www.awu-dam.org

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

العدد «»1305

 2012 /7/21م 2 -رمضان1433هـ
السنة السادسة والعشرون
 24صفحة  -السعر 15 :ل.س

اللوحة للفنان التشكيلي ّ
كريم ماريا عواد

اطلب مع العدد
ملحق األطفال
العدد «»9

مجانًا

ﻣﻠﺤﻖ
ﻳﻮزع ﻣﺠﺎﻧ

16



14332012721"9"

اﻟﻜﻮﻛﺐ
اﻟﻌﺎﺑﺮ
َأ ْﻗﺒَ َﻞ
اﻟﺼﻴْ ﻒ
ﱠ

ﺣﻤﺎﻣﺔ
اﻟﺴﻼم
ﻋﺼﻔﻮر

أرﺟﻮﺣﺔ
اﻟﻮﻓﺎ

أدب
اﻃﻔﺎل
ﻃﻤﺎﻃﻢ
ﻣﺜﻞ
اﻟﺸﻤﺲ
اﻟﻔﻨﺎن
اﻟﻨﺎﺷﺊ

ﺷﺤﺮورة

إﺷﺎرة
اﻟﻤﺮور
اﻟﺰرﻗﺎء



الخط العربي

السرديات
الكالسيكية
والسرديات ما بعد
الكالسيكية

النشأة والمعايير
الجمالية

ُدوار

الوصية

في أعماق
المحيط
خبز اآلخرين

2

 2012 /7/21م 2 -رمضان1433هـ
السنة السادسة والعشرون

العدد «»1305

رثاء ِّ
متأخر

عتاب

حممد احلفري

خليل النابل�سي

َ ُّ
كل هذا ِّ
الرثاء الجسور المكتوب بماء الذهب والمنقوش
ِلم
صفحات من المرمر المصقول؟؟
على
ٍ
الرثاء الساخن الذي َي ُّ
ِل َم هذا ِّ
خر إلى األعماق؟؟ ليكشف عن

َ
مبثوثة لم نرها من ذي قبل.
ودرر
منثورة
آللئ
ٍ
ٍ
ٍ
ل َم يتسابق َّ
المداحون والذاكرون على تأطير وتسطير سجايا
ِ

ِّ
المرثي ونبله وكرمه ،وإبداعه وابتكاراته فقط بعد
ومزايا وخبايا
ّ
األبدي؟؟
غيابه
َ
اإلطراء ّإبان حياته؟؟
ألم يكن جديرًا بأن يسمع هو هذا
ألسنا مطالبين ب��أن ُنجاهر بمشاعرنا ُتجاه إنسان ّ
نحبه
ُ
ونقدره ،وأن ُنعرب له عن فيض هذا ّ
الحب والتقدير؟؟
َّ
حبًا َّ
َ
نكتم ّ
وند ِخ َر
أعتقد أنه ليس من الحكمة والفطرة أن
َ
تقديرًا أو أن نبخل باإلعالن عنه؛ إذ ال يمكن أن تتالقح وتتآلف
ُ
المشاعر
األرواح واألفكار والمشاعر بالكتمان .وإذا ما بقيت هذه
أيا صديقي المسرف في الغياب

أحقًا أنت صديقي القديم؟

وفي الحضور..

أأنت الذي قد حواني

أيا صديقي القديم

وإياه مقعد من حنين؟..

أيا أيها المسافر

وكنت تتأتئ حين اإلجابة

خلف الضباب

وتخفض رأسك أمام المعلم

وخلف غباش عينيه

أتذكر يا صديقي القديم؟

أيها الموغل في الدم حتى الركبتين

في الحي نصرخ ..نلهو

أما كفاك ما قد كان أو ما كان أو ما حدث؟

نسابق ظلنا..

أما كفاك كل الذي قد جاء

وكنت األخير

أو سيجيء؟..

تخسر كل رهاناتنا

أما شبعت وال ارتويت؟..

فهل ستربح اآلن؟..

أما فكرت؟..

تعوض خساراتك

إنها الريح تعصف ُ

بما سال أو سيسيل

بميراث عشق قديم

أتذكر يا صديقي القديم؟

أما فكرت كيف نواجه

أتذكر صوتك

بدل االنحناء؟..

تخبئه داخل جوفك

أو قبل أن تأخذنا

ال يرتفع إال للهتافات

إلى التيه

والرعد
للريح ِ
ِ

ً
نضيع زمانا

في حينها كنا وكنا

وقد ال نعود

وكنت اآلخر

اآلن أسأل

اآلن نحن اآلخرون..

ُ
ّ
وتضيع المشاعر المتالطمة
يتسر َب إليها الوهن،
مخبوءة قد
والمتضاربة التي يموت بعضها ،ويندثر بعضها تحت صخور
ّ
والتردد.
النسيان والبعد

ُ
لماذا تفيض قرائحنا مدحًا وإعجابًا وتقديرًا بعد فوات

األوان؟؟

َ
أليس من الحكمة أن نعطي الرجل حقه من المديح والثناء

وهو على قيد الحياة؟؟
ماذا تفيده القصائد العصماء والكلمات المعسولة وهو في
عالم آخر؟؟

ّ
لماذا ننسى أو نتناسى مكانة ّ
الرجل وحق الرجل وهو على
قيد الحياة ،ونذوب ً
رثاء وذكرًا لمناقبه وروائعه وهو ّ
طي الثرى؟؟

كثيرًا ما قرأت عن شخصيات أدبية لم يكن لها ذلك الوهج
ِّ
ّ
ّ
الفني؛ بل ربما كان مغمورًا أو يعيش في الظل،
األدبي والحضور
وترى الزمالء يسرفون في المديح والثناء ّ
والرثاء ،وتفيض القرائح
حاتمي من العواطف ّ
ّ
الجياشة.
بكرم
ٌ
جميل أال ننسى مبدعينا؛ بل من النبل والشهامة ّ
والريادة أن
ّ
نكرمهم قبل رحيلهم عن هذا العالم.
أنا أستثني العمالقة والقامات األدبية الرفيعة الشامخة إلى
الذرا ،أنهم أخذوا نصيبًا من حقهم في المدح والثناء والتقدير
ٌ
وكثير من المبدعين واألدباء
في حياتهم ومماتهم -وهم قلة –

ِّ
ّ
المحبة.
عاشوا في الظل بعيدًا عن األضواء وحرارة
فهل يكفي ِّ
الرثاء أيها القوم؟؟

ُّ
األشد حاجة
أنتم تعلمون أن هذه الشريحة من المجتمع هم
وفاقة “يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف”....
َ
أحياء وميتين !!.
فليرحمكم الله ّأيها المبدعون
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هذه هي أمريكا..
من ثمارهم تعرفونهم
عبد الوهاب زيتون
إنها ال��والي��ات المتحدة األمريكية ذات السجل
المتراكم بالجرائم بعضهافوق بعض ،وقدقامت بالحديد
والنار على أشالء سكان تلك البالد األصليين من الهنود
الحمر وجماجمهم في العالم الجديد آنذاك ،..وأشادت
مدنها ومستوطناتها ومزارعها بأجساد الرقيق العبيد
األفارقة ودمائهم وعرقهم ،أولئك أسالف الرئيس
األمريكي العتيد باراك أوباما وأجدادهَّ ،
ممن حملتهم
على سفنها َّ
مقيدين بالسالسل بالماليين ،بعمليات
قرصنة هي األبشع في التاريخ اإلنسانيَّ ،
ومما هو ثابت
وراسخ في ذاكرة أفريقيا بشكل خاصَّ ،..
وكرست أمريكا
أولى فصول االستعباد والتمييز العنصري بقوانين
وأنظمة على أولئك الزنوج األفارقة ،وقد تعاملت معهم
كبهائم بشرية ،..والواليات المتحدة األمريكية هذه
بمكر ،وبراعة ،ودهاء صناعة
هي التي أتقنت ،وأخرجت
ٍ
الجرائم؛ وصناعة االنقالبات ،وأنظمة الطغاة ،..وصناعة
الفتن ،والمؤامرات ،واالغتياالت البشعة ..والحروب،
والحروب األهلية في العالم كله ..ووجدت في كل ذلك
المفضل اللذيذ ،كي تمأل
وجبتها الشهية ،وطعامها
َّ
خزائنها بمليارات ال��دوالرات المتدفقة ،وتطرب على
دوي االنفجارات ..وهذه هي غايتها المنشودة من أجل
تسويق ،ما تنتجه صناعتها الحربية من صنوف أسلحة
فتاكة واستهالكه ..وهي سلعتها األكثر رواجًا في
ّ
العالم كله ،وبها ينمو اقتصادها حتى التخمة.
َّأما أمنها القومي ،فقد وجدته الواليات المتحدة
األمريكية بالسطو واالستيالء على ث��روات اآلخرين
النفطية على وجه الخصوص ،وأن ذلك ملك خاص لها..
من أجل النفط استنسخت أمريكا الكيان الصهيوني
ع��ام 1948م في فلسطين في قلب الوطن العربي،
صورة طبق األصل عن صورتها القبيحة األولى ،بحيث
أصبح هذا الكيان هو أمريكا ،وأصبحت أمريكا هي
المشروع الصهيوني ،وحاملة لوائه ،وأجندته ،وتوراته..
مما تطفح بذلك أدبيات من ُّ
وتلمودهَّ ،
يسمون أنفسهم
بـ (األغلبية األخالقية) وقساوستها ،من صف األسقف
جيري فالوليل صاحب مدرسة (المحافظين ُ
الجدد)
وصناع
تتلمذ فيها رؤساء أمريكا،
وتالمذته ،تلك التي َ
َّ
سياستها وقرارها...
وقد أخرجت أمريكا من مكرها ودهائها أحداث
الحادي عشر من أيلول لعام 2001م ،وجعلت منها
جسدًا عجال له خ��وار صباح مساء َّ
سمته (اإلره��اب)،
ً
قلب واض��ح ،وخلط فاضح بين المقاومة،
في عملية ٍ
وأنها أمريكا في جميع حروبها القذرة التي
واإلرهابَّ ،
ُ
وقاحة
نشر فيها اإلرهاب الالمحدود في العالم ،تزعم
ً
َت ْن ُ
وأنها تقود
مقدسة على (اإلرهاب)َّ ،
بأنها تخوض حربًا َّ
ِّ
بتفويض
(معسكر الخير) في مواجهة (معسكر الشر)،
ٍ
وعمال بوصايا ونبوءات (العهد القديم) من
إلهي،
ً
المقدس ..وكما قال بذلك الرئيس األمريكي
الكتاب
َّ

سيئ الصيت جورج  Wبوش بحرفية اللفظ( :أوحى َّ
إلي
ِّ
ربي) في حربه الضروس على العراق! من أجل النفط،
ومن أجل كيانها الصهيوني أغرقت أمريكا الوطن
بسيل
العربي من شرقه إلى غربه ،ومن شماله إلى جنوبه
ٍ
من المؤامرات واألزمات ،والحروب ،بدءًا من حلف بغداد
سيئ الصيت ،إلى مبدأ الرئيس األمريكي السابق آيدن
أيزنهاور عام 1957م الذي أعطى للواليات المتحدة حق
التدخل في شؤون الوطن العربي تحت غطاء حماية
العرب من (خطر شيوعي قادم من الشمال السوفييتي)
دخله باإلنزاالت العسكرية
آن��ذاك ،..وكانت تباشير َت ُّ
في لبنان مع افتعال حرب أهلية فيه عام 1958م،
ثم بأقذر من ذلك عام 1975م ولنحو عشرين عامًا،..
وما تزال تحشر أنفها في كل أوجاع المنطقة العربية
عمومًا ،خاصة في دول الخليج العربي المنكوب بأبشع
الحروب طوال ثالثة عقود ،مع قلب األسطوانة هذه َّ
المرة
من (الخطر الشيوعي القادم من الشمال) ،إلى الخطر
(األصولي اإليراني) القادم من الشرق حسب زعمهم..
مع استحداث تقنيات جديدة (من خبث أبيهم إبليس)
الخالقة ،واإلصالحات
مظلة (الفوضى
للتدخل تحت
َّ
َّ
الديمقراطية المطلوبة في الشرق أوسط الكبير) ،مما
أفصح عنه جهارًا في واليته الثانية الرئيس السابق
جورج  Wبوشَّ ..
مما أغرق الساحة العربية بصورة شبه
(هدامة) ،لم تعرف مثلها من قبل،
كاملة في فوضى َّ
َّ
مظلة (الربيع العربي )..في أزماته
ولكن هذه المرة تحت َّ
َّ
َ
وكأنهم
(المتشظية)؛ بشكل َ
تجع ُل فيه أمريكا العرب َّ
يستعجلون (اإلصالحات الديمقراطية المنشودة)؛ بل
ويستقوون (بالشيطان) على بعضهم البعض ..ويصبح
التدخل (األجنبي) ليس مرغوبًا؛ بل ومطلوبًا على جناح
السرعة تحت غطاء مجلس األمن السيئ الصيت أو (من
وألسباب إنسانية؟
دونه)..؛
ٍ
ترى هل اتعظنا من التجربة (الديمقراطية) في
العراق إثر احتالله ودماره وتدميره؟ ام هل اتعظنا َّ
مما
حصل في السودان بسلخ جنوبه من شماله ،ثم في
يحضر
مسلسل تقطيعه في دارفور ..وأكثر من دارفور،
َّ
بلد عربي ..هل اتعظنا من التجربة
جهارًا ألكثر من ٍ
ُّ
الليبية؟ هل قرأنا بتبص ٍر ،وبصيرة (بروتوكالت حكماء
صهيون) وبشكل أخص البروتوكول السابع بحرفية
اللفظ كما هو:
[علينا أن نخلق الهزات العنيفة لدى الغويم ـ أي
َّ
لدى غير اليهود ـ مع إثارة الضغائن واألحقاد ،مع إيقاد
الحروب ،والحروب األهلية الطاحنة ،مع صناعة األزمات
والمؤامرات ..كي نسيطر على العالم ونقوده تحت غطاء
حكومتنا العالمية] ..وهذه البروتوكوالت عرفها العالم
ألول َّ
مرة باللغة الروسية وليس بالعربية قبل نحو مائة
عام ..والحكيم من اتعظ بغيره!!
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

المواطنة حالة وطنية
تعني المواطنة السيادة الوطنية على اعتبار التمسك بالوحدة
الوطنية ومقومات الدولة أيًا كان منهجها السياسي والفكري و ،..ومن
ثم وحدة األمة على اعتبار االنتماء إلى الهوية العربية؛ وإن كانت الدولة
القومية غير قائمة ،ألن السيادة الوطنية ألي قطر حالة وطنية متالزمة
بكل حالة قومية ،ألي بلد عربي؛ في الوقت الذي ّ
تعد حالة اجتماعية
تقدمية داخل كل قطر .لهذا ال يجوز ألحد أن يفهم السيادة الوطنية
في حدودها القطرية ،على أهمية تنميتها في داخل كل قطر ،بل عليه
أن يعزز المفهوم األوسع لها باعتبارها حالة قومية؛ يتطابق فيها منطق
السيادة الوطنية بمنطق السيادة لألمة العربية أن هناك مصيرًا واحدًا
وحتميًا بين أقطار الوطن العربي .وليس األوربيون بعيدين في تجربتهم
عنا ،إذ وفقوا بين وحدة دولهم الوطنية والتكامل األوربي ،على الرغم من
تعدد أعراقهم.
وتتحقق ه��ذه الوحدة بالممارسة الحقيقية الصادقة البريئة
والمنزهة عن كل الدعوات الضالة المضللة كاإلقليمية والجهوية
والفئوية والمذهبية والعشائرية والطائفية ،كما تتحقق ـ في الوقت
ذاته ـ بالتحرر من كل أشكال التخلف واالنحراف واالستعباد .فالمواطنة
الحقيقية والء صادق للوطن /الدولة /األمة ،على اعتبار أن هذا الوالء
يحتوي الوالء األصغر إلى العشيرة والطائفة والمذهب؛ والعكس غير
صحيح.
واع أصيل حر
ومن ثم فالمواطنة الوطنية ـ بهذا التصور ـ انتماء ٍ
ومسؤول ،انتماء إلى األرض والتاريخ المشترك ،واآلمال الواحدة التي
يتفاعل فيها المواطن مع أبناء مجتمعه ويشاركهم آالمهم بإرادة
صابرة ،وعقلية واعية ،وروح مخلصة ،ومعرفة عملية وعلمية ذات مضمون
أخالقي وإنساني ،ما يعني أن داللة المواطنة ال تعني مجرد التوافق
واالتفاق على فعل ما في ّ
حيز جغرافي وطني محدود؛ وإنما هي صورة
فاعلة وحقيقية لمجموعة القواعد األخالقية واإلنسانية التي يجتمع
عليها أبناء األمة في وحدة وطنية متآلفة وراقية.
شخصية وطنية فاعلة في الوسط العالمي إذا هو نأى بنفسه عن
االنتماء القومي .فمن لم يمارس ذاته القومية ال يمكنه أن يمارس ذاته
الوطنية ،وال وجوده الفاعل ممارسة كاملة وحرة .ولعل ما يجري على
ساحة الوطن العربي يؤكد خطورة حجم الوباء الذي أصاب الجسم الوطني
والقومي .فهناك احتراب وصراع قاتل بين أبناء الوطن الواحد واألمة
الواحدة بفصائلها السياسية والفكرية المتعددة .فقد ظهر االصطفاف
الطائفي والمذهبي والعرقي وتأسس على حساب المواطنة ،ما يعني أن
هناك تقصيرًا في عدد من المجاالت والمؤسسات الوطنية ،ما يعني أن
الرؤى القديمة قد أخفقت في تحقيق سمات المواطنة األصيلة ،علمًا بأن
ً
خطابنا القديم كان خطابًا إنشائيًا لم ينجز األهداف المرجوة منه .وبدال
من أن تكون التعدية إثراء وارتقاء في مفهوم السيادة الوطنية أصبحت
مادة هدم لها ،على الرغم من وجود العوامل المشتركة المكونة لها،
فقد استطاعت بعض األيديولوجيات والمذهبيات ،والدعوات العرقية
والطائفية والمذهبية أن تغتال مفهوم السيادة الوطنية ،وراحت تنتج
كثيرًا من الفتن والخالفات بين أبناء الوطن الواحد ،كما حدث في العراق
ولبنان والسودان ،وكما يخشى أن يقع في مصر وفلسطين وغيرها؛
ً
فضال عن أن الخالف الذي نشب بين األقطار العربية قد ازداد خطرًا حتى
جعل العوامل المشتركة بينها أوهن من بيت العنكبوت ،ما جعل بعض
أبنائها يتراجعون عن كثير من مفاهيم العروبة بعكس ما فعلته أوربا؛
علمًا بأن ما بين العرب من عناصر االلتقاء أكبر بكثير مما بين األوربيين
فالواقع الموضوعي والتاريخي للعرب أثبت ـ لألسف ـ أن استقرار الوعي
السياسي واالجتماعي في الدولة القطرية قد حقق حضورًا واضحًا على
حساب الوعي السياسي القومي ،وصار أصحاب الدعوات القطرية يكيلون
التهم للقوميين... ،ونقول :في ضوء الوعي الموضوعي التاريخي إن حال
الدولة الوطنية ،ومن ثم الوحدة الوطنية لن تبقى على ما هي عليه...
فقد أخذت الوحدة الوطنية تتكسر لحساب الوالءات األصغر كالمذهبية
والطائفية والعرقية ...وبدأت الحماقات السياسية تظهر هنا وهناك
لتفتيت الدولة الوطنية الواحدة إلى دوي�لات ،ما يثبت أن السيادة
الوطنية تآكلت ثم حطمت ألسباب شتى ،وصار كل وطن صغير معرضًا
للتجزئة كما رأينا في العراق والسودان و ..لذلك كله فالمطلوب من كل
مواطن مخلص الحرص على وحدة وطننا الغالي والحفاظ على نسيجه
َ ّ
الوطني الخالق؛ وعند الشدائد تمتحن أخالق الرجال؛ وتظهر األمم
معدنها األصيل.
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السرديات الكالسيكية والسرديات ما بعد الكالسيكية
جريالد برين�س  -جامعة بن�سلفانيا ،فيالدلفيا
ُ
ّ
مسمى) «السرديات
نوقشت فئة (إن لم يكن
ما بعد الكالسيكية Narratologie post-
ُ
 ،»classiqueوال��م��ق��ارن��ة كالسيكي/ما بعد
كالسيكي ،علنًا ألول مرة في عام  1997في مقال
لدافيد هرمان  David Hermanعنوانه «Scripts,
Sequences, and stories, Elements of a
 .”postclassical Narratologyوبعد عامين
أبرز هرمان في مقدمة كتاب “Narratologies:
،”New Perspectives in Narrative Analysis
َ
وهو عبارة عن مجموعة مقاالت أصدرها ،التعارض
الذي كان قد ب��دأه ،وأش��ار إلى الطبيعة ما بعد
الكالسيكية للنصوص التي جمعها .وفي عام
 ،2005تناولت مونيكا فلودرنيك Monika
َ
 Fludernikهذا التعارض من جديد ،بعد أن
ّ
عدلته ،في كتابها «Histories of a Narrative
Theory (II): From Structuralism to the
 “ Presentحيث بدأت تاريخًا أو تاريخين لتطور
ّ
ووصفت بإيجاز النزعات
الدراسات السردية،
الحديثة للسرديات .وهكذا بدا ،في خالل نحو
عشر سنوات ،أن التعارض الذي اقترحه هرمان1
قد ّ
ترسخ وبات رسميًا.
َ
ُ
إذا كانت السرديات الكالسيكية نظرية
المسرود ذي الطابع البنيوي ،وذي الطموحات
العلمية ،وال��ذي يعاين ما هو مشترك بين
ّ
ال��م��س��رودات كلها ،وال��م��س��رودات فقط ،وما
ُ
يسمح بأن يختلف بعضها عن بعضها اآلخر؛
ُ
وإذا كانت تحيل إلى اللسانيات السوسورية
ّ
من حيث اهتمامها بما يشكل اللغة السردية
)paroles narratives؛
(أكثر من
الكالم السردي ّ
وإذا كانت ّ
تعد من بين ممثليها األشهر اآلباء
ّ
المؤسسين الفرنسيين أو الناطقين بالفرنسية-
روالن بارت ّ ( Roland Barthesوالبيان الحقيقي
ال��ذي يمثله «م��دخ��ل إل��ى التحليل البنيوي
للمسرودات») وتزفيتان ت��ودوروف Tzvetan
 Todorovالذي ندين له بمصطلح «السرديات»
نفسه (وال��ذي ّ
عرفه في «قواعد الديكاميرون
 »Grammaire du Décaméronعلى أنه
«علم المسرود  )»science du récitوجيرار
جينيت ( Gérard Genetteاألك��ث��ر تأثيرًا
بال شك في مجال السرديات) ،وآ.ج غريماس
( A.-J Greimasو»مدرسة باريس العالماتية
 )»L’école sémiotique de Parisوكلود
بريمون  Claude Bremonو»منطق المسرود
)»la Logique du récit؛ إذن فإن أجدادهم
الشكالنيين الروس (أو شبه الشكالنيين) ،ورفاق
طريق بعيدين من أمثال واي��ن بوث Wayne
 Boothوفرانز ستانزل  Franz Stanzelوتالميذ
أو ّ
مكملين من أمثال مايك بال Mieke Bal
أو سايمور تشاتمان Seymour Chatman؛
وأخيرًا إذا ما لمعت بشكل خاص في سنوات
الستينيات والسبعينيات ،فإن السرديات ما
بعد الكالسيكية -التي بدأت بفرض نفسها في
الثمانينيات بحسب رأي هرمانّ -
تقدم مرتسمًا
مختلفًا نسبيًا ،سأحاول أن أوضحه.
وكما يوحي االس��م ،فإن السرديات ما بعد
ّ
الكالسيكية ،ال تشكل نفيًا ،وال رفضًا للسرديات
الكالسيكية؛ بل باألحرى هي ّاستمرار وتمديد
وتدقيق وتوسيع لها .وبرأي الممثلين المعروفين
من أمثال هرمان ،إنها تشملها كما لو أنها إحدى
مراحلها ّ
ومكوناتها الضرورية ،إنها تعيد التفكير
فيها وتعيد تحديد سياقها ،وتعرض حدودها
ولكنها تستثمر إمكاناتها ،وتحتفظ بقواعدها

ّ
وتعيد تقدير ّ
مؤداها ،وتشكل رواي��ة جديدة
لمذهب كان هو اآلخر جيدًا ذات مرة .إن السرديات
ما بعد الكالسيكية تطرح األسئلة نفسها التي
كانت تطرحها السرديات الكالسيكية :ما هو
المسرود ( Le récitبعكس الالمسرود le non-
)récit؟ َ
la؟
عالم تقوم
السردية ّ narrativité
وأيضًا ما الذي ّ
ينميها أو ُينقصها ،وما الذي يؤثر
في طبيعتها ودرجتها ،أو حتى ما الذي يجعل
ً
مسرودًا ما قابال للرواية؟ ولكنها تطرح أيضًا
ً
أسئلة أخرى :حول الصلة بين البنية السردية
والشكل السيميوطيقي  ،sémiotiqueوحول
تفاعلهما مع الموسوعة (معرفة العالم) ،وحول
ّ
وظيفة المسرود وليس عمله فقط ،وحول ما يدل
عليه هذا المسرود أو ذاك ،وليس فقط الطريقة
ّ
التي ي��دل بها ك��ل م��س��رود ،وح��ول دينامية
ً
السرد ،والمسرود بوصفه عملية  processusأو
إنتاجًا  productionوليس بوصفه نتاجًا فقط،
وح��ول تأثير السياق ووسائل التعبير ،وحول
ّ
دور المتلقي ،وحول تاريخ المسرود كما حول
ّ
تطورها
نسقه  ،systèmeوالمسرودات ضمن
 diachronieوتزامنها  ،synchronieوهكذا
دواليك .على األقل بحسب رأي بعض ّ
مروجيها
ً
وأنصارها األكثر حماسة ،يبدو أنه ليس هناك
من سؤال وال من شيء غريب في المسرودات أو
ّ
المتعددة .في الواقع ،يعلن دافيد
في سياقاتها
هرمان في كتابه مدخل إلى السرديات« :اعلموا
أني أستخدم مصطلح سرديات بصورة عامة
ً
جدًا ،وبطريقة تجعله متبادال نوعًا ما مع دراسات
نقدية .على أية حال إن هذا االستخدام العام
يعكس بكل تأكيد ّ
تطو َر السرديات نفسها.
ّ
وإذ لم تعد سرديات تدل على مجموعة فرعية
من النظرية األدبية البنيوية ،فإنها تستطيع
ّ
ُ
مقاربة عاقلة
اآلن أن تستخدم لتدل على كل
ٍ
َّ
لدراسة الخطاب المنظم سرديًا ،سواء أكان أدبيًا
أو تاريخيًا أو محادثاتيًا  conversationnelأو
فيلميًا أو غير ذلك2».
تستخدم
األس��ئ��ل��ة،
ه���ذه
ل�لإج��اب��ة ع��ل��ى
ِ
السرديات ما بعد الكالسيكية وسائل مختلفة
ّ
ُ
ّ
وم��ت��ج��ددة ب��اط��راد .ل��م تعد تستخدم
ج��دًا
اللسانيات البنيوية؛ بل اللسانيات المعلوماتية
 ،La linguistique informatiqueوالتحليل
ال��م��ح��ادث��ات��ي ،واللسانيات االجتماعية la
 sociolinguistiqueواللسانيات النفسية
la psycholinguistique؛ وليس اللسانيات
فقط؛ بل مصادر العلوم المعرفية والنصية
أيضًا .إنها تنتشر بدءًا من ّ
نة بشكل غزير
مدو ٍ
ّ
ومتنوع :مسرودات التراث الكبرى ،بكل تأكيد،
ولكن ثمة نصوص أقل قانونية أو أكثر التواءًا
وأكثر تهديمًا ،وم��س��رودات التخييلية non-
 fictifsو الأدبية  ،non-littérairesومسرودات
شفهية «طبيعية» أو عفوية ،وم��س��رودات
فيلمية؛ بل ومسرحية وتصويرية وموسيقية،
ً
من دون أن نغفل ميادين أق��ل سردية (لئال
نقول السردية  )non-narratifsكالحقوق أو
االقتصاد أو السياسة أو الطب .هي نفسها
بصيغة الجمع ،كما يدل على ذلك عنوان الكتاب
ّ
الذي نشره دافيد هرمان ،وكذلك اللجوء المطرد
ّ
أكثر فأكثر إل��ى التعابير المركبة لتوصيف
تمظهرات مختلفة لها (السرديات النسوية
ٍ
 ،féministeالسرديات مابعد الحداثية post-
 ،moderneالسرديات مابعد االستعمارية
 ،post-colonialesوال��س��ردي��ات اإلثنية

ترجمة :عدنان حممود حممد
 l’ethnonarratologieوالسرديات االجتماعية
 la socionarratologieوالسرديات النفسية
 .)la psychonarratologieإنها تعتمد
ّ
التوجهات واالنحناءات واللهجات:
جميع أنواع
الباختينية  bakhtiniensوال��دي��ري��دي��ة
والتحليلية النفسية والمنطقية-الفلسفية
ّ
الجياش
والبيانية واألخالقية .وف��ي وسطها
الدراسات البنيوية للمسرود وكذلك التحليالت
الحوارية أو الظاهراتية .إن المقاربات األرسطية
أو المجازية أو مابعد البنيوية غزيرة هي أيضًا؛
واآلراء المعرفية ووجهات النظر السياسية
والتاريخية واألنتروبولوجية ،والمواقف النسوية
والتنظيرات «الكوير  »queerليست قليلة أيضًا.
باإلجمال ،السرديات ما بعد الكالسيكية هي،
أو تريد أن تكون أكثر تفكيرًا ،وأكثر استكشافًا
م��ن ال��س��ردي��ات الكالسيكية ،وأك��ث��ر خرقًا
للمفاهيم ،وأكثر انفتاحًا على التيارات النظرية-
ً
النقدية التي تحيط بها ،وأكثر استقباال ،وأكثر
انفتاحًا (إذ تجمع وتضم ما كانت السرديات
الكالسيكية تحاول أن ّ
تميزه ،النقدي-التأويلي
مثله كمثل الشعري النقدي ،ونظرية المسرود،
والنقد السردياتي ودراس���ة النصوص ،وإذ
يستقبل جميع األسئلة التي تجتهد السرديات
ّ
الكالسيكية في أال تطرحها) ،وأكثر «تواضعًا»
ً
في الوقت نفسه وواعية لمصاعب مشروعها،
ً
وأكثر نفعًا أيضًا ،وأكثر أمبيرقية؛ بل تجريبية؛
ً
وأكثر شوائب ،وأخيرًا أكثر تناوال لإليديولوجي
ً
كما لألخالقي ،وبكل تأكيد أكثر صحة سياسيًا
ْ
(فنحن نعلم كم حتى اآلن وض ُ��ع التاريخ بين
ً
قوسين ،مثال ،يمكن أن يبدو رجعيًا).
إن االستبدال التدريجي لموقف كالسيكي
بمواقف ما بعد كالسيكي ،والصعود التدريجي
لهذه األخيرة ،يمكن أن ُي ّ
فسر بطريق عديدة.
ُ
ففي المقام األول ،سوف تعقب إعادات النظر
َ
الحماسة التي أثارتها الشكالنية-البنيوية.
ُّ ْ
فبعد السكر الصحوة ،وبعد الحلم اليقظة،
وبعد «مدخل إلى التحليل البنيوي للمسرودات»
لبارت ،و»علم الداللة البنيوي لغريماس ،وأعمال
ت���ودوروف وبريمون  Bremondتأتي رائعة
جينيت «خطاب المسرود ،»Discours du récit
ٌّ
ٌ
وشك .إذا كان النجاح ّ
ٌ
مدويًا
وركود
إنهاك معين
في مجال الخطاب ،وفي سرديات يمكننا تقريبًا
ّ
نسميها جينيتية بسبب التأثير الحاسم
أن
لجينيت فيها ،فإن النتائج ليست بهذا الوضوح
في مجال التاريخ وفي مجال المسرود .فهناك
وعي بأن البون شاسع بين البنية السردية والشكل
ّ
النصي ،وبأن النحو السردي ضعيف بكل تأكيد
أمام علم الداللة والتداولية .la pragmatique
ّ
ً
فبينما يشكل «خطاب المسرود» مثاال مثاليًا
(بالمعنى األصلي ال��ذي يعطيه توماس كون
 Thomas Kuhnلهذا المصطلح) إلى درجة
َ
أنه بات باإلمكان التفكير بأنه لم يبق سوى
صقل النموذج الجينيتي وضبطه وتنعيمه،
فإن األعمال على المسرود لم تطرح إال القليل
من األمثلة ،وأثارت كثيرًا من المقاومات ( على
الرغم من اإلسهامات الهامة لتودوروف وبريمون
وغريماس) إلى درجة أنه بات باإلمكان اإليحاء بأن
ّ
قواعد المسرود-وأفكر بصورة خاصة بتلك التي
ً
ُ
شرعت بها -3كانت جباال تلد فئرانًا.
أنا نفسي
وم��ن ناحية أخ��رى ،إن العلوم اإلنسانية (من
حيث أنها «إنسانية») ،اإلنسانيات في السياق
االنتصاري للعلم بكل بساطة ،لها مصلحة

