقال عنهم(:الثورة التي ال تتخذ المثقفين الثوريين
سمادًا لها ،ستظل تسير عرجاء).
ّ
لقد أنتجت الثورة الجزائرية أم المليون شهيد ،مبدعين وثوارًا
في وقت واح��د .وهذه االزدواجية الملتحمة أفشلت االستعمار
الفرنسي وحلفاءه ودحرتهما إلى األبد.

الطاهر وطار
الطاحونة تدور والناس منشغلون بالجعجعة كما يقول الطاهر.
وال حدود فاصلة بين الرغيف والبندقية .وفي حوار مع صبيين
َّ
يتصدق
فقيرين يبحثان عن الخبز يقول لهما(:سيكثر الخبز ..لن
عليكما أحد ،لكن ستناالنه باستحقاق) .ويتساءل( :االستعمار رحل
وأبناء الشهداء يتضورون جوعًا؟!).
ّ
يهتم الكاتب بشخوصه ويدقق في مظهرهم الخارجي ،وال
َّ
اهتم
ينسى معدهم الخاوية والبحث عن عمل لهم ،وبشكل خاص
بالشخصيات َّ
الرثة .فـ (عمار بن بو جمعة) ،أسمر ،رأسه صغير ،جبين
ضيق ،شفتان غليظتان ،حذاء امريكي مهترئ .وتأتي الصورة
المغايرة للكاتب (الشخصية المواجهة) بمفارقة حادة ،تكشف
الواقع االجتماعي في الجزائر المتحررة حديثًا .فالكاتب /الشخصية
طويل القامة ،كبير األنف ،واسع العينين ،في ّ
خده األيسر أثر
رصاصة أصابته في الهند الصينية؛ حيث كان متطوعًا في الجيش
الفرنسي ،اسمه (معروف بن بادي).
أح��داث يومية يرصدها بمنظار العارف القادر على إغ��راء
المتلقي متابعة السرد ،بأسلوب سلس وجمل تخطف الصورة
من المشهد الحواري الغني بالسرد والحوار ،المعبر عن الخلل في
الواقع .ويكتفي بتقديم إشارة تمهيدية للقارئ ،بوصفها الخطوة
األولى التي تضيئ له الطريق.
ويحضر الفدائي في قصة بعنوان (يوميات فدائي) يرصد
يومه ،ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة ،عندما يخرج من المنزل
الساعة السابعة والربع صباحًا ،وهو يخاطب النخلة التي كان يأوي
َ
ويقول(:أنت حقيقة يا عالمي الجميل ،ينسجك خيطًا فخيطًا
إليها.
البؤساء والكادحون .)..ويخاطب قريته ،ويصافح حافظ المخزن،
والقرية َّ
مطوقة بالجنود والفرنسيون يبحثون عنه!..

وفي القصص مفردات محلية جزائريةّ ،
يفسرها الكاتب ،ألنه
يعرف أن القارئ المشرقي ال يفهم معانيها .ومنها( :البوسعادي
نسبة إلى مدينة بوسعادة ،وهو خنجر يشبه السيف وله غمد جلدي
جميل ال يغادر الريفيين .وبو زهرة وهو نوع من األجبان .والحليب
المسمى بالبياض .والكليلة ،وهو نوع من اللبن المجفف .وبحباح
المرتاح ،وهو عنوان قصة ترددها األم لتنويم طفلها .وبحباح جرو
صغير قصير القامة أرقط اللون ،ماتت أمه ليلة ولدته وسط الثلوج
والزوابع ،فاحتضنته جدته ملحاسة).
وفي القصص داللة واضحة ،تظهر في حكاية (عالوة) في قصة
(السباق) .فالزبون المحترم حليق اللحية ،البدلة المكوية ،الحذاء
الالمع ،والطربوش األحمر النظيف ،اعتدى على الصبي .فاضطر إلى
ترك المقهى والعمل في العتالة .ويشغل تفكيره دائمًا جمع المال.
َّ
تعرف على التجار وتحدث معهم في السياسة ،وانتقد الحكومة
ّ
وذم إدارة الضرائب .ويرى (الدنيا تجارة ..بيع وشراء .ربح ثم ربح.)..
يغرق الطاهر وط��ار في التوصيف الجميل ،وتطول بعض
قصصه كثيرًا .وقصة (رسالة) من هذا النوع ،وهي قصة قصيرة
طويلة مضمونها (الحب) .ويركز فيها على النافذة ،التي تطل على
منزله طوال األربع والعشرين ساعة .وتتكرر كلمة (النافذة) مرارًا،
بوصفها حلقة االتصال السمعي والبصري بين الحبيبين ،وتتردد
ّ
كلمة (نافذة) كثيرًا بعد القول والتمني ،خاصة ،عندما تزوجت
َّ
ياسمينة؛ حيث لم َتر الحبيب إال بعد مرور سنة ،لكنها وقبل أن
تنتقل إلى البيت الزوجي قررت االنتقام منه ،فأغلقت النافذة أسبوعًا
ً َّ
وظل الشوق يورق ويبرعم ،وياسمينة ّ
تحن إليه وتتلهف إلى
كامال.
رؤيته وتقول( :يوم التقينا وسط زحام الباعة ،كنت أسترق النظر
إليك ،فأجدك أجمل مما كنت أتصورك من النافذة) .أما الحبيب
ففي يوم الزفاف جلس قرب النافذة يستمع إلى الزغاريد (.وبعد
ّ
مكفهرة كمستقبل يتيم ،سوداء كندم عذراء
دقائق ستبدو نافذة
آثمة .وبعد ساعات أو أيام أو أشهر أو سنوات ،تتفتت الذكريات،
كالصخور أمام الرياح واألمواج).
تتناقض األح�لام وتتشابك ال���رؤى ،وبين العشق المدلل
والنافذة المفتوحة دائمًا على الغد الجميل ،يأتي زواج ياسمين
ّ
مغايرًا لماض مجيد من الذكريات الندية .وفجأة تتدحرج أصوات
الفرح وتجف ابتسامات العروس ،ويفقد كل شيء طعمه .وتبدو
غرفة نومها قبرًا موحشًا ،تضفي عليه في الليل رائحة الخمر من
فم زوج الملل والغثيان .والمفاجأة في القصة أن درجات الزاوية
تنقلب إلى مئة وثمانين درجة في معاكسة تناقضية مؤلمة.
وتدخل الشرطة وتعتقل زوجها (فهو سياسي خطير) .وتسأله
ياسمينة :هل أنت عميل لإلدارة الفرنسية؟ حينذاك طأطأ رأسه
ً
وأداره يمينًا وشماال!
وفي قصة(اليتامى) تدور األحداث عن المدير الفاسد المرتشي،
ّ
المرتهن للفرنسيين الذي يبيع محركات الجرارات ،ولم يسلم
الرواتب للعمال ،ويمنعهم من تشكيل النقابة ،علمًا أنه يملك
ضيعة .ولكن القاص (الواقعي االشتراكي) ينهي قصته بانتصار
البطل اإليجابي ،فينتصر العمال ويهزم االقطاعي الفاسد .وتصبح
ً
المزرعة ملكا لعشرة من قدماء المجاهدين األبطال.
البقية ......................ص22
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سؤال الكتابة في رواية الساعد الغربي
ملك حاج عبيد
رواية الساعد الغربي للكاتب أيمن الغزالي تضعنا أمام سؤال
الكتابة ,لماذا نكتب؟ ولمن نكتب؟ هل هناك جدوى من كتاباتنا؟
وهل يمكننا وسط الخراب الذي يحيط بنا أن ّ
نعد الرواية «أهم
منجز إنساني»؟ أم أن كل أحالمنا وتوقنا ومنجزاتنا تقف عاجزة
أمام هذه القبلية المدمرة التي تحكم العالم ،وتبقي كل منجزات
الفكر االجتماعي والفلسفي واالقتصادي والثقافي مثل مكتبة
«بورخيس» التي تضم هذا المنجز ،ومع ذلك بقي العالم حياديًا
تجاهها.
أي في جهة يقف القلب بصبواته والعقل برصانته ،وفي
جهة أخرى تقف القوى المسيطرة على العالم ،تمارس دورتها
التدميرية غير عابئة بأحالم البشر ومصائرهم؟.
في هذه الرواية التي ال تتجاوز عدد صفحاتها االثنتين
واألربعين ومئة الصفحة ،يعرض لنا الكاتب حيوات أبطال الرواية
وأحالمهم وانكساراتهم ،هم الذين عبروا في هذه الحياة ،وتركوا
في قلب الراوي فراغًا ال يملؤه أحد ,إنها قصة الحلم والواقع...
هي محاولة الستعادة هذه الوجوه التي غاب بعضها بالموت
وبعضها اآلخر غيبته البالد البعيد ,إنها تحكي قصة الحزن في
الحياة ثم االمحاء بالموت ..رواية تذكر بالشعراء القدامى الذين
وقفوا على أطالل األحبة؛ فبكوا واستبكوا؛ فوقوف الراوي على طلل
بيت جده يذكر بطللية امرؤ القيس «قفا نبك من ذكرى حبيب»..
ً
أحبابا رحلوا واأليام تعد بلقائهم ،فإن أبطال
ولئن بكى القدامى
الرواية ذهبوا إلى غير رجعة ،وهذا ما يؤرق الراوي ويثير أسئلة
الوجود لديه «شاهدت عرائش ذراها الزمن ..آثارها ..أعمدة ..وأوراق
يابسة تخشخش في الريح ..تحيطها أقفار محيرة تلفحها الشمس
كل يوم بال هوادة على مر السنين ،دخلتها من فرجات هدمتها
األيام ،وحمتها نظرات عابريها الذين مضوا يومًا ما جنبها ..مشيت
في باحاتها ..والحظت عبر ساعات طويلة ..ساعات وفي رأسك دوار
الزمن والناس.»..
إنها رواية الزمن والناس ،الناس الذين عاشوا ذات يوم ثم
رحلوا ودرست آثارهم وعفا عليها الزمن ,من هؤالء يبرز شريف
ال��رزاز وس��ارة حداد ون��ادر الذين قاسموا راوي القصة «سعيد»
أحالمهم؛ وكان الشاهد على خيباتهم.
ما جمع بين هؤالء الثالثة وراويهم هو التوق إلى ما هو جميل
ومتألق وإنساني ،ه��ؤالء سمت أحالمهم ف��وق ماهو شخصي
ونفعي ،وتاقت إلى الحلم الجمعي.
الحلم بالنسبة إلى «شريف ال���رزاز» ،كان أمة قوية تحقق
طموحاتها وقرية سعيدة تسعى إلى الحداثة..
وكان الحلم بالنسبة إلى «سارة» الفلسطينية ،هو الثأر ألبيها
الذي قتل في سجن الوطن..
وإل��ى «ن��ادر» وه��و ال��ذي عمل في حقل النضال السياسي
والفدائي ،هو ردم الهوة بين التنظير والواقع.
شريف الرزاز هو جد الراوي وسارة حبيبته ونادر صديقه الذي
توثقت معه صداقة قوامها الثقافة ،وحلم أن يكتبا رواية مشتركة
عن قرية «خربة الريحان» والجد شريف الرزاز وسارة.
ويظل حلم الكتابة يغاوي سعيد وتظل األسئلة تناوشه ،هل
لهذه الرواية أن تحاكي ذوب روح هؤالء األبطال وأحالمهم ،أم أن
القارئ سيتساءل ماذا يكتب هذا الكاتب؟ ما الذي يريده؟ وربما
يقول قائل هذه تهويمات لغة مفككة غير مترابطة ,مصائر منفلتة
من شرطها التاريخي ،أو ربما يقول إنها تافهة ,وماذا يهمنا من

