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حروف متراقصة....
نزار جنار
ً
كان أبي واسمه (طالب) ـ تنزلت عليه الرحمة ـ رجال
نصف ّأمي! كيف؟....
مذ فتح عينيه على الدنيا لم يستطع أن يدخل
ُ ّ
كتابًا من الكتاتيب ,لم يستطع أن يلتحق بمدرسة من
مدارس الحكومة ,كانت ظروف طفولته صعبة ,طفولة غير
طبيعية ,وغير واقعية ,نشأ يتيمًا ،ولم يكن هناك من
يعيله سوى ّ
جدتي ,وهي ال تملك شيئًا من حطام الحياة!
ً ّ
لم تجد حال ,إال أن تدفع به ـ وهو صبي صغير لم يبلغ
ّ
ربيعه السادس ـ إلى دكان (المط) في سوق الكندرجية...
قالت له جملتها المشهورة المأخوذة من حكمة أهل
المدينة:
ّ
ْ
ـ اللحم لك والعظم لي ,علمه حرفة تنفعه!
وأية حرفة هذه؟! حرفة الكندرجية!
والصبي الغرير يركض في الصباح ,ويركض في
المساء ,يركض في السوق ,وينقل األغراض من دكان
ّ
إلى دكان ,يذهب هنا وهناك ،كما لو أنه يمتهن الركض
لمسافات طويلة!
ّ
ّ
والمعلم (المط) يصيح به:
ـ طالب ...خذ هذا ..طالب تعال إلى هنا ..طالب احمل
إلى هناك ..طالب...
طالب!!
و(طالب) لم تكن له حاجات ,وال أمنيات؛ بل لم يكن
طالبًا لشيء ,لم يكن يحلم بغير الستر واألمن والسالمة
من غضب المعلم وسخطه!
يكفيه أن يكون في السوق ,ال صلة له بما يراه أو
يسمعه ,ويبدو ـ في ذلك الحين ـ ّ
أن ّ
جدتي لم تكن
ْ
تمنحه من لدنها حنانًا كافيًا؛ فقط كان عليه أن يبحث
عن سعادة ما ,وحده ...يبحث ,في عالم خاص من الحلم..
ّ
وأي حلم!!
قالوا له ـ مرة ـ في السوق:
ـ أنت ّأمي (!!)
لم يعرف معنى الكلمةّ ،
فرد عليهم:
ـ وماذا في ذلك؟
قالوا له:
ـ افتتحت مدرسة ليلية في آخر السوق ـ قبل أن تصل
ّ
المرابط ,معلمها الطبيب توفيق الشيشكلي!
ّ
الصبي ـ الذي صار أبًا لي بعدئذ ـ إلى المدرسة
ذهب
الليلية ...دخلها بوجل ..دار بأسوار عالية وشبابيك أشبه
بالثقوب محكمة اإلغالق منعًا لدخول الضوء والهواء ,سأله
أحدهم  :من أين أنت؟ ما اسمك؟ ماذا ولماذا وكيف ومتى؟
ثم قال :ادخل هذه الحجرة!
بعد المغرب ,دخل األستاذ بمهابة ,وقف طلبة العلم,
ّ
(األميون) احترامًا له ,أشار بيده :اجلسوا! فجلسوا ...أمسك
قطعة الطبشور وكتب على اللوح األسود:
ـ الطبيب يبرىء المجنون بإذن الله.
قرأ العبارة مرتين ,ثم قال:
ـ انقلوها إلى الكراريس!!
ّ
ّ
ّ
الصبي شيئًا ...ربما ألن األستاذ كان طبيبًا
لم يفهم
ُ
ّ
بالفعلّ ,ربما ألنه يعرف من أسرار الطب والبرء والشفاء من
ً
األمراض ما ال يعرفه أحدّ ,ربما ّ
ألن عالقة ما بين الطبيب
َّ
والمجنون كانت موجودةّ ,ربما ّ
ُّ
الصبي عن
..ربما ,كف
التفكير ,لماذا يتعب نفسه؟! ولكن ,هل يمكنه أن ينقل
هذه العبارة ,إلى الكراسة!!