مساوية (إن لم تكن أكثر) في غير المنضبط
مما هو منضبط ،وهي رومانسية نافدة الصبر،
ّ
ومشككة في المسرودات الكبرى والحقائق
ّ
األخ��رى ،ومفتونة بالخاص والمحلي ،والفريد،
وباألسلوب أكثر من القواعد ،وبالمختلف أكثر من
المؤتلف .وعلى الطرف المقابل ،إن المنعطف
السردي ال��ذي واك��ب المنعطف اللساني منذ
ّ
مجرد عالمة
الستينيات والسبعينيات ،ليس
على نهضة السرديات واألدوات التحليلية على
ّ
لتوصيف نصوص،
أنها نقاط عالم تقترحها
ّ
وأشياء ،وأح��داث من األن��واع كافة ،ومشروعات
ف��ك��ري��ة ،وم��ج��االت علمية (ال��ت��اري��خ ،طبعًا،
والفلسفة ،واألنتروبولوجيا ،والعلوم الطبيعية)؛
إن المنعطف ال��س��ردي هو أيضًا عالمة على
ّ
يهدد النظام؛ ألنه معه بدأت
االنحطاط الذي
ُ
كلمة «مسرود» نفسها تطرد مصطلحات أخرى
ُ
خدم «مسرود» ليعني «تفسير» أو
(فقد است
ُ ّ
«محاججة» ،وفضل «مسرود» على «نظرية» ،أو
«مسرود» على «خيال  ،»fictionو»فن» و»رسالة
ّ
 ،)»messageومعه أيضًا ،اهتزت «العلموية
السردية »le scientisme narratologique
لئال نقول ُدحضت .في العمق ،إن «علم المسرود»
ه��ذا قد ال يكون إال أح��د األمثلة العديدة عن
موضوعهIf you can’t beat them, join« .
ّ
اضطرت إلى العودة
 .”themإن السرديات؛ إذ
االتصاف
طائلة
تحت
عن ّادعاءاتها وأوهامها
ُ
بالسذاجة واالستبعاد من العلموية ،وإذ أعيدت
إلى مكانها من نقد البنيوية الذي سرعان ما
ُس ّمي (على األقل في الواليات المتحدة) ما بعد
البنيوية  le post-structuralismeوبإخالص
ما ي��زال قويًا للتاريخ وللسياقي؛ وإذ خشيت
أن يتم تجاوزها وإغراقها وهجرها من أجناس
ً
(أو أجناس فرعية) هي أكثر فأكثر حساسية
وتأثيرات العرق ّ والطبقة والجنس،
اللتواءات
ّ ِ
ِ
فإنها تحاول تمثلها والتمثل فيها من دون أن
تترك معظم أسئلتها أو مكتسباتها وتصبح ما
بعد كالسيكية.
ًّ
ولكن قد تكون هذه التفسيرات فظة جدًا،
وق��د يكون ه��ذا التاريخ مأساويًا ج��دًا .وكما
ُ
ّ
التحول من السرديات
أسلفت ،قد ال يكون هذا
ِّ
الكالسيكية إلى ما بعد الكالسيكية بينًا إلى
هذا الحد .قد يكون األم��ر ّ
وليس
مجرد تطور
َّ
ثورة ،وقد يكون ّ
تطورًا عاديًا جدًا وغير متوقع
نهائيًا .وقد تكون السرديات الكالسيكية ما
بعد كالسيكية ،ما دام الحداثي قد يكون ما
بعد حداثي ،والبنيوية ما بعد بنيوية .هل يجب
التذكير أن تاريخ السرديات (مثله كمثل ما قبل
ّ
يتسم منذ البداية ّ
بتنوع إيحاءاته
تاريخها) لم
(اللسانية واألنتروبولوجية والبيانية والفلسفية)
فحسب؛ بل بالتناقضات والتحوالت وإع��ادات
النظر أيضًا .وقد رأينا ليفي-ستروس Lévi-
 Straussينتقد بحدة بروب  Proppوغريماس
وبريمون ،وفان ديك Van Dijkـ ويعيد تشكيل
تودوروف وكثيرًا من ممارسي النقد المختلفين
ع��ن المذهب نفسه .على أي��ة ح��ال ،ك��م من
ً
دراسة عرفت تفاعال غالبًا ما كان قويًا مع
حقول
ٍ
ِ
تكنولوجيات جديدة أو مجاالت جديدة وسياقات
المسوها أو دخلوها .في حالة السرديات ،كان
هناك انتقال من لسانيات بنيوية إلى لسانيات
مختلفة بوضوح-تحوالت توليدية أو معلوماتية-
ومع هذه األخيرة ،فائدة من أجل السكريبت
والسيناريوهات؛ أي فائدة من أجل موسوعة
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السياق .وكان هناك أيضًا ،مع غزو أمريكا (وكثير
تقدمات االستكشافات
أيضًا) ،باإلضافة إلى
ِ
الجيمسية للتقنية السردية ،تقدمات الفلسفة
التحليلية للحدث أو تقدمات فعل الكالم أيضًا؛
أي الفائدة المتنامية من أجل التداولية.
ً
وفضال عن ذل��ك ،قد ال تكون التغييرات
ْ
التي حملتها السرديات ما بعد الكالسيكية
ّ
تصورها .ففي النهاية،
باألهمية التي يمكن
ّ
أكد وليم هندريكس  William Hendricksمنذ
أكثر من ثالثين عامًا على االنتقال خوارزميًا من
بنية سردية عميقة إلى تمظهرها السيميائي،
وعلى أهمية معرفة القيام بذلك .4لقد كان
ّ
بريمون وت���ودوروف قد تكلما عن االفتراضي
َ
ّ
 virtuelوالف َرضي  hypothétiqueوالتمني قبل
األعمال الحاسمة لماري-لور رايان Marie-Laure
 Rayanويوري مارغوالن  ،Uri Margolinمنذ
نهاية الستينيات ،التحليالت السوسيولسانية
للمسرودات الشفهية «الطبيعية» التي اقترحها
واليتزكي
وليم البوف  William Labovوجوشوا
ّ
ّ
المؤسس لها أثرت
 Joshua Waletzkyوالنموذج
في عدد معين من علماء السرديات؛ وقبل نهاية
السبعينيات ،نوقش علنًا ُ
البعد التداولي لدرجات
السردية la dimension pragmatique des
ُ .degrés de la narrativité
وسيسمح لي أن
أذكر أن الطبعة الثانية من كتابي Dictionary
 of Narratologyالذي صدر عام  ،2003بعد
ما يقارب الخمس عشرة سنة من الطبعة األولى،
يمكن أن يزهو بقائمة مراجع أطول بكثير ،ولكنه
ال يحوي إال عشرة أو اثني عشر مصطلحًا جديدًا،
وال يراجع إال نحو خمسين تعريفًا من مئات عدة
من التعاريف .وإن كان أحد هذه التعريفات هو
تعريف السرديات .وإن ُ
كنت في الطبعة األولى
ّ
رك ُ
زت ،على سبيل المثال ،قبل كل شيء على
قد
االستيحاء البنيوى لهذا العلم ،فقد أضفت في
الثانية األسطر التالية“ :ما كان علمًا َّ
موحدًا
نسبيًا ،يهتم بصور ٍة خاصة بوصفه مسرودًا (نمط
ّ
نصي أكثر منه سياقي ،قواعد أكثر منه فصاحة،
وشكل أكثر منه مضمون) ،قد ّ
تنوع وأبدى فوائد
َّ
أكثر ّ
تنوعًا (ملتزمة سياقيًا ،وموجهة تأويليًا،
ومجموعة منهجيًا) .إن السرديات البنيوية
ّ
تطورت إل��ى “س��ردي��ات ما
أو “الكالسيكية”
ّ
التغيرات
بعد كالسيكية”“ 5فلربما كانت
ْ
التي حملتها ما بعد الكالسيكية le post-
 classicismeالسردية هي في النهاية أقل
ً
أهمية مما يمكن أن نعتقد .ودافيد هرمان نفسه
يبدو موافقًا عندما يستشهد بـ باربارا هرنشتاين-
سميث  Barbara Hernstein-Smithوأركادي
بلوتنيتسكي  Arkady Plotnitskyموافقًا« :إن
المنطق ما بعد الكالسيكي لعدم القدرة على
التقرير يمكن أن ُي ّ
طبق على التعارض نفسه
هذا
بين الكالسيكي وما بعد الكالسيكي .ألن ً
التعارض ،هو أيضًا ،ال يستطيع أن يقوم مرة
وإلى األبد ،سواء أكان ذلك نظريًا أو تاريخيًا؛ ليس
تراتبية ما يمكنها أن تقوم بصور ٍة غير
أكثر من
ٍ
ّ
مشروطة بين مكوناتها».6
ومع ذلك ،من الصعب إنكار إسهام ما ُيشار
إليه بـ ما بعد الكالسيكي في معرفتنا للمسرود.
ً
وب��ص��ور ٍة أكثر ج��ذري��ة ،من المستحيل إنكار
تكاثر المقاربات السردية والتنويعات التي
ٌ
صعب إنكار أن «السرديات»
ّلونتها ،مثلما هو
ٌ
اليوم هي مرادفة لـ «الدراسات السردية» .وكما
ّ
أك��د دافيد هرمان ،في عام  ،1980بينما كان
دافيد لودج -David Lodgeوه��و ناقد للنزعة
ّ
الشكالنية-البنيوية ،وهو مؤلف تغيير الديكور
 Changement de décorوعالم صغير جدًا Un
 tout petit mondeأيضًاّ ،
يميز بوضوح بين
ثالثة مجاالت في حقل الدراسات السردية :مجال
شعرية المسرود والخيال ،ومجال وصف تقنيات
التمثيل السردي ،ومجال التحليل البياني ،تحليل
ّ
النصي-في أيامنا هذه ،قد
مستوى التمظهر
ُ
الحظت ذلك ،هذه المجاالت الثالثة وأخرى غيرها

تجمعت .فبينما ّ
قد ّ
تم التمييز بين السرديات
ّ
والنقد السردياتي (وهو نقد يستخدم وسائل
َّ
مطورة بوساطة السرديات) مثل مقاربات أخرى
نقدية-تأويلية أو تقويمية للمسرودات ،يتم
النزوع أكثر فأكثر إلى عدم القيام بذلك.
يمكن أن نأسف على ذلك (ونحن واعون بأن
ّ
سياق خاص يمكن أن يضيء
نص في
تفحص ٍ
ٍ
آليات المسرود ،ويثبت صحة الفئات المختلفة
ّ
ويحدد هوية
أو التمييزات السردية وقوتها،
ُ
عناصر اهملت كثيرًا أو كثيرًا ما أسيئ تقدير
ُ ّ
أهميتها السردية أو ضخمت) ،كما يمكن أن
نأسف لالختالف الكبير ج��دًا ألن���واع الطرق
المستخدمة لدراسة النصوص السردية .في
الواقع ،من الصعب أحيانًا جمع نتائج آتية من
ً
آفاق مختلفة جدًا .وفضال عن ذلك ،إن التمييز
بين المهام التي يجب أداؤه��ا واألسئلة التي
ّ
دراسة
تتطلبها ،يسمح بإحاطة أفضل بموضوع
ٍ
ً
ّ
بطريقة أكثر نسقية ،وأكثر تفكيرًا
التقدم
ثم
ٍ
بقصد إيضاحه .ليكن نص من قبيل« :حنا أصبح
وبطل العالم» .يمكن أن نتساءل كم
بطل أوروبا
ّ
من األحداث يمثل (استفهام تقليدي) ،ويمكن
ّ
يتحدث عن حنا وليس
أن نتساءل أيضًا لماذا
عن حنة (استفهام ما بعد حداثي) .إن السرديات
الكالسيكية تحاول إبعاد بعض األسئلة ،أما
ّ
السرديات ما بعد الكالسيكية ،فربما تتخلى
ّ
بسهولة كبيرة جدًا عن إغراء طرحها كلها.
ٍ
ومع ذلك ،حتى إذا انتهى األمر بالسرديات
ذات االستيحاء األحدث بأن تنسى موضوعها
ّ
ُ
أو أن تغرقه ،فمن المؤكد أنها ل��م تسهم
بطريقة حاسمة في الصحة الجيدة للدراسات
ٍ
ّ
تسميه مونيكا فلودرنيك:
السردية (فيما
«،)”the Rise and Rise of Narratology
ِّ ً
بطريقة غير مستخدمة
موجهة استكشافاتها
ٍ
(نسوية أو معرفية أو ما بعد استعمارية أو غير
ّ ً
مة كثيرًا من الرؤى المختلة ّ
لتأمل
ذلك) ،ومقد
ال��م��س��رودات فحسب؛ بل إنها تكتشف و/أو
ً
تبتدع طرقًا وتقنيات وأشكاال وعناصر سردية
ّ
ّ
غير مستغلة وغير مشكوك فيها .أفكر على
سبيل المثال بمالحظات روبين فارهول Robyn
ّ
 Warholحول الساردين ُ
الملزمين أو المملين،
وفي مالحظات س��وزان النسر Susan Lanser
ح��ول ف��ئ��ات الشخص وال��ص��وت ،ومالحظات
ّ
متعددة األزمنة
دافيد هرمان حول السرديات
ّ
( polychroniquesالتي تتضمن وتستخدم
ّ
متعدد المعاني على الصعيد الزمني ،بما
نسقًا
ً
في ذلك معان ومفاهيم من قبيل «يقع بطريقة
غير ّ
محددة بالنسبة إلى نقطة العالم الزمنية )X
أو أيضًا في األعمال حول الكناية عن الصفة la
 métalepseالتي َ
جمعها جون بيير John Pier
وجان-ماري شيفر .Jeanne-Marie Schaeffer7
ونتيجة ذلك على وجه العموم ،وبوساطة
ّ
َّ
ّ
وتحوالت
موسعة
وم��دون��ات
أدوات ج��دي��دة،
ّ
تشجعنا السرديات ما بعد الكالسيكية
أصيلة،
ّ
ص مظاهر
تفح
(إعادة)
على
أو
،
هوية
تحديد
على
ِ
ِ
مختلفة من المسرود وعلى (إع��ادة) تعريفها
و(إع����ادة) تصويرها .وم��ن ناحية أخ���رى ،فإن
السرديات ما بعد الكالسيكية ّ
تعرف وتشير إلى
وتوحي أيضًا بسلسلة من األعمال يجب متابعتها
أو القيام بها .بعضها يبدو لي مهمًا بصور ٍة
خاصة ،وفي الختامّ ،
أود أن أناقشها بسرعة
«صوت للقارئ
بدء يجب ضم
كبيرة.
بادئ ذي ٍ
ٍ
ّ
(أو للمتلقي)» إلى توصيفات عمل المسرودات.
ً
ُ
السردية-
قد يمكننا أن ن ّبين مثال أن االلتباسات
ٌ
ّ
ُ َ َّ
–ففقرة
النصية يمكن أن تحل بقرار المتلقي
ٌ
َ
ّ
المتكرر؛ وفقرة
المفرد أو
ما تستخدم طوعًا
َ
المسردن أو الخطاب غير
أخرى تعتمد الخطاب
ٌ
تبعية
أو
العطف
تستخدم
وثالثة
المباشر الحر،
ّ
جملة لجملة  -la subordinationوقرارها يؤثر
ٍ
في الطريقة التي بها ّ
«يقدم المسرود المعنى»
(وكذلك بكل بداهة ،في معنى المسرود).
ّ
ّ
من المؤكد أن تخصيص مكان لصوت المتلقي
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ً
نهاية لألسئلة العديدة التي ّ
تخص َ
دور
لن يضع
َ
وأهميتها .لماذا ّ
يقدر
عدد من المالمح السردية
ٍ ّ
َ
المالمح بصور ٍة مختلفة؟ وإلى أي
المتلقون هذه
ّ
حد هم ّ
حساسون للتغيرات ووجهات النظر؟
ّ
ّ
وكيف يبنون أنماطًا متنوعة من المؤلف المعني؟
ً
وعلى أي أساس يختارون هذا التأويل بدال من
ذاك أو يقيمون عدة درج��ات للسردية؟ هذه
ّ
سلسلة من المشكالت الملموسة التي تتطلب
ً
حلوال َّ
مؤسسة تجريبيًا .ومع ذلك ،سواء أكانت
السرديات كالسيكية أو ما بعد كالسيكية ،فإنها
قد أجرت دراس��ات قليلة مالحظية أو تجريبية
مسنودة من هذه المشكالت ،وأعتقد أننا غالبًا ما
أطروحات إقناعية أو إيحائية محليًا
نزعنا إلى َع ِّد
ٍ
ّ
َ
حول التلقي والفهم حقائق عالمية .ال ريب في
أن هذا النوع من الدراسات يحوي بنفسه عددًا
معينًا من الصعوبات .ومن غير الصعب إيجاد
أو خلق نماذج مخبرية ال تعاني ال من الخرق
وال من الغرابة ،كما إنه من غير الصعب إنشاء
بروتوكوالت لتحديد صحيح لمعالجات نصية
وردود أفعال تأويلية .ومع ذلك ،إذا ما حذونا
حذو ماريزا بورتولوسي Marisa Bortolussi
وبيتر ديكسون ( Peter Dixonالتي أشار إليها
هرمان مثلما أشار إليها فلودرنيك) ،وفيلي فان
بير  Willie Van Peerوهنك باندر مات Henk
 Pander Maatأو إلس أندرينغا Els Andringa
أو ريتشارد جيريغ  ،Richard Gerrig8فعلينا أن
نحاول أن ّ
نؤسس تجريبيًا السرديات إذا ما أردنا
َ
أن نأخذ ماهيتها بالحسبان.
ً
وم��ن المناسب أن نشير م��رة جديدة إلى
أن النظرية يجب أن تتشح بالواقع ،ويجب أن
يتواءم الوصف مع الظاهرة ،ويجب أن يوافق
ُ
المثال الممثول .إذن علينا أن ننشئ نموذجًا
َّ
مسوغًا تجريبيًا وأن يكون واقعيًا.
للمسرود
ً
كما يجب أن يكون هذا النموذج ظاهرًا وكامال
(وأن يكون صحيحًا بالنسبة إلى المسرودات
جميعًا والمسرودات فقط) وأن يصف الكفاءة
السردية (القدرة على إنتاج مسرودات وتأويل
نصوص على أنها م��س��رودات) .ال ريب في أن
حماسة المنمذجين قد فترت منذ األيام الجميلة
لتودوروف وغريماس وفان ديك وبافل ،إلخ( .أو
من ناحية علماء النفس نانسي شتاين وجان
ماندييه  Jean Mandierودافيد روملهارت
 .)David Rumelhartولكن على الرغم من أن
ّ
السرديات قد ّ
تغيرت ،فإنها ،كما أكد على ذلك
َّ
دافيد هرمان« ،لم تتخل عن طموحها األصلي في
الوصفية والتفسيرية الفضلى
تطوير النماذج
ٌ ُ ّ
سواء أفضلت المواقف الكالسيكية
الممكنة».9
ُ
الكالسيكية ،أو استخدمت وسائل
أو ما بعد
َّ
ُ ِّ
كثيرة أو قليلة ،أو أكد أو لم يؤكد ُعلى أهمية
العالقة الداللية-السيميوطيقية ،أو أبرز أم لم
ُي َبرز ُ
دور السياق ،أو ُح ِّولت دراس��ة النص إلى
َ
ُ
ُ
مصطلحات ذات فائدة خاصة أو رفض أن يفعل
ُ
ذلك ،أو أن تطرح كافة أنواع األسئلة أو بعضها
فقط ،فإنه يبدو لي أن ّ
تطور «النماذج الوصفية
ّ
والتفسيرية» المتبعة سوف يقوي السرديات
ّ
يسهل دراسة موضوعها.
وسوف
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الخط العربي النشأة والمعايير الجمالية
حوا�س حممود
يتميز الخط العربي -بين الكثير من الفنون
العريقة التي عرفتها الحضارات اإلنسانية في
ً
ً
متأكدا في أصالته التي شب
العالم  -بكونه فنا
عليها ونما منها ،وتشعبت عنها ضروبه الرائعة،
وإذا ك��ان ق��د اختلفت إليه بعض المؤثرات
الخارجية والطارئة ،فمسته بشيء منها ،بأثر من
ً
رحلته التي كان بديال عن حرف فهلوي وحرف
أوردي هند ستاني ،وحروف لغير أمة من األمم،
أصالته
فإن ذلك لم يخرج به مطلقا عن مقومات
ً
التي انبثق منها ،واستقام له أن يكون فيها حرفا
ً
عربيا ،وأن ما اتسعت له من شعوب وأمم وأمصار
اعتنقت الدين اإلس�لام��ي ،فقد أغنت أشكاله
وطورت في أنماطه ،وعززت من مناهج األداء في
خطه ورسمه ،وذلك من خالل الخصيصة الذاتية
التي يتمايز بها اإلنسان عبر التزامه الصارم
ً
بأحكام دينه ومعايشتها ً
ً
حياتيا متكامال
واقعا
ً
ومتناسقا ،بحيث يكون لها أن تنتظم كل عالقاته
االجتماعية ،وكل دقائق أمور دنياه وكبائرها ،وال
عجب إذن من أن يحيط نفسه بكل ما يذكره
بما عليه من واجبات مفروضة ،وما يعمق إيمانه
بدينه ،مما أوسع للحرف العربي أن يقيم في كل
مجال توفر له ،سواء أكان ذلك في صحيفة من
كتاب أو لوحة جدارية أو مقطع من حائط مبني أو
آنية معدنية أو زجاجية أو قطعة قماش ،أن يقيم
وهجه المتألق في آية كريمة أو حديث شريف أو
حكمة أو بيت شعر يستظهر مكرمة خلقية ،وأن
ً
يسعى ً
دوما ألن يكون حقيقا بما يحمل من أمر
في نشر فضائل اإلسالم ،فيبرز في أجمل صوره،
على مستوى ما كان اإلسالم يؤكد األهمية الكبرى
إلشاعة القراءة والكتابة وكأنها من بعض متممات
دين المسلم حتى بلغ على حد قول الصحابي
عكرمة بن أبي الجهل »...فداء أهل بدر أربعة آالف
حتى أن الرجل ليفادي على أنه يعلم الخط ،لعظم
خطره وجاللة قدره « ()1
ً
وتجدر اإلشارة إلى أنه ال نكاد نجد عمال فنيًا
إسالميًا ال يكون للخط فيه مكانته البارزة ،ولعل
م��رد ذل��ك إل��ى جوهر العقيدة اإلسالمية الذي
يتمثل في القرآن الكريم كالم الله المنزل على
عبده ورسوله ،محمد صلى الله عليه وسلم « :ن
والقلم وما يسطرون « ( اآلية  1القلم ) « ،أقرأ وربك
األكرم الذي علم بالقلم .علم اإلنسان ما لم يعلم
«(  5-3العلق ) .وقد استهدف كل خطاط وفنان
أن يصل بما يكتب من آيات الله إلى غاية الجمال
وقيمة الجالل ،وأصبح التيمن بكتابة بعض آيات
من القرآن الكريم أو التقرب إل��ى الله بالدعاء
واالستغفار والرجاء ً
أمرا ال يكاد يخلو منه أي عمل
فني(...)2
والخط فن رائع ملتصق باللغة العربية ،غني
بالبهاء وال��رواء ،وقد يراه بعضهم أنه باب من
أبواب الرسم وال شك أن له صلة بالرسم ،ولكنه
باب تميز عن أي باب من أبواب الرسم األخرى،
متميز بوظيفته وطبيعته وارتباطه بأشرف لغة
وأكرم أدب ،وكأنه أصبح بهذا االرتباط ً
جزء ا من
األدب ،وإذا لم ير بعضهم أنه شكل من أشكال
األدب فهو من أبواب اللغة العربية خاص باللغة
ذاتها ()3
نشوء الخط العربي وتطوره:
على الرغم من اختالف اآلراء في شأن األصل
الذي اشتقت منه الكتابة العربية الشمالية ،فثمة
حقيقة ال تقبل الجدل هي أنه وجد خط يقال له
الخط النبطي ،نسبة إلى األنباط ذلك الشعب
العربي ال��ذي أس��س ف��ي ق��رون سبقت ميالد
المسيح وامتدت بعده ـ مملكة تتسع من شمال

الحجاز إلى أطراف دمشق ،وقد اشتق الخط النبطي أشكاله ،لكثرة زواياه وأقواسه وحسن انسجامه مع
من الخط اآلرامي ،ثم زالت مملكة النبط من الوجود الزخارف المضافة إليه ،وكان لخط « الثلث « إلى
في أوائل القرن الثاني الميالدي ،إال أن طريقتهم حد ما مثل هذه الخطوة بعد أن انتشرت كتابة
في الكتابة ظلت باقية يكتب بها األعراب النازلون المصاحف الكريمة به ،وقل مثل ذلك بالنسبة إلى
في أقصى شمال شبه الجزيرة زهاء ثالثة قرون .خط «الديواني» وكان الخط في مكة يسمى بالخط
إن الصورة األولية للخط العربي ال تبعد ً
كثيرا عن المكي ،وفي المدينة كان يسمى بالخط المدني
صورة الخط النبطي ،ولم يتحرر الخط العربي من على حسب المدن التي كان يكتب فيها ،هذا
ً
ً
قائما بذاته ،ولعل أشهر كتاب االنبي صلى الله عليه وسلم أبو
هيئته النبطية ،بحيث أصبح خطا
إال بعد أن استعاره العرب الحجازيون ألنفسهم بكر وعمر وعثمان وعلي ،وأبو سفيان وابنه معاوية،
بقرنين من الزمان ،وقد سمي هذا الخط الذي وسعيد بن العاص وولداه ،وزيد بني ثابت ،والزبير
انتهى إلى العرب بالخط الحيري أو األنباري ،وكان بن العوام ،وسعد بن أبي وقاص ،وشرحبيل بن
هذا الخط على شكلين :الخط «المقور» ،وهو الخط حسنة ،وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ،والعالء
اللين المتداول في المراسالت والكتابات المعتادة ،بن الحضرمي ،وخالد بن الوليد وعمر بن العاص
والخط «المبسوط» وهو الخط اليابس المستعمل ( )4وكان العرب يكتبون بقلم من الغاب وبمداد
في النقش على المحاريب وأبواب المساجد وجدران مصنوع م��ن السناج على جريد النخيل بعد
المباني وفي كتابة المصاحف ،ولما بنيت الكوفة تهذيبه ،وعظام الجمال وقطع الخزف والفخار
سنة  18هجرية نزح إليها من بقي من أهل الحيرة والرق والبردي المصري ،الذي كان استخدمه أول
واألنبار لحلولها محل مدينتهم ،وانتشر الخط بين عهد العرب باستعمال الورق ،وكان ذلك حوالي
سكانها وجودوه وبرعوا فيه ،فنسب إليها ،فقيل السنة العشرين من الهجرة .وفي نهاية القرن
ً
الخط الكوفي ب��دال من الحيري واألن��ب��اري ،وكان األول الهجري تعلم العرب صناعة الورق ،على يد
الخط الكوفي يقف في صدارة الخطوط المتميزة صناع من الصين أسرهم العرب حين فتحوا سمر
بقدرته على التأليف المستمر فيه ،واإلبداع في قند والكثير من المخطوطات التي ال تزال محفوظة

إلى اليوم ترجع إلى القرن الثالث الهجري ،وكان
استخدام الورق قد عم جميع األقطار اإلسالمية.
ول��ق��د ك��ان��ت الكتابة العربية بصورتها
المعروفة للعرب تلبي احتياجاتهم ،وتوضح
أغراضهم في سهولة ويسر ،لسالمة فطرتهم،
لكن االختالط بين العرب الفاتحين وغيرهم من
األمم أدى إلى تسرب اللحن إلى ألسنه الكثيرين
منهم ،من أجل ذلك وخشية من وج��ود اللحن
عند قراءة القرآن الكريم ،طلب أمير العراق زياد
بن أبيه ،في عام 67هــ ومن أبي األسود الدؤلي
معالجة هذه الظاهرة ،فبدأ بوضع عالمات اإلعراب
بأن جعل نقطة حمراء فوق الحرف عالمة الفتحة،
ونقطة قبلها في أسفل عالمة الكسرة ،ونقطة
أخرى على يسار الحرف عالمة الضمة ،كما وضع
نقطتين ً
معا عالمة التنوين ،وترك السكون بال
عالمة ،وك��ان هذا أول تطور في الخط العربي.
وت��ج��در اإلش���ارة إل��ى أن ه��ذا اإلص�ل�اح ل��م يف
بالغرض؛ إذ وقع اللبس في الحروف المتشابهة
كالدال ،وال��ذال ،والصاد ،والضاد ،والباء ،والثاء،
فسارع الحجاج بن يوسف الثقفي في خالفة عبد
الملك بن م��روان إلى تكليف اثنين من تالميذ
أبي األسود الدؤلي هما :نصر بن عاصم ويحيى
بن عمر بن يعمر ،لعالج هذا األمر ،فانتهيا إلى
تنقيط الباء بنقطة في أسفلها والتاء بنقطتين
فوقها والثاء بثالث نقط فوقها ،وهكذا فعال
ببقية الحروف المتشابهة ،واختلفا في تنقيط
حرفي الفاء وال��ق��اف فقد ق��رر نصر ،وه��و من
المشرق ،وضع نقطة واحدة فوق الفاء ونقطتين
فوق القاف ،وفي الوقت نفسه قرر يحيى وهو
من المغرب ،نقطة للفاء تحتها ونقطة للقاف
فوقها ،وأخذ المشرقيون برأي عالمهم ،وأخذ
ً
المغربيون برأي عالمهم ـ أيضا ـ ومن ثم جاء
الخليل بن أحمد ( 94ـ  162هــ) 712( ،ـ 778م)
وهو الذي سجل بحور الشعر فابتكر طريقة لسد
جميع الثغرات بوضع ثمان عالمات :هي الفتحة
والكسرة والضمة والتنوين والتشديد وهمزتا
الوصل والقطع والسكون ،وبذلك استكمل الخط
العربي مقوماته التي تلزم للقراءة الصحيحة،
وبعدها ظل الخط العربي يرتقي ويزداد كل يوم
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ً
ً
وتنوعا حتى صارت أنواعه إبان الدولة
حسنا وبهاء
العباسية أكثر من عشرين ً
نوعا ،مما جعل الوزير
محمد بن مقلة (المتوفي 328هجرية) يحصر
هذه األن��واع في أواخ��ر القرن الثالث الهجري،
حيث استخلص منها ستة هي :الثلث ،والنسخ،
والتعليق ،والريحان ،والمحقق ،والرقاع(.)5
المعايير الجمالية للخط العربي وروادها:
ب��دأت العناية بالكتابة العربية في حياة
ال��رس��ول عليه ال��ص�لاة وال��س�لام ،ث��م ف��ي أي��ام
الخلفاء الراشدين لشدة لزومها لتدوين القرآن
الكريم ،وكتابة الرسائل إلى األمصار ،فلما انتقل
مقر الخالفة أيام علي بن أبي طالب – كرم الله
وج��ه��ه -إل��ى الكوفة – وإليها ينسب الخط
ً
ً
الكوفي ،ظل ه��ذا الخط م��ت��داوال ومفضال في
كتابة القرآن الكريم حتى نهاية القرن الرابع
الهجري ،وإلى جانبه خط آخر لين ،استعمل في
كتابة الرسائل ومدونات الدواوين ،ثم انتقل
مركز العناية بالكتابة العربية إلى الشام ()41
هجرية مع استقرار الخالفة األموية فيها ،فظهر
الخطاط قطبة المحرر ،ال��ذي ب��دأ ف��ي تحويل
الخط العربي من قيود الخط الكوفي إلى قاعدة
جديدة أكثر ليونة ،فاخترع خط الطومار وخط
الجليل ،وبمجيئ الدولة العباسية ظهر الضحاك
بن عجالن ،واسحق بن حماد ،كان الضحاك في
خالفة السفاح ،وكان اسحق في خالفة المنصور
والمهدي ،وكانا يخطان الجليل والطومار( ،)6ولقد
ذكر ابن النديم في الفهرست ( صَ )11أن اسحق
فاق الضحاك في آثاره وأعجز اآلخرين عن اإلتيان
بمثلها ،ثم جاء إبراهيم الشجري – تلميذ اسحق
بن حماد -واخترع ً
قلما أخف من الجليل سماه «
خط الثلثين» وآخر نصف الثلثين وسماه « الثلث»
وهكذا يكون « خط الثلثين» بعرض  16شعرة
و» الثلث» بعرض  8شعرات(..حيث َأن عرض قطة
قلم الجليل  24شعرة ،والقطة مقطع رأس القلم
عرضا في تبريه) ،وهكذا أمكن توليد أقالم جديدة
من األقالم الموجودة؛ بحيث أصبح عدد األقالم
العربية نحو عشرين ً
نوعا.
أنواع الخطوط واستعماالتها:
يعرف الخطاطون َأن ك��ل ن��وع م��ن أن��واع
الخطوط يمكن توظيفه على الوجه التالي:
 خط النسخ :تكتب به المصاحف واألحاديثالنبوية وغيرها.
 خط الثلث :تكتب به رؤوس الموضوعاتالتي تسطر بخط النسخ ،وكذلك عناوين الكتب
والمقاالت والبطاقات وغيرها.
 خط الرقعة :لكتابة الرقاع والمراسالتاليومية.
 خط الديواني :لكل ما يصدر من الديوان(القصر) من كتابات
ً
َ
ويسمى أي��ض��ا «جلي
 خ��ط الهمايوني:الديواني» لكتابة العناوين وال��رأس لما يكتب