جده أو عالقته بسارة ،وسيتحدث عن البنيوية والحبكة
والسرد والراوي ،ويحاول تشريح الرواية على مقاييس,
لكن ما الذي سيجعله يقف لحظة تأمل لضبط ذلك
اإليقاع ،عندما تنتهي مشاعرنا وأحالمنا بقصص أو
روايات أو أشعار نهايتها مخازن الصحف أو المجالت أو
حاويات القمامة؟.
عبد الرحمن منيف يجيب عن هذه األسئلة في
روايته «قصة حب مجوسية» ،عندما يقول« :أريد أن
أيمن الغزالي
أقول ما حصل ,سأقول ما حصل حتى لو نزلت السماء
على األرض ,وأنتم إذا شئتم اقرؤوا ،وإذا شئتم كفوا عن
دمشقية األم ،خاض والدها
القراءة» ،ما حصل هام عند عبد الرحمن منيف ،لذلك هو مصمم غ��م��ار ال��ن��ض��ال السياسي
ً
على قوله ،إنه يريد أن يوصله إلى اآلخرين ،ربما ألن ما حدث شيء والعسكري ،وقليال ما كانت
جميل أو خطير ,إنه يريد أن يشرك اآلخرين في تأثيره ،أما الكتابة تراه ,حتى رسائلها التي كانت تكتبها إليه لم تكن ترسلها،
عند أيمن الغزالي الكاتب أو «سعيد» الراوي فهي ضرورة ذاتية ،ألن ال عنوان معروف له ,هذا األب المثال المحبوب الغائب دائمًا
«ألننا بالكتابة نخفف عنا حدة الزمن ومهابة الموت ،وفقدان يختلف مع رفاقهُ ،
فيصفى في سجن وطنه ،ألنه لم يستسلم
اآلخرين ورحيلهم الفاجع والمباغت «.
ولم يساوم ولم يوقع على صك كرامته وأرضه وشرفه« :كان هذا
من هذين الدافعين تنبثق الكتابة ،التوق إلى البوح والتواصل ،جزاء والدي الذي نذر نفسه لتحرير أرضه من االستعمار ،وبتهمة
والرغبة بالخلود ,خلود الكاتب وخلود الذين يكتب عنهم؛ فهل انتمائه إلى حزب سياسي معارض قتلوه» ،بعد أيام تلحقه أمها
استطاعت هذه الرواية  -رغم تهويماتها وانفالتها من معايير حزنًا ,فتقسم أنها ستنتقم ألبيها في عملية انتحارية في األرض
الكتابة الروائية  -أن تنقذ هذه الشخصيات من الغياب واالمحاء؟ .المحتلة ,وستكون هذه هي مهمتها الوحيدة في الحياة ،وألن
لقد استطاعت «الساعد الغربي» بشعريتها وعذوبتها أن تلم الطريق أمامها مسدودة ،قررت الرحيل ،ويحاول سعيد أن يثنيها
شعث األحداث ،وأن تضبط إيقاعها لتغدو قصيدة ممتدة بشجو عن عزمها فتسأله:
بوحها ..بسموها ..بانكسارها ،إنها رواية الهزيمة النبيلة.
ما الذي يبقيني؟
تدور أحداث الرواية بين قرية «خربة الريحان» وبين دمشق،
يجب أن تبقي بيننا ،نحن نحميك ,نحن أهلك ،وأنا حبيبك
ويقوم «سعيد» بدور بطل الرواية وراويها ،تبدأ الرواية بـ»سعيد» وسأصبح زوجك.
وهو يستعيد ذكرياته مع سارة ،ولم تكن هذه الذكريات ذكريات
أي أهل يا سعيد؟ كلكم أغراب وأنا ال مكان لي في هذا العالم،
حب ولوعة ،ولكن ذكريات حزن وحلم ثأر مجهض انتهى برحيلها أريد أن تنساني ،وهذا معروف ،سأكون شاكرة جدًا ،لو أشعرتني
إلى السويد هربًا أو بحثًا عن حياة جديدة ،طالما أن ال أمل في ذات يوم بأنني لم أكن سببًا في تدمير حياتك ومستقبلك.
التغيير« :قلت لك يا سارة آالف المرات يجب أن ننحرف عن وهمنا،
تحمل غربتها وتغادر إلى السويد ,ومن هناك ترسل مخطوط
عن خط سيرنا ،حتى يتسنى لنا أن نعيش بسالم ،بأقل أذى ممكن ،ديوان شعري لها لينشره ،فيحتفل مع نادر بإنجازها ,ويبقى
ألنه البد لنا بعد ذلك أن نشيخ ويصبح من الصعب تغيير شيء» .ينتظرها من دون أن يراسلها لئال ّ
يحملها عبء انتظاره لها.
وتتوالى أحداث الرواية على شكل شذرات متناثرة واسترجاعات
الجد هو الشخصية األكثر حضورًا في الرواية ,وهو الشخصية
ً
إنسانيا يمثل النبل
ومنولوجات وحوارات،اضطلع فيها «سعيد» بالدور األكبر ،فبعد أن التي رسخت في وج��دان ال��راوي نموذجًا
تحدث عن سارة انتقل إلى عالقته بنادر واألصدقاء المشتركين ،والكبرياء ،ووفاء من الراوي لهذه الشخصية يريد أن يحفر صورته
ثم ذهب بنا إلى قرية «خربة الريحان» و»الساعد الغربي» الواقعين في ذهن القارئ ،ويقول إن هذا اإلنسان وجد ذات يوم على هذه
في سهل ح��وران ،وهو ال يقدم المكان لنا بمواصفاته المادية األرض ,وكان اسمه شريف الرزاز وتاريخ مولده .1917
الحسية ،وإنما ينقل لنا صورته من خالل ارتسامه في القلب ،ثم
على الرغم من واقعية هذه الشخصية ،فإن الكاتب يحاول
ً
ً
ً
يعود إلى الحديث عن سارة ،وكيفية تعرفه إليها عندما قدمها أن يؤسطرها ،فيصف لنا رجال طويال نحيال “يقف أمام المضافة
له صديقه ،حين كان ينتظر إحدى الحافالت وسط المدينة ،ومن كحارس للحياة كلها” ،ودائمًا مذياعه على أذنه يستمع إلى أخبار
يومها لم تعد الدراسة أو المطالعة أو التجوال في المدينة القديمة العالم ويشتم ،ويرجع سوء األحوال في الوطن العربي إلى الخيانة.
ً
غايته بقدر البحث عنها في الشوارع ليال ونهارًا؛ فهي امرأة ال
كان عصبيًا حاد المزاج ،ولكن سرعان ما كانت عيناه تفيضان
تنسى« :كانت امرأة من أسرار وأسئلة» ،امرأة مسكونة بالحزن بالدموع ،حين يشاهد أي شيء يمس رهبان روحه ووجدانه فيلتم
والقهر والغربة والرغبة في االنتقام والتوق للحياة ،امرأة أتعبته صراخه بنحيبه ،وك��ان ال يخجل في كلتا الحالتين؛ إذ يمارس
وهو يقدم لها حبه واهتمامه ورعايته لكنها غير قادرة على أن أحاسيسه بكل هذا الصخب.
ً
ربما نعزو هذه الحدة في طباعه والرقة في مشاعره إلى يتمه
تعيش حياتها بسالم ،كانت أحيانًا تبكي ,وأحيانًا تحزن ،وقليال
ما كانت تضحك ..كانت مجروحة ,وكثيرًا ما كانت تحاول االنتحار .المبكر؛ فقد رحل والداه وهو صغير في السن ،فزوجه أهله وهو
ونتساءل ما الذي دمر حياة هذه الصبية الجميلة الشاعرة في الحادية عشرة من عمره وأمل بالذرية ،إال أن زوجته لم تنجب،
الرقيقة الموعودة بالحب؟! ما الذي جعلها امرأة معطوبة ال تعرف فطمع األقارب بميراثه ،وعندما أنجبت زوجته بعد سنوات ،تعرض
الفرح؟ يأتينا الجواب قرب نهاية الرواية ،سارة فلسطينية األب ،لمحاولة قتل مخفقة ،ولكنها تركت تساؤالت في نفسه عن ماهية
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الخير والشر في طبيعة البشر ،وحاول طوال حياته أن يقوم اعوجاج
من حوله بما يملك من كرم الخلق وسعة األفق.
كان الجد من القلة الذين يعرفون القراءة والكتابة في القرية؛
فكان يقرأ الرسائل القادمة إلى القرية من المغتربين ومن الشباب
الذين رحلوا عن القرية للعمل في فلسطين ولبنان والكويت.
عمل مع الفرنسيين في مد سكة الحديد ،تعلم الفرنسية
وقرأ الكتب؛ فاتسع أفقه الفكري ،وأدرك قيمة العلم في النهضة
والتقدم؛ لذلك بقي سنوات يحمل ابنه على كتفه ،ويأخذه إلى
قرية المنطقة حتى اجتاز المرحلة االبتدائية.
ذهب الجد  -بعد أن ضرب الجفاف القرية  -إلى فلسطين
ليعمل هناك ،وكان الشاهد على بداية النكبة ،فعاد إلى سوريا.
عندما انتخب مختارًا للقرية ،ظن أن الفرصة قد واتته ليضع
أفكاره وطموحاته موضع التنفيذ ببناء مدرسة ومستوصف وخزان
مياه ..تخرج القرية من حيز التخلف إلى حيز الحداثة ،وربما كان
يعلق آماله على ابنه الذي أكمل تعليمه وحمل إجازتين في الطب
والحقوق ،ولكنه سرعان ما رحل عن الحياة بسكتة قلبية! وربما كان
هذا سببًا في ازدياد حدة انفعاالته وعصبيته.
مرجعية الجد هي الحياة العملية؛ لذلك لم يكن متحمسًا
لألحزاب التي تعتمد على الجانب النظري ,وحاول أن يجمع بين
خبرة الحياة وتنظيرات األحزاب؛ فكانت مضافته منتدى القرية
يحضره المزارعون والمثقفون والطالب والحزبيون ،نقاشاتهم
كانت تمتد إلى الصباح ،ولكن ال شيء نتج عنها؛ بل بقيت في حيز
الحوار والتعصب للرأي ،وحمل المسؤولية في ذلك للتنظيمات
السياسية ،ففي رأيه “أن القرية كانت تعيش في إلفة ومودة،
أهلها كلهم أقارب وجيران يساعدون بعضهم بعضًا؛ ويتقاسمون
كل شيء ،ويحلمون بغد أفضل؛ ولكن التنظيمات السياسية قضت
فجأة على أحالمنا؛ فباإلضافة إلى الفقر والجهل جاءت األحزاب
السياسية لتؤطر فقرنا وجهلنا وتخلفنا ،وتفرق بيننا ..مستوردة
يدافعون عنها بضحالة وجهل ،ويحدث أن تؤمن بذلك وتعتقد
أن ذلك أزلي ،ولكن النتائج عكس ذلك ،فالجهل بمضمونه زاد
وبشكله استوى”.
هذا الجد القوي النبيل واسع األفق الطموح عصبي المزاج كان
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يؤمن “أن المبدأ أو العقيدة هي جوهر كل حياة” ،لذلك كان يدافع
عما يؤمن به،وال يخشى كلمة حق يقولها ،فكان ُي ِّصرح بآرائه في
السياسة ،لذلك استدعي مرارًا إلى مراكز األمن للتحقيق معه.
وينقل لنا الكاتب مشهدًا يبين موقف اإلنسان النبيل ذي
الكبرياء في مواجهة الصلف واالستهانة بالناس ،فعندما قامت
حرب الخليج األولى يؤخذ من أجل ما قاله أمام فالن وفالن ،في
المركز “يقابله شاب ملتح:
إيه حجي سمعنا عنك إنو لسانك طويل بدو قطع.
غضب جدي ورفع عكازه في وجه المحقق.
الله يلعن ها لتربية ..هيك بيعاملوا الناس ،ما بتعرفوا تميزوا
بين الصالح والطالح ،الوطني والرجعي و إلي معكم من إلي عليكم؟!
اهدأ حجي عم نمزح معك.
شو مفكرني قدك حتى تمزح معي ،أنا أكبر من والدك وعليك
احترامي.
هذا الموقف يختزل الشخصية ،إنه العنفوان والكبرياء في
مواجهة الوقاحة واالستهانه.
في مرة أخرى يسجن ،وعندما خرج من السجن لم يسأل عنه
أحد ،ولم يأت أحد ليسلم عليه.
آراؤه وجرأته وتكرر استدعائه لألمن وتغير أح��وال الناس
وتبدل قيمهم جعلته يعتزل في مضافته.
لكن المضافة لم تعد منتدى القرية ،فقد هجرها الناس خوفًا
ً
أو انشغاال.
تعاتبه زوجته “دمرت حياتك في السياسة وتحسين ظروف
حياة خربة الريحان والنتيجة شو..؟”
ولكنه رغم الخيبة مازال متمسكًا بقناعاته“ :كنت دائمًا أدرك
أن القيم شيء ال يتجزأ ،أو لم أكن أحمل فكرة عن تجزئتها وتبددها
على هذا النحو المخيف بحجة انسجامها مع روح العصر والواقع..
أنا اآلن بعد أن انتهى كل شيء تراني ما الذي أفعله بهذه القيم،
وعمري لم يعد يسمح لي “ وتنطفئ شعلة حياة هذا اإلنسان
النبيل الحالم بمجد األمة وحداثة القرية وسيادة الحرية والعدل
والمحبة.
شخصية الجد نموذج للشخصية الرومانسية والعربية التي
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حلمت وعملت لتحقيق حلمها ،ولكن الظروف لم تكن مؤاتية
لتحقيق هذه األحالم ،وهذا ما يعطيها بعديها اإلنساني والقومي،
ويجعلنا نتعاطف معها.
أما نادر فقد عمل في الحقل النضال السياسي والفدائي ،ولكن
الخالف مع أفكار الرفاق جعله يترك العمل النضالي ،وينصرف
إلى بيع الكتب المستعملة قرب سور المتحف مقابل المطبعة
التي يعمل بها سعيد ،فانعقدت بينهما صداقة ،يزوران األصدقاء
من األدباء معًا ،ويترددان إلى مقهى الروضة مقهى المثقفين،
يتسكعان في الشوارع ويرتادان المطاعم والحانات ,ويفكران
بمشروع رواية مشتركة عن الجد وسارة.
ن��ادر إنسان موجوع بأحالم النضال المنكسرة وبالمرض
وبالكبرياء ,يؤمن بأن المرض والكتابة ال يجتمعان ،فلكل منهما
متطلباته ،وله نظريته في الكتابة ،فالكتابة يجب أن تكون تجلية
لروح القوة والفرح واالنتصار ،لذلك يعدل عن مشروع كتابة الرواية
المشتركة مع سعيد“ :تشق وجدانك لتفضح فيما بعد أسرارهم،
وتلقيها في الريح على أوجاع اآلخرين ،إننا لسنا بحاجة إلى البؤس
وتراكم الحزن بقدر ما نحتاج إلى طاقات إنسانية مليئة بالفرح
والحياة ,ولهذا قلت لك منذ أيام ونحن نجلس على الرصيف لسور
المتحف :إن جوهر هؤالء الناس يجب أن يتكشف بشكل جلي
حين يملكون فضاء وظروفًا جيدة ليمارسوها ،وإال سوف يموتون
وفي صدورهم طاقات الحياة وفرحها”.
ً
وتتحقق نبوءة ن��ادر؛ فالجد يموت وم��ازال يحمل آم��اال لم
يحققها ،وس��ارة غ��ادرت من دون أمل بالرجوع ,وسعيد موجوع
باألحالم وبذكريات حب حزين.
وتنتهي الرواية بسؤال الكتابة :هل تعتقد أن الكتابة نجاة
يا نادر؟
الساعد الغربي هي رواية الحزن النبيل ،وإن لم تكن قد سارت
على النهج المعروف للرواية؛ فلكل كاتب الحق في أن يشق دربًا
ً
جديدًا في الكتابة ،ويكفي الرواية جماال وتأثيرًا في النفس،
هذه الشعرية العالية التي تخللتها ,وأنها على الرغم من حجم
المسكوت عنه استطاعت أن توصل الفكرة ،فأثبتت أن ما هو
صادق وإنساني وسام ٍ يعلو على كل المعايير..

�ألعاب وع�صافري هي�سم جادو �أبو �سعيد
يقول القاص واألديب هيسم جادو أبو سعيد في
مجموعته «ألعاب وعصافير» الصادرة ضمن سلسلة
القصة التي يصدرها اتحاد الكتاب العرب:
وخزتني رنة الهاتف فصحوت
مددت يدي ألرفع السماعة ثم جذبتها نحوي
فارغة وقد مألني الشك...
«هل سمعت رنة الهاتف حقًا؟! أم أنني مازلت
أحلم؟!..
لكن الرنة تكررت ملحة على ترددي كي أجيب
وتكرر إيقاع شكي بصخب أكبر
«أل��م أقطع ذاك السلك المتصل ب��أي مصدر
للرنين؟!
لكن الرنة ع��ادت وت��ك��ررت أكثر قسوة وأشد
سخرية من يقيني الذي أضحى باهتًا!
وقد ضمت المجموعة العناوين اآلتية:
ألعاب ـ أمي ـ ال تشبه أسماءها ـ أريد النجوم
ـ أسطورة ـ روميو وروليت ـ ليلة حب ـ المخاض ـ
عصافير ـ األقفاص ـ العصفورة ـ حارس العصافير ـ
حديقة الصبار ـ األصابع الطويلة ـ الشجرة التي بكت
ـ الصوت ـ الكرسي.
المجموعة في  165صفحة
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تحليق في األسفل
ٌ

أنثى األنوثة
م�صطفى �صمودي
ٌ
هي نفحة ..تهب الحياة حياتها

ُ َ
خلق ُ
لجــاهل أو ســــفيه
الحسن يومًا
ٍ
لم ي ِ
ّ
بل خلقه ..ليس إال لنعبــــد الله فيـــه عبق الزمان ..حدود طلعتها
ََ
َ
ّ
أشرقت ..هلت ِبشـــال ضيائها
أنثى األنوثة
ًّ
ّ
ُ
َع َب َرت تشـف عذوبة ً وخصوبة..
مكــان ..هو المكـان
الال
َ
ََ
َ
ُمبتلـة ً بالنـور يال َبهائها
ياليتــه َج َمــد الزمان
ّ
���ر ِّف ُه َن َ
م��رت َك َ
َّ
يـهة ٍ ..واف��ت كفرحـة األغنيات ...توضــأت بجـفونها

وليد �أبوفخر

َ
ســكرى بعطر ُسـالفها

َمهرجان
ماس َّـي َة األل��ط��اف واألط��ي��اف ..من أنـس ٍ واألرض من إغفائها ّ
الساجي
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َّ
كما ( الفينيق ) ..هبت من رماد سـباتها
وجــان
ِّ
ُ
َ
لوارف ظلها
لهفى
ِ
ين في روحي
هي مثل عينيها المسافرت ِ
َ
َ
لكم َأ َ
أسـاطين َ
ولهى بها ..تشــكو الهوى ..منها لها
البيان
غوت
ّ
ّ
هي ُ
ّ
حتى الرصيف ..يكاد يجري خلفها
متفر ُد
وتعد ٌد
متعد ٌد..
مفرد
َ
بالســر َّ
ّ
قبل طيفها
يتهج ُد
والكون حول ضفافها
ُ
ّ
هامت زوارق صــبوتي ..أبحـرت في ملكوتها
يتعب ًد
والحسن في محرابها
ّ
ٌ
ســرب من األحالم حط على غصون فتونها
وفنونها
َ
ماســت عصافير الكالم
َ ََ
ُ
أورقت أيقـونة المعنىَ ..و ُج َّن جنونها
و
ُ
وهج ارتعاش الفجر ..من آياتها الحسـنى
ومن آآلئها ..وافى الربيع قصـائدًا وحدائقا
ّ
دت سـورة حسنهاَّ ..رت ُ
َج َّو ُ
لت فاتحــة اللقا
ُ
َ
َص َهلت خيول قصـيدتي
ّ
فاسـاقطت ُر َط ُ
ال��ح��روف على َجبين
���ب
ِ
دفاتري
ُ َ
ُ
َّ
ياحسنهن نيازكًا وبيارقا
ّ
ند ُ
َع َ
لت ُمشــتعال ومحترقا
ّ
ّ
هذي لمى ..وكأنما جاءت ترش األنجـما
ُ
َ َ
َ
بقام ِتها الحقول
ه��ذي لمى ..ن َهضت
َمواسـما
َ
ّ
َ
ماج َّر َحت ُر ُسـل الهوى بهديلها ..إال وكانت
َب َ
لسـما
ُ
تمتاح سـاقية ّ
السـما
من فيضها..
قوس الغمام على خطاها َد َ
مدما
ّ
ِل َم كلما َم َّرت لمى
ُ
َ
َومض القصيدة َهل َّمن ِمحـرابه َوت َب ّسـما ؟!
َ َّ ُ
واهتز عرش الحسـن آن بزوغها
َ ِّ
وانداح من عليائـهُ ..مت َـرنما
من َفرط ُحسـن َجمالها َ
وجاللها
ِ
َ
ِّ
هر ِه
في ِســــر ِه ..في ج ِ
َ َّ
ّ
صلى على آي َّ
وســلما
الجمـال
***

َّ
الرجل ذي
لم أستطع أن أميز من ك�لام َّ ِ
المريول األبيض إال( ..لقد نجا ،ولكنه سيبقى
ِ
ُ
ّ
تحرك).
الم
الكرسي
على
ِ
كي َف َذلك؟ .حاولتُ
فكرتُ
ُ
النهو َض رغمَ
َ
ِ
َ
ُ
الضماد على رأس��ي وك ِتفي ..لم يطاوعني
ِ
ّ
ُ ّ َ
ُ
ّ
َجسدي ،جربت أن أح��رك قدمي ،لكنهما لم
َ
يستجيبا ليَ ،هل َهذا ِح ٌلم ِمن تلك األحالم
َ
الكابوسية التي كنت أرى نفسي فيه ُمتجمدًا،
ٌ
ٌ
ُ
أستطيع أن
وقد داهمني وحش مخيف ،فال
أهرب ُ
َ
منه؟.
َ
ُ
ال��ش��اش التي
ناضلت ك��ي أزي���ل قطعة
ِ
َع َقلت عينيَّ ،
لكن يدي لم تستجب لي ،عادَ
إلى َسمعي َص ُ
بعامود
العنيف
االرتطام
وت
ِ
ِ
ِ
الكهرباء الذي لم انتبه إلى وجوده أمامي ،بعد
ِ
َ َ
لك الشرطي بالتوقف ...وتساءلتُ
أن َ
أشار إلي ذ
َ
ُ
يكون ما يقوله صحيحًا،
أيمكن أن
في نفسي:
َ ُ
َ
ُ
َ
وأنني لن أستطيع السير!؟ وسعاد التي وعدتها
ُ
ُ
أيمكن
القيام بها معًا..
بالزيارة ،والرحلة المزمع
ً
ُ
َ
أن ينتهي كل ذلك هباء؟ وصديقي سمير ماذا
أصابه؟ أين َسمير؟
َ
َ
ق��ال الرجل صاحبَ
ـ اه��دأ ..اه��دأ ,هكذا
ُ
المريول األبيض ,وأخ��ذت يدٌ
لطيفة تمسحُ
َ ِ
ِ
ُ ُ
َ
يد أمي :اهدأ
الع َرق عن وجهيَ ..عرفتها؛ إنها
يا ّ
بني.
ُ
ً
ُ
َ
َ
َ
السرير ،يضع طاقية
أقترب رجل ِمن
ثم
ِ
ُ
َ
فوق رأسه ،له شاربان كثيفان ،أخذ يعبث عند
ّ
قدمي.
ُ
ُ
ُّ
يشد قدمي
تساءلت َمن هذا الرجل الذي
إلى السرير؟ لقد تذكرتهَ ،
هو من حجزني مع
ِ
ً
أصدقائي ،عندما كنا نغني أغنية لم ترق له،
ُ
ُ
ُ
َ
طلب ِمنا أن نغني غيرها! قلنا له :ال نعرف
غيرهاَ ..
فحجزنا ألننا نثير الفوضى.
ُ
َ
َ
وخطر في بالي :لماذا يضع القيد في رجلي
ما دم ُ
ُ
يكذب بال
��ت ال أستطيع الوقوف.؟ إنه

