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ّ
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النقد األدبي
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أساطير وحكايات
شعبية
أمكنة وظالل
عودة القمر
صياد محترف

اللوحة للفنان التشكيلي زكريا فاضل

ذاك الفتى ....
ما أروعه
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مجالس عزاء حلف
األطلسي في باريس

دم الكلمة!....
�سليم عبود
في البدء ..كانت “ الكلمة “..
وفي البدء ،كانت الحرب على الكلمة..
صراع هابيل وقابيل يشكل أنموذجًا للصراع بين الكلمة
والجهل ،بين الخير والشر ،وبمرور األزمنة تصاعد النزاع،
وت��ن��وع ،وظهر في أشكال عديدة ،واستمر إلى يومنا
هذا ،وكيفما بدا النزاع فهو في بعده الحقيقي بين الفكر
والجهل ،بين المواقف الوطنية واإلنسانية ،وبين العداء
للمواقف اإلنسانية والوطنية..وتمثل الحالة السورية اليوم
أهم أشكال هذا الصراع األزلي.
نذكر...
منذ اللحظة األولى النطالقة األحداث الدامية في سوريا،
كان المركز اإلذاع��ي والتلفزيوني في “درع��ا “ ضحية
سواطيرهم ،ورشاشاتهم ،ومسدساتهم ،وحرائقهم وبعد
ذلك ،امتد إجرامهم إلى مراكز ،ووسائل إعالم أخرى على
امتداد الوطن  ,لهذا لم ندهش ،ولم نفاجأ باستهدافهم
مستقبال،
لقناة اإلخبارية السورية ،ولن ندهش ،ولن نفاجأ
ً
إذا ما استهدفوا وسائل إعالمية سورية أخرى،ورجال أدب،
وفكر ،وثقافة ،ومراكز ثقافية ،وفكرية ،ألن كل هذه المنارات
ورجاال” يكشفون جهلهم ،وكفرهم،
الفكرية “مؤسسات
ً
ويسفهون ثقافتهم
وإجرامهم،
أعمالهم،
ويفضحون
ّ
التكفيرية ،ويكشفون ارتباطهم بالصهيونية وأمريكا
والغرب االستعماري.
هم يقاتلون الكلمة المقاومة ،الثقافة المقاومة ،اإلعالم
بالرعب ،والقتل ،والذبح ،يرسمون بسواطيرهم
المقاوم،
لوحات من الدم ،تبرز فيها وجوه األطفال المقتولين ،و أجساد
الشيوخ المذبوحين ،وص��ور النساء عاريات ،ومغتصبات،
ويقدمون تلك المشاهد إلى القنوات الفضائية السعودية
والقطرية واإلسرائيلية كإنجازات بطولية على إجرام أنجزوه.
ويبتهجون.
نحن في حرب ذات رؤوس ،طلعها كرؤوس الشياطين،
تواجه فيها الكلمة الملتزمة بالله والوطن،حقد ،أصحاب
العقول المغلقة وكفرهم.
الحرب اليوم في أوجها ،بين الفكر الحر المتفتح المتسم
بالوهج العروبي ،و بين الجهل ،بين الحق والباطل ،بين
عقوال
الشرف والخيانة ،هؤالء اإلرهابيون القتلة ال يمتلكون
ً
تعشق ممارسة الحب ،ألن ثقافتهم تقوم على القتل ،وعلى
فلسفة االغتصاب ،والتدمير ،وسفك الدماء .
أي ث��ورة ه��ذه التي يتفوهون بها وفيها الكلمة
مستهدفة..؟!!!
أي ثورة هذه إذا كان القتل هو السمة األساسية لها؟!
وإذا ك��ان ال��خ��وف ال��ذي تقدمه عبر مشاهد ال��دم،
والترهيب ،يمشي في الناس ،وفي المشاعر ،وفي الفكر،
والقول ..ليتحول إلى كابوس يالحق البشر ،و الفكر ،واإلعالم
والثقافة؟!
إن أشد أنواع القتل دموية ،وإرهابًا هو قتل الكلمة ،وقتل
العاملين على إنتاجها،
في كل األزمنة االستعمارية ،في كل أزمنة الجهل،
والعتمة ،كانت الكلمة مستهدفة ،وكان أصحاب الكلمة
مستهدفين.
نحن اليوم في سوريا نعيش استهدافًا ممنهجًا من
قبل القتلة لقتل الكلمة العروبية المقاومة ،ألن هذه الكلمة
السورية باتت أشد وقعًا على القتلة ومسانديهم من رصاص
البنادق ،ألنها تفضحهم ،وتكشف ارتباطهم بمشروع
أمريكي صهيوني ،تحت غطاء من المذهبية البغيضة ،التي
تنتمي إلى فلسفة صهيونية خطيرة تهدف إلى تفكيك
الفكر اإلسالمي ،والفكر العروبي.
يوم دخل هوالكو بغداد ألقى بكتبها في نهر دجلة،

ألن الثقافة كانت عدوه األول..
في زمن االحتالل العثماني ،استهدفت الثقافة العربية،
واللغة العربية ،وتحولت أعماق البحار إلى مقابر للمثقفين
والعلماء ،ورجال الدين العرب.
وألن الثقافة القومية المقاتلة المقاومة هي الخندق
الذي يمنع اختراق إسرائيل لنسيج المنطقة العربية ،كما
يقول شمعون بيريز ،هي اليوم مستهدفة من قبل إسرائيل،
ومراكز األبحاث الصهيونية األمريكية ..يوم دخل األمريكان
بغداد استهدفوا متاحف العراق ،ومكتبات العراق ،وعلماء
العراق،
الغرابة اليوم في أن يستهدف القتلة اإلعالم السوري،
ألن ه��ذا اإلع�ل�ام ب��ات يقلق ،ويخيف ملوك النفط،
ومشايخه ،وأم��راءه الغارقين في شهواتهم ،وخياناتهم،
في الماضي كان اإلعالم السوري صامتًا عنهم ،وعندما اتجه
لكشف حقيقتهم ،شنوا حقدهم عليه ،وأعطوا األمر بقتله،ـ
كما يقتلون السوريين بعد أن أظهر اإلعالم السوري كذبهم،
وبدت صورة المجرمين ،والمساندين لهم على حقيقتها،
وبعد كشفه المواد اإلعالمية التي يقدمونها على أنها وقائع
من فعل الجيش السوري ،وهي في األساس من صنعهم.
إن اإلعالم الكاذب المضلل يقوم على تقديم اإلرهابي
القاتل على أنه بطل ،يدافع عن الشعب ،ويقاتل من أجل
الحرية ،ومن أجل تحقيق الديمقراطية في إطار مشروع
إعالمي ممنهج تشارك فيه كل قنوات التضليل العربية
والدولية ووسائله وقواه ،ولكن اإلعالم السوري ،وفي المقدمة،
اإلخبارية الناشئة ،نجح في تمزيق تلك الصورة ،وتقديم صور
اإلرهاب على حقيقته ،قتل ،واغتصاب ،وتدمير ،وقطع طرق،
وتدمير مشاف ،واستهداف لكوادر علمية وعسكرية..
نحن في سوريا في حرب حقيقية..
في حرب جنودها ،الشعب السوري ،وقواته المسلحة،
واإلعالم السوري،
اشتعاال اليوم ،هي جبهة
الحرب
هذه
جبهات
من أشد
ً
اإلعالم ،و جنودها اإلعالميون الشرفاء من أكثر المقاتلين
تأثيرًا ف��ي مجرى األح���داث وان��ت��ص��ارًا للحقيقة والحق،
ويقف معهم وإلى جانبهم المثقفون والكتاب والمفكرون
الوطنيون.
في زمن قصير جدًا ،بات صوت اإلع�لام السوري ،قويًا،
ومؤثرًا ،يمد جسوره إلى عقل ،اإلنسان العربي ومشاعره في
كل مكان ،ألنه إعالم ص��ادق ،يقول الحقيقة ،ويمتلكها،
ويقدمها بصدق ،وبحرص حقيقي على إنساننا العربي من
هذا الكم الهائل من التضليل والكذب.
اإلعالم السوري المتواضع بإمكانياته الفنية ،والمالية،
الغني بقدراته البشرية ،وبصدقه ،وانتصاره لقضايا الحق
والحقيقة ،انتصر على إعالمهم الغني بتمويله ،وإمكانياته
الفنية والبشرية ،وبقدرته الهائلة على ضخ األكاذيب،
وصناعتها ،وتسويقها .
انتصار اإلعالم السوري على أكاذيب ،القنوات الفضائية
المسعورة “ الجزيرة ،والعربية ،ومحطات أخرى عربية ،وغربية،
وأمريكية ،وصهيونية وأباطيلها ،كان النتيجة النتصار
الحقيقة.
إذا كان هؤالء الذين يدعون عشقهم للحرية ،واإلصالح،
والديمقراطية ،غير قادرين على سماع اآلخرين ،إذا كان
القتل سالحهم ،وخطابهم ،ولغتهم ،وسلوكهم ،ومنهجهم
في إدعاءاتهم ،فكيف لنا أن نقتنع بأنهم يريدون بناء
مجتمع حر ،يعيش فيه كل الناس سواسية وبحرية ،وليس
في مجتمع مغلق ممزق ،ضائع بين مايسمى بالعنصرية
المذهبية من جهة وبين عملية سفك الدم من جهة أخرى؟!
البقية ......................ص22

فيا للعجب!
حممد يا�سني حمودة
شاهدنا قبل قليل ،اليوم الجمعة في  6تموز  2012وجوهًا
حضرت مؤتمر ما ُّ
يسمونه للغوغاء:
َ
“مؤتمر أصدقاء سورية” في باريس التي كان يسميها
األخونجية “باريس َمربط خيلنا”.
ُ
سيسألهم كل سوري شريف  :هل انقلبت باريس إلى مطرح
اآلية التي تقرؤونها :وأعدوا لهم ما استطعتم من َّ
قوة ومن رباط
ُ
ُّ
َّ
َّ
وعدوكم” فصارت تعني:
الله
الخيل ُترهبون به عدو َّ
التفتت والدمار”؟
“لترهبوا شعب سورية وتلحقوا بالوطن
ُّ
الله!
فسبحان َّ
قلب القلوب...
ُم ِّ
بل وكاشف النوايا...
وفاضح ما ُتخفي األنفس...
ِّ
َّ
والسامة والمفرقة
غرمي فتات أموال النفط القاتلة ّ
ُ
ومخزي ُم َ
َّ
والمدمرة لألوطان.
ة
واألحب
ر
لألس
َ
ِّ
وج��وه في هذه الدنيا الفانية – قبل اآلخ��رة -
تبيض
يوم
ٌ
وجوه!
وتسود
ٌ
ُّ
ُ
لقد انقلب هذا المؤتمر الدولي الذي حشد فيه الكبار كل
َّ
َ
عزاء” تقوده السيدة كلينتون
األقزام وجميع الصغار إلى “مجلس ٍ
فهددت روسيا بأنها ستدفع
الحزينة التعيسة التي تمادت
َّ
الثمن!
وقدر!
ما شاء َّ
الله َّ
تهديد روسيا!
تعلمت كلينتون من أمراء الزفت العرب
َ
لقد َّ
نحن سمعنا َّرد الروس على ذاك القزم بأنه إن عاد إلى مثلها
فإن دويلة الزفت القائمة على رمل الصحراء ستصبح أثرًا بعد عين.
َ
“من الممكن أن تضرب
مرةِ :
على أننا سمعنا جواب روسيا ً
مدينة موسكو ،ولكن هل ستجد تلك الطائرات
أمريكية
طائرات
َ
ٌ
ٌ
مكانًا تعود إليه ؟
ال بأس من تصريحات األغرار من فصائل “صبيان السياسة
وبناتها” في هذا الزمن الذي ما فتئ الشيطان ِّ
يفرخ فيهِ ،ل ُيرينا
ُ
المعارضون
فهمه
من عجائب عبقرياته ما ال يقهاوى على
ِ
اإلقصائيون الذين يحسبون أنفسهم “وطنيين” وهم في خدمة
االستعمار غارقون.
ف�لا خ��وف على س��وري��ة وال على اإلنسانية م��ن طيشهم
وجنونهم.
َّ
َّ
ألسنا نعيش في زمن “ بدعة خبيثة “ سموها لنا حرية الرأي؟
َ
لقد َعلم اآلن كل الناس رأي َمن ُيريدون.
ُّ
سورية منتصرة ...وسوف تنتصر...
َّ
وتتكرر
تشتد
لكن مجالس عزاء الحلف األطلسي تلك سوف
ُّ
النفط َونغمته ،ولربما تستطيع أن تكفكف دموع
على وتيرة تكرير َّ
البائسين الفاشلين ،ولكنها لن تنقذ العمالء والخونة الغادرين.
لقد بدؤوا يخسرون الهواء بعد ما خسروا على األرض.
دامت سورية ودامت قيادتها وأصدقاؤها الحقيقيون.
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ثقافة المقاومة ضمانة التحرير النهائي
يو�سف جاد احلق
على اختالف التعاريف لمفهوم الثقافة والمثقف؛
إال أنها حصيلة اإلنسان من المعرفة ومكوناتها من
َّ
ليتكون منها موقف فكري ورؤية
مصادرها وينابيعها،
محددة ال يعني في النهاية سوى الكون واإلنسان
والحياة ،تنبثق عنها المواقف والسلوك والمنطلقات
كافة حيال اآلخر ـ اإلنسان ـ من جهة وإزاء األحداث
ماضيها تاريخًا ،وواقعها راهنًا ،ومن ثم تقييمها
قبوال ،سلبًا أو إيجابًا من جهة
والحكم عليها ،رفضًا أو
ً
ثانية.
سادت في اآلونة األخيرة نظريات متعددة ومواقف
متباينة من العدو (أ) من هو؟ (ب) ما الموقف الواجب
انتهاجه ردًا عليه أو استجابة له (ج) الخضوع لمنطقه
الفكري وقبول مسوغاته ،وبالتالي ممارساته ،ام رفض
ذلك الفكر ،وتلك الممارسات ،والتصدي له ولها على
نحو جازم ونهائي ال يقبل الجدل وال المساومة وال
المهادنة.
برزت عن هذا االنقسام نظريتان وموقفان على
طرفي نقيض ،هما :موقف الهزيمة واالستسالم،
فليس في اإلمكان أحسن أو أسوأ مما كان ،ومما هو راهن
مستقبال ،وموقف الرفض والمقاومة والتصدي
وكائن
ً
والصدام الذي قد يبلغ مستوى الحرب ،بسائر ضروبها
وأدواتها ومقتضياتها.
أما الفريق األول فلقد ذهب إلى منطق السالم
والتعايش مع العدو وقبول األمر الواقع ،الذي صنعته
القوة ل��دى العدو بوسائلها وأدوات��ه��ا وإمكاناتها
المختلفة ،ف��ج��اءت م��ن ث��م سلبيات المعاهدات،
والمفاوضات ومقوالت التطبيع والتعايش واقتسام
األرض والمقاومة السلمية ـ إن كانت هناك مقاومة
أصال ـ حدث هذا إما عن اقتناع حقيقي زينته مغريات
ً
كثيرة ،أو عن تصورات انهزامية وتقديرات خاطئة
انبهارًا بقوة العدو ـ ومن معه ـ التي ال سبيل إلى قهرها
وهزيمتها من قبل واقع عربي بائس.
وأم��ا الفريق الثاني فهو الرافض لهذا المنطق
والمتصدي ،للعدو ـ ومن معه أيضًا ـ اعتمادًا على
إيمان راسخ بالقدرة على هزيمة ذلك العدو ،واستعادة
الوطن والحقوق المغتصبة كافة ،اعتقادًا يقينيًا بأن
الوضع القائم هذا مغاير لسنن الكون ،وأن المتغيرات
الراهنة والمرتقبة في قابل األيام ،والتي نلمس اآلن
بوادرها على أرض فلسطين .ومقاومة منتصرة رائعة
على أرض لبنان .ومقاومة مظفرة على أرض العراق وفي
أفغانستان .هذه األمثلة تعزز اليقين لدى المؤمنين
بثقافة المقاومة بأنهم على حق ،وأن النصر النهائي
المبين ق��ادم ال محالة :هذا في يقيني هو المعيار
الدقيق والواضح لثقافة المقاومة.
رفضا له وحربًا عليه،
إذن فإن الموقف من العدو
َ
قبوال به ـ رضًا بالتعايش معه ورضوخًا لرغباته
أو
ً
واستهدافاته ـ هو المعيار الصادق لثقافة المقاومة.

والفرز بين الفريقين الذي بات واضحًا ،فإما األبيض
أو األس��ود .أما الرمادي الضبابي وال��ـ (بين بين) فال
حساب له؛ بل إن األحرى به أن يحسب على الجانب
اآلخر ،المتخاذل بعد أن َّ
تبين الخيط األسود من الخيط
األبيض.
ولكي تسود ثقافة المقاومة التي من دونها لن
يتحقق نصر وال تحرير ،فإنه ينبغي العمل الدؤوب
على نشر الوعي بمفاهيمها ومنطلقاتها ،في أوساط
الجماهير لدى الشعوب العربية واإلسالمية لتكوين رأي
عام يؤمن بها ،ويعمل من أجل نصرتها وترجيح كفتها
في مواجهة الجانب األخر ،الساعي من جهته بدأب ال
يكل إلى إشاعة ثقافة الهزيمة ،بدعاوى كاذبة مضللة،
مستخدمًا وسائل إعالم هائلة ،إلى جانب قوى داعمة
له سياسيًا في المحافل الدولية ،ناهيك عن ِّ
مروجيه
وداعميه الكثر في الداخل أيضًا ،الذين ال يقلون خطرًا
عن أولئك بكلمات أخرى ينبغي تعميم هذه الثقافة
بحيث تصبح من الثوابت الفكرية واألخالقية الماثلة
في األذهان والمتمثلة في السلوك.
والجماهير بحسها الفطري منحازة للحق الذي تؤمن
به وتسعى إلى الحصول عليه ،وبالتالي إلى الوقوف
مع المقاومة في معركتها المقدسة في أي مكان من
أوطان المقاومة .إن ما شهدناه ـ وشهده معنا العالم
كله ـ في الحروب غير المتكافئة ـ على صعيد السالح
خاصة ـ وما حققته من انتصارات مبهرة ،هو الدليل
الذي ال يدحض على صدق هذه الرؤية.
حقًا ،وال��ذي يدمي قلوب الشرفاء
األم��ر المحزن َّ
المخلصين من أبناء األمة العربية ،هو أن يجدوا بين
ظهرانيهم من أبنائها أنفسهم ـ أو من يحسبون عليها
كذلك ـ دعاة للهزيمة أمام عدوهم التاريخي ،والتسليم
بما هو قائم على أنه أمر واقع ال بد من قبوله والتعاطي
معه ،وكأن الدنيا توقفت عند هذا الحد ،هؤالء ال يقلون
خطرًا عن العدو نفسه؛ بل لعلهم في واقع األمر أشد
خطرًا ،هؤالء ينبغي كشفهم وعزلهم بوصفهم جناة
على أوطانهم وشعوبهم.
إن الذين يدعون إلى ما أطلقوا عليه (عدم عسكرة
االنتفاضة) ،وإل��ى انتهاج المقاومة (السلمية)،
ويتمثلون ـ في مقارنة مغرضة ـ تجربة (المهاتما
غاندي) في الهند ،لمجرد الخداع والتضليل ـ من قبيل
كلمات الحق التي يراد بها الباطل ـ متجاهلين أن
االستعمار البريطاني للهند ،لم يكن استيطانًا ،ولم
يكن صهيونيًا كالذي تواجد على أرضنا ،ومن ثم فقد
رأيناه يغادر الهند في عام  ،1949ولكنه لم يفعل ذلك
قبل أن يقسمها إلى (هند) و(باكستان).
ومن حسن الطالع ،في الظرف الراهن ،أن هناك
متغيرات مستجدة ،على الصعيدين اإلقليمي والدولي،
جارية على قدم وساق ،بوتيرة متسارعة للغاية ،وهي
بمجملها في مصلحة قضايانا في نهاية المطاف؛ إذ
البقية ......................ص22
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

اإلنسان السوري
ومقاومة التردي
النكبة لم تعد بكاء على الفردوس المفقود ،وال ذرف دموع على إهدار
ً
كرامة اإلنسان؛ وال تمزقًا قاتال في أرض اللجوء والشتات ،وال مجرد شعار
يرفع لمقاومة التهويد المنظم الذي تمارسه الحكومة الصهيونية
في زمن يقال فيه :إنه زمن الربيع العربي ،لكن المتأمل في األحداث
يدرك أنه زمن الربيع الصهيوني ،فالعرب يتقاتلون فيما بينهم ،فيقتل
األخ أخاه كما حدث في حرب (داحس والغبراء) و(البسوس) ذات يوم،
بينما الصهاينة يقومون بترتيب الدولة اليهودية وفق ما تعهدت به
مؤتمراتهم من مؤتمر (بازل 1798م) حتى أنابوليس (200م) وهرتسليا
(2012م)..
لذا أصبحت المقاومة تحررًا ذاتيًا وموضوعيًا؛ وطنيًا وقوميًا ،ثقافيًا
وتاريخيًا ،دينيًا واجتماعيًا ...تحررًا من كل عوامل التردد واإلحباط
واالنكسار والخوف والذل والبؤس والهزيمة ...وتحررًا من عقدة الذنب
التي سقطوا في أتون تناقضاتها حتى أدى بهم األمر إلى خلق فتنة
طامة المة...
وقد ّ
تقدم الشباب ليحملوا راية النضال ،تساندهم المرأة الملتزمة
بمبادئ الوطن واألمة؛ وقيم البطولة والشجاعة ...في الوقت الذي تمضي
صامدة في تربية النشء تربية خلقية نضالية تحررية؛ وتؤسس فيه
أن أمتنا لن تضيع من بين أصابعنا بعد أن قبضنا عليها ...وجميعنا
يرفع صوته برفض المساومة واالستسالم ،واتفاقيات ال��ذل والعار
وكل اإلحباطات التي أدت إلى فوضى عارمة في جنبات الوطن ...فما من
ّ
وقعت أو أزمة ّ
مرت باألمة إال كانت لصالح األقوياء الذين يفرضون
اتفاقية
شروطهم على الضعفاء ...ولما تحررت اإلرادة أصبح تحرير الشخصية
ً
العربية وأرضها قابال للتحقيق...
ثم إن اإلنسان العربي عامة والسوري خاصة قد ارتبط بجملة من
األزم��ات ولكنه كان قادرًا على التمركز حول تحرير اإلنسان واألرض،
ورفض أي اتفاقية أو معاهدة تتعارض مع مبدأ الحركة التاريخية
وتجاوز أي أزمة عارضة...
ومن ثم كان على كل عربي صحيح االنتماء أن يتصدى لكل أشكال
االحتالل الصهيوني االستيطاني العنصري وفضح ممارسات التضليل
والتشويه والتزوير التي ينفذها في كل زمان ومكان منذ القرن التاسع
عشر ..في الوقت الذي كان عليه أن يواجه األدبيات الصهيونية وثقافتها
العدوانية التي تسعى جاهدة إلى سرقة الذاكرة العربية الجمعية
ومقدساتها وعاداتها وتقاليدها ،وكان عليه ـ أيضًا ـ مواجهة كل
أشكال التآمر التي خططت لها الدوائر الغربية واألمريكية وحلفاؤها إذ
قرر الجميع على إسقاط النظام الوطني في سورية ...ما جعلها تمر اليوم
بأزمة معقدة تحتاج إلى جهود أبنائها جميعهم للخروج منها؛ فسورية
تطلب من أبنائها أن يعودوا إلى ذواتهم الخيرة النتشال وطنهم من
الوهاد التي انزلق إليها...
فالمواطن العربي السوري كان وما يزال يؤسس لمفهوم الوحدة
على كل مستوى وصعيد؛ ولم تربكه اختالفات المفكرين والمثقفين
السياسيين ّ
ومدعي النضال والثورة ...فالمبدعون يشقون طريقهم بقوة
بين دهاليز المنافقين من األنظمة العربية الرسمية؛ ومن الذين باعوا
أنفسهم للشيطان ،ولألعداء ...الذين ما زالوا يتربصون بالوطن واألمة
الدوائر ...لقد طرقوا ذلك بأسلوب مباشر وغير مباشر؛ وطردوا من ذواتهم
األحالم الرومانسية ومرجعياتها المحبطة...
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سيادة الدولة في ظل التوازنات العالمية أحالم المبدعين..
عبد احلميد غامن
السيادة وفق ما جاء في الموسوعة
البريطانية ،هي السلطة المطلقة التي
تتمتع بها الدولة ،فيما يتعلق باتخاذ
القرارات التي تخصها ،وحفظ النظام
فيها .
ويعد مفهوم السيادة من أكثر
المصطلحات التي تثير الجدل ،في
الفكر السياسي ،وفي القانون الدولي .
السيادة مفهوم نسبي
إن السيادة مفهوم نسبي وليس
مطلقًا ،فالصالحيات المطلقة لسيادة
ال��دول��ة ،هي تصور نظري أكثر منه
تصورًا واقعيًا فعليًا ،إن الدولة لم تكن
في أي وقت منعزلة عن بقية محيطها
ال��دول��ي ،فالدول بحاجة إل��ى بعضها
البعض ،حتى ال��دول األق��وى تأثيرًا
بحاجة إلى الدول األخرى األقل تأثيرًا.
وال��دول��ة ت��ع ّ��د تكوينًا سياسيًا
مصطنعًا ،ال ينسجم أحيانًا مع التكوين
االجتماعي؛ حيث تتكون الدولة من
قومية واحدة أو من قوميات عدة ،بفعل
مجموعة من العوامل االقتصادية ،أو
العسكرية ،أو الدينية ،أو االجتماعية أو
غيرها من العوامل  .وهي بفعل هذه
العوامل تكون الدولة عرضة للتغير
وال��ت��ب��دل والتفكك ،وب��ذل��ك تتغير
خريطة العالم من فترة ألخرى ،وليس
بعيدًا ما حدث لالتحاد اليوغسالفي أو
االتحاد السوفييتي ،اللذين تفككا إلى
دول مستقلة عدة ،وفي واقعنا العربي
ال��س��ودان ال��ذي انقسم إل��ى دولتين،
ويحذر من استمرار االنقسام فيه ،كما
أننا نرى تشكل دول جديدة .
عالقة الدولة بالسيادة
العالقة في جوهرها ومجالها عالقة
تغير وتبدل ،فنرى السيادة تتغير
وتتبدل بتغير طبيعة الدولة وتكونيها
من الناحية السياسية ،إضافة إلى انها
تتغير وتتبدل بتغير وتبدل الخريطة
السياسية للعالم بشكل مطلق .
وتاريخيًا نرى أن الدول تدمج في
دول أخرى ،كما نرى دولة تتفكك إلى
مجموعة دول.
وعليه ف��إن السيادة تتجمع كما
تتجمع ال��دول ،وتتفكك كما تتفكك
ال��دول ،وذلك نظرًا ألن السيادة ـ كما
أشرنا ـ هي السلطة المطلقة التي
تتمتع فيها الدولة في ح��دود رقعة
األرض التي تعود إليها ،والسكان
الذين يعيشون في تلك الرقعة .
وال��دول��ة التي تتمتع بسيادتها
في رقعة معينة من األرض ،تكتسب
حقوقًا تعترف بها الدول األخرى ،في
إطار التوازن الدولي الذي تتسم به كل
فترة من فترات التاريخ .
وأي انتهاك لهذه السيادة يصبح
ً
عمال غير مشروع وفقًا لما تقره القوانين
واألعراف الدولية ،ذلك أن العالم بات
يتكون من مجموعة من الدول لكل دولة
كيان معترف به جغرافيًا وسياسيًا،
ضمن ال��ن��ظ��ام ال��دول��ي ومؤسساته
ومنظماته القائمة .
وظ��اه��رة انتهاك س��ي��ادة ال��دول
ليست ظ��اه��رة ج��دي��دة على العالم؛
بل هي قديمة تحدث وتتكرر بطرق

وأشكال مختلفة .
لكن ما هو الثابت تاريخيًا أن الدولة
التي ال تستطيع الدفاع عن سيادتها
تفقد سيادتها تدريجيًا ،وخاصة إذا
توفرت الظروف الدولية لذلك ،فالنظام
الدولي الذي يعترف بحق كل دولة في
الدفاع عن نفسها لرد العدوان الذي
يأيتها من الخارج أو من الداخل غالبًا،
ما يتغير الموقف نفسه تجاه دولة أو
أخرى .
ً
واإلرادة الدولية ليست موحدة تجاه
مجمل القضايا الساخنة في العالم ،وال
تتعامل مع القضية الواحدة بالمعايير
والمكاييل نفسها؛ فهي تعود وفق
مصالح متباينة للدول الكبرى ذات
التأثير العالمي ورغباتها وإرادتها
وضغوطها العسكرية والسياسية
واالقتصادية .
ونجد أيضًا ف��ي عالم ال��ي��وم ،أن
انتهاكات عديدة تكون تحت غطاء
الشرعية ال��دول��ي��ة ،وف��ي إط��ار األم��م
المتحدة ومجلس األمن الدولي ،وباسم
حقوق اإلنسان ،والعولمة وحرية التجارة
الدولية.
الحاجة إلى سيادة الدول
هنا يبرز السؤال :هل هناك حاجة
إلى سيادة الدول؟
إذا كانت هناك حاجة لوجود الدولة،
فإن الحاجة لسيادة الدولة أمر قائم
ومطلوب ،فال تكون بال سيادة ،ولعل
هذا القول يشير بقوة إلى حقيقة أن
سيادة الدول ال تتجزأ .
وعلى الرغم من ذلك ،فإن انتهاك
سيادة الدولة شيء ،وانعدام الحاجة
إلى سيادة الدولة شيء آخر ،وإذا كانت
الحاجة إلى وجود نظام سياسي دولي
قائم على دول عدة  ،فإن سيادة هذه
الدول ال بد أن تكون قائمة ،وال بد من
وجود آلية تنظم العالقات بين الدول،
ويضع حدًا لتدخل كل دولة في شؤون
أي دولة أخرى ،إال في إطار ما يعترف به
القانون الدولي.
ه��ذا القانون مطلوب تطوره بما
يعكس تطور النظام الدولي سياسيًا
واقتصاديًا ،وأن ينعكس هذا التطور
في طريقة عمل مؤسساته القائمة .
إال أن ما يجري اليوم ،من تطورات
وأح����داث ،ن�لاح��ظ خاللها أن هناك
انتهاكات عديدة لسيادة الدول ،ونجد
أن دولة كبرى أو مجموعة دول بحكم
قوتها ونفوذها العسكري واالقتصادي
تتحكم بمصير دولة أو دول عدة أو حتى
بمصير دول العالم قاطبة ،كما تتحكم
بمنظماته المجتمع الدولي ومؤسساته
السياسية.
وفي مواجهة هذا الواقع المأزوم
للعالم تعمل دول في المقابل على
إيجاد تحالفات وتكتالت سياسية
واقتصادية لحماية سيادتها وحماية
كياناتها من تحكم الدولة أو الدول
المهيمنة وهيمنتها وسيطرتها ..وهو
ما نشهده واقعيًا .
كيف أن الدول األوربية قد تسامت
على جراحها التاريخية وخالفاتها
واختالف أهدافها وعملت على إنشاء

االتحاد األورب��ي ،وكذلك فعلت الدول
األفريقية في االتحاد األفريقي ،وهو
م��ا تعمل ب��ه دول آسيوية وأمريكا
الالتينية .
ثورة االتصاالت وسيادة الدول:
على الرغم من أن العالم بات قرية
واحدة بفضل ثورة المعلومات وثورة
االتصاالت وتطورات التقنية والعلوم
واالكتشافات الحديثة التي أثرت على
حياة اإلنسان وعالقاته االجتماعية
وثقافاته بطرية متسارعة ،وبفضل
سرعة النقل التي تصل إلى كل مكان
في العالم متخطية الحدود والقيود .
إننا نشهد اليوم ثورة جديدة ،ثورة
المعلومات والتقنية يصعب فيها
التردد ،ثورة ال تعترف بحدود وال بقيود،
وال يمكن ألحد أن يتهرب منها ،وتصبح
سيادة الدولة معرضته لتحد جديد.
إن سيادة الدولة ال تتفق مع ما
يحدث من تطورات ،لكن هل تستطيع
أن تتخطاها؟! إن ما يجري اآلن يدفع
النظام العالمي ليتوافق مع اتجاه
ال��ت��ط��ورات الحديثة ،وه��و م��ا يدعو
دول العالم إلى أن تفكر بوضع أسس
ومبادئ تواكب المستجدات كي يتطور
النظام الدولي نحو قرية واحدة ،ويحقق
األم��ن واالستقرار لسكان المعمورة،
وتجد كل دولة في هذه القرية المكانة
التي تليق بها ،وتنتظم العالقات
الدولية القائمة على العدل والمساواة
بين دولها ومجتمعاتها وأفرادها.
فسيادة ال��دول��ة حاجة مطلوبة،
ل��ض��م��ان المحافظة ع��ل��ى اس��ت��ق��رار
العالم وحماية أمنه ،وإذا كان العالم
يتطور بطريقة تهدد ه��ذا الهدف،
ف��إن المطلوب من دول العالم وعي
مسؤوليتها للخروج من الواقع العالمي
المأزوم ،وصياغة مقاربة دولية موحدة
حول اآلث��ار الحالية والمرتقبة لجملة
ال��ت��ح��والت التكنولوجية العميقة
والمتسارعة التي يشهدها العالم
اليوم على مكنونات المجتمع الدولي
كافة ،وكذلك الحد من الفجوة الرقمية
التي تفصل بين البلدان المنتجة
لتكنولوجيات االتصال والمعلومات
الدول النامية .
إن��ن��ا ال��ي��وم ب��ح��اج��ة إل���ى ضبط
المفاهيم على المستوى العالمي
ومرجعية سياسية ثابتة في التعامل
الدولي ،وأن تسهم جميع ال��دول في
المنظومة الدولية في هذه المفاهيم
والقيم العالمية ،ألن ذل��ك سيؤدي
إلى المحافظة على سيادة الدولة في
ظل توازنات دولية جديدة غير التي
نراها اليوم ،إذ إن التاريخ لم ينته من
تفاعالته ،ولكل دول��ة من دول��ه دور
وفعل ووزن وحجم في هذه التوازنات .