بالديواني.
 خط الجلي من الثلث :لكتابة أسماء الشوارعوالمتاجر وأسماء الوزارات والمصالح والشركات.
 خ�����ط ال�����ف�����ارس�����ي( :ال���ت���ع���ل���ي���ق)ل���ك���ت���اب���ة ال����ق����ص����ائ����د وال����ب����ط����اق����ات
 خط الكوفي :كان يستعمل في صدر اإلسالمفي كتابة المصاحف والحكم ،وتطور مع الزمن
وحلي بالتوريق ،كما كانت تكتب به النصوص
على المباني ً
حفرا في الحجر أو الرخام أو الجص
أو الخشب.
 خط الطغراء :توقيع سلطاني لصاحب الحقفي منح الرتب والنياشين ،وأول من استعمل
توقيع الطغراء السلطان سليمان بن بايزيد
( القانوني ) في أوائ��ل القرن الخامس عشر
الميالدي (.)7
وفي الختام:
يمكننا التدليل على روعة هذا الفن وجماليته
بعيون أناس هم ليسوا من هذه الحضارة وليسوا
من هذه األرض وهذه القومية وهذا الدين ،إنهم
أجانب وغربيون ومستشرقون ،إذ يقول باحث
اسمه «تيتوس بوكهارت» عن الخط العربي
بأنه»أيقونة ال��ع��رب والمسلمين» أم��ا «أوليه
غرابار» فقد أولى اهتمامه الرئيس لفن الزخرفة
اإلسالميّ ،
وعد الخط العربي ً
ً
متمما لهذه
جزء ا
الزخرفة ،وأضفى عليهما سمة» الكتابة المقدسة»،
ويقول غوستاف مورو إن الشرق هو مخزن الفنون
وأنه قبلة الفنان الحديث ،وأن فن المنمنمات
قد فجر جميع إمكاناته ،وأنه عليها أكد أبحاثه
الفنية ،ويقول أستاذ اللغات الشرقية في جامعة
استانبول المستشرق ريترَ »:إن الكتابة العربية
أسهل كتابات الدنيا وأوضحها؛ فمن العبث
إجهاد النفس في ابتكار طريقة جديدة لتسهيل
السهل وتوضيح الواضح» ()8
الهوامش:
 -1بلند الحيدري « أثر اإلسالم في تطور الخط
العربي»  -مجلة العربي أكتوبر/ت 1996 1ص 100
 -2د .أبو صالح األلفي « الخط العربي أرقى
الفنون اإلسالمية» مجلة الفيصل ابريل /مايو 1994
ص 75
 -3د .عدنان علي رضا النحوي « األدب اإلسالمي
إنسانيته وعالميته  -الرياض
 -4إبراهيم جمعة – الكتابة العربية ص 42
 -5سيد إبراهيم « الخط العربي أصله وتطوره «
نقال عن مجلة الفيصل مصدر سابق مذكور
 -6فوزي سالم عفيفي « نشأة وتطور الكتابة
الخطية العربية ( باختصار) «
 -7د .أبو صالح األلفي « الخط العربي أرقى
الفنون اإلسالمية» مجلة الفيصل مصدر سابق
مذكور ص 78
 -8معصوم محمد خلف « فن الكتابة في عيون
الغرب» مجلة المنتدى عدد يناير  1999ص -36
ص 37
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زيارة مكتبة الكونغرس في واشنطن
عادل الفريجات
في  2010/10/30أتيحت لي زيارة واشنطن،
و على الرغم من كون زيارتي زي��ارة خاصة ،ال
تتصل بالسياسة بشيء ،إال أنني في الطريق
إليها كانت تهجم على ذاك��رت��ي ال��ق��رارات
الظالمة التي اتخذت في عاصمة القوة ،وال أقول
الحق ،وكل السياسات التي ينتهجها القيمون
على الشأن فيها من دعم إلسرائيل الظالمة،
فأشعر بشيء من الغضب لوقوف أكبر دولة في
العالم إلى جانب الغاصب والمحتل والظالم...
كما أشعر بالقهر واألس���ى حين أفكر بأن
مخططي السياسة األمريكية في العراق ،خاصة،
هم المسؤولون عن مقتل ما ال يقل عن مليون
مواطن عراقي ،وتهجير ما يقرب من مليونين،
خالل السنوات التي بقيت فيها أمريكا هناك،
وع��ن ش��يء ه��ام ً
ج���دا ،هو إح��راق المكتبات
الجامعية إب��ان وص��ول الجيش األمريكي إلى
بغداد ،في التاسع من نيسان من العام .2003
وربما يصح للمرء أن يستنتج أن مالكي أسباب
المدنية ،يحقدون على مالكي تراث حضاري
سبقهم بمئات السنين؛ فهم ال يصونونه ،وال
يحولون دون النهب والحرق والتدمير ،حتى إن
جاء من آخرين هدفهم تدمير مكتبات العراق
ومتاحفه وحضارته العريقة.
وقد كتبت هذه الفقرة هنا ،ألنني سأفصل
ف��ي مقالتي ه��ذه ف��ي زي��ارت��ي لمكتبــــــة
الكونغرس التي تعد المكتبة األولى في العالم،
من حيث عدد الكتب التي تحتويهـــــا ،وعدد
اللغات التي تنتمي إليها المطبوعات القابعة
بها ،ولكن هذا كله ال يثنيني عن الفخر بما أورثه
أسالفنا من كتب ومصنفات.
والحديث عن الكتب في تراثنا يعد مفخرة
من المفاخر ،وذلك منذ ما قبل الميالد بألفي
سنة .وأدلل عليه بمكتبة /ايبال /التي اكتشفت
في العام  ،1976فقد عثر المنقبون على أكثر من
 /17/ألف رقيمُ ،
فع َّد هذا االكتشاف اكتشاف
القرن العشرين .وهو يدل على اهتمام أهل
منطقتنا بالحرف والكلمة والعبارة ،قبل غيرهم
من شعوب األرض قاطبة.
وإذا كانت مكتبة ايبال ،المكتشفة في
سورية سنة  ،1976قد كتبت بحروف مسمارية،
ف��إن اختراع العرب القدامى /الفينيقيين/
لألبجدية ،وفر لهم ،وللبشرية جمعاء ،نقلة
نوعية في ه��ذا المضمار .ول��و راجعنا بعض
المعلومات عن مكتبات األجداد ،لوجدنا فيها ما
يدعو للفخر والتيه ،فمكتبة الصاحب بن عباد
 385هـ 995/م ضمت  206آالف مجلد ،وخزانة
الخليفة الفاطمي ـ العزيز بالله ،في مصر ،حوت
نحو  600ألف كتاب ،ومكتبة جامعة قرطبة في
األندلس كانت تحوي  400ألف مجلد.
وأعود إلى مكتبة الكونغرس في واشنطن
ألق��ول :إنها األكبر في عالم اليوم ،وتعد من
المعالم العمرانية البارزة في عاصمة الواليات
ً
هكتارا،
المتحدة األمريكية .وتبلغ مساحتها 30
وطول رفوفها  856كم.
وتضم هذه المكتبة / 130/مليون مادة
مختلفة .منها /29/مليون كتاب .والوثائق

والكتب الموجودة فيها تنتمي لـ /470 /لغة
من لغات العالم .وه��ي تحوي  /58/مليون
وثيقة .وتعد أكبر مرجع في العالم في المصادر
القانونية.
أسست تلك المكتبة في العام ،1800
م وبدأت بتكلفة  /5000/دوالر أمريكي .ويعود
الفضل في تأسيسها إل��ى الرئيس الثالث
ألمريكا /توماس جيفرسون /الذي كان متعدد
ً
ً
ً
وقانونيا
وكاتبا
مهندسا
المواهب ،فقد كان
ً
ودبلوماسيا.
وتعرضت المكتبة لمحن وك��وارث ،فقد
فقدت محتوياتها في العام  ،1814فعوضتها
في يناير من العام  1815بشراء مكتبة الرئيس
توماس جيفرسون .وفي العام  1851تعرضت
لحريق كبير دم��ر نحو  /35/أل��ف كتاب من
إجمالي قدره  /55/ألف كتاب كانت تقتنيها.
وف��ي زيارتي للمكتبة دخلت المبنى
الجديد المسمى مبنى جيفرسون الذي تقرر
إنشاؤه في السنة  ،1886وبني على غرار مباني
عصر النهضة .وأنجز هدا المبنى في العام
 ،1897وعرف باسم مكتبة الكونغرس.
ويلحق بهذا المبنى مبنى /آدمز /وبه فرع
الكتب النادرة .وافتتح في العام  .1938وثمة
مبنى ثالث هو مبنى /أديسون /الرئيس الرابع
للواليات المتحدة ،وهو األب الشرعي للدستور.
في قاعة المكتبة األولى زخارف جميلة
ً
جدا .وبالطاتها جلبت من دول العالم المختلفة
من أوروبا وآسيا وإفريقيا .ومما قاله لنا دليل
المكتبة :يصل إلى المكتبة كل شهر  /10/آالف
كتاب ،نصفها هدايا .وفي تلك المكتبة اطلعنا
على إنجيل ثمنه مليون ونصف المليون دوالر،
تم ش��راؤه من بائع كتب نمساوي .أما اليوم
فيبلغ ثمنه  /50/مليون دوالر ـ حسب تقدير
دليل المكتبة.
وكان أهم قطعة في تلك المكتبة ،أحد ثالثة
أناجيل كاملة ،وهو مطبوع في أوروبا في العام
 ،1455ولغته اللغة الالتينية .وفي المكتبة من
الكتب التي طبعها  /يوحنا غوتنبرغ / 47 /
كتابا من أصل  / 180/كتابا طبعها هذا األلماني
الذي اخترع حروف الطباعة.
ولفت انتباهي ما كتب على سقف
أح��د األبهاء فيها ،وه��و« :العلوم التي تعد
عماد الثقافة ثالثة هي :الطب والقانون وعلم
االجتماع» .كما زينت بعض جدران تلك المكتبة
بتماثيل ل���رؤوس مشاهير عالميين ،مثل
هوميروس ودانتي وملتون ...الخ .وقد دفعني
فضولي لالستفسار عن وج��ود كتب لي في
تلك المكتبة ،فوجدت في فهارسها إشارات
إلى عشرة كتب من كتبي ،كان آخرها كتاب
«الخطاب وتقنيات السرد في النص الروائي
السوري المعاصر» الصادر عن اتحاد الكتاب
العرب في العام .2009
وأخلص مما سبق إلى القول إن المال والقوة
قد يصنعان المعجزات ،ولكنهما قد ال يمنعان
ً
الشر والعدوان؛ فالقوة عمياء أحيانا ،إن لم تنرها
قيم العدل والحق والمساواة.
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ملونة ..لنجيب كيالي ..التغريد على أكثر من غصن
خيوط َّ
حممد ريا�ض وتار
من الكتب القليلة في أيامنا أن َّ
ٌ
كاتب ما
يمد
َ
يده إلى األجناس األدبية المختلفة ،فيجعلها في
باقة ورد واحدة يقدمها للقارئ ،رغم أن الحديث
يدور كثيرًا في أوساط األدباء والنقاد عن تقريب
��دم
األجناس المذكورة بعضها من بعض ،وع ِ
السعي للفصل فيما بينها بجدران سميكة كجدار
برلين.
كتاب «خيوط ملونة» يقدم تجربة من هذا
النوع ،وه��و ما دعاني ألق��دم فيه ه��ذه القراءة
النقدية.
يذكر مؤلفه نجيب كيالي ف��ي المقدمة
َ
الدوافع التي دفعته إلى تأليف كتاب يحتوي
على القصة والمقالة والخاطرة والقصيدة ،وهي،
َّ
ً
أوال :كسر القاعدة التي اعتاد الكتاب على االلتزام
بها ،وهي االقتصار على جنس أدبي واحد .ثانيًا:
االقتداء بالقدامى من المؤلفين العرب الذين
يصفهم الكاتب بالشجاعة والجنوح ،والسيما
بهاء الدين العاملي صاحب كتاب الكشكول،
الذي لم يخف المؤلف إعجابه بهَّ ،
فخصه بمقالة
تحدث فيها بإسهاب عن مزايا الكشكول ،وجانب
من موضوعاته الغنية والواسعة.
ً
أوالـ المقاالت:
تنوعت المقاالت في الكتاب ،وتعددت
موضوعاتها ،وبلغ عددها ث�لاث عشرة مقالة،
تناول فيها المؤلف موضوعات شتى ،ومشكالت
متعددة ،ويستطيع القارئ أن يسجل المالحظات
التالية:
ـ التنوع؛ فثمة مقالة في أزمة النص المسرحي،
وأخرى في السخرية في شعر نزار قباني ،وثالثة
في الشعر الساخر في إدلب ،ورابعة حول السياحة
في محافظة إدلب......
ـ تدور معظم المقاالت حول مشكلة ما ،أو هم
من هموم الوطن ،كمشكلة الدورات التعليمية،
ُ
ْ
هملت ،ومستقبل األمومة الذي
والسياحة التي أ
ً
يراه الكاتب مستقبال قاتمًا ،ومشكلة تعليم اللغة
ً
العربية .لذا نرى الكاتب يعرض أوال للمشكلة
التي يود َ
طرحها في مقالته.
ـ اقتراح الحلول؛ فالكاتب لم يكتف بطرح
المشكلة في مقاالته؛ بل َ
طرح الحل ،ففي مقالة
«تنمية القراءة عند أطفالنا» يقف الكاتب عند
َ
عوائق ال��ق��راءة ،ثم يقدم بعض االقتراحات؛
فمن العوائق التي تقف أمام تنمية القراءة في
المجتمع العربي :ضعف اإليمان بالقراءة في
أوس��اط األطفال والقائمين على تربيتهم من
األهل والمعلمين ،وحتى قسم كبير من العاملين
في األنشطة التثقيفية .إضافة إل��ى ضعف
االهتمام بالمكتبات ،وسوية الكتب الهابطة
وغير الجذابة التي ُت َّ
قدم لألطفال ،كذلك تلعب
الحالة االقتصادية المتردية في أكثر البلدان
العربية دورًا أساسيًا في هذا األم��ر ،أضف إلى
ِّ
ذلك كله طغيان وسائل التسلية االلكترونية على
اهتمامات األطفال في هذه البلدان.

موقف نبيل «.
ـ و لعل أهم ما يميز المقالة التي يكتبها
نجيب كيالي ه��و ال��م��ادة الخفيفة ،والعبارة
الطريفة ،وهذا ما نجده في جل مقاالت الكتاب،
فأنت تمضي في قراءة المقاالت بطريقة ال تشعر
فيها بضرورة كد الذهن ،أو ضرورة التوقف لتحليل
الجمل ،فكل ذلك يأتي سلسًا ،ال تعقيد فيه ،وال
غموض ،ولعل ما أسهم في ذلك هو قدرة الكاتب
على القص ،وال سيما الساخر منه ،وهذا ما نجده
في غير مقالة ،والسيما مقالة» مزيدًا من السوبر
ستار يا عرب» ،التي أنهاها باألسطر التالية « :لن
نتابع الحديث عن كل المجاالت التي نستأهل
فيها السوبر ستار ،فعين الحاسد ترمي الفارس
ً
عن فرسه ،وبدال من الكالم سأشعل البخور وأتمتم
ببعض األدعية كي تحرسنا العناية اإللهية «.
ً
ه���ذا إض���اف���ة إل���ى اإلك���ث���ار م���ن ال��ص��ور
والتشبيهات ،فالنص المسرحي عند بعض
النقاد «مركز استقطاب كالشمس تدور حولها
الكواكب»ُّ ،
وجدنا التاريخ يتخيله الكاتب بقامته
المديدة وحاجبيه الكثيفين يعاتبنا ،ويشد آذاننا،
ويشيح عنا حزينًا.
كما لعبت األسئلة التي طرحها الكاتب
َ َ
في معظم مقاالته ،إلى جانب ما ذكره من أمثلة،
دورًا كبيرًا في جعل المقالة خفيفة على القراء،
قريبة من النفوس التي تهفو إلى التبسيط،
واالبتعاد عن التكلف ،والفذلكات التي ال تغني
ً
فضال عن أنها ُت ِّ
قرب المقالة
وال تسمن من جوع،
من التعميات التي قد تصل إلى درجة تحويل
المقالة إلى نص من الطالسم واأللغاز.
ثانيًاـ القصائد:
يستطيع ال��ق��ارئ أن يالحظ وج��ود
نوعين من الشعر في كتاب «خيوط ملونة» ،األول
ينتمي إلى ما يسمى «الشعر الحلمنتيشي» ،وهو
الشعر الذي يتميز بسمات ،منها :أن القصيدة
الحلمنتيشية تحتوي على تعبير عفوي صادق عن
المسكوت عنه في حياتنا .ومنها أيضًا االعتماد
على التصوير الكاريكاتوري ،مع شيء من المبالغة،
إضافة إلى ما يمتاز به هذا النوع من الشعر ،من
سهولة األلفاظ ،واستعمال الدارج منها والعامي.
إن قصيدة « المحروق في حمام السوق «تنتمي
بحق إلى الشعر الحلمنتيشي ،ويكفي أن نقرأ
منها هذه األبيات الثالثة لنتأكد من ذلك:
ُ
بعد َّ
مرضت
حمامنا العظيم
َّ
ُ
تنظ ُ
اتسخت
فت غير أني
ما
ال تقل لي عند الخروج :نعيمًا
بل حميمًا ،فذلك اليوم ُ
زفت
قد ذهبنا إليه َ
مساء
ذات
ٍ
ُ
َ
زحطت
األبواب حتى
ما قطعنا

أما المقترحات التي يقدمها الكاتب
للتخلص من هذه المشكلة ،فهي:
ـ إعادة النظر في إعداد المعلمين والمعلمات
ً
سعيًا إليجاد المعلم المربي ب��دال من المعلم
الموظف.
ـ إبعاد التلفاز عن غرفة الصالون ،بغية التحكم
بمشاهدة الصغار له ،أو تنظيم تلك المشاهدة
بحيث تقتصر على الجيد من برامج األطفال،
ً
وتأتي المشاهدة المسموح بها مكافأة للطفل
على قراءة قام بها ،أو واجب أداه جيدًا.
ـ إجراء استبيانات يملؤها األطفال لمعرفة ما
يرغبون في قراءته مضمونًا ،وما يطمحون إليه من
حيث الشكل الفني في إخراج كتبهم.
وفي مقالة «حمى ال��دورات التعليمية
ً
َ
أسباب
هل صار العالج مستحيال؟» يحدد الكاتب
المشكلة ،ثم يكتب تحت عنوان «العالج» ما يلي:
« ليس الهدف من هذه المقالة البحث عن متهم
لتحميله مسؤولية هذه المشكلة ،فاالتهامات أمر
َّ
ً
مجاني وتافه وضار ،ألنه يجعل كل جهة بدال من
ْ
التفتيش عن حل تفتش عن مهرب مما ُين َس ُب
إليها .إن الهدف هو العالجَّ ،
لكن أكثر الناس
عندما يسمعون بهذه المشكلة ي��ردون بجملة
تقطر يأسًا( :فالج ال تعالج) ،غير أنني أختلف
مع هؤالء؛ فالحل ما زال ممكنًا إذا توفرت النوايا
الطيبة ،وإرادة العمل التي ُت ِّ
حول النوايا إلى أفعال
ملموسة ،وأظن أن قطاع التربيةـ وهو القطاع الرائد
عقليًا وتربويًا في المجتمع ـ ال يقبل وال يجوز أن
يقبل بأن يرفع الراية البيضاء أمام هذه المشكلة،
َ َّ
التعليم كله على كف
وقد اتضحت أنها وضعت
عفريت».
ومن المالحظات التي يستطيع المرء
تسجيلها أيضًا حول المقاالت في كتاب نجيب
كيالي:
ـ ربط الحاضر بالماضي ،وهي سمة بارزة في
منهج المؤلف بشكل عام في كتابه ،مما يدل
على فهم الكاتب لمفهوم المعاصرة ..مفهوم
يقوم على الربط بين الحاضر والماضي بحيث
يمكن اإلفادة من الماضي في صنع الحاضر .يقول
نجيب كيالي في خاتمة مقالة « الطرافة في كتاب
الكشكول لبهاء الدين العاملي»« :ولعل من المهم
أخيرًا أال نكتفي بقراءة كتبنا العربية القديمة
واإلعجاب بها؛ بل علينا أن نمتلك الجرأة لنقدها،
فنجني فائدة مزدوجة :التزود بما في تلك الكتب
ً
أوال ،والطموح إلى تجاوزها ثانيًا تجاوزًا واعيًا مبدعًا
«.
ويقول في مقالة «أدوات الفروسية
في الشعر الجاهلي« :أعتقد أن الفروسية ما زالت
ً
تستطيع أن تحمل لوجودنا ظالال نافعة ومعاني
طيبة ،ما أجمل أن نتمثلها في سلوكنا بطريقة
عبرَ
أما النوع الثاني فهو تلك القصائد التي َّ
عصرية ،فنتفانى في خدمة الجماعة في الحي،
واألسرة ،وأماكن العمل ،ونزود قلوبنا بالجرأة على الشاعر من خاللها عن مواقف وجدانية نجدها في
ْ
توحدت
قول الحق ،ونحمي الضعفاء ولو برأي شجاع أو كثير من الشعر العربي المعاصر ،وقد

عب ْ
هذه القصائد في أنها َّ
رت عن ذات منكسرة
األحالم ،حائرة ،ومخفقة ،وهي في حالة انتظار
دائ��م للجميل والمشرق ،بعد أن سرقت األيام
َ
َ
مواعيد الفراش ،وأصداف
السود من القلوب «
األمنيات « كما في قصيدة «عصفورة القمر»:
عيوننا ما ْ
زالت في زمن الهطول ُ
الم ّر
ً
تذرف وطنًا ،جيال
تذرفنا
جناحيك القمريين
ما زلنا ننتظر
ِ
يرفرفان من حولنا
مدارات الغناء
يفتحان لنا
ِ
َ
وأبواب الزنبق
ما زلنا ننتظر.
ْ
َّ
إنها ذات خائبة ،عبرت عنها قصيدتان،
هما :رامي السهام ،وحديد الشرفة:
َ
الغزالة
أطلق سهمًا نحو
ِ
فلم يصبها
التفاحة
سهمًا ثانيًا نحو
ِ
لم يظفر بها
ْ
سهمًا ثالثًا إلى قبعة الجبل
ْ
القصائد
رابعًا إلى عش
ْ
خامسًا وسادسًا إلى البسمات الطائرة
لكنه عاد بال ْ
صيد
تأنيب ْ
َ
َ
أبيه
ليسمع
ْ
وسخريات الجعبة الفارغة
ِ
على كتفيه!ْ
وهي ذات تتطلع إلى تحقيق ذاتها ،وتفتش
عن الجميل والرائع ،ولكنها ال تحصد إال الخيبة،
َّ
ولكن عملها يذهب سدى:
هي تعمل،
أرى طريقًا أبيض
يتلوى صاعدًا إلى البحر
إلى غمزات الماء
وضحكات الزوارق
ِ
أتقدم إليه
َ
َّ
لكن األغنية تختفي فجأة
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ْ
ويختفي معها الطريق
ْ
دمعتين
ألجد نفسي بين
َّ َ
ْ
حيرتين!
ُمعلقا من كاحلي بين
َ
قصائد نجيب كيالي هو أمران:
إن ما يميز
خضوعها لقصيدة األط��ف��ال ،وه��و ما نلحظه
واضحًا في قصيدة «قلب على مسمار»َّ ،
وتبدى
ذلك من خالل اإليقاع ،والكلمات السهلة:
َّ ٌ
ْ
مسمار
معلق قلبي على
ببابها
مستغرقًا يصلي
ْ
النهار
كي يأتي
ُ
َ
جميلتي ستمسح النعاس عن أجفانها
ُ
تقوم من أحالمها
َّ ْ
ُ
الشباك
وتفتح
َّ َ
الله! يا شباكها
َ
ألف زهر ٍة
يا ألف ِ
َ
ُّ
ْ
بلبل يطل من هناك
وألف ِ
ألف ٍ
َ
مشوارها
الله ! يا
ْ
َ
المشوار !
أطيب
ما
َّ ْ
إذ تخرج الصبية
ْ
في ساعة العصرية
أما األمر الثاني فهو غلبة السرد على قصائد
الكتاب ،حتى إن بعضها كان َ
أقرب إلى القصة
القصيرة جدًا ،كما في قصيدة «رامي السهام».
ثالثًاـ القصة:
م��ن الطبيعي أن تشغل القصة
القصيرة حيزًا في كتاب «خيوط ملونة» ،ذلك ألن
مؤلف الكتاب هو كاتب قصة قصيرة بامتياز،
وقد وجدنا أث َ��ر ذلك في الشعر والمقالة كما
أسلفنا ،وكان للقصة القصيرة جدًا التي يجيدها
َّ
المنوع ،وفي رأينا
الكاتب أيضًا نصيب في كتابه
ْ
أن هذه القصص القصيرة جدًا تميزت بسرد ما
ْ
ُي َّ
بلغت من
ؤمل ،أو ما تتطلع إليه الذات التي
َ
اإلحساس بالمرارة واإلحباط ما جعلها تقلب
الحقائق والواقع ،لتسرد ما يناقضه تمامًا ،األمر
الذي جعل السخرية فيها الذعة ،بل الذعة جدًا.
إن المحرك الرئيس للسخرية في هذه القصص
القصيرة ج��دًا يكمن في وص��ول الواقع الذي
تعيشه الذات إلى درجة من الالمعقولية ،أصبح
ً
فيها الجنون عقال والعقل جنونًا ،وهذا ما جعل
الكاتب يصدر هذه القصص بعنوان عام هو «
مجنون يحكي وعاقل يسمع».
أم��ا القصص األخ���رى فيلحظ فيها
ً
ميال إلى السرد الشعبي ال��ذي َّ
تبدى
القارئ
من خالل وجود قصة داخل قصة كما في قصة
«أسنان ذهبية» وقصة «العيون الخضر» ،كما
ظهر السرد الشعبي من خ�لال ظهور ال��راوي
واإلعالن عن نفسه ،كما في قصة « أسنان ذهبية
« ،إضافة إلى تبدي السرد الشعبي من خالل فن
َ
الخبر الذي صبغ معظم القصص بصبغته ،ولعل
ذلك يعود إلى تأثر الكاتب بكتاب» الكشكول «
لبهاء الدين العاملي.
أخيرًا ..ربما أراد الكاتب من خالل هذا الكتاب
أن يغرد على أكثر من غصن ،أو أكثر من شجرة
من أشجار األدب ،رغم الدوافع األخرى التي ذكرها
ْ
ولكن هل كان
لتأليف كتابه .له الحق في ذلك،
ُ
ً
صوته جميال هنا وهناك؟ لعل ما قلته في هذه
َّ
َّ
ولكن األهم هو..
القراءة شف عن رأيي الخاص،
رأي القارئ.
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دبي بعد أربع وثمانين شمعة:

لماذا ال تريدون أن تحسوا بما حولكم؟
غالية خوجة
أص�����������درت
وم������ع رف���ة
دار ال���ص���دى
ج����ن����اح م��دي��ر
للصحافة والنشر
التحرير ،الكاتب
العدد
والتوزيع،
ن����واف ي��ون��س،
الرابع والثمانين
تحضر أبجديات
م���ن م��ج��ل��ة دب��ي
المسرح العربي،
ال���ث���ق���اف���ي���ة،
ف��ي استفهام
م��ت��س��ائ��ل��ة ع��ن
إش��ك��ال��ي ،لكنه
الشعر والفنون،
ب�����اح�����ث�����ة ع���ن
م��ت��ف��ائ��ل :هل
األس��ب��اب ،قارئة
ينهض مسرح
ال��ه��م اإلن��س��ان��ي
الفينيق ثانية؟
ال��������ذي ح�����دده
سؤال يحتاج إلى
الناس بالمعدة،
مزيد من األجنحة
م��ن��ت��ظ��ري��ن أن
واالستثمار في
ينتقل الشعراء
مجاله الحيوي
م�����ن ق��ل��وب��ه��م
ذي ال���م���ردود
ال��م��ره��ف��ة إل��ى
تذبيح القصائد
اإلن�����س�����ان�����ي،
ف�������ي أن���������واع
المادي ،الثقافي،
المشويات! ترى،
واالجتماعي.
ه��ل ش��ع��راء هذه
وم��ع العدد،
ال���م���رح���ل���ة غ��ي��ر
يطالعنا الكتاب
ق����ادري����ن ع��ل��ى
رقم  ،62بقطعه
التعبير عن هموم
ال��ورق��ي الفني،
ال���ن���اس؟ أم أن
ول�����وح�����ات�����ه،
ال���ن���اس ال ت��ري��د
أن تحس بما حولها؟ سؤال حساس وعميق ،يطرحه رئيس التحرير ،وإخراجه الباذخ في األناقة ،كالمجلة تمامًا ،والذي ينضم إلى مكتبة
الشاعر والقاص سيف محمد المري في أجراسه التي جاءت بعنوان :في ق��ارئ دبي الثقافية (االستشراق وسحر حضارة الشرق /د.إيناس
مهب الريح ،ليقرع الطبول المنذرة بذوبان العرب فيما إذا لم يحافظوا حسني 330 /صفحة) ،وفي مقدمته يؤكد (المري) على نزعة الفن
على تراثهم الحضاري،
اإلنسانية ،وتعالقها مع الخط سواء
وظلوا متهافتين على
كان حرفًا أم رسمًا ،وما تحمله تربتنا
تقنية ال��غ��رب ال��ذي
ّ
الشرقية من روح مسحورة ،تغمر
حول العالم إلى آالت،
اآلخ��ري��ن بهالتها ،وه��ذا ما فعله
وآالت فقط.
المستشرقون الذين طرقوا أبواب
ون��ق��رأ ف��ي العدد،
ال��ع��دي��د م��ن ال��م��واد
القاهرة ودمشق والقيروان وغيرها،
الثقافية المختلفة،
وه���ذا م��ا ت��ح��دث��ت ع��ن��ه الكاتبة
المتنوعة ،والمميزة،
عبر فصول الكتاب وأب��واب��ه ،وهي
وم��ن��ه��ا :أل��ي��ف شفق
تشير إلى دالالت المفهوم الفني
ورواي���ت���ه���ا األك��ث��ر
والجغرافي والجمالي والفلسفي،
م��ب��ي��ع��ًا م���ن أع��م��ال
وال��دواف��ع المتنوعة لالستشراق،
أوره��ان باموق ،الهالة
وال��م�لام��ح ال��م��ؤث��رة ف��ي الحركة
ا لكهر و مغنا طيسية
البصرية والنفسية ،خاصة تأثيرات
ب��ص��م��ة روح��ي��ة لكل
البيئة العربية على أعمال المصورين
إن�����س�����ان ،غ���وغ���ول
وه��ول��ي��وود تكرمان
المستشرقين.
اب���ن ب��ط��وط��ة ،غونتر
هذا ،وسيكون الكتاب القادم
غراس يتحدى الكيان
رواي����ة ف��رس��ان األح��ل�ام القتيلة
اإلره��اب��ي الصهيوني
إلبراهيم الكوني ،وهي أول عمل
بقصيدة نثر ،مسرحية
روائي يتناول الربيع العربي.
«أن��ا ح��رة» واألس��ي��رات
تجدر اإلشارة إلى أن دار الصدى،
الفلسطينيات155 ،
وإضافة إلى مجلة دبي الثقافية،
فيلمًا ف��ي مهرجان
تصدر العديد من المجالت الشهرية
الخليج السينمائي،
ع��ب��د ال��رح��م��ن منيف
واألسبوعية :مجلة بنت الخليج ،مجلة
وأدب المنفى ،الرواية
جواهر ،مجلة الصدى ،مجلة شباب
حظًا
الجزائرية أكثر
 ،20مجلة شهرزاد ،ومطبوعات أخرى.
في السينما العالمية.
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الحرية في اإلبداع النسوي السوري

ليست ترفًا وال حاجة كمالية ،بل هي نسغ الحياة اإلنسانية!
خالد عواد الأحمد
كانت الحرية وال تزال هدفًا ساميًا يسعى
إليه اإلنسان ،وهي الصفة الوحيدة التي تخلق
معه ويفقدها روي��دًا روي��دًا ،ولهذا نجد البشر،
وفي مقدمتهم الشعراء والمبدعون ،يسعون إلى
تحقيقها وتعيينها .وقد حفلت أعمال األديبات
السوريات في مختلف مجاالت اإلب��داع األدبي
بصدى موضوع الحرية الذي اتخذنه عنوانًا لحرية
المرأة في التعبيرعن الخوف من مجتمع يقوده
الذكر ،وكأن االنقالب الذكوري على سيادة األنثى
ال يزال راسخًا في قيعان ذاكرتهن ،ولم ينسين ما
َّ
جر على البشرية من أهوال الحروب وآثام العنف،
والمحيط العربي ليس بعيدًا عن هذه األهوال
واآلثام .حول مفهوم بعض الكاتبات السوريات
للحرية ومدى ممارستهن هذا الحق في الواقع
وعلى ال��ورق األبيض ،وإل��ى أي حد تمثل هذه
القيمة اإلنسانية التي ال يمكن االستغناء عنها
بأي حال من األحوال هاجسًا يوميًا وإبداعيًا ،كان
هذا التحقيق:
الشاعرة انتصار البحري ترى أن الحرية هي
غاية الغايات ،وهي أرقى من أن تدخل في طور
الوسيلة ،إنها هدف اإلنسان منذ تكوينه ،إليها
يفيء ومن أجلها يناضل اإلنسان ،ولعينيها يحلو
الموت ،والحرية التي أريدها وأعمل من أجلها هي
حرية التفكير وحرية الرأي التي ال بد منها؛ فال
أحد يمنعني من التفكير ،كما أريد ومن البوح عما
أريد؛ بهذا المفهوم ليست ترفًا وال حاجة كمالية؛
بل هي نسغ الحياة اإلنسانية السليمة الخالية
من العقد واالنهيارات النفسية… الحرية ليست
فوضى إنها التزام ،التزام بإنسانية اإلنسان
ِّ
ورقيه.
* ُيقال إن القصيدة هي المنطقة المحررة
الوحيدة في هذا العالم؛ إلى أي حد تصدق هذه
الفكرة برأيك ؟
**ض��واب��ط القصيدة تملكها القصيدة
ّ
وحدها ،سيدة لنفسها ليس لها حكام وال ظالم
تراها تطوي المسافات وتصعد ،تفتح األبواب
بمفاتيحها الخاصة بها ،وعلى الشاعر أن يفتح
ّ
كفيها برفق لتنام وتشعر باالطمئنان .الحرية
التي أراها درجة عالية من الوعي والمسؤولية ال
كما يرغب البعض في تصويرها بالرغبة في كسر
القواعد والثوابت والتمرد لمجرد التمرد ,الحرية
فكر وقناعات ،وهي تحتاج إلى الكثير من الجهد
لممارستها في عالمنا هذا.