ّ
تصوروا تالميذ من مختلف األعمار ,في صف األمية,

عصفور مشرد
وصديق
�سماح حكواتي

في هذه المدرسة الليلية ,بدؤوا بهذه الجملة الغريبة,
ّ
ّ
ّ
المتحدية ,المكشرة...
المتكبرة ,المتعجرفة,
المتعالية,
ّ
بدؤوا ليلهم المعرفي ...افتتحوا سر المرارة البادية على
خطوط جباههم ,أو في عيونهم البائسة ,افتتحوا ّ
سر
دورانهم في ّ
ال��دروب ليل نهار ,وقد ّ
تعرضوا للضرب
ّ
والحرمان ,أرغمتهم أسرهم على التخلي عن أحالمهم
ّ
وتوقهم ,وقد تخلى عنهم القريب والبعيد ,هل يمكن
أن يعرفوا كيف ينقلون هذه العبارة المتخمة بالجنون أو
الضجر ,أي كم هائل من الحزن والضيق يتعرضون له,
ّ
الصبي بينهم يحاول أن يتصالح مع األلم نفسه ،وهو
وهذا
يحاول أن يسطر فوق الكراسة :الطبيب يبرىء المجنون...
ازدحمت في ذاكرته صور شتى ..بدت األحرف تتراقص
أمام عينيه وهو يحاول التقاطها ,تماهت األشياء ,وسط
همهمة الدارسين ,واستهجانهم بما ينقلون ,انعكست
ّ
صورة حياته التعسة ,صورة يتمه وحرمانه ,لكنه على
مما ّ
الرغم ّ
جرته تلك الليلة المشهودة من حزن وقهر,
ّ
ّ
ً
خط الكلمة األولى ..الطبيب! هل بمقدوره فعال أن يخلص
المجنون من جنونه؟! وكيف يكون ذل��ك؟! أهو طبيب
نفساني أم جسماني؟
ّ
وظلت العبارة الغامضة المغلقة على اللوح األسود,
شهرًا ,واألميون المقهورون ,المهزومون ,العاثرون,
ّ
المضيعون ,الخائبون ,يحاولون محاكاة الحروف وتقليد
الكلمات ,وفك طالسمها ,حتى هرب نصفهم من المدرسة
ّ
الصبي ,الذي هو أبي ,غير آسفين على
الليلية ومعهم
شيء أو مبالين بشيء!!
ترى ..هل يستعيد ـ بعدئذ ـ إحساسه برحابة الحياة,
هل يسترد أنفاسه المطمئنة ,ويتجرأ على تحديد زمان أو
مكان للحب واألمان؟!

غلبها نعاس لذيذ ،تغريه وسادة دافئة ،فأغمضت عينيها ،لكنها
عادت لفتحهما من فورها ،محاولة تلبية دعوة الكروان في الكتاب
الذي غفا بين يديها على الرغم من تواصل الدعاء.
تدفق النشيد عذبًا إلى عوالم أحالمها ،كم تمنت في ساحات تلك
األحالم لو تستيقظ على صوت الكروان ذاته ،الكروان الذي أيقظ آمنة
ذات يوم على عوالم من حقيقة وصدق وخير.
إن كل يوم تغمض فيه عينيها ،ال يفارقها أمل لقاء قريب وشوق
متجدد لموعد قديم طال انتظاره.
لم تغب تلك األمنية عن دنيا أحالمها الصغيرة ،منذ سماعها
ذاك النداء واستجابتها له ،وما تشبثها بالكتاب غافيًا بين ذراعيها
ّ
إال تشبث بأحالمها تلك ،عل المصادفة تكافئها بزيارة منتظرة من
صديق قديم.