َ
شك..
ُ
َ
جهد
الجلوس في السرير ،وبعد
حاولت
ٍ
ّ
ُ
وف ُ
م��ددت يدي إلى القيد،
قت في ذل��ك ،ثم
َ َ
ك��ان قيدًا ثخينًا ،لكنني ال
ونزعت حلقتيه,
ُ
ُ
أعرف من َ
أين أتتني القوة لذلك.
ِ
َ
ً
َنز ُ
الرجل
انشغال
لت ِم َن
ستغال ِ
السرير ُم ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
وجودات طاولتي ،وفتحت الباب،
تفقد م
في
ِ
ِ
َ
ُ
ممر المشفى ،فركض
لكنه رآني ،ركضت في ِ
ويلوح بعصا في يده ،خرجتُ
ُ
ُ
يصيح
ورائي وهو
م َ
الباب الرئيسي للمشفى ،وهو يتبعني
��ن
ِ
ِ
ً
ُ
َ
ب��إص��رار ،ركضنا خارجًا ،اقـترب مني محاوال
َ
اإلمساك بي ..ويا للعجب؛ لقد ُ
ُ
أرتفع في
بدأت
َ
َ
األرض ،وقد
الهواء ،قفز خلفي ،لكنه سقط على
ِ
ُ
ُ
بحنق.
ارتفع-
ينظر إلي -وأنا
آلمته ُركبته ،وأخذ
ٍ
ُ ُ
ُ
فأخذت أعلو وأحلق كالطيور ،نعم .ويا
أما أنا
َ
َ
َ
لك ،وأذهبَ
للغرابة! فقلت لنفسي :ألستغل ذ
ُ
ُ
دخلت منَ
ُ
وأعتذر لها عن تأخري،
سعاد
إلى
ِ
ٍ
ُ
َ
َ
ُ
َ
واء ووقفت أمامها مسلمًا:
النافذ ِة
ِ
كنسمة ه ٍ
ِ
َ َ
ُ
ّ
ُ
َ
أنت يا سعادِ ،لكنها لم تجبني ،بل نظرت
كيف ِ
ً
ُ
دخلت منها ،وأطلقت تنهيدة
ِمن النافذ ِة التي
ُ
َح ّرىَ ،حز ُ
فقررت الذهابَ
نت ألنها لم تسمعني،
ِ
َ
ألطمئن عليه ،ويا ألسف،
إلى صديقي سمير
ُ
والحزن أرخى
كانت أمه متشحة باللباس األسود،
ُ
قبره وناديته،
ِظالله على وجهها ،ذهبت إلى ِ
َ
ولشدة دهشتي أجابنيُ :عد إلى سريرك يا
َ
وغن األغنية التي غنيناها معًا..
صديقيِ ،
دت إلى المشفى ،ولشدة اإلعياء َسقطتُ
ُع ُ
ِ
ِ
َ
راش،
أم��ام سريري ،حملني بعضهم إلى ِ
الف ِ
ُ
وبينما َ
ُ
يحكم القيد على
كان الرجل ذو الطاقية
يزم شفتيه بتلذذُ ،
ُ
قدي ،وهو ُ
أستعيد
كنت
ٍ
َ
ُ
ُ
رفة.
وأصدح بها في
أغنية صديقي،
أرجاء الغ ِ
ِ
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مت النار
إيقاعية مرتبكة ِل َس ِ
مر�شدة جاوي�ش

ُ ّ
هل أغني

من ُ
تراه اآلن يخفي

النكسار الناي فينا
ِ
ُ ّ
هل أغني
ّ
الحقل منا
لهروب
ِ
ِ
َ
لبرق المجدلية
أم ِ
َ
هل ُ
ّ
للضحية
الصوت يومًا
أعيد
ُ ّ
هل أصلي
ُ
يفتح َ
الباب
لغريب
ٍ
َ ّ
لكي يسرق ظلي ومكاني
ّ
هل أصلي
للذي ُي ُ
غمد
َ
أخيه السيف
في
صدر ِ
ِ
عليه
كي يبكي ِ
َ
هل ُ
َ
والسوسن
الحلم
أبيع

الماء
في
إهاب ِ
ِ
َ َ
َومض الزلزلة..؟

سلم خاسرة!..؟
في َص ِ
فقة ٍ

ِّ
المقاوم
بالحب
إننا ندعوه
ِ
باجتراح ّ
عد
الر ِ
ِ
ُ
من أ ِّم الغيوم
َ
لكي ُيضئ المرحلة
َ
إننا ندعوك فاصعد
ُّ
الشجري فينا
ُّأيها
للسماء ِ المقبلة
ُ
الموج
َولتكن روحًا لهذا
ِ
أو صوتًا ُله
النار
منذ انبالج ِ
في جسد الصدى
ُ
َ
ُّ
الرصاصي الجميل
أنت
ُ
للشعب
البحر التي
حديقة
ِ
ِ
َ
أنت ُّ
الحب
ُ
أو َ
أنت المشيئة
باسمها العالي
ِ
ُ َ
َ
ربتها
وأنت رنين ض ِ
باسم ّ
الر ِّب فاجلس
ُ َ
..هنا
ها
ُق َ
رب المدى
ُ
الملوك
القناع عن
سقط
ِ
ّ
َ
بموتنا
الضالعين ِ
َ
اجلس َ
العائدين
أمام
ّ
والقذيفة والردى
الشظي ِة
إلى
ِ
ُ َ َّ
َ
الم َ
شكل للوطن ُ
والمقط ِع
حاص ِر
ال..
ِ
ُ
َ
ُهم صيارفة الع ُد ِّو
ُ ُُ َ ُ
البالد
تفتيت
..و ُرعاة
حماته
ِ
ِ
َ
َُ
ُ
ُ
عليه)
(ف َمن َيهن َسهل الهوان ِ
ُ
المسكون
فاخرج أيها
ّ
لقات
باآليات والط ِ
ِ
َ
ّإن االرض
َ
ُ
النشور
تنتظر
َ
َ
ف َمن سواك
َ َ ُ
النار
وأنت سمت ِ
َ
ُ
يبتكر الطريق
القيامة والندى..
إلى
ِ
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الرمق األخير
نادرة بركات احلفار
لم يكن الفجر قد الح؛ حين نهضت ناهد من
ّ
يتفطر من ّ
شدة الفزع،
النوم مذعورة ،يكاد قلبها
لما رأته من حلم مخيف ،أيقظ عفوتها ،واضطرب
له كيانها..
كان هو ذاته ،ماجد ،بمالمحه الطيبة ،ونظراته
العميقة الصافية ،وابتسامته المشتاقة ،يلوح
خلف األشجار الكثيفة ،بين األغصان الخريفية
الجافة ،يشيح بوجهه عنها ،تختفي ابتسامته،
يدير ظهره لها ،يمضي بعيدًا ،إلى طرف منعزل
من الغابة المظلمة ،تسأله إلى أي��ن؟ لكنه ال
يسمع نداءها ،أو أن صوتها ال يصل أذنيه ،فقد
َّ
استمر صراخها بصوت مختنق ،فتحت عينيها
أوشكت أن تقفز من فراشها ،وتلحق به.
أسندت ظهرها إلى السرير الهثة ،تستعيد
ذاكرتها الحلم الغامض ،تتساءل في قلق
ورهبة ،لماذا في تلك الليلة بالذات؟ ..وغدًا سوف
يتم عقد قرانها؛ سوف تلتقيه في الغد ،يحكي
كعادته أمنياته ،يسمعها رفيف همساته
ّ
المتقطعة برعشات الحب الصادق النبيل.
«أح��ب��ك ي��ا ن��اه��د ،أح��ب صمتك وصوتك،
أحبك ضاحكة باسمة ،هادئة ،صامتة ،غاضبة،
صدقينيّ ،
ّ
صدقي أنك أنت وحدك الينبوع الذي
أنهل منه ماء الحياة»...
تنتشي ناهد بعذوبة كلماته ،تنظر إليه في
ثقة وغبطة ،تهمس له بصوتها العذب الحنون.
«إلى متى يستمر حبنا؟ وتتكاثر أمنياتنا ،من
دون أن نجسر على تحقيق واحدة منها».
يرفع يدها إلى شفتيهّ ،
يقبلها...
«س��وف تتحقق آمالنا يا ناهد ،ثقي أنني
لن أتخلى عنك ،أقسم بحبنا أنني سأحقق كل
أحالمك»...
نظرت إليه بعينين ناعستين...
«تؤرقني كلماتك يا ماجد ،أخشى أن نفترق،
وأن تضيع خطواتنا ،ويمضي كل واحد منا إلى
حال سبيله»...
اكفهر وجهه غضبًا،
«هل لديك أدنى شك في صدق مشاعري ،أو
حسن نواياي؟ هل تظنين َّأن ّ
حبنا قد يتوقف
أو ينتهي؟ إن الموت يا حبيبتي ألهون ألف َّ
مرة
من فراقك»...
واسترسل في ثقة:
ُ
أدرك��ت أن عمري
«حين أحببتك يا ناهد،
ّ
كله بات َ
طوع بنانك ،وإن حياتي بدونك ال قيمة
لها وال معنى وال وجود؛ هل تعلمين يا ناهد؟
أن العاشق يخشى من الموت ،يهابهّ ،
يود لو أن
عمره يطول ،ويتضاعف إلى ما ال نهاية.»..
ّ
ُ
ترى لماذا تخلى عنها ماجد في الحلم؟ ..لماذا
اختبأ وراء األغصان المتشابكة؟ وتوارى داخل
حزم الضباب الكثيف!!...
منذ ثالثة أعوام أحبته ،لفت نظرها لحظة
التقته ص��دف��ة ،ف��ي مكتب «م��دي��ر المصرف
التجاري ،كان يعمل في القسم اإلداري ،وكانت
موظفة في قسم اإليداع والصرف والتحويل.»...
ك��ان��ا يلتقيان ف��ي ن��ط��اق ال��ع��م��ل ،في
االجتماع الشهري للموظفين ،وفي المناسبات
واالحتفاالت ،وفي أكثر األوقات كانا يجلسان معًا
في ساعة االستراحة..
تطورت اللقاءات ،خرجا معًا إلى النزهات،
جلسا ف��ي المقاهي والمطاعم ،وظ��ه��را مثل

خطيبين ،في انتظار اإلعالن عن حبهما بالزواج.
في كل لقاء كانت ّ
تحبه أكثر ،تذوب في
سحره نشوة ،يجذبها إليه بشخصيته المميزة،
بسمرته األخاذة ،وعاطفته ّ
الجياشة التي تسيل
ّ
مع دفء صوته ،وعذوبته ،يسمعها أرق المعاني
والكلمات ،تسرح في عالمه ال��وردي ،في بحر
عينيه ،وتثق أنه الحب الذي طرق بابها ،وأن ال
حياة لها بدونه.
لماذا غاب عنها في حلم تلك الليلة؟ .لماذا
رحل وأين؟ .واليوم ّ
يتوج حبهما ،ويعلن على المأل
بعقد القران؟؟...
لم يكن بوسعها االعتذار عن العمل في
هذا النهار ،العام يوشك على نهايته ،وعمليات
الجرد والحساب والمراقبة تدور على قدم وساق،
لكنها حين دلفت المبنى ،اهتزت أركان المصرف
َّ
التجاري ،أغلقت أبوابه ونوافذه ،وخال المكان إال
من الموظفين ،ورجال األمن والشرطة الذين فاق
عددهم عدد العاملين.
تعالت األص��وات في المكاتب والحجرات،
تضاربت اآلراء واألق���وال ،تناقضت الحقائق،
أموال باهظة ثبت بعد الكشف تزويرها ،أموال
ّ
مزورة دخلت ميزانية المصرف ،صاحت األصوات
مثل زئير بعيد يقصدها ،يشير إليها بعمليات
حسابية ،كانت قد تولت صرفها ،وتحويلها،
وإيداعها..
بين حين وآخ��ر ،ك��ان ماجد ّ
يمر بمكتبها،
يرجوها صرف أوراق ّ
مالية ،أو يطالبها بتحويلها
وتبديلها بقطع أجنبي ،ك��ان ي��ج��ري بعض
العمليات الحسابية باسمها ،ودون أن يراودها
الشك حتى في سالمة نيته ،أو حتى في التدقيق
بصحة أوراق���ه المالية التي ك��ان ّ
يدعي أنها
لصديق له.
كانت تساعده بطيبة ،وتلقائية ،وبساطة ،ولم
يخطر في ذهنها يومًا ،إن األوراق المالية التي
ّ
تخصه ّ
مزورة ،وإن بإمكانها التحقق من سالمتها،
بجهاز الكشف الخاص بها ،لكنها لم تفعل
ّ
للثقة التي أولته إياها ،وهل يعقل أن يستغلها
أو يغدر بها من ّ
أحبها كل هذا الحب؟...
ُ
لفظ الحب أنفاسه األخيرة ،نسب إلى ناهد
ّ
ّ
المزورة ،كما نسب
الحسابية
جميع العمليات
إليها خسائر المصرف الفادحة؛ بما فيها أخطاء
ّ
غيرها ،تستر الكثيرون وراءه��ا ،وأق َّ��ر المجلس
اإلداري إدانتها وحدها ،واالدعاء عليها بإساءة
األم��ان��ة ،واستغالل المنصب ال��ذي تشغله،
واألكثر من كل هذا اتهامها بالتزوير ،وطرح
أموال مشبوهة في ميزانية المصرف.
َّ
أق��ر المجلس اإلداري باإلجماع جرائمها،
ّ
العامة ،وإهمالها
وتالعبها وعبثها في األموال
ّ
تبصرها ف��ي م��ق��درات ال��وط��ن واألم��ة،
وع��دم
بمساعدة شريكها الهارب إلى جهة مجهولة،
والذي عثر لدى التفتيش في مسكنه على رزم
من المبالغ المالية المزورة..
ّ
سقطت وحدها في غابة النيران ،تلذذوا
بالنظر إليها وهي تحترق بوجع الغدر والخديعة،
وحين تلفظ القاضي بالحكم عليها بالسجن
خمسة عشر عامًا ،مادت األرض تحت قدميها،
فقدت كيانها ووجودها ،استحال كل ما حولها
إلى صقيع ورماد ،واستحالت هي ذاتها إلى روح
ّ
ّ
تتصدع على أبواب الرمق األخير.
تتمزق،
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قصائد

صرخة يعربية
|

|

�ساجدة املو�سوي

ٌ
صمت مطبق
الخوف على هامات األرض
أجنحة
ليس سوى
ِ
ِ
ُت ّ
صفــق
وحفيف األوراق الصفر على جثث األيام الثكلى
ِ
وغراب ينعق
ٍ
ُ
ّ
مازلت أسري الحزن وأنشج  :يا وطني
وبأفق الغيب ّ
أحدق
ِ
ُ
أتأمل حزن الشمس يغطي البحر
ً
ٌ
أسئلة حيرى تتفتح صامتة
بعيون تنطق
ٍ
ألف سؤال وسؤال يجعلني
في ّ
الحاضر أغرق
يم ِ
ِ
وأصيح بأعلى صوتي ألف ( لماذا ) ...؟
َّ
َ
صمت الدنيا
ألمزق
كيف ؟ ...لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟
ُّ ّ
ُ
العربي بكل مكان ٍ يهرق
دمـنا
ُ
ومنازلنا منذ سنين تحرق
كيف ...؟ لماذا.....؟؟؟؟؟؟؟
كل العالم يبني
وبالد ُ
ُ
العرب ُت ّ
دمـر
ِ
ُّ
العالم يهنأ
شباب
كل
ِ
ِ
ُ ُ
ّ
يشيـ ُع أو يؤسر
رب
وشباب الع ِ
ُّ
ُ
العالم تسعد
نساء
كل
ِ
ِ
ُ
ُ ُ
رب تـشرد
ونساء الع ِ
ُ
الحقد علينا
ولماذا
ٌ
حقد أعمى  ...أسود ؟!
***

أسئلتي تتناسل حولي
َ
ُّ
سأجز جدائل صمتي
أحتاج إلى أن أصرخ في وجه العالم أجمع
ُّ
األرض األربع
جهات
وأهز
ِ
ِ
أحتاج إلى تكسير الصمت بفأس الصرخة
يا مظلومين...
ويا محرومين
َ
فقراء بالد العرب
ويا
ُ
ُ
رب أوطاني من الشام لبغدان
(بالد الع ِ
يمن إلى مصر فتطوان )
ومن ٍ
نجد إلى ٍ
هيا فلنصرخ
بلغ السيل زباه
ماذا ينتظر الماشون وراء سراب األخبار ؟
ماذا ُ
يطلع من ُسحب القار
ُ ّ
الذل ُ
وغير العار ؟
غير
ُ
الرمل
خارطة
الشمس على
أشرقت
ِ
ِ
ُ
َ
وبان السارق والمسروق
ُ
َ
بان الحارق والمحروق
ُ
والقاتل والمقتول
ُ
الجرم بنا واضح
والطمع الوحشي بدا فاضح
بعد فلسطين تساقطت البلدان
وجوامعنا
شوارعنا ...وموانئنا...
واحترقت كل
ِ
ِ
ومدارسنا
ومزارعنا...
ِ
ِ
ُ
يا من غررتم اصحوا
ُ
شيطان الكرسي
يا من ّورطكم
أفيقوا
يامن ُه ّجرتم عودوا
مسكًا بالتربة يا أهل األرض
مسكًا بالغير ِة يا أهل العرض
مسكًا بالوطن المذبوح ...
لنوقف عيد الذبح
ِ
مسكًا بالراية يا أسياد ويا أوالد
ويا أحفاد
فلنصرخ ولنصرخ في وجه الردة
في وجه الداعين لبيع الدار وأهل الدار
في وجه العمالء التجار
في وجه أفاعي االستعمار
في وجه سماسرة العصر
ّ
وعبــاد الدوالر
فلنطلق صرختنا الكبرى
قبل فوات الوقت
ّ
وذل العار

كبرياء
 -لبنان

إلى أهلي المقاومين
ُ
ُ
والصباح ،والجنوب
الصقر ،
والصبر والسنين
ظاللهم تحكي اليقين
في البلد األمين
يا فرحة الحزين
الثعلب الماكر واللصوص في الكمين
فليهدل الحمام
وليرفع الجبين
في البلد األمين

حماقة

ُ
حمقاء تلك القافلة
حمقاء والرمال ماثلة
ُ
حمقاء،
ٌ
شاهد على الطريق
والمآل
ُ
والنار ،والرماد ،والحريق
وكل هذه الحدود
وما ُ
تدير من قيود
ُ
ُّ
فكل ماجاءت به عواصف الحصار
مضى مع الغبار!..
ميالد
ُ
أطلق قلبي ،وأصيح
الله ُ
نور ا ألرض والسماء
ومبعث الرجاء
ومن دم الشهيد والجريح
ينبعث الهواء والضياء
وفوق جبهة المدى البعيد
ميالد نجمة
يبوح بالجديد
ُ
وآية الوليد
تفيض بالسناء
وتزرع الرجاء
موقف
ُ
األرض لي
وما عليها من تراب
من شجر ومن صخور
وما عالها من هواء
األرض لي،
وديكنا  ،حين يصيح
يقول:
هذي األرض لي
َ
والنبي ،والمسيح
شه ُد الله عليه،
ُوي ِ

*غزة 2009

َّ
مر الفرنجة َّ
علي منذ ألف عام
قاتلتهم
واألهل من حولي صهيل وغمام
َّ
مر التتار والطغاة والركام
قاتلتهم
ولم يكن ما بيننا الكالم والحمام
َّ
مر اليهود ،والرمال صهوتي،
قاتلتهم.
ُ
ولي من الزمان عوسج الظالم
لكنما المكان /شريان دمي/
قاتلني
فاجأني بجمر ٍة
َ
وقال :من أجل السالم!