انتصار بحري

يحدث في جذر الحياة ال في فروعها وهوامشها
وح��ول ه��ذه الفكرة تقول القاصة والشاعرة
السورية سوزان ابراهيم:
** اسمح لي هنا أن أختلف معك في النظر
إلى الحب! كما قلت الحب بالنسبة إلي فعل حياة
كل ما فيها ال يكون إال بالحب ،وأنا هنا أعبرعن
نفسي فقط؛ وال أملك الحق في التعبيرعن وجهة
نظر األخريات؛ أما التغيير في واقع المرأة فال بد
أن تصنعه هي بيديها متأملة في كل النتائج
المترتبة على ذلك ,المرأة هي من يصنع أخالقيات
الرجال بأنانية أمومتها ،وحين تغدو المرأة زوجة
تريد كسر القواعد التي ستمارسها مجددًا عندما
ً
تصبح أمًا ,إذًا عليها أوال أن تتخلى عن تناقضها
– وهو من طبيعتها على كل حال حسب أسطورة
هندية!! – عليها التخلي عن التواكل والدعة
والضعف الذي تتلذذ بعض النساء بإبرازه ,أنا
ً
ال أريدها أن تصبح رجال بل إنسانًا يحترم كيانه
المبدع  ،مناقشة هذا األمر قد تطول ،لكنني على
قناعة أكيدة بأن التغيير ال بد أن تصنعه المرأة,
وكذلك الحرية التي أراها درجة عالية من الوعي
والمسؤولية ال كما يرغب البعض في تصويرها
بالرغبة في كسر القواعد والثوابت والتمرد لمجرد
التمرد ,الحرية فكر وقناعات تحتاج إلى الكثير
من الجهد لممارستها في عالمنا هذا.
* حديثك ه��ذا يقودنا إل��ى التساؤل عن
ظاهرة كالمية!
م��وض��وع التمرد األن��ث��وي ال��ذي غطى مساحة
تتخذ الكثير من الكاتبات السوريات من واسعة من خارطة الشعر النسائي في سورية،
الحب عنوانًا لحرية المرأة ،على الرغم من إيمان وكأن الشاعرة السورية رفضت أن تكون صورة عن
بعضهن بأن التغيير في واقع المرأة يجب أن جدتها شهرزاد تدفع مصيرها األسود المحتوم

سوزان إبراهيم

بالحكي والسرد ،وآثرت أن تكون شهرزاد الرفض
والتمرد؛ إلى أي حد تصدق هذه الرؤية من وجهة
نظرك؟
**إن التمرد األنثوي تعبيرعن الرفض لكل
ما تعانيه المرأة ,إنه بداية وعي الذات ,وتجوال
حولها لمداواتها ,لكن من الخطأ وقوف المرأة
ً
طويال عند عتبات التمرد والرفض؛  -ألنه سيغدو
غرضًا شعريًا بحد ذاته كالوقوف على األطالل
في شعر الجاهلية وما تاله – أعتقد أن التمرد
خطوة في مسيرة األلف الميل ,إنه وسيلة وليس
غاية؛ أما جدتنا شهرزاد فقد حاولت أال تدفع ثمن
خطأ لم ترتكبه ,وما لجأت إليه شكل من أشكال
الحكمة المعهودة عند المرأة منذ عشتار سيدة
واع لمصير
الحكمة والنار ,حكايات شهرزاد رفض ٍ
ال تستحقه – القتل – ورفض المرأة حاليًا فيه
مبالغة شكلية حتى كأنها ظاهرة كالمية أكثر
ً
منها فعال نحو التغيير المأمول ,شهرزاد حققت
مبتغاها من دون كل هذا الصخب الذي تتبناه
كثيرات من بنات جنسي ،ويا ليتهن يتبنين
حكمة جدتنا!!
تقييد الحرية
*وللقاصة السورية قمر صبري الجاسم رؤية
حادة وجريئة لموضوع الحرية؛ حيث تقول :
**الحرية كائن حي في مسألة اإلبداع؛ فكيف
نطلب من جثة أن تقول نعم أو ال..
ولذلك تشغل مسألة الحرية عقلي وإحساس..
أما حريتي فأنا أمارسها بال حدود أو حواجز ،وهذا
من حقي؛ فإن فعلت غير ذلك ،أكذب على نفسي

قمر صبري الجاسم

ً
أوال وعلى القارىء ثانيًا وعلى الحياة ثالثًا...
*وح���ول مفهومها للحرية على الصعيد
الواقعي؛ تضيف قمر الجاسم قائلة:
* الحرية تعني بالنسبة إلي إرادة التعبيرعن
رأيي بكل صراحة ال بوقاحةّ ،
تعودت في منزلي
على ال��ح��وار ،و منحني أهلي حرية االختيار
والتصرف؛ ألنهم واث��ق��ون من تربيتهم ،لذا
تلك الحرية ّ
تقيدني وتشعرني بالمسؤولية؛ لذا
أحاسب نفسي كثيرًا .أمارس ّ
حريتي على الورق
باستعمال الكلمات كما أريد أنا ،فلست ّ
مقيدة
بشروق الشمس فقد يشرق الحب عندي ،وال أقول
كل يوم ،بل كل نوم..
البعض ُيطالبون قلمي بالتحرر ،فأطلب
منهم شرحًا لمفهوم التحرر في الكتابة ،وأطلب
منهم أن يتحرروا من الداخل قبل ذلك ،إذا كانوا
أنفسهم يفندون األدب بين نسوي ورجالي،
بينما النص هو الذي يعبر عن نفسه بغض النظر
عن كاتبه.
يطالبوني بالجرأة  ،األدب لغة ،يهمني عرض
مفاتن القصيدة وليس استعراض عضالت القلم،
بطريقة تخجل منها الكلمات ،قد أكتب عن حاوية
قمامة ،ش��يء موجود ،في كل مكان ،ال نخجل
منه ..المهم أن ال يشعر من يقرأ ما كتبته عنها
باالشمئزاز ،ألن علي أن ال أصورها له تمامًا نسخة
طبق األصل عما يراها في الشارع ،أو على شاشات
ّ
ُ ّ
المشفرة .المهم كل يمارس حريته على
النفايات
طريقته ،وليس ضروريًا أن أكون المحقة..
خالصة القول ،الجرأة برأيي هي كتابة كلمة
ّ
زمان جائر.
حق أمام ٍ
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دفتر مايا/إيزابيل ألليندي
الوجه اآلخر للديمقراطية!
جينا �سلطان

ت��ع��ي��د ال��روائ��ي��ة التشيلية
«إيزابيل ألليندي» اختراع نفسها من
خالل ثوب الجدة نيني بطلة روايتها
ال��ج��دي��دة «دف��ت��ر م��اي��ا» ،مسربلة
بيقين ينفي وج��ود النهايات في
الحياة ،ويحولها إلى عتبات تجول
ه��ن��ا وه��ن��اك ،ج��اع��ل��ة م��ن تأطير
البطل بالمكافأة والوغد بالمعاقبة
رؤية محدودة ..وضمن هذا المدى
تنغمس ف��ي حبك م��ؤام��رة بارعة
ومشوقة ،تقودنا نحو الوجه اآلخر
للديمقراطية!
بطلة الرواية مايا بيدال ،ولدت
في بيركلي بكاليفورنياُ ،ودفعت
للجوء ب��ص��ورة مؤقتة إل��ى جزيرة
في جنوب العالم تدعى تشيلوي/
تشيلي .وهناك استرجعت ذاكرتها
كمراهقة أميركية تورطت في ما
يسمى بثقافة دع���ارة متكاملة.
وم��ا ابتدئ على أن��ه درس تبسطه
«أل��ي��ن��ي��دي» لمراهقي قبيلتها،
انتهى إلى الوقوف عند طريق اآلالم
ِوسفر اإلبعاد لمعتقلي الدكتاتورية
ً
تمهيدا لمسح
التشيلية البائدة،
ال��ن��دوب ورت��ق ال��ج��راح .مما يجير
النص الروائي إلى فكرة االنفتاح
ال��ك��ون��ي على اآلخ��ري��ن ،وحتمية
التمازج الحضاري الخالق بين األمم
واألعراق المختلفة.
تناقش «ألليندي» م��ن خالل
شخصية مايا خطورة غياب الحوار
بين األجيال ،وتبدد الدعم األبوي
في ظل التسارع الرأسمالي الوحشي
لدفع اإلنسان نحو دروب االنحطاط.
وتتيقظ موهبتها الحساسة اللتقاط
أدق التفاصيل حول نقاط التالقي
وأب��ع��اد ال��ت��ورط االنحاللي .ف��والدة
مايا شكلت نقطة تجميع للفضول
البشري مع الشهوة الملحة لطيار
تشيلي وسيم ومضيفة أوروبية،
هجرت طفلتها ال��ول��ي��دة وهربت
عائدة إلى بالدها الباردة ،لتتولى
الجدة نيني مع زوجها بوبو مسؤولية
ال��ت��رب��ي��ة ف��ي ظ��ل ان��ش��غ��ال األب
بمغامراته العاطفية .وقد نوهت مايا
في مواضع عدة إلى الحضور اإلنساني
الفسيح للجد بوبو ،بمزاجه الماكر،
وحنانه وكرشه ال��ذي اع��ت��ادت أن
تلوذ به .ورغم تصميم نيني البطولي
على تلقين مايا الوعي االجتماعي،
من خالل االحتجاجات وتبني قضايا
سياسية وإنسانية خاسرة ،إال أن
موت بوبو أفقدها مركزية حياتها،
فانقلب استقرارها عند بلوغها
السادسة عشر إلى اضطراب عارم
غلف عقلها بالضبابية .وأجج إنكار
المعاناة رغبة التحدي واالنحراف،
وشرع األبواب لحياة مزدوجة قوامها
الكذب والتنافس مع الصديقات
على سلوك درب االنحراف :تخريب
ممتلكات الغير ،بيع الماريجوانا،
حبوب النشوة ،عقار الهلوسة ،تلطيخ

جدران المدرسة بطالء بخاخ ،تزوير
شيكات ،أعمال نشل من المحالت
التجارية ..وتتوج هذه السلوكيات
بتسلل ليلي من المنزل لحضور حفلة
هذيانية في مصنع مغلق ،تنتهي
بافتضاح أمرها كمدمنة على الكحول
والمخدرات .فتحجز في أكاديمية
ً
إصالحية مع ستة وخمسين مراهقا
من المتمردين ،ومدمني المخدرات،
ومحاولي االنتحار ،وفاقدي الشهية،
وثنائيي القطبية ،والمطرودين من
المدارس .وبعد انتهاء العالج تهرب
ً
ً
مستغلة حريقا ط��ارئ��ا ،على متن
شاحنة إل��ى مدينة الخطيئة الس
فيغاس؛ حيث يغتصبها السائق
مقابل التوصيلة ،لتكون واح��دة
من عشرات المراهقين والقاصرين
من الذكور واإلن���اث ،الهاربين من
بيوتهم ،الذين يعرضون أنفسهم
مقابل نقلهم في س��ي��ارة ...مالمح
الضياع البادية على وجهها توقعها
بين ي��دي ليمان ،م��وزع مخدرات
صغير ،يستغلها لتوزيع المخدرات
للنخبة ،ويغرقها ف��ي اإلدم���ان،
وي��ع��رف��ه��ا ع��ل��ى زب��ائ��ن��ه األوف��ي��اء
إلرهابها ،وهم هياكل عظمية يسيل
مخاطها وتغطيها القروح ،يمضون
مضطربين ،مرتجفين ،مسجونين في
هذياناتهم .مما يسهل عصرهم
حتى الموت ،وإجبارهم على السرقة
والدعارة ،وأي نوع من االنحطاط من
أجل حصولهم على الجرعة التالية..
ك��ان��ت ال��م��خ��درات م��ج��رد تسلية
للسائحين الذين يذهبون إلى الس
فيغاس في نهاية األسبوع ً
هربا
من الضجر ،ولكنها كانت السلوى
الوحيدة للمومسات والمشردين،
والمتسولين ،والنشالين ،وأف��راد
العصابات ،وغيرهم من التعساء
ال��ذي��ن يتجولون ف��ي وك��ر ليمان،
والمستعدين لبيع آخر ملمح إنساني
مقابل جرعة مخدرات .كان الموزع
يضاعف مداخيله من السيارات التي
تسرقها عصابة قاصرين من مدمني
الكراك ،فيعيد تدويرها وبيعها..
حين هربت مايا من وكر ليمان
وجدت نفسها في الشارع ،مضطرة
لبيع نفسها ألجل جرعة كحول أو
م��خ��درات ،مما أفقدها اإلحساس
بالكرامة اإلن��س��ان��ي��ة ،وعجل في
وصولها إلى القاع ،في ذلك البعد
البائس والعنيف والقذر الموازي
للحياة العادية في أي مدينة .عالم
مجرمين وضحايا ،مجانين ومدمنين،
عالم بال تضامن أو رحمة .حيث كانت
م��خ��درة على ال���دوام أو تبحث عن
وسائل التخدير ،متسخة ،كريهة
الرائح ،مشعثة الشعر..
في الملجأ سرقت ًأما شابة من
آخر نقودها ،من دون أن تستوقفها
حقيقة ك��ون معظم النزالء هناك
م��ن ال��ن��س��اء م��ع أط��ف��ال��ه��ن ،ممن
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المبنى الحكائي في رواية
((مذكرات في زمن ما))
خليل املو�سى

ُهجرن أو هربن من أشكال مختلفة
م��ن العنف .وك���ان سقوطها في
المرحاض العمومي القذر يوم عيد
ميالدها التاسع عشر قمة المهزلة،
التي تنتهي بحل درامي منقذ يعيد
الشابة الضالة إلى أحضان األسرة
بعد ستة أشهر م��ن الضياع في
مدينة الجريمة والخطيئة ..لتبدأ
مرحلة ترميم الذات في تشيلوي ذات
الصوت الخاص ،والثقافة الخارجة عن
الزمن ،مع الجد البيولوجي مانويل،
وجارته الساحرة الطيبة بالنكا .التي
تحرر مايا ،بمساعدة نساء تشيلوي
في عتمة الروكا ليلة اكتمال القمر،
من الغضب الذي كان ينهشها ،من
عبء ماضيها ،وتعيد إليها احترامها
لجسدها .ثم يطهرها حب دانييل،
من إث��م الفخر بالماضي الملوث،
ويبعث فيها اإلحساس بالكرامة.
ذاكرة مايا الملتوية تنسج في
دفترها حكايا النضال اإلنساني،
التي ال تتوقف عند عرق أو لون ،من
بوبو الفلكي الزنجي الذي أدفأ طفولة
مايا ،إلى األيرلندي مايك الذي تحول
ً
مكرسا نفسه
إلى ناشط اجتماعي
إلنقاذ فتيان منحرفين من الشوارع
والسجون ،بعد إصابته برصاصتين
في ظهره وهو يحاول حماية صبي
متشرد ،فاستقر بعدها على كرسي
ً
ذي عجالت م��واص�لا مهمته ،إلى
الصبي الهش المدمن على الكراك
والذي أنقذها مرتين ..لتتوقف عند
مانويل ،وتحمله على مواجهة ماضيه
كمعتقل سياسي سابق ،مفسحة
المجال أم��ام «ألليندي» لتلمس
الجراح التي خلفتها الدكتاتورية
ف��ي تشيلي .كما تمر شخصيات
هامشية ع��دي��دة تتحمل لعنات
المجتمعات المعزولة ،كتشيلوي
حيث إدمان الكحول والعنف المنزلي
ً
مستترا بالصمت
وزنا المحارم ،يظل
عليه ،بينما ال وقود لمحارق اليأس!

ٌ
في بالدنا ًفي عهد القيم
بناء معماري قديم لمتن حكائي َّبسيط
ٍ
ومتداول بكثرة َ
َ
َّ
الكالسيكية والرومانسية قبل أن تتلطخ بأوحال المدينة التي شبت فجأة ،فخرجت عن
َ
ُ
ونحن
الحداثة،
الطوق،
عنوان َ
واستسلمت للهواء الفاسد القادم إلينا من وراء البحار تحت َّ َ
ال نعرف من ّ
مسمياتها سوى االسم ،وللهواء األصفر الذي ابتلع البقية الباقية من الخجل
َ ُ ُّ
والحياء تحت عنوان العولمة التي اقتلعت َ
جذورنا ،قبل أن تطل على بالدنا من وراء المحيطات
ُّ
ّ
ُ
ُ
ُّ
وهذا
أو
غرب الغرب ،فإذا كل ما نعتز به إلى هباء؛ فهل يتناسب هذا البناء المعماري القديم ّ
َ
المتن الحكائي الذي يقوم تقريبًا على شخصية واحدة فريدة ودونكو شوتية في زمن تلطخ
بالفساد؟  ..هذه مقدمة ضرورية للدخول في عالم رواية ((مذكرات في زمن ما)) الصادرة عن
دار بعل بدمشق ،2011 ،وهي الرواية األولى لسهيل الذيب.
المتن الحكائي بسيط ومتداول :خليل الزامل إنسان ريفي فقير ونظيف خرج من بيئة
تشبهًا بمدينة النور باريسّ ،
ال تعرف الكهرباء إلى مدينة النور دمشق ّ
وتخر ُج في جامعتها،
ْ
ورقيًا ،ولكنَّ
ثم ّ
َّ
اتسعت معارفه ّ
تعرف إلى العالم شرقًا وغربًا بوساطة الكتاب ال الحياة..
َّ
َ َّ
تجاربه ظلت في درجة الصفر ،فالمرأة كانت بالنسبة إليه كتابًا مغلقًا ،ويتجلى ذلك في رواية
َّ
حكاية ّ
باعترافها له وهي تبكي بأنها خانته ،ثم
حبه لورد
لصديقه أبي سعيد التي انتهت ً
ُّ
اختفى خليل فجاءة ،وشل أبو سعيد ،وعاد خليل فجاءة أيضًا بعد ُسنتين مع زوجته ياسمين
َ
وطفلته وفاء َوصديقه المهندس جمال جرجس ،لتحدث معجزة شفاء أبي سعيد ،ويروي
خليل له حكاية زواجه المدني في قبرص لالختالف الديني ومعارضة األهل الذين مازالوا
َ
يطاردون ابنتهم لقتلها.
ُ يقفز بنا الراوي في الفصل الثاني عشرين عامًا إلى األمام ،فقد أصبح خليل في الخمسين،
َّ
وقتلت ياسمينّ ،
ولكن
وتزوج خليل من إحدى بنات عمومته ،وأنجبت له عددًا من األبناء،
ُ
حياته معها كانت جحيمًا ال يطاق ،فابتعد عنها ليستأجر غرفة على ًالسطح في الدويلعة
عند ّأم سعاد ،وهي امرأة ذات ماض معروف ُ
وذات نفوذ وسلطان ،وخاصة لدى رئيس المخفر
ٍ
ّ
ويتعرض خليل الرومانسي النظيف لمطاردة هذه المرأة التي عزمت على اصطياده،
أبي زياد،
ِّ
ُ
ُ
َّ
ُ
فلما أبى انتقمت منه ،وكان أبو زياد تحت َالطلب ينفذ ما تطلبه منه ( ذات الصون والعفاف
َّ
واألخالق الحميدة) ،وهنا تذكر خليل صديق ُه أبا سعيد بعد عشرين عامًا ،ليزوره مع صديقه
جمال ،فإذا األحداث قد َّ
ّ
غيرت األحوال ،فقد توفيت أم سعيد ،وتزوج الشيخ أبو سعيد من
ُ
لزيارة وفاء في منزلها في
شابة في الثالثينيات تدعى ربيعة ،ولما ذهب خليل وجمال
ً
ّ
ّ
ُ
صحنايا َّ
تعرض لهما زوجها محمود المتشدد ّ
دينيًا ،وارتكب جريمة شنعاء بحق الجميع،
وخاصة النصراني (الكافر) جمال كما وصفه محمود الذي انتحر.
ُ
ُ
تتسارع األحداث في الفصل الثالث (األخير) ،وبعضها في العمارة الفنية ،فيتماثل
َّ
الجرحى للشفاء بعد انتحار محمود ،وتتعمق صداقة جمال وخليل ،وتبدأ مأساة العراق بعد
الغزو األمريكي ،فال يستطيع جمال ذو الهوى الوطني العروبي أن ّ
يتحمل تبعات ما جرى،
فينتحرَّ ،
((خاتمة ال ّبد منها)) ،فقد عادت ورد من فنزويال
الطويلة بعنوان
ثم كانت النهاية
ّ
ً
ً
بعد عشرين عامًا ،وأصبحت ّ
ثرية من زواج غير موفق ،والتقت خليال لتعترف له ِّ
بحبها ّمرة
ُ
أخرى ،ولكنها على عجل من أمرها ،فأوالدها في الجامعات ،وأعمالها التجارية بحاجة إليها،
المحاكم ،ولذلك وعدت الحبيب األول
ومعاملة َ طالقها من زوجها ُّالذي اعتاد على خيانتها في ُ
ً
الحدَّ ،
الخاتمة عند هذا ّ
ولكن خليال يزور
بأن ترسل في طلبه حين يتم لها ما تريد ،وال تنتهي
َ
ليخبر ُه بأن زوجته ربيعة حامل ،وهي اآلن في الخمسين من
صديقه السبعيني أبا سعيد،
ُ
أحوالهُ
َ
عمرها ،وتنتهي الرواية بحلم خليل الزامل الرومانسي ،وهو ينتظر ردًا من ورد ،لتتغيرَّ
َّ ُ
َّ َّ
ظل ذلك في ّ
حيز األحالم وعلم الغيب.
والرومانسية في شيخوخته ،وربما
المادية والنفسية
ُ
بامتياز،
الرواية ذات بناء حكائي قديم ،وهي ٌرواية شخصية رومانسية
ُ
المبنى ٌ
الحكائيٌ :
ً
فهي أوال سيرة متداخلة بين الذاتية والموضوعية ..سيرة لشخصية من لحم ودم ..سيرة
ُّ
باألحداث لخليل أن يروي ما
خليل الزامل ،ذاتية حين سمح الراوي الخارجي الذي لم يشارك
َ
جرى معه ألبي سعيد ّ
يوميًا مع ورد ،وخاصة في الفصل األول ،وقد أطال خليل في التفاصيل،
ُ
َّ
تقطيع الحكاية إلى أيام كما حدث مع شهرزاد في الليالي ،وإن كانت حكايات شهرزاد
وتم
ً
َ
ّ
أكثر جراءة من حكايات خليل الرومانسي العذري في غزله الريفي البسيط ،فقد اكتفى –
ً
مثال -وهما في عتمة السينما بأن َ
يد ُه على يدها ،مع َّأنها كانت ّ
يضع َ
تشجعه على أبعد من
َّ
َّ
ُ
من
ذلك (ص ،)29ولكنه من الزمن الرومانسي النظيف ،مع أنه يعيش في مدينة ّتشرب ً
الفساد وتعيش زمن الدعارة في الخفاء ،وسمح الراوي أيضًا ألبي سعيد المثقف ثقافة
بؤرة ً
ّ
ُ
ّ
فتداخلت
جبرانية أن يتذكر حكايته مع ساجدة أم سعيد وهو في الحديقة (ص،)33-31
ً
ولكن ذلك ال يعني أبدًا َّأن َ
َّ
حب مع حكاية ٍّ
حكاية ّ
عين الراوي كانت غافلة عن
حب أخرى،
َّ
ُ
المبنى الحكائي ،فهو في النهاية الذي يتحمل تبعات هذا المبنى وهو الذي يراقب بناء
العمارى الفنية ،بتفويض من المؤلف الضمني ،وهو الذي سمح لخليل أو لسواه بقدر ّ
محدد
ٍ
َّ
هو المهندس الذي ُيشرف على عملية البناء وسالمته وجماله ،ومن هنا
من ُ
الكالم ،ثم ٌ
ّ
ُ
ُ
راو آخر غير خليل وغير أبي سعيد
األساس
في
الرئيس
،
م
فالمتكل
،
ًا
أيض
موضوعية
فالسيرة
ٍ
وجمال وسواهم ،وهو حاضر حضور المخرج في المسرحية وحضور كاتب السيناريو في
النص ،وهذا ما نجده في هذه الصورة ،وهو يقوم بدور الرواية من الخارج بوساطة الفعل
ِّ
الماضي وضمير الغائب ،ويعلق على شخصياته وكالمها ،ويصف أحوالها(( :قال ًخليل
َ
جملته تلك بكثير من المرارة واألسى والنقمة على المال الذي جعل َ
عبيد القوم سادة .كما
َ ْ َ ْ
شفة ،حاول أبو سعيد ،أن يستوقفه ليتابع قصته،
يقول .وقف
ومضى دون أن ين ِبس ببن ِت ٍ
َ
َّ
َّ
رحيله بهذه الحال أزعج أبا سعيد َّ
ولكن
لكنه مضى كأنه على موعد مع الجنون ،والحقيقة َّأن
ً
ّ
ضروريًا كي يرتاح قليال ،ألنه تعب من الجلوس وهو يستمع إليه ونسي أنه رجل
األمر كان
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عبد العزيز البخيت
غواية السرد وسلطة التراث
قصيدة (خطأ في الشبيه أنموذج ًا)
هايل حممد الطالب
لعل أهم ّ مايميز نص (خطأ في الشبيه) للشاعر السعودي عبد
ً
عموما ،أنه نص
العزيز البخيت ،وهو بطبيعة الحال ،ما يميز تجربته
مولع بالسرد ،ومولع بالتناصات المغايرة ،وأريد بالتناصات المغايرة
قدرة النص لديه على التعامل في أحيان كثيرة مع المعطى التراثي،
ديني أم غير ديني ،بمنطق االمتصاص؛ أي ّ
تشرب الحالة المتناص
معها ،وإعادة تركيبها بما يخدم السياق السردي للنص ،وأعتقد أن
قضية التناص المباشر مع النص القرآني عند البخيت وعند غيره من
الشعراء تثير تساؤالت عدة ،لعل في مقدمتها قدرة التناصات على
اإلدهاش ،وال سيما عند استخدام التناصات المألوفة التي باتت رائجة
بالنقل بين الشعراء ال باالكتشاف ،والسيما التناصات مع قصة صلب
المسيح ،والكهف ،ويوسف ،ومريم ،والقربان(األضحية) ...التي يمكن
ً
نصوصا فعالة بقدرتها الدائمة على إغواء السرد
وصفها بأنها باتت
الشعري ،لذلك قلما نجا منها شاعر ،على اختالف وبون كبيرين بين
الشعراء في حرفية التعامل معها ،ومن هنا يجب إعادة النظر عند
الشعراء في زاوية التعامل معها شعريا لالبتعاد عن التشابه ،أو على
األقل البحث عن مناطق أخرى جديدة للتناص ،وهذا ما سيقدم النص
المثقف القادر على الحوار المنتج الذي يولد شعرية مختلفة ،حاول
الشاعر البخيت في النص الذي بين أيدينا التخلص من عبء التناص
وألفة المتلقي للرموز والحوادث المتناص معها ،باالنتقال إلى الذاتي؛
فالشعر يعبر عن دواخله ،ويوظف ما يخدم الحالة في ذلك .من هنا
ً
جاء التناص التراثي ً
سلسا محرضا ولم يكن في سياق التزيين الكالمي
الزائد ،وهذا ما نلمح أول تجلياته في العنوان المخاتل (خطأ في الشبيه)
بكل ما يحمله من موروث ماثل في ذهن المتلقي الذي سيذهب إلى
فكرة الصلب ،ولكن قراءة النص ستحيل القارئ ،إلى الذات الشاعرة،
وبالتالي فالشاعر بذكاء يستخدم العنوان الموحي بمرجعية معروفة
للقارئ ،ليأخذه إلى مناطق داللية أخرى تخيب أمل المتلقي بالمعروف
لديه ،وتحيله إلى معان أخرى ،تصب في خانة الذات الشاعرة التي  -وإن
استخدمت التناص التراثي مع قصة الصلب  -إال أنها ما أرادت إال ذاتها
ووصف معاناتها؛ فالهم هنا فردي حياتي متعاكس مع مراد العنوان
الساكن في المرجعية التاريخية.
فالخطأ هنا في الشبه هو خطأ واق��ع على ال��ذات الشاعرة التي
تشكل البؤرة األساسية للنص ،ومن هنا انصهرت كل التناصات في
خدمتها ،فانحرفت عن سياقها المرجعي لتدخل في توظيف جديد،
من هنا كان السياق المقارن المؤلم بين حال الشاعر االغترابية (يوسف
الجديد) وقصة يوسف المعروفة(يوسف في القص الديني) فإذا كان
ألم الخيانة والوحدة وتخلي األخوة جامع مشترك بين الشاعر ويوسف،
فإن اإلضافة الداللية على يوسف الجديد أن مصر الشاعر ال أحد فيها
ليستقبله؛ ويساعده على االستمرار بالحياة ،يقول:

 //للريح أجنحة تطيرها
ولي البعد
فإذا سمعت عواءها
فأنا الذي أعدو
فخذي ثيابي
ال أبي أعمى فألقيا عليه
ومصر ال أحد بها
هذي مفاتيحي
على أطراف أنملة تخف بحملها
وينوء بي وطني
ودمي نخيل //
وال يخفى السياق الخطابي الجديد هنا ،فالعرف في مثل هذا
ً
مذكرا (األب غالبًا) كما نلحظ عند محمود
التناص أن يكون المخاطب
درويش وشوقي بزيع ،وغيرهما؛ ولكن الشاعر اختار األنثى ليدخلنا
في سياق أكثر درامية ووحشة؛ فالشكوى هنا لألنثى ،ثم سينحرف
النص عن التناص المألوف لقصة يوسف ،ليجنح لقص سيرة الذات
الشاعرة وتوجعاتها وآالمها في رحلة البحث عن منابت الرغيف وجنة
الماء ،وليبين لنا المفتاح الداللي للنص كما ورد في العنوان ،عبر تقديم
تأويل لسبب الخطأ في الرواية المتمثل بأن الرواة رووا قصة مع خطأ
في اسم بطلها؛ فالبطل هو الشاعر من باب إسقاط القصة على نفسه،
وهنا ّ
يقدم لنا الشاعر المسوغ الداللي للعنوان ،فهو ببساطة ال يروي
شبهة المسيح وال شبهة الحادثة التاريخية الواقعة ليوسف ،وإنما يرى
الشبهة في االسم فقط مع تشابهات واختالفات على صعيد الذات
الشاعرة؛ فالرواية األخرى الصحيحة المسندة للشاعر هي رواية الذات
الشاعرة ،من هنا كان خطأ الرواة الذي يراه الشاعر بلعبة فنية ال تخلو من
طرافة وحنكة ،يقول:
 //غير أني غارق في التيه
أبحث عن منابت للرغيف
وجنة للماء
تبعد قدر ال شيئين من ظمئي
فال نكد الحكاية جف عن طيني
وال بل اليمانيون رائحة اليباس
كأنما خطأ تتبعه الرواة فكان لي //
ثم سينتقل النص إلى المزاوجة بين خطاب األب عبر التناص