استفاقت في أحد النهارات على صوت خيل إليها أنها تعرفه،
لكن غبارًا كثيفًا انبعث من نافذة غرفتها سببته اآلالت التي بدأت
تعمل هدمًا في المنزل المجاور .ذاك المنزل القديم الذي اشتهر
بحيازته أطول شجرة في الحي ،كم تباهى أصحابها بخضرة شجرتهم
وحسن امتدادها الذي فاق امتداد أشجار األحياء المجاورة...
وقع عمال الهدم في حيرة من أمرهم تجاه تلك الشجرة ،كان
الناس يتمكنون من رؤية رأسها من مسافات بعيدة ،وها هم اليوم
يحاولون البحث عن نهاية لجذورها الممتدة في األرض بعيدًا ،بهدف
االستعاضة عنها ببناء أكثر امتدادًا وحداثة ،ينسجم مع أبنية الحي
ذات المظهر البراق األبيض.
يبدو أن أوان رحيل العصافير قد ح��ل ..تلك العصافير التي
اعتادت سكنى هذه الشجرة منذ أن كانت صغيرة ال تتسع ألكثر
من عش...إلى أن كبرت وكبرت معها رقعة الحياة واألناشيد ،فبدأت
تطلق أناتها حادة حينًا وخافتة عجلى حينًا آخر ،معلنة أنشودة الرثاء
والوداع األخير ،وسرعان ما تفرقت العصافير في اتجاهات عدة.
بدأت الدموع تتدفق من عينيها ،مدت يدًا مرتجفة حيرى تبحث
عن العين كي تخفف من انهمار مائها ،من خشية أن تفوتها رؤية
ً
أسراب المودعين الذين ظللوا السماء الفسيحة تاركين ظالال من
الذكريات واألناشيد ..تمنت في تلك اللحظة لو أن شرفة شباكها
تتسع لشجرة مماثلة يمكنها أن تحتضن غربة هذه العصافير وتحنو
على تشردها ،لكن ال الشرفة تتسع للحلم الصغير ،وال ورودها بحجم
الشجرة المنشودة.
همت صديقة الكروان بمغادرة المكان ،لكنها عادت إليه عندما
جذبها صوت رقيق تعرفته منذ أمد الحكاية ،أما اليوم فقد بدا لها
شفيف الحزن عبقري النشيد  ..همت بالتصفيق ،لكنها توقفت
بسرعة من خشية أن يفقد الزائر طمأنينة المكان ،توقفت ..هي التي
لم تصدق أنه اهتدى أخيرًا إلى أمنياتها...ظنت أنها ال زالت تحلم
بعوالم آمنة ،فأغمضت عينيها وأع��ادت فتحهما ،كان بنيًا داكنًا،
حقيقيًا ،قريبًا ،في متناول اليد ،أمعنت النظر فيه ثم رفعت إلى
السماء عينين متوسلتين ،واحتضنت “دعاء الكروان” بلهفة أكبر،
فقد آن للمشرد أن يهتدي إلى شرفة تحنو على الغرباء..
هكذا اعتاد الصديق المشرد أن يختبئ مطمئنًا إلى شرفتها
صيفًا وشتاء ،إذ يحط أمام الشباك مع خيوط الفجر األولى ،مطلقًا في
األثير أنشودة تداخل أحالمها ،تهزها برفق ،فتفتح عينيها بشوق
قديم لألنيس الجديد ،وترفع صوتها في محاولة الختراع تحية ال تقل
عذوبة عن نشيده الصباحي:
“عصفور طل من الشباك”...