حممود نون
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رؤيـا وتجليـات
|

حممود الوهب

يحصل للمرء ،أحيانًا ،أن تتوه منه الجهات ،أو تنعكس في
بوصلة رأسه !..لكن ما حصل معي ،أو ما يحصل لي اآلن تحديدًا ،أمر
َ
آخر تمامًا !..فرأسي لم ُيفتل فقط؛ بل كأنما أخذه أحدهم بيدين
قويتينّ ،
ورجه رجًا عنيفًا ،فخلط محتوياته بعضها ببعض ..ما
جعل مدوناته تتداخل ،وتتمازج فيما بينها إلى درجة أنني لم
أعد معها قادرًا على تمييز األمكنة من األشياء من الناس!..
ّ
هل أخطأت المكان حقًا؟! ولكنني دخلته مع جماعة اإلعالميين
أنفسهم ..فما زلت أذكر ذلك جيدًا ..وها هي ذي القاعة تبدو،
ِ
ُ
ُ
وقد ُه ِّيئت لما هو مطلوب تمامًا ..فتلك المنصة الرسمية ،وعلى
طرفها يرقد علم بالدي ،يقابله على الجانب اآلخر من المنصة
ِ
العلم األمريكي الذي يبدو معتدًا بـ«عجقة» نجومه وألوانه !..ولكن
ما الذي يجري خلف المنصة؟! وكيف يسمح عريف الحفل لنفسه
ّ
يتحدث عن أمسية شعرية؛ بل كيف له أن يتجاهل المؤتمر
أن
َّ
الصحفي الرسمي الذي دعينا لتغطيته ..ثم ما شأن هذه السيدة
ّ
التي اعتلت المنصة ..هيئتها تذكر بالشاعرة نازك المالئكة .بل
ً
هي نازك ذاتها! إذًا قد أخطأت المكان فعال!
قصيدتي اليوم ،تقول الشاعرة ،أوجهها إلى زميلي الشاعر
الذي ما يزال يقتفي أثر الشعر القديم البليد! تنظر ّ
إلي بإمعان!
«ما دخلي أنا بالشعر..؟! أنا صحفي يا سيدتي !..وما جئت إال
لتغطية المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء بالدي وضيفه الكبير».
هذا أوان الغضب ،فاغضب!..
«اغضب أحبك غاضبًا
في ثورة مشبوبة وتمزق.»..
«أبغضت نوم النار فيك ،فكن لظى،
ّ
متحرق»..
كن عرق شوق صارخ
***
ً
يصفق الجمهور طويال ..أصفق معه ..نقف جميعًا لدى
دخول الرئيسين القاعة ..يعلن عريف الحفل عن بدء المؤتمر
بالنشيدين الوطنيين ..الشاعرة ال تغادر المنصة ،تزاحم
القادمين على المكان ..تعيد مقطع قصيدتها مرات ومرات..
تلتهب مشاعر الحاضرين وعواطفهم ..تبح حناجرهم من الصياح
والتأييد ..يرفعون الشاعرة على األكتاف ،يحملونها مثل راية
أو علم ،يندفعون بها في مسيرة حاشدة هائجة !..ألحق بهم..
ّ
نطوف في المدينة ..يغمرني فرح عظيم ..ما أجمل شوارع بغداد!..
يحملها دجلة على كتفيه المبللين ويمضي ..نتوقف جميعًا عند
ُّ
شجرة نخيل عتيقة ..تستند الشاعرة إلى ِجذعها ..تهزه ..تساقط
الشجرة على الجمهور من جناها الشهي ..بعضهم ّ
يهم بالتهام
ّ
الرطب ..تحذر الشاعرة بحركة من يدها ..تعود إلى الشعر فتنشد:
«أماه
وحشرجة ودموع وسواد
أماه
وانبجس الدم ،واختلج الجسم المطعون
أماه
ولم يسمعها إال الجالد.»..
تصمت ..تتوارى في الشجرة أو خلفها ..يعتلي الجالد ظهر
المنصة ،يشهر مديته ّ
الملوثة ..ويصرخ في اعتزاز وابتهاج:
«العار..
مزقنا العار
ورجعنا فضالء بيض السمعة أحرار»!..
يشير إلى باب الخمارة المفتوح في طرف القاعة ..ينادي:
«يا ّ
رب الحان
هات الكأس!..
ناد الغانية الكسلى العاطرة األنفاس!..
َ
أفدي عينيها بالقلب وباألقدار»!..
***

تتمايل الصفوف المحتشدة ،تأخذ أمواجها الهائجة في
التدافع ..يكثر اللغط وي��زداد الهرج والمرج ..تتداخل أصوات
الناس فيما بينها وترتفع ..يطول الجدل بين طرفين متضادين
ويمتد ..تجف األلسن من كثرة األخذ والرد ..تتوجه إلى النهر..
ّ
كتل من الحديد الملتهب تسبح في الماء ..يتخضب الماء باللون
األحمر!..
أين أنا؟ وما الذي يجري هنا؟ تخرج الحدائد من الماء ،تحمل
على رؤوسها كتبًا ومصاحف !..تحيط برجل مهيب يدعونه اإلمام..
ترتفع أصوات وأصوات ،تختلط فيما بينها وتتمازج:
إياك أن تفعل ،هو الكفر عينه ،إنها الخدعة ..احذر مكرهم
تجول عينا اإلمام في األفق ..يسحب آهًا طويلة ..ينفث مرارتها
ّ
كلها ..وبإشارة من يده يأذن لرسولهّ ،
ثم يعلن قراره
في الجهات
على المأل:
ال خيار أمامي ..محبتي لكم تفرض علي حقن دمائكم!
همهمات ودمدمات ..صيحات غضب ترتفع!
تدوي صيحة الداهية:
ّ
«أما أنا فال أخلع صاحبي»!..
ترتفع حدة اللغط من جديد ..يعودون إلى قتال شديد
قاس ..أطراف تتآلف ،وأخرى تتنافر ،ويغرق الجميع في سراب
من الغبار والدماء واألوحال.
***
يضيق صدري بالغبار ،تزكم أنفي روائح النفط والغاز ..تدوس
جسمي النحيل حوافر الخيل وخفاف الجمال ..تئن عظامي من
الوجع واآلالم ..أصرخ ،أصرخ ..ال أحد يغيثني !..القاعة غارقة في

صمت مديد رهيب !..حتى الشاعرة غادرت ..ال أثر واضحًا لها..
صدى صوت حزين يأتيني من البعيد ..البعيد:
«اغضب على الصمت َ
المهين
أنا ال أحب الساكنين»..
َّ
أنفض رأسي من عوالقه ..أدعك عيني ..أفتحهما على من
حولي جيدًا!..
***
ّ
عريف الحفل الرصين يمكن سيديه من امتطاء المنصة..
يبدأ األول بتقديم ضيفه بضحكة واسعة تباعد ما بين شدقيه
الهائلين ..تندفع أسنانه الوحشية المريبة إلى أمام ..الضيف
هو اآلخر ،يرسم على وجهه شكل ابتسامة ،يتحدث االثنان عن
نشر«الديمقراطية» و«حقوق اإلنسان» وعن محاربة «الديكتاتورية»
و«اإلره���اب» .ويستفيض الضيف في شرح النتائج العظيمة
ّ
«للفوضى الخالقة.»!..
***
أستجمع ما تبقى ّ
لدي من قوة ،أحاول إخراج نفسي من حفرة
بدت عميقة جدًا ..أنفض الغبار عن ثيابي ..أخطو باتجاه الشجرة،
ّ
أركن إلى ظلها وإلى النسائم الرطبة التي تهب من جهة النهر
القريب ..وحيدًا أجلس تحت أغصان الشجرة الحانية ..أمد يدي
باتجاه رطبة شهية ..حفيف صوت يهمس لي:
هي الحياة تمنحك نبض روحها ،فال تتردد ..هي الفرصة
يعصرك الندم ..ما أقسى أن
تواتيك العمر مرة ،فاعتصرها أو
ِ
َ
َ
ُ
سرير القهر ..هاهي ذي الحياة تأتيك مثل مهرة
الندم
يشاطرك
أصيلة ،فكن فارسها المنتظر .هذا أوان الدخول في العذوبة،
ً
ّ
لتتعمد بالريح بطال يجوب رحاب
فلتمتط هذا المتن اللدن..
العالم ..يصعد أعالي السموات !..هيا ..فلتقم ،لتمنح هذا الوقت
البارد شحنات النار ..قم ال تنتظر ماردًا ..أنت المارد المنتظر!..
***
يختم الضيف حديثه باإلشارة إلى المنجزات الهائلة..
المنجزات التي حققها جيش بالده ..أبحث عن شيء ما ..أحاول
معالجة االفتراء والضجيج والفوضى ..ال أجد غير فردة حذاء ..فردة
غريبة الشكل والحجم ..فردة نمرتها أربع وأربعون !..تأخذها يدي
ِّ
ّ
بقوة ..تقذفها بالوجع المتراكم كله ..تتبعها باألخرى ..سهمان
ّ
يحلقان في فضاء القاعة ..قاعة الشرف ..يكسران بعفويتهما
أطر المراسم وأصول الدبلوماسية ..صاروخان عراقيان عيار ،44
ّ
صاروخان عراقيان بال تهذيب ،وال تحضر ..صاروخان ينتميان إلى
األسلحة المفقودة ..أسلحة الدمار الشامل!..
***
أجهزة اإلعالم المختلفة تبث خبرًا غريبًا يتلقف العالم الخبر..
تنسجه األلسنة خرافات وأساطير ..يثير الخبر الدهشة واالرتياب..
تبث الفضائيات صورًا عن طفرة نادرة الحدوث ،تقول ّ
بأن طاووسًا
قد ّ
تحول إلى جرذ !..وفي التفاصيل واألسباب:
ّ
المتحول،
يؤكد واحد من علماء الطبيعةّ ،أن الجرذ أو الطاووس
كان قد ابتلع ،أكثر مما ينبغي ،جرعات من الدم والنفط والجثث،
ّ
واضمحل عرفه ومنقارهّ !..
لكن علماء آخرين نفوا
فتساقط ريشه،
ذلك األمر؛ إذ عدوه نوعًا من األخيلة والتهويمات التي يشتهر
بها عالم الشرق.
***
بعض مراكز الرصد واألب��ح��اث العلمية تسجل للصحفي
العراقي منتظر الزيدي براءة اختراع سالح جديد ..سالح خطير
ّ
وفعال ..ويضيفون ملحوظة صغيرة تقول:
ّ
يحظر استخدامه في الحروب عمومًا ،وضد البشر خصوصًا..
إال في حاالت ضيقة ومحدودة جدًا( ..كأن ال يوجد ،أو ال يناسب
سالح غيره)!..
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ُ
بعينيك
سأحرث قلبي
ِ
|

علي جمعة الكعـــود

تقرير عن مزرعة ديبالند األمريكية
للخنازير في ضواحي نيومكسيكو
|

ُ
سأحرث
بعينيك
قلبي
ِ
فانتظري
عند قارعة ِّ
الحب...
تصح ُ
ّ
ّ
ـرت...
إنــي
ّ
نداك
رشــي
ِ
على رمل روحي...
خذيني بعيدًا
الخصب...
إلى جهة
ِ
ّ
لمــي
َ
دفاتر وجدي...
َ
اغرسي فرحًا
ّ
ضفــــة قلبي...
عند
الـثمي شفتي
ً
واصلبيني قليال
ناهديك...
على
ِ
ّ
ذراعك
ومدي
ِ
يتوســــدها ُ
َّ
البوح...
كي
ٌ
ّ
وحيد
إنـــي
ُ
أجاور
ّ
همــــًا يالزمني
مثل ّ
ظلـــي
َ
وأكثر...

ّ
باكك...
هــزي ِش ِ
ُ
ّ
علقت
إنــــي
ولم َأر إنســـًا
ّ
يسمــــي ّ
علي...
اكــتبيني
اللغات
بكل
ِ
َ
ّ
ـاك أن ت َدعي
وإيـ ِ
الموت...
لغة
ِ
ُ
أحفظــها اليوم
حزن...
عن ظهر ٍ
ّ
أرد ُدهــا
ّ
وترد ُدني...
كفكفي وجعي
الحالمات
بأناملك
ِ
ِ
ُ
سأحرث
بعينيك
قلبي
ِ
فانتظري
في ٌ
لم يعد ّ
جمر
َ
ألنفث
َ
يتصاعد
كي
ُ
القصائد
وهج
ِ
عبر فضاء جنوني.

السيد م رئيس الهيئة العليا للصحة الوقائية في األمم
المتحدة:
بناء على تكليفكم لي برئاسة لجنة التحقيق بموضوع
أنفلونزا الخنازير نرفع إليكم التقرير التالي:
الخميس  9نيسان .2009
قمنا بزيارة وزارة الزراعة ،وتعرفنا إلى عدد المزارع
المرخصة لتربية الخنازير وموقعها وعدد الخنازير في كل
ً
برنامجا لزيارتها الواحدة تلو
منها .قمنا بجدولتها ،ووضعنا
األخرى مبتدئين من األكبر.
الجمعة  10نيسان
بدأت جولتنا الميدانية :فزرنا أكبر مزرعة لتربية الخنازير
في المكسيك .في حقيقة األم��ر لم تكن مزرعة بقدر ما
ً
كانت قرية نموذجية .شاهدنا كتال سكنية عدة للعمال
ً
البالغ عددهم  312عامال .وبناء خاصًا بالموظفين اإلداريين
ً
البالغ عددهم  98موظفا ,وهناك مستوصف ذو قسمين؛
أحدهما خاص بالعمال والثاني خاص بالخنازير .هناك بناء
خاص بالمدير العام .وعلى بعد مئة متر من هذه األبنية تقع
ً
خنزيرا .وهناك حدائق لترفيه
المزرعة التي تحوي 5693
العمال ومالعب .وغابة لترفيه الخنازير.
رئيس العمال الذي عرف بمهمتنا ضحك وقال لنا :أعتقد
أنكم تضيعون وقتكم يا سادة ،فهؤالء الصغار الطيبون
الذين أعاشرهم منذ عشر سنوات ال يقدمون إال الخير للبشر،
وال يمكن أن يقدموا ما ال يملكون ،وال أن ينشروا ما تزعمون.
زوجة أخي استبدلوا دسام قلبها المريض بدسام قلب
خنزير ،فتماثلت للشفاء فورًا .وقال لي عمدة قرية كوباتشو
بأن أحد العاملين عنده صار يرى سم اإلبرة بعد أن خاطوا جرح
عينه بالخيطان الطبية المصنوعة من أمعاء الخنزير.
وكان يناقشنا بحماسة نادرة جعلنا نشكك إلى بعض
الوقت بجدوى الطرائق الطبية المختبرة والمجربة ،فلم نأبه
لكالمه ،ولكن...
السبت  11نيسان
قمنا بجولة بين الخنازير بمرافقة طبيب المستوصف
وأجرينا لها الفحوص الالزمة ،وأخذنا عينات الدم إلجراء
التحاليل الخاصة بالمرض.
األحد  12نيسان
أجرينا الفحص السريري والمخبري لكل العاملين
والموظفين في هذه القرية .هناك عامل واحد كان قد قدم
إجازة منذ ثالثة أيام إثر إصابته بتعب في جسمه وارتفاع
حرارته ،وذهب إلى بيته في المدينة لقضاء فترة النقاهة
هناك .ولدى سؤالنا عن هذا العامل أخبرنا العمال القريبون
منه أنه بدا عليه الزكام منذ أسبوع.
لم تظهر نتائج فحص الخنازير أية إصابة ،وكنا على
وشك مغادرة المزرعة متوجهين إلى مزرعة أخرى لوال ظهور
ثالث إصابات بين العمال .األمر الذي استدعى نقلهم إلى
المشفى ً
فورا.
االثنين  13نيسان
تم إعادة الفحص المخبري للخنازير بطريقة أكثر دقة.
رئيس العمال اعترض على إعادة الفحص وقال لنا :إنكم
تزعجون هؤالء الصغار بفحوصكم المتكررة .ال بد أن العامل
الذي يرتاح في بيته اآلن هو من نقل المرض لرفاقه ،لذلك
أرى أنه من األجدى أن تذهبوا إليه بدل أن ترهقوا هؤالء الذي
يقدمون لنا صمامات قلوبهم.
التحاليل التالية أظهرت بداية إصابة قطاع كبير من