المعروف ،وبين خطاب الذات الذي يسرد فيه موقف الذات وحالتها
وغربتها متابعًا في تفسير ًحالة الشبه ،وتبدأ سيرة الذات:
 //وأبي يهم ومارأى شيئا ليذبحني//
ثم باالنتقال إلى العالقة مع الوشاة ،وما ترويه عرافة الشاعر
وكاهنته الشعرية:
ّ
ساقي الوشاة
//لكن عض
فعذت من لغتي
بما قرأته كاهنة الطيور
فلم أجد معنى ألوغل في غد//
ثم ينوع الشاعر بالخطاب عبر االنتقال إلى صيغة مخاطبة الذات،
وهي الصيغة الدرامية التي تعبر عن حالة اليأس ،ليختم الشاعر نصه
برؤية أخرى للشبيه الوارد في العنوان  ،ذاك الذي ال يخرج عن دائرة
الذات الشاعرة ولكن برؤيا أخرى ،يقول:
 ... //لعل وجهي ال يرى شبها يليق بموته
حدس ينبئني بما في كف قارئتي
أحس بصوته المخبوء بي
ال شيء يشبهني
ال وجهي على المرآة يشبهني
وعلوت يحملني الصليب
وال شبيه
وجذع أمي لم يزل يهتز من خلفي
فأسقط
ال براق الله يرفعني إليه
وال الندامة//
وال تخفى في هذا المقطع الذي يشكل نهاية النص القدرة العالية
على امتالك الرؤية الفنية عند الشاعر عبر التكثيف الشديد في السرد
لتناصات عدة ،وهذا ما يجعل النص ينتمي إلى الحداثة الشعرية بقوة،
تلك الحداثة التي تمتلك رؤيا فنية للغة والتراث والفن ،فالنص ببساطة
هو قراءة درامية للشبه وظفت تناصات عدة في سردها ،ونسجت فيها
ً
نصا ،وقعت ال��ذات الشاعرة فيه في موقع استلهام الرموز والقص
ً
التراثي لتقديم مقولة الذات بعيدا عن أي قراءة تراثية للرمز أو توظيف
عابر ،فكل ما في النص ورد لتقديم مقولة الذات الشاعرة وانصهر فيها،
ً
جميعا عندما نقرأ
وهذا ما يجعل من صوت األنا في النص هو صوتنا
النص فكلنا سيصبح الشبيه وربما هنا يكمن السر الجمالي في السرد
الذي يعتمد ضمير المتكلم ألنه ضمير كل القراء والمتلقين .إنها غواية
الشعر وفتنته التي التنتهي؟؟

تاريخ اإلذاعة الفلسطينية

هنا القدس

ضمن سلسلة «آفاق ثقافية» أصدرت الهيئة العامة السورية للكتاب تاريخ اإلذاعة الفلسطينية (هنا القدس)  1936ـ  1948لمؤلفه نصري الجوزي «المقدسي»
الكتاب وثائقي يحوي الكثير من المعلومات التي أوردها المؤلف بأسلوب ال يخلو من إمتاع.
ويروي نصري الجوزي في هذا الكتاب تاريخ اإلذاعة ومن عمل فيها من األدباء واألعالم وانتقال الحراك السياسي إلى أروقة اإلذاعة التي أسسها اإلنكليز الحكام
المنتدبون على فلسطين سنة  1936الستمالة العرب الفلسطينيين لشعورهم أن العرب بدؤوا بكره اإلنكليز ورغبة في تهدئة الخواطر وتحويل الجماهير التي كانت
تناضل للحفاظ على عروبة فلسطين وتطالب بمنع الهجرة اليهودية إلى فلسطين وإيقاف بيع األراضي وتمليكها للصهاينة.
نصري الجوزي ولد في مدينة القدس عام  ،1908تعلم في مدرسة سان جورج ـ ثم حصل على شهادة عالية في اللغة اإلنكليزية ودبلوم في لندن ومارس التدريس
مدة تزيد عن ثالثين عامًا وأسس العديد من الجمعيات األدبية والفرق.
وبعد عام  1948عاش في سورية يدرس في مدارسها اللغة اإلنكليزية والعربية ـ عمل في المركز الثقافي األمريكي وترأس قسم الترجمة في القسم الثقافي في
السفارة األمريكية.
ألف الكثير من المسرحيات والتمثيليات اإلذاعية وله كتب منشورة .وبعضها ال يزال مخطوطًا من أهمها الرواد الفلسطينيون.
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ميسلون ويوسف العظمة في الشعر العربي
حممود حممد �أ�سد
خاضت سوريا معركة الرفض ّ
وتأه َب ْت لحماية
ِّ
شرف استقاللها الوليد ال��ذي راح يهدده إنذار
َّ
وش��ع في األف��ق موقف الشهيد يوسف
غ��ورو…
ّ
العظمة .هذا الموقف الرافض بإباء وعزة لشروط
غورو واالستسالم له .فكان أمام يوسف العظمة
طريق المواجهة وهذا ما كان في روابي ميسلون
قرب دمشق .وكان له شرف ٌ االستشهاد مع رفاقه
ُ
ِّ
ّ
نفس كل
استشهاده إال ثمرة غ ِر َس ْت في
األباة .وما
ِ
َ
بذرة الجالء َ
ٍّ
فراح ْت تنمو في النفوس
أبي فكانت
ِ
ُ ْ
ُ
وتث ِمر في المواجهات وتجنى في الجالء.
ّ
من هنا بدأت رحلة الجالء المسطرة بالدم والفداء
والرفض فلم يعرف المحتل البغيض طعم النوم
ومذاق الهناء في بقعة من الوطن العربي حتى نالت
استقاللها في القرن العشرين .هذا الجالء وراءه
ٌ
رجال ومجاهدون أحرار َّ
وحدوا النضال الوطني في
ِّ
ِّ
ّ
حساسية  ،ولذلك
كل الوطن واألقاليم بعيدًا عن كل
َ
انخرط ْت الجماهير بعفويتها وإيمانها للذود عن
حياض الوطن.
وكانت معركة ميسلون واستشهاد المجاهد
ِّ
ِّ
المدوى لنفوس الشعراء
المحرك
يوسف العظمة
َّ
َ
فأله َب قرائحهم والبهم على أعدائهم .فانخرطوا
ميسلون
يوسف العظمة
في صفوف النضال واعين رسالتهم.
وحفل الشعر في ذكر ميسلون ويوسف العظمة.
َ
الكثير من المعاني النبيلة.
واستلهم الشعراء
وللشاعر خليل مردم بك أكثر من قصيدة يحيي
ّ
ً
َ
ْ
وشهيدها
ميسلون
دت
خل
وأبيات
فهناك قصائد
فيها ذكرى ميسلون فيقول في إحداها مخاطبًا
فمعركة ميسلون وما جرى فيها كانت مجاال
وفيها الكثير من الصدق والعفوية فالشاعر سليم
العظمة:
الشهيد
رحبًا وأفقًا واسعًا للشعراء منها ينهلون  ،ويسكبون
ّ
يوسف َ
ْ
وقد
الزركلي نظم نشيدًا خاصًا لطالب مكتب عنبر
َ
َعرفنا يوم يوسف مبتداها
فيها بنات أفكارهم وآرائهم فالشاعر عبد الله
َ
ْ
ّ
ّ
َّلحن ُه الموسيقي المرحوم فائز األسطواني وجاء فيه:
ف َهل من مخبر عن منتهاها
يوركي حالق تغنى من خاللها بالوحدة والتراث
ّ
وجسد معاني االنتماء:
يا روابي ميسلون
َ
أيوسف والضحايا اليوم ٌ
ُ
ُ
كثر
يعرب
في ميسلون ينام كوكب
ٍ
يا روابي ميسلون
َّ
ُ
من بداها
ليهنك كنت أول
الكوكب
يا للغرابة كيف يغفو
ِّ
بالضحايا ذكرينا
مصيبة ميسلون إن َأ َم َّضتْ
ُ
ً َّ ٍ
ُّ
ُ
الدهر الخؤون
غالها
يوسف َ
مما تالها
أخف وقيعة
فهو في تاريخنا
ما مات
البالد
رياحين
يا
ّ
ِّ
و قلوبنا ُّ
فما من بقعة بدمشق إال
البسالة طي ُب
حي
ِ
ِّ ُ
يا أزاهير الجنان
َ
تمثل ميسلون وما دهاها
ِّ
ُ
جردوا سيف الجهاد
َّ
ُ
ومن الطبيعي أن تكون ميسلون مبعث اعتزاز
الخلد يعرف ُه ويعرف أن ُه
وتنادوا للطعان
ُ ْ
ََ
وموقع ثقة لدى الشعراء فالشاعر بدر الدين الحامد
ومط ِر ُب
اإلباء
َّ
نغ ٌم على ِ
شفة ِ
جددوا العهد األمينا
َّ
ِّ
يتغنى بصمود يوسف واستشهاده ويندد بوعود
لزعيم الشهداء
طي الدوريات وال��دواوي��ن ُ
و الباحث في ِّ
َّ
الغرب الكاذبة:
يجد
وانصروا الحق المبينا
عقدًا ثمينًا من القصائد واألبيات التي توقفت عند
بالتآخي والوالء
هذا الحدث الجليل فالشاعر فارس قويدر يهدي
ه��ذا المقطع من النشيد يقترب من نفوس
قصيدته ( قبس من ميسلون ) الى الشهيد يوسف
الفتيان  ،فيشحذ هممهم .وفي معركة ميسلون
َّ َ ْ
ُ
نحن ٌ
قوم من الممات اتخذنا
العظمة وذلك في مجلة الجندي العربي:
قيل الكثير وبقيت مرسومة بصفاء في نفوس
يقين الى الحياة سبيال
عن
انتفاضت ِه
غورو هناك  ،ومشعلي في
ِ
ٍ
الشعراء الذين عايشوها عن قرب .فالشاعر خير
ٌ
ْ
“يوسف” َّ
تسمع به ُ
ٌ
َّ
خر في الشآم صريعًا
النار
النار  ،لم
نهر َمن ِ
الدين الزركلي يذكر ذاك اليوم البغيض الذي حل
ُ
وكفانا به شهيدًا نبيال
فأرجف البغي مذعورًا لصرختهم:
على الشعب الغاضب الثائر:
َ
ُ
وقالوا:
باالنتداب
أخذونا
دم
جدار
وقتالنا
أيعبرون
تكيد
الله للحدثان كيف
ٍ
األحرار” ُ
ُ
عقوال
وأسمى
،
ًا
د
ي
أقوى
نحن
أحرار
وطن
يا
يفديك
“
بردى
ُ
يغيض وقاسيون يميد ٌ
زحمة األقدارُ ِ ..
ُ
سنريكم دنيا الحضارة تزهو
أقدار
ونحن في
ِ
مغيرة
الشعوب
على
الخطوب
تفد
ِ
َ
َو ْع َ
و َّ
ُ
ُ
كالصبح معنى وكيال
صدق
د
الالفت والرائع أن ميسلون وشهيدها ال
لكن
التنديد
وال
يدفعها
الزجر
ال
ٍ
ِ
َّ
َّ
َ
َّ
ٌ
و توقف الشاعر عمر أبو ريشة عند ميسلون وهو َم َس ْت وجدان الشعراء العرب في األقطار العربية
َبلد تبوأه الشقاء فكلما
َ
َ
ٌ
َ
ُ
في نشوة الفرح بالجالء واعتبرها حجر
أساس في والمهجر .وه��ذا معهود ل��دى ش��ع��راء العربية
تجديد
قدم استقام له به
ٍ
ٌ
توحدُ
وح��ار .ف��اآلالم ِّ
ٌّ
َّ
ُ
ُ
نهوض أمتنا وثباتها رغم عاتيات الزمان .واعتبرها فاإلحساس القومي نابض
خالله
يجوس
وطن
لهفي على ٍ
َ َ
ُ
ُ َّ ُ
واآلمال ُّ
تشد من أزرهم .فمن َ
شراذم ُ
مصر ارتفع
معارك ّأمة خاضتها عبر تاريخها  ،وناضل ْت بشرف مشاعرهم
سود!
آفاق
شذاذ ٍ
لنيل مبتغاها:
صوت أمير الشعراء أحمد شوقي:
ُ
َ
كم لنا من ميسلون نفضت
قبر
سأذكر ما حييت
و أشاد الشاعر خليل مردم بك ببطوالت معركة
جدار ٍ
َّ
ركب ِّ
جلق َ
التعب
غبار
جناحيها
عن
الرماال
بظاهر
ميسلون الباسلة وأبدى حزنه لما آل إليه أمرها:
ِ
ُ
كم ْ
ّ
ٌ
ٌ
مقيم ِ ما ٍ َ
ملعب
في
نا
أسياف
نبت
ميسلون
أقام ْت
إني أرى (بردى ) تفيض عيونه
ٍ
ِّ
ِّ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ملعب
وكبت أجيادنا في
األسد الشباال
يذكر مصرع
ماضيك
بدموعها حزنًا على
ِ
ِ
ِ
نور العقيدة في ثراهُ
ترى َ
مصطخب
عاثر
نضال
من
عذابها
كالقبور،
و أرى هضابك
ِ
ٍ
ٍ
ُ
ِّ
مصطخب
عاثر
لنضال
جوانبه الخالال
وتنشق ِم ْن
يرثيك
نادب
غصن
كل
من
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
ٌ
َ َ
شرف الوثبة أن ترضي ُ
العلى
في ميسلون أسى يطول وحسرة
وم َش ْت فيالق من فرنسا
مشى
ُ
َْ
ُّ
ُ
عانيهما ما كان بالمفكوك
الواثب أم لم ُيغل ِب
غ ِل َب
تجر مطارف الظفر اختياال

َّ َ
ُ
هبوب
ترجل في
سلوه :هل
ٍ
َْ َ َ
النيران أرجل ِت الجباال
من
ِ
في القصيدة يعلو وجدان الشعر وتبرز الصور
ّ
َّ
الفنية الموحية ،وتغنى الشاعر المصري على
محمود طه بميسلون ففي ديوانه قصيدة “ شهيد
بروح ِه الثورية الواثبة
ميسلون” والشاعر معروف ِ
وهو صاحب القصيدة الرائعة ومطلعها:
		
أخي جاوز الظالمون المدى
َّ
ُّ
الفدا
فحق
الجهاد وحق ِ
ِ
يقول الشاعر في شهيد ميسلون:
في موكب الفادين مجد ّ
أمية
وجوارح
مشبوبة
بجوانح
ٍ
ِ
ٍَ
ِّ
وسالح ِه
هم
بعدو
هم
قست
لو
ِ
ُ
ْ َ َّ
جارح
فريسة
همو
أن
ت
أيقن
َّ ِ
ُ
ْ
رواية
شهد ِت أي
ميسلون
يا
ٍ
َّ
َّ
مذابح
أي
ورأيت
،
ة
دموي
ِ
ْ ٍ ُ ْ َِ
بحومة
الجراح
خنة
ووقف ِت مث
ٍ
ِ
َ
سابح
دمائك
في
بباغ
ماج ْت
ِ
ِ
ٍ
ُ
ُ
غرس َك لم يضعْ
العظمات ُ
يا يوسف
ُ َ
أخل ُ
قرائح
نتاج
من
د
وجناه
ِ
ه��ذه القصائد تبرز عمق االرت��ب��اط القومي
ومتانته .هذا االرتباط الوثيق الذي َّ
عبر عنه الشعراء
بمشاعرهم َّ
الفياضة الصادقة .وهذا ليس بغريب
عن أدب��اء العربية المنتمين الى أرومتهم انتماء
صافيًا كصفاء نفوسهم .فالرصافي يهزأ من غورو
ويخاطبه غاضبًا من إنذاره وتصرفاته الرعناء:
رويدك غورو ّأيهذا الجنرال
َ ْ
فقد آل َمتنا من خطابك أقوال
ْ
أسأت إلينا بالذي قد ذكرته
ٌ
عصور وأجيال
األمر فاستاءت
من ِ
نشكو مصيبة
الدين
صالح
إليك
ّ
ْ
ُ
َ
أصيب بها قلب العال فهو مقتال
والشاعر هنا يشير إلى مقولة غورو عندما دخل
دمشق غازيًا َّ
فتوجه الى ضريح صالح الدين وقال له
“ ها نحن ُع ْدنا يا صالح الدين”.
ومن المهاجر األمريكية تواصل األدباء العرب
مع هذا الحدث الجلل وه��ذه المواقف البطولية
الرائعة فأبو الفضل الوليد يشيد بصمود يوسف
البقية ......................ص22
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ُدوار

عبا�س �إبراهيم

1
َّربما أتعبني هذا الدوار!ُ
يستفيق القلب يوميًا
جديد،
حزن
ٍ
على ٍ
فيؤدي طقسه المعتادَ،
ِّ
ً
ومساء،
صبحًا،
ً
كم ُيداري خيبة؟!
ً
مرة َّ
هم بأن يفعل شيئًا
كم
ُ
ثم أعياه القرار؟!
2
ربما أتعبني هذا الدوار!
أضمر في ذاتي
َلم ال ِ
مساءاتي،
وأشجاني،
ً
قليال من بكاء القلب
في الصحو،
منكوب
على ما فات من آمال
ٍ
ْ
بخيبات األمل!
ُ
بعض مما يعتريني ٌ
ناتج عن غزوهم حلمي،
ِّ
ٌ
كثير من جراحي هو أني
َ
القلب،
لم أدار
ْ
لم أحفل بما يمكن أن تنبته
ُ
البوار.
األرض
3
ُ
ُّ
ؤية
كلما أمعنت في الر ِ
زاد َّ
الدم نزفًا،
ُ
الوقت،
واستطال
ْ
لم يترك على بعضي
سوى أشياء للذكرى،
القلب،
وبعض من شجون
ِ
ٍ
ُ
أوغلت في رؤيتها،
إن
بآالم ،وشكوى،
َّردت
َّ ٍ ٌ
وإذا عن سؤال
لم يجبني شاهدٌ،
ُ
الحوار.
مات
4
لست شيئًا شاردًا َّ
عمن سواه،
ٌ
ِّ
ِّ
بالحب،
غير أني مثقل
َّ
والنجوى.
َ
البحر
على باب صباباتي انتظرت
كي يأتي،
وأحالمًا ،وحلوى،
قبالت،
ٍ
وسواها.......
غير أن َّ
الهم ،يبدو ،أنه استوطن
ِّ
الظن،
في
وما أغراه دار؛ُ
ُ
(نشرة األخبار) ٌ
داء،
َود ُ
المحبين ٌ
ِّ
عياء،
عابات
ٌ
ُ
ٌ
سواء،
وغيابات،
وحضور،
ُ
الدوار؟!
كيف ال يتعبني هذا

سرقوا من سمائنا حمرة الفج ِر
عبد اللطيف حمرز
خجـلـت مــن زمــانهـــا األيـــــام
ُ
الظالم
حينما سـاد في النهار
عربد الليل و استطال ألن الضوء
فـي شـرعـة الـطـغـاة حـرام
سرقوا مــن سمائنــا حمرة الفجـر
وقالوا  :يا أيها العرب ناموا
عـن تعـاليم دينكـم  ،عـن فلسطين
وعــمــا تــقــولــه األحـــالم
و إذا ما استجـاب لألمـر َأ ٌ
عـراب
فـهــيــهـات لـن تـنـام الـشـآم
مـن دمــاء الشهيد تـغـزل صبحـًا
ُ
قيـــام
نوم
فـإذا الـعـرب بعد ٍ
***
فـي زمـان  ،تـأمـركـت مــقـلـتـاه
لـيـس ِّ
لـلحر فـي مــداه َم ُ
قـام
ُ
فــي ُ
ـالم الـذي يــصـون األمـانـــي
والـذي خــان شـعـبـه ال ُ
يـالم

***
ّ
ُ
الــعــرب دربــهم للـمعالـي
ضــيــع
ُ ّ
الن ُ
عام
ثـم سـاروا كما يسير
َ
ُ
ال تـضيعــوا يا عرب حكمة سوريـا
ّ
فــال ِذلـــة ،وال اسـتـسـالم

ً
أغمض العين ُ ،أ ُ
طعم القلب عقال
ُ َ
ُ
واأل ُ
وهـام
فــتـزول الـشــكوك
يحتويني ٌ
حـزن  ،ويخنق روحـي
ُ
اآلثام
حين تـطغـى في موطني

هـي أحـلـى قـصـيـد ٍة فـي أمـانـيـكـم
وفـيـهـا مــحــبــة و الـتـزام
ُ
هـي ٌّ
روح  ،فهل سيقرأ مجد الروح
ُ
تمتام ؟!!
في العرب حاكم ٌ

َ
ً
إخـــــاء
شــــاءنـا الله أن نـعـيـش
ُ
دينه ُّ :
والسالم
الحب ،والهدى،

ِّ
َ
يــســود بـأيـديـنـا
بــدعــة الــذل أن
ُ
حاخام
عـلـى أرض قـدسـنا

فلماذا نخالف الله  ،كـي يـرضــى
ٌ
عـــدو  ،ويــسـتـريـح الـلـئام؟..
ُ
السمحاء
ديـنـنـا الـحق .فالمسيحية

***
ً
ّ
تتصدى دمشق  ،تصفع ليـال
وهي في الداجيات ٌ
بدر ُ
تمام

ُ
اإلسالم
أعـــلـــى كــتــابـــهــا
ُ ّ
ٌ
وجه
ان في ٍ
أحـمـد والـمـسـيـح خد ِ

لتصان البالد أرضًا و شعبـًا
ُ
ُ
األجـسـام
األرواح و
تسـتعد

كـريــم  ،يــضيء فــيـه ابتسام
ُّ
الهـم
لو مشينا في ضوئه النزوى
ّ
َ
ُ
الــوئـام
وســاد
بـعـيـدًا عـنا ،
تـتـآخــى مـذاهـب الـديـن أزهــار
ّ
ُ
األنــسام
ســــمــاء  ،تــرفهــا
ٍ

وتسيل الدماء كرمى لسوريا
ُ
الحمـام
ومـن أجـلـهـا يطيب
وسيبقى الشـهيد نجمة صبح
ُ
يـنــام
وضمـيـرًا مـقـدسـًا ال
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الوصية

عتاب

هالة املحاميد

ب�سام الطعان

َ
ما كان عليك سوى...
َ ْ
أن تنظر خلفك
لترى...
َ
لدم...
كم كنت ظلومًا ٍ
ُ َّ ْ
دمك
يشبه

َ
ُ
يسير
كان إليك
َ
وجنته
وكنت على
ِ
َ
ُ
المشبوهين...
للفقراء
تكتب
ِ
َ
رسائل ٍّ
حب..,
َ
موت...
وقصائد ٍ

ُ
ُ
تذكره...
يشبه دمعًا
َ
حين هناك...
ْ
غشى قيدك
َ
العمر...
ما كان عليك صديق
ِ
ْ
سوى أن تنظر خلفك

ُ
ووشمت َ
الروح بها...

لترى...

حرفًا..,

كم ُ
كنت..
ُ ّ ْ
أحبك
ومازلت
ُ
تذكر..؟
هل
َ
مثلك ال ينسى
َأو ينسى ُ
الورد...
مآقي الفجر...
ُ
يسيل ً
ندى..,
ُ
وأغان َّ
قيدها الليل..,
ٍ
ُ ْ
ّ
وحررها ثغرك
ُ
تذكر..؟
هل
َ
مثلك ال ينسى...
وجهًا دون مالمح...
ُ
يشبه وجهي
زمان...
ذات ٍ

ُ
ُ
ّ
المشبوه...
الزمن
ضيعها
ّ
لوال أني...
ُ
لملمت بقاياها..,

حرفًا..,
ُ ّ ْ
أل ِظلك
ُ
تذكر..؟
هل
َ
مثلك ال ينسى...
َ
ما كان عليك...
الحرف...
صديق
ِ
َ َ ْ
تنظر خلفك
سوى أن
َ
تعلم...
كي
كم ُ
كنت...,
ُ ُّ ْ
أحبك
وما زلت

* * *

أقول والعهدة على األلسنة والعيون..
كان الليل هادئًا ،والقمر يوزع نوره وجماله
على البيوت المهيأة للسمر والحكايات
وربـما القبل الطويلة ،وكانت الطيور
بعضها نائم وبعضها يصطنع النوم،
بعضها شبـع وبعضها جائع ..وكان رجل
يعود إلى القرية بعد زي��ارة إلى أضواء
المدينة وهو محمل بالهدايا ،ويحلم بأن
يبادل الشوق باألحضان ،ويحول الليل
كله إلى ملعب للعناق ..وشاهد ذئبًا في
حديقة بيته ،يلتحف األسود ويهرول
باتجاه العتمة ..وفتحت الزوجة المسلحة
بمفاتنها عينيها ،فطارت منهما طيور
المفاجأة إلى فضاءات مفتوحة ،وانهمر
الخوف من مساماتها كوابل من المطر
فوق برية مليئة بالحجارة..
وكانت النافذة المطلة على الحديقة
مفتوحة ،وبرفقة الشـــك الذي مأله تمامًا
حتى الحنجرة ،اقترب من النافذة ،فشم
رائحة الذئب تفوح منها؛ بل من البيت
كله ,عنـدئذ صرخ الليل ،جفلت الطيور،
ارتمت الشبعة في أحضان الجائعة ،بكى
السرير ،ولولت الجدران ،وأعلنت الدنيا
عن حكاية جديدة.
ه��ل ك��ان ال��ذئ��ب ينهش لحمه
ويحول نقاءه إلى ماء عكر؟ أم أنه أراد أن
يسرق شيئًا من أمالكه الكثيرة؟
وياله صليل السيوف التي هزمت
أفكاره ،وياله الزمن العاري الذي يريد أن
يسخر منه ويزرع العار في دروبه التي
أضحت وعرة.
وأنكرت الزوجة الموشومة بالخوف
معرفتها بالذئب أو حتى رؤيته وهي
تطأطىء رأس��ه��ا حينًا ،وحينًا تنتظر
السكاكين أو األسلحة ،وألنه طوال حياته
ال يفعل شيئًا قبل أن يفكر آالف المرات،
لم يستعمل األسلحة؛ بل لم يتفوه بكلمة
واح��دة ،دخل إلى غرفة أوالده الثالثة،
فوجدهم يسبحون في الغطيط ويحلمون
بالهدايا المنتظرة.
كم هو مؤلم هذا الشك الجاثم في
الصدر ،هذا النصل المغروز في القلب..
إنه يمضغ الصمت وال يعلم كيف يصحو
وكيف ي��ن��ام ،م��ع ك��ل صحوة يتحالف
مع الهمس ،يجالس شياطين سالحها
الخراب والعذاب ،يحاورها وتحاوره ،ويظل
الحزن يأخذه من تيه إلى تيه ثم يلقي به
في حقول البكاء.
كم حملها مثل طفلة وبادلها القبل،
كم نصب روحه أرجوحة لها ،وكم أطعمها
عناقيد العناق ،وأضاء عتم لياليها.
أيامًا ،ال؛ بل شهورًا لم يستطع أن
ّ
يقرب المسافات ،أو يخرج من منفاه
االختياري ،أو ينظر إليها نظرة يتيمة،
ً
وبعد أن نام على الجمر طويال ،وصادق
الظنون ،وقابل ألفًا وثمانمائة وواح��دًا
وعشرين إبليسًا ،جاء الخالص على طبق
من فرح ،حينئذ تحول الليل إلى نهار،
والجمر إلى صوف ،والصوف إلى مروج

منهم أن يأتوا إليه في مساء الغد.
للنسيان.
دفن مع زوجته سنوات الهم ،لكن
في المساء جمع الشيخ من حوله
القــهر ظل يعرش في حناياه ،وظـل بعض رجال القرية ليكونوا شهودًا على
وحش على شكل سؤال يسكن في رأسه ما سيحصل ،وما إن وصل الثالثة وأخذوا
ً
صداعًا ال ينتهي .أي سؤال هذا؟ سـؤال مكانا لهم حتى التفت الشيخ إلى االبن
رافقه إلى أن جاء يوم الخالص ،وكان ذلك الكبير وقال بلهجة صارمة:
بعد خمسة عشر عامًا من رؤيته للذئب.
ـ اذهب يا أحمد وافتح قبر أبيك،
انفتحت
ما إن ُقـرئت الوصية حتى
وستجد تحت رأسه ورقة ،وعندما تقرؤها
األفواه وتساءلت األلسنة:
ستعرف سبب كتابته لهذه الوصية.
كيف
الغريبة؟!
“ما هذه الوصية
انتفض أحمد وأصابته رعدة:
ألب أن يزرع الفتنة بين أبنائه؟ يا له من
ـ ماذا تقول يا شيخ؟! ..لو ملكتني
رجل غريب األطوار..
العالم كله فلن أفتح قبر أبي.
أحمد يرث وال يرث ..مسعد يرث وال
ـ اذهب أنت يا مسعد .قالها الشيخ
يرث ..محمود يرث وال يرث.
بهدوء.
هذه كانت وصية األب.
انتفض اآلخر وقال إنه سيتنازل
كاد األخوة الثالثة أن يمتطوا مراكب
عن حصته ،ولن يفعل ما يطلب منه.
الجنون وهم يدورن حول بعضهم بعضًا،
ـ سأذهب أنا وأفتحه ..نعم سأفتح
وكان كل واحد منهم يريد أن يحصل على
القبر ،ماذا في ذلك؟ قالها محمود وهو
ما فكر به.
انتهت المعركة الكالمية التي يهم بالخروج.
دام��ت أي ً
ـ اجلس .صرخ به الشيخ ،ثم التفت
��ام��ا ،فاجتمع الثالثة وه��م من
أمرهم في حيرة وخوف وقلق ،للتشاور إلى من حوله:
ـ حين كتب األب وصيته لم يكن
فيما هم فاعلون ،وبعد أخذ ورد ،أجمعوا
يعرف من ْ من هؤالء أوالده ومن لحمه
على رأي عمدوا إلى تنفيذه في الحال.
قرأ شيخ القرية الوصية مرات عدة ودمه.
ً
وارتفعت األصوات متعجبة ،وكان
وبقي صامتا ,مطرق الرأس ،كأنه قد سقط
في امتحان صعب ،أصعب من الوصول صوت محمود يرتفع بشكل غريب ويحتج
إلى القمر ،وحين فشل في حل اللغز ،طلب ويهدد.

16

العدد «»1305

الغـ َسق
في
زائر
َ
|

 2012 /7/21م 2 -رمضان1433هـ
السنة السادسة والعشرون

�سليم عبا�سي

َمـن َ
أنـت؟
َ
فـي َ
عـ ْتـ ٍم أراك
َ
وال أراك..
َ
ّ
بـالـنـور
آيـة
تـخـطـ أحـرف ٍ
ِ
فـوق جـبـيـن نـافـذتـي
بـارق؟
أتـتـركـنـي كـومـضـة
ٍ
أنـا..
ال ّ
أصـدق نـظـرتـي!
ُ
ألي
يـخـبـو قـدومـك بـعـد ٍ
الـصـمـت
فـي هـديـر
ِ
يـزحـف فـي كـيـانـي
َمـن ُتـرى؟
َمـن َ
أنـت؟
الـمـنـام
تـأتـيـنـي كـطـيـف فـي
ِ
ّ
الـبـشـائـر
تـبـثـنـي خـجـلـى
ِ
ّ
أسـتـحـث الـسـمـعَ
وهـو يـخـونـنـي
بـالله أفـص ِـ ْـح
ِ
بـراحـل
لـغـزك الـمـجـهـول لـيـس
ٍ
َ
الـفـتـح
أتـركـت فـجـر
ِ
ُ
يـشـرق؟
أنـدلـس
أم تـركـت بـالد
ٍ
بـذروتـهـا؟
أم الـرايـات فـي حـطـيـنَ
ِ
تـعـلـن مـجـدنـا..؟
*
ْإن تـأتـنـي
لـلـشـمـس
فـي كـبـوة
ِ
الـمـهـيـب
الـلـيـل
شـيـخـوخـة
أو
ِ
أو الـضـحـى ..
إن تـمـتـطـي ثـوب الـفـجـاء ِة
َ
ال عـلـيـك..
فـإنـنـي مـا زلـت أصـبـو
لـلـمـزيـد مـن الـمـنـى
*
َ
َمـن أنـت؟
تـوقـظ كـبـوتـي
مـا س ِـ ّـرك الـمـخـفـي؟ُّ
الـرأس
يـنـبـش بـيـدرًا فـي
ِ
ً
َ
شـطـآن
أسـئـلـة بـال
سـيـف
عـن أمـجـاد
ٍ
غـادر الـسـاحـات مـعـتـكـفـًا..
الشـفـيـف
عـن اآلتـي
ِ
ً
مـخـاتـال..
*
أسـمـعـت كـيـف تـغـلـغـلـتْ
َ
الـدمـار
أيـدي
ِ
وزلـزلـت زلـزالـهـا..؟
لـكـن شـمـس الـحـق بـاقـيـة ٌ
َ
حـتـفـ ُـه
وجـيـش الـحـقـد يـلـقـى
(والـنـار تـأكـل نـفـسـهـا)..
*
ً
ُ
أيـضـيء وجـهــك بـسـمـة؟
مـعـذب
تـشـفـي غـلـيـل
ٍ
ّ
أتـزف بـشـرى نـصـرنـا..؟!