ُ�سهيل ّ
ال�شعار

ً
أي عمل عظيمّ ،
البد له ّأوال من والدته داخل الرأس على شكل أفكار
وومضات..
ّ
ً
من رقي
وإذا فكرنا قليال بإنجازات الحضارات ،وما وصلت إليه
البشرية ّ
ّ
ّ
بإجالل واحترام ،أمام المفكرين الشرفاء،
وتطور ،فال ّبد لنا من الوقوف
ٍ
والمبدعين العظماء.
أولئك الذين آمنوا بالفكر والخلق المبدع المسنود بالعمل المتواصل،
ّ
والسهر الطويل على رعاية وتهذيب أفكارهم قبل والدتها على الورق
وعلى أرض الواقع.
فقد كانت الكهرباء يومًا ما فكرة في رأس أديسون ،ونتيجة لعمله
المتواصل على تلك الفكرة التي آمن بها وسعى لتحقيقها حصدت
الحضارة مكافأة ال ّ
تقدر بثمن.
ً
ّ وكانت الطائرة يومًا ما خياال وص��ورًا في رؤوس بعض الحالمين
الشجعان ،وبفضل تصميمهم ،واندفاعهم وإيمانهم الكبير والعميق
بتلك األح�لام ،كانت الطائرة التي ننعم بها اليوم ،والتي اختصرت
المسافاتّ ،
وقصرت الوقت.
ّأما ما ّ
يخص اإلبداع الروائي ،فكان نصيبنا عظيمًا من روائيين حرقوا
شموع أرواحهم في سبيل الكتابة ،فكانت «البؤساء» ،وكانت «األم»،
وكانت «الشيخ والبحر» ...كل ذلك بدأ بفكرة ،أو أفكار صغيرة ،جمعها
ُ
أصحابها ليبنوا بها قصورهم اإلبداعية ،كما تجمع الحجارة الكبيرة لبناء
القالع وإشادة ناطحات ّ
السحاب.
ألم تكن شجرة النخيل يومًا بذرة صغيرة؟!
والتماسيح والديناصورات بيوضًا ناعمة؟
والفيل والجمل والزرافة مخلوقات رضيعة ،وضعيفة؟
والنسور فراخًا من غير ريش؟!
ّ
ّ
وليس النهر سوى اجتماع السواقي ،وليست الجبال إال تكاثف
ً
ّ
الحصى مع التراب ،وليس الوصول إال جهدًا متواصال مقرونًا بإرادة من
حديد.
إن مفتاح أي عمل إبداعي ليس سوى صور وخياالت ،وومضات وبروق،
ّ
وما على اليد والقلم إال اصطيادها وتوثيقها في الورق ،وما يجعل األفكار
ّ
تتحقق على أرض الواقع هو اإليمان بها ،والعمل عليها ليل نهار..
ّ
لكن أن أحلم وأفكر شيء ..وأن أسعى إلى تحقيق ما أحلم به شيء آخر..
ّ
ّ
فكر ّ
بحرية وشجاعة استطاع
فليس كل َم ْن قال فعل ،وال كل َمن
ّ
تجسيد ما فكر فيه على أرض الواقع ،كما أنه ليس كل َمن رفرف بيديه
طار ،وال كل َمن طار ،صار له منقار.
ّ
والحلم الجميل ليس أقل قيمة من أي كنز أو ثروة ..فاألحالم قد تأتي
ّ
ّ
بالذهب والنجاح والعز ،في حين تبقى حياة الذين ال يحلمون إال بالحسد
ّ
ورفض الرأي اآلخر مستنقعًا آسنًا ال حركة فيه إال للبعوض وقفز الضفادع.
ّ
يتحدثون
كثيرون من الناس يملكون الماليين ،ونجدهم ال
ّ
والسفاهة الناجمة عن ّقلة عقولهم وصغر نفوسهم ،إنّ
إال عن الرخص ّ
ّ
ّ
تفكيرهم بالحياة سطحي وبسيط ،وفقير ،رغم أنهم ال يأكلون إال اللحم،
ّ
وال يشربون إال العسل.
-2ّ
ّ
إن األح�لام ال تتحقق إال إذا آمنا بها ،ووصلناها بالعمل الدائم
والمستمر ،والعمل العظيم ّ
البد أنه ناجم عن حلم أعظم ،والحلم الجميل
ّ
المحمل بالمطر البرق والرعد،
قد يجذب حلمًا أجمل ..مثلما يجذب الغيم
ّ
ومثلما تستقطب القمم العالية العقبان والنسور.
ّ
ويحس بها داخل رأسه وحسب ،بل
والمبدع األصيل ال يرى أفكاره
ّ
يمسكها بأعصابه ،ويخلطها مع دمه ،وال يدعها تفر أو تهرب من بين
ّ
فيدونها ويعمل على تقليمها وتشذيبها وتهذيبهاّ ،
يربيها
أصابعه،
حتى تكبر لتصبح ناضجة ،واعية بذاتها ،وق��ادرة على االعتماد على
نفسها بعد خروجها من رأس الكاتب إلى رؤوس اآلخرين.
كما األشجار تمامًا..
التي يزرعها الفالح بذارًا وشتالت ضعيفة..
فيرعاها ويسقيها ويحميها من غدر الجرذان ونخر ّ
السوس ،حتى
ّ
ّ
واشتد عودها ،وتصلب عمودها الفقري ،وقسا جذعها
إذا كبرت وقويت،
وأغصانها ،أصبحت عندها قادرة على حماية نفسها بنفسها من ذباب
الطرق وديدان األرض ،ومواجهة العواصف والرعود بثقة وصبر ،وعزيمة
ّ
ّ
ال تكل ،وال تمل..
ٌّ
وكل يحصد ما يزرعّ ..
ّ
فمن يزرع البصل والشوك ،ال يمكنه أن يأمل أن يجني الورود أو يحصد
القمح والزيتون.
َ
يسق زهرة ذابلة كل يوم ،ال بد أن يستيقظ على عطرها ذات
ومن
ِ
صباح..
ّ
وال تبدو الجبال عالية ،إال ألننا ننظر إليها من السفوح وقعر
الوديان ،فاإلنسان ّ
كالسفينة ،وما نفع السفن إذا بقيت حبيسة الخلجان
والشواطئ؟!
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النقدية في ضوء تذوق ّ
الممارسة ّ
الشعر وتحليله
�أحمد علي حم ّمد
ُّ
ّ
التذوق باشتراطات يبعث عليها
يستقل
ُ َّ
ُ
التواصل والتفاعل اللذان َي ْحدثان عادة بين
ُ
النتاجات األدبية الحية وقرائهاّ ،أما التحليل
ٌ
وإدراك المقاصد
فمنوط باإلفهام واالستيعاب
ِ
ُ
األدب
نتاجات
والمغازي التي ترمي إليها
ِ
ُ
األصيلة.
ُ
ٌ
ُ
أظهرها قدرة
للتذوق سبل عدة للتحقق،
النتاج األدبي على التخييل ،ذلك ّأن الخيال الذي
ّ
ّ
بشيء ما لم
يولد الصورة في النص األدبي ليس
ٍ
َ
ْ
يتسرب إلى نفس القارئ ُليحدث أثرًا تخييليًا،
ّ
ي��ك��ون رص��ي��دًا ل��دي��ه يسعفه على التفاعل
ّ
والتواصل ،أي ّ
إن القدرة الخيالية في النص،
تتحول إلى رصيد تخييلي في نفس المتلقي،
َ
ُ
ّ ُ
أداء
ليبلغ التفاعل مداه ،وعليه
إذا عجز النص عن َِ
ً
الوظيفة استحال شكال ميتًا لفقدانه قوة
هذه
ِ
ّ
المكينة
التخييل والتأثير ،واألصل في النصوص
ِ
في باب ّ
الفن ُ
وظيفة تخييلية في األساس،
أداء
ٍ
َ
َ ْ ُ ُ
ّ
وإال فكيف يحدث ما نسميه التفاعل بين النص
وال��ق��ارئ ،والطريف ّأن القوة التخييلية التي
ّ
تبثها النصوص األصيلة في نفوس قرائها ،ال
َ
َ
يمكن أن تبلغ غايتها ٌمن دون طاقات عاطفية،
ُ ٌ
عاطفة ،من أجل
ومحال أن تنهض صورة من دون
ٍ
ُ
ذلك كان التخييل ممزوجًا بالتعاطف شرطًا من
ّ
التذوق.
شروط
ّ
ٌ
التذوق األدبي إذن ضرب من التفاعل يبلغه
المتلقي بطريق التخييل ،يرمي في آخر األمر
ّ
إلى الشعور بالل ُذة والمتعة ،وهو أقصى ما ترمي
اآلداب ّ
ٌ
ُ
واالستمتاع
ومعلوم ّأن التلذذ
الحية،
إليه
َ
مسألتان لصيقتان بالوجدان ،وهما يسدان حاجة
اإلنسان على الدوام إلى الجمال ،ال بل ّ
إن األدب
ُ ّ
ٌ
غايات َكثيرة منها بلوغ اللذة ،وكما ّأن الغذاء
له
ُّ
يسد حاجة ٌ اإلنسان في العيش ،وهو من جهة
ثانية منوط بضرب من االلتذاذ ،كذلك األدب
يحقق لذة تنتشي بها ال��روح ،ويتفتق عنها
شعور سام يفضي إلى لون من االرتياح الناجم
في األصل عن تحقق التوازن بين عجز الوسيلة
في تحقيق المرام ،والقدرة على الظفر بالحاجة
بطريق التخييل ،ومن هذه الجهة قيل َّ
إن الحاجة
إلى الفنون عامة واآلداب خاصة ستنتفي إذا ما
بلغت المجتمعات البشرية قمة توازنها ،وهذه
أي حالَّ ،
المرحلة لن تتحقق على ِّ
ألن الحاجات
في تزايد مستمر ،والوسائل في عجز دائم ،لذا
ستبقى اآلداب تفعل فعلها في تحقيق ذلك
الضرب من التوازن.
ُ
ٌ
فإجراء عقلي لتحقيق
ّأما التحليل األدب��ي
الفهم ،وهو مع التركيب يمثالن طريقة متكاملة
من طرائق البحث لبلوغ المعرفة ،والنتاج األدبي
َّ
عامة يستوجب التحليل  :أي تفكيك النص
إلى أج��زاء أو وح��دات إلدراك العالقات الناظمة
بينها ،بغية الفهم العميق ،والتحليل بحاجة إلى
التركيب ،إذ ليس هنالك تحليل من دون تركيب،
ّ
ألن الفهم ال يتحقق إال من خاللهما مجتمعين،
ّ
َّ
والواقع أن الممارسة النقدية تقع في ثالثة
اتجاهات أساسية في تذوق النتاجات الشعرية
وتحليلها :األول يكون فيه التحليل شرطًا من
شروط التذوق ،ومثال ذلك بيت المرئ القيس
في معلقته المشهورة إذ يقول:
َ
َ َْ
ومنزل
بيب
ِقفا نب ِك ّمن ذكرى َّح ٍ
ِ
فحومل
خول
ِ
بسقط اللوى بين الد ِ
ّ
صحيح ّأن الشاهد هنا بيت مفرد ،ولكنه من
ُ
ٌ
ُ
ٌ
ٌ
مركب ،لذا كان تفكيكه
نصي
حيث ًالبنية شكل
ضرورة للوقوف على عالقات باطنية تسعف على

فهمه فهمًا عميقًا ،ومن هذه الناحية يمكن
ّ
َّ
النظر إلى وحداته اللغوية بصورة منفصلة للكالم
ّ
على خواصها ،ومن ثمة النظر إلى العالقة التي
المجاورة ،وعليه تنهض
تنظمها بالوحدات
ً
ُ
ُ
الصيغة الفعلية ( قفا) وحدة لغوية ت ْح ِو ُج إلى
ّ
والداللية ،إذ ّ
النحوية ّ
ِّ
تكون من
خواصها
إدراك
ً
ً
ّ
ُ
منظور النحو جملة فعلية قوامها (فعل أمر +

تستلزم
فاعل ) ،وهذه الجملة طلبية إنشائية
ُ
جوابًا ،ومن ناحية ثانية تتأسس عليها حركية
ّ
النص ،أي االبتداء بصيغة فعلية ،على اعتبار
ّ
منظور النحو حدثًا ُمقترنًا بزمن ،وعليه
الفعل من
ُ
ّ
انطوت الصيغة الفعلية التي ابتدأ بها الن ُص
ّ
اللي
على تضاد أفضى إلى ضرب من
التكامل الد ُ
ُ
َ
ُ
األمر من حيث ٌوظائف ُهٌ الداللية
من جهة ّأن فعل
ِ ُ
ُ
يحيل على اإلنشاء ،وبنيته زمانية حركية تفضي
َ
سمتان
لتجتمع في صيغة األمر هنا
إلى اإلخبار،
ِ
ُّ
 :اإلنشاء الذي هو ضد اإلخبار ،والحركية التي
ٌ
ُ
يستلزمها الحدث ،ومحال أن يكون هنالك حدث
اجتمع في الفعل
من دون إخبار ،من أجل ذلك
ُ
َ
ُ
ُ
واإلخبار ،ليتحقق فيه ُ مبدأ التضاد في
اإلنشاء
ّ
ِّ
الوحدة اللغوية
خاصية
هي
هذه
معانيه،
أدق
ٌ
بالوحدة
( قفا) ،وهي في الوقت نفسه مرتبطة
ٌ
عالقة
الثانية ( نبك) مورفولوجيًا ،لتتأسس
ُ
نحوية وداللية في وقت واحد بينهما ،إذ جملة
َ
ٌ
االنتباه في
جواب للطلب ،والذي يلفت
(نبك)
ُ
ُ
جماعة بمن فيهم
على
ه
إحالت
نبك)
(
فاعل
المتكلم ،أي نبك نحن ،في حين ُأ َ
خرج المتكلمُ
في الصيغة السابقة ( قفا) من حيز الفاعلين،
ُ
الكالم وهو ُ
ُ
اآلم��ر ،أي
دور
يضمره
ليلعب دورًا
ِ
ٌ
الذي يأمر صاحبيه بالوقوف ،وما هو مضمر من
ٌ
َ
ليكون هنالك
مشارك في الفعل،
جهة
الداللة ُ
ٌ
ٌ
ٌ
آمر وفاعل ،إذ ألف االثنين في قوله ( قفا) فاعل
ً
فاعال في الداللة ،ذلك ألنّ
في التركيب ،وليست
َ
الفاعل في ّ
الفاعل في التركيب
وراء
يقف
الداللة
ِ
ُ
ّ
 ،والفاعل من جهة الداللة أقوى من الفاعل في
ّ
التركيب ،ألنه هو الذي يأمر في تحقيق الفعل،
مما يشي باشتباك ّ
الداللة ،مع التركيب من جهة
َم ْن قام بالوقوف واآلمر بالوقوف ،ليكون هنالك
مستويان  :أمر الوقوف ،وتحقيق األمر ،وهذا في
ٌ
ضرب من المشاركة في إنجاز المعنى
واقع األمر
ُ
لصيغة
ال��ذي ع ّ��د فيه ام��رؤ القيس مخترعًا ُ ٍ
ّ
ّ
مشهورة في ابتداء القصيد ،فقيل  :إنه أول من
وقف واستوقف وبكى واستبكى.
ّ
النص ُ
شبه الجملة (
والوحدة الثالثة في
ّ
تشرب معنى
من ذكرى) وحرف الجر(من) هنا
حرف الجر (على) ،فقال الجوهري في الصحاح
 »:بكيته وبكيت عليه واحد « بمعنى يتعدى
الفعل (بكى) ُعنده بنفسه وبحرف الجر (على)،
ّ
الن ُص اآلنف فقد ّ
تعدى فيه الفعل بكى بـ
أما
ُ
(من) ،وهذا أدخل في باب التشريب كما قلت ،ثم
قال ( :حبيب ومنزل)ّ ،
َ
المنزل
الحبيب على
فقدم
ُِ
ّ
ّ
بالنفس ،ألنه ُ
أقرب ،فجاء التقديم
لصلة الحبيب
ّ
ُُ
بغرض التخصيصّ ،
وأما قوله (ٌ :بسقط اللوى بين
ّ
الدخول فحومل ) ففيه إش��ارة ُ
إلى
غير
معينة ُ
الحبيبّ ،
ُ
والسقط
موضع المنزل الذي كان سكنه
ُّ
الرمل ومنقطعه ،وهو ليس مكانًا ،بل
ُمستدق
ِ
صفة للفضاء الذي ُبني فيه المنزل ،وقد اعتاد
َ
ُ
ابتناء بيويتهم فيما يكون مستدقًا أو
األعراب
صلبًا من األرض ،لتكون أكثر ثباتًا واستقرارًا ،ثم
قال «بين ّ
الدخول فحومل» وليس في ذلك ُتحديد
البينية تشي
دقيق لمكان المنزل لقوله «بين»؛ إذ
ٌ
بفضاء واسع ،وفي قوله « فحومل» خالف ،قال

األصمعي»:فقوله بين ّ
الدخول فحومل» خطأ ال
ُ َ
ّ
يجوز؛ إال بواو «وحومل» ،ألنه ال يجوز أن يقال :
ّ
رأيت فالنًا بين زيد فعمرو ،وإنما ُيقال :وعمرو.
وقال غيره  :يجوز فحومل كما ُيقالُ :مطرنا بين
ّ
الكوفة فالبصرةّ ،فكأنه قال إلى البصرةً.
وواضح هنا أن التحليل أدى ُوظيفة معرفية
ُ
ّ
النصية في الشاهد،
العالقات
انطوت عليها
منها ما يتصل بالبنية التركيبية للكالم ،ومنها
ّ
ما يتصل بالبنية ّ
وهذا كله ُيفضي إلى
الداللية،
َ
َّ
لون من التذوق والتفاعل ،ومن ثم إدراك التناغم
ّ
ُ
المكونة للنص ،مما يحقق
والتكامل في البنى ٌ
َ
ٌ
لذة الفهم وهي لذة عقلية ممزوجة بلذة روحية
ووجدانية تصدر عن إدراك الجمال فيما نجم
ّ
عن اشتراك سائر ُ
البنى المكونة للنص في أداء
َ ُ
وظيفة جمالية  ،تثري اإلحساس وتلهب الشعور
ّ
ً
أوال ،ومن ثم بروز ّ
الداللة على نحو
بروعة اللغة
ً
يعين المقصود فيها ثانيًا ،وأحيانا يكشف
التحليل في بعض النصوص معنى غير صحيح،
فيتقدم التذوق ليشدها إلى دائرة القبول ،كقول
زهير بن أبي سلمى المشهور:
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب
تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم
لو حللنا المعنى في ه��ذا الشاهد؛ أي
عرضناها للعقل والمنطق ظهر خطؤه واضحًا مع
أنه من الشواهد المشهورة ،أي إن المعنى لم يزد
فيه قائله عن تشبيه الموت بناقة عمياء تتخبط
الناس فمن أصابته قتلته ومن أخطأته يعمر
إلى أن يبلغ الهرم ،وهذا المعنى غير صحيح ،ألن
الموت بحسب التعاليم الدينية أجل ال يتقدم
وال يتأخر ،ومع ذلك حاز البيت شهرة واسعة مع
أن معناه ليس صحيحًا ،والسبب فيما أظن أن
المعنى صادق غير صحيح ،صادق ألن قائله ظهر
قبل اإلسالم ،وقد عبر في حدود وعيه عن حقيقة
الموت ،ولكنه لم يصب الحقيقة ،وفي هذه الحال
يتقدم الصدق الفني على الصحة والصواب في
الشعر.
ُ
ُ
والثاني  :يتحقق فيه التذوق والتفاعل من
دون الحاجة إلى التحليل ،ومثال ذلك قول إيليا
أبي ماضي:
ُروحي ّالتي باألمس كانت ُ
ترتع
ِ
َ
مراء
في الغاب مثل
ِ
الظبية الق ِ
ن��واة ال��ص��ورة هنا كلمة ( روح���ي) ومن
ّ
ُ
حال أن يأتي التحليل النصي بمعرفة تبين
الم
َ
َ
ّ
ماهية الروح أو كنهها ،ألن الروح ٌّ
سر من أسرار
ِ
الخالق األج��ل ،استودعها في خلقه ثم كتم
سرها عنهم ،من أجل ذلك إذا ما ّ
َّ
الباحث
عرض
ٌ
َ
الصورة للتحليل لم تتأت عن ذلك الفعل نتيجة
ُ
مثل هذا
يقبلها المنطق ُ ،واألصل في ُم
ِ
دارسة ِ
الشاهد تسليط الضوء على رصيد الصورة
ِ
ٌ
كاف
أمر
وهو
العاطفية،
ها
وطاقات
التخييلي
ٍ
ِ
التفاعل والتذوق ،فمن هذه الجهة نجد
ّلتحقق َ ِ
يحيل
بيضاء
أي
قمراء
بظبية
الروح
أن تشبيه
َ
طالقة روح الشاعر ،وهذا أمر يبعث المتعة
على ّ َ
ّ
والمسرة في النفس ،ويفضي في الوقت نفسه
إل��ى جانب جمالي ُيغنى اإلح��س َ
��اس ُويذكي
الشعور بالمتعة ،ذلك ّ
ألن الصورة هنا ال تريد
َ
أكثر من إضفاء صفات الجمال والطالقة والبياض
ٌ
على روح الشاعر وهذا شيء جميل ممتع.
ومن ذلك قول إبراهيم ناجي:
يا فؤداي َرح َم ُ
الله َالهوى
ِ
خيال ف َهوى
من
كان صرحًا
ٍ
ففي قوله ( رحم الله الهوى) يكمن الجمال،

ّ
ألن الرحمة في هذا الموضع أمر طريف وممتع ،وال
ّ
ينتفع الدارس هنا بتحليل تلك الصورة ،ألنها ال
تفضي إلى معرفة ،ولكن رصيدها التخييلي يزف
للقارئ شعورًا ممتعًا وإحساسًا سارًا يضاعف من
تمكين القول الشعري في النفس.
ومثل ذلك قول أبي ريشة في وصف الطلل:
ُ
َ
ُ
أشباح ُه
الوهم
هنا ينفض
ُ
ُ
وينتحر الموت في يأسه
انظر كيف جعل للوهم أشباحًا ينفضها في
ّ
الموت منتحرًا في يأسه ،وهذا
الطلل ،ثم جعل
ً
ّ
ّ
كله إنما يترك في النفس شعورًا جميال ،ويبعث
ْ
فيها إحساسًا ممتعًا ،وهو أمر ال ُيح ِو ُج إلى تحليل
َ
ّ
الصورة ،ألنها واضحة جلية ال غموض فيها ،وهي
ّ
ّ
بعدئذ تتسلل إلى النفس دونما جهد ،وهذا إنما
يدخل تحت باب التذوق والتفاعل الذي يبلغه
ُ
القارئ من دون تحليل وتركيب.
ً
ُ
ّ والثالث  :أن يكون التحليل وسيلة لقبول
ُ
التذوق من دون ّ
تأول المعنى
الشعر ،فيتعذر
وإدراك المقاصد ،فمن ذلك قول أبي تمام:
َ َ
الم فأنني
ال تسقني ماء الم ٌّ ِ
ُ
َ
ُ
صب قد استعذبت ماء بكائي
ُ
ّ
إذ استنكر بعض النقاد قوله « ماء المالم»،
ماء له ،بيد أنّ
ماء وهو ال َ
فقيل كيف جعل للمالم ً
أبا تمام َ
نفس ُه قد عمد إلى شيء من المقايسة
ّ
المنطقية مدافعًا عن تعبيره ،فذكر أن للذل
جناحًا في قوله تعالى «واخفض لهما جناح الذل
من الرحمة» ،فكيف ال يكون للمالم م ٌ
��اء ،وهذا
ً
ضرب من المجاز ،وهو أمر يستلزم معرفة بضروب
ُ
يكون التحليل من هذه
المجاز لفهمه ً ،ومن ثم ّ
الناحية وسيلة لقبول الشعر ،فنحن عمليًا ال
َ
المقصود من دون معرفة الجانب المجازي
نفهم
في الشعر ،ولهذا يتعذر التفاعل من دون
المعرفة البالغية بهذا الضرب من االستخدام،
وهو أمر ال يتم إال بطريق تحليل األسلوب ومعرفة
مؤداه البالغي.
ومن ذلك أيضًا قول المتنبي في رث��اء أم
الدولة:
سيف ُ
ُ ٌ
خالقنا َحنوط
الله
صالة
ِ
ُ َ ّ
المكف ِن بالجمال
على الوجه
ّ
ّ
فقال قوم من النقاد إنه من باب سوء األدب
َ
الدراسات
أن يذكر جمال الميتة ،بيد ّأن انفتاح
ِ
األدبية على المناحي الفلسفية والجمالية أتاح
َ
موقع القبول في
لمثل ه��ذا الشاهد أن يقع
ّ
النفس؛ إذ ليس المقصود هنا الجمال الممتع،
َ
أو السار ،بل أراد الجمال الجليل والرائع ،وهو أمر
يتسق مع الداللة الحقيقية للموقف الشعوري
الذي يجسده الشاهد.
ومن أمثلة اتساق الداللة مع التركيب اللغوي
وهو أمر يحوج إلى تحليل البنية اللغوية ومن ثم
اللجوء إلى التأويل قول علية بنت المهدي:
َ
المـاء ُ
المدامـا
ألبس
ِ
َ
واسقني حتى أنامـا
		
ْ
ّ
وأفض جودك في النا
س تكن فيهم إمامـا
		
لعن الله أخا البخـ
ّ
ـل وإن صلى وصاما
		
تتمثل في هذا الشاهد هواجس األنثى
وأحاسيها الرهيفة ،وقلقها ،وكينونيتها وسائر
ما تختص به ،لهذا يحسن قولها هنا أن ينهض
ُ
حجة أو سمة أدبية فارقة يمكن أن تظهر كثيرًا
البقية ......................ص22
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الموهبة وعناصر النقد األدبي
غ�سان غنيم

أرسطو

ت .س .إيليوت

أدونيس

ٌ
النقد كان يعني لدى أرسطو إقامة العدالة ،حين استخدم المتجددة .وهذا بعض من مهمة النقد والنقاد؛ أن يبحثوا عن الال
اللفظة ليحيل إلى القرار القضائي الذي ّ
ضمنها المؤلف ّ
يبت في أمر خصومة ما .محدود من الدالالت التي َّ
نصه ،أو أن يبحثوا عن
ُ
ولكن «النقد» سرعان ما اكتسب معنى «دراسة النصوص األدبية» الالمحدود من الدالالت التي جهلها المؤلف ،البحث عن مقصدية
ّ
في العصر الهيلني ،وقد
استمر في عصر النهضة يحيل إلى نشاط الناص وعن مقصودية النص ،عما كان المؤلف يريد قوله أو عما
ً
النحاة في تعاملهم مع النصوص األدبية القديمة ،وهكذا صار قاله فعال كل ذلك باإلحالة على نسقه السياقي ،دونما إغفال
النقد دراسة لمثل هذا النصوص ،ليتحول فيما بعد إلى إجراء له لألنساق الحضارية والحياتية والمعرفية التي أنتجت النص ..ومن
قوانينه الخاصة به،
ومشروعية تتعامل مع النصوص األدبية وفق هنا يمكن قراءة النص على أنه قابل للتأويل بشكل غير محدود،
ٍ
مناهج وأصول هدفت إلى الوصول إلى حقائق النصوص ،وفهم بينما قد يقدمه مؤلفه على أنه ذو داللة واحدة أرادها ،وليس هذا
أبعادها الجمالية والموضوعية :كيف نقرأ النص؟ كيف نفهمه بملزم للناقد ،وال ينبغي له االلتزام..
حين نقرؤه؟ كيف نعالجه ونتناوله ونتذوقه حين نقاربه؟ هل
فالقراءة األدبية ليس لها حدود معينة تنتهي عندها ،وال
نحن قادرون على رؤية داللته حقًا؟ هل يمكن االكتفاء بانطباع ينبغي الوقوف عند احتمال واحد حول النص المقروء؛ فالنص
أو مالحظة عابرة؟ هل يمكن االكتفاء بأحكام مبتسرة أو مالحظات احتمال متعدد يحكم قراءته االتساق النصي ،وتماسكه ،بحيث ال
مفككة ومبعثرة ،ثم نحكم بجودة العمل أو برداءته؟
يدفع القراءة إلى مجازفة تأويلية بعيدة.
كل هذه أسئلة مشروعة في سياق ممارستنا للعملية النقدية،
بقي أن نقف عند مسألة المناهج النقدية الحديثة ..وهي
ولكن من يقطع بأن الناقد أو الدارس قد فهم حرفيًا أو تابع بدقة الشك أدوات إجرائية مهمة في التعامل مع النصوص األدبية..
كبيرة ما قاله المبدع؟ .وهل استطاع أن يصل بدقة وأمانة إلى
لكن يجب أال ننسى أبدًا أن هذه النظريات والمناهج واألسس
ً
هي ُ
قصدية العمل؟ وهذا ما نفاه أمبيرتو إيكو مثال..
بنت سياق فلسفي وحضاري ومعرفي ،ال ينفصم عن سياق
ُ
يقوم الناقد األدبي بوضع النصوص تحت عدسة ِّ
واستيراد مثل
مكبرة للفحص حياة منتجيها ،وعن نسقهم المعرفي والحضاري.
بدقة كبيرة ما قاله المبدع ،وكيف قاله .ولتسجيل ما خفي من هذه النظريات لتطبيقها تطبيقًا تامًا على إنتاجها األدبي ،قد ال
دقائق ودالالت ،سعى مبدع العمل أو لم َ
يسع إلى سترها وتعميتها ،يتوافق مع السياق المعرفي الحضاري والتاريخي لدينا.
ً
عال قراءات متعددة ،يسعى الناقد بما
وقديمًا أشار الناقد الدكتور محمد مندور ،وهو الذي درس في
نص ٍ
وهذا ما يعطي لكل ٍ
يمتلك من معطيات معرفية ومناهج إلى تأويالت وتحليالت من الغرب وحمل معطيات الحضارة الغربية ـ في جانبها األدبي ـ إلى
زوايا مختلفةّ ..
ضرورة (أن نكون من الفطنة بحيث ال نحاول أن ِّ
تجدد النص وتعطيه حياة جديدة.
نطبق [على أدبنا]
ألداب غير آدابنا )...في الميزان الجديد
فالنقد بهذه المثابة ،إجراء تقني يحاول تأويل النصوص ،آراء األوربيين ،وقد صاغوها
ٍ
َ
وق��ول ما لم ُي ُ
وفهم ما بين السطور وخلفها،
كتب في النص ،ص  .141إذًا ما العمل..؟ هل نهمل مثل هذه النظريات ،ونعيش
وتثبيت ما لم يقله وأوحى به وخبأه خلف أبنية وسطور .كما يحاول على ما أعطانا الله من فضله في المعرفة والثقافة والنظر النقدي..؟!
الكشف عن جماليات هذه النصوص وآليات كتابتها الفنية
إن األمر األكثر جدوى من ـ وجهة نظري ـ أن يصار إلى اإلفادة
والتقنية .والنصوص األدبية زلقة عصية على االصطياد السهل من معطيات النقد الغربي ،وأساليبه ،ومناهجه ،شريطة أن تقوم
َّ
ُّ
حي ْ
رت الدارسين والفالسفة ،ممن َّ
َّ
تصدوا لها بالدرس والفحص منذ االستفادة على تمثل هذه المعطيات ،واألساليب والمناهج تمثل
زمن بعيد ،وهذا ما جعل بعض الفالسفة «أفالطون» يقفون موقفًا القادر على الهضم ـ ليصار إلى خلق تركيب يتوافق مع السيرورة
عدائيًا تجاه الكتابة األدبية ،لما وجدوا فيها من نشوز على القوننة الحضارية والمعرفية واألدبية التي ُّ
تخصنا.
ٌ
والتنميط والتصنيف؛ وهي إجراءات أولع بها الفالسفة على ّ
مر
م��وت« ،ألن الحياة ال تنام في منازل
فما معادة الجديد ،إال
ّ
الكلي واالنمحاء به نوع من االستالب
العصور ..فتصدى النقاد لهذه المهمة ـ وكانوا أنفسهم يظلمون األمس» وربما يكون في قبوله
ُ
ـ فالنصوص األدبية ـ بشكل عام ـ
تغيب عن كثير منها المباشرة .الذي ال تقبله األمم الحية القوية ،ونحن هكذا..
َّ
والوضوح ،بل تكاد تكون في الطرف اآلخر من هذين المفهومين،
إن الناقد المصيب ،من يمتلك الحس النقدي ،والموهبة
ّ
فتحمل سطورها أشياء ال تقال ..أو تقال بأشكال غير مألوفة ،والحساسية الالزمة للتعامل مع النصوص ،باإلضافة إلى المعرفة
وتميل لغتها في نماذجها العليا نحو االنزياح ،واإلدهاش ،والجدة والثقافة الموسوعية ،مع فهم للمناهج النقدية المعاصرة،
والطزاجة ،مما يجعلها عرضة للقراءات المتعددة ،والتأويالت وللمدارس النقدية ..وأساليبها وإجراءاتها ،وتمثل كل ذلك في

نبيل سليمان
ذات فاعلة ال تقوم على مجرد االسترجاع والتكرار واالستعادة
التكوينية ،بثقافة ودراسة موسوعية ،ومعرفة باألصول والمناهج
والقواعد واألساليب مع تمثل حقيقي لها.
ولكن ثمة من يمتلك القواعد واألصول والمناهج والمعرفة
أيضًا ،ولكنه ال يمتلك التركيبة والتكوين واالستعداد ،مما ينتج
ناقدًا مدرسيًا أو أقرب إليه.
واإلبداع األدبي نتاج نفوس حساسة ،تطفر باإلحساس الرهيف،
وتتلقى مثيرات الحياة بأعصاب كأوتار القوس أو كأوتار الكمان،
وتحتاج إلى نفوس تشابهها إلى ٍّ
حد بعيد ،لتتفاعل وتتعامل مع
ما تنتج ،ولعل أكثر المؤهلين لذلك ،هم النقاد بفئتهم األولى.
ألن أغلبهم مبدع ،لم َ
يسع إلى استكمال دروب اإلبداع لغلبة العقل
النقدي ،فهو أدرى ـ وهذه الحال ـ بآليات اإلبداع ألنه ّ
مر بتجارب
اإلبداع واكتوى بنارها ،وعرف حاالتها ومخاضاتها ..فأضحى عالمًا
بمكتنزات اإلبداع وخفايا الجمال المختزن في لغته الباحثة عن
الجمال والحق ،وق��ادرًا على الغوص وراء مغائر الوجدان األكثر
عتمة وشحوبًا ،وال يفوتنا أن نشير إلى أن بعضهم قد استطاع أن
ّ
ُّ
والتميز
قدر ْت على الموازنة
يجمع إلى النقد حالة إبداع متوهجةِ ،
في الفعاليتين كليهما؛ كحال «ت .س .إيليوت ،وأمبيرتو إيكو،
وأدونيس ونبيل سليمان» ،وغيرهم كثير..
ُّ
ّ
نحسن تمثل ما نأخذ ليصبح جزءًا منا ،رافدًا ألصالتنا
المهم أن ِ
ْ
ومن المهم أيضًا أن ندرك أن مهمة النقد ليست وضع معادالت
تشبه المعادالت الرياضية المستحيلة الحل ..أو المعادالت الفلكية
المعقدة أو المعادالت الكيميائية الممتدة.
َّ
فما الذي يعني ،إال الناس األكثر تخصصًا ،أن يتحدث كيميائي
لساعات عن تركيب العسل الكيميائية من دون أن يجعلنا نتذوقه؟!
إن الجوهر الحقيقي للنقد يكمن في دراسة النصوص األدبية
من حيث تكوينها ،ومن حيث هي أجناس متمايزة لها خواص
ليست نهائية ،ولكنها ّ
تميزها ،من دون أن نغفل مشروعية
استفادتها من أجناس أخرى ،فهي من حقل واحد.
ودراسة نواحي الجمال واإلدهاش واإلبداع ،وإبرازها من دون
فصل ذلك عن الداللة وهي مفهوم أوسع وأشمل من المعنى
ِ
فالداللة ،ال تعني المقولة الفكرية التي تتخلل النص األدبي ،بل
تتسع لتشمل آليات التفكير لدى المبدع ،أو لدى الشخصيات ،أو
في العصر المنتج للنص ..ودراسة الكيفية التي تضافرت بها هذه
العناصر جميعها إلنتاج نص قادر على اإلمتاع واإلدهاش ،وتحليل
الحياة ،واألحداث عبر رؤيا ما ،ومنح المتلقي القدرة على رؤية ما لم
ُينتبه إلى وجوده ،إلغناء كيانه اإلنساني ووجوده الخالد.
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في الوعي الجمعي ()1
أساطير وحكايات شعبية

محمد خالد رمضان
شاعر الطبيعة
والجمال

حممد جا�سم احلميدي
( )1
كل مكان له أسطورة يحملها الناس،
وي��ع��ي��ش��ون عليها زادًا يرضيهم عن
أنفسهم أو يصرفهم عنها ،تمدحهم
األسطورة أو ّ
تذمهم ،وهي في كل األحوال
ّ
تحدد هويتهم ،وتكشف خصوصيتهم،
ّ
وتبين أهم مزاياهم حتى لو كانت تلك
المزايا سلبية؛ بل كثيرًا ما تكون المالحم أو
األساطير نصرًا ساحقًا ،أو هزيمة ساحقة،
نهوضًا نوعيًا ،أو سقوطًا نوعيًا!..
ّ
ال يكون المكان خارج نفسه إال إذا كان
من دون أسطورة ،وال يكون المكان من دون
ّ
أسطورة إال إذا كان خاليًا من السكان؛ بل
حتى المكان الخالي من السكان يبتكرون له
أسطورة ،ربما عن أسباب خلوه من السكان،
وهكذا يطاردنا المكان ،أو تطاردنا القداسة،
أو النجاسة ،أو الخوف حتى في األمكنة
الخالية م��ن البشر ،ألنها ع��ام��رة بسكان
آخرين!...
قد يحمل أصحاب المكان أساطير عدة
عن مكانهم ،وال تفترض األسطورة التي
يحملها المكان عن نفسه دائمًا محتوى
إيجابيًا ،فقد يكون المحتوى سلبيًا ،وقد
يكون مأخوذًا من زاوي��ة نظر مغايرة ،أو
مختلفة ،وقد ال تكون األسطورة معاصرة؛ بل
تاريخية ،وكونها قديمة قد ال يعني أنها
تاريخية ،لكنها مستمرة بمعنى الديمومة؛
أي ال تذكر التاريخ لمجرد تأريخيته ،وإنما
لتوكيد األسطورة التي لم تعد تنتمي إلى
ّ
الماضي إال بما يؤكد الحاضر!..
( )2
حين يتحدث بعضهم عن األسطورة،
ّ
إنما يقصدون الوهم ،أو الخرافة ،أو ما يغاير
الواقع ،أو القناع الذي ال يلبث أن يتغير...
ومع أن األسطورة تتضمن كل هذه ،فإنها
كمصطلح هي حكاية اآللهة ،أو حكايات
البطولة التي يقوم بها أبطال خارقون،
يتمكنون من خوض معارك مظفرة ضد كل
أشكال العنت والقوة والعماء والفوضى:
سواء أكانت طبيعية كالعواصف والرياح،
وال��م��ي��اه..أو ض��د المخلوقات ال��خ��ارق��ة ،أو
المخلوقات السحرية!..
األسطورة أقوى من الواقع غالبًا ،فهي
تتضمن اعتقادًا يمنحها ق��وة وسطوة،
وهي في كل األحوال»إمكانية» تجعل غير
الواقعي أكثر حضورًا من الواقع نفسه!..
وعندما تتحول الفكرة إل��ى»اع��ت��ق��اد» أو
إلى قوة ،أو إلى سلطة تصبح حقيقة ،وقد
ترسخت بأسطورة!..
ماهي األساطير التي تحملها الرقة عن
نفسها؟!
ال شك أن الرقة تحمل أساطير كثيرة عن
نفسها ،وللعثور عليها ال بد من البحث في
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أسعد عبود

ثنايا تواريخها الرسمية والشعبية ،ومن تلك
األساطير ،أسطورة سمعتها ّ
ودونتها حين
كنت أجمع الحكايات الشعبية الفراتية،
خاصة في محافظة الرقة ،وملخصها أن
مغوليًا التقى جمعًا من أهل الرقة عند تل
البيعة ،وكانوا هاربين من سيوف المغول
الذين ارتكبوا الفظاعات ،بعد أن اغتصبوا
ّ
ومثلوا بأهلها ،ونهبوا نفائسها ،وأحرقوا
عمائرها ...خاف المغولي الوحيد واألعزل
من السالح ،وهو يرى جمع الهاربين قادمًا
ّ
إليه ،وكاد أن يولي األدبار ،لوال أن القادمين
انهاروا عند قدميه حين وصلوه ،واسترحموه
على أنفسهم ،فترايع المغولي واسترجع
نفسه ،وقال لهم :اثبتوا في مكانكم ،وال
تتحركوا حتى أحضر سيفي ،وأعود ألذبحكم
جميعًا؛ ّ
وإياكم أن تهربوا!..
قال المغولي مقالته ليخيف الخائفين،
ّ
وليذعر المذعورين الذين ذل��وا للغريب
واستكانوا له ،ال يقاومونه ،ولو كان أعزل؛ بل
إنهم يذهلون عن أنفسهم وعنه ،فال يرون
الرجل الوحيد في ذله ،األعزل في عزلته ،إنما
ّ
يرونه جمعًا مسلحًا في قوته ،وهم بهذا
ال يرون الواقع الممثل بالوحيد األعزل ،إنما
يرون النموذج أو المثال الممثل بالجموع
المظفرة الفوضوية التي ال تنتهي!...
ال ي���رغ���ب ال��م��س��ح��وق ب��ال��ت��اري��خ؛
فالمنتصرون هم من يسجلونه ،ويشهدون
عليه ،لكنهم يسجلونه لكي ال ُيلدغ المؤمن
من جحر مرتين ،لكن الخوف يحجب العبرة!..
ّ
استخدمنا الماضي» ذل��وا» مع أننا حين
ننطلق من األسطورة يجب أن نقول :يذلون،
ويستكينون ،وي��ذه��ل��ون ..أي نستخدم
المضارع ألنه يدل على «العادة» هنا ،وليس
على الزمن الحاضر ،فقد أصبح هذا سلوكه
وديدنه في كل زمان ومكان!..
لقد ّ
تبين ل��ي أن ه��ذه األس��ط��ورة أو
الحكاية ليست ّ
رقية؛ بل هي حكاية عربية،
ّ
وهي موثقة لمؤرخ مشهور هو ابن األثير،