جرج�س حوراين

العمال بالفيروس H1N1األم��ر ال��ذي جعل الدكتور س
يظن أنه فيروس الخنازير ،فأصر على إعطاء اللقاح الذي تم
تحضيره في فرنسا وهو لقاح قيد التجربة.
الثالثاء  14نيسان
بدأت تظهر وفيات بين الخنازير من الدواء ،نفق عشرون
منهم .غضب رئيس العمال جدًا .واتهم اللقاح بإحداث هذه
الحاالت من الموت المفاجئ في المزرعة ،قال لنا :كانوا بصحة
جيدة كما تبينتم ذلك من الفحوص التي قمتم بها .لقد
نقلتم لهم المرض بهذا اللقاح .إنكم تتحملون النتيجة.
األربعاء  15نيسان
مات  900خنزير .وهنا بدأنا باستخدام األدوية من زمرة
دوائية جديدة تقوم إحدى الشركات الدوائية بإجراء األبحاث
عليها .وألنها سيطرت على الحالة المرضية فسوف تقوم
الشركة بإنتاج كميات كبيرة منها وتعميمها في األسواق.
الخميس  16نيسان
ً
ً
اجتماعا طارئا تم فيه مناقشة الوضع الراهن،
عقدنا
خاصة مع ظهور إصابات جديدة بين العمال .اقترح السيد
ج زيارة العامل المجاز في بيته لمعرفة حالته المرضية بدقة.
الجمعة  17نيسان
قمنا بزيارة للعامل .كان يسكن في حي سكني بعيد عن
ً
جنوبا.
العاصمة حوالي  178كم
ً
كان مفاجئا لنا ما أخبرنا إياه أهل الحي عن موت خمسة
من قاطني المبنى الذي يسكنه هذا العامل ،ونقل العديد
من السكان إلى المشفى بحالة صحية سيئة.
كانت حالة العامل سيئة هي األخرى .تأخرنا حتى عايناه،
ألن أحد أقربائه وقف فوق رأسه والبخور في يده ،وقرأ عليه
المزمور الخامس والعشرين ،ثم المائة والخمسين ،ثم تال
عليه صالة طويلة ،ودار حوله وهو يحمل شمعدانًا .انتظرناه
حتى أكمل عمله فأجرينا التحاليل المخبرية وقمنا بإعطائه
الدواء ,لكن ذلك لم ينفع .لقد مات هذا العامل بعد ساعات.
نتيجة التحليل أظهرت وجود الفيروس  H1N1على نحو
متكاثر.
عندما كنا في الشارع نفسه حملت إلينا األخبار بتفشي
“فيروس الخنازير” في هذا الحي.
سيدي رئيس الهيئة العليا للصحة الوقائية في األمم
المتحدة”:
آخر ما اتفق عليه أعضاء اللجنة أن الفيروس من هؤالء
البشر الجهلة الذين يلقون التهم على الخنازير .إنه فيروس
ّ
الحقد فقط هو الذي حل على الخنازير ،أما الفيروس األصلي
فعند هؤالء.
واقتراحنا األخير هو أن تحموا الخنازير من هذا الحقد.
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أ
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َن ٌ
هذيان عاب ٍر
زوات من
ٍ

ُم�صطفى َقا�سم ع َّبا�س

ٌ َّ
ٌ
وكـوكـب يتراءى
بـدر أطـل ,
َ
أضاء
سـمـاك
المحبة فـي
وسنا
ِ
ِ
ُ
َ َ
وحدائق ِّ
القديـم تـز ّيـنت
الحب
ِ
ُ ُ
َ
ـداؤهـا قـد َ
األرجاء
أطرب
وح
ُ
طيور طفـولتـي
فبروضها صدحت
ِ
ُ
جومها َّ
َ
َ
ون ُ
مساء
صبـاح
شعـت
يا َ
الكلمات تخرج من فمي
أعذب
ِ
ً
ُ
َ
وت ُ
وهناء
زهـر ِرقــة
ذهـبًا,
ُ
ُ
بـحور الشـعر حين نثرتها
فاحت
عطرًاَ ,
َ
فع َّبـق ُ
األجواء
نشرها
أدبـي وأشـعاري أمامـك ترتمي
ً
تذوب َح َ
ُ
ياء
خجال ,وأقـالمي
ُ
َ
الدمـع َ
مـحبة
عقـد
نظمت
فلذا
ٍ
َ
دب ُ
القـريـض َ
وإليك ّ
وفاء
جـت
َّ
ّ
ـان ُجل مدائحي
ولوجهك الفـت ِ
أهديـك ,يـا من ُتمطرين َع َ
طاء
ِ
ُّ
ُ
نطقت بـها فكل مشاعري
ماما..
ًّ
ً
َ
وإبـاء
وقفت جـالال ,عــزة ,

|

ً
إن غاب ُ
بدر ِك تارة عـن ناظـري
ً
َ
َ
سوداء
يغـدو نـهـاري لـيـلـة
دنياي ع ُ
شـت بق َ
يع ٍة
غبت عن
َ ِ
ِِ
أو ِ

...

ُ
أرش ُف َ
ماء ؟!
البيداء
هل في ثرى
ِ
َ
الـمـداد إذا جـرى
ال بارك الله
الشعر فـيك َ
ُ
رثاء
شـعرًا ,وكـان
ِ

ـاه يـا ّأم ُ
ّأم ُ
ـاه  :ما ٌ
قـمر بدا

...

بل ذاك ُ
وجهك ّ
َ
الظـلماء
بـدد
ِ
َ
َ
ونبـع ِودادها
يا زهرة الدنـيا ,
ً
َ
فيحاء
يا جـنـة فـي روحـنـا
َ
لطفلك أن يصوغ قـصائـدًا
أنى
ِ
َ
فضلك؟ َمن َي ُ
سماء؟
روم
وصف
في
ِ
ِ
َ َّ
يؤدي حـق ُه
يثني عليك ؟  ..فلن
َ ُّ َ َ
هور ثناء
حتـى وإن نـظـم الـد
َ ّ ٌ
مـودة
علمت ِنـي أن الـحيـاة
ِ

ُ
أماه  :أمنيتـي بـأن أبكي دمـًا

ُ
ُ
الدموع إذا جـرت
وتكاد تغرقني
َ
األشياء
ُحمرًا  ,فلم َأر ـ ِّأم َي ـ
ُ
..أملي بأن تمضي الـحياة وال أرى
نعـشًا ألمـي ُيحـزن األرجــاء
أناس تحـت أطباق الثرى
كم من
ٍ
لكن َ
غـدوا لـصنيعـهم أحيـاء!
كم مـن أنـاس ّ
شيـدوا بقلوبنا
َّ
وطنًاّ ,
الشغاف خ َ
ـباء!
وشدوا في
ِ
ً
ُ
ُ
والـحنان َيحـوطني
أأعود طفال
ُ
والعطف عند النـوم صار غطـاء؟!
أصحو على همس ِب ُحضـن دافئ ٍ

ً
َ
بـيضـاء
وأرى بثـغـرك بسمـة

هل تسمحيـن بأن ُأ ِّ
قبـل ُمطـرقًا

خلدون عماد رحمة

َ
يدك التـي تتجاوز الـجــوزاء؟

يا مـن أرى فـي وجـنتيك َب َ
هاء
ُ
َ
َ
بـكاء
فر ِو ُّي قـافيتـي يفـيـض
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ُ
أمي....وأرجـع للطفولـة باكيًا
عهـدًا مـضى طهرًا  ,وفاض َ
نقاء
ُّ
ال َّ
هم ُيقلقنـي  ,يقض مضاجعي
َ
َ
َ
صفاء
بل عـال ٌـم مـأل الـحـياة
َّ َ
ُ
أماه  :مـا ُس ُح ُب القصيد تألفت
َ
إال ُلت َ
سـناء
ـمـطر فـي ُربـاك
ُ
َ
الزمـان بأن مثلك لم يكن
شهد
مرك ُ
َ
أمضيـت ُع َ
وسـماء
أبحرًا
ِ
ً
أراك كئيبة
إن ساءنـي زمنـي ِ
َ
تلـك العـيون د َ
ماء
تبكيـن مـن
ِ ِ
ً
َ
َّ
أوحل بـي َسقـم أراك مريضة
َ
السـقـام َع َ
تتـجرعـين مـن َّ
ناء
ُ
ّرب ُاه  :فاحفظ َمن إذا فارقتها
ً
َ
ُ
وشقاء
فالعـمـر َيمضـي لـوعـة

ُ
َّ
الت ُ
ياه
بالرموز وأنا
المأهولة
وحدي أزاول تكوين صيرورتي
ِ
ِ
ُ
وم َ
ٌ
بحر َ
والتأويل ٌ
الم ُ
والداللة َ
ُ
ضائع في
أبد
دع ِاة التأويل
بين الرمز
ِ
ُ َّ
المصفى من الكالم ،التأويل تبغ ال يحترق إال بنار
سرمد المعنى
ِ
المستحيل ،التأويل كائن زئبقي براق في أعالي التجريد المبهم
وماء دافق منفلت من عيون ألحان تؤلفها كمنجة الروح الكبرى.
َ
َ
َ
براكينها ُ
بالرموز على أغوار
الموشاة
أرحام تفجر
خالص إذًا من
ال
ِ
ٍ
ٌ
َُ
َ ٌ
َ
ُ
َ
َ
ُ
عقلي .،تنتابني شهوة فياضة بالشغ ِف المجنون تتغلغل الرغبة
ِّ
الحق َ
َ
الج َ
موح ُة َ
دون الحقيقة ،وتنتفض الغابات في دمي
لرؤي ِة
الباطن ُد َ
األشياءُ ،أ ُ
ُلم َ
سة َ
بحر
الظاهر في ُهيولى
ون ظاهر ِه
الم ِ
ِ
ِ ِ
َ ِ
َ
المعتمات ألت�لأأل َ
ُ
الرغبات ُ
السطوح واألعماق،
بين
أنصهر في
ِ
ِ
ِ
ُ ّ
َ
إال َجسدًا ُمفرغًا من َ
ِ ِّ ُ
ظم
الع
وال أصل
ضالت أركب أعضائي على ُع ٍ
ُ
َّ
ُ
َ َ
ُ
َ
ُ
تك ُ
غافلني المشهد ويبعثني
هرب كلما انتبهت إلى
ي
ِ
الحقيقة ُي ِ
ُ
ٍّ
ِّ
بالغموض الوجودي فأركض مادحًا خالصي،
مترف
كينونة سر
من
ِ
ٍ
ِ
َ
ُ
تخوم الالوعي المأزوم،
الوصول إلى
دروب
ال شيء يفضحني في
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ٌ
ُ
َ
ُ
المهول ،ال أحد يبقر
االغتراب
يردع َمسيري في ردهات
شيء
ال
ِ
ِ
َ
ُ
َ
ُ
الفتاك كي أقطف َ
ثمار المعنى ،أتسربل من
بسيفه
طبل الالهنا
ِ
ِ
ُ
َ َّ
ُ
واألضداد ،والالطمأنينة
النقائض
المخنوقة ،أتملص من
قمصان َي
ِ
ِ
ِ
ِ
اغتسلت بنار َت ُوجساتي قبيل الحريق ..حريق رؤاي ،أنا الهاربُ
ِ
ِ
َّ
ِّ
ُّ
األض��واء وطافحة باللذة الشبقية
منهوكة
الخفي من كوابيس
ِ
ِ
ُ
ُ
تل
لرقصة أفعوان حزين ..غادرت َجسدي األول وتربعت على ِ
قمة ٍ
َ
أغنام التاريخ َ
ُ
َ
نايه السكران،
وراء
يجرجر
وقور
راع
سحبة ِ
ِ
ٍ
ُ ٍ
وعر مثل ٍ
ُ
بهدوء المرتقب فأرى
االنتظار
صخرة
على
وأرتكن
نفسي
جالس
أ
ِ
ِ
َ ُ َ ُ
َ
ساعديه
غياهب أجهلها يحمل على
رحلته في
شبحي عائدًا من
ِ
ِ
بقايا َجسد كأنه جسدي فأضحك وأهمس لنفسي ما أحلى نزوات
الهذيان العابر إنه ليل مريب تبرق فيه شمس األمل.
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الشــهـداء
|

ما كان

عبدال

|

هم الشهداء أكرمنا جميعا
فقد ضحوا بغالية الحياة

أال يا أيها االخوان إني
ونحالين كم شهداء أهدت

أرى في الحق ً
بابا للنجاة

إلى الدنيا محبين الحياة
وجادوا بالنفيس وكل مال
وما أبقوه من أجل الحياة
وما هربوا وال ابتاعو ً
متاعا
و ال عدوا أليام الحياة

سعوا في صد غدار لعين
أتى يسعى لتحطيم الحياة
فأبلوا في القتال بكل بأس
يريدون الدفاع عن الحياة

ً
احتسابا
نداء الله قد لبوا
فنالوا خلد ما بعد الحياة

حموا اهل الحمى بعظيم فعل
ً
خصوما للحياة
به ردعوا

وال أرضى الحياة بعيش ذل
ً
خضوعا للطغاة
ولن أرضى
وأدعوا كل ذي حق ليسعى
لنيل حقوقه قبل الوفاة
ألن الموت آت ذات يوم
ً
لنصبح فيه بعضا من رفاة

هم األحياء ما ماتو بموت
وإن غابوا عن الركب الحياة

ليحيا الناس في أمن وسلم
وطاروا صوب خالدة الحياة

بواسل في الكفاح بكل فخر
أولو بأس بوقت النائبات
صمودهم ألجل الحق أروى
ثرانا بالدماء العاطرات
هم األحرار ما خضعوا لظلم
وال انهزموا  ,و زادوا في الثبات
وال باعوا الديار لكسب مال
أمور فانيات
وجاه أو ٍ
أرادوا الله فاعتصموا بحبل
ً
به نالوا جنانا خالدات

ً
همو األبرار ما تركوا سبيال
لفعل فيه نيل الصالحات
طموحهم رضا الرحمن ً
دوما
وال يخشون لوم الالئمات
فضحوا بالحياة ألجل عيش
كريم في مراحل قادمات
بطبعهم التميز دون شك
فصاروا قدوة للكائنات

نعود إلى التراب كما أتينا
ونصبح دون ذكر في الفالة
ً
جميعا
أال هبوا بني قومي
لنعمل للدفاع عن الحياة
وندفع بالطغاة إلى بالد
أتوا منها إلفساد الحياة
ً
فعمرهم قصير الحبل حقا
وأمرهم ضعيف في الحياة
فشدوا العزم ال تهنوا ليوم
فإن الصبر نور للحياة

ً
شهيدا
سألت الله أن أغدو
ألجل القدس في يوم الممات

سيأتي النصر في رحم الليالي
ليبدأ بعده فجر الحياة

�أحمد علي ال�شمايل

ماكان َ
َ
كان
يجيء ُّ
ُ
ُ
األزهار
تحد ُه
وما

ُّ
عيد التفت ِح..
في ِ
ِّ
ليه بالندى،
كل ِ
ُ
ُ
العطر
اشتهاه
وبما

نفحًا وانتشار..
ُ
يديك
النهار على
يأتي
ِ
َّ
مفضضًا
وم َّ
ُ
بالشمس،
ذهبًا
ِ
َ
ُ
العصفور
ترسم قفزة
ِ
شجر،
شجر إلى
من
ٍ
ٍ
ٍّ
مسائي
صخب
إلى
ٍ
ونافذ ٍة َت َ
الم ُح
في جدار!..
َ
جئت
اآلن ِ
ُ
ُ
الفجر،
يجيء
كما

َّ
يل
مصحوبًا
برعش الل ِ
ِ
َ َ ّ
ركن ِظال
باألمنيات ت
أو
ِ
مويجات انبهار!..
في
ِ
َ
تشائين َ
المدى
وكما
ّ
شمس
يمتد من
ٍ
مطر
إلى ٍ
ليل
ومن ٍ
قمر،
إلى ٍ

ّ
القيود
ألوان
وتمضي كل
ِ
ِ
إلى انكسار!..
ماكان َ
َ
كان

ٌ
برق ٌ
قادم،
وأنت
ِ
ُ
ُ
سن
وعراء ح ٍ
َّ
يد ِه اإلزار!...
فر من ِ
أنت
يا ِ
ُ
ُ
ُ
أجمل ما تقول اللحظة
الجذلى،

ُ
الص ُ
مايقول ّ
بح
وأندى

كتبتها بمناسبة االفتتاح المرتقب لصرح الشهيد في بلدتي نحالين الذي يصادف في ذكرى إحدى مذابح القرية في /4 /13
ً
ً
 1989التي وقعت في رمضان المبارك بوقت السحور قرابة أذان الفجر .وقد أقامت القرية ً
تذكاريا جميال لشهداء القرية
نصبا
ً
ً
شهيدا ،إضافة إلى عدد كبير من الجرحى الذين سقطوا منذ قيام (اسرائيل) وبخاصة في أثناء المجازر
جميعا وعددهم ()22
المتكررة التي قام بها المجرم شارون على القرية في األعوام  1949:و1953و1954و1985و  1989و 1994و 2002وغيرها .وكان
أكبرها مجزرتي (1954/3/28سبعة شهداء) و(1989/4/13خمسة شهداء)ً .
علما بأن هاتين المجزرتين وقعتا عند آذان الصبح.