خبز اآلخرين
كانت تنطلق صوب سوق العطارين .وليس ثمة غير أشخاص
قالئل يتحركون بعجلة ،وأجسادهم تنكمش تحت وطأة برد
الصباح ،وأغلب المحالت التجارية لم تفتح أبوابها بعد ..وجوانب
السوق غاصة بالبائعات ،اللواتي سرت من القرى منذ الفجر ،أنزلت
“سلة” العنب عن رأسها ،وقرفصت ،كانت حركة السوق تشتد
كلما ارتفعت الشمس ،وهي ترنو صوب الغادين والرائحين،
والتفاؤل يمأل صدرها.
ّ
وبين الفينة واألخ��رى تحدق في سلة العنب ،تنش عنه
ّ
الذباب ..ثم تتسلى بترتيب القطوف وإبرازها بشكل أخاذ ..وباعت
عنبًا ببضعة قروش ،وكان إيمانها بالحياة وبالعمل يتوهج في
أعماقها كقطعة ماس ،وكانت جلبة السوق تصدح من حولها في
صخب لذيذ.
وفجأة ،وقع نظرها على رجل أنيق ،معتدل القامة ،وكان يحدق
فيها من زاوية عينه ،تبادر سلة العنب إلى ذهنها ،فأرسلت يدها
تداعب القطوف بطراوة ..ورفعت عينيها ثانية ،وكان الرجل قد
انصرف.
سوف أشتري السماعيل قضامة وبسكويت ،وسوف تشتري
ً
يوم الجمعة كيسًا من الطحين بدال من الرطل والرطلين ..ورمقت
الرجل يعود ثانية ،وكان يحدق فيها بشكل غريب ،أحست بالحرج،
وانتفضت ،وتوقف الرجل بعد تردد ،وبلهجة وديعة ،وابتسامة
غامضة أشار إلى سلة العنب:
 بكم الكيلو؟ بثالثة قروش. أي ال ..غالي. وحياة الله ..ما بعته بسعر أرخص. أريد أربعة أرطال.وصدحت في أعماقها أغنية خصبة .وبحركة عفوية ،قبضت
على الميزان ،ولكنها توقفت حينما سمعته يقول:
 ال يوجد معي وعاء ..ما العمل؟؟تدر ماذا تقول ..لكنه أردف على الفور:
وابتسمت ببالهة ،ولم ِ
 على كل حال البيت قريب ،ما رأيك أدلك عليه وأهل الداريشترون منك!!
وقبل أن تجيبه ،قال بإلحاح:
 احملي السلة ..والحقيني.ّ
أدار ظهره ،ورفعت سلة العنب ،وتبعته بعجلة.
ّ
وصلت في أعماقها لله ألف مرة ،وكانت ترقص في أعماقها
أمنيات منعشة ،ودلفت عبر بوابة حديدية مهيبة ،فتذكرت
مصطبة بيتها ،والبوابة الخشبية العتيقة ،صعدت درجات السلم
الالمعة ..واجتازت بهوًا واسعًاّ ،
وحدثت نفسها بصوت مسموع،
الصالة على النبي ..هذا قصر.
وعلى جانب البهو ،كانت تنتصب أبواب من خشب المع مرصع..
وانشق الباب ،وأضيء مصباح كهربائي .وكانت فوق النوافذ ستائر
وردية جميلة ..قالت في ارتباك:
 طيب ..كان وأنا على الدرج ،وزنت العنب .قال ببرود:_ ال  ..ال  ..أريد أن أضعه في الثالجة فورًا .وقرفصت بحياء..
وقبضت على الميزان ،وسألت:
 أين أهل الدار؟ ابتسم في خبث: ما في أحد غيري ..راحوا في نزهة .خافت وسألت بصوتمرتبك:
 أربعة أرطال يا خيي؟؟قرفص أمامهاّ ،
ومد يده كاألفعى صوب صدرها ..وقال في
ميوعة:
 أربعة ..خمسة ..ستة ،على كيفك.أبعدت يده بلطف ،وب��دأت تضع العنب في كفة الميزان.
وقرص فخذها ..جرفها الغضب ،ولكنها لم تشأ أن تقطع الحبل
بينها وبينه ،حتى يتم البيع ،قالت بصوت يثير المروءة:
 عيب ..أنا مثل أختك. أنت متزوجة؟ نعم ..وعندي طفل اسمه إسماعيل. اسماعيل ..اللهم صلي على سيدنا إسماعيل .أنت صبيةحلوة.
كانت تكوم العنب في كفة الميزان بعجلة:
 أنا فالحة شقية؛ وزوجي عامل ..ونحن أناس مستورون. أعوذ بالله ..أنا أحب الفالحات ،أفخاذ صلبة ،ونهود مثل حبالرمان ،ومد يده إلى صدرها فأبعدته بعنف ،ويبدو أن غضبها
أنساها العنب.

�أحمد �أبو �سلعوم املنا�صرة

 اسكت يا بارد ..ما عندك حياء.كان ينتصب بصمت .وأيقنت أنه ال يود شراء العنب ..اكفهرّ
وجهها .وكانت ص��ورة زوجها الطيب ..ومالمح طفلها البريء،
وعجرفة هذا األفندي ،تمأل رأسها.
 تريد أن تشتري ..وإال أطلع؟قال بخبث وهو يمد يده إلى جيبه:
 عندي عنب خليلي ،الحبة قد العصفور ..ال أريد عنبك .لكناسمعي ..أعطيك نصف دينار .وكوني عاقلة..
والتمعت في وجهها عينا قطة متوحشة.
 وهل أنا عاهرة يا ملعون أبو أصلك؟! والله سوف أمأل الدنياصراخًا.
واقترب منها بخشونة ووقاحة فتراجعت ،وتبعها كالغول.
وأطبقت ذراعه حول خصرها .وكانت تزعق وتدفعه بشدة ..ومزق
ثوبها عن صدرها وعضته ،وطال الصراع ،وكان صراخها يتردد
في أركان الغرفة وفي البهو .وأحس التخاذل يتسرب إلى أعماقه..
فقال في تهدج:
 انصرفي هيا انصرفي .اخرجي صحيح فالحين بقر ،واقتربتمن السلة ،كان العنب جاثمًا في صمت ذاب��ل ،وخرجت تجرجر
قدميها بفتور ..وبنات قريتك ماذا سيقلن حينما يبصرن سلة
العنب رجعت مثلما ذهبت ،وثوبها قد تمزق ،سوف يتهامسن
ويتغامزن وس��وف تنتشر الفضيحة في البلد ،وزوج��ك سوف
يدري ،وتدحرجت من عينيها دموع ذليلة ..ولم تعد إلى سوق
العطارين؛ حيث بنات قريتها ،وانسلت إلى ساحة “باب العمود”
وانكمشت بكل مهانة ،وكانت تحدق في العنب بنظرات زائغة،
وفجأة انتهرها صوت عنيف:
 يا بنت قومي ..قومي من هنا ..ممنوع البيع في هذا السوق،وكان موظف البلدية يهز عصاه الطويلة في وجهها دون رحمة.
 اذهبي إلى سوق العطارين ..ممنوع البيع هنا ،فالسياحيمرون من هنا ،حملت سلة العنب وغادرت السوق ،ووصلت إلى
حي في طرف المدينة ..كانت البنايات تتربع كأنها القدر ،وكان
الهدوء يلف المكان.
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قفا نبك
|

مروة بعاج

قفا نبك الحبيب وماطواه
ُ
َّ
فقدتماه
أعيني اللتين

		

قفا نبك الذي قد كنت فيه
ُ
ومنتهاه
الحنان
أرى مبدا
ِ

		
ّ
فآ ٍه كلما ذكراه عن ْت
		

ُ
الشفاه
وآهي ليس تحكيها

وعود قد رماها
وآ ٍه من
ٍ
َل َك ْم زادت من العبرات ُ
(آه)
		
بقلبي موجعات تكتويه
		
ُ
خؤون
ألف من
وفيه ألف ٍ
ٍ
		

وال يدري بها إال ُ
اإلله
ُ
وازدراه
إلف تنكر
ومن ٍ

خل قريب قد جفاه
ومن ٍ
		

ومن حب – بال ذنب – ُ
قاله
ِ

لقد باع الحبيب – أيا عيوني –
ُ
اشتراه
فؤادًا بالحياة قد

		
ّ
وجرحني وغادرني وجرحي

ّ
تدعن الفرصة تفوتك؛
إذا ما سافرت إلى «غوايانا» في متعة أو عمل فال
ّ
وخصص وقتًا ما لزيارة انغوستورا القديمة .المركز التاريخي في سيوداد
ّ
بوليفار أحد أجمل األمكنة في فنزويال بالنسبة لي على األقل.
ُ
ّ
واحسرتاه
بليغ نازف
شك وكما يحدث دائمًا من 		
ولكن من أين يأتي سحر هذا المكان؟ بال
المتناقضات ومن تفاعالتها:
ُ
مزقت أحشائي وقلبي
فكم
من نهر عظيم ّ
جبار يقف ويسافر في صدر المدينة نفسها.
ّ
ّ
ّ
ُ
من محالت منتزهها تؤلف جدارًا خشبيًا ناعمًا.
اشتكاه
ألجبر جرحه حين
		
من جنون يعني زرع قاعدة إنسانية في غابة مسحورة من الصخور
َّ
ُ
العمالقة.
وكم قطرت دمعي في كؤوسي
من حكمة احتضان هذه المدينة عمارة كل العصور في مدى قرنين
ليرشفه إذا شحت ُ
مياه
		
بأنفة وكبرياء.
ّ
ّ
من تسلط األسطح المسطحة في وطن األمطار ذاته.
بكأس
وحين ظمئت أحرقني
ّ
ٍ
من الطمأنينة عميقة الجذور في مدينة تشكل عاصمة أكثر المناطق
من الغدرات – ويلي – قد ُ
حيوية.
مأله
ّ
المحرر.
من المثقف الذي يتكاتف مع
ّ
تراب
تتفجر هنا وهناك.
من الثقافة التي
وكنت إذا يمر على ٍ
الرقص.
وحلقات
الموسيقا
انتظار
من الشوارع في
ُ
أكاد ُّ
خطاه
ألم ما داست
		
ّ
من أناس عجائبيين متعاونين حذرين متحمسين وبقدر ما هم أفضل
هم أرهب جنابًا.
أهم بأن أعبئ في زجاج
ّ
من األشجار الضخمة التي ال تعرف كيف تسنى لها النماء وال أين
ُ
شذاه
عبيرًا قد تناثر من
		
تستمد بجذورها.
ّ
من الذاكرة الجماعية تنبثق مع كل خطوة في كل منعطف وزاوية.
السجن القديم وقد ّ
بحرف – ليتنيه –
وإن ينبس
من ّ
ٍ
تحول اآلن إلى متحف انثوغرافي.
ُ
من دائرة قديمة أصبحت مسرح المدينة.
حكاه
أزم الماس فيما قد
		
بالسواد ّ
من المجلس النيابي في انغوستورا وفنائه المغمور ّ
الساحر
لنموذج الماضي ّ
والسواد الهادئ لحجر «األساباتشي».
(فكنت وكدت أو قد كان) كل
متصاب يؤالف بين ّ األزهار ورمال غوايانا.
من
ّ
متصل ٍب في دور هشة وقاطنوها ّ
هباء يا عيوني فابكياه
		
أشداء.
من
ٍ
َُْ
شيء.
كل
تحدث
أيام
ومن
يوم
كل
تحدث
أشياء
من
خذاني للحبيب أنخ لديه
من هنا يولد السحر.
ّ
ّ
والحق يقال ولكن ّ
صدقوني هذه ّ
خاصة
كل مدينة لها خاصتها
خذاني حيثما شطت نواه
		
استثنائية.

خذاني استعد ذكرى إخاء

 -1انغوستورا أي مدينة بوليفار.
 -2غوايانا :إحدى محافظات فنزويال.
 -3األساباتشي :حجر أسود أصل الماس.

		

دفين عشت أبحث عن ثراه

وأعلم أنني لن ألتقيه
		

وأقسم جازمًا أن لن أراه

وأي أخوة أم أي حب؟!
		

مضى زمن اإلخاء ومرتجاه

ومن آخى الذئاب قضت عليه
		

وذاك جزاء ما اجترحت يداه

ومن غرس الورود جنى ورودا
		

ومن زرع األسى يومًا جناه

بكفينا بنينا الود صرحًا
		
َّ
أعيني ابكياني وانعياني

وبالكفين ّ
هدمنا ُبناه

إلى ذاك الحبيب وبلغاه:
		
ً
إذا ما الغدر أنساه خليال
		

فداه العمر يومًا واصطفاه

فإن فؤادي الملتاع باق
		

على وعد على شوق كما هو

سأبكيه الحياة – وإن تراخت –
ً
بكاء ليس ينسيني أساه
		
ُّ
وحق ل ْ
من َّ
تفج َع في أخيه
ِ
بأن يبكي على حرق أخاه

		
وإما َّ
مت يومًا فادفناني
		

إلى جنب الحبيب وبشراه..
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ناج ّ
جل َق
قم ِ
َ ّ ّ
الش ُ
عر والتهبا
ِمن وحي نهجك ضج
َ ّ
صر في فيحائ َك َ
الن ُ
الع َجبا
وأبدع
ِ
	 

مهنّد علي �صقّور
ّ
الن ُ
ُ
سغب
هر ساقي القوم ِمن
ونهرها
ٍ

***

ّ َ ّ
َ
السبعة الشهبا
فوق المجر ِة يحكي
	 

ُ
ويا دمشق تباريحي غدت حلمًا

ّ
الطور َ
راح ُ
البدر يعلنها
جانب
ِمن
ِ
ٌ
دمشق ّ
تبدى صمتها غضبا
هذي

	 

ْ
ّ
وانتشت طربا
اشرأبت
ُله القوافي

	 

َ
ّ
الض َ
ياء وتجلو الغاسق الوقبا
تزكي

	 

َ
وهامس الوحي روحي في كآبتها
َ
وراح يودعها ِمن ّ
حب ِه العتبا

	 

َ
َ
سكرته
أجواء
فأيقظ الحرف ِمن
ِ
ِ
حبر ّ
ٌ
قرطاسه لهبا
تفج َر في
ِ
	 

	 

ُ
ُ
ْ
رب» قد ن ِسبا
أعظم بمن «
لشآم الع ِ
ِ
***

َّ
ْ
خفر
ناج «جلق» ناجيها على ٍ
قم ِ
	 

ُ
أنت تعالي نمزق الحجبا
يا
القلب ِ

	 

َ
َ ُ
سمعها
ويا نديمي تعال
اليوم ن ِ
أقاصي الكون ال خوفًا وال َ
َ
رهبا
ِ

	 
ً
ُ
ُ
األمجاد قاطبة
دمشق عاصمة
ِ
	 

ْ ّ
َ
الوهم ال تترك سببا
قم مزق

	 

َ
ْ
المجد كأسًا وانتخي كبرًا
نادم
قم ِ
ُ
ُ ّ
الليث ما ك ِتبا
لعين
فالمجد إال
ِ
ِ

ّ
ّ
والن ُ
صر إال بساح الشام ما ُع ِقدت
	 

َ
شككت فسارع واسأل الحقبا
وإن

ُ
راياته البيض تجلو ّ
الهم والكربا

	 

	 

	 

	 

	 

َ
َ ّ
ّ
اح َمن سكبوا
حي األسود أسود الس ِ
	 

ِمن نسل « مرحب» راحت تنشر ّ
الرعبا
ِ

ُ
ّ ّ
ؤوم إن ذكروا
«بني
ٍ
سعود» وأي الش ِ

خص ُب الجدبا
نزف أحمرهم ما ُي ِ
ِمن ِ
***

ُ
ما َ
غلوائه الجربا؟
راح ينفث ِمن
ِ

أمطرتهم الهبات القول الذعة
	 

ً
َ
مقاال يكشف ّ
الريبا
وقلت فيهم

َ ّ ُ
َ
ُ
وصاح الشيخ فالتبست
الغراب
«صاح
ُ
مسالك األمر ّ
أي منهم نعبا؟»

	 

ُ
ُ ّ
َ
فأنصاف ّ
الرجال ُ
هم
ال فض فوك
ِ
	 

ُ
ّ َ
ٌ
أشباه غدوا ن ُصبا
ال بل « وحقك»
***

ترص ُ
حارس الكرم ِمن ذئب ّ
يا َ
ده
ٍ
ِ
	 

َ
َ
ُ
صولته كي يسرق العنبا
وصال

ّ
َ
ُ
أكبرت فيك سجايا جل خالقها

ّ ّ
ّ
وحي معشرًا كتبوا
حي الش َآم
َ ّ َ
َ
السيف حتى نبلغ األربا
لن نرفع

وأمطرونا على شاشاتهم لغبا

ّ
وسخروا ّ
ً
لعائلة
إرضاء
الدين
ٍ

ّ
ً
ُ
عروس الشعر قائلة
فخاطبتني
َ
الص ُ
وجلجل ّ
اآلفاق واضطربا
وت في
ِ

كم أعطى ْ
تبارك الله ْ
وكم وهبا؟

ُ
ُ
ُ
َ
تتبعه
واألعراب
الغرب
تكالب

ُ
ورحت خمرة أحزاني أصارعها
ُ
ّ
الس َ
الحب تشفي ّ
فخمرة ّ
قم والنوبا

ُ ّ
َ
القصائد شقت صدرها قربا
لك

َ
ثقة
ورافض الوهم
والتضليل عن ٍ
ِ

	 

َ َ ّ
الش ُ
ْ
حتدمًا
قم زلزل اليأس قال
عرُ :م ِ

ّ
ْ
عر ّإن لنا
وقل « لشوقي» أمير الش ِ
ُ
رب» مجدًا يزدهي قببا
ِمن « حافظ الع ِ

ّ
ُ
ّ
غراء تغزل في أعطافها الذهبا

ُ
ُ
البحر في عليائها ّ
السحبا
يستمطر
	 

	 

	 

الص ُ
وت ّ
وجاءني ّ
بملحمة
هدارًا
ٍ

	 

ُ
ُ
وراح ينقش لألجيال نسبتها

َ
ُ
الفكر كيما يبدع األدبا
وتعصر

َّ ّ
الش ُ
قافية
عر عن أنداء
تفتق
ٍ
	 

ً
َ ّ
الن ُ
لملحمة
جم إجالال
وأطرق
ٍ

ُ ُ ُ
ُ ّ
الن َ
دونه القضبا
صر يشحذ
يستقرئ

ُ
وها أنا َ
واألوهام تمضغني
اليوم

ّ
الش ُ
ّ
مس ِمن أبراجها أسدًا
وحيت
	 

ً
ُلي َ
مرع الخصب ال غال وال سغبا

	 

َ
مجد َ
ُ
هر ٌ
وأذهل ّ
الد َ
تكتبه
رحت

يا ّ
بحكمته
القول معصومًا
سيد
ِ
ِ

	 

ْ
َ
ّ
الفضائل لم تهتف إليك أبا؟
أي
ِ

َ
شمائلك ّ
الغراء ما تركت
هذي
	 

والكفر ال قصدًا وال دأبا
للشرك
ِ
ِ

ّ
ُ
ُ
حكمته
شاركت «شوقي « أمير الشعر
	 

ّ ُ
تعبا»
«أع ّدت
الراحة الكبرى لمن ِ
ِ
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في أعماق المحيط

سماء مكسورة
ٌ
كنعان بليج
و نحن نمتطي أدراج الحزن
خرجنا من جلودنا
نعبر جنازة الضوء
نرمم النعش
بأكتاف الحقيقة الضروس
ٌ
موت تهدل من أهداب السفينة
و الربان صدى الماء
يسبح بأسماله النافرة
بحصاد المنجل
و غبغبة الريش المندوف
ً
الريح تدحرج الشمال دمية
لنا من أسمائنا طحلب الشجر
نحلب غيوم المدينة
ً
أطفاال بلون البرتقال
أيا شغب القهقهة
أيا حنين النور
بأباريق النشيد الصلد
في أرض األنبياء
نحن عراة من دمائنا
و حفاة من أقدامنا
بكفوف من راحات األيام
بطنين الجلجلة...
دبقًا..كسرب نحل
كرقصة بدوية
تستنشق غبار المهزلة
خرجنا مذعورين
نقذف أوجاعنا
رماحًا
ً
نصاال
قلوبًا صغيرة
الفم ٌ
وهج
يركض في تخوم الصدر
ينمو وحيدًا
ومازال للجنازة تتمة..

العدد «»1305
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حممد خمل�ص حم�شو

–1   أحب البحر ألنه كان يرى في مائه العبرات
في عيون اليتامى ،هو عنده كالدير للراهب ،ملجأ
روحي ،ومخرج ينسى فيه كاوي األلم وظلم الحياة,
كان يشعر عندما تتقاذفه الشواطئ وما يراه من
ً
كنوز مناظر البحر أن شيئا ما يوقظ في نفسه ما
ً
كمد فيها من أسرار ,شيئا ما تغتسل فيه روحه
وتطهر من أدرانها ،فتقضي على الصغائر .إنها
تفتح له ً
أبوابا من الحس والشعور وتمده بالتفاؤل؛
حيث مشاعر الحق والخير والجمال ،لقد اكتشف
أن في اإلبحار لذة نفسية وروحية ً
معا .كان يرى في
ً
ً
أجنحة طيور النورس وهي تطير رفوفا وأسرابا عند
ً
الشاطئ كأنها أكف أحبة تلوح له ً
وداعا واستقباال.
البحر عالمه ودنياه؛ فهو منه كالسمك ال يقدر
على مفارقته أبدًا ،يقطع رحلة حياته على ظهر
باخرة ظل يعمل عليها حتى باتت عالمه ودنياه،
فسكناه منها في غرفة حقيرة؛ أثاثها كرسي
ً
وطاولة وسرير يرتمي عليه منهكا من التعب،
نائما كمخمور عب ً
ً
نهرا من نبيذ ,وحقيبة يخبئها
في خزانة ذات باب مفرد ،ضمت كل متاعه من
الدنيا يستطيع حزمها بدقائق .تتقاذفه شطآن
المحيطات والبحار ،فال أرض تطؤها قدماه سوى
المرفأ؛ حيثما ترسو الباخرة لتفرغ حمولتها .ركب
شابا ً
ً
البحر مذ كان ً
مضطرا ليتمه بعد موت
يافعا
والديه ،فال مأوى عنده وال مال .نبذه أخوته من
إشارات بريد نظرات عيونهم يرسلونها إليه ً
شررا،
وتأنيبهم المستمر له بسبب أو بغيره .بات عالة
عليهم ،فكان ال مفر من سفر وبعاد فاختار البحر
وأحبه.
  في هذه الرحلة بالذات عندما وافق فيها على
الغوص سبعة أمتار تحت غاطس الباخرة العمالقة
ليصل عنفتها ،كانت تنتظره مخاطر جمة لم يكن
يتوقعها ,فقد توقفت المحركات وفشلت عن
الدوران فجأة .وكان صوتها أين منه صوت جرش
حجر قاس علق بين فكي أسنان طاحونة صدئة.
والهواء ينبعث منها ساخنا يكاد يشوي الوجوه
ً
حديدا..
كأنه قادم من فرن يصهر
كانت الباخرة العمالقة تمخر عباب المحيط
تجتاز منطقة اشتهرت بكثرة الحيتان وتقلب
ً
شيئا ما قد ّ
كبل محركاتها
األم��واج ،فجأة وكأن
فتوقفت عن الدوران .وبعد ألي وجهد وتفتيش
الحظ أحد البحارة أن كبل الياطر قد فلت عن بكرته
ً
التي كان ملفوفا عليها ،وعندها غطس أحدهم
وعام حول الباخرة ،فوجد أن الكبل قد علق حول
العنفة وهو حبل غليظ ،صنع من الليف الخاص،
وج��دل بإحكام وش��دة فتل قوية يزيده متانة
أنه مشرب بالماء ,على الرغم من محاولة سحبه
بواسطة محركه الخاص ،فقد أبى واستعصى،
ً
فعال كان قد استحكم في لفته ً
تماما حول
ألنه
ً
العنفة ،فكانت سببا في توقف محركات الباخرة
عن ال��دوران .بالتأكيد كان يمكن نزعه وفكه ،لو
أن الباخرة كانت في حوض اإلصالح بالميناء ،لكن
ليس هنا في عرض المحيط وفي تلك المنطقة
حيث الحيتان...
  صدر قرار قبطان الباخرة أن العملية تحتاج
إلى غواص ربما يحتاج معها للغطس مرتين أو
ً
ثالثا؛ ألن أنبوبة األوكسجين التي سيحملها على
ظهره أقصى ما تكفيه لخمس وأربعين دقيقة،
كي ينجز قطع حبل الياطر ويخلص العنفة منه،

وإذا نجح ستدور المحركات ً
حتما وستتابع الباخرة
رحلتها.
–2الزمن يمضي وزاد في الحظ ً
سوء ا أن جهاز
التنبؤ يشير إلى أن عاصفة قوية تتجه في طريقها
إليهم مما يشكل ً
خطرا إضافيًا ربما سيكون ً
سببا
ً
أكيدا في غرق الباخرة ،خاصة وقد ص��ارت في
وضعها الحالي تترنح كخشبة تتقاذفها األمواج،
فمحركاتها ال تعمل لتعينها في حركة أو مناورة
كي تغادر تلك البقعة الخطرة ً
فورا.
كانت المشكلة الكبرى هي من يجرؤ على
الغوص ويبقى هذه المدة الطويلة في أعماق
المحيط ،مع خطر نفاد األوكسجين ،واألهم وسط
حيتان شرسة عدوانية ذات فك مفترس ،لها
أسنان حادة تقضم حتى الفوالذ.
خاف البحارة الغوص ,وسكت الجميع ،وأخذ
كل منهم يرسل نظراته لآلخر كأنه يستجديه
بها ،وي��ح��اول إقناعه ب��ال��غ��وص ،وم��ع ذل��ك لم
يستجب أحد منهم بالرغم من أن القبطان قد
أغ��راه��م بالمال كحافز مكافأة مجزية .صرخ
القبطان بعد أن استشاط غضبًا: :إذا كان ال مفر
َّ
الحمية في أعماق
فأنا من سيغوص؛ وهنا تحركت
َّ
بحارنا اليتيم ناصر وكان يعرف بشهامته فقال:
ال .يا سيدي؛ فروحي فداك وفدى إخوتي البحارة
أنا لها ..أنا من سيغطس؛ ضعوا أنبوبة الهواء على
ظهري؛ وهاتوا أمضى سكين عندكم..
كانت نفسه تحدثه ً
دائما عن مأساته وعذابه
الروحي؛ فهو يجتر ذكراه بكل أسف ولوعة قال
في سره :لئن أصبح لقمة لحوت شرس وينتهي
بي األم��ر ،أرح��م من ت��أزم نفسي وتفتيت روحي
ً
حين أرى نظرات إخ��وت��ي ،وأشعر بها سياطا
تجلد لحمي ،أو أسمع كلماتهم تنهال فوق رأسي
كقصف القنابل.
حزم أمره وقال :ال بأس سأغطس ولو كلفتني
العملية حياتي.
–3ً
غاص ناصر بعد أن ربط حبال حول وسطه.
وكان يداوم النظر إلى ساعته كي ال يفوته نفاد
األوكسجين ،فإذا ما شعر بأدنى خطر ،ما عليه
س��وى أن يهز الحبل في وسطه إش��ارة ليشده
زمالؤه ويسحبوه بسرعة إلى حيث الباخرة .غطس
أخيرًا تالحقه دعوات الجميع وتمنيات القبطان
بالتوفيق والنجاح.
أخذ ناصر يغوص ويغوص ،وهو يشعر كأنه
يغوص في عمقه الروحي ،وقد صمم على النجاح
ً
مذعورا يتلفت حوله يمنة
في مهمته ،مع أنه كان
ً
ويسرة إلى فوق وتحت ،متوجسا من هجوم حوت
شرس ،لكنه لم يلحظ شيئا .وصل العنفة ً
أخيرا،
والحظ التفاف حبل الياطر حول عنقها ،فأخرج
سكينه ليبدأ القطع بالحال ،لكنه الحظ فجأة أن
ثالث حيتان شرسة تلف سابحة على بعد أمتار
ً
مسرعا ليخفي نفسه عنها ويدخل
منه ،فتراجع
في جوف الباخرة المقعر قبالة العنفة .عادت
الحيتان في دورة ثانية ،وكأنها الحظت وجود
ً
غريب تجرأ واقتحم حرمة وطنها .انتظر قليال،
ابتعدت الحيتان وغابت ول��م تعد ثانية ،نظر
إلى الساعة ،فالحظ أن الوقت قد داهمه ،وكاد
َّ
األوكسجين ينفد ،هز الحبل فسحبته البحارة حتى
الباخرة ،كانت لحظات عصيبة أثناء سحبه قدر

ً
فيها لو أن حوتا رآه ألصبح له لقمة سائغة ،أخذ
قلبه يضطرب ،ويخفق بسرعة كمرجل قطار سريع،
نزع الكمامة ،تنفس الصعداء ،هنا حدثته نفسه
أن ال يعاود الغطس ..شعر وهو ِّ
يحدث القبطان
ع��ن خوفه م��ن الحيتان ،ك��أن نعاسًا ق��د ثقل
حمله على جفنيه ،فجأة فقد غدا عليه أثقل من
الرصاص ،عندها غط في سبات عميق لبرهة
ً
طعاما؛ بدأ يأكل بشراهة لم
وبعد أن صحا طلب
يعهدها من قبل؛ استعاد نشاطه ،قال القبطان له:
إنه سأحميك من خطر الحيتان عند الغوص ثانية،
وسأضعك داخل قفص من قضبان فوالذية ،فال
تطاولك الحيتان ...كان في قاع نفسه مشتت
ً
مترددا للغوص ثانية ،نظر إلى السماء
الذهن
حيث الغيوم الداكنة ،فبدا له وجه أمه وأبيه
يطالن عليه ،يبتسمان له ،كأن نظراتهما تأمرانه
بأن يغطس ثانية ,ولما سمع القبطان يثني عليه
ويثير حماسه ويشيد برجولته وبطولته ...رد عليه:
ً
حسنا سأغوص ثانية.
–4تشجع هذه المرة أكثر ،وبدا له أن كل شيء
ً
محميا داخ��ل قفص من
على ما ي��رام ،فقد بات
ح��دي��د ،ذي ب��اب ي��غ��ادره عند العمل ويدخله
عند الخطر ,ابتسم هنا وهو يتذكر عندما كان
ً
صغيرا كيف كان يتفرج على النمر في األعياد
داخل قفص حديدي مماثل في خيمة السيرك.
ويالسخرية القدر!! هاهو ذا اآلن كالنمر داخل
القفص!..
وصل العنفة وأخذ يحز الحبل بالسكين ..بدا
ً
حديدا
له أن األمر ضرب من المستحيل ،فكأنه يحز
بحديد ،لكن ال بأس سيستمر بالحز حتى يقطع
الحبل ..وتمر الحيتان فتراه ،فتعاود سابحة ،تقترب
منه في جولة ثانية أكثر فأكثر ،فيدخل القفص
لتحميه قضبانه ويرتجف قلبه الصغير ً
فزعا،
وتخونه أعصابه ،فالموت يترصده ..ويأتيه صدى
صوت من بعيد كان صوت أمه حبيبته تشجعه :ال
تخف يا ولدي؛ فالله معك ،استمر بالقطع؛ ال تخف،
ستنجح ..ويستمر بالقطع ،ويلحظ اقتراب نفاد
األوكسجين ،فيشد الحبل فترفعه البحارة ،ويعاود
الغوص بعد تبديل األوكسجين للمرة الثالثة،
وتستمر الحيتان في مناوراتها من حوله ،وتقترب
منه ،ولكن ال سبيل لها فقضبان القفص تحميه،
ويستمر بالقطع حتى تتحرر العنفة من الحبل،
طه فترفعه البحارة ،وكان أول ما
ويشد حبل ِو ِس ِ
ظهر منه فوق سطح البحر إصبعا كفه يرفعها
بإشارة النصر ونجاح العملية ،فتصفق له البحارة
ويتراكضون نحوه في سباق يقبلونه كالعب ،وقد
أحرز هدف الفوز في مباراة قدم حامية الوطيس.
وتدور المحركات ،وتقلع الباخرة لتتابع رحلتها،
ً
جميعا.
وقد نجت من غرق محقق أكيد ونجوا معها
ويحتفل الجميع بفوز ناصر ،ويرفض البحار
ً
متذرعا أنه قد أدى واجبه
الجريء مكافأة القبطان،
ال أكثر .قال في سره وهو ينظر إلى السماء:
تكفيني نظرات أمي وأبي يطالن علي ويبتسمان
لي ويباركاني ويهنئاني بالنجاح .وتكفيني جائزة
رؤية أصدقائي طيور النورس تلوح لي بأجنحتها
مهنئة بالنجاح وفرح اللقاء.
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بديل الحوار ...العنف!