خيري الذهبي

يوردها األديب خيري الذهبي بأسلوبه ،وفي
كتابه :التدريب على الرعب ،كما يلي)1(:
يقول ابن األثير »:كان تتري سكران
قصير أعزل ،يمشي في ّ
ميا فارقين المهزومة
المستسلمة ،فطرق ب��اب مسجد ،فوجده
مشحونًا بالرجال المذعورين المهزومين
المرتجفين المستسلمين لقدرهم ،نظر
إليهم ،كانوا عشرات أو مئات ،المهم أن
المسجد ك��ان مشحونًا بهم ،وك��ان في
عودته من السكر أعزل ،فصرخ بهم التتري،
فركضوا يطلبون الرحمة ،فأمرهم باالستلقاء
ليذبحهم فاستلقوا يستعدون للذبح؛ بحث
عن سكين ،سيف ،نصل ،فلم يجد ،فأمرهم
بالبقاء هكذا حتى يعود بالسالح ،ويقول
اب��ن األثير :المرعب المؤسي ،أنهم ظلوا
مستلقين على األرض لم يحاولوا الدفاع ،لم
يحاولوا الهرب ،لم يحاولوا شيئًا ينتظرون
عودة ذابحهم ومعه سالح الذبح».
وك��م��ا ت�لاح��ظ إن ه���ذه ال��ح��ك��اي��ة ،أو
األسطورة ،أو الشائعة سواء حدثت أم لم
ّ
تحدث؛ فإنها تلخص نظرة العرب إلى
أنفسهم !..فالخوف هو الذي يجعلنا نخسر..
في هذا أو نحوه ،يقول السيد رئيس تحرير
صحيفة الثورة السابق أسعد عبود في
إحدى افتتاحياته« )2(:تعرضت أمتنا في
تاريخها الحديث لهزائم كثيرة قاسية،
واح���دة منها فقط ك��ان��ت بسبب نقص
االستعداد والتدريب مقترنًا بالوهم ،وهم
القوة والضعف والتهور والحسابات غير
الدقيقة ،هي حرب حزيران  ..1967وكل
ماعداها كان سببه تراجع الثقة بالنفس».
ـــــــــــ
التدريب على الرعب ـ خيري الذهبي
ص5
صحيفة الثورة (حذلقة قبول
العدو) ـ أسعد عبود ـ االثنين
2010/1/18العدد0141222

(س�������ؤال
ل����ق����ب����ل����ة
مستمرة) هي
ال��م��ج��م��وع��ة
ال���ش���ع���ري���ة
ال���س���ادس���ة
لألديب محمد
خالد رمضان،
وق���د ص���درت
ع��ن دار بعل
ف���ي دم��ش��ق،
وج������اءت في
م��ائ��ة صفحة
م����ن ال��ق��ط��ع
محمد خالد رمضان
ال��م��ت��وس��ط،
وت���ت���ض���م���ن
ً
ً
أربعة وثالثين عنوانا ،ونقرأ من العناوين الطويلة (بردى
ينساب في مجرى الزمن ،مالت إلى لحظة ساكنة ،غادة
الزبداني ومجدلية ب��ردى ،آالم تتسلل في الليل كحلم
ازرق )،وتغلب على هذه العناوين صفة المقطع الشعري،
أما العناوين القصيرة مثل( :إيماءات العشق ،لهفة زرقاء،
أسئلة الليلك ،دموع الصمت ،من بوح الزمن ،أسئلة األحرف)..
ً
فهي عناوين داللية ،وشاعرية موحية تعطي رونقا للعتبات
النصية..
ونلحظ في قصائد المجموعة افتتان الشاعر بسحر
الطبيعة؛ من بحر وسهل وجبل ،ومن شجر وزهر وطير ،تصبح
ً
مصدرا للصورة الفنية لديه على أساس من التعبير
الطبيعة
المجازي القائم على خيال المبدع ،فالخيال هو الملكة التي
ُّ
توجد الصورة الفنية وتشكلها ،وهو َأجل قوى اإلنسان ،كما
يقول كانط ،فالشاعر يعيد رسم الواقع أو العالم الخارجي،
وإذابة معطيات هذا العالم بقصد خلقها من جديد ،ويكشف
رؤيته للوجود وشعوره نحوه وفلسفته في الحياة ،كما يقول
صالح فضل في (بالغة الخطاب وعلم النص) ،كما أن التصوير
هو التعبير بالصور عن التجارب الشعورية التي يمر بها
الشاعر ،وأداة التصوير األلفاظ والعبارات ،والطبيعة مصدر
من مصادر الصورة الفنية عند محمد خالد رمضان الذي
يتأمل جمال صور الطبيعة بأرضها وسمائها ،بالطبيعة
الخالبة في منطقة الزبداني ،فهو يجمع في صوره الفنية بين
جمال الطبيعة وجمال المرأة في وصفها وتركيب صورتها؛ إذ
ً
وجد لها في شجرة الحور والصفصاف والورد الجوري ،معادال
رمزيًا ..ويقول( :هل مثل عينيك عين؟ /فوق صدرك /يونان
وسنير /يغني الجلنار /يا للون الوردي «على الرخام»)
ً
ويقول أيضا في القصيدة نفسها( :هل مثل قامتك
قامة؟ /الحور والصفصاف وهالليا /لك انسكاب الصفصاف
وهفهفته /أنت لغة الجوري /أرسلي زخات العتابا /في هذا
المساء الزبداني) ص53
فصورة المرأة وجمالها األنثوي في تالزم وارتباط بلوحة
الطبيعة ..الحية المعطاء ،وقد يجلب انتباه الشاعر من
الطيور واليمام الدمشقي وشحارير الصباح بغنائها وألحانها
البقية ......................ص22
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بعد أن ع ّزت أمن ّيته في الجليل:

تراب دمشق يحتضن الخليل
غالب خاليلي
إلى روح والدي خليل إبراهيم خاليلي الذي
توفاه الله في دمشق في  19حزيران  2012بعد
رحلة طويلة مع المرض.
د .غالب خاليلي
في ّ
المقيم بين
جو من الحزن الغامر واأللم
َ
الماليين من أهلينا منذ أكثر من سنة ،هتف ّ
إلي
ّ
اشتد
أخي الطبيبْ ،1أن سارع إلينا ،ألن المرض
بوالدنا خليل .ومع أنني أعرف أن والدي متعبٌ
ّ
ُ
منذ سنين ،وأن��ه تعثر وه��و يحاول أن يبقى
ً
ً
سنديانة شامخة ال تنحني لألعاصير ،إال أنني
ُ
ّ
الهم
فوجئت بالنداء المستغيث ،وأصابني فوق
ٌّ
غم عظيم.
يوم أصيب والدي ،في اليوم المشؤوم على
مدى الدهر العربي ،الخامس عشر من أي��ار،2
ّ
َ ّ ُ
تذك ُ
رت قوله ساعة هنأت ُه بدخوله العام الثمانين
َ
قبل أربعة أيام من ذلك التاريخ .وقتها قال لي
ً
متفائال :س��وف أمشي من جديد ،وسأعيش
ً
طويالّ .
جدي عثمان عاش حتى التسعين .ثم
َ
ً
ً
النكبة إلى
بأسى :لقد
أردف
أتى معنا شماال يوم ّ
لاّ
حدود لبنان ،ثم أبى إ أن يعود إلى الجش .3ماذا
كان جرى لو عدنا جميعًا معه ،وليس في الحياة
اليوم ما يبهج أو ّ
يسر؟4
الذكريات الطويل.
ّ عاد إلى ذاكرتي شريط ّ ُ
القوي يقف بعنفوانه
تذكرت والدي ذلك الشاب
ّ
وق��وام��ه الممشوق في أبهى حل ٍة في ساحة
المرجة الشهيرة (ساحة الشهداء) عام  1962وأنا
ابن سنتين أقف إلى جانبه ممسكًا بيده وسط
ً
المرج األخضر ،مميال رأسي الثقيلة نحو اليمين،
ّ
ّ
فيما أنظر مطمئنًا إلى نهر بردى الذي «يصفق
ّ
بالرحيق السلسل» ،5وإلى الفيحاء الغناء الرابضة
على سفح قاسيون ،التي تفوح منها رائحة الورد
الدمشقيّ ،
ويص ّعد منها عبق التاريخ.
ً
ُ
تذكرت والدي في مواقف كثيرة :مرة وأنا
ُ
اب��ن نحو أرب��ع سنين يرسلني إل��ى الفرن كي
َ
أشتري الخبز ،فأقطع بساتين جوبر الموحشة
وحدي ،وحينما ُّ
أحس بالخوف بين أشجار الحور
ّ
عقبي
والجوز ،أو بين الكالب الشاردة ،أنكص على
ّ
متوجسًا فأرى والدي خلفي ،فأطمئن وأمضي إلى
بغيتي .وعندما بلغت السابعة سار بي أبي إلى
ّ
ليسجلني في الصف األول عام
مدرسة اليازور
ً
 .1967وقتها كانت مدرستنا مليئة بالنازحين
من أهل الجوالن ،فتأخر افتتاح المدارس .أتذكر
بزهو في إعدادية المجيدل
وال��دي وهو يقف
ٍ
ّ
يحدثنا عن أبي فراس والمعري والمتنبي وأبي
تمام ،ويلقي علينا نحن طالب الصف السابع أروع
الشعر ،مما لم يعد يعرفه إال القلة من طالب هذه
ً
األيام .وحينما عاد منقوال إلى إعدادية أم الفحم
(في الحجاز) ،وكان قد عمل بها بعد إعدادية
ُ
الرامة بجرمانا منذ أكثر من عقدين ،رافقته
ُ
نجحت في
في دروس العربية والدين .وي��وم
امتحان الشهادة اإلعدادية متفوقًا ،عاد بي من
النيرب في حلب إلى دمشق كي أجري مقابلة مع
المذيعة نهاد تالوي .نقلة كبيرة حدثت بعدها؛
إذ زرنا ثانويتي ّ
أمية ويوسف العظمة وغيرهما،
حتى استقر بنا الحال في أهم مدرسة دمشقية
عريقة ،أال وهي ثانوية ابن خلدون .كانت حالي

مثل حال من انتقل إلى نيويورك .وقد
وقتها ً
ّ
التفت مرة إلى النافذة خلفي فإذا بي أرى أبي
ُ
ورائي ،مثل اليوم الذي سرت فيه في البساتين
الموحشة وحدي.
كم مشينا مخترقين بساتين الغوطة إلى
ساحة العباسيين فباب توما وباب شرقي ،ثم
ّ
عدنا ونحن نغني بحور الشعر أو نتدارس مسألة
ما في ضوء القمر .وكم مشينا إلى ساحة األمويين
ّ
أو آخر خط المهاجرين لنعود أدراجنا إلى حيث
ّ
نقطن ،ونحن نتحدث أحاديث شتى في األدب
وفي حب الوطن.
ُ
تذكرت والدي فيه ،فهو
موقف
أما أصعب
ٍ
بارد من خريف .1979
معتم
ليل
ما حدث ذات
ٍ
ألي ليذهب جنوبًا
وقتها حزم أبي أمتعته بعد ٍ
وحده إلى بالد بعيدة ،لم أعلم أنها سوف تبتلع
ّ
ما تبقى من شبابه الزاهي ،وتستهلك شرايينه
ّ
وأعصابه ،وهو يدخن نحو ستين سيجارة كل
ّ
يوم .قبل أن يقرر السفر ،بقي أيامًا طويلة -لعلها
تجاوزت السنة -ال ينام الليل .كنت أستيقظ
وإخوتي كل صباح لنذهب إلى المدارس فنراه
ّ
ما زال صاحيًا يدخن في السرير ،ويرسم بدخانه
ّ
دوائر في الهواء .لقد عز عليه كثيرًا أن يحصل
على أعلى الشهادات في األدب والتربية وعلم
ّ
والمؤرخ
الشاعر واألدي��ب
النفس ،وأن يكون ّ
ال��م��ع��روف ،ث��م ال ي��رق��ى إل��ى الوظيفة التي
يستحقها في هيئة األنروا .رأى وقتها أن «ظلم
ً
ذوي القربى أشد مضاضة» .6في ذلك اليوم
الخريفي انطلق بنا سائق سيارة األجرة الشاب
وليد ،ابن أرمناز المقيم في حارتنا ،قبيل الفجر،
وراح يخترق شوارع الغوطة المعتمة اآلمنة رغم
ُ
عتمتها وطولها .لم تعرف دمشق من قبل غير
األمان .أبي جالس قرب السائق ،وأنا ابن التاسعة
ً
ُ
تنهمر شالال بال
عشرة في الخلف ،فيما دموعي
ّ
يحس بي أب��ي ،فتضعف
ص��وت؛ إذ ال أري��د أن
عزيمته .لم أعلم وقتها أنه ّ
أحس بكل قطرة دمع،
ّ
لكنه لم يلتفت إلى الوراء أبدًا .وحينما وصلنا إلى
ّ
مطار دمشق العامر ،ودعته وبقيت أرقبه حتى
السحب .ويا للمفارقة ّ
اختفت الطائرة بين ّ
المرة..
ُ
ذهبت إلى المطار يافعًا صغيرًا بال مسؤولية
ً
ُ
تذكر ،وعدت منه مسؤوال عن عائلة كبيرة ..أمي
وإخوتي السبعة.
ً
ً
اثنتا عشرة سنة ّ
م��رت طويلة كئيبة في
ْ
انقسمت فيها عائلتنا قسمين في السنة
الغربة،
أحداث
من
سوريا
وعانت
عانينا
وفيها
التالية،
ٍ
ّ
ً
جسام أثرت فيها وفينا طويال ،عاد أبي مكرهًا
ٍ
بعدها عام  1991وملؤه األلم العظيم ،عقب حرب
تخر ُ
الخليج الدامية ،فيما كنت قد ّ
جت طبيب
وسافرت بعيدًا جدًا حتى أدمنتُ
ُ
ُ
وتزوجت
أطفال،
ٌ
ّ
وتخرج ثالثة من إخوتي وأخواتي في
السفر..
ُ
خامسنا يختص في التاريخ
كلية الطب ،وراح
الكنعاني في تونس ،لتبدأ رحلته التاريخية
المضنية.
وها نحن أوالء متفرقون منذ أكثر من ثالثة
عقود ،ال نلتقي إال في الصيف ،لبعض الوقت،
ثم نمضي إلى عالمنا الوهمي؛ حيث شتى أنواع
الهموم والمشاغل .لكن ،مع كل االنشغال ،بقي
شيئان لم يشغالنا ،ولم نلتفت إليهما؛ إذ كانا

ّ
الصحة والوطن.
صحيحين معافيين:
اشتد بي الحنين إلى أبي المثخن بالجراح،
ّ
أش��د األل���م ،وم��ع كل
وإل��ى الفيحاء المتألمة
ّ
وعثاء السفر ،والسفر عندي في
التوجس من
ٌ
ّ
ُ
مرضي ومشقةّ ،
األصل ٌّ
ٌّ
قررت اإلسراع
هم وخوف
في ال��ذه��اب ،تاركًا ورائ��ي كل ش��يء ،الزوجة
واألوالد والعمل.
قالت لي ابنتي الصغرى وهي ّ
تودعني ،وأنا
أدرك خوفها من سفري« :دير بالك على حالك».
قرأت الرسالة ذاتها في عيني زوجتي التي لم
تقل شيئًا ،فهي تعرف أن نداء الواجب أقوى من
ُ
اتكلت على رب العباد ،فليس
أي نداء ..وهكذا
بعده من وكيل.
***
ّ
قت الطائرة ظهيرة الخامس من حزيران
حل ِ
رحلة مليئة
 2012ف��وق صحراء ملتهبة ،في
ٍ
ّ
بالتوجس والخوف مما نسمع هنا وهناك ،ومماّ
ّ
يواظب (الدراكوليون) على بثه من رعب ،ولكن:
هل من بديل؟
ذلك األب الذي كنت رفيقه األول في دروب
الحياة ،و ّ
سبعة آخرين،
ضحى من أجلي ومن أجل
ٍ
نشد الرحال إليه حتى في أشدّ
ّ
يستأهل أن
ً
ّ
الظروف سوءًا وفي أشد الليالي حلكة ..وهذا ما
فعله كل اإلخوة واألخوات الذين تنادوا وطاروا
ّ
ّ
كلهم إلى دمشق ،كل يحمل في قلبه الخوف
ّ
��ت قليل من
ال��ذي ذك��رت ،وال��ذي تبدد بعد وق ٍ
الوصول إلى المطار الدولي الهادئ ،ثم إلى قلب
الفيحاء الكبير.
كان الطريق من المطار إلى البيت مزدحمًا كما
ً
هي العادة كل سنة ،خاصة وأن عودتنا تزامنت
وانصراف الموظفين في الثالثة بعد الظهر.
ُ
وصلت إلى البيت فاحت رائحة ملوخية
وحينما
ُ
فقدت
أمي بالثوم والكزبرة المقليين .ومع أنني
شاهيتي ًمنذ أكثر من شهر ،إال أن هذه الشاهية
عادت فجأة ّ
إل��ي .وهنا تذكرت الراحل محمود
درويش الذي قال« :أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي
ولمسة أمي».

آه ما أطيب أكل الشام ،وفواكه الشام ،وماء
الشام ،وهواء الشام.
***
التقيت وإخوتي وأخواتي أبي الراقد في
فراش المرض في مستشفى أمية بعد العصر.
ُ
وق��رأت في عينيه معاني
فرح كثيرًا لما رآن��ي،
ٌ
ُ
يدركها ٌ
أحد سوانا .أقليل أن يكون أبو غالب،
ال
سنديانة أرض كنعان ،في فراش المرض؟
ْ
ح��ض��رت ّ
عمتي الصغرى وابنها الشاب
من حلب الشهباء على الطائر الميمون ..وجاء
األصدقاء ،كلهم ج��اؤوا إلى أبي غالب العزيز،
ليقولوا له ولدمشق :سالمتكما.
ً
ص��ارت الحادية عشرة ليال حينما انفض
ٌ ّ
واحد منا في المستشفى مرافقًا
الجمع ،ليبقى
ألبيه .كانت منطقة (الميسات) القريبة من
المستشفى وقتها عامرة بالناس والحياة.
الصباح الدمشقي التالي ٌ
بارد وهادئ وجميل،
والنسمات الناعمة تفرح القلب العليل .العصافير
ُ
ّ
تزقزق من كل صوب ،وهي التي أيقظتني مبكرًا
في الصباح ،مع أنني نمت في وقت متأخر.
آه كم هو البون شاسع بين أي مكان ودمشق.
ٌ
ووقت ال تريد له أن ينتهي
انتظار طويل هناك،
في سيدة المدن.
***
ّ
بدأ الوالد يتعافى ،وبدأنا نفكر بإعادته إلى
ّ
أتنسم شذى
البيت .وهذا ما أعطاني وقتًا كي
مدينة الياسمين .وفي مساء الخميس عادت
الحياة إلى المنزل المهجور في حي البرامكة .عاد
أبي واجتمع األهل واألحباب .وصادف أن اليوم
ذاته  7حزيران هو يوم ميالد أخي الصغير نهار.
لم يعد صغيرًا اليوم ،وإن كنت ما أزال أتذكر
والدته العسرة عام  1978في مشفى الزهراوي.
ّ
تحلقنا جميعًا حول قالب الحلوى اللذيذ،
وكان أبونا سيد الجلسة.
ً
ما أجمل أن يصطنع المرء مناسبة للفرح في
ّ
أحلك الظروف ،وما أجمل أن يوجد كبير ،ولو تكلم
بلغة العيون ،في كل منزل.

 2012 /7/28م 8 -رمضان1433هـ
السنة السادسة والعشرون

***
بعد خمسة أيام أخرى حانت لحظة الوداع.
لم أكره شيئًا في حياتي مثل تلك اللحظات
ُ
استيقظت صباحًا
الحرجة .في الليلة الفائتة
على حلم غريب .أع��رف أن بعض أحالمي ال
تخيب ،مثلما هي أحالم والدي ،وأحالم حفيدته
ً
األولى ،ابنتي .في تلك الليلة رأيت أبي حامال
كيسًا شفافًا فيه رزمات عدة من المال .أتى بها
ّ
ّ
إلي وأومأ أن أوزعها على إخوتي.
قبل
وقفت قرب سرير أبي
أستودعه ْاللهُ .
ّ ْ
عته عمتي ،وقبل يوم ّ
ودعته ثانية
يومين ود
أخواتي .قالت أختي الكبيرة له :غالب ذاهب،
قب ُ
هل أنت راض عنه؟ أوم��أ :نعمّ .
لت وجهه
ُ ٍ
ورحت أبكي ،فإذا به يفتح عينيه بكل
ويديه،
ّ
إل��ي نظرات لوم وعتاب.
اتساعهما ،وينظر
ُ
أطرقت مستحيًا ،ثم رحت أنظر بعيدًا.
ُ
ّ
وال أدري لماذا أحسست أنني أودعه الوداع
األخير.
***
بعد ثمانية أيام ،يوم الثالثاء  19حزيران
 2012نادى المنادي :لبى خليل بن إبراهيم
ُ
طرت في اليوم التالي إلى
خاليلي نداء ربه.
ُ
ووصلت إلى البيت قبل صالة العصر.
دمشق،
لم يبق وجه أعرفه لم أره حول جثمان أبي.
كل األهل جاؤوا من بقاع سوريا الحبيبة ،من
حلب وحماة وحمص وضواحي دمشقّ ،
ليودعوا
فقيدهم الغالي .لم يتأخر أحد منهم ألي سبب
عد أو خوف
مهما كان ذلك السبب قويًا ،من ُب ٍ
أو مرض.
خرجت الجنازة إل��ى الجامع القريب في
موكب مهيب ،ومنه إلى مقبرة الشهداء في
مخيم اليرموك ،وهناك ووري الجثمان الثرى،
فيما األحبة كبارًا وصغارًا محزونون ،يقرؤون له
الفاتحة واألدعية.
َ
أعلم ،وأنا الذي اغتربت ربع قرن ،أن الغربة
ٌ
لون من أل��وان الموت .اغترب أبي قبلي عشر
سنين ،فقاربت غربتنا معًا ثالثة عقود ونيف.
ُ
ُ
الموت مرارًا في مهنة الطب
عرفت
ومع أني
َُ
القاسية ،وع��رف ُ
��ت أن الذين ج��اء أجلهم ّ ال
ً
يستقدمون ساعة وال يستأخرون ،وكنت أتوقع
ذلك الموقف المشؤوم ،إال أن ضعف أبي ثم
موته كانا قاسيين ّ
علي بكل معنى القسوة .لم
ً
يكن سهال أن أرى أبي يغيب تحت الثرى ،وال
أن أبتعد عنه تاركًا إياه في مكان موحش.
ّ
ٌ
أح��د من قبل -أي��ًا كان
لكن :هل تمكن
ّ
موقعه -أن يخالف سنة الله في الكون؟؟؟
***
ٌللموت في الشام –رغ��م الحزن واألس��ى-
نكهة خاصة .حينما يحاط المرء بهذا العدد
ّ
تمض
المودعين ،يشعر أن الحياة لم
الكبير من
ِ
عبثًاْ ،
وأن ليس ج��زاء اإلحسان إال اإلحسان.
ّ
وحينما يتلمس المرء تقاليد الموت في الشام
يبرد قلبه على فقيده الغالي ،السيما وهو
يستمع إلى القراءة الشامية للقرآن الكريم
في صالة العزاء ،تلك القراءة الحنونة المتأنية
ّ
المتفكرة التي ال يملك المرء أمامها سوى
اإلنصات واالستسالم.
ي��أت��ي إل��ي��ك األه���ل واألص��دق��اء م��ن كل
الجهات مواسين إياك ثالث أمسيات ،ال يتأخر
أحد عن أداء واجبه .يأتي الشيخ الطاعن في
ّ
السن الذي يمشي بالكاد أو بالمساعدة ،ويأتي
ّ
األستاذ الكبير الذي علمك يافعًا ليزيد دروسه
درسًا مهمًا آخر في الحياة.
نعم ،حتى الموت ،أطال الله أعماركم ،في
الشام أحلى.
***
رحل الغالي ولم ّ
يكحل عينيه برؤية بلدته
الجش (جسكاال) في الجليل األعلى منذ أن
تركها قبل أربع وستين سنة.
رحل الخليل ولم يحقق أمنيته الغالية

وهي أن يدفن في الجليل ،فاحتضنه تراب
دمشق الطاهر.
رحل الخليل حزينًا وهو يرى صناعة الموت
(تزدهر) في الشام ،أعز بلد ّ
أحبه بعد قريته
الصغيرة الوادعة.
رحمة الله عليك أيها الراحل الغالي ،وجعل
مثواك الجنة ،وأع��اد الحرية إلى البلد التي
فيها ولدت ،واألمن واالطمئنان إلى الشام التي
أحببت.

الراحل خليل خاليلي في سطور

أديب وشاعر ومؤرخ ،ولد في بلدة الجش
«جسكاال» في الجليل األعلى في  11أيار
 .1933هاجر بعد نكبة  1948إلى سورية
واستوطن مدينة «حلب» .وله أربعة أوالد وأربع
بنات.
عضو جمعية الشعر في اتحاد الكتاب
العرب.
نال اإلجازة في اللغة العربية وآدابها من
جامعة دمشق  ،1964وتابع دراسته في كلية
التربية وحصل على شهادتي الدبلوم العامة
في التربية ،والدبلوم الخاصة في اإلدارة
واإلشراف الفني ،وأنهى سنة الماجستير.
عمل مدرسًا للغة العربية ،ثم سافر إلى
الباحة السعودية عام  ،1979وعمل موجهًا
للعربية حتى عام .1991
توفي في دمشق يوم الثالثاء  19حزيران
 2012بعد معاناة مع المرض.
كتب للمؤلف:
 -1أغان من أرض كنعان  -شعر ،دمشق
.1970
 -2أحزان الصمة القشيري -شعر ،دمشق
.1991
 -3بانتظار الريح الشرقية ،شعر . 2002
 -4تاريخ جسكاال ،دمشق .1996
 -5جذوع السنديان وعروق األقحوان،
دمشق .1997
 -6جسكاال بأقالم الباحثين والكتاب
العرب ،دمشق .2001
 -7في جبال السراة ،من أدب الرحالت،
دمشق .2009
 -8خليل خاليلي ،سنديانة من أرض
كنعان ،دمشق )Endnotes(.2010
 -9هو الدكتور مصعب خاليلي،
اختصاصي أمراض القلب والقثطرة ،والذي
حمل العبء األكبر في العناية الطبية بوالدنا.
ذك��رى نكبة فلسطين عام ،1948
2
ُ
است ّ
عد لها نحو مئتي عام قبل ذلك
والتي
حسبما أعلم.
ال��ج��ش (ج��س��ك��اال ،وه���و اسمها
3
التاريخي) هي بلدة الفقيد في الجليل األعلى
بفلسطين الجريحة ،قريبا جدًا من جنوب لبنان.
وقد ذكر الوالد أننا نعود في أصولنا إلى عائلة
(الخزرجي) في الخليل ،وم��ن هنا ج��اء اسم
الخاليلي.
يذكر وال��دي في مذكراته أن كلبًا
4
لهم رافقهم إلى الحدود ،ثم عاد إلى بيت
العائلة ،ليرميه الصهاينة بالرصاص وهو ينبح
عليهم.
ي��ق��ول ال��ش��اع��ر ح��س��ان ب��ن ثابت
5
األنصاري ( 60قبل الهجرة 60 -ه):
بردى
يسقون من ورد البريص عليهم
ّ
يصفق بالرحيق السلسل
يقول طرفة بن العبد ( 569-543م)
6
في معلقته الشهيرة:
على
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة
المرء من وقع الحسام المهند

العدد «»1306

9

جرد وجهة نظر
ُم ّ
حممد باقي حممد

ّربما بسبب من موقعنا اآلن من الحضارة
العالمية ،تتمظهر أسئلة مقلقة ،أو أخيلة لها
ّ
وثوقي ،ال يأتيها الباطل من بين يديها،
طابع
ّ
كأن ُيقال بأن تفصيل الناقد هو كذا وكذا،
قول كهذا قد ّ
يترسم ما جاء عليه القاضي عبد
ّ
الجرجاني  -على سبيل التمثيل  -أو ابن
القاهر
ّ ّ
ّ
قدامة ،تساؤل كهذا يطرح تصورات ،أقلها أنه
ّ ّ
ّ
ّ
يقر بأننا لم نعد
التاريخي ،ذلك أنه
يتجاوز
مركز الحضارة العالمية ،المركز الذي شغلناه
ّ
في العصر الوسيط ،وه��و يشهد تشكل
ّ
اإلسالمية في مراحلها المختلفة ،إذاك
الدولة
ّ
تأسس إنجاز العرب المسلمين في النقد على
يد أكثر من ناقد كابن قدامة وابن جعفر وعبد
القاهر الجرجاني واآلمدي ،أو أسهم فيه أدباء
موسوعيون كالجاحظ أو عبد الله بن ُ
المقفع،
ّ
وتسرب إلى غير موضع ،في تفصيل عالقة
القوي بالضعيفُ ،
الم ّ
ّ
عبر عنها بالتماهي ،كما
جاء عليه ابن خلدون ،عالم االجتماع المعروف،
ّ
ّ
فهل ّ
ثمة حاجة إلى اإلشارة إلى أننا كنا ذلك
القوي في تصديره ُ
ّ
للمصطلح ،أو ما ينبثق
ُ
عنه من متون إلى اآلخ��ر ،اآلخر الذي يمركز
الحضارة اإلنسانية في أوروبا ،من غير أن ّ
يقر
بحضارة خارجها ،إن في الراهن أو في سابقات
األيام ،وفق ما اصطلح عليه بنظرية المركزية
األوروبية ،ذلك ّ
أن المعطيات ّ
تبدلت؛ ففي
العصور الحديثة ،التي ابتدأت باكتشاف
وتسعين وأربعمئة وألف،
أمريكا عام اثنين
ُ
وه��و ال��ع��ام ذات��ه ال��ذي أخ���رج فيه العرب
ُ
المسلمون من أسبانيا؛ نقول في العصور
الحديثة أفاقت المنطقة – عبر االحتكاك
ّ
األوروبي تحديدًا  -على أعتاب العصر
باآلخر،
الحديث ،عبر حملة نابليون على مصر وسورية
 عام ثمانية وتسعين وثمانمائة وألف ّ -ربما،ّ
التبشيرية التي تمركزت -
أو عبر الحمالت
بالدرجة األولى  -في بالد الشام؛ فالدور الذي
لعبه رواد النهضة من أمثال بطرس البستاني
أو ناصيف اليازجيّ ،
ثم استقالل المشرق
غب ثورة الشريف حسين بن عليّ،
العربي ّ
ّ
ُ
تلك التي رسمت حلم المنطقة بدولة موحدة،
دولة تشمل شبه جزيرة العرب وبالد الرافدين
وبالد الشام ،فوجئت بحجم الفوات ُ
المذهل
الذي يفصلها عن مركز الحضارة الذي كان قد
ّ
األوروبي !
انتقل نحو الغرب
ُ
المنطقة ما عادت منتجة إلى الفلسفة
 إذن -أو إلى العلوم والصنائع ،لهذا ّ -ربما فنحن اليوم نشتغل بداللة نظرية أدبً
غربية ،كتلك التي أنجزها رينيه ويليك مثال،
ّ
النقدي عن منظومة
وال نبعد في اشتغالنا
النقد الغربية ،تلك التي تنضوي على أسماء
عديدة كجورج لوكاتش في “ نظرية الرواية
“ أو كلود ليفي شتراوس أو جاك دري��دا أو
تزفتان تودوروف أو جيرار جينيت أو نورثروب
فراي أو روالن بارت أو  -حتى  -ادوارد سعيد
ّ
ّ
ّ
شرقي األصول
اإلشكالي؛ إذ إنه
ذي االنتماء
ّ ّ
ُ
ّ
واالنتماء ،إال أنه شرق  /غربي الثقافة كمثقف
ّ
موسوعي !
هذه األسئلة إلى اإلشكال
وقد تحيلنا ْ
في عالقتنا بالتراث؛ إذ سيتبادر إلى الذهن
سياقان حكما عالقتنا ه��ذهّ ،
األول ُيعيدنا
إلى ابن خلدون  -عالم االجتماع الجليل  -في
القوي بالضعيف ،وهذا ّ
ّ
يفسر
تفصيله لعالقة
ّ
ّ
األدب��ي عمومًا ،والنقدي على وجه
اشتغالنا
التخصيص بداللة ُ
ّ
الغربي ،في عودة
المنجز
ّ
ّ
بالقوي ،بعد أن
التماهي ،التماهي
إلى مفهوم

ّ
ّ
القوي
انقلبت اآلية ،ذلك أننا اليوم لم نعد ذلك
ُ
المقلد؛ بل أضحينا الضعيف الذي يتماهى
باآلخر! والثاني يطرح أسئلته المقلقات حول
عالقتنا  -كأمة ال تقرأ  -بالتراثْ ،إذ ّ
إن القول
ّ
معرفي  -على هذا المستوى  -قد ال يكون
بقطع
ّ
ّ ّ
ّ
دقيقًا تمامًا ،إال أنه  -ومن كل بد  -وارد ،وعليه
َ
آن لنا أن نتساءل هل نحن أبناء شرعيون أو
ّ
ّ
الفلسفية
شرعيين للغربي في نظرياته
غير
ّ
األدبية  -ناهيك عن تطبيقاته في مجاالت
أو
ّ
ّ
العلوم والصنائع  -أم أننا أبناء شرعيون أو غير
ّ
شرعيين لنثر الجاحظ في بيانه وتبيينه ونقد
الجرجاني وفلسفة الفارابي أو ابن سينا أو ابن
رشد!؟ وهل لنا أن نجمع هذا إلى ذاك بعيدًا
عن التلفيق ُ
المصطنع ،أو التوفيق بين قديم
كان له ظروفه ُ
المنتجة ،وحديث اختلفت
مناخاته عن ذاك ّأيما اختالف!؟
وهل ُيمكننا  -في هذا الجانب  -أن
نتجاهل حجم التغيير الذي طال السلسلة
الثقافية العربية التقليدية ،تلك التي كانت
ّ
فقري لها ،ليجتمع
تنهض على الشعر كعمود
إلى ّ
فن السير  -سيرة سيف بن ذي يزن أو
عنترة بن شداد أو الزير سالم أو سيرة بني
هالل أو تغريبتهم جهات تونس  -والخطابة
ّ
وفن التراسل  -كما عند الوزير عبد الحميد
الكاتب  -والنثر الفني في نماذجه الرفيعة،
التي ألفناها عند الجاحظ والتوحيدي وابن
المقفع ،أو في درة النثر العربي “ ألف ليلة
وليلة “ ،وأدب ال��رح�لات الجغرافية  -ابن
بطوطة والسندباد  -والمقامة كما جاءت عند
الهمذاني أو الحريري ! ذلك ّ
أن المنطقة في
استيقاظها بعد عصور من االنحطاط ،التي
انتهت باالحتالل العثماني ،فوجئت بكسر
ّ
تلك السلسلة ،لتغيب عنها جل حلقاتها،
ّ
فلم يتبق لها إال الشعر ،وأضيفت إليه أجناس
ّ
ّ
الفنية
أدبية جديدة تمثلت بالقصة القصيرة
والرواية والمسرح ُمستجلبة من الغرب على
ّ
الرغبوي أن هذه
عجل ،بعيدًا عن المقال
بضاعتنا ُر ّدت إلينا ،ما يطرح أسئلة أخرى،
أن هل لألدوات التي اشتغل عليها القدامى
ّ
كالجرجاني أن ّ
النقدية!؟
تلبي احتياجاتنا
ّ
تتصدى بالتفكيك والتحليل؛
وكيف لها أن
فاالستنتاج ألجناس لم يكن إذاك لها وجود!؟
ّ
وكيف لنا ُ
بالمقابل أن ننجو من فخ التغريب!؟
ُأيمكننا  -على سبيل التمثيل  -أن نصوغ تلك
األدوات مع ُ
ّ
الغربي في توليف أصيل،
المنجز
بعيدًا عن التلفيق وأوهام المغايرة أو ُ
المماثلة
ً
ّ
ّ
الزمنية مثال،
الغربي ،أو حتى أوهام
مع هذا
تلك التي جاء عليها أدونيس في  -فاتحة
لنهايات القرن !-؟
ّ
ُ
إذن هي أسئلة مشرعة على الشك
َ
المعرفي ْين ،ال الفتعال معارك
والفضول
ّ
ّ
فكرية افتقدناها زمانًا ،ولكن بهدف
أدبية أو
ّ
نقدي ُمبتكر ،هذا كله
التأسيس الشتغال
بعيدًا عن ّ
أي ادع��اء بامتالك أجوبة جاهزة
ّ
إشكالية أساسًا ،أسئلة قد تتجاوز
لمسائل
ّ
الفردي ،ما اقتضى التنويه!.
اإلنجاز