طيب
من ٍ
ومن شدو الكنار..
ِ
ُّ
َ
باب
مري كثيرًا قرب ِ
القلب
ِ
وافتتحي دمي،
فلقد َّ
تنه َد َّ
مرتين
َ
وكان خيطًا من غبار!!..
***
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بقية ..اخضرار
ّ
|

القاص

نهلة يون�س

بانهماك ...بلغ ح��دًا أصبح به واضحًا
لمن يراقبها تتابع أح��داث��ه ،رغ��م رفضها
وزوجها مشاهدته في منزل حرصا خالل
تربية أطفالهما فيه على الكثير من الحذر؛
ّ
أقله حتى تنتهي هذه المرحلة الخطيرة من
أعمارهم؛ وال تنكر أن صديقاتها أخبرنها
ّ
فأصرت على رفضها محتجة:
بمتعته؛
ـ ال أح��ب المسلسالت الطويلة فهي
تضجرني.
لكنها اليوم استثنائية في كل شيء،
مشتتة ،مضطربة ،أنهت أعمال المنزل بتذمر
مبالغ فيه ،مع النشرة المرافقة له:
ـ أعمل طوال النهار.
ـ لم أسمع كلمة شكر ،إال في عيد األم!
ـ.........
وليته ي���دوم ،دق��ائ��ق فقط .يعطيها
أوالدها كما معظم األطفال اليوم ،الهدايا مع
ّ
وضمة ،موشوشين خاللها
قبلة مستعجلة،
في أذنيها أن معداتهم تصفر ،ويوم العطلة
هذا ممتلئ بالمشاريع الصغيرة .ولطالما
تمتمت بعد ذهابهم:
ـ ال يهم ،أفضل بكثير من غيرهم من
أبناء أقارب أو أصدقاء يتكلف أوالدهم عناء
تمضيته مع أمهاتهم على مضض...
التحبذ ً
أبدا هذه المجاملة الثقيلة...
وكما العادة لم يسمع شكواها إال الجدران
الشاهدة عليها .بصمت الملول....
وتعلم أنها وحيدة! أما ما لم تستطع
تفسيره ،فهو ّ
ّ
النفسية المحطمة
سر الحالة
والمكررة إثر غياب زوجها المعنوي عنها.
تسمرت أم��ام شاشة التلفاز .بحثت
بين محطاته المتكاثرة كطحلب بحري.
وبعض من
عن شيء يهدئ توتر أفكارها،
ٍ
ّ
تمرد مشاعرها ،فلمحته ...لم يبهرها شعره
األصفر أو زرقة عينيه؛ إذ لطالما جذبها لون
الحنطة في بشرة رجل عريض المنكبين،
طويل الجسد ،لكنه اآلن بهرها ،بحاجتها إلى
كلماته وحنانه و..وأشياء تناستها أنوثتها
منذ شيب ،فدفعها كل ذل��ك إل��ى إكمال
مشاهدته ،لتضفي همسات البطل على
ً
ً
وجوعا لم تشعر به
روحها حزنا من نوع آخر،
ً
قبال ،ولم تصفر معدتها له ً
يوما ،ال ...األصح
خبرته لكن بكثافة أقل ،قبل الجوع العاطفي
وما فرضته وعورة األيام وملوحة المشاكل
الزوجية وروتينها القارس ...جعلت منها آلة
معدومة األحاسيس أو مؤجلة؛ هذا ما تأكدت
منه توًا حين هاجمتها بغتة تلك الكهرباء،
وبقوة ب��دأت تتسرب إل��ى كامل جسدها
مقلقة في طريقها شرايين تنعم بالهدوء
منذ اجتازها .هذا الركب ...ورحل إلى غير ....ال
ّ
يظهر ذلك ،حلقت في سماء البطل هنيهة؛
وراقبت عينيه ،فهمس بأذنيها ولهًا بكلمات
لم تعبر مضيقها (األذن) الدهليزي منذ أن
كانت ترهقه بها في بداية تفتح مشاعرها،
ً
مستعدا ً
دائما الستقبال المطر
ويكون هو
ً
ّ
المنسكب غزيرًا حارًا معجونا بعفوية تلك
المشاعر البريئة .وصخبها.
ضجيج ،ضجيج ...تمد يدها الخشنة.
ببطء تالمس يده ،تقبض عليها رغم الشاشة
الحاجز بينهما ،بسرعة طفل بلغ الجوع حده
في معدته الخاوية منذ أمد بعيد ،أو كطفلة
تدفعها عالمات نضجها لتلقف أي خطأ،
معلنة بداية السباق أو الرهان على بقائها
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صامدة أمام جل ما ستتعرض له من مغريات،
تمضي في طريقها على بعض ،إن لم يكن
كل ما اكتسبته من مبادئ نظرية ال تفيد إال
ّ
منظريها...
تذكرت فجأة أنه أسر كثيرات غيرها،
فامتعضت وسحبت يدها بتهور مراهق،
وك��ره��ت ال��ب��ط��ل��ةّ ،
ث���م اش��ت��ه��ت موتها،
ووصلت بها درج��ة الخيانة الزوجية على
حد مشاعرها ...أنها تاقت إلى أن يخرج من
التلفاز ليقول لها( :كم...أو ما زلت جميلة)،
ً
محببا لديها ،أبدًا،
لم يكن الفاصل اإلعالني
أما اآلن فقد شعرت كأنه مقصلة تقطع في
طريقها كل شيء له حجم أو قيمة ،وسألت
نفسها:
ـ لماذا نحب المستحيل ونخشاه في آن؟!
نلهث وراءه مهملين ما نستطيع امتالكه ،أو
أننا حقا نمتلكه....
مع نهاية الحلقة الحلم ،جاء صوت ولوج
المفتاح في قفل الباب مؤلمًا كمدية انغرزت
في ص��در أوهامها ،لتنبهها أنها تفعل
المستحيل وتفكر به .فانطلقت نحو زوجها
مسرعة ،لتغسل خطاياها ،وتهدهد بعضًا
من انفجارات الينابيع المنحبسة داخل
مللها( .حجارة ،مدية ،مقصلة ،انفجار ،تغيرت
طريقة كالمها فلم يكن العنف الكالمي
أسلوبها في التعبير ّ
عما يختلج داخلها ،لكن
ومن المؤكد أن أشياء كثيرة ستتغير )...هذا
ما تداولته مع أفكارها بحسرة ،وهي تضمه
بقوة.
أرادت أن تعترف له بما ارتكبت من
آثام في غيابه ،وكيف غافلت ثقته وأمانته
بحبها الجديد لمدة ساعة (مع الفواصل )...
بطال للحقيقة يسبقه وسامة وفتوة ...مدركة
أنها الطريقة الوحيدة؛ إذ لطالما ّ
حرمت على
نفسها االشتهاء ،وقتلت كل شيء يمكن
أن يثير فيها أية شهوة ،وإن كانت لنوع
ً
طعام أحبته قبله (زوجها) ،وأن تكون ملكا
ً
خاصا وغير متوارث له ،ونجحت حتى قبل
ساعة لسنوات ،وتعيش اآلن هول الصدمة
بذاتها؛ حيث أدرك��ت أن الجهاد النفسي
غير قابل لإلجازة؛ فال فواصل معه ،واآلن
أتخبره بالحقيقة ،أيسامحها ،يغفر تهورها
وم��راه��ق��ة شيخوختها ،وي���درك إهماله
لمتطلباتها؟! من قال إنها في الخمسين
ال تستطيع الحب ،وأن مرحلة اليأس تحرق
وريقاتها؟! ال شيء يجدب حتى التسعين
إال قدرة اإلنجاب فقط ...وفي أي عمر يمكننا
المغامرة؛ وإال فالجهاد حتى تطبق اليد
ّ
الخفية على روحنا!
جوعها أيقظها مرة أخرى .بحثت عنه لم
تجده؛ ويديها مفتوحتان للهواء؛ إذًا غافل
زوجها شرودها ودخ��ل غرفتهما ،لتفاجأ
بجسده الممدد على السرير وصوت شخيره
يتعالى ،حتى ص ّ��م فيها كل ش��يء سمع
ورأى منذ قليل ،مطفئًا في طريقه ً
قبسا أضاء
ّ
عتمة توبتها ،مخلفًا قصاصات بدأت تحرق
اليابس ،فاستعرت كثيرًا حتى أجهزت على
أي أمل في اخضرار ،خالل طريقها العجلى
إلى....ال شيء!!

عبد الباقي يو�سـف

منذ سنة ونصف تلح عليه الفكرة دون أن
تنجح في إقناعه ليباشر كتابتها ،وكلما يتهيأ
لحمل القلم ينتابه شعور بأنها لم تأخذ وقتها
وحقها من تأمل وتفكير ،حتى تصبح ناضجة
تستحق أن تكون القصة التاسعة التي يكتبها
في حياته.
عندما بلغ الخامسة والثالثين من عمره ،أنجز
كتابة أول قصة استغرقت منه سنة ونصف من
االنتظار والمراجعات والقراءات المتعددة.
يوم ذاك وعندما أدرك بأنه فرغ منها كليا
وأنها لم تعد بحاجة ألي لمسة أخرى ،أرسلها إلى
إحدى المجالت الثقافية الفصلية المشهورة التي
تخصص في كل عدد صفحات للقصة القصيرة.
أرسلها دون أن يتوقع أن هذه المجلة المعروفة
ستقوم بنشرها ،ودون أن يتتبع صدور أعدادها،
لكن المجلة وبعد سنة أرسلت إلى عنوانه نسخة
تحتوي على قصته منشورة مع رسالة ثناء من مدير
التحرير.
في تلك اللحظات راوده شعور بأنه ترك أثرا
أدبيا على صفحات هذه المجلة ،وأن اسمه بات
ً
جزء ا من تاريخها ،وصار كلما يراها في المكتبات أو
يسمع بها يتذكر قصته التي أخذت ست صفحات
منها.
عندئذ بدأت ت��راوده أفكار عديدة لكتابتها،
لكنه رأى أال يستجيب ألي فكرة ،خشية أن تكون
نتيجة رد فعل على نشر هذه القصة ،فيكتب
استجابة لرد الفعل الذي يحضه على تكرار النشر.
انتظر نحو سنتين حتى أحس بأن ذاك الحدث
التاريخي أصبح ً
جزء ا من الماضي ،ثم جاءت الفكرة
الثانية التي استغرق في كتابتها سنة وشهرين
هذه المرة ،وعندما فرغ منها رأى أال يرسلها إلى
المجلة ذاتها ،بل يرسلها إلى مجلة أخرى ال تقل
قيمة أدبية عنها ،وهي مجلة شهرية تخصص
كذلك صفحات في كل عدد للقصة القصيرة.
ً
ً
ليلة إرس���ال القصة ب��دا منهمكا ومرتبكا
كعريس يرتب الستعدادات الزفاف .كان يقرؤها
على زوجته وعلى ابنته الوحيدة ،ويعدل مايراه
بحاجة إلى تعديل ،إلى أن وضع القصة في مظروف
ً
صباحا نهض واتجه إلى
في وقت متأخر من الليل،
مبنى البريد قبل أن يذهب إلى عمله في مصلحة
ً
ً
زراعيا ،أودع
مهندسا
الزراعة التي يعمل فيها
الرسالة في إرسالية مضمونة واتجه إلى مكتبه.
بعد نحو ثالثة شهور أرسلت له المجلة نسخة
تحتوي على قصته منشورة برفقة لوحة تشكيلية
ملونة ،وأشارت في الهامش بأنه  /قاص . /
أحس باالعتزاز ألن المجلة أطلقت عليه هذه
الصفة ،رغم شعوره بأنه لم يبلغ مرحلة يكون فيها
ً
/قاصا ،/وص��ار يتذكر أسماء القصاصين الكبار
الذين يقرأ لهم ويشعر بشيء من الحرج ،يتذكر
القاص الذي يداوم على قراءة قصة واحدة له كل
أمسية قبل النوم منذ نحو عقدين من الزمن ،حتى
أنه في السنوات األخيرة أحضر جميع أعمال ذاك
الكاتب القصصية ،وهو يجد متعة بالغة في قراءة
قصة واحدة له قبل النوم بدقائق معدودة ،وعندما
ينتهي من قراءة أعماله القصصية كلها ،يبقي
الكتب في غرفة النوم كي يعيد القراءة مرة أخرى
دون أن يغير هذا الكاتب الذي اعتاد على قراءته
فقط في ذاك الوقت من الليل دون أي وقت آخر،
وهو كاتب يقيم في المدينة ذاتها التي يقيم
ً
فيها .أحيانا ي��راه مصادفة في الشارع ،فيقف
ويتأمل كل حركة تبدر منه ،ينظر إليه وهو يتذكر
كل تلك القصص التي قرأها له قصة قصة ،كل
تلك الجمل والعبارات التي كانت تثير دهشته.
تراوده فكرة أن يدنو إليه ويحظى ولو تبادل كلمة
واح��دة معه ،لكنه ال يجرؤ على ذل��ك ،وال يدري

بالضبط ما الذي من يمنعه ،لكنه يعود إلى البيت
ً
سعيدا وهو يتحدث لزوجته وابنته كيف أنه رأى
ً
ً
ً
سحريا .أحيانا كانت
ذاك الكاتب ،وكأنه كان كائنا
تخطر له فكرة ،ويشعر بأنه ال يستطيع التعبير
عنها بأسلوبه؛ فيفكر أن يحصل على هاتفه
ويخبره عن تلك الفكرة لعله يكتبها ،ومرة أخرى
يتردد ويكتفي بمتابعة قصصه الجديدة التي
ينشرها باستمرار في بعض المجالت ،وعندما
تصدر له مجموعة قصصية جديدة يسعى إلى
اقتنائها بأي وسيلة كانت ،رغم أنه يكون قد قرأ
غالبية تلك القصص منشورة في المجالت.
عندما باشر بكتابة القصة الثالثة ،كان قد
بلغ الثانية واألربعين من عمره ،بيد أنه هذه المرة
آثر أن يحتفظ بها دون أن يرسلها إلى أي مجلة،
ً
مصرا على فكرة عدم النشر رغم محاوالت
ولبث
ابنته البالغة من العمر عشرين سنة بالعدول عن
هذا القرار ،حتى أتت القصة الثامنة وبلغ معها
الخمسين من عمره ،فلم تتردد ابنته من أن تقترح
عليه جمع هذه القصص ونشرها في كتاب يخلد
هذه اآلثار األدبية ويحفظها من الضياع ،عندذاك
قال بأنه ال يفكر بمثل هذا األمر ،بيد أن ابنته وعند
قراءتها لخبر عن إعالن مسابقة للقصة القصيرة
تنظمها إح��دى المجالت المشهورة استطاعت
بمهارة أن تسطو على القصة ،وتأخذ صورة عنها
وترسلها خلسة إلى تلك المسابقة .
بعد م��رور ستة شهور على إرسالها للقصة
ونسيان أمرها ،وبينما كان والدها في عمله نحو
ً
صباحاُ ،رن جرس الهاتف ،وجاء
الساعة العاشرة
صوت امرأة تسأل عن أبيها باسمه الثالثي ،وتقول
بأنه فاز بالجائزة األولى لمسابقة القصة القصيرة
التي نظمتها المجلة ،وطلبت أن تخبره حتى يرسل
صورة عن جواز سفره كي ترسل له المجلة تذكرة
طائرة ليحضر حفل استالم جائزته.
ظنت الفتاة بأنها في حلم ،وعادت من جديد
تتذكر كيف أنها أرسلت القصة إلى المسابقة دون
علمه ،فلم تملك فرحتها ودهشتها ،وراحت تخبر
أمها الخبر الذي سمعته في الهاتف ،وما لبثت
أن اتصلت به تخبره النبأ .في البدء ظن أنها تمزح،
ألنه لم يرسل قصة إلى أي مسابقة ،فلبث إلى أن
انتهى الدوام دون أن يفكر باألمر ,لكنها في البيت
أكدت له الخبر ،وطلبت أن يسامحها على تجاوزها،
ألنها أرسلت القصة دون موافقته ،وعندما تأكد له
ً
مبتسما ،وكأنه يخبرها
ذلك هز رأسه عالمة السماح
بأنها فعلت ما كان عليه أن يقوم به ،ورأى نفسه
بطل حدث وقع بالفعل .في اليوم التالي وأمام
إلحاح زوجته وابنته اتصل بالمجلة وذكر اسمه
الثالثي ،فأكدت فوزه بالجائزة وقدمت له التهنئة،
لحظتئذ لم يجد ًبدا من الموافقة على السفر .
بعد يومين من وصوله بدأ الحفل ،وألول مرة
ً
وجها لوجه أمام الجمهور وكاميرات
رأى نفسه
التلفاز يقرأ قصته كما طلبت إليه لجنة المسابقة.
واآلن هاهي فكرة القصة التاسعة تراوده ،وقد
دخل حيطان الخامسة والخمسين من عمره.
ً
يشرد بها ط��وي�لا ،يقلب الفكرة على كل
أوجهها ،ي��رى بأنها ليست ناضجة ،يقرر أن
يتركها لعل السنوات القادمة تحمل له فكرة قصة
جديدة تستحق أن تأخذ مكانة قصـة تاسعــة.
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مع َ
الغـرب /تتمة/
أزمة الثقافة العربية ِ
والح َـوار َ
ّ
تكيفًا إبداعيًا مع مختلف
وتربويًا ،ليتكيف
متغيرات العلم والمعرفة المتسارعة والمتالحقة.
َّ
 -7تنمية روح النقد والبحث العلمي والقدرة
على التفكير ّ
الفعال.
 -8التركيز على الجوانب العلمية والتقنية.
والح َوار
سادسًا -النهضة الثقافية ِ
توفر الثقافة ّ
الحية شروطًا معرفية متجددة,
َ
للحوار مع اآلخر ,وتعمل على
تفتح آفاقًا واسعة ِ
تنوير العقول والقلوب.
وتشكل النهضة الثقافية ركيزة أساسية
الح َوار ,ألنها تعني إيجاد
ودعامة هامة من دعائم ِ
الحلول للتحديات المعاصرة على قاعدة الجانب
اإليجابي من ال��ت��راث العقالني (( .فالنهضة
الثقافية تتطلب فهمًا علميًا دقيقًا للثقافة في
عالقتها بالبنية االجتماعية السائدة .فضرورة
التغيير الثقافي الجذري تعني أن آفاق التقدم

بيننا وبين الغرب؛ تتعلق بغياب التوازن الثقافي
قد ُس َّدت أمام الثقافة السائدة)).
َّإن على الثقافة العربية – كما يرى المفكر والمعرفي.
َّ
الح َوار
الراحل عبد الله عبد الدائم – ((أن تتحرر من
فالفجوة الثقافية تترك أثرها على ِ
َ َُ
َ
ّ
ِّ
صراع االجتهادات والمذاهب وتتخلص من عقدة وتصدعه ,فتتسع الهوة بين األفكار والمفاهيم
والقيم والمواقف والرؤى ,وتتباعد المشتركات،
الغرب؛ وتفصل بين التغريب والتحديث)).
َ
َ
للحوار
وبذلك تنبثق ثقافة عربية نهضوية تجمع وتنأى القواسم ،ويضمحل الناجم العملي ِ
َّ ً
وفعاال بين الطرفين.
بين األصالة والحداثة ,وتشكل إطارًا منتجًا
ّ
للتفاعل الخالق مع ثقافة العالم الغربي وسائر
الثقافات َّ
المراجع والمصادر
السائدة في العالم.
وتعد النهضة الثقافية العربية بيئة خصبة
لنجاح َ
 - 1الحازمي ,د .منصور :ندوة الثقافة
الح َوار مع اآلخر,
الحوار مع الذات ,ومن ثم ِ
ِ
ً
ماهي ,جريدة الجزيرة ( السعودية )  ,العدد
فضال عن كونها قاعدة صلبة يستحيل اختراقها
 ,3700المحرم  1403هـ .
أو تجاوزها.
وهكذا فالعالقة وثيقة بين النهضة الثقافية
 -2إسماعيل  ,د .زكي محمد :األنثروبولوجيا
الح َوار الثقافي واإلعالمي مع الغرب.
العربية وبين ِ
َّ
َ
والفكر اإلسالمي ,شركة مكتبات عكاظ ,
الحوار القائمة حاليًا
ولعل أحد أهم إشكاالت ِ

الرياض.
 - 3شتا ,د .السيد علي :نظرية االغتراب ,
دار عالم الكتب  ,ط1404 ,1هـ1984 -م .
 -4مجلة العربي ( الكويتية ) ,العدد ,538
سبتمبر 2003م ,ص.11
 _5عبد الدائم ,د .عبد الله :العرب والعالم
وحوار الحضارات ,دار طالس ,ط ,1دمشق
2002م.
 - 5الجابري ,محمد عابد :المسألة الثقافية,
سلسلة الثقافة القومية , 25 ,قضايا الفكر
العربي , 1 ,مركز دراسات الوحدة العربية,
بيروت 1994م.
 -6ضاهر ,د .مسعود :مجابهة الغزو
الثقافي االمبريالي الصهيوني للمشرق العربي
 ,منشورات المجلس القومي للثقافة العربية,
ط ,1المغرب 1989م.