ترجمة �سالم عيد

�صالح ابراهيم
يبحث اإلنسان في أزماته عن مخارج .وعقالء
ّ
القوم يفتشون عن حلول ،تكون الخسائر في
حدودها الدنيا.
ّ
لكن البعض مشحون بأحالم غير واقعية ،يماطل
في الموافقة على حوار ،على الرغم من وضوح فائدته،
ّ
ظنًا منه ّأنه سيدحر خصمهّ ،
وأن
وضوح الشمس.
ّ
النصر سيكون حليفه ،وقد تطول مماطلته ،حتى
يقنعه الواقع ،بالعودة إلى بدء حوار.
بعض آخر يقرأ ّ
جيدًا ماله وما عليه؛ فيوافق على
ّ
حل فيه تنازل متبادل ،ومكاسب متبادلة ،أي على
ّ
حل توافقي ،وهذا غالبًا ما نراه عند من يملك قرارًا
لاّ ً
ّ
خارجية.
مستق  .ال عند مرتبط بأجندات
كثر الحديث في اآلون��ة األخ��ي��رة عن الحوار
ّ
وأهميته وج��دواه .وبالفعل الحوار أقل المعارك
خسارة ،وأكثرها ربحًا للمتحاورين.
ومن عقبات بدء حوار ّأن إحدى جهات الحوار
ليس لديها ما تقوله في الحوار! هي ترفع شعارات
للمتاجرة ،وليس للتطبيق؛ وهي ال تريد إصالحًا ،مع
تفننها في رفع شعارات اإلصالح؛ لكن سوء إدارتها
كانت خلف انكشاف أالعيبها ،وفقدان ثقة الشارع
بشعاراتها ،وهي تساهم في تنفيذ مخطط ّ
هدام،
يبغي إلى فوضى وتخريب مدفوعي الثمن.
ص��ن��ادي��ق االق��ت��راع ه��ي حكم حقيقي بين
المتحاورين .لكن الجهة الرافضة للحوار ال تملك
ّ
جماهيريًا يجعلها تهرول باتجاه صناديق
زخمًا
االقتراع .لذلك ترفض الحوار ،لكي ال تفضح صناديق
االقتراع حجمها الحقيقي.
ّ
لم يتفاجأ السوريون بأفعال المعارضة الخارجية؛
تمامًا كما لم يتفاجأ المرء بعتمة الليل.
البعض ركب الموجة ،وزغرد رصاصه في عرض
ّ
وكأن النصر
البحر ،وارتفع صوته تهديدًا ووعيدًا.
ّ
في جيبه! ّ
لكن البحر انشق فجأة وبلعه .ولن يتمكن
من الوصول إلى الشاطئ.
ّ
ّ
استخفت المعارضة الخارجية بعقول السوريين،
ّ
ّ
بفوقية ،وكأنهم دمى .وهذه إحدى
وتعاملت معهم
ّ
ّ
األخطاء الكبيرة ،المسجلة في سجلها.
ال��س��وري��ون ي��ت��س��اءل��ون :منذ متى القطري
وال��س��ع��ودي وال��ت��رك��ي واألم��ري��ك��ي والفرنسي
والبريطاني يريدون إصالحًا في سوريا؟!
ّ
السورية أكثر من عام ،لكن عمرها
عمر األزمة
في أذهان المشار إليهم أعاله سنوات وسنوات .ولو
وقف العربان مواقف مغايرة لما وقفوه ،لحق لنا أن
نستغرب؛ ّأما وقد وقفوا في صف األعداء ،فهذا كان
نهجهم مع العراق وليبيا ولبنان وفلسطين.
إذا كان المحاور يريد أن يأخذ وال يعطي ،فطريق
الحوار طويل .لكن طريق العنف أطول.
المعارضة صرخة ضد الفساد وليس العكس ،أما
جمع المعارضة مع الهدم والقتل والتخريب فهذا

وحرية السوق
اإلرهاب ّ

يضع العقل في الكف!
ال حاضر وال مستقبل لمعارضة تخطف وتغتال
ّ
وتدمر ،ومن يستقوي بالخارج فهو ضعيف
وتقتل
في الداخل.
على المعارضة العربية محاسبة نفسها على
ما أضاعته من فرص حقيقية في أن تكون شريكًا
سيما ّ
حقيقيًا في بناء الوطن ،ال ّ
وأن أحداث المنطقة
العربية ّ
هيأت المناخ لتلعب هذا الدور ،لكن تخبطها
ّ
ّ
المرجوة
أوقعها في حفر عميقة أثرت على األدوار
منها.
أسهل الطرق وأكثرها ربحًا للجهة الرافضة
للحوار التدخل الخارجي ،الذي ّ
يخرب البلد ،ويناولها
ّ
الليبية ،لكي تجهز
مفاتيح حكمه ،على الطريقة
بدورها عليه ،وعلى ّ
البقية الباقية من كيانه.
ال��ح��وار لغة العقالء ،الجانحين إل��ى السلم.
وهل باإلمكان التحاور مع من يطالبون صباح مساء
بالتدخل الخارجي!
ّ
م��ن يرفع ش��ع��ارات الديموقراطية ،مطالب
بالحوارّ ،
ّ
الديموقراطيةّ .أما
ألن الحوار وجه من وجوه
ّ
متعد على
من يفرض رأيه ،ويرفض الحوار ،فهو
ّ
الديموقراطية.
المحاور قوي الحجة والبرهان ،وليس ضعيفًا
ّ
يتخيل البعض .أما من يرفض الحوار فهو
كما
ّ
يتلطى خلف حجج واهية ،ويريد إطالة عمر األزمة،
التي ال يستحقها الشعب السوري ،وتعب منها،
ّ
ومصدريها.
ومن أدواتها
ّ
األزمة المعاصرة تتحكم بها قوانين أقل ما يقال
ّ
ّ
السماوية
فيها أنها تضع القيم واألخالق والتعاليم
ّ
ً
وعصبية وكذب وقلب
جانبا ،ويحركها حقد وظلم
ّ
وإنسانيته بصلة.
حقائق ،وكل ما ال يمت لإلنسان
البديل عن الحوار العنف ،وإغ�لاق باب الحوار
يعني فتح باب العنف ،والتاريخ لن يرحم من يغلق
باب الحوار ويفتح باب العنف.
ّ
الخداع مهنة أتقنتها الدوائر االستعمارية التي
لم تمت طموحاتها في عودة استعمار الشعوب،
ّ
فسخرت لها ال��م��ال واإلع�ل�ام ومنظمات حقوق
اإلنسان وغيرها .وهي أي مهنة الخداع مهنة سهلة
وصعبة في آن ،سهلة في أوساط جاهلة ،ال ّ
سيما إذا
رافق ذلك مع بعض مكاسب ّ
آنية ومع وعود طنانة
ً
ستحققها مستقبال .وصعب تمريرها عند الوطنيين
الذين يقرؤون ما بين السطور ،ويملكون قدرة وضع
النقاط على الحروف.
ّ
ّ
ليس ّ
ّ
السورية دوخت تلك
سرًا القول إن األزمة
الدوائر ،ولو اجتمعت شرورهم منذ بداية األحداث
إلى يومنا هذا في بلد آخر ،لحصدوا نتائج بما ال
ّ
السورية.
يقاس بما حصدوه على األرض
ّ
سوريا ضمير األمة ،والرقم الصعب،
ستبقى
وعلى صخرتها الصلدة ستتحطم المؤامرة.

ّ
فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية في فويرتيه آغوايوا دي كونكون ,التي ُيفترض
ّ
ّ
ّ
ويمولها
أنها للتدريب على عمليات حفظ السالم التي تقوم بها منظمة األمم المتحدة،
ّ
الالتينية ,يجدر
جيش الواليات المتحدة ,مثلما يحدث في كثير من بلدان أمريكا
التساؤل عن العالقة الوثيقة لذلك مع انتهاكات حقوق اإلنسان كوسيلة لفرض نظام
اقتصادي يسود العالم اليوم.
ّ
ّ
ّ
والحرية” (مدريد,
يؤكد ميلتون فريدمان ,المنظر القتصاد السوق ,في “الرأسمالية
َ
الدولة الوحيدة تقوم على “حماية حرياتنا ضد أعداء الخارج والداخل:
ّ ,)1966أن وظائف
ِ
ّ
الدفاع عن القانون والنظام ,وضمان العقود الخاصة ،وخلق اإلطار ألسواق تنافسية”.
ّ
وعسكريةّ ,
ّ
ّ
ّ
ألن ّ
متغير آخر
أي
بوليسية
بعبارات أخرى ,فإنه ينسب إلى الدولة وظائف
ّ
سيكون بمثابة تدخل غير عادل في قوانين السوق ,كي ّ
يتم على هذا النحو تطوير
ُ
الحرية المطلقة لحركة كبريات الشركات وإلغاء اإلنفاق االجتماعي .يترجم ذلك بعملية
نقل ضخمة للثروة العامة نحو الملكية الخاصة ,ما ّ
يوسع الفجوة بين األغنياء والفقراء,
ً
فضال عن تنمية نزعة قومية عدوانية ّ
تسوغ اإلنفاق في مجالي الدفاع واألمن.
ٌ
وتصديقًا لما سبق ,جاء تحقيق لمجلس الشيوخ األميركي في عام  1975حول
ّ
التدخل في تشيلي ,كشف عن ّأن وكالة االستخبارات األميركية ّ
دربت جيش بينوتشيه
ّ
على طرق “مكافحة التخريب”( .لجنة مختارة لدراسة العمليات الحكومية المتعلقة
بنشاطات االستخبارات األميركية ,ومجلس الشيوخ ,العمل السري في تشيلي Covert
 1975/12/18 ,1973 – 1963 Action in Chileصفحة .)40
من جانبه يشير تقرير لجنة ّ
تقصي الحقائق “البرازيل :لن نسمح بتكرار ذلك أبدًا”
الصادر في عام  ,1985إلى ّأن ضباطًا في الجيش حضروا “دروسًا في التعذيب” أعطتها
ّ
ّ
منفذة “إيضاحات ّ
يتعرضون للتعذيب.
عملية” على سجناء كانوا
الشرطة العسكرية,
وبين ّأول من أدخل هذه الممارسة إلى البرازيل كان دان ميتريون ,وهو شرطي أميركي
ّ
ّ
ّ
المتسولين من الشوارع ويعذبهم في أماكن العمل ،كي تتعلم الشرطة
كان “يلتقط
ّ
المحلية الطرق المختلفة لخلق أعلى تناقض لدى السجين بين الجسد والعقل” .وفي
ّ
وقت الحق ,انتقل ميتريون لتنظيم دورة تدريبية للشرطة في األوروغواي .وكان شعارها
ّ
ّ
الم ّ
“األلم ُ
المحددة”( .غاليانو ,إدواردو“ ,ذاكرة النار” ,المجلد  ,3مدريد,
حدد بالكمية
ّ
القرن الحادي والعشرون .)2006 ,وأيضًا في البرازيل ,في عام  ,1964تلقى العسكريون
تدريبًا خاصًا في “تنظيف” القطاع النقابي؛ حيث كانوا يخشون من حدوث مقاومة
لبرامجهم االقتصادية القائمة على خفض األجور وخصخصة االقتصاد( .البرازيل :لن
نسمح بتكرار ذلك أبدًا).
ّ ُّ
في األرجنتين ,يقول تقرير ساباتو ّ
العمال نفذ في
إن “جزءًا كبيرًا من العمليات ضد
يوم االنقالب نفسه أو بعده مباشرة” .في ذلك البلد ,كان  %81من المفقودين الثالثين
ّ
ّ
ألفًا بين  16إلى  30عامًا .قال جالد أرجنتيني إلحدى ضحاياه“ :إننا اآلن نعمل للسنوات
العشرين المقبلة”.
في عدد  28آب  1976من صحيفة  ,The Nationكتب أورالن��دو ليتيلير مقالة
ّ
“أوالد شيكاغو في تشيلي” ,أكد فيها ّأن “انتهاك حقوق اإلنسان ,ونظام الوحشية
ّ
ُ
ّ
مؤسساتية ,والرقابة الصارمة وقمع كل أشكال الخالفات الكبيرة ,تناقش
التي صارت
ُ
ّ
ّ
– وغالبًا ما تدان -على أنها ظاهرة ترتبط ارتباطًا لكنه غير مباشر ,أو أنها في الحقيقة
ُ
ّ
ّ
ّ
الكالسيكية للسوق الحرة المطلقة التي نفذتها الطغمة
منفصلة تمامًا عن السياسات
ّ
ّ
العسكرية” .وأضاف أنه “كان ال ّبد من فرض الخطة االقتصادية ,وما كان ذلك ليحدث
ّ
في السياق التشيلي إال عبر قتل آالف األشخاص ,وإقامة معسكرات اعتقال في جميع
أرج��اء البالد ,وسجن أكثر من مئة ألف شخص في ثالث سنوات ,وإغ�لاق النقابات
ّ
ّ
وكل أشكال التعبيرّ )...( .
ّ
إن قمع
السياسية
ومنظمات األحياء وحظر جميع النشاطات
األغلبيات و”الحرية االقتصادية” للمجموعات الصغيرة ذات االمتياز هما في تشيلي
ّ
وجهان لعملة واح��دة” .في  21أيلول ,بعد أقل من شهر ,اغتال جالوزة بينوتشيه
ليتيلير بتمويل من شركات تجارية كبيرة .وكان لذلك بعض صلة مع تأكيد تقرير
ّ
ّ
ريتغ من ناحية أنه ,وحتى  ,1976كان  %80من السجناء السياسيين في تشيلي من
ّ
العمال والفالحين .كان المقصود بلوغ “انسجام داخلي” بين الرغبة في استئصال
بعض قطاعات المجتمع واإليديولوجية األساسية التي هي اقتصاد السوق.
ّ
في المصطلحات الفاشية ُي ّ
سمى من يستسلمون في أثناء التعذيب “بالمحطمين”.
ّ
ّ
ويسعى “قياديو” الشركات متعددة الجنسيات وعمالؤهم المحليون لتحطيم
ّ
ّ
ّ
المجتمع ,ومن ال يحطمه تحت التعذيب ,سيتحطم في “البؤس المخطط” الذي يودي
بالمقدار نفسه من األرواح التي تزهقها طلقات الرصاص أو ّربما أكثر .وعلى ّ
حد قول
غانديّ ,
ّ
المطول”.
“إن الحرب االقتصادية هي نوع من التعذيب
ُ
هذا ما يشرحه الكاتب األرجنتيني رودولفو فالش الذي اعتقل بعد نشره “رسالة
ّ
مفتوحة من كاتب إلى المجلس العسكري” ,وأحرقت جثته ُورميت في نهر .وإذ أحافظ
ّ
ّ
ّ
المسافة األخالقية ,أتبنى ما أك ُده فالش بوضوح شجاع ,حين قال :إنه يكتب “غير
على
ُ
ّ
ّ
لكنني ٌ
وفي للعهد الذي قطعته على نفسي
آمل في أن أسمع ,متيقنًا من أنني سأالحق,
منذ زمن بعيد بأن أشهد في اللحظات الصعبة”.
عن  El Ciudadanoالتشيلية
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هل هناك عقم فكري ثقافي عربي
�إبراهيم يحيى �شهابي
كم هو جميل أن يكون المرء مختصًا في مجال
ّ
معين من العلوم أو الفنون أو المهن ،ثم نجده
قد حقق إبداعات في مجاالت أخرى؟! كالعسكري
الذي يطور نفسه ثقافيًا وسياسيًا ،ويحصل على
شهادات جامعية أو عليا في اختصاص آخر؛ أو
َّ
النحات الذي يبرع في الموسيقى ،أو الطبيب الذي
يهتم باألدب والفن وبالبحث العلمي والفكري،
وتصدر عنه مؤلفات عديدة في مجاالت علمية
واجتماعية ودينية وسياسية وأخالقية.
من هؤالء الطبيب ،واألديب ،والباحث  ،الدكتور
عبد اللطيف ياسين قصاب ،الذي صدر له سبعة
ً
وعشرون عمال ،ومازالت عشرة أعمال تحت الطبع.
وآخر ما نشر له كتاب عنوانه «العقم الفكري
الثقافي العربي» ،يحاول المؤلف في هذا الكتاب
اإلجابة عن سؤالي أعاله؛ فيبين قيمة اإلنسان
التي ال تتمثل بالعدد؛ بل بما يحققه في ميدان
إعمار األرض وبناء حضارة إنسانية متقدمة.
وتوصل إلى أن هناك عقمًا فكريًا ثقافيًا َّ
عربيًا
من خالل استعراضه للمراحل التي َّ
م��رت بها
أمتنا ،والمخططات التي وضعها أعداء هذه األمة
ليوقفوا مسارها الحضاري ،ويحيطوا جهودها من
أجل بناء اإلنسان ،ابن هذا الكوكب ،بغض النظر
عن لونه وعرقه وجنسه ولسانه ودينه ،وتوفير
مناخ من االعتراف باآلخر ،وجو من التفاعل الودي،
والحوار األخ��وي ،بدءًا من تآمر يهود خيبر على
ً
رسول الله (ص) ورسالته ،وصوال إلى المخطط
الصهيوني المعاصر ال��ذي تجلت مراحله في
تقرير (كامبل بازمان) ،واتفاقية سايكس بيكو،
ووعد بلفور إلى ما نراه اليوم من احتالالت أمريكية

نشاطات اتحاد الكتاب
العرب فرع السويداء
في شهري/آب
وأيلول2012 /
األرب��ع��اء  2012/8/1محاضرة بعنوان (الكحالة
والسياسات عند العرب) للدكتور كمال الفقيه.
األرب��ع��اء  2012/8/8أمسية شعرية /د .حسان أبو
صعب ،أ .حياة نصر/
األرب��ع��اء  2012/8/15محاضرة بعنوان (فلسفة
السياسة بين العلوم والفنون) لألستاذ جمال أبو
جهجاه
األربعاء  2012/8/22أمسية شعرية /أ .ف��وزات زهر
الدين ،أ .ربيعة نجم غانم/
األربعاء  2012/8/29محاضرة بعنوان (الكتابة لألطفال
مالها وما عليها) لألستاذ موفق نادر
األرب��ع��اء  2012/9/5محاضرة بعنوان (المخدرات
وانتشارها ومكافحتها) لألستاذ فاضل النبواني
األربعاء  2012/9/12محاضرة بعنوان (الفن التشكيلي
في غمار المقاومة) للدكتور عبد الكريم فرج.
تقدم النشاطات في قاعة المحاضرات في الفرع
الساعة السادسة مساء

ويهودية لبالد العرب والمسلمين ،ومن حروب
أهلية ـ إقليمية ـ فيها ،وتشويه للفكر اإلسالمي،
وطعن باللغة العربية؛ ومع ذلك ،وبرغم علمنا
بمثل هذه المخططات والمؤامرات ،مازلنا غافلين
فيما َّ
وغارقين ّ
يزجنا فيه أعداؤنا .فمن حقه إذن
أن يصل إلى ما وصل إليه من وجود «عقم فكري
وثقافي عربي»؛ وإال لما وصلنا إلى ما نحن عليه
اليوم.
تعرض المؤلف كذلك إلى محاوالت الحضارة
الغربية الحديثة لتشويه خلق الله من عمليات
تحويل رج��ال كاملي الرجولة إل��ى نساء (من
َّ
يكن كامالت األنوثة) ،وجعل
الطبيعي أن لن
ً ً
الرجال يحملون أطفاال بدال من النساء ،وجعلهم
يرضعون األطفال ب��دل األم��ه��ات ..إل��ى آخ��ر ما
هنالك م��ن تقليعات يصفونها بالعلمية،
بهدف تشويه خلق الله وتغيير سنته (جل
وعال) ،والوصول في النهاية إلى تدمير العقيدة
اإلسالمية بوجه خاص ،وأية عقيدة دينية تؤمن
ُ
بوجود الله ،علمًا بأن محاوالتهم هذه لن ت ْس ِفر إال
عن تدمير البشرية.
المؤلف ليس ضد البحث العلمي؛ فهو مسلم،
ُّ
والقرآن َي ُحث بإصرار على البحث العلمي ،ولكنه
ضد استخدام المكتشفات العلمية ومنجزاته
لغير صالح البشرية.
ول��م ينس المؤلف أن يوضح كيف َّزورت
الحضارة الغربية الحديثة موقف اإلس�لام من
المرأة؛ بحيث أظهرت أنه يضطهدها وينتقص
واألدلة
حقوقها ،فدحض هذا التزوير باألمثلة
ً
التي تبين بوضوح أن اإلسالم يعد المرأة مكملة

د .عبد اللطيف ياسين قصاب،

ً
للرجل والرجل مكمال للمرأة.
ويبشر الكاتب في ختام كتابه هذا بانهيار
القطب األوح��د (األمريكي)؛ وسقوط الحضارة
الغربية الالإنسانية ،بسبب ه��ذا االن��ح��راف
الذي ال يتوافق مع الطبيعة البشرية والكونية
ونواميسها.
وأن محاوالتهم لتشويه العروبة واإلسالم،
وإث��ارة النعرات العرقية والطائفية والقطرية
في أمتنا وبالدنا ستبوء بالفشل ،ولكن بعد أن
يتخلص العرب والمسلمون من العقم الفكري

كتاب

الثقافي.
وكم كانت دهشتي كبيرة إذ شعرت وأنا
أقرأ هذا الكتاب ،وكأني أشارك في كتابته ،األمر
الذي يعني َّأن الكاتب استطاع أن يعبر عما يجول
في أذهان غالبية المثقفين والعرب والمسلمين
ونفوسهم ،وأنه انطلق من قاعدة فكرية منطقية
ُّ
ووفي لهما،
سليمة ،وأنه محب حقًا لوطنه وأمته
وحريص على أن تكون أمته قوية منيعة في
طليعة األمم المتقدمة التي تبني اإلنسان وتوطد
السالم.

التراث العربي في عدد مزدوج
وملف العدد :دراسات في أدب المعري ونقده
خصص األديب راتب سكر رئيس تحرير «التراث العربي» افتتاحية العدد
المزدوج  126-125للحديث عن حكيم المعرة :شاعرًا وناثرًا وناقدًا ومعلمًا.
وقد تضمن العدد إضافة لذلك الموضوعات اآلتية:
ابن المعتز بين اإلبداع والنقد :أ.د .ماجدة حمود /اللغة الشعرية بين نمطية
نحو الجملة وتعددية نحو النص :أ.د .محمد فلفل /من تراثنا الشعري المقاوم:
أ.د .فاروق اسليم /التوجيه النحوي في إعراب «حيث» وصرف «فعالن :أ .د.
عمر مصطفى /األبعاد الديموغرافية في فكر ابن خلدون :د .عزت شاهين/
الفيلسوف العربي يحيى بن عدي :جورج عيسى /الحداثة في األدب والنقد
عند الجاحظ :د .محمد رضا خضري /مقاربة تقويمية للتراث النحوي العربي:
د .إدريس حمروش.
ملحق العدد :دراسات في أدب المعري ونقده
أبو العالء المعري مؤرخًا :أ.د .سهيل زكار /مالحظات نقدية حول مشكلة
البنية القصصية في رسالة الغفران :أ.د .أحمد علي محمد /الالمع العزيزي :أ.د.
السعيد السيد عبادة /أطراف الخطاب السردي في «رسالة الغفران» :د .محمد
رياض وتار /أبو العالء المعري وتأثيره في األدب ا ألرمني :هوفسيب غزاريان/
تقنيات االستعارة في رسالة الغفران :نور الهدى حناوي.
أوراق تراثية:
من أخبار التراث :أ.د .عبد اإلله نبهان /كتب وكتاب :البدهيات الضاحكة عند
ابن سودون :أ.د .بكري الشيخ أمين /آخر الكالم :فن التراجم :محمود فاخوري.
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ميسلون ويوسف العظمة في الشعر العربي /تتمة/
العظمة في ميسلون:
َّ
ترب َص إحدى الحسنيين ُّ
تبسال

		

َّ
َّ
فما عابه أال يكون المظفرا
َ
خصم ِه
جنب
وأيقن أن
ِ
النصر في ِ
َّ
ولكن رأى حظ الشهيدين أفخرا
َّ َ ْ
على أشرف الميتات وطن نف َس ُه
فشد لكي يلقى ّ
َّ
الردى ال لينصرا
َّ
َّ
إباء وعز ٍة
و ما ذاك إال من ٍ
ُّ
يزيدان نفس المستميت تكبرا
ُ
أيوسف يا بن العظمة استعظم الورى
شهادتك المثلى  ،ومثلك لم يرا
فنم في ثراها مطمئنًا ّ
مكرمًا
فذاك الثرى قد صار مسكًا وعنبرا
سالم على األبطال َّإن َ
دماء هم
ِ
					
ستحيي شعورًا لن يموت ويقبرا
فاألبيات تنبض بالتقدير واإلعجاب وتتعامل مع
الشهادة من خالل صراع يعيشه اإلنسان وبقى مع
شعراء المهجر الذين ابتعدوا جسدًا عن الوطن األم
ألوجاع األمة ،وتفرح لفرحها.
 ،وارتبطوا روحًا تتألم ِّ ِ
يجسد معنى الشهادة والثبات
فهذا إلياس فرحات
والتنديد لسياسة االستعمار:
ّ َ
قولوا لغورو كلما ل َم َع ْت
َ
ُ
أزرار ُه فاختال وابتسما
ُ
َم ْيت العلى ٌّ
بمبدئه
حي
ِ
ُّ
وعدوه َم ْي ٌت ولو سلما
َ
مجد الشآم بميسلون بدا
ُ
سقوه َ
دماء ْ
هم فنما
غرسًا

َّ
ً
ضحى
قيت كل
يا ميسلون ُس ِ
َ
قيت دما
دمع
الغمام كما ُس ِ
ِ
ويعود الشاعر الى ذكرى ميسلون مع ابتهاجه
في إعالن نار الثورة السورية الكبرى فال يجد مانعًا
في اختيار عنوان “يا ميسلون” فيتوجه إليها:
يا ميسلون َّ
تجد َد العمل
ْ
َّ
فليتجد ِد األمل
ُلعالك
ٌ
حاضر ليرى
يا ْلي َت غورو
َْ
ُ
القلل
ضربًا تميد ِ
لهول ِه ِ
أبني الشآم َ
اليوم يومكمو
ُ
للمجد هذا الحادث الجلل
ِ
مرحى بني معروف َّإن لكم
بخيله السبل
جيشًا تضيق
ِ
ْ
أتجهلهم
يا سائلي عنهم
ُ
وهم الذين على العلى ُجبلوا
و للشاعر إلياس فرحات أكثر من قصيدة يشيد
فيها بميسلون ويوسف العظمة وق��د ق��ال يوم
احتفل المغتربون في البرازيل بوضع تمثال بطل
ميسلون:
ّ
شاعر األحرار في هذي المهمه
محف ُل األحرار يبغي أن ّ
نؤمه
ِ
ِ ْ
ٌ
ميسلون جاهل؟
إن يقل ما
ْقلُ :
مثار الفخر في تاريخ ّأمه
و للشاعر القروي َّ
حصة عظيمة في ذكر ميسلون
وقد أشاد بها وذكرها في قصيدته “ عيد األضحى”
وقد جاء العيد بعد ميسلون:
مثل
َّإن
ِ
بالعظمة أعلى ٍ
للفدى تنشده النفس األبية

َّ ً
َّود َع الغوطة يبغي جنة
الجالء من ميسلون .وميسلون َّأول لبنة من لبنات
َ
ّ
المشرفية
ظالل
الجالء العظيم الذي جاء ثمرة التضحيات فيقول
غيرها تحت ِ
َ َ
ْ
يا معيدًا مجدنا الضائع  ،نم
الشاعر زكي قنصل :
ُّ
ّ
كل شبر من أرضها ميسلونٌ
األبدية
ُم ْستريحًا في ظالل
ٍ ُّ ِ
العز حولها والوقارُ
هذا اإلحساس القومي الرائع ينبض في ثنايا
يجثم
ِّ
ُّ
ٌ
كل حرف وبيت  ،وهنا تكمن عظمة الكلمة النابعة
		
وإذا كل ربو ٍة ميسلون
ُّ
من األعماق وهذا ما بدا في قصيدة “جورج صيدح”
ساحة مضمار
وإذا كل
ٍ
في ذكر الجالء:
ونبقى مع الشاعر زك��ي قنصل ال��ذي أنشد
َ
هذا
،
الشام
حرائر
زغردي يا
قصيدة رائعة في الذكرى الخمسينية لموقعة
ّ ِّ
ٌ
مهرجان ألختك الحرية
ميسلون وعنوانها ((مواكب الشهيد)):
خطبوها في ميسلون ّ
فأدى
ُ
َ
ّ
َ
َ
ة
الزكي
بالدماء
المهر
”
“يوسف
تثب
هتكوا حماك
وأنت لم ِ
َ
و انطلق صوت الشاعر إيليا أبو ماضي مشيدًا
َ
عدنان يا عربي
أول ْس َت من
بيوسف العظمة وراسمًا عظمة رسالته ودوره في
َّ ُ
قصيدته “تحية ُ الشام”
أين الحمية ،هل هي انطفأت
ما كان يوسف واحدًا بل موكبًا
َّ
السلب ؟
أم أنها ذهبت مع
ِ
الشموس فغابا
للنور غلغل في
َ
ِ
مثواك محرابي أطوف به
هذا الذي اشتاق الكرى تحت الثرى
َّ
وأحوم بالنجوى على النصب
كي ال يرى في جلق األغرابا
َّ
وهناك الكثير مما قيل في ميسلون وبطلها
َ
ً
ُ
الرفض واإلباء
يوسف العظمة الذي ض َر َب مثال في
ِ
بماجد
و إذا نبا العيش الكريم
ٍ
ّ
َ
ٍّ
والعزة .وهذا ما ألهب نار الثورة من بعده.
الموت الكريم صوابا
حر رأى
ّ
ُ
ّإني ألزهى بالفتى ُّ
فما الثورات والنضال الوطني الذي أدى إلى
وأحبه
َّ
َ
ًّ
الجالء إال من سعير ميسلون وه��داه��ا .وتبقى
يهوى الحياة مشقة وصعابا
ً
ورد ذك��ر ميسلون وي��وس��ف العظمة كثيرًا ميسلون مجاال رحبًا للدراسة مع معارك تاريخيه
وخاصة في قصائد قيلت بمناسبة الجالء وذكرى أخرى خاضتها َّأمتنا العربية كحطين وعين جالوت
ُّ
ُ
ميسلون وهي َّ
ّ
الكثير من العمل
متأنية فيها ومالمنصورة ...وهي دعوة فيها
مطولة تستحق دراسة
الكثير من الدقة والتحليل .فكانت ذكرى الجالء والفائدة
واسترجاح قيم النضال ولذلك كان
باعثة للذكريات
ِ

المبنى الحكائي في رواية ((مذكرات في زمن ما)) /تتمة/
بدأ يهرم وال يحتمل تعب)) (ص.)20
َّ
ثم َّإن هذا الراوي لم يبتعد عن مراقبة األحداث
ألبي سعيد حكايته مع ورد،
حين كان خليل ُيروي
َّ
الغني ُة بين ي َّ
��دي هذا ال��راوي،
فقد كانت الخيوط
َّ
وهو يتدخل حين ينبغي أن يفعل ذلك ،ويطل على
ّ
المتلقي بمالحظاته على الشخصيات بين صفحة
ً
((نظر أبو سعيد إلى خليل
وأخ��رى ،ومن ُ ذلك مثالً :
َّ
فكانت عالمات الفرحة بادية في عينيه ،لكن آثارًا من
حزن ترتسم في خبايا عينيه ،وبعد تنهيد تابع خليل
ً
قائال )) (ص.)27
مادة الراوية رومانسية ،وهنا اإلشكالية الكبرى،
َّ
المخيلة
في
فخليل وجمال وأب��و
سعيد يعيشون َّ
َّ
وفي زمن القيم ،في حين أن الحياة ال تتوقف ،وهي
في الواقع غيرها في الكتب ،وفي الريف غيرها في
ُ
البسيط؛ ُحيث
المدينة ،فخليل الزامل جاء من الريف
ّ
ُ
النقي والناس ّ
ُّ
الطيبون والقيم المتجذرة في
الهواء
َ
ُ
النفوس إلى بيئة فسد فيها الهواء والناس والقيم،
ولذلك خانته ورد ّ
وتزوجت من رجل ّ
ثري مغترب وخيرًا
ً
ْ
فعلت ،وخاصة َّأن مستقبلها مع خليل في علم الغيب،
فقد كان بال عمل وال مستقبل ،فهل يكفي ُّ
الحب وحده
ً
ُ
يا ترى ضمانة لمستقبل أنثى ربما طال انتظارها
َ
عشرات السنين من دون ج��دوى!؟ َّ
ثم َّإن أمثال ِّأم
سعاد في المدينة باأللوف ،وكذا ُ
شأن صديقها أبي
ً
ُ
زياد رئيس المخفرَّ ،
خليال َ
نفسه يعرف ذلك،
ثم َّإن
ُ
َّ
َّ
فلما َر َّدت إليه موظفة المشفى َالرشوة التي قدمتها
ُ َ
وصل الظرف لخليل َّ
تعجب من
لها إحدى السيدات لت
َّ
َّ
هذا الفعل المحترم ،ألنه مقتنع بأنه نادر ،فسألها إذا
ً
كانت سورية ،فأجابت :طبعًا ..أنا سورية ..فتمتم قائال:
ٌ
عجيب ..غريب موظفة ترفض َرشوى في سورية ..إنها
دالئل القيامة (ص.)102
وم��ع ذل��ك فقد َّ
ق��دم ال��راوي ص��ورة عن التالحم
الوطني ف��ي س��وري��ة وع��ن ال��وع��ي القومي ال��ذي ال