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انتصار تموز 2006

نصر جديد في التاريخ العربي المعاصر
نبيل فوزات نوفل
لقد ظن الكيان الصهيوني أنه تجاوز الهزيمة
التي مني بها في أيار عام  2000من خالل تحقيق
بعض الخروق في الجسد العربي وظن أنه تجاوز حالة
الهزيمة من خالل ما أحدث من شرخ في الصف العربي،
تمثل بخروج معظم الحكومات في الوطن العربي من
خيار المواجهة ودعم المقاومة ،بل جعلهم يتخلون
عن المقدسات وفلسطين ،هذا الوضع جعله يزداد
غطرسة ،ففكر باستعادة هيبته المهشمة وتحقيق
حلمه بالخروج من عار الهزيمة فقام بعدوانه على
لبنان في تموز 2006م ،الذي حضر له ً
جيدا بالتعاون
مع االمبريالية األمريكية والقوى االستعمارية والقوى
العميلة في الوطن العربي ولبنان إال إن المقاومين
الشرفاء تمكنوا من دحر الجيش اإلرهابي وهشموا
جبروته وقوته وغطرسته على صخرة صمودهم فكان
نصر جديد في التاريخ العربي المعاصر؛ هذا االنتصار
الذي جاء نتيجة توافر عوامل عدة ،يأتي في مقدمها:
انتصار المقاومة على ذاتها من خالل توفر القيادة
الحكيمة والشجاعة المسلحة بالعقيدة الصادقة
والبصيرة النافذة والرؤية الواضحة لمجريات الصراع
في المنطقة ،فلم تقع في العمى السياسي الذي وقع
فيه اآلخرون؛ حيث آمنت بأن كل اللقاءات السياسية
والمؤتمرات والقرارات الدولية لم تستطع أن تخرج
العدو المحتل من لبنان ،فكان قرار المقاومة بالتصدي
للعدو السترجاع األرض المغتصبة خيارًا استراتيجيًا
غير موضوع في ميزان الربح والخسارة .لقد كان انتصار
ً
تموز استكماال النتصار المقاومة في أيار عام 2000م
ال��ذي تكلل بتحرير الجنوب اللبناني ودح��ر العدو
الصهيوني ،وقد مثل بداية تحول في تاريخ العرب
ً
المعاصر ،ومفصال هامًا ترك آثاره على مالمح الصراع في
المنطقة ،وأسس لتحوالت كبيرة كان لها أثر هام على
مالمح شعوبها ومستقبلها؛ حيث غير موازين القوى
فيها ومفاهيم األمن للدول ،ووضع الكيان العنصري
الصهيوني في وضع جديد أصبح مثار تساؤل ،بعدما
كان من المستحيل التفكير بمناقشة قوته األسطورية،
وبأن جيشه ال يقهر؛ فكان االنتصار العظيم بركانًا
ّ
أذهل العالم وهز التفكير السياسي واالستراتيجي
للكيان العنصري الصهيوني ،ما جعل الكثير من
المعاهد االستراتيجية يعيد دراسة مفاهيم األمن
والقوة في العالم؛ حيث استطاعت المقاومة الوطنية
اللبنانية البطلة بقيادة حزب الله العتيد والمدعوم من
سورية العروبة والثورة اإلسالمية في إيران ،أن تلحق
الهزيمة بالجيش الصهيوني اإلرهابي المدجج بأعتى
األسلحة والتكنولوجيا العالمية ،وأثبتت أن إرادة
اإلنسان المؤمن بحقه أقوى من كل آلة الحرب المدمرة،
لقد اعتاد الكيان الصهيوني أن يكون هو المنتصر،
وهو الذي يحدد ساعة الصفر في كل حروبه وغزواته،
وهو الذي يحدد بداية الحرب ونهايتها؛ إال أنه منذ
عام  2006تغير الحال ،وأصبح يحسب لكل تفكير
بالعدوان ألف حساب ,لقد أعاد انتصار المقاومة
االعتبار للحقيقة األزلية بأن المقاومة تستطيع ،كما

كانت عبر التاريخ المعاصر ،تحقيق استقالل الشعوب
وتحرير األرض ،وأن تصون الحقوق.