المتن الحكائي والبناء الفني في رواية التجذيف في الوحل /تتمة/
األطرش كانت تتم في هذه المناطق الثالث ،لكن الجسدية والنفسية للشخصية من خالل المكان
المكان لم يقتصر عليها فقط؛ بل كان هناك سلبًا أو إيجابًا حزنًا وخوفًا أو سعادة وألقًا؛ فها
أماكن متعددة ولكنها كانت أق��ل أهمية من هو يصف لنا المغارة التي كان فيها «موليه»
حيث وقوع الحدث واستمراريته ،مثل المسيفرة أسيرًا لعساف وحالته النفسية(:كانت تتدلى
وعمان واألغوار والقدس وبصرى الحرير وغيرها من سطح المغارة نتوءات بازلتية تشبه أسنان
من األماكن الثانوية بالنسبة إلى الرواية التي تنين ،شذرات من نور النهار كانت تتسلل من
افتقرت إلى الوصف الجمالي الخالق على عكس خالل الحجارة التي سد بها آسري باب المغارة،
األماكن الرئيسة ،يصف جميل وادي السرحان :هناك فوهة س��وداء تتصدر المغارة وال أعرف
ّ
( وحتى الريح إذا أرادت أن تخاطب نجع الثوار إلى أين تفضي ،ربما كانت لمغر أخ��رى ،كان
ّ
يضيق أنفاسي(…)ضربت
فكانت تحمل إليهم الرمل ،أما منظر خيامهم تقوس سطح المغارة
المضطجعة بتكاسل على بطحاء الجوف فقد يدي فوق دماغي وعاتبته»:تبًا لك لماذا دفعتني
كانت تبدو من بعيد مثل بضع حصى من بازلت الغتصاب تلك األنثى ،أنت الذي أوصلتني إلى
أسود رشقت من يد عابث فغاصت نصف غوص ما أنا فيه» ،لكن شعوري بالعذاب والوحشة،
في الرمل.وشجيرات األثل والغرب التي ترسم إلى جانب األلم الذي يعانيه محكوم باإلعدام ال
تعرجات الوادي فقد كانت ومنذ األزل في تصادم يعرف وقت التنفيذ ،مع لمعات من األمل بحصول
وعداء مع الرمل ،والريح المرملة ،تحاول ّ
صدها ،معجزة ما)ص .205-204لكن األمر يختلف حين
فتغدو كل شجرة وكأنها زرعت فوق ذروة الكثيب) تكون الشخصية في قمة متعتها ولذتها وهي
ص 25تبدو هنا داللة هذا الوصف في المستوى مضطجعة على التبن العفن المشرب ببول
المعيشي الذي يعيشه الثوار في هذه البيئة الماشية «فنعايم» ابنة الشيخ التي تعشق
أب��ا ف��واز تشعر بحميمية وإلفته ،ذاك الذي
التي يشكلها الوادي والزمن الذي عاشه الثوار.
ووصف لنا الروائي وصفًا أكثر دقة حين تلتقي فيه بعشيقها الذي يداعبها ويمارس
تماهت الشخصية مع المكان وعكس الحالة معها الحب الحرام ،على الرغم من أنه «بايكة»

للماشية(:تغوص معه في قبالت مالحة ،أما رائحة
التبن المشوبة بالعفن ،فكانت أقرب إلى النفس
من أشد العطور الباريسية كثافة) ص.155
بقي أن أقول إن الرواية تضمنت مواضيع
وحكايات كثيرة كانت مشدودة إل��ى حكاية
ال��رواي��ة الرئيسية ،فعالوة عن حكاية زهيرة
وعساف وفرنجية ،هناك حكايات متنوعة عن
الثوار وحياتهم ،وأيضًا حكاية «مشايخ» المرأة
األرملة اللعوب ،وحكاية نعايم وأبو فواز «سلمان»
وقصة ابن مشهور النذل ،ومن المواضيع التي
تناولتها الرواية موضوع الوساطة في الوظيفة
والعمل ،وموضوع التعصب للعشيرة ،وموضوع
ّ
التزلف والتملق من المسؤول حتى ولو كان أباه
خائنًا ،وهناك أيضًا تفاصيل كثيرة منها حياة
البدو والريفيين وبعض العادات والتقاليد عند
البدو وفي السويداء ،وأمثال وأغان ريفية وبدوية
منها:
« شعر الغداير عالكتف
تهز النسايم عودها
بسماتها وغمزة خطف
مثل َ
الع َرق مفعولها « ص66
تجدر اإلش��ارة إلى موضوع مهم جدًا حكت

عنه الرواية وهو سلطان باشا األطرش قائد الثورة
السورية الكبرى ،فكل األعمال التي قرأتها من
قصص ورواي���ات وقصائد عنه كانت تتناول
الرجل من حيث رجولته وقيادته للثورة وحزمه
وحكمته ،لكن لم يتطرق كاتب واحد عن سلطان
باشا األط��رش اإلنسان صاحب القلب الرقيق
والحنون سوى هذه الرواية  ،فقد تناول الروائي
جوانب من حياة سلطان االجتماعية واإلنسانية
م��ن خ�ل�ال ت��ع��ام��ل��ه م��ع ص��ح��ب��ه وع��ائ�لات��ه��م
ومشاركتهم همومهم وطعامهم وأحاديثهم،
والسؤال عن مشاكلهم واحتياجاتهم؛ ورعايته
للطفلة فرنجية التي غمرها بعطفه وحنانه رغم
معرفته أنها ابنة غير شرعية .
أخيرًا رواية التجذيف في الوحل رواية ممتعة
لقارئها ،فيها المعلومة التاريخية واالجتماعية.

هامش:
الكتاب:التجديف في الوحل.الكاتب:جميل
سلوم شقير.
الناشر :دار عالء الدين للنشر والتوزيع
والترجمة-دمشق .تاريخ النشر.2004:

الطاهر وطار رائد القصة النضالية /تتمة/
ّ
ّ
يتعمق الحدث أكثر ،ويخرج من محليته
وفي قصص أخرى
في قصة(الخناجر)؛ إذ يدعو الكاتب إلى عدم الخضوع للشركات
االحتكارية ويقول( :لقد قيل ..ال يسجد بعد اليوم جزائري
لجزائري ،فهل يعقل أن نبقى للشركات االحتكارية ساجدين!).
إن قصص (الطعنات) ترتكز على قاعدة سياسية فكرية .وهذا
التمايز األيديولوجي ،ال يعنى أن الطاهر يرسم خطوط السرد
بقلم أيديولوجي ،أو أن قصصه في هذه المجموعة التي كتبت
في العقد السادس من القرن الماضي ،هي نسخة من الواقع
المعيش ،تخلو من التخيل والرؤية المستقبلية؛ بل هي تأخذ من

الماضي النضالي ،وتروي به الحاضر في سبيل جزائر ديمقراطية
حرة ،متحررة من عقلية العسكر والجمود العقائدي الذي تبنته
بعض التيارات في حزب جبهة التحرير الجزائرية.
ويعتمد الطاهر في معظم قصصه على الرمز المكشوف،
ويبتعد عن الغموض في داللته ،وفي مساحة بياضها أوسع من
سوادها ،بشكل يعطي المتلقي في المستويات الثقافية الدنيا
ّ
والعليا ،أن يفكه من دون بذل جهد كبير .ومن هنا يزداد عدد
القراء ،علمًا أن بعض القصص طغت عليها التقريرية والمباشرة
الواضحة التي تعيدنا إلى قصص تلك الفترة ،لكنه كتبها

بأسلوب بسيط ولغة متماسكة واضحة المعنىَّ ،
مطعمة بإشارات
ّ
محملة بالداللة اإلنسانية
توجيهية إرشادية وحبكة فضفاضة
العميقة.
الطاهر وطار صاحب رسالة نضالية ،وهو األدي��ب الملتزم
بقضايا شعبه ،المناضل ضد الرجعية والفساد والبيروقراطية
والرأسمالية االحتكارية والفكر السلفي المغلق .وظل أمينًا حتى
ً
وفاته وفاعال من أجل الحفاظ على هوية الجزائر القومية وتوطيد
الثقافة الوطنيةَّ .
وحبر رواياته وقصصه باللغة العربية ،وأضاء
حروفها بنور أفكاره التقدمية.
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واحة اللغة

عين على العربية

ما المفعول ألجله؟!

ـــري ُ
(الع َ
ـــة)
بق َّ
َ

|

�أحمد اخلو�ص

لكل لغة من اللغات قواعد ترتكز عليها
وقوالب تمتلئ ضمنها ،وال ضير أن لغتنا
العربية تزخر بالمفعوالت :المفعول به،
المفعول المطلق ،المفعول معه ،مفعولي
الزمان والمكان.
وتاج هذه المفعوالت المفعول به الذي
يأتي اسمًا ظاهرًا مفردًا أو ضميرًا ،وقد يأتي
ً
صريحًا أو مؤوال ألنه «زعيم هذه المفعوالت».
لذلك فله هذه الميزات.
وبحثنا في هذا المقال المفعول ألجله
أو المفعول له ال��ذي من أهم شروطه :أن
يأتي اسمًا منصوبًا مصدر قلبي ،إال أن بعض
النحاة أغلبهم يجعلون له أنواعًا تبعده عن
المفعولية التي من أهم شروطها النصب
يقول الشيخ مصطفى الغالييني في كتابه
جامع الدروس العربية ما يلي:
للمفعول ألجله ثالثة أحكام:
أولها :ينصب إذا استوفى شروط نصبه
على أن��ه مفعول ألجله صريح ـ وإن ذكر
يستوف الشروط ـ َّ
جر بحرف
للتعليل ـ ولم
ِ
الجر المفيد للتعليل كما تقدم ،واعتبر أنه
في محل نصب مفعول ألجله غير صريح .وقد
اجتمع المنصوبان الصريح وغير الصريح في
قوله تعالى:
«يجعلون أصابعهم في آذانهم من
الصواعق حذر الموت»
وفي قول الشاعر:
ً
حياء ويغضى من مهابته
يغضي
فما يكلم إال حين يبتسمُ
		
فقوله تعالى« :من الصواعق» في موضع
نصب على أنه مفعول ألجله غير صريح،
وقوله« :حذر» مفعول ألجله صريح.
ً
«حياء» مفعول
وقول الشاعر الفرزدق:
ألجله صريح ،وقوله« :من مهابته» في محل
نصب مفعول له أو مفعول ألجله غير صريح،
ونائب فاعل «يغضى» ضمير مستتر يعود
على المصدر المقدر ،والتقدير ُ«يغضي
اإلغضاء» وال يجوز أن يكون من مهابته نائب

|

فاعل ،ألن المفعول له ال يقوم مقام الفاعل،
لئال تزول داللته على العلة ،وقد عرفت في
بحث نائب الفاعل أن الجار والمجرور ال ينوب
عن الفاعل إن كان حرف الجر يفيد التعليل.
ولقد أشار الدكتور «شوقي ضيف» في
كتابه «تجديد النحو» إلى حكم المفعول له
المضاف بقوله« :يجوز فيه النصب ،والجر
بالالم على السواء« :ذاك��ره رجاء النجاح أو
لرجاء النجاح».
أما المفعول ألجله المعرف باأللف والالم
فحكمه الجر بأحد األح��رف المالئمة مثل:
«سبق زمالءه باالجتهاد ،مضى سريعًا من
الخجل ،سار على النيل للنزهة ،وجاء عن
ٌ
ٌ
واحد منصوب هو قول بعض
العرب مثال
شعرائهم:
«لو أقعد الجبن ـ أي :للجبن» ولذلك قال
النحاة :إن المعرف باأللف والالم ينصب على
واحد شاذ.
ضعف ـ والقواعد ال توضع لمثال
ٍ
ونحن مع الدكتور شوقي ضيف في
إعراب االسم النكرة الذي قام الفعل من أجله
ً
وبسببه مفعوال ألجله.
ونحن ن��ق��ول :إن االس��م ال��ذي يعرب
ً
مفعوال ألجله هو الذي يستحق هذا اإلعراب
فإذا ما دخلت الالم أو من على هذا االسم
فيعرب جارًا ومجرورًا وال نقول :بأنه مفعول
ألجله مقتدين بقول الرسول :r
«يسروا وال تعسروا ورغبوا وال تنفروا»
والسيما ه��ؤالء الطلبة الذين يركبون وال
يعرفون إلى أين يسيرون ،والغزو الفرنجي
ً
أنهك قوانا محاوال أن يبعدنا عن لغتنا ،لذا
فقد حان الوقت لتجريد المفعول ألجله من
الجوازات التي ما أنزل الله بها من سلطان كما
هو في المفعول المطلق ونائبه والمفعول
معه ،فهل نجرد المفعول ألجله من جوازاته
الكثيرة ونبقيه :اسمًا ،مصدرًا ،قلبيًا ،منصوبًا
فقط؟ ونريح الطالب والمتعلمين والمعلمين
كافة من هذه المشكلة؟.
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عبد الفتاح حممد علي حممد

ِّ
والعبقري مبثوثة
آراء كثيرة في العبقريــــة
في كتب اللغــــة واألدب والتفسير وغيرهما،
وأغلبها ُيعنى بقولــه تعالى َ َ ٍّ َ
ان)
(وعبقري ِحس ٍ
ُ
 )76وهو ضرب من الف ُرش فيما قيل،
(الرحمن
جعله الله َم َث ًال ُلف ُ
ش أهل الجنة .كما ُيعنى بقول
ر
ََ ِ ً َ
مثل ُه) ،يصف فيه َ
عمر
النبي (ص)( :ولم أر عبقريا
َ
ُ
الكالم في العبقرية
الخطاب (رض) ،ثم كثر
بن
ِ
وامتد حتى زماننا ،فألف العقاد (عبقرياته) ،ورأى
ً
ً
أمير الشعراء في (العبقرية) ًّ
سرا فاعال شامال،
فقال:
ُّ
العبقرية حين َيسري
ر
وس
ُ ِ
ِ
َ
الص َ
فينت ِظ ُم َّ
نونا
والف
نائع
ٌ
وحسبي من ِّ
العبقرية ما له صلة باللغة،
سر
ِ
ُ
أقارب ُه بما يلي:
ُ
 -1تذكر كتب اللغة أن (عبقر) موضع
تزعم العرب أنه أرض الج ِّن ،فهذا َل ٌ
بيد يشبه
ً ُ ً ِ ُ َّ
َ
َ
المكان،
ان ذاك
أفراد
ٍ
ِ
قبيلة ِشيبا وشبابا بسك ِ
فيقولُ ٌ :
ُ
ان كج َّنة َ
وش َّب ٌ
بقر
ع
كهول
ِ ِ
ٍ
ونجد مثل هذا ُفي قول اآلخر:
فوارس ذ َ
ُ
الحديد
بيان تحت
ِ
َ
ِّ
كالجن ُي ِ
ِ
وفضن من َ ِ
عبقر َ َ
َّ
َ
ين رأيا ِجن ِة عبقر فجاءا
ما أعتقد أن الشاعر ِ
بهذين التشبيهين ،ولعلهما أرادا أن يقـوال :إن
الممدوح َ
َ
ين ذوو أفعال خارقة ،وجمال التشبيهين
ِ
أتى من اإلبهام الذي يطلق
العنـــان للخيالٌ .
ً
أيضا أن (عبقر) ٌ قرية
اللغة
 -2وتذكر كتب
نس ُج فيها ُب ُس ٌط منقوشــــــة ،وأنّ
بناحية اليمن ُت َ
ُ
(العبقري) من القماش منسوب إلى أرض يعمل
ُ
الوشي ،وأعتقـــــد أن انتقال الداللة
فيها هذا
جاء من باب المجاز ،فإذا كانت (عبقر) التي هي
من أرض الجن كمــــا يزعم ينسب إليها كل
ُ َ
طلق ُ
(عبقر) على القرية
اسم
جليل ،جاز أن ي
فائق
ٍ
ُ
اليمنيةٍ ،التي ُي َ
أقمشة ،أو
نس ُب إليها صناعة
ٍ
َ
ُ ُ
فائقة في صناعتها
ناف َس،
ٍ
ثياب ،أو ط ِ
بس ٍط ،أو ٍ
بدليل شهرتها
ُ -3وألن هذه األقمشة منقوشة بألوان،
َ
ُّ
العبقري على أل��وان بعينها هي
فقد أط��ل��ق