10

 2012 /7/28م 8 -رمضان1433هـ
السنة السادسة والعشرون

العدد «»1306

أسئلة التاريخ في رواية ماري رشو «طفلة الكوليرا»
ف�ؤاد ن�صر الدين
** هناك مئات من الكتب التي
تتحدث عن اإلبادة األرمنية ،مئات من
الكتب تصف الحرب القذرة التي شنتها
الدولة التركية في عهد السلطان عبد
ً
ً
ونساء من
الحميد ،ومقاومة األرمن رجاال
أجل الحياة والصمود ضد الموت .مئات
من الكتب تصف غزوات الجيش التركي
برجاله ومعداته الحربية وأسلحته
ومدافعه ونفوذه إلبادة شعب أراد أن
يحيا في سالم.
مئات من الكتب تصف كيف أرادت
الدولة التركية ونفذت تنظيف المنطقة
من األقليات واألجناس األخرى واألديان
غير ال��دي��ن اإلس�لام��ي لتكون تركيا
لألتراك فقط ..مئات من الكتب تصف
وتتحدث عن المواقف البطولية لنساء
األرمن الالتي تبرجن بأمشاط الرصاص
على الخصور والصدور..
وكانت المرأة الواحدة تحمل في
يديها بندقيتين لتعويض نقص
الرجال المحاربين الذين قتلوا وذبحوا
في معركتهم معركة الوجود.
تشبثت النساء بالمعركة ف��إذا
خسروها فسيعمد (آل عثمان) إلى حرق
جذورهم وأصولهم وفروعهم وحقولهم
وغاباتهم ،وقطعان ماشيتهم ،وهذا ما
حصل وسجله التاريخ .وتحولت النساء
األرمن إلى مضرب المثل؛ فهناك هؤالء
النسوة الالتي قررن االنتحار الجماعي
لتجنب الوقوع بين براثن الوحوش؛
ففي المنعطفات المشرفة على الوديان
السحيقة؛ حيث الصخور المسننة،
تشابكت أي��ادي بنات (صاصون) في
طقس قدسي وارتمت األجساد طائرة
في الهواء واألي��دي متشابكة تستمد
ال��ع��زم م��ن ينابيع البطولة وال��ف��داء،
وتتهاوى إلى األسفل للقاء الصخور
المسننة؛ فأهال بالموت؛ فهو البلسم
المنجي من العار.
م��ئ��ات الكتب وال��وث��ائ��ق تحكي
الكثير والكثير...
وه��و م��ا لجأت إليه (ل���ورا) إح��دى
شخصيات رواية (طفلة الكوليرا) للكاتبة
السورية (م��اري رش��و) ..وك��ان السؤال
الخالد  :لماذا ُه ّجر األرمن؟
** لماذا ُه ّجر األرمن من منازلهم
ومدنهم ووطنهم؟ هذا هو السؤال الذى
تطرحه الكاتبة في روايتها الصادرة عن
(دار الساقي) ببيروت  2008م
من خالل تاريخ طويل من الحروب
والتهجير ،والعنصرية العرقية ،واإلبادة
الجماعية ..أسئلة ال��ت��اري��خ تنتشر
عبر صفحات ال��رواي��ة ( 158صفحة)
لماذا ُه ّجر األرم��ن؟ وهل يحق للدولة
العثمانية طرد شعب بكامله ألسباب
تتعلق ببعض المشاغبين؟ هل كان
لروسيا دور؟ هل أث��ارت األرم���ن؟ هل
قررت الدولة العثمانية تهجير األرمن
وقطع الصلة بينهم وبين الروس؟ هل
انحازت تركيا إل��ى ألمانيا؟ وم��ا الذى
جرى قبل الحرب العالمية األولى؟ لماذا
حدثت الحرب؟ وكيف خرجت الدولة
العثمانية من أوروب��ا؟ هل كان جمال
باشا يخطط إلضعاف مقاومة الناس من

أجل االستسالم للتقسيم؟....
إنها أسئلة التاريخ التي تطرحها
علينا (م��اري رش��و)؛ تلك األسئلة التي
ت��دور ف��ي رأس (ل���ورا) أسئلة متعبة
وقاسية وبال أجوبة؛ فالفتاة (لورا) التي
درست التاريخ خصيصًا لمعرفة محنة
األرم��ن ،وبفضل حكايات جدتها التي
عاشت التهجير التعسفي ،والمذابح
الدموية ،والعنصرية الغاشمة.
الحفيدة لورا حينما أردت أن تكتب
قصة جدتها ،وجدتها تشابه الكثير من
قصص مرت في زمن التهجير ،وحين
قررت نقل تفاصيل معاناة الجدة شعرت
برغبة أكبر في البحث عن تفاصيل أخرى
أحاطت بها ،كما أحاطت باألجواء العامة
آنذاك .لم يعد لها من عمل سوى قراءة
تاريخ تلك الحقبة ،ذلك التاريخ الذى
أصبح صديقها ال��وح��ي��د ،ال��ذى كان
لجدتها السبب األول في دراستها له.
ل��م��اذا ُه ّ��ج��ر األرم���ن م��ن منازلهم
ومدنهم ووطنهم؟ هل دب الخوف
منهم؟......
يا له من سؤال يستحق أن تكتب
ع��ن��ه ال��ك��ات��ب��ة م���اري رش���و رواي��ت��ه��ا،
ويستحق أيضًا أن نقرأ أحداثها الدموية،
ووقائعها التاريخية المأساوية.........
وإذا كانت الرواية التقليدية ــــ كما
يقول د.عبد الملك مرتاض في نظرية
الرواية ـــ تحترم التاريخ وتمجده بحيث
نراها تخضع للتسلسل الزمنى الطبيعي
أو المنطقي ،كما تتميز برسم مالمح
الشخصية بحكم االعتقاد بحقيقة
ً
وجودها ،فعال ،في عالم الواقع ،ثم بحكم
أن التاريخ زمان ،ومكان ،وإنسان ،فإن
الرواية الجديدة ومعها النزعة النقدية
البنيوية ترفض مفهوم الزمن ،أو على
األقل ترفض سلطانه ،محاولة التملص
منه بالعبث به ،والنيل منه ،والتشكيك
في أمره بتقديمه حيث يجب أن يؤخر،
وبتأخيره حيث يجب أن يقدم ،وبالهروب
من وطأته تحت أشكال متنوعة من
السرد ،ولقد نشأ عن رفض الزمن ،أو
رف��ض اح��ت��رام تسلسله ف��ي صورته
المنطقية على األقل رفض للتاريخ أيضًا
تحت تسويغات فكرية مختلفة) ،وهذا
ما سنجده عند ماري رشو التي شكلت
روايتها عبر زمن قديم وزمن حديث،
وماض قريب وحاضر
ماض سحيق
وبين
ٍ
ٍ
موجود معاش بيننا؛ فالرواية تتحدث
عن تاريخ اإلب��ادة األرمنية والتهجير
اإلجباري من خالل عائلة أرمنية عاشت
المحنة واإلب��ادة والمذبحة؛ ولكن لماذا
األرمن بالذات ومحنتهم ،وتأتي اإلجابة
على لسان (لورا) ص  117حينما حدثت
والدها :
ـــــ أنت تشبه كل األرمن .لم تنظروا
إلى قضيتكم نظرة جادة.
وتتذكر جدتها فقالت :طبعًا قضية
األرمن ضبابية الصورة ،وعلينا توضيحها
عبر قراءة جادة للتاريخ ومعرفة الحقائق.
لكن األب (ن����ازار) ال���ذى يرفض
الماضي والتاريخ هاربًا من أحداثه
الدموية بالضحك والتهريج وع��دم
الرجوع بالذكرى للخلف.

يقول ص 144البنته (لورا)
ــــ قلت لك ال أحب التاريخ يا لورا.
بيني وبينه عداء قديم.
ـــــ لكنه الحقيقة الوحيدة في
الحياة.
ــــ هذا إن كان مكتوبًا بصدق.
ــــ م��ا ب��ك ي��ا أب���ي؟! اإلن��س��ان هو
التاريخ .ال��ذاك��رة التي لم تطفأ هي
التاريخ ،األبناء ،األحفاد ،الثورات التي
مازالت في أنفاس أبطالها في كل مكان.
هكذا تبين لنا الكاتبة الروائية ماري
رشو قيمة كتابة التاريخ؛ لكن هناك
بالطبع بون شاسع بين كتابة التاريخ من
خالل المؤرخ وكتابته من خالل الروائي،
وأيًا كان الشأن؛ فإن الروائي ال يكتب
تاريخًا ،وما ينبغي له ،وإنما ُ
تراه ُي ّ
لحم
جهده شيئًا يحمل طابع التاريخية
الروائية ،ذلك بأن اإلبداع الروائي ،إنما
ينهض على فكرة من التاريخ .ورواية
طفلة الكوليرا فكرة من التاريخ...
** رواية (طفلة الكوليرا) تقص رحلة
العذاب والموت للجدة آرشا األرمنية عبر
التهجير اإلجباري واإلب��ادة الجماعية.
فمن خالل الحفيدة لورا التي ولدت في
حلب بسورية بعد سنوات من انقضاء
محنة األرم��ن ،لتستعيد من حكايات
جدتها (آرشا) وذكريات والدها (نازار)
وعمها (آفو) وأيضًا من الكتب والوثائق
مشاهد المحنة الرهيبة ووقائعها من
خالل كتابة النص ال��ذي يغص بظلم
اإلنسان ألخيه اإلنسان ،وتبحث فيه
عن الحقيقة وعن الدافع للتهجير .إن
عمر المحنة واإلبادة قديم منذ محاكم
التفتيش في إسبانيا في القرن الخامس
عشر إلى حملة اإلبادة المنظمة في تركيا
عام  1909م التي ذبح في (كيليكيا) نحو
 30ألف أرمني إلى خطة (تركيا الفتاة)
التي قتلت الشباب والشيوخ وخطفت
الفتيات وذلك بحجة تنظيف المنطقة
كي تصبح تركيا لألتراك فقط؛ فأبادوا
خمسًا وثالثين ألف أرمني في مذبحة
(أضبة) وحدها.
ومع التاريخ وأسئلته تعيش لورا
الماضي كأنه كائن ح��ي .تقول لورا
واصفة إحدى حاالت التهجير من خالل
رؤية الجدة لها :
(( .......وتحولت على غفلة إلى
كائن م��رذول ،خ��ارج من دوائ��ر البشر،
رأي��ت الموت ،عشت التعذيب ،الجوع
وال��ع��ط��ش ،ال��خ��وف واالن��ت��ظ��ار ،رأي��ت
األط��ف��ال يموتون ،رأيتهم ُيقتلون،
شاهدت الصبايا ُيغتصبن ،والشيوخ
ُ
يشردون .رأيت القوافل تنهب وقطاع
الطرق ينكلون بالعزل .رافقت جموع
األرم��ن في الحافالت وعلى الطرقات.
في الجبال والصحراء ،في القيظ والبرد،
رأيتهم يموتون تحت الشمس الحارقة،
أو في ّ
طيات بئر أو نهر .رأيت األطفال
يتضورون جوعًا ،والحوامل ُيجهضن،
وال��ن��س��اء ُيغتصبن ،ش��اه��دت رج��ال
الدرك هياكل فارغة ،خالية من الرحمة،
آليات تلبي ن��داء الشر ،قلوبًا تتشفى
بالقتل والتدمير ،ألجد نفسي تائهة
كالمجنونة بين أناس أضاعوا عقولهم،

ماري رشو

ال أعرف خالصًا أو منفذًا ،وأكتشف أنني
ال أعرف مناداة الله ،وأننا لسنا من البشر،
ولسنا من حيوانات الغابة ،كنا قطعانًا
ُ
نساق إل��ى الموت بخنوع واستسالم
شديدين)) ص 48/ 47
ك��ان��ت ب��داي��ة اإلب����ادة الجماعية
حينما دخلت تركيا الحرب ضد روسيا،
وجندت تركيا مئات اآلالف من شبان
األرم���ن ف��ي حربها م��ع روس��ي��ا؛ لكن
تركيا خسرت الحرب فأرجع (ج��ودت
باشا) سبب الهزيمة إلى خيانة األرمن
لتركيا ومساعدتهم لروسيا ،وذلك
لمعرفتهم بالمسالك وال��ط��رق بين
الجبال وتضاريس األرض الموصلة إلى
روسيا .ومن هنا ونتيجة هذا التفكير
واالعتقاد لـ(طلعت باشا) ق��رر إب��ادة
األرم��ن وتنظيف المنطقة منهم ومن
الكفار ،لتكون تركيا لألتراك ،فتم الحرق
والسلب واالغتصاب والقتل والصلب
والحبس في سجن القلعة؛ حيث عذبوا
بقلع األظافر أو الكي بالحديد المحمي
والزيت المغلي والصلب بعد تقطيع
أجزاء من لحوم أجسامهم؛ وهم ينادون
(المسيح) إلنقاذهم.
وألن اإلب����ادة ال��م��ب��اش��رة ممنوعة
دوليًا وديمقراطيًا ،فقد قرر الباشوات
نفي األرم��ن خارج تركيا إلى الصحراء،
وتركهم للموت والتعذيب واالغتصاب
حتى ينتهوا تمامًا .وحينما أراد األرمن
ال��ه��روب م��ن ه��ذه اإلب����ادة ،ك��ان��وا إما
يدخلون في الدين اإلسالمي ،أو يختفون
عند األس��ر اإلسالمية لحمايتهم من
الموت المؤكد .كما فعلت آرشا وأسرتها
لما لجؤوا إلى (علي سعاد بك) حاكم
(رأس العين) الذي وصف األرمن بأنهم
أبناء األمة الصديقة ،والذي يدفع ثمن
إيوائه لهم بالعزل من منصبه.
(( ......بكى علي ب��ك ي��وم ق��دوم
األرمن ،بكى على الحالة التي هم فيها،
ولم يصدق أن بمقدور اإلنسان ممارسة
العنف بتلك الوحشية ،ومنذ اليوم األول
أغ��دق عليهم من عطفه ،وأقسم على
حمايتهم حتى الرمق األخير))134/133
وكان الكاهن (الذى قتل فيما بعد)
ّ
يصر على أن م��ا يحدث عندهم هو
نتيجة الجهل بالدين وقلة الوعي ،وأن
المسلم يحترم المسيحي كما يحترم

المسيحي المسلم ويتساويان معًا في
اإليمان .وكان السؤال التاريخي الذى
راح��ت ت��ردده النساء حينما يتساءلن
بصوت عال ويتحركن بجرأة ووض��وح،
ما الذى يريده العثمانيون منهن أو من
أطفالهن؟
** هجرت أسرة (آرشا) مع المهجرين
من األناضول إلى الصحراء سيرًا على
األقدام ،وفي عملية التهجير باع رجال
الدرك بعض الصبايا لقطاع الطرق ،كما
تم سبي الكثير من النساء بمعاونة
رجال الدرك األتراك ،وأصابت الكوليرا
األطفال وحصدت منهم الكثير ،آرشا
التي كانت مع طفليها التوأم (واهان
وريتا) أعطت ابنتها الرضيعة ريتا إلى
إحدى السيدات العربيات التي كانت
قافلتهن تمر بجوار المهجرين األرمن،
قالت لها :
(خذيها .إنها جائعة .أطعميها)
وتختفي االبنة ريتا من أمها إلى األبد،
إلى أن تلتقى بأبيها (نازار) حينما قابل
امرأة تشبهه كل الشبه ،وتعيش في
أحد مصايف لبنان(( .حين التقاها قالت
إن اسمها ريتا واسم أمها آرشا وأباها
يدعى نازار ،وأما أخوها التوأم فيدعى
واه��ان)) ص ،157وكانت الجدة آرشا
على يقين أنها ستلتقي وابنتها ريتا..
وف��ي حملة التهجير م��ات اآلغ��ا الذى
ترك زوجته وابنتها الرضيعة ضمن
قافلة الموت ،فأصاب الذهول زوجة
اآلغا التي تركت ابنتها الرضيعة مع
آرشا لتفر إلى المجهول .هذه الطفلة
هي (سيما) أم (ل��ورا) فالطفلة تربيها
آرش��ا وتعيش مع األس��رة وتتزوج بعد
سنوات من (واه��ان) وتنجب ل��ورا .في
رحلة التهجير التعسفي يتم اغتصاب
آرشا من قبل أحد رجال الدرك األتراك،
ثم تكتشف آرشا حملها ثم تنجب (آفو)
الذى يولد بعد اختفاء نازار ويصاب(آفو)
بمرض مزمن نتيجة سوء التغذية أثناء
الحمل وه���زال األم ومالقاتها شتى
أصناف ال��ع��ذاب في رحلة التهجير.
لكن آفو يعيش ويتعلم ويصبح فنانًا
مصورًا كبيرًا .تموت الجدة آرش��ا بعد
أن استقرت في حلب ،وقصت قصتها
على حفيدتها الطفلة لورا ذات العشر
سنوات ،والتي بدورها احتفظت بها في
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ماض مؤلم وإبادة
ذاكرتها ،ألنها تاريخ
ٍ
غير إنسانية لشعب مسالم كل أحالمه
أن يعمل ليخدم بلده تركيا بإخالص..
وألن الحروب مستمرة استمرار الحياة،
والشر لن ي��زول منها أب��دًا ق��ررت(ل��ورا)
االحتفاظ بالذاكرة؛ فكتبت قصة جدتها
مستعينة بالكتب وال��وث��ائ��ق لتظل
حملة إبادة األرمن وصمة عار في جبين
اإلنسانية..
لقد نجحت الروائية ماري رشو في
تقديم محنة األرمن من قهر وتعذيب
ومذابح تعرضوا لها في القرن الماضي
من خ�لال عائلة آرش��ا ،بأسلوب سهل
وسلس يدفعك إل��ى متابعة القراءة
من دون ملل ،وال تترك الكتاب إال في
نهايته .فهي تقدم ص��ورة بانورامية
لرحلة التهجير المأساوية ببراعة ،والحق
أنني كنت أتمنى لو طالت بنا الرواية
كثيرًا وتعمقت (ماري رشو) في وصف
المحنة بإفاضة زائدة ،لكن يبدو أن قلب
ماري الرقيق كان يتألم مع المحنة ،فلم
يستطع تحمل المزيد من اآلالم .فهذه
الرواية كان يجب أن تكون ملحمة األرمن
بكل أحداثها ووثائقها الحية .كما كنت
أتمنى أن تغلفها لنا الكاتبة بقصة حب
وسط هذه المآسي والمحن؛ فالحب هو
الحياة ،كما التاريخ هو الحياة.
**كتبت (ماري رشو) روايتها (طفلة
الكوليرا) من خالل أزمنة مختلفة كما
ماض وهو زمن الجدة
قلت من قبل .زمن
ٍ
آرش��ا يصل إلى قرن من الزمان ،وزمن
نعيشه مع الحفيدة لورا التي تكتب لنا
الرواية بعد مضي سنوات على أحداثها.
وفي الرواية تقدم لنا المؤلفة العديد
من الشخصيات الروائية المختلفة وفي
مقدمتها الشخصية الرئيسة (آرش��ا)
ال��م��رأة القوية الصلبة العنيدة التي
تتحمل أقسى أن��واع العذاب والقهر،
وترى الموت بأم أعينها ،لكنها تقاوم
وتصمد كي تعيش وتنقذ أسرتها من
الموت المحقق وبإرادتها تحقق حلم
الحياة.
وش����خ����ص����ي����ة(ل����ورا) ال��ح��اض��ر
والمستقبل ..الباحثة عن الحقيقة وسط
عالم من الكذب والتضليل ..وهناك
شخصيات ال��زوج (ن��ازار) الذي سيفقد
في التهجير ليلتقي بابنته ريتا التي
فقدها طفلة رضيعة ،وشخصية (نوبار)
أحد الفالحين المهجرين ال��ذى يعلم
الكثير من الحوادث والتوقعات التي
يراها ويحكيها لألم آرشا؛ ثم يفقد أيضًا
في رحلة التهجير حين استقلوا قطار
الماشية مع جموع المهجرين من األرمن
وكذلك شخصية األم (سيما) والعم
(آفو) وأصدقاء آرشا (ناظلة) و(أضنيف)،
وشخصية األب (واهان) الذى يحاور في
الرواية لورا ابنته ،ويساعدها في كتابة
تاريخ حملة اإلبادة رغم سلبيته وهروبه
من الماضي المؤلم .إن كل شخصية من
ه��ذه الشخصيات يستحق أن يكتب
عنها رواية مستقلة لما تمتلكه من ثراء
فني.
**لقد انتهت الرواية بإصابة لورا
بالحمى والسخونة نتيجة معاناتها
مع الوقائع واألح��داث الوحشية التي
أصابتنا أيضًا نحن ال��ق��راء بالذهول
والخجل مما جرى ،ومازال يجرى في هذا
العالم الذى نعيشه ،وال تزال األسئلة
تدور في رؤوسنا؛ لكنها أسئلة متعبة
وقاسية وبال أجوبة.
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على هامش محاضر علوم البالغة
البد من تحديد الموضوع ،وطريقة المعالجة
في ضوء مقاصد الكتاب.
ً
أوال :كتاب محاضر علوم البالغة (نحو معجم
كتب البالغة) لكاتب المقال صدر بدمشق سنة:
عين من
2011م ،في اتحاد الكتاب العرب على
ُ ٍ َّ
اب
ت
الك
على
قيادة اتحاد الكتاب العرب بحرصها
ِ
َ
والكتاب معًا ،وحرصها على تحريك العقل العلمي
ِ
ل��دى الباحثين ،وبخاصة أن بعضًا من أعضاء
المكتب التنفيذي هم أساتذة جامعيون مهتمون
بالحركة العلمية ،والسيما رئيس اتحاد الكتاب
العرب أ.د.حسين جمعة ،وهو بحكم عالقته بعلوم
ٌ
باحث ٌ
جاد أدرك أن كتاب
البالغة وعلم الجمال
(محاضر علوم البالغة) يفتح بابًا لبناء المكتبة
المختصة بكل علم من علوم العربية.
والكتاب يتخطى الفهرسة العلمية إلى
التعليقات التي كانت تقوى حينًا وتضعف
أحيانًا وتتوسط تارة أخرى ،وتنتفي في مواضع
شتى وفق طوق المؤلف وطبيعة الكتاب المدروس
والرغبة في سرعة اإلنجاز؛ ويقدم الكتاب صورة
الحركة العلمية بتصنيف كتب القدامى وفق
وفياتهم ،وكتب المعاصرين نسقًا على طبعاتها
التي اعتمدها المؤلف ،وأخ��رى فكرية غرضها
تحريض الباحثين على اإلنتاج العلمي ،وتوثيب
الطاقات نحو التفكير بتجديد البالغة ،وذلك
بتعليقات وجيزة وضعت بعد عرض الببلوغرافيا
والمحتوى ،وقاعدتنا جميعًا أن الخالف في الرؤية
ال يفسد للود قضية؛ ألن بصائر الناس كأبصارهم
متفاوتة في الطاقة واالستعداد.
فالكتاب الذي ال يساوي شيئًا في عينك قد
يأتي من ينظر إليه بعينين غير عينيك ،وزاوية
غير الزاوية التي تنظر منها إليه؛ فيجده قمة
وقيمة ..لكن هناك أمورًا يجب الوقوف عليها في
كل كتاب سوى الكتب السماوية التي تلقاها
أصحابها باإليمان (التصديق القلبي) دون النظر
العقلي ،ووعاؤها (أن الله على كل شيء قدير) فهل
المؤلف المبدع على كل شيء قدير؟ فلنعترف أن
العمل البشري مشوب بالنقص ،لكن أهله يسعون
ً
به إلى التمام ،فتفنى أعمارهم جيال بعد جيل،
ولما يبلغ أحد منهم التمام في علمه بله كتابته.
ثانيًا :أتوجه بهذا الكالم إل��ى أبنائنا في
الجامعات الذين أسقطوا كتبًا مهمة من حسبانهم
العلمي؛ ألني خرقتها كما خرق موسى السفينة؛
فانتقصتها قبل أن يستكين مؤلفوها إلى نمط
الكتابة الموروث عمن ارتضوا االقتداء بهم ،فكان
العيب ال يكاد يرى إلى جوار مجهود جبار يحتاج
تأن وتفكر في المنقول يتجاوز سيادة
مؤلفه إلى ٍ
المنقول (رؤية وفكرة) إلى سيادة المؤلف ،فيبدي
رؤيته فوق رؤية من يستنبط األحكام من كالمه؛
بل تجده أحيانًا ال يستطيع التعليق على قول
المتقدم؛ ألنه صار ال يجد لقوله شرحًا ،فاكتفى
بقول المتقدم لوضوح مقاصده ومعانيه في ذهن
المؤلف المتأخر ،فصار كالم المتقدم األول وكالم
المؤلف الثاني معًا ،تطابقت الرؤيتان وتطابق
العقالن وتطابق المنهجان ،وجاء اللفظ واحدًا؛ فلم
يجد المتأخر حاجة للزيادة على المتقدم في شيء.
وهذا من أثر التعليم؛ ألن المدرس ال يطالب
بإبداء نقد أو عيب على المتقدم في المحاضرة
بحجة الحفاظ على هيبة أجدادنا لدى أبنائنا؛ علمًا
أن أجدادنا النقاد كسروا تلك الجدران فيما بينهم
وبين معاصريهم ومتقدميهم ،واقرؤوا-إن شئتم-
الحركة النقدية حول المتنبي وسرقاته.

ومن هنا تصبح هذه المسألة ع��ادة تنتقل
من التدريس إلى التأليف ،فتجد المؤلف يكتفي
بعالمات الترقيم ،وتغيير نظام السطر ،واالبتداء
من أول السطر لبيان تعداد األح��وال ،وتغميق
الحبر بتسويد المصطلح ..وهو يعتقد أن المتلقي
يدرك من ترتيب النص وإعادة إخراجه ما يدركه
المؤلف في ذهنه من معاني اإلخ��راج ،وال يرى
حاجة للتعليق ،فتبدو الحركة منتفية ،ويبدو األمر
ً
نقال لكن المؤلف يرى ما ال يراه المتلقي ،ويحسب
المتلقي قادرًا على اكتناه اإلخ��راج في الكتابة،
واألفكار الكامنة وراء ذلك .فكأن المقصود هو
فهم كالم المتقدمين من غير مجاوزة له ،وال فتح
نافذة عليه ،وهذا من عمل السادن ال من عمل
الباحث الناقد.
ثالثًا :لكل مؤلف مسوغاته ندركها بممارسة
الكتابة مدة طويلة ،وربما تعدى بعض الطلبة
إسقاط الكتاب إلى مواجهة أستاذه أو أستاذته
عر َ
ُم ِّ
ضين بمن علموهم -على ما سمعت -وإني
حزين لما أص��اب ه��ؤالء ،وآس��ف لجهل طالبنا
بالحركة العلمية واإلث���ارة المحرضة بالشرارة
ً
الصغيرة التي تقدم نصحًا وال تؤخر عمال؛ ألن
الجامعات في الوطن العربي أسقطت مادة الجدل
العلمي من تدريس الطالب التي كان ينبغي أن
ٌ
يضعها شيوخ لهم تجارب في الكتابة ال فتية
أغ��رار ال يد لهم فيها ،وال قلم لهم يعمل في
إثارة العقول وتحريضها ،فتعلمهم أدب مجادلة
ً
أهل العلم ،واتجاهات الجدل مشافهة ومكاتبة..
وطرق الدخول في عوالم التأليف ،والتماس العذر
للمؤلفين إذا أردت السكينة إلى ما هم فيه من
مناهج التأليف المختلفة عن مناهج البحث في
المصادر والمراجع ،المباينة لمناهج دراسة المادة
الواقع عليها حركة البحث ،والمختلف عن نهج
الكتابة في التأليف.
ولو َ
أردت لهم الحركة والدأب الفكري والتريث
في الدراسة وترك التعجل ،فتقارب اللمم فتنفخ
فيها من روح��ك وسحر قلمك ،فتجعلها قاعًا
صفصفًا لمن ال دراية له بالتأليف وهمومه ،وهي
في الحقيقة أعمال تستحق الجدل ،وتستحق
الثناء على أصحابها الذين تركوا جواذب الدنيا
من مال وجاه ،وتنسكوا لله في المكتبات العامة
يطلبون العلم ويبحثون في عقول المتقدمين
والمتأخرين ليقدموا للناس أوقاتهم وأتعابهم،
وال يضيرهم نشوء معارك نقدية تتناول كتبهم،
وتحرض المتلقين على قراءة هذه الكتب والبحث
عن محاسنها قبالة الكالم على عثرات أقالمهم
هنا أو هناك ،مما ال يسلم منه بحث أو كتاب ،وال ما
يصنعه هذا العبد الفقير.
النصوص العالقة:
أود ألولئك المشتغلين بهذا الباب أن يعودوا
إلى أساتذتهم بالحب واالحترام ،وإلى كتبهم
بالمناقشة والتدبر ،وإني أضع بين أيديهم تجربة
جرت لي ،وإني أقسم بالله -غير حانث-إن ما أقوله
قد جرى لي من غير زيادة وال نقصان:
كنت قرأت كتاب النظرات للمنفلوطي يوم
كنت في الصف الرابع االبتدائي ،وق��د تركت
الكتاب وغيره في دارن��ا بالجوالن بقرية جبب
الميس ،ثم جاء االحتالل الغاشم على تلك الكتب،
وفتحت دفترًا بعد النزوح أكتب فيه خواطري
للتنفيس من آالم النكبة وقهرها ،وبعد سنين من
النزوح عدت إلى الدفتر ،فعثرت بخاطرة كتبتها،
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وذعرت لما وجدت أسلوب النظرات فيها ،ما دعاني
للعودة إلى النظرات من جديد ،فوجدت الخاطرة
نصًا وحياة ونبضًا محفوظة في نفسي وأعيدت
إلى الحياة على األوراق كما هي ،وقد وجدت
تأييدًا لقولي في كتب بعض الزمالء والزميالت
قد علق بأقالمهم ما قاله د.علي الجندي ،أو غيره.
وصاحب الكتاب أو صاحبته ال يدري.
ومثل هذا يدل على حرص المؤلف على العلم،
وأومأت إلى ذلك بتشبيه المؤلف بنحلة تمتص
رحيق األزهار فتظهر روائح األزهار في مؤلفها،
وهي قد أشار المؤلف إلى الجندي في مراجع كتابه
ومصادره ،ومثل هذا التأثر غير المشعور به يقع
في أي دراسة يحرص صاحبها على إغنائها بكثرة
ما يعود إليه ..وإشاراتي لم تنص على السرقة،
لكنها إشارات تحرض وتهول بغية التثبت من
النصوص والحرص على معالجتها ،وهو قائم
عندي.
وك�لام��ي واض��ح لكل مشتغل بهذا العلم
الجليل علمًا ب��أن األم��ر ال يقصد به التشهير؛
ألن الباحثة جادة وجليلة في عيون زمالئها في
القسم ،وأمينة ،فوقع لها ما ال تحتسب؛ إذ علق
بذهنها جمل معدودة من كالم المؤلف ،فجاءت
في الكتاب؛ وقد علمت ذلك ألني وقعت فيه
قبلها ،والدربة خبرة ،والخبرة ميزان.
ختامًا :كتابي نفسه وقعت فيه أشياء من
هذا القبيل ،سأكشف بعضها وأدع سائرها لمن
يتتبعون عورات الكتب من بعد .فإذا َ
عدت إلى
مؤلفات السيوطي(811-هـ) في محاضر علوم
البالغة ستجد أمرًا الفتًا ،فقد جعلت أصل تصنيف
كتب القدماء على تاريخ وفياتهم ،وس��ردت
مؤلفاتهم وفق حروف الهجاء بعد ذلك في إطار
السنة ،وبعد طباعة الكتاب راجعت بعض الكتب
ً
على الحاسب ،فوجدتني وضعت فاصال بين كتب
السيوطي البالغية ،فقد جاء كتاب اإليجاز إلى
علم المجاز لمؤلفه لطف الله بن محمد الغياثي
الظفيري(1035-هـ) قبل كتاب عقود الجمان في
المعاني والبيان للسيوطي(811-هـ) ولو فعله
غيري لقلت :ما هذا ؟ كيف يتم ذلك؟ وأي معنى
للمنهج بعد كسر قاعدته أكثر من مرة لسبب أو
غير سبب؟ علمًا أن الكتاب روجع أربع مرات ،وكان
المراجعون حريصين على مثل هذه األمور ..فالخطأ
والنسيان والنقص من سمات العمل البشري ،لكنا
نسعى نحو تدارك األخطاء غير المقصودة..
كنت أريد للكتب التي َخ َر ُ
قت طرفًا من أطرافها
أن تقرأ وتراجع من مؤلفيها وطالب العلم ،وأنا
منهم ،لنصل بها إلى شاطئ السالمة ،وليس في
ذهني انتقاص أحد من أهلها؛ ألن الفصل بين
المؤلف وكتابه واضح في ذهني ،وألن ما وقع في
تلك الكتب يمكن أن يقع في أي كتاب ،وما لنا
ال نقول معًا (وفوق كل ذي علم عليم) ولعل من
أسس جامعة دمشق كان حكيمًا عندما جعل روح
شعارها (وقل ِّربي زدني علمًا).
كتبت ه��ذه المقالة وأن��ا أق��ول ف��ي قلبي:
عسانا نلتزم بمنهج أج��دادن��ا العلماء الذين
أودع��وا اعتذاراتهم طيات كتبهم عن كل زلل
يقعون فيه مهما يكن صغيرًا أو كبيرًا ،ولنتذكر
جميعًا أن((العلماء ورثة األنبياء)) غير أن العلماء
ال عصمة لهم ،وال وحي يوحى إليهم ،وعسانا
جميعًا نقبل النقد البناء ،ونفيد منه ،ونسدد في
قلبك ولو أفتاك ُ
((واستفت َ
الناس
أعمالنا ونقارب..
ِ
وأفتوك)) فإن الحق أبلج ،وهو أحق أن يتبع.
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كتابه :أشواق الحجر
عزيز نصار ..في ِ
حممد �سمري جعارة
من يقرأ ما كتبه األديب عزيز نصار ،في مجال القصة القصيرة،
ً
خالل السنوات األخيرة ،يلمس أدب��ًا جميال عذبًا راقيًا ،ونكهة
ّ
إنسانية ومستوى رفيعًا من االرتقاء الفكري والفني واللغوي،
إضافة إلى األسلوب السهل المتميز الذي يصل إلى أعماق المتلقي
المثقف والعادي ،ويحفزه إلى المثابرة واالهتمام بدراسة هذا األدب
ّ
بالهم الخاص والعام،
اإلنساني بجدارة ،ويبقى الكاتب ملتصقًا
وكاشفًا الكلي والجزئي ،الفرد والمجتمع ،اإلنسان والوطن.
في مجموعته القصصية الصادرة حديثًا عن اتحاد الكتاب
ً
ّ
الهم
العرب ،وهي بعنوان /أش��واق الحجر ..../نرى الكاتب حامال
اإلنساني ،موضحًا تلك المكابدة في /القاع الشعبي /معبرًا عن
ّ
وأحالمه
طموحاته
المتعددة ،وعن
ومشاكله ومعاناته
همومه،
ِ
ِ
ِ
ّ
بحياة أكثر إشراقًا وسعادة ،معالجًا تلك الحاالت من خالل التحوالت
البشرية المحبطة من ناحية والمتطلعة إلى مستقبل يبدو مضطربًا،
ً
ّ
والواقعية،
أو متفائال أو حالمًا ،مازجًا ّإياها بأدبه الساخر والفانتازيا
ّ
المتحدث /الراوي والسارد /وأخرى بصيغة /
مرة بصيغة الحاضر
ّ
بحرفية الفنان المتمكن من أدواته.
الغائب /وذلك
ّ
 في قصة (الصدر الخافق) يعيش القارئ حالة إنسانية فريدةتتميز بها ّ
ّ
القصة :فالسيدة العاقر مالكة البستان /في سردها
المونولوجي الداخلي ،نراها محبطة نفسيًا بسبب عدم إنجابها ،وتبدأ
معاناتها مع /أميمة /عاملة البستان لديها /وهي حامل وعلى وشك
الوالدة /من خالل صراع ذاتي بين اإلنساني والالإنساني ،وبين األنا
والواجب؛ إنها تغار من خادمتها؛ تغار على زوجها المعجب بتلك
المرأة /الحامل /التي امتلكت جانبًا كبيرًا من الجمال ،وكان المطلوب
مساعدتها ،وهي القابلة القانونية التي ساهمت بوالدة عشرات
األطفال ..يجول بخاطرها(( :ال تعنيني تلك المرأة ،إنها تعمل في
البستان مع زوجها كنحلة دؤوب ،منذ أسابيع بدأ بطنها منتفخًا،
وحركتها ثقيلة ،الريح تهز األبواب وتدخل عبر الشقوق ...ذهب
زوجي إلى المدينة ،أعرف أنه يرتشف مالمحها الفاتنة بإعجاب ،إني
امرأة ثائرة أمتلئ بمشاعر جارفة وغيرة عاصفة كالريح ،المطر ينقر
النوافذ ،وأميمة تعاني أوجاع الوالدة)).
ّ
نفسي حاد ،يقابلهما
وألم
ثائر،
إنها تعاني من صراع داخلي
ٍ
ّح ٌّس إنساني ،يجابه حالة /الغيرة واألنا /التي عصفت بشخصيتها،
وانعكست على مشاعرها الجياشة ،وواجبها الطبي؛ حيث أقسمت
اليمين على أدائه من ناحية أخرى(( ....لن أسعى إلى توليدها أبدًا،
ً
هي تتوجع ،وأنا أختار الصمت .انتظرت طويال ألحبل .دون جدوى،
ُوأميمة تنتظر أن تضع حملها ،حياتي ّ
تغص باالنتظار ،أنتظر والدة
طفل بال جدوى)).
ّ
إنها ترفض تقديم المساعدة لتلك المرأة التي تتألم ،تود لو
تطردها وتتخلص منها هي مجرد عاملة ،تعود مرة ثانية محاولة
التصالح مع ذاتها ،بالرغم من ((األن��ا)) التي ستجعلها تقترف
الخطيئة الكبرى ،موت إنسانة ،أو موت طفل ،تحاول إقناع ذاتها بأن
التقاعس والالمباالة سيحوالنها إلى وحش قاتل ((تمدحني النساء
الحبالى ويثنين على عنايتي ورقتي ولطفي ،أما أميمة الجميلة
المتوجعة فأنا أمامها ام��رأة ّ
صماء متحجرة ،أنا قطعة جليد بال
إحساس)) ربما نقرأ في هذه الحالة شيئًا من عذاب الضمير النائم،
يدخلها في محاكمة مع أنثى تقرأ أعماقها ((كيف يرق تمثال
الجليد)) !! إنها تستحضر واجبها المهني كقابلة ،وواجبها اإلنساني
كإنسانة أفقدتها ((األنا)) بعضًا من إنسانيتها! طارحة أسئلتها في
تنته بعد .تقول في سردها المونولوجي:
محاكمة بدأت ولم ِ
((يجتاحني قلق شرس ،الريح تنوح ،أميمة تنوح ،وأنوح بصمت
وخجل وان��ه��زام ...كيف أف ّ��ر من الموقف؟ ال أستطيع أن أتولى
توليدها ...آه لو ّ
أحس بشغف المرأة لرؤية طفلها)) ((شغف يولد
شغفًا آخر ،بأن يولد طفل وتزهر الحياة(( ...هل أتركها تموت
وحيدة؟))
((تنتابني مشاعر غريبة ،إنها الوالدة األولى وستكون عسيرة
لماذا ال أهرع إليها أفكر أن انطفاء الحياة ،كانطفاء شمعة ال يمكن
أن تضاء مرة أخرى))
تتابع (لست أدري كيف التقطت محفظتي وانهمكت في عملي،