لقد انتصرت المقاومة البطلة مرة أخرى ،وانهزم
األع��داء ،وقويت واشتد عودها؛ لذلك اجتمعت قوى
الشر العالمية للبحث عن مخرج من الهزيمة والثأر
للكيان العنصري الصهيوني لتدمير القوى المقاومة
في المنطقة المتمثلة بسورية وحزب الله والقوى
الفلسطينية وإيران ،وبعض القوى الوطنية والقومية
في الساحة العربية؛ فبدأت المؤامرة على سورية
باتهامها بقتل رفيق الحريري ،ثم حاولوا اتهام حزب
الله لتلويث سمعته دوليًا ،وكذلك إيران باتهامها
بتصنيع السالح النووي واتهامات أخرى ،إال أنهم فشلوا،
فحركوا خالياهم النائمة في سورية ومستوطناتهم
التي زرعوها في الوطن العربي ،وخاصة في دويالت
الخليج العربي والجماعات الظالمية التي ربوها في
مراكز مخابراتهم ،ليكونوا أدوات رخيصة للنيل من
سورية وشعبها وجيشها البطل الذي ألحق الهزائم
بهذا الكيان الصهيوني ،وكان وما زال يقف حجر
عثرة في طريق السيطرة على األمة العربية؛ كل ذلك
لتحقيق مشروعهم التقسيمي الجديد الذي يهدف
إلى قيام الدويالت الرخوة في المنطقة ،تحقيقًا ألمن
الكيان الصهيوني والمصالح االمبريالية.
إن استهداف سورية اليوم هو استهداف للمقاومة
العربية ،وتدمير للفكر المقاوم ،ونشر لحالة االستالب
والقنوع والخنوع في الساحة العربية وتسليم الوطن
العربي ألصحاب الفكر التكفيري المتخلف ،الذين
أعلنوا قبولهم بالمشروع الصهيوني.
على أي حال ،إن قوى المقاومة التي انتصرت في
عام  2000و 2006مازالت قوية وقادرة ،ويقف خلفها
معظم أبناء الشعب العربي والقوى الخيرة والمحبة
للعدل والسالم في العالم .وإن المقاومة تزداد تماسكًا،
وستبقى سورية قلعتها ،وكما انتصرت في الماضي
ستنتصر اليوم وف��ي المستقبل ..فمنذ عشرات
السنوات والقوى االمبريالية والصهيونية وأعوانها
يحاولون النيل من سورية قيادة وشعبًا بوصفها قلعة
العروبة والمقاومة ،ورائدة المشروع المقاوم للمشروع
االستعماري ،وازداد هذا الحلم الصهيوني يوم الغزو
االمبريالي للعراق واحتالله؛ فقد هلل أذناب االمبريالية،
ونفثوا سمومهم بقرب سقوط سورية وتدمير ثورة
الشعب العربي المقاوم ،فيها لكنهم أصيبوا بالصدمة
الكبرى يوم وقف الشعب العربي السوري جنبًا إلى
جنب مع قيادته الوطنية والقومية األبية ،وأسقط
الرهان ،ومازالت المؤامرة مستمرة ،لكنهم سيفشلون،
ألنهم ال يستطيعون أن يدمروا وطنًا تتالحم فيه
قيادته وشعبه وجيشه؛ فالشعب العربي السوري ال
يستبدل بكرامته وعزته كنوز الدنيا ،وهذا الشعب كما
خبرته األيام والسنون لن يفرط بكرامته ،ولن يخون
األمانة ،وهو يؤمن بأن الحياة بال كرامة غير جديرة بأن
تعاش .وستبقى المقاومة راسخة وقوية ،وستزداد
رسوخًا يومًا بعد يوم.