ُّ
ُ
ُ
ُ
واألخضر ،ثم ُع ِّم َمت فقيل :كل
واألصفر
األحمــــر
شيء ُم َو ًّشى عند العرب عبقريٌ.
ٍ
َ
المنسوجات الموشاة
تلك
أن
ويبدو
-4
ِ
َ َ
َ
الطبيعة بها ،من
الشعراء ُيش ِّبهون جمال
جعلت
ِ
ذلك قول ذي ُّ
الر َ
:
ة
م
ِ
َ َ ِّ َ
حتى َّ
كأن رياض القف أ َلبسها
َ َ ٌ َ
وتنجيدُ
َ
شي عبقر تجليل
من و ِ
الطريف أن (التجليل) و(التنجيد) مفردتان
شائعتان في عالم األثاث في أيامنا هــذه.
َ
بوشي
النبات
ومن ذلك قول لبيد يشبه زهر
ِ
ِّ
العبقري:
وهادهُ
ُ
يزين َ
وغيث بدكداك
ٍ
ٍ ُ ّ
ٌ
المخل ِب
العبقري
كوشي
َِ
نبات ُ ِ
ال��دك��داك :ما انخفض من األرض ،وكذلك
الوهاد جمع وه��دة ،أم��ا المخلب فهو الكثير
الوشي من الثياب.
 -5وتكون العبقرية في صفة اإلنسان،
في ذل��ك ،لكن يمكن أن
وثمة أق��وال كثيرة ُ
تصنف من حيث الداللة فيها إلى استعمالين:
ُ ََ
ُ
ٍ ُ
وج َب ٍة،
األول – :أن تطلق مفرداتها
بداللة م ِ
فالعبقري هوَّ :
ُّ
الس ِّي ُد الذي ليس فوقه شيء،
َ
ُ
ُ
َ
ِّ
الداللة
والشديد ،والجيد في صنع ِت ِه ً،
وبهــذه ُ َ ِّ َ ً
ً
ُ
الفلسفة حالة إلهية م��ول��دة
رأى فيها أه��ل
ِ
َ
للبشر ٌ ،وال ش��أن للعقــــل
العلوية
لإللهامات
ُ ِ
ِ
ُِ
دراســـة ،وال ُي ُ
ٌ
تفكير.
وجدها
فيها ،وال ت َح ِّصلها
ُ
الخليل ُ
َ
ُّ
ُ
الفراهيدي إلى
أحمــــد
بن
ويذهب
َّ
َ
الرجال
ـــر من
نفيس
ليل
فاضل ِ
ٍ
ِ
ٌٍّ
أن كل ج ٍ
فاخ ٍ
والنساء هو عند العرب عبقري.
ِ
ُ ََ
ُ
بداللة
مفرداتها
والثاني :-أن تطلق بعض
ٍ
ِ
ُ
انحطاطية ،أو َس َ
لبي ٍة ،واستعمالَها كذلك ،قيل
ٍ
َ
َ
َّ
من ذلكَّ :إن العبقري تعني :األجير ،أو الك ِذ َب
ُ
الب َ
َ
ٌّ
ش.
حت ،وقالوا :ظ ٌلم
شديد ِ
عبقري بمعنى ٌ ٍ
فاح ٍِّ
وف��ي كتاب (روض��ة العقالء) منزلة للعبقري
ََ
َ
َّ
أن الرجل إذا َدخل
بداللته
ِ
ِ
السلبية ،جاء فيه( :كما َ
َ َ
ٌ
في َأ َّول َح ِّد َّ
هــــاء قيل لــــه :شيطان ،فإذا عتا
الد
ِ
ِ ُّ
الطغيان ،قيل لهَ :م��ار ٌ
على ذلك
زاد
فإذا
،
د
في
َ ِ
َ َ
ِ ُ
قيلَ :عبق ِر ٌي ،فإذا َج َم َع إلى خ ِبث ِه ِش َّدة ش ٍّر قيل:
ع ٌ
فريت).
ِ

اتحاد الكتاب ينعى الشاعر خليل خاليلي
ينعي اتحاد الكتاب العرب الشاعر واألديب العربي الفلسطيني خليل
خاليلي الذي لبى نداء ربه عن عمر قارب الثمانين عامًا.
ولد الراحل الكبير في الجش بفلسطين عام  1933وكان يحمل إجازة في
اللغة العربية ودبلوم تربية ودبلوم خاصة في اإلدارة واإلشراف الفني.
عمل في التدريس والتوجيه التربوي في سورية والسعودية وهو عضو
في جمعية الشعر باتحاد الكتاب العرب.

من مؤلفاته:
1ـ أغان في أرض كنعان ـ شعر 1970
2ـ أحزان الصحة القشيري ـ شعر 1992
3ـ بانتظار الربح الشرقية ـ شعر 1997
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء
إنا لله وإنا إليه راجعون
الراحل خليل خاليلي

المراسالت:
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف 6117240-6117241
فاكس  -6117244جميع المراسالت باسمرئيس التحرير .هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

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

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

E-mail : aru@tarassul.sy

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

ثمانمئة كلمة.
ـ يرفق مع المادة ( )C.Dأو ترسل عبر
البريد اإللكتروني.
ـ يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا
لزم األمر.
ـ ال يرسل الكاتب أكثر من مادتين.
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مؤسسة العويس الثقافية
تفتح باب الترشيح لنيل جوائز الدورة 13
أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
بفتح باب الترشيح لنيل جوائز الدورة الثالثة عشرة -2012
 2013اعتبارًا من األول من نيسان الماضي ولغاية 28
شباط من العام القادم  2013وحسب التعليمات المرفقة
بكتاب األمين العام للمؤسسة عبد الحميد أحمد الموجه
إلى وزارة الثقافة في سورية علمًا بأن مجموع قيمة الجوائز
ستمائة ألف دوالر بواقع مئة وعشرين ألف دوالر لكل حقل
من الحقول التالية:
ـ الحقل األول :الشعر
ـ الحقل الثاني :القصة ـ الرواية ـ المسرحية
ـ الحقل الثالث :الدراسات والنقد
ـ الحقل الرابع :الدراسات اإلنسانية والمستقبلية
ـ الحقل الخامس :جائزة اإلنجاز الثقافي والعلمي
لمن أن��ج��ز مشروعه العلمي أو الثقافي وكذلك
المؤسسات التي قدمت خدمات متميزة وجليلة للمجتمع
في مجال تخصصها.
وفيما يلي نص الدعوة واألحكام العامة.
يسر مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أن
تدعو كافة الجامعات العربية ،والمؤسسات الثقافية،
واالت��ح��ادات وال��رواب��ط األدبية في أرج��اء الوطن العربي
لترشيح من تراه مناسبًا ومستحقًا لنيل جائزة سلطان بن
علي العويس الثقافية للدورة الثالثة عشرة ،2013-2012
وفقًا للشروط التالية:
1ـ يشترط بالنتاج األدبي والفكري للمرشح أن تكون له
مكانة متميزة في اإلنتاج الثقافي واإلبداعي ،وأن يعكس
أصالة الفكر العربي وطموح األمة العربية وتطلعاتها ،وأن
ّ
يشكل إضافة جديدة أو مميزة للثقافة العربية.
2ـ يتم الترشيح لنيل الجائزة عن طريق االتحادات
والروابط واألس��ر األدبية واألندية والهيئات الثقافية
والجامعات والمعاهد العلمية في كل دولة عربية ،على أن
يوافق المرشح خطيًا على ذلك.
3ـ يجوز للكاتب أو األدي��ب الذي تتوفر فيه شروط
الترشيح أن يتقدم مباشرة بترشيح نفسه لنيل الجائزة.
ّ
4ـ يجوز لخمسة من األدباء والكتاب العرب ترشيح من
يرونه مناسبًا (خطيًا) على أن يوافق المرشح على ذلك عند
مخاطبته من قبل األمانة العامة للجائزة.
5ـ ترفق بطلبات الترشيح السيرة الذاتية للمرشح،
وكذلك وثائق الجنسية ،مع خمسة نسخ من كل مؤلف من
مؤلفاته ،ورسالة تأييد شخصية لترشيح نفسه.
6ـ يحدد المرشح الجنس األدبي أو الفكري الذي يرشح
نفسه له ،وحسبما ورد في الفقرة األولى من األحكام العامة

في هذه االستمارة.
7ـ ال ُيقبل ترشيح من نال جائزة عربية مشابهة إال بعد
مرور ثالث دورات ( 6سنوات) على نيله تلك الجائزة.
8ـ يحق لألمانة العامة االعتماد على مصادرها الخاصة
لمعرفة المرشح الذي نال جائزة أخرى حسبما ورد في
الفقرة السابقة وتجميد ترشيحه إلى أن يستكمل المدة
القانونية الواردة في الفقرة ذاتها.
9ـ ال ُيقبل ترشيح عضو سابق في لجان التحكيم لنيل
الجائزة إلى بعد مرور دورتين ( 4سنوات) على انقضاء عمله
في اللجنة.
10ـ يجب أن تكون األعمال منشورة في كتب.
ّ
11ـ آخر موعد لتسلم الترشيحات والكتب ( )28شباط
(فبراير) .2013
ُ
12ـ تعلن النتائج خالل شهر كانون األول (ديسمبر)
2013
13ـ ت��وزع الجوائز في حفل يقام خ�لال شهر آذار
(مارس) 2014
14ـ على المرشح كتابة اسمه الكامل وعنوانه الواضح
ورق��م هاتفه ،إضافة إلى ( )3صور فوتوغرافية قياس
 15×10سم
15ـ ال تعاد الكتب والترشيحات والوثائق إلى مرسلها
سواء فاز المرشح أو لم يفز.
16ـ لألمانة العامة الحق في استبعاد أي طلب ترشيح
لم يستكمل الشروط المذكورة أعاله.
أحكام عامة
تتكون الجائزة من منح مالية تكريمية يتم منحها
ّ
لخمسة أو أكثر من الكتاب والمفكرين العرب عن مجمل
إنتاجهم في الحقول التالية:
ـ حقل الشعر.
ـ حقل القصة والرواية والمسرحية.
ـ حقل الدراسات األدبية والنقد.
ـ حقل الدراسات اإلنسانية والمستقبلية.
ـ جائزة اإلنجاز الثقافي والعلمي.
قيمة الجائزة المالية  600ألف دوالر أمريكيّ ،
تقسم
إلى خمس جوائز متساوية ،حسبما ورد في الفقرة أعاله.
قرارات لجنة التحكيم قطعية وغير قابلة للنقض.
جائزة اإلنجاز الثقافي والعلمي ال تخضع للتحكيم
ُ
وتمنح بقرار من مجلس أمناء المؤسسة.
ُ
تمنح الجائزة للمبدعين دون النظر إلى جنسياتهم أو
معتقداتهم السياسية أو اتجاهاتهم الفكرية.

تمديد موعد

توقيف النشاطات
الثقافية

ّ
مدد فرع اتحاد الكتاب العرب بدير الزور موعد تقديم
المشاركات في مسابقته ألفضل مخطوطين في الشعر
والقصة إلى يوم اإلثنين  /16تموز  2012وذلك إلتاحة
الفرصة أمام أكبر عدد من الراغبين بالمشاركة في هذه
المسابقة.

قرر المكتب التنفيذي التحاد الكتاب العرب إيقاف
النشاطات الثقافية لالتحاد في المركز والفروع للنصف
األول لعام  2012اعتبارًا من  6/15ولغاية  9/15وتضمن
القرار رقم  1274الصادر عن رئيس االتحاد الدكتور
حسين جمعة االستمرار في صرف تعويضات النشاطات
الثقافية المنفذة قبل تاريخ .6/15

مسابقة

املدير امل�ســــ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة
رئي�س احتاد الكتاب العرب

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن
تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق
ً
ابتداء من عام 1986
أسست وصدرت

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

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

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

غ�سان كامل ونو�س

لي�س �آخراً

الصورة!
َ
َ
راودتك عن نفسك ،داهمتك في عقر وعيك ،لم تستمهل الملكات
ّ
لتجميع العناصر التي تشكلها ،والمواءمة بينها؛ فالصورة األخرى تليها،
واألخرى تتداخل معها ،والمشهد اآلخر األكثر فظاعة..
أنت لست من دون عقل بالتأكيد ،ولست غير قادر على التفكير ،وال
غير قابل للمناقشة؛ لكنك –أمام ّ
حمى اجتياحها -ال تملك الوقت الذي
تحتاج إليه ،وال الهدوء ،وال األعصاب..
ً
وإذا كنت قد قررت أن تبتعد عن المشهد قليال ..لتفكر ،أو تحلل..
َ
مشوشون ،مبلبلونَ ،
فلست وحدك ،هناك الكثيرون َّ
مالحقون بالتصريحات
والتعليقات واإلدانات ،والتداعي إلى اجتماعات عاجلة ،وإصدار بيانات
ّ
اتهام وقرارات إدانة ..ودعوات وتحريض لتدخالت أخرى أكثر كارثية!
ّ
أنت لست بال عقل وقدرة على التمييز بين الحق
َ
والباطل ،بين التيه والرشد؛ لكنك لست بال حواس! والحواس ليست
ّ
التقصي والتأويل واالستناج؛ تستطيع أن تضبط
قيد المنطق ،وال تنتظر
مشاعرك ،لكنك لست وحدك؛ ففي جوارك من لهم حواس ومشاعر ،وال
ّ
ّ
والتفكر والوصول إلى قناعة؛ ّ
وأي قناعة
للتبصر
يستطيعون االنتظار
تريح؟! ّ
وأي نتيجة ترضي؟! وقد حدث ما حدث؛ الخسارة واقعة ،والضحايا
كثر ..اليوم واألمس ،وقبله ،وقد يحدث ذلك غدًا أيضًا وبعده.
سيحدث وقد ال ينتظر قناعتك ورأيك ،وال قناعات أمثالك ،أو نواياهم
أو دعاواهم أو..
حدث منذ سنين ويحدث ،من عشرات السنين ،ومنذ آالف السنين
ّ
ّ
أيضًا .ليس ّ
ألن جريرة من ُي َ
يعاقب
حاس ُب تستحق ذلك الحكم ،وال ألن من ِ
جدير بأن يزن األمور ويقيسها ،أو أن هناك من أوكل إليه هذه المهمة
من دون سواه..
األمور لم تبدأ اآلن ،وليست هذه هي الصور األولى ،وال الفاجعة األولى،
ِّ
ّ
ّ
والندابات على طريقة دموع
والنواحات
والمرددات
والدوافع والمصدر
ً
ّ
ّ
التماسيح ..كل ذلك سيجعلك أكثر هدوءًا ،وأكثر تقبال وتصبرًا؛ فهناك
ُ
ً
فعال ،وهناك من فقد وافتقدّ ،
استهدفواّ ،
وغيبوا
ألن أبرياء
من هو حزين
َّ
بال ذنب أو علة ،وقد يغيب سواهم بال وازع أو ضمير..
ّ
ولتتصبر ،ولتشارك اآلخرين مصابهم..
فلتحزن على طريقتك ،ولتصبر،
ّ
لعل في ذلك تداركًا لما هو أسوأ ،وتفاديًا لما يحذرون منه؛ بل يريدونه
ّ
ُويخططون له ،وال يتورعون عن الدعوة إلى تأمين عناصره ،ودعم منفذيه!
لست وحدك في الميدان ،مع ذلك عليك أنت تقع مسؤولية كبرى؛
ّ
ليس ألنك في موقع القرار ،وقد ال تكون؛ وليس ألنك في موقع العارف،
وقد ال تكون؛ وليس ألنك المستهدف؛ ال شك في أنك مستهدف من
دون أن يعني ذلك أنك على جدول قاتم أو قائمة سوداء؛ وليس ألنك
قريب ،وقد تكون فريبًا أو بعيدًا ّ
بأي معنى جغرافي أو نفسي أو اجتماعي
ّ
أو إنساني ..أنت مسؤول ألنك تستطيع أن تفكر ،أن تعي ،أن ّ
تقدر
ّ
معني ألنك تعرف التاريخ القديم والحديث،
الظروف والمواقف ،أنت
ولديك القدرة على اإلحاطة بالقضية من مختلف جوانبها ،والدخول في
تالفيفها؛ ليس من باب موارب أو نافذة طارئة ،وليس حقدًا ورغبة في
االنتقام ،وليس بانفعال أو ارتجال أو عاطفة ،رغم أن من غير المتوقع أن
ال يكون للعاطفة دور وسبب؛ فأنت مواطن عتيق وإنسان عريق ،وكائن
َّ
متصل عاقل؛ وينتظرك المحتاجون ،ويتطلع إليك المعذبون ،ويهفو
ّ
إلى حضنك المحرومون وال�لائ��ذون ..ولديهم الصور التي ال شك في
مرجعيتها وأصالتها ،وال وهن في واقعيتها وعناصرها ،وال قدرة على
تخليقها أو تصديرها ،وال رغبة في استغاللها والمتاجرة بأصحابها..
ّ
التصور ،وليس لديك هذا الموقف ،ولست
وإذا لم يكن لديك مثل هذا
مستعدًا الستثمار هذه اإلمكانية ،ولست حاضرًا للمواجهة والتضحية،
فلليلة الظلماء بدور أخرى!!
***
gassan.k.w@mail.sy