ّ
تبددت مخاوفي ،أخذت الوليدة إلى صدري وهي تبكي ،ألبستها
ُ
ثيابًا ،أعدتها ألمها ،أحسست أني أشاركها في والدتها كأني حبلى
وضعت حملها.)...
ّ
إن السيدة القابلة تخرج من دائرتها المظلمة وتتحرر من
انفعاالتها المتمردة الالمبالية ،لتدخل دائرة أكثر نورًا وإشراقًا
ّ
وإنسانية...
((أشتعل حبًا وينبثق النور في أعماقي ،يستيقظ الحنان الغافي،
أشعر أن الحياة نهر دائم الجريان ،وأني ّ
أقدم نقطة تشارك في هذا
النهر المتدفق)) ...إنه نهر الحياة الوالدة ّ
سر الديمومة واالزدهار
ّ
البشري .لقد شاركت في انبثاق نور ،وتفتح
واالستمرار للجنس
ّ
ّ
زهرة ،وابتسامة إنسان(( ...يخيل إلي إني أغتسل بالمطر ،وأني قد
ّ
تمتد نظراتي إلى أميمة وقد أشرق وجهها ،لن
اهتديت إلى النور.
أكون وحيدة ولن تكوني وحيدة ،وإلى جوارنا طفلة تتنفس ،تذوب
المسافة بيننا وأنا ّ
أضم الصغيرة إلى صدري الخافق))...
بهذا السرد الرائع ال��ذي يدخل إلى أغ��وار المتلقي تنتهي
القصة النابضة بمشاعر إنسانة حاربت ذاتها بذاتها ،داخلة في
صراع عنيف مع ((األن��ا)) المتمكنة في أعماقها ،المستولية على
ذاتها وعواطفها وشغفها اإلنساني وتطرد أنانيتها بفعل الخير
وبالمحبة ،واإليمان الساطع بأن اإلنسان هو أثمن ما في الوجود،
وبالمحبة يتخلص البشر ،من مشاعر الشر والكراهية.
قصة عربة في العاصفة:
ّ
تتحدث القصة عن إنسان أديب حالم ،محبط ،له باع كبير في
ميدان اإلب��داع ،لكنه ال يستطيع تأمين حاجاته ول��وازم عائلته...
يسعى دائمًا إلى بلوغ أهدافه لكنها صعبة المنال ..له حلم يعيش
ً
جبال أخضر ،أو ّ
قمة مثلجة بيضاء ،أو مدينة في أقصى
ألجله .ربما كان
ّ
القارات ،..نراه متحفزًا وهو يشد همته وعزيمته الصامدة الصابرة.
كان األمل محور حياته ومرتكزها ،لواله لما استطاع الكتابة والوقوف
شامخًا ،أمام تلك المصاعب ،وكأنها صخرة عمالقة منهكة ..هنا يأتي
السارد ليتحف ّ
القصة برموز شفافة وأسلوب بسيط فاتن(( .هو
مشدود إلى عربته المثقلة بالهموم ،ظهره ينحني كرجل األسطورة،
وهو يحمل صخرته إلى أعلى الجبل ،فتتدحرج إلى األسفل ،يعاود
حملها إلى قمته لتسقط مرة أخرى)) نالحظ هنا معنى الصمود
ّ
ينته...
والتحدي إلنسان يناضل في سبيل تحقيق حلم بدأ ولم
ِ
وربما لن ينتهي أبدًا ،وهذا مؤشر واضح على حيوية إنسان يسعى
في الحلم واليقظة إلى تأمين أسباب الحياة(( ..ملعون القلم ،ملعون
ً
اللسان ،ملعون هذا العمر الذابل)) ربما دخل إلى قلبه وعقله ،محاوال
ّ
زيادة إحباطه لكنه صامد لم ييأس؛ فال مكان لليأس في حياته،
أعطى ويعطي من األدب والفكر الكثير ،ولم تعطه الحياة ما أراد
ويريد .يحلم بأشياء وأشياء يسعى إليها ،يناضل في سبيلها لكنها
ّ
تخذله ،ربما القدر ،ربما حقيقة الحياة للوصول إلى ّ
الوهمية.
قمته
ّ
تتوضح ،والحلم يتحقق ،حين ّ
امتدت وهي تلتحم بيده
الصورة
الراجفة ،وبآماله وأحالمه المنهارة ،المنكسرة لكي تمسك العربة
ّ
فتتحدى كل األي��ادي لينهض صاحبنا بعزيمة اإلرادة،
((الرمز))
وإرادة الحلم ليتابع صعوده إلى األعلى المنتظر.
نلمح حين ّ
امتدت تلك اليد الرمزية ،لتساهم في جر العربة مع
ذلك اإلنسان المكدود ،لوحة رسمتها ّ
محبة اإلنسان لإلنسان ،وأراها
ّ
تعبيرية لمشروع وحدة .إنه شغف إنساني وإحساس جميل
لوحة
باآلخرين ،هي اليد المنقذة للعربة من السقوط والروح الملتاعة
ّ
ّ
تتقدم عابرة عواصف
والمحبة التي قل وندر وجودها ...كانت العربة
الحياة ،لتبدأ محاولة الصعود من جديد؛ إنها فانتازيا لكنها مغلفة
ّ
إنسانية رائعة.
بغاللة

عزيز نصار
عن غزالة الصحراء  /الرمز  /المحفز لعبور تلك الصحراء القاحلة
الشاسعة ،لكن عبثًا ،غادرته غزالته ،ولم يستطع اللحاق بها ولم
ً
يصل إلى خضرة الحياة ويطرح سؤاال ملحًا كبيرًا(( :هل تركت تلك
المرأة الغزالة في العراء؟ وأنا أحملها في صدري)) إنها قصة رمزية
بامتياز......
ثانيًا :قصة عريشة الياسمين :يبقى األم��ل الحافز الوحيد
ّ
محب ،تتشح بالسواد
الستمرارية الحياة .امرأة عجوز فاقدة لزوج
كليل دامس ،لكننا نجدها في لحظة فرح وابتهاج ،تقف مستندة
ٍ
إلى عكازها الستقبال أطفال يتسابقون وهم يصيحون( :جدتي...
ّ
ويعم االخضرار خارجًا
جدتي) هو الفرح العارم يخرج من الحزن،
من اليباب ...تتألق الحياة بفرحها وترحل وجوه ،لتأتي وجوه أخرى
حبيبة ...نفقد أعز ما نحب لنستقبل وجوهًا أخرى ّ
نحبها أيضًا
وتستمر الحياة.......
ثالثًا :قصة طائر بال سرب :تصور القصة العم حمود وأغانيه
العذبة الرقيقة واب��ن أخيه محسن ...إنه شاب مغترب ،يسافر
ً
ً
باستمرار ،يأتي ويذهب آمال وفرة من المال لتحقيق حلمه بالزواج
ً
من خطيبته ((مريم)) ،وكان ذلك األمل مستحيال ،فقد أمله وحلمه
ّ
وحبه في لحظات ،حين أغلقت مريم الباب في وجه ذلك الطائر
ٌ
المسافر الذي ال سرب له ...إنه الضياع الحقيقي ،سفر بال هدف
وغربة مستمرة.
رابعًا :قصة أصوات :يلتصق بطل القصة بالطبيعة ،يفهمها
وتفهمه ،يسمع أصواتًا ال يسمعها اآلخرون ،يتواصل مع عناصرها،
بروحه ،هي الطبيعة األم .إنه يلتصق
يلتحم بها مصغيًا إليها
ِ
ويصغي إلى روح العالم.

خامسًا :قصة مفترق طرق :يذهب بنا الكاتب إلى متاهات /
النفس البشرية /هناك طريقان للشفاء! أحدهما ّ
يؤدي إلى القرية،
وآخر يؤدي إلى ذلك السوق الشعبية .إنه يعاني من عدم االستقرار
ّ
ّ
يت ُ
جه يمينًا أو يسارًا ،شرقًا أو غربًا؟ لكل اتجاه مكان له
النفسي .هل
قصة أشواق الحجر
ّ
فيه محطة ...ربما يذهب إلى السوق ليلتقي مع /غجريته /التي ارتاح
تصدر عالم الموت والحياة وتضم خمسة مشاهد:
ّ
ً
ُ
أوال :قصة امرأة ال مثيل لها :ربما كان ال��راوي السارد ،يبحث إليها كثيرًا وهي التي أخبرته بواسطة تطلعاتها المستقبلية ،بأنه
ّ
عن شيء لم يتحقق ،وحلم ينتهي قبل أن يبدأ ،حلم جميل عذب ،يبحث عن شفاء لقلبه ...وهو المضطرب نفسيًا .وربما فكر باالتجاه
برماله وصحرائه وشمسه الحارقة يركض الهثًا ،باحثًا للطريق اآلخ��ر ال��ذي ّ
لكنه متعب
ي��ؤدي إلى عيادة الطبيب النفسي ...ثالثة
ِ
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ّ
ّ
اتجاهات ،وهو يفكر ويفكر إلى أين؟ وترك النهاية دون نهاية.
قصة هي واآلخر :اضطراب شديد في أعماق امرأة ،وصراع
بين الحب والغيرة ،الخيانة والوفاء ،صراع طغى بعنف عليها.
ّ
تتخيل أنها زوجة مخدوعة وهي /لم تتزوج أبدًا ،/وتتناول دواء
يمنحها النوم والسكينة ...لتهاجمني مشاعر عبرت في حياتي.
أستطيع أن أتذكر كل ما قاله وأستعيد التفاصيل .تساورني
الهواجس ،هو ال يفهم اللهب المشتعل في نفسي .ينتابني
شعور بالمهانة والغضب فهل تشفى روحي الممزقة؟
أكتوي بنار الخداع والخيانة ،يظن أني مستغرقة في
ّ
((أضم الكلب الجميل ،إني أكره
أحضان الندم...إلى أن تقول:
ّ
هذا الرجل .سأحطم صورته أبحث عنها ال أجد لها أثرًا...ليلة
عاصفة ,مطر يغسل المدينة .والهاتف مقطوع منذ أيام ،وال
ّ
أحد يتصل بي .إني امرأة وحيدة لم أتزوج أبدًا ،سأتناول دواء
يمنحني الهدوء والسكينة)).
كانت الزوجة هي السارد وال���راوي .استطاعت توظيف
همومها واحباطاتها بطريقة الحوار الداخلي ،وبأسلوب سهل
ّ
يصل إلى المتلقي دافئًا.
قصة الساحر :أديب يبحث عن الحب ويكتب قصص الحب،
يبحث في كل مكان وزمان ،يعيش في حالة حب دائم ،ينتقل
من فتاة عابرة إلى أخرى .يجد فتيات كثيرات يطلبن منه كتبه
الجديدة .إنه يشعر بالسعادة والغبطة ،يعيش حياته في
شغف ،يعلم أن عالقاته ،ليست سوى حب نابع من أعماقه،
يكتب ويكتب ،باحثًا عن ّ
حبه الحقيقي...
ّ
قصة في المقهى :يتلون البشر أف��رادًا وجماعات ،لكل
ّ
ُ
مصلحته ،ولكل عائلة مصلحتها أيضًا! .إن ُ��ه مرض
شخص
ّ
اجتماعي .نلمس في القصة حاالت/المراءات والنفاق ألصحاب
النفوذ وألقربائهم وأزالمهم./
ّ
أتى الوزير .ذهب الوزيرّ ،
ثم عاد الوزير ،ولكل حالة مشهد
َّ
خاص بها واألمثلة عديدة :وهنا نسأل :ما الذي حل بهؤالء
الناس ،أو بتلك المجتمعات؟ هل هو مرض منتشر بسبب حب
 /األنا  /والمصلحة الفردية ،أم هو مرض خاص يصيب بعضهم
بالعمى الفكري والسياسي واإلنساني؟

 قصة األشالء :يتغلغل الكاتب في أعماق سيدة حفزتزوجها إلى الهجرة للعمل والثروة يستخدم المؤلف صيغة
((الغائب)) والمخاطب مازجًا إياهما بذكاء العارف المتمكن
من أدوات��ه ...إنها تراه في المرآة ،بأشكال ملونة .تدخل في
متاهات /التخييل الجميل /ترى ال��زوج المهاجر آتيًا ،تفرح
فتمتلئ سعادةّ ،
ثم ال تلبث أن ينقلب فرحها إلى غضب عارم
حيث تكتشف أن المرآة تخدعها .هي تعاني من إحباطات
ّ
متعددة بسبب هجرة زوجها الطويلة ويزداد عمرها
وانكسارات
عامًا بعد عام .لقد ذهب وقد ال يعود .وبسبب حالتها ،وأحوالها
تقوم بكسر تلك المرآة لتصبح أشالء متناثرة!!!
 قصة امرأة من نار :يقترب الكاتب /من المقابر والحجارةّ
البشرية ،يحلل تناقضات
والجماد والبرودة .يبحث في الذات
تحدث في مجتمعنا؛ هي معادلة ،الموت يعني الظلمة والجماد
والنهاية ...والحياة تعني الشموس الساطعة ،النهار ،الشروق،
تغريد البالبل ،اخضرار اليباس
 قصة فراشة مجنونة :بالحب تنتهي األح��زان ،وتزولّ
ويعم الفرح ،الحياة جميلة وال تستدعي أن نترك للحزن
الكآبة،
ّ
أية ثغرة للولوج إلى أعماقنا ،القبور حجارة صماء ،والحياة هي
الحركة والمحبة ،والتعاون واالستمرار .فلماذا نجعلها كئيبة،
مظلمة ،مملة؟!
((م��ات زوجها ،وعدته وهي تشعل البخور ،بأن تحتفظ
بذكراه ،وبعد الدفن بللت أمطار الحزن وجهها ،وفي اليوم الثاني
أحرقت البخور تحت سماء فسيحة زرق��اء ،وفي اليوم الثالث
ّ
لرحيله أتت األرملة الحسناء ،وهي تلتف بعاصفة من عبير)).
((انتابها إحساس أن الذكرى ال تمأل عروقها باالرتواء ،وأنها
امرأة بلهاء))(( ،لماذا ال تترك ثيابها السوداء فوق الحجارة؟
وتستحم بأشعة الشمس؟)) إلى أن يقول الرجل اآلخر:
((سأمسح الشحوب عن وجهك العذب ،وأختار تذاكر سفر
ّ
لبلدان نزورها معًا))(( .اتقدت عيناها وانطلقت روحها األسيرة.
ّ
تحولت إلى فراشة مجنونة يشتعل جناحاها بنار الحب .أمسكت
بيد الرجل وهما يطيران خارج المكان)).

 قصة رجل من تراب :رغمًا من حزن المرأة لفراق زوجها /قصة االختراعات السحرية؛
الكاتب /ومن تصميمها الحفاظ على كتبه وترتيبها في المكتبة
ّ
المخترع األول :ينتقل بنا القاص من خالل قصه الجميل/ ،كانت إرادة الحياة تنبض في عروقها وقلبها ومشاعرها/
ّ
المستبد األرعن ,الجاهل الذي
إلى /رمزية ساخرة/فالحاكم
فالحياة دون حب ال تكتمل .خافت أن يعبر بها الزمن بال رحمة،
ُ
ُ
ّ
علم بوجود ِ
عال ٍم ّمخترع /للطائرة الجمل /أفهمه أعوانه أن هذا بدأت الذكريات الجميلة تتالشى شيئًا فشيئًا .أحست أنها طائر
ِّ
ّ
..
ه
كرسي
وعلى
عليه
ًا
ر
خط
ل
شك
االختراع ،ربما
ّ يغرد خارج سربه ((لقد ملت من رائحة التراب))؟ تبدأ حياتها مع
ُ
ُ
والشيء المحزن أو المضحك المبكي ،أن ذلك الحاكم فكر رجل آخر ّ
أحبته؟ يفوح منه شذى الحياة وأمل المستقبل.
العالم
بإعدام ِ
ّ
ّ
ر.
المتنو
اإلنسان
ذلك
نصيب
كان
هذا
/بالخازوق،/
 قصة حكاية منتوف المنتوف :تتحدث عن أديب بائسُ المخترع الثاني :الذي اخترع /أداة للموت السريع /حيث مات فقيرًا مقهورًا منسيًا ،وبعد رحيله تقام له حفالت التكريم،
أعجب بها الحاكم,
خاصة بعد أن تمت تجربتها على عدد من ويتسابق األدباء واإلعالميون لمديحه والثناء عليه والتعاطف
ُ
ّ
فمنحه جائزة سخية...
حراسه
معه ،ويظهرون تقديرًا هو أقرب إلى النفاق.
المخترع الثالث:
ّ
يذهب بنا األديب نصار إلى كبير الطهاة الذي خشي من
غضب ّ
سيده ،بعد انخفاض مستوى /كرشه /الذي سيفقده
هيبته ،فقام الطاهي بطهي أطعمة تعيد /ال��ك��رش /إلى
انتفاخها ،فأعيد وضع اسم كبير الطهاة ،في سجل المخترعين!!
 أما الرابع :فقد وظف/أدبه الساخر سياسيًا واجتماعيًا/بأسلوب ذكي ّ
جدًا .ها هو الوالي في لحظة ما ،يقول لذلك العالم
ّ
بأن ((أم��وال الخزينة تكاد تنفد ،وال بد من الحرص عليها)).
((أريد اختراعًا ال يكلف الخزينة شيئًا)) .علم الوالي أن اختراعات
ذلك العالم ،هي آالت /لقطع األلسنة التي ال تمدح الوالي ولجدع
أنوف الذين يرفعونها أمامه ،وآالت أخرى/تفكر وتؤلف قصائد
بالضرب على من ال يحفظونها؟
المديح ،وتنهال
ِ
ّ
 وأما آخر اختراعاته فكان/ :جهازًا سحريًا ،ال يسمح للفتياتالساحرات الفاتنات ،أن يخطفن األنظار ،وفي هذه الحالة
((تنجذب العيون إلى الوالي فقط)) .يصفق الوالي ابتهاجًا
وإعجابًا ،ويقرر االستدانة من المصارف العالمية ،إلقامة مصانع
العالم األخير الفذ التي تساعده على تطوير البلد))
الختراعات ِ
ّ
!!! إنها قصة ساخرة وجارحة ،ومعبرة...

 قصة سكة ال نهاية لها :مرة أخرى يأخذنا الكاتب إلىرحلة قطار
ّ
 /درامية  /مع ع��ودة مغترب ناضل في سبيل تأمين
مستقبله ،ليعود إلى وطنه الذي يعشقه ،ويصور القاص مدى
ِ
وإحساسه بالفرح لمالقاة حبيبته التي تنتظر الزواج
شوق العائد
ِ
ّ
وبلدته .كان الوقت
وطنه
ويعبر عن شوقه لها ولتراب
منه،
ِ
ِ
ّ
بطيئًا ،والعائد يحمل هداياه وأشواقه وحبه ،وعلى مقعده في
القطار ،قبل الوصول األخير يتوقف قلب ذلك المهاجر؛ لقد عاد
ووحدته ،ليرحل إلى غربة الموت ،وكان القطار يلهث
من اغترابه
ِ
على قضبان الحديد الباردة.
َ
التحم مع هموم العالم ،منصتًا
أخيرًا :إن عزيز نصار قد
إلى عناصر الطبيعة وخبرة الحياة ،ليكتب عن الناس بأسلوبه
المميز ،وليذكرنا ببطل رواي��ة ((الخيميائي)) للروائي باولو
كويلهو .والقاص في مجموعته الجديدةّ ،
قدم قصصًا بأشكال
ّ
فنية متطورة ،وتمثل إضافة إلى المشهد القصصي المتميز،
في القصة القصيرة السورية......
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حنان دروي�ش

ُأ ُ
طبع رزين
علن عن
ٍ
ليل���ة البارح���ة ،ضربت الري���ح المواعيد .كس���رت أبوابي
ً
ونوافذي مثل احتجاج .وأرخت صهيلها فوق جرحي وجعا
فوق وجع.
َ
«لم كانت الريح بهذا الجنون؟؟».
ً
ّ
ً
بالتش���تت ،قب���ل أن أفتح ّ
كوة لذاك
أمضيت وقتا حافال
الس���ؤال .هممت باإلجابة ،ثم مضيت أناور الوقت كي ّ
يمر
ً
ً
ّ
س���ريعا ،ويطوي األح���داث كلها ،س���احبا ذيله في عتمة
الزحام .ليلة إشكالية ما عهدت مثيلها .صرعت األسطحة
وأعمدة الكهرباء ،وهوت بفأس شديدة البأس فوق جذوع
ً
األش���جار .ثم امتدت س���ريعا صوب زوايا الف���ؤاد ،تبعثر
ّ
ّ
األحالم التي رتبتها منذ س���نين .تم���زق األوتاد واألوتار،
ً
وتتلو قراراته���ا جملة وتفصيال .تغط���ي حيثيات يومي
ببيانات ال حصر لها .بيان رقم واحد .بيان رقم عشرة .بيان
رق���م مئة وثمانين .بيان رقم ما بعد حدود العد .وكان ّ
علي
أن أصغي ،وأن أس���تجيب ،وأن أستس���لم لسطوة ما ُيتلى.
ّ
تش���دني نبرات األصوات ،البدايات ،النهايات ،وأنا أسمع
ّ
حقي
الحكاي���ات التي تش���به حكاياتي ،والتي تس���لبني
ً
ش���يئا ،أو أبدي نية ّ
الرد .تهمي ّ
علي ،فتراني
في أن أقول
َّ
من س���طوها مسلوبة النطق ،ال أس���تطيع الهمس ،أو حتى
االبتسام.
دوي الري���ح يبتلع الجه���ات األربع ،ويبتلع رأس���ي التي
أثملتها صحبة األحالم ،فغفت فوق وس���ادة ّ
مطرزة بأغنية
ً
فيروزية اللحن غريب االنتماء ،وأن���ا غريبة ،وفيروز أيضا.
ّ
جل العمر بين أخذ ّ
ورد وإثبات قيمة .ماذا يريدون
أضعنا
ٍ
ّ
مني ومنها ،ومن زارعي القمح والياس���مين؟ ..ومن عش���اق
الحقول واأللوان والشوارع العريضة؟  ..منذ زمن بعيد ،وأنا
أبحث بين ثيابي عن بخور يش���ابه بخور المعابد .يش���ابه
فاتح���ة القصائ���د .منذ زمن بعيد وأنا أخاتل الرس���وم في
ّ
س���جل عمري .أقارن صور اليوم بصور األمس .يبللني مطر
سخي ينعش ورقي ،ومرافئي ،ومشاويري ،و«ألبوم» فيروز
المختلف الذي يؤنس���نيّ .
قلبت األغاني .س���معتها دون
ترتيب:
اتكأت عند أغنية دون سواها:
«إي في أمل».
ً
ه���ذا ال���كالم أتاني متس���لال م���ن ضجيج الري���ح .غافل
ً
س���طوتها ،وأقبل كما العطر ،ضاربا ع���رض المتاهة بآراء
َّ
مش���تتة تلغي أغاني فيروز األخيرة ،وألح���ان زياد .أنا لم
ألتف���ت إلى آرائهم ،ألن���ي حين ّ
أحب أحص���ن قلبي بألف
حارس ،وألف ّبواب ،وألف قطعة جمر.
عندم���ا ّلوحت لي فيروز بدفئها ،كان���ت خيول العاصفة
ّ
تع���د قرارات وبيان���ات جديدة.
قد ب���دأت ترتاح ،وبدأت
أقبل الفج���ر .أصوات العصافير وصلتني عن طريق المدى،
نشوانة بقدوم الصباح .قالت الريح هامسة بخجل:
ً َّ ُ
«ليلة األمس كانت حاس���مة ،وكان المخاض صعبا ،غيبت
طبع رزين».
الحماقة ،ألعلن عن
ٍ
اعتذار وعن ٍ
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َع ِش َّي ُ
ات الحمى
فايز عزالدين

ّ
ذكريني يا ّ
ات الحمى
عشي
ِ
ُ َّ
ُ َّ
استمطرت شوقًا كل َما
كلما
ِ
			
َ
كلما جال ببالي َم ْر ٌبع
َّ
َ
َرق في ْ
عين َّي َد ْم ٌع أو َه َمى
َ ْ َ
َ
البوح ِعشقًا هائمًا
هل ت َر ْي َن
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
العشق َبوحًا أه َي َما؟
أم ت َر ْين ِ
َّ
َ
واك مغرمًا
رف قلبي من ه ِ
ُ
َ
غرما؟
يا لقلبي بالهوى كم أ ِ
ِّ َ
ما لروحي ُعلق ْت في شجوها
قد سقاني الشجو كأسًا علقما
َّ
وادع
حنين
شف صبري عن
ٍ
ٍ
ع ْش ُت فيه ّ
الد ْه َر ِس َّرًا أبكما
ِ
ْ
سائليني هل أطالت ِشق َوتي
َ
ٌ
غفلة َخ ْر ُ
قاء في ف ْج ٍر َو َما؟
ُ
ً
رضى
َم ْن ت َرى أهدى ِل ُه ْد َب َّي
َ
َ ْ
حين طيرًا َحائما؟
ِ
باسط الجن ِ
اإلسراء نجوى ُم ْد ِل ٍج
ِح ْر ُت في
ِ
ُ َُْ ُ ْ
َ
صار منه الصبح أفقًا مظ ِلما
ً
ٌ
َْ
َّ
فس أغ َر ْت َص ْب َوة
َص ْب َوة في الن
ِ
ْ
ُ َّ
ْ
العط ِر وال َع ْرف الل َمى
ِمن شذا ِ
َ َ ُ ُّ ْ
آيات ِه
قد نظ ْرت الطه َر في ِ
َّ
ُُْ َ
وض ناجى ُب ْر ُع َما
برعمًا في الر ِ
َ
ُ َ ٌ
حال ٌم
في تالقينا شعاع ِ
َ
ْ
ْ
ُمله ٌم ْ
يح ُ
تار َ
فيم ْن أل َه َما
ِ
ْ
صابيح ُّ
ُ
الدجى
ليت شعري إذ َم
َّ َ
ْ
ً
الح منها الز ْهو ف ْجرًا أك َر َما
ُّ
الن ُ
َ
صحوت ِه
ور من
هام فيها
ِ
َ
ُّ
َ
النور َ
صار ْت أ ْن ُجماَ
في ِرح ِ
اب ِ
ُّ َ ْ ُ ْ
عامر
داء َعز ٍم
ِظلها أص
ٍ
َ
ضاحك ْتهُ
ُ
السماَ
الشمس َع ْل َي َاء َّ
َ
َّ ُ
فاستحر الليل حتى َحش َر َج ْت
َ
ُ ْ َْ
الكون ِسفرًا طل َس َمًا
واستحال
َ ْ ٌ
رؤاها ِفطرة
داعبتني من
َ
ْ
ْ
في ضجيج ُ
الع ْم ِر أض َح ْت َبل َس َما
ِ
ْ ُ
ته
يا زمانًا هي ِمن غ َّر ِ
َ
من َعريق ْ
الحر ِف َصاغ ْت ُم ْع َج َما
ِ ِ
َ ُ
ُ
الضوء الذي ال ينتهي
ط ْيفها
ُ
ما َي ُر ُ
وم الغيظ طيفًا ُم ْع ِتما
طاب من ّرياها َل ْح ٌن ٌ
َ
خالد

َّ
َّ
ً
اإلنسان ما قد َعل َما
َعل َم

نزهة
يتلوى الطريق غير المنتهي أمامها،
يلقي الشوق بظالله الثقيلة فينهك مشاعرها
الجياشة ،تحاول التمتع بالمناظر الساحرة
من حولها ،لكن تفاصيل الطريق ال��ذي لم
يسبق لها أن مرت فيه تطرق مخيلتها بشدة،
تستحضر حديث والديها عن ربيع فلسطين،
الحلة ال��خ��ض��راء التي اكتست بها حقول
الجوالن تحاكي أختها هناك ،وأم علي ترى
ً
أشجار الفاكهة النضرة ظالال لألشجار القابعة
على بعد كيلومترات قليلة.....
تجتاحها النسمات العليلة ،تهز جوارحها
بشدة ،هذه النسمات القادمة من الغرب كانت
تعانق تراب فلسطين والجوالن المحتلين،
تشعر بألفة شديدة مع المكان ،على الرغم
من يقينها بأنها لم تطأ ه��ذه األرض من
قبل ،تتراءى أمامها ص��ورة أبيها ،يتحدث
بفلسطينيته الشديدة عن البلد وخيراتها،
جمالها وبهائها ،طيبتها وحنانها ،فتشي
دموعه بأشواقه وإحساسه القاتل بالغربة،
تتذكر أمها التي لم يكن يروقها شيء من
الخضار أو الفاكهة ،فتبادر إل��ى جملتها
المعهودة (وين خيرات البالد) لتبتلع غصتها
من جديد ،مرددة األغاني التي لم تزل حية في
الذاكرة ،لم تكن أم علي تظن أن الرحلة ستجر
عليها هذه المشاعر والذكريات ،ظنت أنها
ستكون نزهة ترفيهية في الربيع الجوالني
الساحر ،فأحضرت (األركيلة) وطيبات الطعام
والشراب ،لكن ما إن بدأ الدوالب بالدوران حتى
تدفقت بداخلها مشاعر دفينة وجدت نفسها
ً
أسيرة لها ،ففاضت عبراتها مرارًا ومنعتها
بتكلف من الوشي بها.
تنظر إلى الكرسي المجاور ،حيث يجلس
نجلها وجنى عمرها -على ما تقول -والذي
سخرت نفسها عبر سني عمره السبع عشرة
لرعايته وإسعاده ،فهو حياتها كلها ،لقد كان
ثمرة زواجها القصير الذي لم يدم سوى عامين،
قضتهما مع زوجها الذي يكبرها عشرين عامًا،
بعدما قضى سني شبابه في أحد التنظيمات
الفلسطينية في لبنان ،فال يكف ليل نهار عن
سب الظروف والخيانة واألخبار وكل شيء من
دون أن يصرفه ذلك عن التدخين بشراهة ،وقد
توفي نتيجة احتشاء عضلته القلبية ،قررت
بعدها مغادرة تاريخه؛ بل قررت عزل ابنها عن
هذا التاريخ وعن فلسطين كلها ،مما جعلها
تسعد عند رؤية علي يضع (الجل) على شعره،
ويلبس الطوق حول رقبته ،فقد وجدت في
ذلك دليل عافية وبراء من تاريخ والده وتبعاته.
لم تزل الحافلة تسير ببطء شديد عبر
المنطقة العازلة المنزوعة ال��س�لاح؛ حيث
تشوب الطبيعة الخضراء قبعات زرقاء منتشرة
على حواجز عدة هنا وهناك ،فيما ينتظره
عبق فلسطين في كل زاوية من زوايا الطريق
الجوالني الضيق ،وتحت كل شجرة تداعب
الريح أوراقها.
تصل الحافلة إلى مبتغاها ،لتبحث عن
مكان بين عشرات الحافالت المركونة على
جنبات الطريق ،تسارع األق��دام بالزحف عبر
الحشد الكبير المتوجه إلى المنصة المطلة
على وادي الصراخ ،ال��وادي الذي شهد ً
مرارا

ماهر �أبو ح�سان
ً
وتكرارا أصواتًا تتعالى لتعبر إلى األحباب
في الجانب اآلخر ،غصت السفوح بالقادمين
ُّ
نحو المنصة ،فلم يطق جل القادمين صبرًا
للنزول عبر الطريق الملتوي ،بدا وكأنه يوم
الحشر قد جمع الجموع القادمة من كل حدب
نحو المنصة ،تتعالى الهتافات هنا وهناك،
ترتفع الرايات ،تدمع العيون شوقًا وألمًا ،تحديًا
وعنفوانًا.
بدأت الجموع بالوصول إلى المنصة؛ حيث
يتم اإلعداد لمهرجان خطابي ،تمتد األبصار
بشوق نحو الجانب المحتل من الجوالن ،تفتش
ٍ
بين بيوتها عن سر االنتماء على الرغم من
النأي القسري ،تمر سيارات الجيب التي تقل
جنود االحتالل في الشارع الموازي لألسالك
الشائكة في الجانب اآلخر من الوادي ،تقلب
أم علي بصرها بين جنبات الوادي ،وترمق عن
بعد العلم المرفوع فوق المرصد الصهيوني،
ٍ
تجول بنظرها يمنة نحو سفوح جبل الشيخ
لترى المراصد الصهيونية تبتلع ذرانا لتراقب
أرضنا التي لم تبتلعها ،عادت بنظرها نحو
مجدل شمس المحتلة لتشاهد بضعة شباب
يقفون على السفح المقابل يلوحون بأيديهم،
سوري ٌ
وقد ُر ِفع ٌ
ٌ
منزل غير
كبير فوق حائط
علم
ٍ
بعيد ،آه كم تمنت لو حملتها الريح لتجتاز
ال��وادي المزروع باأللغام والحواجز الشائكة،
فتقبل ثرى تلك األرض الطيبة ،لكنها سرعان
ما تنتبه لوجود ٍّ
علي إلى جوارها ،فتحبس
عبراتها بجهد.
قبيل بدء المهرجان الخطابي نزل بعض
الشباب عبر السفح الشديد االنحدار إلى وادي
الصراخ ،وبدأت أقدامهم تطأ حقل األلغام التي
لم تطأها ٌ
قدم منذ  44عامًا وسط صراخ من
على المنصة مطالبين برجوعهم دونما جدوى.
بدأ الشبان يتقدمون عبر حقل األلغام،
فيما يتعالى هدير مكبر الصوت لثنيهم عن
وجهتهم وتحذيرهم من األلغام والمخاطر
اكتراث منهم ،بل إن
المحدقة بهم دونما
ٍ
شابة في عقدها الثاني نزلت إلى ال��وادي،
وبدأت ترفع صوتها متهمة المتريثين بالجبن،
بدأ الخط المرسوم بالشباب والمخترق لحقل
األلغام باالستطالة يرفعون أعالم فلسطين
وسورية ،يهتفون (الشعب يريد العودة إلى
مئات
فلسطين) ،والعشرات سرعان ما أصبحوا ٍ
فآالف ،وهدير هتافاتهم يغطي صوت مكبر
الصوت الذي مازال يطالبهم بالرجوع:
أنتم عزيزون علينا والحقل مليء باأللغام،
أمهاتكم بانتظاركم ،نحن جئنا هنا إليصال
رسالة فقط في ذكرى النكبة.
ٍ
اكتراث بالنداء أو حتى باأللغام
ودونما
ٍ
المتوقعة تقدم الركب ،تظلله دعوات الناظرين
ً
ً
ستينيا التحق
إليه من المنصة؛ بل إن رجال
ً
مفتاحا بيده،
بالركب بمساعدة الشباب ،يحمل
ٌ
تلمع في عينيه عزيمة ال لبس فيها وهو يقول:
أريد أن أموت في فلسطين.
ً
تحرك ال��رت��ل م��ت��ج��اوزا الحاجز الترابي
ً
ومقتربا من األسالك الشائكة ،يتقدم ببطء
ً
حينا ومتريثًا حينًا َ
آخر ،وفي الجانب اآلخر من
ٌ
الحدود حشد من الجوالنيين يصرخون بأعلى
صوت:
ٍ