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

سورية ومخططات
الفتنة والتفتيت

كنا قد أشرنا إلى بعض األمور التي تتعلق بتاريخ المؤامرة على سورية
ّ
قديمًا وحديثًاَّ ...أما ما يتعلق بالواقع الراهن فإننا نوجز الكالم فيه ـ هناـ؛
بادئين بالقولّ :لما كانت الدوائر األطلسية واألمريكية قد أنجزت أهدافها
في ليبيا رأينا هذه األهداف تظهر بصورة أخرى في سورية حين كشفت
هذه الدوائر عن رغبة صريحة في إشعال الفتنة وإسقاط النظام السياسي
فيها .وكان الرئيس األمريكي السابق بوش االبن قد أمر بمعاقبة سورية،
ووجه وزاراته لتنفيذ خطط الفتنة والتفتيت في سورية وكذلك فعل
الرئيس األمريكي الحالي (باراك أوباما) الذي ذهب بعيدًا حين راح يطالب
السيد الرئيس بشار األسد بالتنحي وتابعه في هذا مسؤولون آخرون هنا
ً
وهناك ...ثم إن وزارة الخزانة األمريكية ــ مثال ــ أرسلت وفدًا إلى الدول
المجاورة لسورية ،وشملت زيارته روسيا واألردن ولبنان .وناقش مساعد
وزير الخزانة األمريكية (دانيال غليسر) ــ بوصفه رئيسًا للوفد ــ مع
مسؤولين أردنيين تشديد المقاطعة لسورية ...وكذلك دعا عدد من قادة
الحزب الجمهوري إلى حرب خفية ضد سورية؛ إذ أشاد (نيوت غينغرتش)
رئيس مجلس النواب ــ سابقًا ــ في مناظرة له بقرار الجامعة العربية
بتعليق عضوية سورية ،وقال « :يمكن إسقاط األسد سريعًا جدًا  ..نعم جاء
وقت إعالن حرب خفية ضد األسد .كيف تظل إدارة أوباما تتردد واألسد
هو حليف إيران وهو الذي يدعم حزب الله؟» وراحت الدوائر الغربية تنفذ
مخططاتها الشيطانية ،وتؤجج نار الفتنة الداخلية مستهدفة سورية
لموقعها الجغرافي االستراتيجي ،ودورها التاريخي والحضاري ومواقفها
القومية واإلقليمية المساندة لحركات المقاومة والنهوض...
وفي ضوء ذلك وضعت الدوائر الغربية واألمريكية والصهيونية
خططها في التآمر على النظام الوطني ،وأوعزت إلى أتباعها من عرب الخليج
بتنفيذها ،واستغالل أدواتها في الداخل السوري .وقد انتهينا من خالل
تحليل مجريات األحداث في األزمة السورية إلى إدراك حقيقة مخطط تآمر
الدوائر الغربية /األمريكية الصهيونية التي نجحت في اقتناص الفرص
المواتية لالنقضاض على الدولة السورية ،وفق مراحل متصاعدة:
األولى تعتمد فيها على استغالل المطالب الشعبية التي نادت بها
شرائح عدة من أوساط المجتمع السوري ،وإثارة النقمة والحقد على النظام
الوطني من أجل ذلك ،وإشعال نار الكراهية بين أطياف الوطن ..ويقوم
اإلعالم بدور تحريضي وتضليلي مكثف ،ويمارس مهمة التقليل من شأن
أي عمل إصالحي تقوم به الحكومة السورية أو نسفه بالكامل.
وتستند الثانية إلى القيام بالتظاهر من المساجد لما لها من رمزية
وأبعاد دينية ،تظاهر يناهض سياسة الدولة ،وتقوده معارضة داخلية
تشدد على سلميتها؛ على حين تتهم الدولة بالعنف ..وتتبنى مسيرة
اإلصالح وتصعيد الطلبات السياسية واالقتصادية ..وتساندها معارضة
خارجية تضم مختلف األطياف السياسية وتجتهد في توحيد ذاتها في
الداخل والخارج؛ وعلى الجامعة العربية وبعض دول الخليج أن ترعى تنفيذ
ذلك.