ً
نجد مثيال ً له في ًالقطار ً العربية األخ��رى ،فالرواية
ِّ
تقد ُم صورة َإيجابية رائدة في العالقات اإلنسانية،
وتنبذ التفرقة الدينية والطائفية التي َّ
تربى عليها
ُ
ُ
المواطنون ،فالصداقة المتينة بين خليل وجمال
أقوى من رابط األخوة ،وهذا ُ
شأن أبي سعيد المثقف،
ّ
وزواج خليل من ياسمين ،أما صورة محمود المتعصب
فقد أعادها الراوي إلى مرض نفسي ،ومن هنا ضرب
ُ
ً
جمال مثال على وحدة هذا الشعب حين انتحر لعدم
قدرته على مشاهدة ما يجري في العراق من تدمير،
فأنهى حياته بيديه (ص ،)110كما فعل خليل حاوي
حين اجتاح الكيان الصهيوني في بيروت عام ،1982
َّ
ثم إن الراوي كان واعيًا إلى أن الغزاة في العراق لم
ّ
يفرقوا بين المواطنين أيًا كانت طوائفهم ..فكان
نصيب الجميع القتل واإلهانة واغتصاب النساء ،وهم
َ
َ
ّ
يؤججون َ
نار الطائفية ليقتاتوا خبز ُهم الملوث بدم
األبرياء (ص ،)108-107وهذه الدرجة من الوعي غيرُ
غريبة عن الشعب العربي في سورية.
وم��ع ذل��ك َّ
ف��إن الفجوات في المبنى الحكائي
ٌ
كثير ،ومنها َّأن َ
زمن أحداث الرواية طويل جدًا ،وهو
ثم إنَّ
ُ
متصاعد ،دائمًا إلى األمامَّ ،
متسلسل التراب
هذا المتسلسل ِ ال ّ
يسوغ أن يقفز الراوي عشرين عامًا
دفعة واحدة بين الفصلين األول والثاني في رواية
ذات بناء تقليديَّ ،
وكأن شيئًا ما لم يحدث في هذه
الفترة الطويلة ،وإن كان ال��راوي يستخدم أحيانًا
َّ
ّ
التذكر أو المونولوغ ،أو يكلف بعض الشخصيات
ً
ّ
لتروي ما حدث معها في فترة محددة ،ومن ذلك مثال
ما جرى مع أبي سعيد حين زاره خليل وجمال بعد
فترة من انقطاع األول عنه ،فروى لهما وفاة ساجدة أم
زوجته وقدوم ولده رياض وأسرته من المهجر،
سعيد
ِ
ثم عودتهم إلى فرنسا بعد أن ّزوج��وه من ربيعة،
ّ
واطمأنوا على وضعه معها (ص ،)85وروى خليل ألبي
سعد أيضًا ما جرى معه من أحداث في فترة االنقطاع،

فقد ذهب إلى لبنان واستطاع أهل ياسمين من هناك
أن يقتلوها ،فعاد بابنته وفاء إلى دمشقَّ ،
ثم تزوج
ْ
من ابنة عمه التي استذأبت عليه؛ وعلى ابنته وفاء
وأذاقتهما صنوف العذاب (ص)86؛ ومع ذلك حين أنَّ
ً
ً
المؤلف الضمني في األدب عامة ،وفي الرواية خاصة،
ُ
يسعى إلى خلف متاهات وعراقيل ،وينفث الضباب
َ
ليمنع ٌالمتلقي من الوصول بسهولة إلى
هنا وهناك
ّ
المعلومة ،فالفن لعبة أو مباراة بين النص والقارئ ،فإذا
َّ
سلم ُّ
الجولة األولى
نفسه بسهولة للقارئ منذ
النص
ً
ُ
َّ
ُ
ويندرج
غدت المتابعة في الجوالت األخ��رى مملة،
ِ
ّ
في ه��ذه الباب ً َّأن المؤلف سعى إل��ى التسميات
ّ
فحددها تحديدًا
الواقعية ،وخاصة في األمكنة،
دقيقًا ،ومنها دمشق وصحنايا والدويلعة ،وهي أماكن
ّ
ِّ
معروفة لدى المتلقي ،وال يحتاج إلى كبير َجهد لفك
ْ
طالسمها الجغرافية ،واألدب بطبيعته َينأى بنفسه
عن التسميات والتحديد ،فقد ذهب ماالرميه إلى أنَّ
َ
ُ
تذهب بثالثة أرباعه)).
((تسمية الشيء
ثمة أحداث في المبنى الحكائي سيقف عندها
ً
القارئ متسائال ،وإن كانت في حقيقتها محتملة
َّ
ّ
الفني شيء آخر،
ولكن الواقع شيء والواقع
الوقوع،
وأبي
خليل
بين
الحميمة
الصلة
ًا
د
جي
نعلم
فنحن
ً
سعيد ،ففي كل يوم كان ي��زوره في المساء ،فجأة
اختفى خليل من حياة أبي سعيد لمدة سنتين من
ثم عاد َّ
دون وداع ومن دون مقدمات وإرهاصاتَّ ،
وكأن
ُ
شيئًا لم يكن مما ُيضعف المبنى الحكائي ،فلو خطف
ً
مثال أو ُسجن أو ..ليس هناك ما ُي ِّ
سوغ هذا االختفاء
ّ
َّ
(ص ،)46ثم تكرر ذلك ،وهما في دمشق ،ولفترات
زمنية طويلة أحيانًا.
ومع ذلك فمن اإلنصاف أن نقول الكلمة األخيرة،
فهي من حيث النظام السردي رواية ال حكاية ،وإذا
كان الفارق في هذا النظام بين الخبر والحكاية والقصة
القصيرة من جهة ،وبين ال��رواي��ة من جهة أخ��رى،

كالفارق بين القصيدة الغنائية القصيرة والقصيدة
المتعددةَّ ،
ّ
فإن رواية ((مذكرات
الدرامية ذات األصوات
ّ
في زمن ما)) ،على الرغم من المآخذ عليها -قد حققت
هذا الشرط ،ففيها شخصيات بطوليه متشابهة في
مصيرها وأحداث مختلفة تنتهي إلى نتيجة واحدة،
َّ
ثم َّإن الرواية رواية شخصية ،أو كما قالت فريجينيا
وولف(( :الرواية ّ
فن الشخصية)) ،وقد بنى سهيل
الذيب روايته على الصخر ،فشخصية ورد عصرية
وواقعية لم ّ
تدمرها الكتب والمخيلة الرومانسية في
زمن صار فيه الهواء موبوءًا ،في حين كانت شخصية
خليل الزامل رومانسية بامتياز ،ومع ذلك فقد َّ
أحبته
َّ
وأخلصت ّ
لحبها حتى النهاية ،ولكنها وجدت َّأن هذه
الرومانسية التي ّ
دمرت َ
حبيبها ستدمرها هي أيضًا
َ
ً
ً
عاجال أو آجال ،ولذلك ارتأت أن تبحث عن مستقبلها
بعيدًا عنهَّ ،
ألن الرجل غير ق��ادر على الخروج من
ّ
مخيلته ،فخانته حين قبلت بالزواج من المهاجر إلى
ُ
فنزويال وبكت (ص 40وما بعدها) ،هذه هي شخصية
َ
خليل الزامل النائم نومة أهل الكهف والغافل عن
عجالت الزمن ،وهو يعيش في عصر مجنون ليلى،
يد ِه في يد ورد في عتمة السينما،
وهو يكتفي بوضع ِ
َ
ُ
مع أنها كانت ِّ
تشج ُعه على المزيد ،ولكن ال حياة لمن
تنادي ،ولذلك وقعت بين براثن زوج يخونها مع ّ
أي
ام��رأة طارئة ،ف َّ
��ردت له الصاع صاعين ،وسلبت منه
ُ
َ
غنيمة العمر ،وهنا ُ
تقع مزية هذه الرواية على سواها
من روايات الحكايات في متنها ومبناها.
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الكتاب العرب يكرمون اإلعالم السوري في وقفة تضامنية تكرس وحدة المصير

تقديرًا لدور االعالم السوري في األزمة التي يمر
بها الوطن والتضحيات التي قدمها أقام فرع دمشق
التحاد الكتاب العرب األحد الماضي يوما تضامنيا
تحت عنوان (الكتاب العرب واالعالم السوي ..وحدة
المسار والمصير) ك��رم خالله أس��ر ش��ه��داء قناة
االخبارية ومديرين عامين ورؤس��اء تحرير الوكالة
العربية السورية لالنباء (سانا) وصحف تشرين
والثورة والبعث وبلدنا والقنوات الفضائية السورية
والدنيا واالخبارية واالذاعة السورية وشام (اف ام).
وأكد الدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب
العرب أن الكتاب والمثقفين ليسوا فى مسار مختلف
عن مسار االعالميين بل يجمعهم مصير واحد النهم
ينتمون لوطن واحد وهم أيضا أبناء الكلمة الحرة منذ
وجود الحضارة على االرض السورية.
واعتبر الدكتور جمعة أن االعالم السوري استطاع
ومن خالل تسلحه بالعلم والحكمة والتقنيات الحديثة
أن يصل الى المشاهدين ويبث كلمته الصادقة مبينا
أن التأثير االعالمي يتحقق بامتالك أصحاب الوسيلة
لقوة المنطق والحق وقد تمكن االعالم السوري من
تحقيق تأثير في مساحة الوطن العربي ألنه امتلك
قوة الحق والمنطق والتقنيات.
وأشار إلى أن ضرب مفصل من المفاصل اإلعالمية
السورية يعني أن اإلعالم السوري على حق وسينتصر
ألن قوة الحق منتصرة وسيتغلب على كل من يريد
العبث بوطنه مؤكدا أن انتصار السوريين يتطلب أن
يتمسكوا بإيمانهم بقضيتهم ووطنهم وتضافر
جهودهم.
م��ن جانبه أوض��ح ال��ي��اس م��راد رئيس اتحاد
الصحفيين أن التضامن مع اإلعالم هو تضامن مع
الوطن ممثال بإعالميه الذي انبروا عبر التاريخ النضالي
السوري والعربي للدفاع عن سورية والعروبة مؤكدا
أن سورية وبفضل إعالمها وكتابها وأدبائها ودماء
شهدائها ومناضليها وجيشها الباسل ومواطنيها
الشرفاء ستنتصر وستخرج من أزمتها قوية لتبقى
قلب العروبة النابض.
وبين مراد أن المسار والمصير بين الصحفيين
واإلعالميين والكتاب واح��د ف��إن جفت أقالمهم
فسيواصلون رسالتهم بدمائهم وأجسادهم من
أجل معركة الحقيقة التي لن تتوقف وستستمر
حتى النصر كما فعل اإلعالميون في محطة اإلخبارية
السورية.
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

بدوره الدكتور سمير صارم رئيس فرع دمشق
التحاد الكتاب العرب بأهمية دور اإلعالم الوطني بكل
أشكاله المرئية والمسموعة والمكتوبة واإللكترونية
في رسم الصورة الحقيقية لما يجري في سورية
على أرض الواقع مبينا أن حروب الشاشات والصحف
قد تكون أكثر تدميرا وتخريبا من حروب البنادق
والطائرات ألنها تفتك بالجبهة الداخلية للدول
والسيما مع تحول العديد من وسائل اإلعالم من ناقل
للحقيقة إلى مزور لها وأداة للتخريب والتدمير.
وبين الدكتور ص��ارم أن سورية تواجه برنامج
تضليل إعالمي غير مسبوق وأن اإلع�لام السوري
دأب على التصدي له وكشف مغالطاته وفبركاته
وحمالته التحريضية األمر الذي استدعى أتباع أمريكا
وإسرائيل التخاذ ق��رارات بوقف بث قنوات اإلعالم
الفضائية واستهداف قناة اإلخبارية السورية التي
التزال مستمرة بثبات في أداء رسالتها الوطنية.
ولفت إلى أهمية الدور الذي يضطلع به اإلعالم
السوري في مواجهة الحرب اإلعالمية التي تمت
تهيئتها منذ وقت طويل وسخرت لها كل اإلمكانيات
واألدوات ورغم تواضع إمكانياته أثبت قدرته على
المواجهة معتبرا أنه سيكون لهذا اإلعالم بصماته
في ظل أج��واء العمل الجديدة والمناخات األكثر
مالءمة للعطاء واإلبداع.
من جهته لفت زياد غصن رئيس تحرير جريدة
تشرين إلى أنه خالل األزم��ة التي تمر بها سورية
بات الجسم الصحفي السوري في قلب الحدث ليس
كمتابع وناقل له كما ح��دث ويحدث في االزم��ات
والنزاعات والحروب اإلقليمية والدولية السابقة
إنما كمستهدف رئيسي تتربص به ادوات االجرام
والخيانة مشيرا إلى ان االره��اب كعادته وتاريخه
االسود يحاول ان ينال من بنية المجتمع ككل.
وبين غصن ان��ه رغ��م قساوة االزم��ة وأحداثها
وضعف امكانيات المؤسسات اإلعالمية اال انها لم
تدفع صحفيا واحدا لالنكفاء في منزله او التخلف
عن تلبية ن��داء مؤسسته او الهروب من مواجهة
اع��داء الحقيقة واإلنسانية الفتا إلى ان صحفيي
قناة االخبارية قدموا اسمى معاني التضحية من
اجل الوطن مع بقية الزمالء في مختلف المحافظات
والمناطق حيث تعرضوا للضرب والتهديد المعنوي
وال��ج��س��دي وس��رق��ت ممتلكاتهم وخ��رب��ت بسبب
محبتهم للوطن وانتمائهم لهذه المهنة وأخالقها.
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.

بدوره رأى اإلعالمي نزار الفرا من قناة الدنيا أن
الهدف الذي يجمع السوريين هو الوصول إلى وطن
حر ومستقل ولكل أبنائه مبينا أن دم الشهداء هو
الذي سيؤسس لمرحلة مستقبلية اكثر قوة.
وأوضح الفرا أنه ومنذ بداية األزمة عمل اإلعالم
السوري على طرح المواضيع بقوة وشفافية وجرأة
وتناول قضايا كانت من المحرمات وح��اول تغيير
الصورة النمطية التي ارتبطت به وحفرت بأذهان
السوريين ب��أن��ه إع�ل�ام سلطة وش��ع��ارات بعيدا
عن اهتمامات المواطن وهمه التسويق للبعض
والتغاضي عن أخطائهم وعيوبهم.
وأشار إلى أنه مع بداية األزمة برزت الحاجة إلعالم
دول��ة يركز على هموم المواطنين ويقترب منهم
ويالمس الواقع ويتجاوز السقوف ويتخلص من
الرقابة الذاتية مبينا أن قناة الدنيا اختبرت خالل هذه
المرحلة هامش الحرية واكتشفت أنه واسع.
ولفت الفرا إلى أهمية دور الكتاب والمثقفين
السوريين والسيما في هذه المرحلة عبر التأثير في
المواطنين وتعزيز ثقافة حب الوطن واالنتماء إليه
من أجل ان تبقى سورية قوية.
وبين عصام داري من قناة اإلخبارية السورية أن
الكتاب واإلعالميين يمثلون مهنة واحدة ويحملون
سالحا واحدا هو الكلمة الفتا إلى أن قناة اإلخبارية
ورغم انها محطة وليدة لم يمض على انطالقها عامان
استطاعت قهر اإلعالم المضلل والمروج لألكاذيب
والمشوه للفكر والمنطق ونجحت بأماكن كثيرة.
واعتبر داري أن استهداف وس��ائ��ل اإلع�لام
السورية يعني أنها موجودة بالفعل واستطاعت
إثبات فكرها ومواجهة آلة إعالمية ضخمة بأدوات
محدودة ومتواضعة وخبرات شابة مؤكدا أن قناة
اإلخبارية ستواصل عملها وستكون وفية لدماء
شهدائها الطاهرة وستعمل مع الجميع ألجل سورية
قوية وإعالم حر وقوي صوته مسموع.
وشرح الدكتور خلف المفتاح مدير عام مؤسسة
ال��وح��دة للصحافة والنشر في محاضرة له بهذه
المناسبة ان ما تتعرض له سورية هو نتيجة صراع
بين المعسكرين الغربي والمقاوم والنتيجة التي
ستؤدي إليها هذه االزمة ستغير المشهد الدولي
والخرائط العالمية.
وعن دور اإلعالم السوري في المرحلة الحالية بين
المفتاح أن اإلعالم الرسمي العربي ولفترة طويلة طبع

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

E-mail : aru@tarassul.sy

بصورة نمطية سلبية على انه إعالم حكومات وسلطة
وليس إعالم حقيقة االمر الذي أتاح لقناتي العربية
والجزيرة االستحواذ على نسبة كبيرة من المشاهدين.
وأضاف ان هاتين القناتين استفادتا من الرصيد
الشعبي ال��ذي حققتاه بطريقة سلبية وسخرتا
كأداتين أساسيتين في المشروع المعادي لسورية
األمر الذي فرض على اإلعالم السوري مواجهة صعبة
الستعادة جمهوره وثقته.
واعتبر أن اإلع�ل�ام ال��س��وري استطاع تفنيد
محاوالت الخطاب الخارجي حيث اثبت عبر وثائق
وتسجيالت وحوارات أنها حركة احتجاجات ال تملك
صدى اجتماعيا واسعا وتقودها تنظيمات إرهابية
مسلحة كما سلط الضوء على المشروع اإلصالحي
الوطني والتفاعل الشعبي.
من جانبه بين النائب اللبناني السابق ناصر
قنديل مدير شبكة توب نيوز االعالمية أن سورية
تتعرض لحرب إعالمية حقيقية تتطلب من وسائل
اإلعالم تحديد أصل المعركة وهويتها وما اذا كانت
حرب من أجل إصالح أم لحماية االستقالل الوطني
ضد من يريد سلب قراره.
ولفت قنديل إلى أنه في بداية األحداث حصل
نوع من التشويش مرتبط بمقارنة ما يحدث في
سورية مع احداث دول عربية اخرى مثل تونس وليبيا
ومصر واستخدام وسائل إعالمية استطاعت خالل
فترة زمنية كبيرة كسب ثقة المشاهدين العرب
وتغير مفاجئ لمواقف دول عربية وغربية كانت
صديقة لسورية.
وبين أن السوريين استطاعوا ت��ج��اوز هذه
التحديات وكشف تضليل بعض وسائل اإلعالم
ومنها العربية والجزيرة ألنهم يملكون الوقائع
والحقائق وهي أق��وى من األسلحة مشيرا إلى أن
اإلعالم السوري استطاع تحقيق مفهوم المقاومة
والدليل أن وزراء الخارجية العرب طالبوا بإيقاف بث
القنوات السورية على القمرين نايل سات وعرب
سات كما اتخذت عقوبات بحقه لمنع وصوله إلى
الساحة الدولية إضافة الستهدافه من مجموعات
إرهابية مسلحة ارتكبت جريمة بشعة في قناة
اإلخبارية السورية.
األسبوع األدبي

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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انتخاب ثالثة أعضاء جدد للمكتب التنفيذي
عقد مجلس اتحاد الكتاب العرب جلسته الدورية العادية
وذل��ك ف��ي الساعة الثانية عشرة م��ن صباح ي��وم االثنين
 2012/7/16في مقر االتحاد بدمشق برئاسة الدكتور حسين
جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب
حيث جرت مناقشة التقارير التنظيمية واإلدارية والمالية
المقدمة من المكتب التنفيذي ونشاطاته خالل النصف األول
من عام 2012م ،حيث تمت المصادقة عليها.
ثم انتقل المجلس إلى الفقرة الثانية من جدول أعماله
وهي انتخاب ثالثة من بين أعضائه وجرى ذلك في جو سادته
روح الديمقراطية والنزاهة.
وبذلك يصبح المكتب التنفيذي التحاد الكتاب العرب
مؤلفًا من السادة:
رئيسًا
ـ د .حسين جمعة
نائب الرئيس
ـ أ .غسان كامل ونوس

عضوًا
ـ د .نزار بني المرجة
عضوًا
		
ـ د .راتب سكر
عضوًا
		
ـ أ .باسم عبدو
عضوًا
		
ـ أ .مالك صقور
عضـوًا
		
ـ أ .محمد حديفي
عضوًا
ـ د .عبد اللطيف ياسين
عضوًا.
		
ـ راتب حالق
هذا وسيعقد المكتب التنفيذي جلسة خاصة في وقت
الحق لتوزيع المهام ومناقشة سبل تحقيق عمل االتحاد
ونشاطاته األدبية والثقافية في المركز والفروع للفترة القادمة.
دمشـق في 2012/7/16
د .حسين جمعة
رئيس اتحاد الكتاب العرب

سلطان باشا األطرش والوحدة الوطنية ..ندوة في اتحاد الكتاب العرب
تضمنت ال��ن��دوة األدب��ي��ة التي
اقامتها جمعية البحوث والدراسات
بالتعاون م��ع ات��ح��اد الكتاب العرب
بمشاركة الدكتورين خليل مقداد
وجمال ابوجهجاه قراءة ألسباب الوحدة
الوطنية في سورية منذ القدم ومحاولة
االستعمار لتشتيت ه��ذه ال��وح��دة
وكيفية التصدي له وكان سلطان باشا
االطرش نموذجا لذلك.
وأش����ار ال��دك��ت��ور م��ق��داد عضو
اتحاد الكتاب العرب إلى االرهاصات
المؤدية للوحدة واهمها موقع المنطقة
الجغرافي الذي يمتلك في وديانه االبار
والينابيع الى جانب امتداد المنطقة
من حوض اليرموك إلى شمال الجزيرة
العربية وتحيط بها المياه من أغلب
الجوانب مشيرا إل��ى الهجرات التي
تدفقت اليها منذ القدم مشكلة بيئة
اجتماعية من اطياف مختلفة حكمت
بالتصدي للطامعين منذ ان وجدت على
هذه المنطقة بما تمتلك من خيرات
وقيم عربية يستهدفها االستعمار
حتى يومنا هذا.
وأوض���ح م��ق��داد ان سلطان باشا
االط��رش تمكن من الحفاظ على هذه
الوحدة الوطنية متصديا لكل التحديات
عندما اراد االستعمار الفرنسي ان
يقسمها إلى شراذم ودويالت معتمدا
في ذلك على التفاف أبناء المنطقة حول
عروبتهم وغيرتهم على أراضيهم.
من جانبه أوضح الدكتور ابوجهجاه
ان الوطن العربي في رؤي��ة السلطان
االطرش مكان مقدس يجمع المواطنين
على العروبة في االنتماء اليه واالقامة
فيه والدفاع عنه والموت في سبيله
ألنه المكان الذي يحقق فيه االنسان
ذاته وكرامته ويمارس حريته الدينية
من خالل طقوسه الخاصة ويتحسس
بمشاعره االخالقية ومعتقداته وبذلك
يتحقق االخ��اء االنساني والمعيشة
االقتصادية الموحدة.
واس��ت��ش��ه��د ج��ه��ج��اه ب��خ��ط��اب
لسلطان باشا األط��رش ال��ذي يرفض
فيه االنقسامات الطائفية والمذهبية
يقول يا بني ..ال تنافس في االه��واء
وال خصومات وال احقاد طائفية بعد

اليوم انما نحن أمة عربية سورية أمة
مستضعفة لكنها قوية في الحق أمة
عظيمة في التاريخ نبيلة المقاصد قد
نهضت تريد الحياة والحياة حق طبيعي
وشرعي لكل األمم لقد قسمنا االستعمار
األجنبي ..طائفيا ومذهبيا فتوحدنا
بإنسانيتنا بعروبتنا بحريتنا بتعاوننا
وبتراثنا بإخائنا وايماننا المطلق في ان
الدين لله وحده والوطن لجميع أبنائه.
وبين الباحث كيفية تصدي الشعب
السوري لمحاولة زرع التعصب الديني
والطائفي والمذهبي من قبل الدولة
العثمانية مشيرا إلى ان هذه الدولة
تستخدم ال��ي��وم نفس األس��ل��وب في
محاولة تشتيتنا والقضاء على عروبتنا
والسيطرة على عقولنا متذرعين بحجج
مختلفة بعيدة عن الواقع االجتماعي
والديني الفتًا إلى أنه علينا االستفادة
من تجربة سلطان باشا االط��رش في
تحقيق اللحمة الوطنية التي تحمى
األرض والشعب وقال جهجاه ..ال يمكن
حل قضيتنا على يد حكام الخليج ودول
الغرب والصهاينة بل ان الوحدة الوطنية
هي الخالص الوحيد الزمتنا دون اللجوء
إلى القتل واإلره��اب الذي تعرضت له
سورية في مراحل مختلفة من حياة
شعوبها مبينا ان االيمان اقوى من أي
س�لاح في العالم وان ك��أس الحنظل
بالعز أشهى من ماء الحياة بالذل مذكرا
بضرورة العودة إلى قراءة تاريخنا الحافل
بالبطوالت والزاخر باألمجاد.
من جانبه ق��ال الدكتور إبراهيم
سعيد في مداخلته ان الوطن بحاجة لكل
ابنائه في التصدي للهجمة الشرسة
الهمجية والكونية التي تتعرض لها

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

سورية من قبل االمبريالية والرجعية
العربية والصهيونية العالمية ومن
قبل دع���اة الجهل والتخلف داخ��ل
الوطن العربي الذين ال يعرفون الى
اين يسيرون مشيرا إلى ضرورة تجميع
كل قدراتنا للقضاء على هذه الهجمة
وحماية سورية من المخاطر الخارجية
والنهوض بالوطن عن طريق تجميع
قوى المقاومة والعروبة.
م��ن جانبه ق��ال الباحث عبد الله
أبو راش��د أمين سر جمعية الدراسات
وال��ب��ح��وث ف��ي مداخلته ان ال��وح��دة
الوطنية هي أهم األهداف التي نناضل
من أجلها مشيرا إلى حاجتنا لنسيج
متعدد االلوان والثقافات لتبقى سورية
جميلة كما كانت عليه وعلينا ان ندرك
ان هذا التعدد هو المستهدف مشيرا
الى نضال أجدادنا من أجل الحفاظ على
هذا التعدد من خالل التفافهم حول
العروبة التي وجدت قبل االسالم.
وختم زبير سلطان مقرر جمعية
البحوث وال��دراس��ات بالقول ان سبب
الهجمة الشرسة على سورية يعود
ألسباب عديدة أهمها السيطرة على
النفط وحماية الدولة الصهيونية وعدم
قيام وحدة وطنية حيث تكشفت هذه
األمور بالرؤية التي افصح عنها كيسنجر
في بداية األزمة فعلينا ان ندرك كيفية
التصدي لما هو محدق بنا من خطر
وض��رورة استدراك ما هو مرسوم الينا
في الشهور القادمة مستفيدين من
تجارب سلطان باشا االطرش وغيره من
المناضلين السوريين العرب الشرفاء.
األسبوع األدبي

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

حلقة مفرغة!

(يقول الطبيب النفسي جوليوس إي هوشر“ :إن صغار األطفال الذين
يتعرضون للمواد المتعلقة بالبرامج التلفزيونية الخاصة بالكبار -نظرًا إلى
ّ
سنهم ونموهم -يصبحون أكثر اضطرابًا؛ الطفل الذي ُي ّ
عرض لوفرة
مستويات
مفرطة من صراعات الكبار الحياتية ورغباتهم ،وبالتالي يتم دفعه باتجاه أفكار
ناضجة ،يميل إلى أن يصبح خائفًا من أن يكبر؛ لهذا تتعطل عملية نضجه”..؛
فبسبب االنزعاج والقلق ومع تقدمهم في العمر ،يخشون النمو وأن يصبحوا
كبارًا يفقدون الثقة باآلخرين ،وال سيما أفراد الجنس اآلخر .إن هذا األمر يجعل
من هؤالء الكبار/الراشدين غير سعداء مما يؤدي إلى أنواع مختلفة من الهروب،
ومنها تحديدًا مشاهدة البرامج التلفزيونية ليحصلوا على ما يريحهم؛ وهذا
ما يشبه األسر في حلقة مفرغة :بسبب التلفزيون يحدث القلق واالضطراب
وعدم الثقة ،وهذا يقود إلى عدم االختالط ،فالوحدة ،فالعزلة ،فالعودة إلى
التلفزيون!!)؛ كتاب “وسائل اإلعالم والمجتمع وجهة نظر نقدية” تأليف آرثر
آسا بيرغر ،ترجمة صالح خليل أبو إصبع ،عالم المعرفة العدد  386آذار 2012م.
ُيظهر مثل هذا الكالم قضية هامة تنبغي مراعاتها والحد من تأثيراتها
الضارة في األحوال العادية ،ويمكن توسيعها إلى وسائل أخرى كاالنترنيت،
وما يتيح من مواد يمكن أن يطلع عليها األطفال واليافعون ،فيدخلون في
مثل هذه الحلقة المفرغة؛ هذا في األح��وال العادية التي يمكن أن تكون
ّ
إمكانية التدخل من قبل األهل أو أولياء األمر ممكنة ،بالتقليل من الجلوس
ٍّ
أمام الجهاز ،والخروج في نزهة ،والتشاغل بأي أمر مسل ومفيد؛ فما بالك حين
تكون األحوال قارسة ،والظروف خارج السيطرة ،وال تتعلق بالتلفزة واألجهزة
األخرى ،والحال االفتراضية فحسب؛ بل بالحياة في شروطها الدنيا ومتطلباتها
الضرورية القريبة :الذهاب إلى المدرسة أو العمل ،أو حتى إلى الطبيب ،والعودة؛
التحرك للتسوق واللعب والزيارات؛ السهر والنوم ..كما في أحوال األزمات؛ فال
أنت تستطيع التحكم بالعناصر والظروف ،وليست محاوالت التهدئة واإلشغال
يسيرة ،أما ّ
ّ
فعصي ،وتفسير
الرد على التساؤالت الصارخة والنداءات الجارحة
األص��وات والمشاهد والحكايا أكثر عسرًا ،وليس في استطاعتك التعويض
عن األمور المفقودة الكثيرة ،أو حتى الحماية اآلنية من الفرجة والدهشة
والخوف ،واألضرار النفسية األخرى؛ ناهيك عن األذية الجسدية المباشرة أو غير
المباشرة ،حتى لو كان السقف حديدًا والركن من حجر!! بل أنت غير قادر على
تأمين مثل هذه الحماية لنفسك أيضًا؛ وتغرق في ّ
اللجذة ذاتها ،باالنتقال من
قناة متوترة إلى محطة ّ
محرضة ،ومن أخبار عاجلة إلى تقارير ميدانية حامية،
ّ
إلى تحليالت تصب الزيت على النار ،وحوارات تبخر ما قد بقي من أعصاب! وفي
خضم المعلومات المتداخلة والبيانات المتضاربة والمشاهد الضاجة واألوقات
الشوكية ،تصاب بالدوار أيضًا ،وتقع في الحلقة المفرغة ذاتها!
ال شك في أن ذلك يحدث للكثيرين منا وفي حدود متفاوتة ،ويحدث ما هو
ً
أشد منه وأقسى في أماكن متعددة ،تشهد أعماال إرهابية مباشرة ،وال شك في
أن هذا بالغ الضرر ،ويؤدي إلى اضطرابات وهلوسات وأذيات نفسية ،تتفاقم مع
ّ
فقدان أعمال ومداخيل ضرورية ،ولقاءات ألفة وتوادد وتراحم ،ال تقل أهمية!
لكن األمر الذي يخفف ويواسي ،أن القضية جلية منذ البداية ،وباتت أكثر
ّ
حتمية ومفروضة
جالء لمن كان أمامه ستار من وهم أو ضعف أو قنوط ،والمواجهة
في ّ
أي وقت وزمان ،وقد اتخذت اآلن هذا الشكل المباشر ،وهذا المكان المميز
وهذا البلد العزيز ،وتخص الشرفاء والمخلصين واألوفياء في الوطن المستهدف،
وفي العالم أيضًا ،وهذا ما يظهر من وقوف القوى ّ
الخيرة والمدافعة عن الحق
والسيادة بصالبة أيضًا ،في وجه الضغوط الشرسة التي تتعرض لها!
ال شك في أن تلك األعراض التي يشعر بها فلذات أكبادنا ،والتصدعات
التي تصيب أكبادنا ،خسارات في الرصيد ،وفواقد في الطاقة ،وعثرات في
رؤى المستقبل ،لكن المخزون وافر ،والقوعد راسخة ،والحصن منيع بوعي وثقة
وعزم وتصميم وإرادة ،وهي كفيلة بالمساعدة على الخروج من الحلقة المفرغة
لمن وقع فيها ،وكفيلة بعالج المنعكسات السلبية لهذه التجربة ُ
الم ّرة أيضًا،
والوصول إلى الخالص المنشود.
***
gassan.k.w@mail.sy