ٌ
ارجعوا يا شباب ،المنطقة ملغمة.يتجاوز الشباب أكوام األسالك الشائكة،
ويتسلقون على (الشيك) فينهار ،يعبره المئات
وتعلو أص��وات تكبير الشباب وهتافاتهم،
يشاركهم بها أهل مجدل شمس الواقفون
هناك ،يستقبلونهم باألحضان هاتفين:
الشعب يريد العودة إلى فلسطين.
يندفع الشباب متظاهرين في ش��وارع
مجدل شمس نحو ساحة البلدة رافعين األعالم،
غير آبهين بالموت المترصد بهم عبر رصاص
الجنود الصهاينة وغازاتهم ،هم الذين وصلوا
إلى المكان ،ليتصدى لهم الشباب بصدورهم
العارية والحجارة ،ينجح أحد الشباب بنزع
العلم الصهيوني عن سيارة الجيب ،ويرفع
العلم الفلسطيني من دون أن يجرؤ الجنود
على النزول من السيارة ونزع العلم ،فتتعالى
الهتافات ،وسرعان ما بدأ الجرحى بالسقوط
ليرفعوا فوق األكتاف عبر الطريق الشديدة
الوعورة.
فجأة تنتبه أم علي أن ابنها ال يقف
بجوارها ،تبحث عنه يمنة ويسرة ،فال تجده!
أين ذهب؟ هل لحق بالشباب إلى ال��وادي؟!!
آ ٍه لحظها المتعثر ،لم تكن تتوقع ما حدث،
والجهد الذي بذلته عبر سنين إلبعاد ابنها
عن أفكار أبيه وكل ما يمت لفلسطين بصلة
ٌ
باء بالفشل ،اجتاحها ٌ
شديد من فقدان
رعب
جنى عمرها بل عمرها كله ،كيف استقى تلك
األفكار التي دفعته للنزول نحو الموت ،رغم
حصارها له ورغم أن والده توفي وهو في سنته
األولى ،تبًا لتلك الجينات اللعينة.
مع مرور الساعات ازدادت دموعها انهماراً،
وهي تراقب االشتباكات العنيفة وتبحث علها
بعد بين الشباب ،تجتاحها
تلمح ولدها عن ٍ
بصعوبة شديدة،
الحيرة ،تنزل إلى ال��وادي
ٍ
تعود لمراقبة االشتباكات والبحث عن ابنها
بين الجرحى وال��ش��ه��داء المحمولين على
األكتاف ،تحاول التقدم نحو الحواجز من دون
أن تتمكن من اجتيازها ،يزداد توترها وقلقها
عند قيام قوات الجيش الصهيوني بإغالق
الطريق وحجز عشرات الشباب رهائن داخل
مجدل شمس ،تستمر االشتباكات بين جنود
جهة والشباب المحجوزين داخل
االحتالل من
ٍ
جهة
مجدل شمس والمعتصمين خارجها من
ٍ
أخرى ،تتعالى الهتافات ،ويضطر الجنود لفتح
الطريق للمحجوزين بعد إصرار الحضور على
عدم مبارحة المكان دون ذلك.
تبحث أم علي عن ولدها بين العائدين
بلهفة وخ���وف ،تنظر ف��ي وج���وه الجرحى
ٍ
واألص��ح��اء ،إل��ى أن يقع ُ
��اب
ش
على
ها
بصر
ٍ
ً
عاري الصدر يلبس بنطاال ممزقًا ،إنه علي قد
عاد إليها سالمًا ،تنظر إلى وجهه الذي ازداد
ً
سمرة يتوسطه شارب فتي ،تنقل نظرها إلى
ََ
وجل َده،
علي
عينيه لتتلمس فيهما إصرار أبي ٍ
تحضنه فيما تفكر بشدة شبهه بوالده ،وقد
أزال��ت المعركة عن كاهله الطوق وتسريحة
الشعر.
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الثمن
عبد العزيز الدروبي
أخيرًا قررت قتله ،بالرغم من أنني مدرك تمام
اإلدراك بأن ما أنا مقدم عليه ّ
يؤدي بي إلى حبل
المشنقة أو إلى السجن المؤبد ،لكن ال مناص ،وقد
أتعبتني زوجتي.
نقبت رأسي بنقيقها الذي ال ينقطع وال يفتر،
ورفعت ضغطي حتى ُّ
بت ممن يتعاطون الحبوب
المهدئة والخافضة للضغط.
 أما جاءك درباس؟ أما رأيته؟ ألم يرسل لكثمن الغنم؟ ما هي أخباره؟
ُّ
أسئلتها ه��ذه التي ال تملها وال تغيرها،
تسألني إياها في ّ
غدوي ورواحي...
سألتني ذات مرةِ :ل َـم أنت رخو هكذا؟
َ
اذه��ب إليه في قريته ،وأ ِره منك العين
الحمراء ،وال تعد إال ومعك النقود.
ومع أنني سافرت من قبل إليه كثيرًا ,كنت
أعود صفر اليدين ،لكنني لم أرغب في أن أخالف
رأيها فـلبيت رغبتها...
وأقولها للحقيقة :إنني ال أقسو في مطالبتي
له ،وأقصر لساني عن اإللحاح؛ ألنني بقرارة نفسي
أعترف بأن سبب تقصيره في سداد مديونيته
هو المحل الدائم ،وشح األمطار ،وانعدام المواسم.
فالمئة والعشرون كيلو مترًا التي أقطعها
حتى أصل إلى قريته ال أرى فيها سوى أراض ٍ
قاحلة جرداء مقفرة ،ال نبات فيها وال طائر يطير؛
بل عواصف ترابية وزوابع رملية تعصف وتدور
وتتنقل من مكان إلى مكان.
وما إن واربت الباب حتى استقبلتني بسؤالها
التقليدي :هــا ...حمام أم غراب؟ فأجيبها :غراب.
 كالعادة ...لماذا غراب؟؟ انظري إلى حالي والغبار الذي يسربلني،وإلى السيارة ،عندها ستعرفين لماذا غراب!
 ماذا تقصد؟.... المحل المقيم في منطقتنا ،وسماؤنا التيُّ
وشح األمطار وانعدام
لم تعد تزورها الغيوم،
المواسم سببت لدرباس وغيره العسر وضيق ذات
اليد.
 ال ...صاحبك درباس نصاب ،كذاب ،محتالكلما ذه��ب��ت إل��ي��ه يضحك عليك بكلمتين
ّ
علي
معسولتين ،يقنعك بهما ،فتعود لتلقي
األعذار عنه.
ّ
ّ
موسم مر؟ وما حصلنا منه
كم سنة مرت؟ وكم
ٍ
على شيء ...ماذا ستفعل؟ ....أتتركه يأكل ثمن
ّ
نتفرج عليه؟؟ ال ...هذا حلم بعيد
الغنم ونحن
المنال ،فإن أنت لم تحسم األمر معه ،فسأحسمه
غد ،سأسافر إليه ،وسترى
أنا ...وغدًا ،وليس بعد ٍ
كيف أنتزع حقنا منه.
ّ
فك ُ
رت في األمر كثيرًا وقلت :إنها على الرغم
من نقيقها على حق.
أيأكل ثمن الغنم ونحن نرى؟ ال ...ال.
ُ
ُ
ح��زي��ران ،اتجهت
وال��ش��ه��ر
قبيل الفجر

بسيارتي إليه ،وفي نيتي إن لم يعطني النقود
أن أقتله.
ّ
تأبطت مسدسي وهيأته لإلطالق...
ك��ان درب��اس وأب��ن��اؤه وبناته خ��ارج المنزل،
ٌ
وعالئم الحزن بادية عليهم ،وعويل أمهم سمعته
قبل أن أهبط من السيارة.
ما بكم؟! سألته؟
الصغير يموت ...حرارته كالجمر ،وما باليد
نقود آلخ��ذه إلى الطبيب،
حيلة .أرسلت بطلب
ٍ
فاعتذر الجميع بمن فيهم أخي عرمان ،مدعين
اإلفالس؛ سيموت الولد يا أبا محمد.
ْ
حوقلت وقلت له :هيا نأخذه إلى الطبيب.
 قلت ليس لدي نقود.وأنا قلت هيا ،فأسرعا أنت وزوج��ك بالطفل
لتذهبا معي.
ّ
عاينه الطبيب ،اشتريت له الدواء ،غديتهم
في المطعم ،ومن ثم عدت بهم إلى قريتهم.
وحين رجعت استقبلتني ككل مرة بأسئلتها
ّ
المملـة ،فحدثتها بالذي ج��رى ،فهزت رأسها
ً
وتبسمت ساخرة ،وأردفت :وأظنك مع خيبتك هذه

قبل أن أنزل من السيارة ّلق ُ
مت المسدس،
استعدادًا لإلطالق...
ّ
قررت أال يطول حديثي معه .....كلمتان فقط،
ّ
إما النقود وإما الغنم ،فإن تلكأ ثكلته أمه ،وترملت
زوجه.
ّ
حين وصلت استقبلني متهلل الوجه وهو
ً
ً
يردد :أهال أهال ،يعلم الله أني أنتظر مجيئك
بفارغ الصبر.
 وها أنا أمامك. يا سيدي لم يكن لك عندي في المراتالسابقة إال األع���ذار ،ويشهد الله أنها كانت
ٌ
صادقة ،أما اليوم فلدي حل سيعجبك ويرضيك،
ونادى ابنته وردة :ياوردة ،ياوردة .فأطلت وردة
التمام .تبسمت وألقت بالسالم.
بدر في ليلة
مثل ٍ
ِ
فقال لها من يديك الحلوتين نريد شايًا.
 حاضر. ما رأيك يا أبا محمد؟ بماذا؟ بوردة. وردة زينة البنات. وردة لك مقابل الغنمات ،فماذا تقول؟اتق الله يا درباس ،وردة ألف من يتمناها...
 ِأنا متزوج وعندي عيال.
ونهضت فقال لي :شاور عقلك.
ُ
أقفلت راجعًا ،وارب��ت الباب فبادرتني
بالسؤال :ها؟؟ ...حمام أم غراب؟.
َ
 َحمام ...هذه المرة يا أم محمد حمام. أعطاك كامل المبلغ؟ ال ...وحدثتها بما عرضه درب��اس عليَّ،واح��د ،ثم
بحرف
فصمتت من دون أن تنطق
ٍ
ٍ
قالت :سأعد لك ً
أمهلته إلى العام المقبل.
غداء شهيًا فاذهب إلى الحمام.
ّ
رش ْ
��ت َّ
علي عطرًا ،شعرت معه
أجل أجل ،أمهلته ...وتركتها ألخلد إلى النوم ،وحين انتهيت
فما انقطع نقيقها حتى الصباح.
بالنشوة واالرتياح.
بعد شهور ثالثة ،قررت أن أذهب إليه ،أدرت
شهور عدة قلت :إن هي لم تطلب
بعد
ٍ
محرك السيارة باكرًا ،فسألتني :إلى أين؟
مني الذهاب إلى درباس ،فهذا ال يعني أال أطالبه،
 إليه...وحدثتها عن نيتي فقالت :دعك منه يا زوجي
 درباس؟...العزيز ،الطريق وع��رة ،ومتعبة ،وخطرة .والغبار
ٌ
ٌ
 نعم!سيؤذي رئتيك ...ثم إن درباسًا أمين وصادق،
 عظيم ...لكن إياك أن تمهله ،وإياك أن تعود وسيأتيك هو من تلقاء نفسه ،وثمن الغنم الوليس معك ثمن الغنم ،أو الغنم ...استعدها ...خوف عليه.
أكرر ،ال َ
تنس ...إما النقود ،وإما الغنم...
أنت؟!
حملقت فيها مذهوال وقلتِ :
 فأضفت :والسجن...يا زوجي ال تحملق بي هكذا :الدنيا فيها
ٌ
ٌ
 السجن؟! ...لماذا السجن؟؟يسر وعسر ,وصاحبنا معسر والرسول يقول(( :من
ً
ألنني سأقتله إذا لم أحقق أحد الخيارين.أنظر معسرا ،أو وضع عنه ،أضله الله في ضله)).
حملقت بي ثم ابتسمت وقالت :اآلن أدركت
غير مرة فكرت في الذهاب لمطالبة درباس،
ص���واب م��ا كنت أق���ول ،ل��ن يعيب أح��د عليك لكنها ما إن تحس بذلك حتى تحول دونه قائلة
تصرفك ,ثم إن السجن للرجال ،ولن يطول بك ً :يا أبا محمد ،ادفعه بباب الله .ال تطالبه وال حتى
ّّ ُ
فدي ُ
ــةّ ،
المقام به ،أنت صاحب حق .أما الــدي
ـته تفكر في مطالبته ،هو البد آتيك يومًا ليبرئ ذمته،
في بطنه (ثمن الغنم) ،امض وال ّ
تتردد.
وإن لم يفعلها ،فلنعدها صدقة ً وزك��اة ً على
ِ
رؤوس أوالدنا.
غادرتها والشياطين رفقتي وسندي.
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قصص قصيرة جدًا....

أمكنة وظالل

خليل البيطار

حممد حم�سن
صعود

ً
ي��زداد ُع ّلوًا ,ويتابع .ت��زداد قامته الممشوقة ط��وال ,ويتابع
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
األفقي الثابت الذي بات أعلى من كل شيء.
الصعود .ال يشيح بنظره
ّ ُ ّ ّ
يكاد رأسه األصلع ،الذي تبخر الشمس ذيول أفكاره األخيرة الهاربة،
ّ
يالمس خشب ّ
السماء ,وتتعالى حوله األصوات حتى تغيب .يلتزم
ّ
صمتهّ ,
يتأمل بقايا ُعمر هارب ,يبتسم ببرودة ,تتسع ابتسامته,
ّ
ّ
يشرع بالضحك ,يضحك كثيرًا كأنه مجنون ,يخطو خطوته األخيرة,
ّ
ّ
ويصعد الطاولة .يالتلك القامة التي وصل إليها!..
ّ
ّ
ّ
العبقرية حلقة
توقف عن الضحك ,أدخل رأسه المليء باألفكار
ّ ّ
ّ
النهايةّ ,
ثم ارتخى جسده بعد التشنج..
ّ
مكان ما.
وال يزال حتى اآلن يبتسم في ركنه البارد في
ٍ

ذكرى
صور تتالحق
بعضها ثابت وبعضها يتحول
مثل محطات قديمة توقفنا فيها
صور تجري وأخرى تتهيأ للجريان
متى يستريح الحنين المتدفق؟

انتظار

ً
ال يزال واقفا هناك .يترقب وصول أحدهم مع أنه يعرف أن
ال أحد آت .كل يوم يعد حصى الطريق الطويل ،وكل يوم يراها
تتناقص ،فينتظر الوصول إلى مكان ما ،وحتى اآلن ،هو مترقب ،ولم
يبق سوى بعض الحصى.

فضول

تعصف الريح من جهة الشرق بقوة ال مثيل لها ،فتحرك كل ما
في طريقها غربًا ،إال هو ،يتحرك شرقًا ،إذ إنه لطالما اعتاد على قهر
المستحيل ،عله يجد ضالته التي أضاعها يومًا ما.

انفتاح

سارية
وجدة تنتظر في عسعسة الليل
حزينة تختنق في تنفس الصباح
ال راية تخفق
وال مهزومين في األفق
وال قتلة أنهوا فصل جنونهم األخير

ّ
ّ
يوم أجوب العالم ,إذ إنه ال يمكن أن أسمع آالف اللكنات
كل ٍ
واللهجات الغريبة ّ
يوميًا من دون أن أفعل ذلك.

هم أنفسهم

ّ
كل مكان وزمانُ ,أ ٌ
ناس لم أرهم
وجوه غريبة ,أصبحت أراها في
ٍ
من قبل ,يملؤون ّ
الدنيا بأصواتهم الغريبة غير المألوفة ,وهأنذا بعد
ّ
ّ
ّ
وتفكير عميق ,عرفتهم ,إنهم الناس الذين أعرفهم
زمن طويل
ٍ
ٍ
ّ
ّ
أنفسهم ,لكن ,بوجوههم وشخصياتهم الحقيقية.

ضاع في األزرق

ّ
الذهاب إلى هناك ,وهو كذلك ,مراقبة البحر ّ
والسماء
اعتدت
ّ
والغروب أكثر ما يريح نفسي ,كنت أجلس على تلك الصخرة العمالقة
ّ
ّ
لساعات وساعات ,وهو أيضًا يجلس عليها ,لكنني ال أذكر أني
ٍ
وصلت قبله يومًا ,أو غادرتها بعده ,استحوذ مع البحر على اهتمامي
وفضولي ,هادئ تمامًا ,ال ّ
ّ
يحرك شفتيه! لم ّ
المتأملة
يغير نظرته
ّ
ّ
ّ
يومًا ,درست تفاصيله كلها ,نظاراته السميكة ,وحزامه المشدود
ً
ّ
ً
ّ
ً
نحيالّ ,
بت ّ
أعده صورة متكاملة مع باقي
حتى الثقب األخير ,أجل كان
المشهد ,يبقي نظره ثابتًا على ّ
الحد الفاصل بين البحر ّ
والسماء في
ّ
الالنهاية ,ظننت أنه ال يالحظ أحدًا حوله ,وأخطأت بذلك؛ فأنا الوحيد
ً
ً
ّ
الذي سمع صوته أخيرًا ,لقد كان يراني أيضًا ,قال لي جملة واحدة
ٌ
ربما هي األولى له منذ سنوات ,خشنة مخنوقة ,صدمني حين قال
ّ
إنه ال يستطيع رؤية اللون األزرق .لم أستوعب ذلك ,ولم أره منذ ذلك
الوقت ,ومع هذا ّ
أظن ّأنني ٌ
قادر اآلن على فهمهّ ,ربما ذهب للبحث عن
وسماء أوسع.
محيط أكبر,
ٍ
ٍ

حين يموت
ّ

يخرج من نافذة غرفته ,ويتسلق الجدار ليصل إلى سطح بيتهم
ّ
ّ
الر ّ
يفي ,ينزوي ويستلقي هناك كل مساء ,يراقب آالف النجوم
ّ
ّ
المنتشرة في سماء قريته الصغيرة ,يتأمل أكثرها وميضًا وأكبرها
حجمًا ,ال يعلم إن كانت محبوبته تفعل ذلك أيضًا ,لكن على ّ
أي
حال هو يسمع ّأن من يموت في األرضُ ,يدفن جسده وتسكن روحه
ّ
ّ ّ
ّ
بأن الله يستجيب لدعوة الطفل
في إحدى النجمات ,ويسمع أيضًا
ً
ّ
نجمة تطل مباشرة على نافذة غرفتها.
البريء ,ولهذا هو يبحث عن
ٍ

ّبوابة
أسئلة وشكوك قادتهم إلى بوابة
العلم
اكتشفوا أنها تنفتح على بوابات
متداخلة

النسيان

ّ
كوة

من يعبرها هالك

من ّ
يرمم أسوار ذاكرة معطوبة

ومن يقف خارجها هالك

شبح الظالم اكتسح الزنزانة

من يعيد السكينة ألرواح منكسرة؟

كثيرون توهموا النجاة بالتأرجح عند

عدا كوة صغيرة حفرتها األظافر

من يرتق شروخ القلب؟

العتبة!

لم تثر اهتمام الحراس مثل وجه

عبور

قبيح

ميدان
فسحة «ميدان التحرير» رحبة وحاضرة

خيط الحياة كان ينسل منها

من هذه العابرة دون استئذان؟

وطرفه اآلخر يشير إلى عدالة مغيبة

إنها نسمة الصباح المشاغبة

وناصعة وبسيطة مثل الحقيقة

طفلة تعبر ثقب اإلبرة ونافذة الروح

ترميم

أغرقته في لجة الشك الصامت

ل��م��اذا ي��ع��ي��دون ت��رم��ي��م األس����وار

والشك نفسه أنقذه من أوهامه

عرفت غالبين ومصلوبين
طرق كثيرة قادت الغزاة إليها
وتفريعات كثيرة صرفتهم إلى
الجهات جميعها

القديمة؟

فيالغرابة زائ��ر جمع النقيضين:

الستحضار أرواح البناة أم لمغالية اإلغراق واإلنقاذ
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صياد محترف

فرح �سمري النيحاوي
في االنتظار..
ُ
ْ
وساعات ..وحدي
ساعات
أقف
ٍ
َ َّ
ُ
مس
أجمع خيوط الش ِ
ُ
َ
الخطوات التي مشيتها عبثًا
وعدد
ِ
َ ُ َ
بلتك
صوب ق ِ
ُ ُ َ
شمعة
أشعل مئة
ٍ
َ
بقدومك..
وعدًا
ِ
َ
ُ
وهجك..
وألتمس من ِ
ً
ضياء لعتمتي..
ٌ
َ
بدونك
ثملة أنا ِ
َ
ُأ ُ
َ
صمتي المبعثر
أفكار
لملم
وأنطوي على ذاتي..
َ
حافة الطريق
عند
ِ
ُ ُ
َ
قلبي..
أحرق
َ
لرحيلك
احتجاجًا
ِ
َ
َ
ليلك
نبضي الغافي على
جبين ِ
ِ
ُ
يرسم وجعي..
ْ
الغياب..
حلمًا ممزقًا ..في حضر ِة
ُّ
ْ
َ
نصفين
السماء إلى
أشق
ُ
َ
الضائع..
وجهك
وأبحث عن ِ
ِ
َ
ْ
الغيم..
ذبذبات
بين
ِ
ُ
َ
ابتساماتك..
أحمل
ِ
أزهارًا في يدي
َ
ُ
ْ
الباقيه
األمل
وأخبئ حفنة
ِ
َ
ّ
كيال تسرقها مني..
ُ َ
هو ذا ..صوتك..
السراب ..يأتيني..
خلف
من ِ
ِ
ُ
ُ
تصفع وجهي
حزن..
لفحة ٍ
ُ
تثقل جسدي..
بالحنين..
ِ

َ
ٌ
نصيب منك إذًا؟؟
للعشب
ِ
ْ
أتذكر؟؟
ُ
ْ
حينما َ
السماء
كتف
نام الليل على ِ
ً
ْ
ُ
وغفوت أنا منهكة على كتفك
ُ
تمنيت يومها أبدًا..
ما
َ
أن أصحو على غيابك..

وغربتي!
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أشرقت شمس النهار الساطعة ،وانحسر ظالم الليل الداكن
وتالشىَّ .
توهج نورها المضيء َّ
وعم الفضاء الواسع وبقاع الكون.
َّ
واستمرت في االرتفاع خالل
ارتفعت درجة الحرارة في الصباح،
ّ
يوم ٍ من أوائل
ساعات النهار ،واشتدت في الظهيرة ،وذلك في ٍ
أيام فصل الصيف ،وفي زمن عابر ٍ من الماضي الذي عشناه في
مرحلة الشباب ،غابت سنواته وشهوره وأيامه ،في الوقت الذي
ً
َّ
ظلت أحداثه وذكرياته السعيدة والحزينة صامدة ّبراقة ،تستثير
عواطفنا ،ال تغيب عن مخيالتنا ،وال ترتد إلى عالم النسيان.
َّ
َّ
وأحس بشيء من الملل واليأس ،وهو
توترت أعصاب وليد،
ً
ينتظر قدوم صديقه حميد مقبال على دراجته النارية ،ليقوما بجولة
ّ
ونزهة مسلية ،وبرحلة صيد في البادية ،هذا الصديق الذي التقى
رحب به وتعامل معه َّ
به في األمس بعد غياب طويل ،وعندما َّ
بمودة
وتقدير ،شكره وأثنى عليه ،وروى له غرائب وعجائب في مغامراته،
شيقة مثيرةُّ ،
أضفت على رحالته في الصيد صورًا ِّ
تشد السامع إلى
مشاركته ،ووعده أن يكون رفيقه في رحلة اليوم.
َّ
تأخر حميد عن موعده نصف ساعة أو تزيد ،في الوقت الذي كان
وليد جاهزًا ومستعدًا لهذه الفرصة الجميلة بشوق ولهفة .ساوره
َّ
الشك والقلق ،وليس بمقدوره أن يتصل به هاتفيًا ويسأله ،بعد أن
غادر منزله وابتعد عنه ،ووقف بانتظاره في موقع من المدينة اتفقا
على اللقاء فيه .أما الهاتف الجوال فلم يكن موجودًا ومعروفًا في
تلك المرحلة من الزمن.
بعد ساعة من االنتظار والملل ،أقبل حميد نحوه مسرعًا بدراجته
َّ
النارية ،يحمل ّ
عدة الصيد وأشياء أخرى .سلم عليه واعتذر عن
تأخره ،فشعر وليد باالطمئنان والهدوء .استيقظت ومضة األمل.
ابتسم له وجامله .ركب مقعد الدراجة خلفه ،وانطلقا نحو البادية.
ابتعدا عن المدينة وعن المناطق المأهولة بالسكان .بعد فترة
من الوقت اجتازا ُبعدًا غير قليل من الطريق االسفلتي ،ثم انحرفا
ِّ
ومتعرجة.
عنه وتابعا الرحلة في البادية على دروب ترابية وعرة
بعد مسافة طويلة من التجول وال���دوران ،وبعد ساعات من
َّ
الترقب والتعب والعطش ،من دون أن يحظيا بفريسة صيد تلبي
الحلم وتوقظ بارقة األمل ،شعرا بالملل واليأس ،فتوقفا عن المسير،
وجلسا لالستراحة في ساحة واسعة من البادية الخالية من الخيام
والبشر ،ومن قطعان الغنم والجمال.
أراد وليد أن يتعاطف مع صديقه حميد ..ق��رر أن يجامله
ويخفف من توتر أعصابه بعد هذا الفشل الذريع ،عندما حاول أن
َّ
يعد الشاي اللذيذ ،لكنه فوجئ بالزجاجة باتت خالية من الماء ،فقد
كانا يشربان منها بين فترة وأخرى في هذه الجولة الطويلة وفي
هذا الجو الساخن.
َّ
هب حميد واقفًا وركب الدراجة ،وقال لرفيقه وليد:
ّ
ـ سأقوم بجولة في هذه المنطقة بحثًا عن الصيد ،ولعلي أجد
من يجود علينا بالماء والشاي ،وبالخبز واللبن ،فأهل البادية يمتازون
بالشهامة والكرم.
قال له وليد:
ـ حسنًا .لكن ال تبتعد كثيرًا ،خشية الحوادث والضياع ،بعد أن
قطعنا مسافة طويلة ،وهذا يثير القلق والخوف ،بعد أن استهلكت
الدراجة النارية كمية كبيرة من الوقود ،وقد يتوقف ِّ
محركها عن
الدوران ،وإذ ذاك سنقع في الهاوية والطامة الكبرى ،ونعاني من
االنقطاع والضياع ،ومن كارثة خطيرة بعد أن ابتعدنا كثيرًا عن

�إبراهيم خريط

بلدتنا ،وعن الطريق االسفلتي السالك نسبيًا بالحافالت والشاحنات.
بعد فترة وجيزة من االنتظار والحوار ،انطلق حميد مسرعًا
َّ
فأحس وليد بالقلق
بدراجته النارية .ابتعد عنه وغاب عن ناظريه.
ِّ
والخوف ،ووقف على قدميه .قلبه ينبض ّ
بقوة ،وأعصابه متوترة،
ّ
وعيناه تجوسان القريب والبعيد ،لعله ي��راه فيشعر باألمن
والطمأنينة.
بعد وقت غير قصير رآه من بعيد ،فنادى عليه بصوت مرتفع:
حميد ..حميد.
ّ
لكن صديقه حميد لم يلتفت إليه ،ولم يرد عليه .ابتعد عنه
وكأنه لم يسمعه.
ّ
بعد لحظات من اليأس والضجر رآه مرة أخرى ،فشعر بشيء من
األمل ،وصرخ مناديًا مرة أخرى ( :حميد ..حميد) .دون جدوى.
بعد ساعة من الزمن ،أقبل حميد قادمًا من بعيد .اقترب منه،
والتقيا من جديد ،وقد بدا الغضب واالنفعال على وجه وليد ،فقال
يخاطبه بنبرة حادة:
ـ منذ ساعة ،وكلما رأيتك ،أنادي (حميد ،حميد) .فال تلتفت
َّ
إلي ،وال تتوقف عن التجول والدوران ،ال تستجيب لندائي ،وكأنك
ال تسمعني!.
نظر إليه حميد ،وقال له كالواثق من نفسه:
ـ أنا ال أسمعك؟!.ال ..بل أسمعك .ولكن ما أدراني أنك تقصدني؟!.
قال وليد مستغربًا:
ـ كيف ال أقصدك وأنا أنادي( :حميد ،حميد)؟!.
ثم شعر بالعجب والذهول ،عندما سمع صديقه حميد وهو
يقول:
اتق الله يا رجل .ال غرابة في األمر .هل أنا الشخص الوحيد الذي
ـ ِ
يحمل اسم حميد في هذا البلد المديد؟!.
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عودة القمر
جمال جنيد
جسد سعاد هو حقله ومداه ،فرحه وحزنه ،حين
يحرث أرضه يرتفع طيفها ،وحين يسقي الزرع تنثال
ابتسامتها مع الماء.
وحين يراها تحمل له الزوادة على رأسها،
والماء الرقراق في يدها ،وثغرها مبتسم ،ترقص
له الدنيا ،وعندئذ ,تمر نسمة تجفف عرقه ،ينسى
تعبه ،يشبع دون أن يأكل ،ويرتوي دون أن يشرب.
قبل أن تنبس ببنت شفه يبادرها:
العبد تحت أمرك!.تقول ضاحكة:
 لم أقل بعد ما أريد!. أفهم ما تريدين من عينيك!..وكان العبد يستعجل الوصول إلى بيته،
ليرى سعاد وهي تجلس أمام طعامها وخبزها ،يعلو
وجهها خجل تحمر له خداها ،يبدأ العبد وهو يغسل
وجهه وأطرافه ،ينظر إليها وكأنه لم يرها من قبل..
وفي الليل ينام ،رأسها على صدره العريض،
بعد أن امتص شهد جسدها..
 عبد أال تريد أوالدًا؟.. حين يريد الله سيأتي األوالد.. وهل ستظل تحبني؟.. لو أعطوني ًعمرا آخر ألحببتك أكثر..
كان تنفسها هو تنفس الطبيعة خارج النافذة،
ووجهها هو وج��ه القمر األبيض خ��ارج النافذة،
وشعرها هو ذلك الليل الفاحم خارج النافذة..
ينظر العبد إلى السماء ،يحمد الله ويشكره ألنه
بعث له سعاد ،حاول أبوها تزويجها من رجل غني،
لكنها وقفت في وجهه أمام أعمامها ،وقالت بإصرار:
 ال أريد سوى العبد ...وإال سأنتحر.ً
جميعا ،بشواربهم الكثة وعيونهم
خضعوا لها
المحمرة ،خضعوا للوجه المالئكي ،ولم يكن يدري أن
رقتها ستتغلب على العقول الصخرية الجامدة..
دخل القمر من النافذة ،أضاء وجهها المالئكي،
منذ الليلة األولى للزفاف ،لم يصدق عينيه ،دق قلبه
بعنف ،جلست خجلى.
لم أصدق أنك تحديت الجميع..أقدم روحي من أجلك ..ال يهمني من يشترينيالمهم من يحبني..
صباح سعاد بألف صباح ،ومع قهوتها يدخل
دفء الشمس الصباحية إلى كيانه ،فيحن إلى العمل.
سعاد من أجلك أحب األرض.ومن أجلك أحب الحياة.وحين تلحق به نحو الباب تبتسم فتخضر
األرض.
تحت ظل التينة الوارفة ،يرى سعاد تلثم يد
والدها الغاضب؛ ألنها كسرت كلمته.
ابتعدي عني.أبي أنا سعيدة مع العبد.السعادة والفقر ال يجتمعان.أنا أغنى امرأة.كان يستمع إلى حديثها مع أبيها وهو يقف
خارج الدار ،دعته بنظرة من دون أن تتكلم..
تقدم من أبيها كان ً
جامدا كالصخر ،احتضنه
العبد وقبله ،سقطت دمعتان من عيني الصخرة،
فانهمرت الدموع من عيني سعاد فرحًا..
وتحت العريشة في أرض الدار ،ورأسها على
ركبته ،قال لها:
لم أدر أنه سيسامحني!.لم يبك أبي سوى مرتين ..حين ماتت أمي وحينصالحك.
كانت الشمس تتوسط سماء صافية ،سكن
الهواء فجأة حين وقفت سيارة كالغراب على أطراف
أرض��ه ،ون��زل منها ثالثة يلبسون نظارات وبدالت
سوداء..
أش��ار إليه الشخص ال��ذي ك��ان يقود السيارة
باستعالء:
هي ..أنت!غلى غضب العبد ،بقي يعمل ،تقدم منه

الشخص وعلى فمه ابتسامة ماكرة..
أتبيع أرضك؟! سأدفع لك ماتريد!!أرضي ليست للبيع!جاءت سعاد بالزوادة والماء ،تسمرت عينا الرجل
عليها ،نهض العبد وواجه الرجل:
 قلت لك أرضي ليست للبيع ..هيا! أريد شربة ماء..دفع العبد الماء البارد أمام وجه الرجل ،شرب
وعيناه معلقتان بسعاد ،وحين غابت سيارته ،قال
العبد بغضب:
لم جئت اآلن؟!ثم سكب الماء على األرض ،وحمل معوله وعاد
إلى البيت..
في األيام التالية غزت السيارات القرية كغربان
طمست خضرة األرض..
ظهرت األسلحة بدل المعاول ،وأخذ الكالم
ينتشر كموج «تسونامي» عن نية صائب في إقامة
ملهى في قرية القمر ،إل��ى جانب مشاريع أخرى
مشبوهة ،ألن القرية ملتقى القرى الذاهبة إلى
المدينة..
ً
غاضبا إل��ى جمع ال��رج��ال في
دخ��ل العبد
المضافة ،قبل أن يشربوا القهوة المرة:
استيقظوا ..ستنهضون ذات يوم ولن تجدواأنفسكم إال خارج أرضكم وبيوتكم وأشجاركم .قولوا
ال لصائب الغراب .دافعوا عن أرضكم وأشجاركم ..وإال
ستكون عاقبتكم وخيمة.
همهم الرجال وغمغموا ،وأخيرًا نطق حمدي
العاقر أحد أعمام سعاد:
اسمع يا عبد ..يكفينا مشاكل من تحت رأسك..نحن أح��رار في أرضنا وبيوتنا ..صائب يدفع لنا ما
نريد!
رد العبد بلهجة صارمة:
من يبيع أرضه لصائب فليحفر قبره..قلة من الرجال همهموا قائلين:
نحن معك..لكنهم انسحبوا نحو بيوتهم وأغلقوا أبوابهم
في وجه الريح ،بينما اآلخرون خرجوا من المضافة،
وهم ينظرون بغضب إلى العبد.
ً
وبدا القلق على
فراشه،
غاضبا على
تمدد العبد
ً
ً
سعاد ،حاولت قول شيء إال أن طرقا جلفا على الباب
جعلها تصمت..
قدم شرطي للعبد دعوة شفهية من رئيس
المخفر بالحضور ً
فورا..
واجه رئيس المخفر األحمر الوجه الذي يغير
محاضر المخفر إن سمع خشخشة النقود..
هل نصبت نفسك ولي أمر الناس؟ .إن أرادوافليبيعوا ثيابهم الداخلية ،هم أحرار ،ال سلطان لك
عليهم ..البلد يحكمها قانون.
انفجر العبد في وجه رئيس المخفر:
فلتتحركوا أنتم ياسادة القانون؛ هل تريدأن تتحول قرية القمر إلى مجموعة ساقطات يبعن
أجسادهن بعد أن باع الرجال أرضهم؟!
ازداد احمرار وجه رئيس المخفر وهو يخبط بيده
على الطاولة:
 ال تتدخل فيما ال يعنيك ..وكفى ..وإال سأضعكفي السجن بتهمة إثارة الشغب..
ً
صباحا ،وجد العبد صائب يقف في منتصف
أرضه ،مع بعض رجاله المسلحين؛ هز المعول أمام
وجهه:
 اخرج من أرضي ..سالحك ال يخيفني.أتذكر؟ .شربت من مائك ..سأدفع لك ما تريد.تصاعد غضب العبد:
أرضي ليست للبيع ..اخرج!!ً
ساخرا:
ابتسم صائب
ستأتي إلي وستركع أمام أقدامي ،وترجوني أنأشتري منك األرض..
رفع العبد معوله أم��ام وجه صائب ،أحاطت
السبطانات برأسه ،وحين خرجوا من أرضه غمر رأسه

بالتراب ,وبكى وسمع قبرة على شجرة لوز تبادله
البكاء.
رمى كثير من الرجال معاولهم ،وخلعوا لباس
آبائهم ،وركبوا السيارات متجهين نحو المدينة ،وقلة
منهم تمسكت بأرضها وصمتت.
****
مسح الشعر الليلي ،وه��و ينظر إل��ى الوجه
المالئكي..
صدر أمر من مخفر القرية ،وعمم على القرى
المجاورة ،أن العبد رجل خطير يحرض رجال قريته،
ويقف حائال ً في وجه التطور..
هرب العبد إلى مغارة قريبة ،استولى صائب
ورجاله على أرضه وزوجته ،ودعا أعوانه فيها إلى حفلة
شواء كان رئيس المخفر أول المتواجدين..
في الليل اقترب العبد من قصر صائب ،شد
على لجام فرسه ،أخذ الفرس يطير ،يخب ،يحمحم،
يقدح الحجارة  ،سعاد رأت فرس العبد ،طارت مع
ً
غضبا،
الفرس ،حمحمت معه ،خبت معه ،قدحت
ً
جسدا مدمى دون قلب..
وتركت
كان ما يزال يمسح على شعرها ،حين انتفض
ً
ً
مستغفرا من الشيطان الرجيم ،لم يتركها
ذاهال،
تعبر عن دهشتها ،أقفل الباب الخارجي بقفل
إضافي ،فقالت:
الناس ينامون هنا وبيوتهم مفتوحة..حين ال يكون صائب ورجاله..لم ينم العبد طوال الليل ،كانت أذناه تلتقطان
أدنى حركة..
ً
صباحا شرب قهوته بصمت ،سألت سعاد:
بم تفكر؟. أخاف عليك.. واألرض!. ال أدري من منكما األغلى..سقط عرقه على أرض��ه ،سمع عواء كلب ،مسح
عرقه وقفزت فكرة إلى عقله وتمتم:
إنها هي!كان مدربًا للكالب في الجيش ،استند إلى شجرة
التين ،وقال في نفسه:
الكالب يحتاجون إلى الكالب..رك��ب حصانه األح��م��ر ،األبيض الوجه،
وتوجه صوب مزرعة ال��ب��ارودي؛ حيث كان يشتري
أمهر الكالب البوليسية لمطاردة المجرمين من أنواع
بيتبول وشارلو ورود فلر..
حين أف��ول الشمس مسح المزرعة بعينيه،
توقفت نظراته في الركن الشرقي ،فلم يجد البارودي
الذي اعتاد على الجلوس في ذلك الركن..
نادى:
أبا ماجد!خرج ماجد بن البارودي ،كان يداعبه وهو صغير,
ً
أصبح أطول منه ،توقف ماجد قليال ،ثم تذكره فخف
إليه حاضنًا..
ً
عمي العبد ..أهال بك..أين أبوك؟.أعطاك عمره منذ سنة.رحمه الله..ً
وأخيرا
تذكرا أيامًا مضت وهما يشربان الشاي،
قال العبد:
عمي ماجد أريد شراء الكالب التي عندك..لم يبق غير ستة..تكفي..إنها لك..أخرج العبد أوراقًا نقدية لكن ماجد ردها.
أنت كأبيك مثل حاتم الطائي..وقف العبد أمام الكالب ،خلع سترته ،ثم أغلق
الباب.
مضت أيام والعبد يخرج مساء وال يعود إال
ً
وأخيرا قالت سعاد مستنكرة:
مساء،
لماذا أهملت حقلك؟!.-لتعيش أشجاري!.

قسم الكالب الستة إل��ى ثالثة صفوف،
(بيتبول) وهو األشرس ،ثم (رودفلر) في المساندة،
وأخيرا ً (شارلو) األكبر.
أحاطت به الكالب وهي تحرك ذيولها ،ركب
حصانه ،لحقت به ،كجنود خلف قائدها ،وصل حقله
تحت جنح الظالم ،وضع الكالب في غرفتين ملحقتين
ً
ً
دسما ،هزت ذيولها امتنانا
بالحقل ،قدم لها عشاء
له..
ع��اد إل��ى البيت يطير فرحًا ،استقبلته سعاد
بعشاء دسم ،قال وأوراق العريشة فوقهما تراقصها
النسمات:
غدًا سيأتي صائب بالنساء من كل لون وصنف،وستفوح العطور والدماء من كل لون..
بدا القلق على وجه سعاد ،لكنه ابتسم في
وجهها ودخال الغرفة ،وأغلق الباب في وجه الليل.
حين ولد النهار ،ذهب إلى حقله ،وقف أمام
كالبه الستة باستعداد ،مسح على رؤوسهم ً
واحدا
ً
واحدا ،وأصدر أوامره لهم (ووتش) ،حينئذ ,تلفتت
الكالب الستة ،واستعدوا ووقفوا أمامه ،ثم أصدر أمرًا
آخر (أتاك) وأشار إلى دمية ،فهجموا عليها ومزقوها
إربًا ،ابتسم العبد ومسح على رؤوسهم ،وقدم لكل
واحد قطعة لحم كبيرة..
حين غ��اب القمر خلف سحابة صيف ،هدير
ال��س��ي��ارات ال��ف��اره��ة وأب��واق��ه��ا وأض��واؤه��ا أخ��ذت
تمأل شوارع القرية الترابية ،واختلط عجاج التراب
بضحكات نساء فاتنات ،ورجال مشطوا شعورهم
اللماعة ،ولبسوا بدالت السهرة السود.
وقف العبد تحت العريشة ،تلثم ،نظرت سعاد
إلى عينيه الحادتين ،طمأنتها نظرته ،ضمها إلى
صدره ،سمع دقات قلبها ،وخرج مشيعا ً بدعواتها..
تقدم صائب مجموعة من الرجال والنساء،
فاحت العطور ،وتبسمت األف��واه ،ولمعت الوجوه،
وتمايلت النساء غنجا ً ،وأم��ام البوابة الرئيسة
المغسولة ب��األض��واء ،وقف عدد من «البدي غارد»
مع فتاتين جميلتين تمسكان شريطًا حريريا ً من
طرفيه ،التهبت األك��ف ،وكبرت االبتسامات على
الشفاه ،قدمت فتاة ذات شعر أشقر لصائب المقص
على وسادة مخملية ،وقتئذ ،وقف العبد الملثم مع
كالبه الستة في مواجهتهم ،صمتت األلسن ،وماتت
االبتسامات ،وشخصت األب��ص��ار ،ورجفت القلوب
واألوصال ،وجمدت الوجوه ،حرك العبد يده اليمنى
بحزم ،وقال بنبرة صارمة:
ووتش!..تهيأت الكالب أمامه غير بعيدة ،هزت ذيولها,
ثم أصدر أمرا ً آخر مشيرًا إلى صائب ورجاله ومدعويه:
أتاك!قفزت الكالب على صائب ورجاله ومدعويه،
ً
ونساء في كل اتجاه ،وفي عيونهم
هرب الجمع رجاال ً
فزع غريب ،تساقطت الحقائب النسائية واألحذية،
واختلطت العطور برائحة التراب ،بينما كان صائب
يصارع تحت أحد الكالب من نوع (بيتبول) ممزقًا
بفكه القوي بذلته الرسمية األنيقة.
ً
وق��ف العبد الملثم وقفة االنتصار صارخا
بالهاربين:
دعونا نزرع أشجارنا بهدوء!بدأ هدير السيارات يعلو في سماء القرية اآلمن،
وأخ��ذت تتلوى هاربة في دروب القرية الترابية
الوادعة ،وابتعد الهدير حتى اختفى.
لم يبق في المكان سوى العبد الملثم وكالبه
الستة ،خلع لثامه وتنفس هواء الليل العليل ،ومسح
على رؤوس الكالب.
ً
عاد إلى بيته ،بينما القمر خرج خجوال من بين
سحابة صيف ،مبتسما ً للهدوء الذي عاد لقرية القمر..
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ــــب ُّرع
َت َ

ر�شا معتز اخل�ضراء

ّ
كل السنابل
تنحني ّ
حبًا له
ُّ
َ
تلثم األرض...
هذي الآللئ
دمعك المهدور
سفر الهيام
في ِ
ّ
ياحبًا...
يشبه الكالم...
وأنا أفوقك كالمًا
ُ
عانقت جسدك بالقصيدة
َّ
لتمد كفك للمعاني
َ
فتغوص في جسدي
ً
حبا وعشقا
ُ
نسجت في ظالم الليل
ذكرى...
ستعود عند الفجر
ُ
تنسج أخرى...
لتظل تغوص في جسدي
عندها سيقال ...:
أمطرت السماء ذكرى
ويقال بعد سنين...
ّ
ماسر العشق...؟
ُ
أقول ذكرى...

نقشت على صدر السماء
أجمل عبرة
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�ســـناء هايل ال�صباغ
أول م��رةٌ على ب��اب تلك ال��دائ��رة
رأي��ت��ه��ا ٌ
ً
مترف قليال نسبة
الحكومية ،سيدة أنيقة بلباس
ٍ
إلى المواطنين الذين ّ
تحوموا حول ذاك الباب
الكبير ..وكل منهم يحمل مصنفًا تنوء أوراقه
بحملها من التواقيع والطوابع المختلفة األشكال
واأللوان....
ً
ثم صادفتها ثانية في بهو تلك الدائرة
مع ثلة من المراجعين البسيطين بطلباتهم،
ّ
بعناد على
مصرين
ولكنهم في الوقت نفس
ٍ
التشبث بمصنفاتهم التي تحتضن بين دفتيها
تلك الطلبات....
لكنها ...تختلف عنهم بأن أرجلها _ على ما
يبدو _ ما اعتادت الوقوف لساعات طويلة ،وال
صعود الدرجات العالية ونزولها.
فقد ثنت ساقيها ٌأكثر من مرة ،ورافق هذا
َ
ُ
ألم بادية على وجهها المرهق- ،
الفعل عالئم ٍ
الذي كان مطليًا ببعض مواد التجميل...-
أم��ا المصادفة الثالثة للقائي إن ج��ازت
تسميتها  -مصادفة  -وكانت في غرفة مدير
مكتب «المسؤول» ،وتبدو عليها عالمات التشنج
والغضب ,وقد وصلت إلى أذني بضعة كلمات
تناثرت من حديثهما مثل :التبرع – المتبرعين
– الثبوتيات ل��م تكتمل – ال��م��س��ؤول لديه
اجتماع..........
وألني كنت أعاني من ارتفاع ضغط ،عزوت
سببه إل��ى الحر الشديد في الجو أو ربما قوة
التكييف ف��ي الحافلة «المريحة ج��دًا» التي
ّ
أقلـتني من الكراجات إلى مركز المدينة ،،ثم
برودة سيارة األجرة «السريعة» التي استقلتها
حتى باب تلك الدائرة
مباشرة من مركز المدينة ّ
الحكومية ،دونما محطات توقف أو إشارات مرور
أو زحمة سير!!!...
أو ربما كان سبب ارتفاع الضغط سائق تلك
السيارة اللطيف صاحب الدم الخفيف والعداد
الظريف ,الذي أعطاني نشرة ّ
مفصلة ومجانية عن
أحوال البلد والطرقات وقوانين السير الجديدة....
وش��رح ل��ي تأثير م��رس��وم منع التدخين على
السائقين ,وكيف غدت أخالقهم ّ
ضيقة ،ولم
ّ
يعد هناك ما «يفشون خلقهم» فيه سوى الزبون
فقط  -الثقيل الدم و البخيل طبعًا-
أردف بجملة اعتراضية ،وبشبه اعتذار لي,
أو كإعالن مسبق بأني لست من هؤالء ,ألنه عند
وصولنا إلى المكان المنشود ...و -مقابل تلك
النشرة المجانية – ابتسم لي عبر المرآة وأنامله
الخشنة تقبض على ورقة من فئة المئتي ليرة
عن صفين من
التي أعطيته إياها توًا ٌ ,مكشرًا ٌ
األسنان الصفراءً ,وحروف ممطوطة تندلق من
ّ
بينهما ،ألفت جملة بالكاد مهمتها ....مفادها...
« ما معي فراطة»!!...
المهم من كل ه��ذا ..أني أعاني من ارتفاع
ضغط ,وال يهم سببه...
ٍ
و لم يتوقف األمر عند هذا الحد؛ بل رافقه ٌ
ألم
ٌّ
حاد في الرأس ،ولهذه األسباب لم أحاول أن أسأل
تلك السيدة عن سبب ترددها المتكرر على هذه
الدائرة ,وعن سبب غضبها المكبوت - ,حتى اآلن
على األقل –
لكني حاولت شغل ساعات انتظاري بالتفكير
والتحليل ،وجعلت من نفسي «شارلوك هولمز»؛
فبدأت أرب��ط ع��دد م��رات رؤيتي لها هنا ...مع
تفاصيل شكلها ...مع بضع الكلمات التي حملها
الهواء ألذني ّ في كل ّ
م��رة ....فأعملت ذاكرتي
البوليسية من باب التسلية و تضييع الوقت ،وكي
ال يصل ارتفاع الضغط عندي حد َّ االنفجار....
تساءلت « ....ربما هذه السيدة تطلب عقد

عمل  -ولو مؤقت  ...-و لكن ال يبدو عليها الحاجة
ٍ
للعمل ،فهي سيدة أنيقة وترتدي ثيابًا مرفهة
نسبيًا ،و....
وعندها ت��وق��ف ن��ظ��ري على ص��ورت��ي في
زجاج الباب المقابل ،تذكرت «الماكياج» الذي
أضعه على وجهي ،وانتبهت إلى ثيابي األنيقة،
ونظارتي الشمسية الفخمة التي أرفع بها شعري،
والتي ال تدع أحدًا يشك للحظة بأني اشتريتها
بسطة على الرصيف المقابل للجامعة!!...
من
ٍ
وتذكرت أيضًا بأني صادفت تلك السيدة
الدائرة ،ألني أتردد
بعدد مرات مراجعتي لتلك ً
طالبة َ
عمل مؤقتًا،
عقد
إلى هنا منذ أكثر من شهر
ٍ
بشهادتي التي حصلت عليها من خمسة أعوام
فقط !!
إذن ...الشكل ليس مبدأ ...ولكن تذكرت نثرات
الحروف و الكلمات التي تطايرت من حديثها مع
المديرُّ ..
تبرع ...متبرعين .....هل يعقل أنها تطلب
ً
كإعانة مثال  -؟
تبرعًا ماديًا -
ٍ
ً
لكن شكلها ال يوحي بـ .....مهال .....ألم نقل
بأن الشكل ليس مبدأ ؟
حسنًا ولكن على األقل شكلها يوحي بأنها
عائلة محترمة ،وترتدي قطعة ذهبية...
من
ٍ
ً
إذن ....احتمال أنها تطلب عمال أكثر إقناعًا
من كونها تطلب تبرعًا.....
لكن ماذا بشأن كلمة «التبرع» التي سمعتها
بوضوح ؟؟؟
ٍ
المحقق الجيد هو من يمسك بجميع أطراف
القضية ،فال يغفل كلمة أو حرفًا ،إذن فلنبدأ منذ
البداية.......
همهمة ًتجري في الممر خارج غرفة االنتظار،
خرجت مسرعة ألرى عل َّ دوري قد حان بمقابلة
«المسؤول»؛ فقد خرج الضيف من عنده ،لكن
ً
لطافة ،أن أنتظر قليال
مدير مكتبه
أخبرني بكل ُ ٍ
ُ
ْ
أيضًاٌ ،فتلك الشابة الجميلة التي حضرت توًا هي
صحفية تعمل في مجلة خاصة ،و قد ْ
مت لتجري
ٍ
ِ
مسبق.....
موعد
على
لقاء مع سيادته بناء
ٍ
ٍ
و ألني أحترم المواعيد المسبقة ،و أحترم
لهجة المدير اللطيفة التي غالبًا ما تحتوي كلمات
منمقة مثل  « :أنت عيني ...على راسي ...تكرم
عيونك ...آنستي».........
ّ
«المكيف
فقد عدت إلى كرسي ِّ المريح تحت
« ،وقررت العودة إلى ًتلك السيدة التي غادرت
الغرفة منذ قليل ،قاصدة غرفة أحدهم في الطابق
العلوي – بناء على نصيحة ذاك المدير اللطيف –
عدت إلى البداية ،كلمة «التبرع»؛ إذا لم يكن
تبرع ما ...و لكنها
شكلها يوحي بأنها
ٍ
بحاجة إلى ٍ
ثان ال
احتمال
هناك
إذن
الكلمة،
لفظت هذه
ٍ
ثالث له ،بأنها تطلب تبرعًا إلحدى الفعاليات
في قريتها التي قدمت منها على سبيل الرعاية
ٌ
ً
مثال ....ربما حفل لتكريم األطفال المتفوقين،
يحتاج إلى رعاية مادية ،و تكون عندها تلك
ٌ
ً
السيدة معلمة أو مديرة مدرسة مثال ،هذا احتمال
مقنع ...أو ربما تكون ناشطة في جمعية خيرية،
ُ
مشروع صغير في البلدة ،و تحاول
وتريد إنشاء
ٍ
الحصول على الدعم المادي والرعاية ،هذا أيضًا
احتمال مقنع .....أو ربما.....
ربما نفذت احتماالت « شارلوك هولمز « ونفذ
تجد كل محاوالتي البوليسية
صبري معها ،فلم ِ
بالتغطية على ألم راسي الذي بدأ يشتد ّ
و لكني رغم ذلك تحاملت على نفسي ،و لم
أجرؤ على إغضاب هذا المدير اللطيف بسؤالي
ّ
عن موعد دخولي ،ألنه يكره اللجوجين  -كما قال
 و يحب النظام ،و يكفي أنه أعطاني موعدًا ثابتًااليوم ،فألنتظر.......

شغلت نفسي بالنظر إل��ى التلفاز ،الذي
بشكل
تنبهت إل��ى وج��وده اآلن ،فهو يعمل
ٍ
مستمر ،لكن دونما ص��وت ،فاكتفيت بقراءة
الحرية...
الشريط اإلخباري(( :الهجوم على قافلة
ٌ
فضح أساليب إسرائيل ّ
وعراها أمام العالم ....امرأة
تهز ُّ عرش إسرائيل بعد أن نجت من الهجوم
محرج
وضع
على السفينة .....إسرائيل باتت في
ٍ
ٍ
أمام الرأي العام العالمي .....اجتماع طارئ لوزراء
الخارجية العرب ....قرار برفع الملف إلى مجلس
األمن))!!!!......
ألم رأسي يشتد ...وارتفاع الضغط قارب حدَّ
االنفجار ...ولم أعد استطيع تمييز السبب...
ربما إشفاقًا على وضع إسرائيل المزري بعد
هذا الهجوم ...فقد فضحها العرب والعالم...
ٌ
مسكينة ح��ق��ًا ...الكل يشجب ويستنكر
ّ
تعرت أساليبها و مؤامراتها
أعمالها ...لقد
ً
أمام العالم بعد أن كانت مخفية ....كانت قمة
في اللطف واإلنسانية ،واآلن انكشفت على
ً
حقيقتها ...و أظنها اآلن ترتعش مرعوبة ,وتعاني
ضغط...
حاد في الرأس ,و ارتفاع
ٍ
 مثلي ً  -من ألم ٍمنتظرة عقوبات مجلس األمن الصارمة!!!....
الساعة توشك أن تعلن الثانية بعد الظهر...
اآلن فقط انتبهت إل��ى الساعة واستدركت
أني هنا منذ الساعة العاشرة صباحًا ...ال يهم
االنتظار ...المهم النتيجة ...والنتيجة تقول  :بأن
ً
الصحفية الجميلة قد خرجت توًا نافضة شعرها
األسود الطويل ...وابتسامة رضى تعلو ثغرها,
ترافقت مع نظرة ذات مغزى تبادلتها مع المدير
العامر بالمرح...
ِ
وخروجها يعني  -بال شك  -أن دوري قد جاء
أخيرًا....
ّ
ّ
وقفت باستعداد ،رتبت هندامي ،تنفست
الصعداء ،رسمت ابتسامة على وجهي ,ونظرت
باتجاه ذاك المدير الفرح ...الذي بادلني بدوره
بابتسامة ,وأسبل عينيه ،وشبك يديه أمام صدره،
ٍ
ُّ
ً
اعتذار,
على
تدل
بحركة
األمام
إلى
قليال
وانحنى
ٍ
ونطق جملته بمنتهى اللطف( :أنا آسف آنستي،
الساعة الثانية ،موعد اجتماع سيادته بالمدراء
خارج الدائرة)!!!...
خرجت ألملم ما تناثر من حطام صبري على
ً
طاولة ذاك المدير ّ
السمج ،متفادية ال��رؤوس -
ً
ّ
التي أينعت فجأة بعد غفوتها تحت «المكيف»
 لتبدأ محاوالتها البوليسية لمعرفة سببّ
انفجاري ،والذي شظى غفوة انتظارهم...
ً
ّ
تحلـقت
و متفادية األعين الفضولية التي
حول الباب الزجاجي للمدير الفظ..
فاصطدم الشرر المتطاير من مقلتي َّ مع
بعضها ...ومن بينها كانت عينا تلك السيدة
التي أطلقت سراح غضبها أخيرًا ،وتناثر حطام
لدي َ
صبرها ،فاغرًا َّ
فاه الدهشة...
انطلقت خارج ذاك المبنى الكبير ...الكبير...
بحجم صبري...
ّ
ٌ
ٌ
ٌ
شارع طويل ...طويل ...كانتظاري....
ليتلقفني
و المفاجأة كانت أن الهواء المفعم بازدحام
بتر ّ
الناس على طول ذاك الشارع َ
بحد ٍة ألم رأسي ،
ُ
ْ
براحة غير مألوفة لم يشبها سوى صوت
فشعرت
ٍ
ْ
َّ
ُ
َّ
السيدة التي لم تزل حروفها ت��رن في أذن��ي...
ً
ً
واضعة نهاية لقضية «شارلوك هولمز» :
(( إني سأقسم بالله العظيم...
أنك لو طلبت بعد طابعًا أو توقيعًا زيادة على
هذا الطلب ،سأحرقه!!...
َ
ُّ
وسأحول إلى سيارة أجرة ،سيارة اإلسعاف
التي ُ
َ
كنت أنوي التبرع بها لمستوصف البلدة))!!!...
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ذاك الفتى  ....ما أروعه
حممود حامد
َ
َ َ
 ...ذاك الفتى ...ما أ ْر َو َع ْه!!!
أرأيت ُع ْصفورًا َي ِش ُّب ب ِه ِّ
الصبا،
ِ
ِ
َ
ُ
بالحبيبة ...عاشها
فيذوب عشقًا
ِ
َ
بخيال ِه َ
الو ْر ِد ِّي ...ل ْم َي َرها،
ِ
َ
ْ َ ُ
ولكن!!! ل ْم تغ ِاد ْر َم ْس َم َع ْه!!!
*
َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ
ريق إلى ِّ
ياج،
الس
الط
ه
ب
ح
ص
ي
راح
م
ك
ِ
َ َ ُ
الس ُ
يأخ ُذ ُه ِّ
البالد،
ياج إلى
وراح
ِ
ُ ُ
َ
ُ
البالد ِل َص ْد ِرها...
َوقيل :تأخذ ُه
ََ ُ
فتض ُّم ُه،...
َ ُ
َوتض ُّم ُه،...
َ ُ
َوتض ُّم ُه...
صير َّ ْ ُ َ ْ
َ
َح َّتى َي َ
بيب،
الصدر ْ مهدًا ِللح ِ
ْ
َو ُمقلتاهاَ ...مض َج َعه!!!
*
َ
ُ َ َ
أرأيت أحالمًا َيصوغ خيالها...
َ ِ َ ُ
ِّ ْ ُ
ذاك الخيال  /الطفل،
َ ُ َ
َ
واهَ ،وأ ْو َج َع ْه
ْأو َج َعها ثراها ،في ه
ْ
َ ْ ُ َ ُّ
دفاتر ِعش ِقها:
راحت ت َقلب في ً ِ
َ
تأتي َعل ْيهاَ ...م َّرةْ ،أو َم َّرت ْي ِن،
ََ َ
الف ،فل ْم ت ِج ْد:
ِم َن الغالف،
الغ ِ
إلى ِ
ِ ُ ُ ِ َ ُّ
لاّ
رف على َثراهُ،
إ ِصبا حل ٍم ي
َ َ ْ ُ ُ
وكان يهتف:
َ ْ َ َ ُ
ْ
َ
لن أ
موت ...لأِ ْر ِجعه!!!
غيرُ ...ب ُ
ُح ُل ٌمَ ...ص ٌ
رع ٌم،
َ َ
ذاك الفتى ...ما ْأر َو َع ْه!!!
َ َ َ ُ ّ
أ َرأ ْي ِت ل ْو كنا َم َع ْه!!؟
ُ ّ
َ
ذاك َّ
الن ُ
هر:
الصغير/
ّ
َ َّ
الثرى َم ْج ُ
راه،
شق إلى
ْ
َ
ُ
ُي ْدرك َج ِّيدًا ذاك َ
الم َص َّبَ ،و َمن َب َع ْه!!!
ِ
*
َ ْ ُ
َ َّ
ٌ
جسر َي ُم ُّد إلى َ
راع ِم أضل َع ْه
الب
ل ْو أننا
ِ
ُْ ََّ
كي َي ْع ُبرواَ ...ع َبرواَ ،وقل ُت :كأنما
َ
َ َ َْ
ُ ّ
لويه ،قيل :ف َيلتوي،
جيل الندى ت
ِ
َ َْ
ْ َّ َ ْ
ّ
َ
نيه كالق َص ِب الط ِر ِّي ،ف َينثني،
ِمن ِرق ٍة ،تث ِ
ُْ
قيه في َو ْج ِه َّ
الردى،
َتل ِ
َ ِّ َّ ْ
ف َي ِش ُّب ُّ
كالر ْمح الف ِتي الصل ِب،
ّ
ْ
َحتى َي ْص َر َعه!!!
*
َ َّ
ُ ّ
الط ُّ
ري،...
جيل الندى ...ذاك
ّ
َ ََ َ
َّ
راوة الق َص ِب الط ِر ِّي ،وإنما
ط
ُ َ َ ّ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
هو ذلك الطوفان ...حين المعمعه!!!
*
ٌ َ ُ َّ ْ
َ ْ
ياء،
جيل كثير الرف
ض ِلألش ِ
َ
َي ْمل ُك ُر ْؤ َي ًة ُأ ْخرى ِ َ
ديم،
الق
الجيل
ن
ع
ََِ َ َ ْ ُ ْ ََ ِ ََ ِ
ِ
ْ
َ
عل ْيك أن تثني عل ْي ِه ،وت ْس َمعه!!!
َ ُ َ ّ
َ َ
ْلم َي ْبت ِد ْع ن ّصًا َجديدًا في هواه ،و ِإنما
َ
َ
َ
ً
ْ
َأ ْضفى َقليال ِم ْن ُع َ
ذوب ِت ِه َعل ْي ِه ،فأ ْب َد َعه!!!
*
َ َ َ ْ َ ُ ُّ َ َ
ولقد يمر بك الفتى...
َ َّ ِ َ ُ َ َ َ ُ
ْ
خيرة ،ث َّم َي ْمضي،
ُيلقي ت ِحيته األ
َ
ُ
أ ْي َن َي ْمضي يا ترى!!؟
َ َ َ َّ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َّ
أن تطأ الثرى!!؟
وكأن قصد خطاه
ّ َْ
ُ
َ
إليه،
إليه ،وقلت :كان علي أن أسعى ِ
َيسعى ِ
ْ
َوأت َب َع ْه!!!
َ َ ّ
ُ
َ
قلت :انتظرني يا َح ُ
بيب،
آخ َر ما أرى!!!
وغاب عني ،كان ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َق ْد َ
فيف الع ْي ِن،
صار ْأ ْب ًعد ِم ُن ر ِ
ُ
ْ
طوتين
ْأب َع َد خط َوة ،أو خ

أقرب َم َّر ْ
َق ْد َ
صار َ
تين!!!
ُ
َو َبدا ُي َل ِّو ُحَ :
يكون،
كان ْأب َع َد ما
َْ
ْ
ْ
ََ
ُ
ُ
يكونَ ،و ِخلتنيَ :ب ْي َن اثنت ْي ْن!!!
وكان أق َر َب ما
ُّ
راه َبد ْم َعتيَ ،و َأ ُ
حينًاَ ...أ ُ
راه حينًا ...كلما:
ّ
الشال َل َّو َحَ ،
والي َد ْي ْن!!!
ب
ِ
َِ َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
وأراه حينًا بين بين...
ُ َ َ ُ
فيض على ِّ
ياج ِب َو ْر ِد ِه
الس
حينًا أراه دمًا ي
ِ
ً
َ ُ
ْ
ُ
موغال في بع ِد ِه!!!
وأراه َحينًا ِ
ّ
وأنا الغ ُ
ياج،
ريب على
الس ِ
ََ
ْ
ُ
ألوب ِم ْن َوجعي علي ِه،...
َ
الد ُارَ ...ت ْر ُق ُب َم ْط َل َعهْ
لوب َّ
َك َما ت ُ
َ ُّ
ّ
ّ
ً
شاال في َ
عيد يرف،
َحتى إذا :ما َهل
الب ِ
أو َك ّفًا ُت َل ِّو ُح ُم ْش َر َعهْ
َ َّ َ ْ َ َ
ُ
َ ْ
قان ِه،
أح َس ْست قلبي كف عن خف ِ
َّ َ
َ
يان ِه...
والد ْْمع عن ج َر ِ
َ
َّ
َّ
باب ِت َ
والثغ َر َي ْم َس ُح ْ
سام ِت ِه الن ِد َّي ِة أ ْد ُم َع ْه
َ ُ َّ
أرأيت ل ْو كنا َم َع ْه!!؟
ِ
َ
ْ ُ
َْ َّ
جسر َي ُم ُّ
ٌ
َ
راع ِم أضل َع ْه
الب
إلى
د
ا
ن
لو أن
َ َ ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ك ْي يعبروا ..عبروا ثالثتهم،
َ
وعادوا أ ْر َب َع ْه
َ
َ
َ
َ
الوط ُن َ
ذلك َ
الح ُ
بيب،
َص ِح َب األ ِح َّبة
َّ
َ
َي ُم ُّر ِم ْن َمنفى لمنفى ك ْي ُي َسل َم،
ُ
كوخ،
كوخ ِل
ث َّم ِم ْن
ٍ
ٍ
ُ
َ
َ َ
َ َ
ُ
رائ ِط ..ك ْي ُيل ْم ِل َم ش ْملنا
يوغل في الخ ِ
ث َّم ِ
َ
ْ
قذفت بنا ُ
ريح المنافيَ :م ْن ُهناكَ ،و َم ْن ُهنا
َ
َ
ُ ّ َ
إليه،
أ َر ْأي ِت ِه وطنًا َي ُم ُّر بنا ،فيختصر الطريق ِ
َ
َ
ْ
ما َ
يكون
كان ِم ْن َوط ٍن ِس َو ُاهَ ،ول ْن
ُ
َو َن َظ ُّل نهتف( :عائ ْ
دون)!!!
ِ
َ
ُ
ُّ
طفل ُ
الح ْلم فينا صاحيًا ...ما أ ْر َو َع ْه!!!
ويظل
َََ ّ َ
ْ َْ َ
بحفنة ِمن زعتر،
بدأ الطريق
ٍ
َّ َ
َس َت َظ ُّل في ّ
ليل ل ٍ َم ْن َي ُ
ْ
جيء،
الد
ب
ر
الد
ِ
ِ َّ َ
َّ
الز ْي َز ْ
َو ُي ْك ُم ُل َّ
فون
البالد
الد ْر َب الطويل
إلى َ ِ
ُ َ
ُ َُ
األحالم تنهض ق ْبلنا...:
َوطفولة
ِ
ٌ
َّ
جيل َصحا َع ّناِ ...م َن الز َمن َ
عيد،
الب ِ
ِ
َ ُ
َ
َّ َ ّ
وخاض فينا ،ك ْي َيل َّم الش ْمل َعنا،
غائ َ
الوريد ،إلى َ
بين م َن َ
الوريد،
ِ
ِ
ِ
ِ َ َ ْ َ ٌ
َ ْ ََ
ْ
َ
الوساد ِة دمعة،
أرق
على
ت
ه
ب
ت
ان
ولحظة
ِ ِ
َ َ ُ
َ ُ َ
المخ َّي ِم،
الفجر أبواب
كان األ ِح َّبة غادروا في
ِ
َ
َ
َ ّ ُ
لحظة اشتعل الطريق ِب ِه ْم ،وكانوا أ ْر َب َعه
ُ
َ َ
ُ
طوات،...
َوتوال ْت الخ
َ
ُ
ُ
َ
الكون يزحف أ ْج َم َع ْه!!!
خلت
*
ُح ُل ٌم َص ٌ
غيرُ ...ب ْر ُعمٌ،
َََ ّ َ
ريق بخطوة َخ ْض َ
راء،
بدأ الط
َ ْ َ َّ َّ ُ ُ ٍ ْ َ ْ َ ُ ْ
وامتد الطريق :العشب ِتلو العش ِب،
ْ
والي َد َ
َ
اشتبكت،...
بالي ِد
ُ
َ ْ َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
وار ِس ِه المثير ِة،
َوراح البحر يكش
ف َع ًن َن ُِ
َ َ َ ْ ُِ َْ
حين صار البحر أج ِنحة تمور،...
َ
أشر َع ْه!!!
و ِ
*
ُ َّ
جيل الندى،
َم ْن َغ ْي ُرناَ ،يومًا َر ُ
عاه،
َّ
ِل ْ
كي َي ِش َّب على اللهيبِ،
ْ
ُ
َو َم ْ
ُ
َ
َ
َّ
ْ
العش ِق
نون ِ
ن رعاه ِلكي ي ِشب على ج ِ
َ
ْل َلوطن َّ
ليب!!؟،
الس
ِ
ِ
َ
ْ
فلسطيني ٍة َت ْح َت َ
َو َم ْن ِسوى ْام َ
َّ
ناح ط َوت ُه،
الج
ة
أ
ر
ٍ
ِّ ُ َّ ْ َ ْ َ ِ
َ َ
ِ َ ً ََْ
استنف َر ْت
ليب المر ،ثم
خائفة عل َي َ ِه ِ َمن ْالح ِ
َ
اإلباء فأ ْرض َعه!!!
ل َب َن
ِ

َ
َ َ
ذاك الفتى ما أ ْر َو َع ْه!!!
َ
ُ
أن ُ
َك ْم ع ْش ُت أ ْحل ُم ْ
أراه:
ِ
للصباح ...لأِ َ ْت َب َعهْ
َي ُش ُّق َد ْر َبًا َّ
َ ُ ْ ِ
ُ
الس َ
أجتاز ِّ
ياج،
َو َر ْأي ُت ،لحظة كن ُت
َ َ
ُّ
الص ْب َح ...أ َّول َم َّر ٍة،
الر ْيحان ُي ْن ُس ُج َم ْط َل َعهْ
ُص ْبحًا ِم َن َّ
ْ
َ
ُ
لحظة ُك ِ ُ
الس َ
أجتاز ِّ
ياج،
نت
َو َع َرف ُت،
َّ ُ َ َ
الوط ُن الذي...
بأنه
َ
ُ
في َّ
الص ْد ِر َي ْسك ُن ...ل ْم َي ِغ ْب:
ً
َّ
في ُ
الع ْم ِر َعنا لحظة،
َ
ٌ
ُه َو حاضر فينا فما،
َ ّ ُ
ليه َي ْومًا،
ضاع الطريق ِإ ِ
ْ
َ ْ ٌ ْ َ
خاف ٍق،...
عت َ َمة َم َّرت ،وما ِ َمن ِ
َ
ّ َ
َع َرف الطريق ...فض َّي َع ْه!!!
*
ََُْ
َ
َ ْ ْ
ُ
األجيال أقرؤها ،فما
كم ِعشت في
َ
َْ َ
ِ َ ّ
ْ َ
ألف ْي ُت أ ْر َو َع ِمنك يا جيل الندى!!؟
َ
َْ
َ ُ َ
البالد ،فيلتوي...
ويه َر ْعشة ن ْس َم ٍة َه َّب ْت َعل ْي ِه ِم َن
تل َِّ
ِ
ّ
َ
تثنيه كالق َص ِب الط ِر ّي ،فينثني،
ِم ْن ِرق ٍة،
ِ
ُ
لقيه في َو ْج ِه َّ
الردى،...
ت ِ
َ
ْ
َ
َّ
ْ
َ
َ
كالر ْمح الف ِت ِّيَّ ...
ف َي ِش ُّب ُّ
الصل ِب ...حتى َي ْص َرعه!!!
ِ
*
ٌ َ
َ
َّ ِّ َ َّ
َ
ُّ
العود كالقص ِب الط ِري ،و ِإنما
جيل طري
ِ
ُ َ َِ ّ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
هو ذلك الطوفان ...حين المعمعه!!!
*
ٌ َ ُ َّ ْ
َ ْ
ياء،
جيل كثير الرف
ض ِلألش ِ
ُ ُ ً
ؤية أخرى ِ َ
القديم،
الجيل
ن
ع
يملك ر
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ
ليك َأ ْن ُتثني َعل ْيهَ ،وت ْس َم َعهْ
ع
ِ
َ ُ َ َّ
َْ ََْ ْ َ
َ
ّ
لم يبت ِدع نصًا جديدًا في هواه ،وإنما
َ
َ
َ ْ
َ ً
ليال ِم ْن ُع َ
ذوب ِت ِه َعل ْي ِه ،ف ْأب َد َع ْه!!!
أضفى ق
*
دمشقّ :
السبت2012/3/24 :م
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الر ِب ُيع ِفي َق ْل ِبي...
َّ

وطني
رجب كامل عثمان

�شذى الإبراهيم
َ
َأ َر ُادوا َق ْت َل َّ
يع ِفي َوط ِني...
الر ِب
ِ
َ
َ ْ ََ َ
َ َ َ
ِّ ِّ
ين َعلى كف ِني...
السك
أ َر ُادوا نش َر ثقاف ِة
ِ
َ َ ُ َ ْ َ َّ َ
ُّ
َ
ام الز ُهور..
أرادوا خنق
الشذىَ َ ِف ْ َي أكم ُّ ِ
َ َ ْ َ ََ َ
ات وقتل الط ُيور...
اش
ر
وسحق الف
ِ
َّ َ
ََ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ
َ
أرادوا تحويل ِتلك القلع ِة الش ِامخة
َ
ور ِل ُلع ُبور..
إلى ُم َج َّر ِد ُج ُس
ٍ
َّ َ
َ َ
الر َص َ
َز َر ُعوا َّ
اص َوالقن ِابل على الشاشات...
َ
الس َ
ُّ َ
َ َ ُ
َ
اكن َو َّ
احات...
نشروا الذعر ِفي األم ِ ِ
َ َ َََ َ ُ ُ
ْ َ ُ
العطور...
َع ُادوا ِل َيغتالوا األلوان ورو ِائح
ْ َ
َ َّ
األج َداث
ل ِكن ُهم َو َج ُدوا
ُ
َ َْ
تنت ِص ُب ِمن َب ْي ِن الق ُبور...
َ َ َّ ُ َّ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ
احكًا...
جاء الر ِبيع الطلق يختال ض ِ
َ َ َّ
ْ
ّ َ
َ
سن َحتى ك َاد أن يتكلما...
ِم َن ال ُح
ِ
ُّ ُ َ
َ َْ َ ُ ُ َ
وه َعلى الطرقات...
فاغتصب
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ش َّو ُهوا وجهه ِبمدي ِت ِهم...
َ َّ
َ
قط ُعوا ْأو َصال ُه..
ْ
َ َّ ُ ُ َ
..ن َث ُر ُ
وه ِفي ال َح َارات...
فتتوه

وطني أنا قيثارة األحزان
َ
ودمعي والثرى عنواني
ودمي
عاد لي ٌ
ما َ
وطن ألوذ به وهل

ْ
َّ
ِإن ُهم َيك َر ُهونه...
َّ ُ َ ْ ُ ُ َ
ُ
إنهم يمقتونه...
َ ُ َ ْ
ون ال ُح ّب...
يكره
ََ َ
األ َ
ان َي ْح ِق ُدون...
م
على
ِ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ألن الله حرمهم...
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
ظل ُمون...
وكانوا أنف َسهم َي ِ

مثلي يلوذ بواحة الجدران؟
ٌ
مسافر
اسمي على كل الشفاه

ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ
العالم ال َج ِميل...
ويل
َي ِريد َون تح ِ
إلى آخ َر َد ِميم...
ْ
ُيش ِب ُههم...

ٌ
ألمة
أنا
شاعر كتب القصيد ٍ
ُ
تئد القصائد في ثرى الوجدان

َ
ْ َّ
ُ َ
ْ َ
يهم ال ُم َدن َسة...
راش ِ
ُي ِريدون َر ْس َم الح َياة ِبف ِ
ْ ُ َ َّ َ
ْ
َ
ود ب َ
َ ُ ُ َ
ُ ُ
ألو ِان ِهم الملوثة...
ي ِريدون تل ِوين الوج ِ

ُ
أسير هواجسي ولساني
وفمي

ّ
ركن فارتوت
سفكوا دمي في كل ٍ

بدمي بذور شقائق النعمان
كيف العبور إلى الخالص كأنما
أرض لنا كفت عن الدوران
صار الشمار كما الجنوب وربما
في الشرق ٌ
غرب والشروق رهاني
يا أيها المتشدقون ألم تروا
دمع الثكالى سال في الوديان
أفما رأيتم طفلة تبكي دمًا
هال وقفتم وقفة الشجعان؟
تتأملون صغاركم وصغارنا
وتغلبون محبة األوطان
مقدس
إني أناشدكم بكل
ٍ
ثوان
أن تنصتوا للعقل بضع
ِ
وطني لكل العاشقين وال أرى
ُ
إاله حبًا زاد بي إيماني

َ
َ َ ْ َ
اض َيًا..
ر َس ُموا عال َمًا اف ِتر ِ
خد ُم َم َص ِال َح ُهم...
َي ِ
ُ َ
َ ُ َ ْ
سكنونا ِإ َّي ُاه...
و ُيريدون أن ُي ِ
ْأي َق ُظوا َش َياط َ
ين ُّ
الرعب...
ِ
ِفي ُن ُفوس َمن َت َع َّو َد َ
األمان...
ِ
َأ ّج ُجوا ن َ
يران ُ
غض..
الب
ُ ِ
َ َ َ ِ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ِفي قلوب سكنها اإليمان...
َ َُ
اب ب َش َعائر ِّ
َ َ
الدين
صبغوا ْاإلره ِ
ِ ِْ
َ َ
قن ُصوا ال ُح ّب َس ِائرًا ِفي ال َم َي ِادين
َ ٌ
األرض َر ْعشة
َس َرت ِف
ي َ ِ
ً
ُمستنكرة تلك ِّ
الد َماء
ِ
َّالتي ُأهر َقت َذ َ
ات َم َساء
ِ
ِ
ِّ
َ َ َ
َ
الط ِّيبةَ
رفضت ه ِذ ِه األرض
ُّ
َ
العار ...الذل
َر َف َضت ُك ّل أنواع َّ
الر َي ِاء
َ ِ
َ َ َ
اطيل ُهم
كشفت َأب ِ
ْ َ
َو ُح َج َج ُهم ال َجوفاء...

َ ّ
َ
ْ
َسط َعت ال َح ِقيقة كالشمس
ُ َ
َ ّ
األمن إلى األجواء
ت َسلل
ُ
َّ
َ َ َ َّ َ َ
الم
َوتعر َت خفافيش الظ ِ
االخت َباء
و َس َارعت ِب ِ
َّ َّ
َّ
َلم َي ُ
أن الط َهارة ال ِتي
عرفوا
َّ
َو َه َب َها الله ِل َهذا الث َرى
َلن َيقد َر َع َلى َتشويهها َ
أح ٌد
ِ
َ َ ُ
َ َّ
عرفوا ّ
اإليمان ال ِذي
أن
لم ي
َ َ ّ
ََ َ ُ ْ َ ُ
زرعه الخ ِالق ِفي هذا الشعب...
َ ُ ََ ْ
الع ِه َع َد ٌد...
ال ي
قدر على اق ِت ِ
الرب َ
الس َ
َق َت ُلوا َّ
يع ِفي َّ
احات
ِ
َ
َلك َّن َرب َ
يعًا أحلى
ِ
َََْ ِ َ ْ
َ
َ
انبثق إلى الحياة
َّ
ُ ُّ
ود َوالت َص ِّدي...
َربيع الص ُم ِ
ْ
َّ
َرب َ
يع َّ
الرغ َبة ِبالت َح ِّدي...
ِ
َو َأ ّلذ الو َ
الدات
َ ِ
لك َّالتي َت ُ
كون
ِت
ِ
ْ َ َ
عد َ
َب َ
سير ال َمخاضات
ع
ِ
َ
ُ
َأر ُادوا أن َيقتلوا َوط ِني...
ْ
َ
َ
َوإذ ِب ِه اثنان َوعشرون ِمليون َوطن ُيولد...
َ ُ ْ َ َ
غت ُالوا َّ
الربيع
أرادوا أن ي
َ
ُ ُ َ ْ
َ
ّ
َ
َ َ
َ
َ
بيع صمود ينب ِثق ويتجدد...
وإذ ِبر ِ

21
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ثقافة المقاومة ضمانة التحرير النهائي /تتمة/
ِّ
وتغير المعادالت القائمة التي لم
من شأنها أن تقلب الموازين،
تتوقف عن التحكم في مجريات األحوال ـ بل وفي المصائر ـ على مدى
العقود السبعين الماضية.
والبد من التأكيد على أن تعميم هذه الثقافة يقتضي أن تكون
مشروعًا عامًا ،تتبناه مؤسسات قادرة على التأثير في أوساط الجماهير
عن طريق إعالم مكثف من حيث الكم ومؤثر من حيث النوع بحيث
يشمل الصحافة ،والفضائيات ،واألدب ،والتعليم ،والفنون للجماهير
الواسعة ،التي إذا ما تجذرت لديها القناعة وترسخ عندها اإليمان
بديال عن العمل للوصول إلى
بجدوى المقاومة ،فهي لن ترضى
ً
تحقيق النصر النهائي .ومما يدعوها إلى التفاؤل هو أن الحروب التي
عرفت فيما مضى ،وقد كانت تعتمد على الجيوش النظامية ،وكان
للعدو التفوق فيها ،ال بسبب من قوته الذاتية ،بل بما كان يلقاه من
دعم من قوى خارجية ،هي بطبعها معادية للعرب والمسلمين .قواعد
هذه الحروب تغيرت ،وأصبحت الصواريخ هي وسيلة الحرب الجديدة
القادرة على الحسم ،وهذه أصبحت متوفرة وستصبح متوفرة أكثر

لدى المقاومين للمشروع الصهيوني واالستعماري الغربي .ولكن توفر يومًا عند حد ..هذه األطماع ـ أمريكية وصهيونية ـ عملت دائمًا ،وما
الصواريخ وحده ليس بكاف ،فاإلنسان المقاتل هو العامل األهم وإعداد فتئت تعمل على السيطرة الفعلية على العالم :فكرًا (فاسدًا) ،وثقافة
هذا اإلنسان هو ما نعنيه في مبدأ (ثقافة المقاومة) .وبهذه المناسبة (مضللة) ،واقتصادًا (ربويًا استغالليًا) واغتصابًا لحقوق اآلخرين ،ال
البد من اإلشارة إلى أنه ال ينبغي للعرب إهمال العالم اإلسالمي ،والعمل يردعها عن ذلك رادع من خلق ،أو وازع من ضمير ما دامت تعتقد بأنها
على ضمه إلى مشروع ثقافة المقاومة للعدو المشترك ،كرديف ذي (العنصر) األسمى فوق سائر البشر.
خالصة القول أن تعميم ثقافة المقاومة ،على نطاق واسع ،وربما
عد أن أرض فلسطين المقدسة هي من أس
أهمية قصوى ،على ّ
عقيدته التي تلزمه بالعمل على تحريرها كالعربي سواء بسواء .ولقد عالميًا ،ليست باألمر المستحيل في زمننا الراهن ،إذا ما جندت لها
وتمويال وإعالمًا ـ وإذا ما توفرت
رأينا اليهود يعملون على جمع الدنيا بأسرها ضدنا ،على باطلهم ،اإلمكانات المناسبة ـ إنسانًا وأدوات
ً
في حين أن الدنيا ليست يهودًا ،فيما نحن أصحاب القضية العادلة لها (اإلرادة والعزيمة) قبل أي شيء آخر.
نعم ثقافة المقاومة مشروع ال تكفي الجهود الفردية إلنجازه
قد أهملنا ،ومازلنا نهمل العمل على حشد من لهم صلة بالقضية،
على نحو أو آخر ،كالمسلمين في شتى بقاع األرض ،وهم يشكلون وإنجاحه ،عن طريق مقال يكتب في جريدة هنا أو هناك أو لقاء
فضال عن أحرار كثر في كل مكان من العالم ،تلفزيوني أو ما شابه ذلك.
ربع سكان المعمورة،
ً
مشروع ينبغي أن تأخذه على عاتقها مؤسسات وقوى متكاتفة
يتوجب السعي لضمهم إلى صفوف المقاومين لشرور الصهيونية
واالستعمار ،التي توشك أن تدمر العالم المعاصر برمته ،إذا لم يكبح متعاضدة مؤمنة بأن المقاومة هي السبيل الوحيد الضامن لتحقيق
جماحها ويحال بينها وبين تحقيق أطماعها التي ال تقف ،ولم تقف النصر وتحرير األوطان.

محمد خالد رمضان شاعر الطبيعة والجمال /تتمة/
وحركاتها الراقصة ،فيربط بين هذا الغناء وغناء
الحبيبة ،فقد عبرت الصورة عن االلتحام الحي
بمظاهر الطبيعة وب��دت مشحونة بالعاطفة
والجمال والغزل واإلعجاب(( :سقطت نجمة /حملها
بردى /فرقصت ،رقصت حتى رقص الكون /أنت
أحلى /غنت شحارير الصباح /طارت األلحان حتى
النهاية /غنت األلحان ..غنت /حتى غنى األبد،
أغنيتك أحلى).ص8
وتأتي أهمية الطبيعة الجامدة في إنتاج
الصورة عند الشاعر محمد خالد رمضان ،حين
تحدد الخصائص البيئية والنفسية ،فنجد
سر الطبيعة الخالقة الذي يأخذ مساحة واسعة
في ال��روح اإلنسانية ،ويتجسد هذا السحر في
صورته في كل أشياء الطبيعة التي تهب الجمال
للمعشوق ،وهذا ما نلمسه في قصيدة (تأتين،
فتأتي األغنية) .فاألشجار تحمل ساللها وترقص
صباحا أمامها ،وأغنيات الزمن تتراشق باأللوان،
ودروب السواقي ترش البنفسج ،واألقالم تكتب
قصائدها( :ك��م من األش��ج��ار حملت سالتها/
ورق��ص��ت أم��ام��ك ه��ذا الصباح /أغنيات الزمن
تراشقت باأللوان /درب السواقي يرش البنفسج
على األبد).
ثم يكثف الشاعر لغته ليبرز لنا عمق المعاني
والدالالت ،ويبوح بمكوناته الحاملة نبضه على نحو
متميز .فالقصيدة غنية بمختلف الصور الفنية
واالن��زي��اح��ات( :تغسلك لغة ال��ن��دى /تنتظرك
أكوان البوح /كم من األسماء تتوارى /حين يغني
باسمك ..بوح ازرق /يتركني السؤال في موجات
ال تنتهي /تعالي ..تعالي /فالزمان يمال أغانيه
وسيرحل) ص.13
وتكمن الجمالية في القصيدة ذات العنوان
(من ترانيم األصفر) بتوظيف ال��ورود واألزه��ار
واألش��ج��ار في لوحات ساحرة زاهية متوهجة
بألوان أزهار الربيع األصفر في الجوالن؛ حيث يمأل
النرجس المكان بسحره وجماله وعطره الفواح،
هذه القصيدة مثقلة بالصور الفنية الجميلة ،فقد
وظف الشاعر التناص واألغنية الشعبية وتنوع

الضمائر وغلبة أفعال المضارع( :يتوهج ،يتدلى،
يخامر ،ترسم ،تصحين ،تعزفين ،يخامر) ووظف
النداءات الجميلة ،ن��داءات التعجب والدهشة
وال��دع��اء( ..يتوهج األص��ف��ر /األص��ف��ر /ألقا مثل
ثانية عين الربيع / ... /ترانيم عن نرجسة /يغلف
الملكوت اآلهات /أين منك قناديل الليل) ..ص.86
ويرثي الشاعر رمضان ذكرى وفاة أختهً ،
وفاء
من خ�لال القصيدة التي تحمل عنوان( :غ��ادة
الزبداني ومجدلية بردى تذهب إلى خواء آخر) هذه
القصيدة ال تخلو من أنات ف��راق ،ولواعج شوق،
وهمسات عتاب ،وحزن عميق وفهم للوجود .وظف
الشاعر فيها األسطورة بشكلها المكثف لخلق
صور ولوحات شعرية قائمة على ثراء المعاني
وال��دالالت التي تشكل مفهوم اإليحاء الشعري:
(يا خالدية ،يا إنانا ،لماذا؟ /مبكرة تركت القرنفل
والياسمين /تركت الفل والجوري يا خالدية الخلود
لماذا؟  /رأيت اليوم بردى يبكي بدموع تموز /ولكن
إنانا تعود مع الصباح /بعد اليوم الثالث /يعيدها
أنكي) .ص73
في ه��ذه القصيدة نلمس ص��ورة واضحة،
وكثافة شعرية ورهافة ،نلمس قلقه الثائر على
ح��دود الممكنات ،فهو ي��ص��ارع بحق ،ويطمح
ويتمنى أن تعود أخته إلى الحياة ..ولكن هيهات.
وآه وآه من هذا .لقد بكرت بالرحيل .هذه القصيدة
جمعت بين النمط الوصفي والنمط السردي
والنمط الحواري :باردة تلك الجدران /عارية حتى
من الزمن /أين ثيابي الملونة /أين اسمي؟ قلبي؟/
أين لغة اليوم األول؟ /لماذا يقيدني الزمن بين
أربعة جدران /آه أغشى).
يشارك الشاعر محمد خالد رمضان في شعره
صياغة المشاعر اإلنسانية وفي صياغة المواقف
من الحياة والطبيعة والعالم وفي إنشاء جماليات
محلية ،من خالل استخدام تقنية –التضمين-
أي امتداد المعنى في أكثر من سطر شعري،
واستخدام الرمز واألسطورة المحلية والكونية –
والسيما أساطير الشرق القديم -ويستهدف من
وراء ذلك تأسيس قصيدة إنسانية.

الممارسة ّ
النقدية في ضوء تذوق
ّ
الشعر وتحليله /تتمة/
من الفوارق بين الخطاب الذكوري والخطاب
األنثوي ،ففي قولها « :ألبس الماء المداما
«معنى فريد ،إذ لم تقل  »:اخلط « أو «
امزج» كما كان يقول كبار شعراء الخمر ،ولك
ً
هنـا أن نتمثل في الخمر والمـاء رجال وامرأة،
وكيف تلبس المرأة الرجل ،وكيف يلبس
الرجـل المرأة ،ألم يقل الله تعالى في محكم
تنزيله ُ :
«هن ٌ
لباس لكم وأنتم لباس لهن»
( ،)4ثم تردف مع إلباس الماء للخمر فعل
النوم الذي يشي باالسترسال في الطمأنينة
وااللتئام ،وفي كل ذلك نزوع إلى التكامل.
ومن الشواهد التي تستوجب تحليل
البنية اللغوية قبل الشروع في تأول المعاني
قول أبي تمام الطائي:
لو ّأن دهـرًا ّرد َر ْج َ
جــواب
ع
ِ
َّ
ُ
أو كف من شأويه طول ِع َتاب
ُ
لعـذلتـ ُـه في ِدمنتين بأمـر ٍة
لزينب وربــاب
ممحوتين
ِ
ّ
كالقمـرين ُحف سناهما
ثنتان
ِ
بكواعب مثــل ِ ّ
الدمى أتراب
ٍ
ِ
ّ
َ
كـل ريم لم ت ُر ْم سـوءًا ولم
من ْ
َ
تخلـط ِصبى أيامها بتصابي
ْ
َ
نار في الحشا
أذكت عليه شهابُ ٍ
آل شهاب
بالعذل وهنًا أخت ِ
ّ
ً
عـذال شبيهًا بالجنـــون كأنما
ُ
َ
قرأت به الورهاء شطر كتاب
في البيت الرابع نجد معنى غامضًا قد ال
تطوله القراءة السريعة العابرة ،وربما كانت
مالحظات لنقاد في القديم والحديث إزاء
ولع أبي تمام بالجناس خاصة وبألوان البديع
عامة ،ما يحجب عن القارئ الداللة األدبية
التي تريد الصورة نقلها إلى المتلقي ،فهل
قوله ( من ريم ـ ترم ،وصبا وتصاب ) يتوقف
عند موضوع المجانسة ؟ هذا مستوى من
القراءة وهو مستوى سطحي لم يمعن في
قراءة الصورة التي يمثلها السؤال اآلتي:
في بيته اآلنف استعارة شبه من خاللها
الحسناء الفتية برئم ،وهذه صورة نمطية
مكرورة ،ولكن ماذا يقد بقوله لم ترم سوءًا
؟ هل قوله تخلط صباها بتصابيها يزيل

اإلبهام عن قوله لم ترم سوءًا ؟ الذي كان
الجناس الالحق يكشف المقصود من قوله
 :لم ترم سوءًا فهل يعني أن الجانس هنا
ج��زء من المعنى وج��زء من ال��ص��ورة ،وهو
بالفعل كذلك ،ألن المقصود هنا من كامل
الداللة أن الحسناء الفتية التي هي كالريم
ال تخلط صباها بالتصابي ،وهنا على صعيد
الداللة مشكلة تطول المعنى من الناحية
المنطقية ،فإذا كانت الحسناء صبية شابة،
فكيف تخلط صباها وهو طبع فيها لكونها
صبية بالتصابي ؟
تناسق الداللة يكمن في القصد أعني
ما أراد أن يقوله الشاعر ،ألن الشعر والكتابة
عامة صراع بين القصد واإلنجاز ،فمن جهة
اإلنجاز بعد تحليل البنية اللغوية في البيت
هل أراد أن يقول إن��ه ينزع إل��ى الجمال
التمثالي ال��رزي��ن ،هل يريد من الحسناء
الشابة أن تكون رزينة جليلة ؟ هذا مستوى
في ال��دالل��ة وق��د أك��ده شاعر محدث وهو
عمر أبو ريشة لما شاهد فتاة حسناء بارعة
الجمال ،فتخيل أن الزمان سيفعل فعله في
ذلك الجمال الباهر فخاطبها بقصيدة رائعة
قال فيها:
عليك أن تتغيري فتحجري
أخاف
ِ
ً
أي صيري تمثاال حتى يثبت فيك
الجمال ،فيعجز الزمن عن التأثير فيه.
ُ
وخ�لاص��ة ال��ك�لام  :يسعى ت���ذوق
ّ
النتاجات األدبية إلى بلوغ اللذة ،في حين
ُ
يسعى التحليل األدب���ي إل��ى فهم تلك
ُ
ّ
َ
َ
األدب وحده مما
النتاجات ،ومن الطريف أن
ّ
التذوق والتحليل إلبراز
تشترك فيه قوتا
َّ
ّ
سماته وخصائصه الفنية ،ألن ال��ت��ذوق
ٌ
تفاعل وتواصل وجداني مع نصوص األدب،
ال يتحقق إال م��ن خ�لال رصيد التخييل
والتعاطفّ ،أما التحليل فطريقة في الفهم،
يتجه إل��ى العقل إلدراك
والخطاب فيه ُ
المغزى ،في حين أدرك��ت خ��واص العلوم
ّ
التذوقّ ،أما التحليل
عامة بالتحليل من دون
ّ
والتذوق معًا فمن الوسائل األساسية في
تحديد سمات النتاجات األدبية.
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التلفزيون بين حرية األنباء والرقابة
�سريجي كارا -مورزا
التلفزيون هو نوع خاص من أن��واع وسائل
َّ
اإلعالم ,لكنه تشكل أيضًا في الغرب في ظروف
حرية المعلومة المنجزة من قبل أن��واع وسائل
اإلع�لام هذه كلها .عمومًا ,يختبئ في فلسفة
الليبرالية االجتماعية نفسها حظر على حرية
األخبار في التلفزيون .بيد أن اإليديولوجية تدخل
في مرات غير ن��ادرة في تناقض مع الفلسفة.
َت َّ
رسخ في إيديولوجية الليبرالية الجديدة كأمر
مسلم به أن المعلومة هي سلعة ,وحركة السلع
يجب أن تكون حرة .التعليل بسيط :يتمثل مبدأ
السوق في حرية المستهلك (مشتري السلعة)
في عقد صفقة البيع والشراء أو عدم عقدها؛
حرية كل مستهلك للتلفزيون مضمونة في أنه
يستطيع في أي لحظة أن يضغط على الزر ويكف
عن «استهالك» الخبر المعني .أعلن االختصاصي
اإلسباني في فلسفة الحقوق س .سافيدرا مؤلف
كتاب «حرية التعبير عن الذات في دولة القانون»,
في جلسات االستماع في مجلس الشيوخ عن
عدم وجود أي قانون خاص بالتلفزيون غير قانون
العرض والطلب« :السوق هي القيصر والسوق
َ
ُ
خضع لهيمنتها المعلومة والثقافة والتسلية
ت ِ
وحتى كرامة األشخاص» .طبعًا ,أكد على ذلك
استنادًا إلى الحرية والديمقراطية« :يتجسد
حق الصوت من خ�لال جهاز التحكم بالبرامج
التلفزيونية» هذا التعليل مزيف ,واألدق أنه
ك��اذب .وهو مدحوض في إط��ار الحق الليبرالي
البرجوازي.
الحجة األولى ألنصار الرقابة االجتماعية (بما
فيها الحكومية) على وسائل اإلعالم الجماهيري
تتلخص في أن «المنتج اإلعالمي» يخرج اليوم
إلى السوق من قبل الشركات الخاصة الضخمة
(السوبر شركات) .دخل مثل هذه الشركات منذ
بداية السبعينات في عداد أضخم  500شركة
في الواليات المتحدة .عدا ذلك ,حدثت منذ ذلك
الوقت عملية انصهار بين هذه الشركات والبنوك
الضخمة التي صارت المالكة الرئيسية ألسهم
الشركات التلفزيونية .يشرح غ .شيللر( )1هذا
الوضع الجديد« :ال ينبغي النظر إلى الكتل التي
تهيمن في مجال إنتاج المعلومة ونشرها– وأنواع
األخبار جميعها عمومًا -كما يفعلون في الواليات
المتحدة بصفتها أف��رادًا تشملهم الضمانات
الدستورية المتعلقة بحرية الكلمة والنشر...إنها
بالدرجة األولى شركات خاصة تسعى إلى أقصى
درج��ات الربح ,وتنتج سلعها طبقًا للمتطلبات
التجارية» .على هذا النحو ال يصح استخدام مقولة
الحقوق المدنية على الشركة التجارية التي تنتج
سلعة للسوق .يجب أن تخضع هذه الشركة للرقابة
نفسها التي يخضع لها أي منتج للسلع(.)2

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

ترجمة :عياد عيد

مجموعة الحجج الثانية مرتبطة بحقوق الدولة تحرم بيع هذه السلعة من خالل العنف,
(ح��ري��ات) المستهلك ,يتلخص مبدأ السوق وغالبًا العنف الفظ جدًا.
الضامن لحرية إرادة كل مشارك في الصفقة في
فإلى أي فئة من المنتجات تنتمي «سلعة»
إمكان اتخاذ القرار العقالني .هذا معناه أن على التلفزيون؟ هذا األمر بات اليوم ,وبعد عشرين
المستهلك أن يمتلك إمكان المعرفة األكيدة سنة من الدراسات الحثيثة الشاملة ,ال يثير أي
للعواقب التي سيؤدي إليها استهالك السلعة شك .المنتج التلفزيوني هو «سلعة» من نوع
ً
المعنية .لذلك ,مثال ,تتم مراقبة رموز المكونات المخدر الروحي .إنسان المجتمع المدني المعاصر
كافة على علبة السلع مراقبة صارمة ,وخصوصًا مرتبط بالتلفزيون .أي أن تأثيره ِّ
المنوم ذو مستوى
تلك التي يمكن أن تحدث آثارًا جانبية غير مرغوب يجعل اإلنسان يفقد جزئيًا حرية إرادته فيقضي
فيها أو تعد مصدرًا للخطر عند استهالكها غير أمام شاشة التلفزيون وقتًا أكبر مما تتطلبه حاجته
السليم .ينظر إلى غياب مثل هذه المعلومات إلى المعلومة والتسلية .وكما بينت قياسات
تحديدًا على أنه إخالل بحرية المستهلك – وتقوم منتصف الثمانينيات ف��إن األس��رة األمريكية
منظومة رقابة حكومية كاملة بمراقبة اإلفصاح المتوسطة كانت تقضي أمام التلفزيون أكثر من
عنها إفصاحًا موثوقًا به.
 7ساعات في اليوم ,مضحية كرمى لذلك بالكثير
ُ َ
تراقب بصرامة سوق تلك السلع التي تغير من الهوايات وأن��واع النشاط األخ��رى (القراءة,
سلوك المستهلك وتجعله «مرتبطًا» بها – ألنها زي��ارة المسارح ,الرياضة ,لقاء األصدقاء ..الخ).
ُّ
تحرم المستهلك من الحرية وتحرمه من إمكان مع نهاية التسعينيات تعلق األمريكيين هذا
اتخاذ القرار العقالني .ينتمي ,مثال ,إلى عداد انخفض ,وخصوصًا األطفال ,لكنه بقي عاليًا جدًا
مثل هذه السلع الكحول ,الذي ال تعد سوقه في (يقضي أطفال الواليات المتحدة أمام التلفزيون
أي مكان (ما عدا روسيا االتحادية على األرجح) وسطيًا  21ساعة و 38دقيقة في األسبوع) .تشير
سوقًا حرة .التعبير األوضح لصفة بعض السلع المراقبات لفئات المشاهدين المختلفة عبر سنين
ً
هذه يتجلى في المخدرات -فبيعها حتى اآلن عديدة إلى أن القسم األكبر منهم «مرتبط» فعال
محرم في كل مكان تقريبًا .لماذا؟ أين إذن الحرية بالشاشة بالمعنى الحرفي للكلمة .أجرت صحيفة
«ال تريد ,إذن ال تتعاطاها»؟ يكمن األمر في أن أمريكية عام  1977التجربة التالية :عرضت على
اإلنسان ما إن يبدأ يتعاطى المخدرات حتى يصير  120أسرة منتقاة اعتباطيًا  500دوالر لكل منها
بسرعة مرتبطًا بها ,ويفقد حريته .هذا معناه أن كي ال تشاهد التلفزيون خالل شهر كامل .رفضت

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

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

E-mail : aru@tarassul.sy

 93أسرة ( )%78هذا العرض.
ال يستطيع اإلنسان حين يستهلك أدبيات
البرنامج التلفزيوني المتحررة من كل رقابة,
أن ِّ
يقوم عقالنيًا ,كما في حال المخدرات ,طابع
تأثيرها في نفسيته وسلوكه .زيادة على ذلك,
وما دام قد صار «مرتبطًا» بالتلفزيون فإنه يستمر
في استهالك هذا المنتج حتى حين يدرك تأثيره
المهلك .من هنا ,وفي إط��ار مسلمات اقتصاد
السوق والمجتمع الليبرالي ,ال يمكن أن يطرح
منتج التلفزيون في السوق (على الهواء) من غير
مراقبة .الدولة ملزمة إذ تحمي حرية المستهلك
بأن تفرض قيودًا ,وببساطة ,رقابة على هذه
السوق .وإذا لم تفعل ذلك فإنها تصير لسبب
من األسباب شريكة ألحد الطرفين ,وهذا ما يعد,
وفاقًا للتعريف ,فسادًا .عادة يكمن جوهر هذا
الفساد في أن التلفزيون «يسدد» للدولة حصتها
عبر دعمه لها من خالل التالعب بالوعي المتاح له.
عند مقاربته المشكلة من وجهة نظر مصلحة
المستهلك يشدد غ .شيللير على الطرح الوارد
أعاله« :هل يمكن النظر إلى المؤسسات المختصة
بإنتاج ال��ص��ور والخاضعة لرقابة رأس المال
المصرفي والصناعي بصفتها أفرادًا يتمتعون
بحقوق غير قابلة لالنتزاع؟ طبعًا ,ال .زيادة على
ذلك فإن منتجات صناعة االتصاالت الثقافية
تحتاج إلى رقابة مجتمعية ومراجعة أكبر مما
تحتاج إليه السلع االستهالكية العادية ...والويل
لذلك المجتمع الذي ال تأخذ سياسته االجتماعية
بعين االعتبار هذا الوضع األكثر أهمية.
غلبت بالمجمل خ�لال نصف القرن األخير
عملية تحرر وسائل اإلعالم من الرقابة («قمعت
َ
ُ
الحرية المسؤولية») .قد يخيل اليوم أن اإلعالن
الذي أطلقه عام  1948مدير لجنة حرية الصحافة
في الواليات المتحدة ر .ليي بال معنى« :تعني
ُ
مقولة المسؤولية ,التي أوصلت إلى اكتمالها
المنطقي ,التخلص الواضح من فئة االتصاالت
الجماهيرية الالمسؤولة الخطرة ,التي ال ينبغي أن
تخضع لحماية الحرية نفسها».
 -1أحد أبرز االختصاصيين في وسائل
اإلعالم األمريكية وأستاذ في جامعة
كاليفورنيا (المترجم).
 - 2ربما يخيل لنا ,نحن الذين لم نسلق
بعد في قدر «دولة القانون» ,أن هذه
المحاكمات كالمية .لكنها في الواليات
المتحدة مشكلة حقوقية .يشير المحامون إلى
أن حرية الطباعة هي حرية شخصية وأصحاب
وسائل اإلعالم ال يملكون إال حق الملكية.

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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الشاعرة جوزفين كوزاك «في كال الحالين آه»
تتابع دواوي��ن الشاعرة الفاضلة
ال��س��ي��دة ج��وزف��ي��ن ال��ي��اس ك��وزاك
صدورها ،فالشعر يسكنها كما يقول
الشاعر مصطفى عكرمة ويضيف
أو هي التي جعلت الشعر مسكنًا
لها تتنفس فيه ك��ل آن وت��رت��اح،
ومن يتابع نشاطها في هذا المجال
يتبين له كيف أنها تصب مشاعرها
ً
الشخصية أوال واالجتماعية ثانيًا
واإلنسانية ثالثًا.
وبئس السفر إن لم يكن تعبيرًا
عن ه��ذه الحاالت التي تعبر عنها
دواوين هذه الشاعرة الرقيقة المشاعر
الصادقة في قول ما تحس به.
وقد صدر لها من قبل:
في انتظار الموعد

غ�سان كامل ونو�س

عبق األيام
رجع الحنين
مرايا الرفيف
ومن المخطوطات
إلى دمشق
ترجمات عن اإلسبانية
خواطر
ومن أجواء قصائدها هذا الوجع:
تذرف العين ندى أعطافهم
ولهيب الشوق يكوي أضلعي
لست ممن يتباهى بالبكا
غير أني سبقتني أدمعي
لم أزل سكرى بأنداء الندى
وأنا من سكري ّلما أعي
المجموعة صادرة عن مطبعة دار
عكرمة في  140صفحة.

حربهم أيضًا!

مسالك األبصار في ممالك األمصار
ص���در ك��ت��اب ج��دي��د ب��ع��ن��وان:
دمشق بين عامي 749-738ه���ـ =
1349-1337م منتقى من كتاب:
«مسالك األبصار في ممالك األمصار»
لشهاب الدين أحمد بن يحيى بن
فضل الله العمري .وقد قام بانتقائه
وترتيبه :محيي الدين طيلوني ،عن
دار البينة للطباعة والنشر بدمشق
2012م.
وهو كتاب من العصر المملوكي،
يتحدث عن تاريخ مدينة دمشق في
الفترة 749-738هـ = 1349-1337م.
وقد تناول تاريخ دمشق مدينة
ً
وع��م��ران��ا ،وذل���ك م��ن خ�لال عرض
تاريخي في فترات مختلفة حتى
العصر المملوكي .وتناول العمارة
واألب��ن��ي��ة ،وال��ج��وام��ع والكنائس
وال��م��ق��ام��ات وال���م���زارات وال��ق��ب��ور،
والقصور المعمورة ،وكذلك الحانات.
وتناول العادات الدمشقية ،وموارد
العيش من زراع��ة وصناعة وأسعار

ترجمة لألمير سيف الدين تنكز
نائب الشام في فترة المؤلف.
وفي الملحق الثالث ترجمة وافية
للسلطان الناصر محمد بن قالوون،
فيها معلومات وسيرة حياة السلطان
واألح��داث التي عايشها في الشام
واليمن ومصر.
وف��ي الملحق ال��راب��ع المصادر
والمراجع.
وفي الملحق الخامس صور من
مشيدات العصر المملوكي في
دمشق لجامع تنكز ومنزل المؤلف
«العمري».
الكتاب :دمشق بين عامي -738
وعملة وأوزان ودواب ووظائف .وفي 749هـ = 1349-1337م  منتقى من
مالحق الكتاب ،قام المحقق بإدراج كتاب« :مسالك األبصار في ممالك
ترجمة للمؤلف العمري تحدث فيها األمصار»
الكاتب :شهاب الدين العمري.
عن نسبه ومواهبه ومولده ووفاته،
المحقق :محيي الدين طيلوني
وشيوخه ومصنفاته وشعره ورثائه.
الناشر :دار البينة للطباعة والنشر
وفي الملحق الثاني ،أورد المحقق
بدمشق .2012

تاريخ المسرح الفلسطيني لنصري الجوزي
ع��ن الهيئة ال��ع��ام��ة السورية
ل��ل��ك��ت��اب ص���در «ت���اري���خ ال��م��س��رح
الفلسطيني» ( 1918ـ  )1948للمرحوم
األديب الفلسطيني نصري الجوزي
المقدسي ضمن دراسات في األدب
العربي وف��ي بداية الكتاب يوضح
المؤلف العوامل التي أث��رت على
المسرح الفلسطيني ومنها :المدارس
التبشيرية وال��م��دارس الوطنية أما
العامل الثاني فهو الفرقة المصرية
ـ الشامية ـ والثالث هو الجمعيات
وال��ن��وادي الفلسطينية ومنها في
حيفا حيث تأسست جمعية التمثيل
األدب��ي في أوائ��ل القرن العشرين
وقد أصدرت عام  .1914نشرة تبين
أهدافها صادرة عن مطبعة الكرمل

في حيفا وقد تصدر النشرة شعاران
هما:
ـ التمثيل هو مدرسة الشعب
على المسرح.
ـ التمثيل خير وسيلة للنهضة
األدبية في البالد.
وف��ي مسك ال��خ��ت��ام ـ يهيب
الكاتب نصري الجوزي بأبناء وبنات
فلسطين أن ينفضوا عنهم رداء
الكسل واألن��ان��ي��ة وأن يؤسسوا
الجمعيات وال��ف��رق المسرحية
والفولكلورية والغنائية والراقصة
المحلية وينظموا أنفسهم تنظيمًا
يشهد لهم به األعداء قبل األصدقاء.
الكتاب ف��ي  216صفحة من
القطع الكبير.

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

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

لي�س �آخراً

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

ّ
يحق للكيان الصهيوني –والغرب عمومًا -أن «يقلق» على مصير األسلحة في
سورية ،فيقرر أن يتدخل حين يجد ذلك ضروريًا ،من دون أن ينتظر قرارًا أمميًا،
ّ
ّ
أو أذنًا من أحد ،ويحق له أن يضرب ما شك في أنها منشأة نووية في دير الزور،
من دون أن يعترض أحد ،أو يتساءل عن التخويل والتكليف والمشروعية في هذا
الغزو المعلن؛ بل ذهب القائمون على العالم إلى مساءلة سورية ،والطلب إليها
ّ
أن تسمح بالتفتيش عن هذه المشاريع المزعومة؛ وحق لهذا الكيان الغاصب
ّ
لألرض والحقوق ،ويحق أن يقتنع بسياسة االغتياالت الفردية للشخصيات
العربية على اختالف مسؤولياتها في فلسطين المحتلة وخارجها ،التي يرى
ّ
يتصيد العلماء والخبراء في العراق وسورية وإيران..
فيهم خطرًا أو عثرة ،وأن
ّ
وسواها؛ ويحق لمسؤوليه ومتدينيه ال لغيرهم اإلعالن عن سياستهم هذه
العالم ،في الوقت
والتباهي بنتائجها ،واالعتراف بقتل ذاك المناضل ،أو هذا ِ
َ
الذي يريدون ،وبالطريقة التي يرونها مفيدة ..ولم نسمع اعتراضًا من العالم
المتحضر الساعي إلى فرض شرائع حقوق اإلنسان وسيادة القانون الدولي
بالقوة ،ومن خارج الشرعية الدولية إن اقتضى األمر!
ّ
فيما ال تستطيع أنت في بلدك المستقل ذي السيادة والريادة والعراقة،
َ
ّ
المخولة بحفظ األمن واألمان ،اعتراض المعارضين المسلحين،
وبقواك الشرعية
َ
َ
وال مخاشنة المتمردين الخارجين على القانون ،وال مضايقة المنتهكين حقوق
َ
الجيرة والمواطنة والعيش المشترك ،وال مواجهة المرتوقة الغزاة القادمين من
ّ
َ
وابتغاء «الجنة عند
بقاع شتى طلبًا للمال مقابل اإلرهاب والترويع والتقطيع،
أقدام األمهات» الثكلى ،وعلى مسيل ودموع األرامل ووقع صراخ المفجوعين
وآهات اليتامى ..ألن في ذلك خطورة على السالم العالمي ،وخرقًا للقوانين
البشرية ،وإهانة للمشاعر اإلنسانية التي ال يحس بها الفلسطينيون وال
العراقيون وال الليبيون وال ..المواطنون السوريون الذين كانوا آمنين!!
ّ
واألنكى من كل ذلك أن يحتفل بعض العرب باغتيال ال��رواد في العلم
والسياسة والسيادة ..تمامًا كما يحتفي مجرمو الحرب الصهاينة ومعهم؛ بل
ربما قبلهم وأكثر منهم! بما يماهي بينهم في المخطط والسلوك والهدف
والمغزى ،وما يؤكد أن أيديهم أوكت ،وشفاههم تنفخ بحماسة وحمية وغيرية
في غير مكانها ووجهتها وأوانها..
ّ
واألمر من ذلك أن يحتفي مواطنون عرب قريبون أو بعيدون بمثل هذه األفعال
الجرمية وسواها ،ما قد صار تفننًا وعجائب في التشفي واالنتقام والوحشية؛ بل
أن تقوم بها كائنات تنتمي إلى هذه األمة المنكوبة ،أو تشارك فيها أو ترعاها؛
تترك كل المهمات األخ��رى ،وتنسى الحاجات والمتطلبات األخ��رى ،وتهمل
ّ
ّ
وتحرض ضد سورية الوطن والمالذ لكل العرب
وتجيش
المسؤوليات الكبرى..
وقضاياهم السيادية والقومية واإلنسانية..
ّ
ربما كان ذلك غير مفاجئ لمن يتابع ويهتم ويعي؛ يقرأ التاريخ والوقائع
ّ
والعالقات ..رغم ما قد يبدو أحيانًا من تحالفات آنية أو توافقات مرحلية؛ فكل
يعود إلى أصله ووظيفته وغايته ونواياه؛ هذا ما تؤكده االجتماعات والقرارات
والبيانات ..العربية!
ليس هذا غريبًا؛ ألن الجهل والحقد والتطرف والعنصرية من طينة واحدة،
وألن هناك تواؤمًا بين التجهيل والتضليل واإلفقار واإلحباط ،فالهيمنة
والسيطرة واالستعباد..
األهداف نفسها ،والحاالت تتكرر وتتوضح ،والرغبات تتوافق ،والمواقف
تتساوق فيما بين زعماء وحكام عرب ومسؤولين صهاينة وساسة غربيين..
ليس هذا طارئًا وال عارضًا؛ بل هي مخططات أمريكية وغربية ،وسياسات معلنة
وخفية ،ومشروعات صهيونية ومهمات ،وأدوات عربية ..حتى ليصح ما يقال عن
الكثير مما جرى في منطقتنا ،وال سيما في اآلونة األخيرة وفي سورية تحديدًا:
إنها الحرب الصهيونية التي لم يسقط فيها «اسرائيلي» واحد ،ولم يصرف
فيها دوالر غربي واحد؛ ويكفي القائمين بها وعليها هذا «الشرف» وهذا الدور؛
هذا إذا لم تكن حربهم أيضًا!!
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