أما المرحلة الثالثة فهي تتجسد في االنتقال إلى األعمال العسكرية
تتوالها مجموعات حاقدة ومشبعة بالفتنة؛ أو ممن وقعوا
المسلحة التي
ُ
ضحايا لها ...وقد فرض عليها ترويع الناس باستعمال العنف والقتل
والتخريب والتهجير ،على أن يستعمل اإلعالم لغسل األدمغة ،واستمالتها
ضد النظام ...ثم يجري دعم الدوائر الغربية والصهيونية للمعارضة
سياسيًا وماديًا والضغط على الحكومة بكل السبل لطرد سفرائها ...وتنفذ
ذلك بعض دول الخليج وتركيا ،ودول أخرى في البداية ...على أن يتعهد
عدد منها بإقامة ممرات آمنة للفارين والالجئين؛ ويحثوهم على تقديم
شكاوى متعددة ضد الدولة السورية؛ ومطالبة المجتمع الدولي بإقامة
ممرات آمنة ،والحظر الجوي ،والتدخل في الشأن السوري تحت شعار:
النظام يقتل شعبه!! ومن ثم تنتقل الخطة المتوخاة إلى تدويل األزمة
إلصدار قرار من مجلس األمن بالتدخل العسكري ،إلسقاط النظام.
لهذا فإن األزمة التي تعيشها سورية ليست أزمة عرضية؛ فهي أزمة
معقدة مركبة َّ
دبرتها الدوائر الغربية ــ الصهيونية بليل أليل؛ ودخلت
في نسيجها مصالح دولية شتى.
ومن ثم أماطت اإلدارة األمريكية اللثام عن وجهها الحقيقي الذي
تخفيه بشعارات براقة حين وقفت بكل قوتها وراء إعالن الجمعية العامة
لألمم المتحدة في (2011/12/19م) عن قرارها بإدانة سورية تحت
مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان .ولم تستح (فكتوريا نوالند) الناطقة
الرسمية باسم وزارة الخارجية من توجيه المتورطين باألزمة السورية إلى
عدم تسليم أسلحتهم للدولة ،ما يثبت أن اإلدارة األمريكية قد أعطت
المسلحين الضوء األخضر باستعمال السالح إمعانًا منها في تأجيج
الفتنة والقتل والدمار؛ إلى أن تتبنى القيادة السورية رؤيتها ومواقفها.
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المثقف والسلطة
ال أرى أن هذه المجموعة من المقاالت تكتمل
في بنائها أو في تناولها لجوانب الموضوع المثار،
وهو العالقة بين طرفين هما :الثقافة والمثقف
من جهة ،والسلطة التي يعمل في ظلها من جهة
أخرى ،من دون تناول موضوع السلطة ومثقفها،
فتكون الحلقة السادسة من حلقات الموضوع.
إن فكرتي أو قناعتي عن المبدع ،هي أنه هو
المتقن الطموح ذو الهمة العالية ،الذي يحاكي
إنتاجه علو همته وطموحه ،فيكون شرط إبداعه أن
ً
يرضي نفسه أوال .وربما كانت صفة اإلبداع الصقة
بالمثقف ،مع أنها يمكن أن تكون وصفًا لكل منجز
متميز في أي مجال.
من هنا تمكن اإلشارة إلى أن من يدعي اإلبداع،
ويرى أن العمل الذي أنتجه هو قمة ما يمكن أن
يفعل ،أو هو –كما يدعي -من أفضل ما يقدمه
أمثاله ،أو األفضل بين ذلك ،هو مبدع بائس .إذ إن
من يتخيل الوصول إلى الذروة التي ليس بعدها
إال السفح ،فهو ينتظر االنحدار فقط ،وهو يخدع
نفسه واآلخ��ري��ن .فغالبية المبدعين األصيلين
الذين يقدمون نتاجًا راق��ي��ًا ،ثم يطلب رأيهم
فيما أنتجوا ،يجيبون بأنهم لم يصلوا بعد إلى ما
يطمحون إليه ،أو إلى ما يرضيهم ،واألفضل من
نتاجهم هو القادم .والفنان أو الكاتب األصيل بعد
أن ينتهي من عمل ،مهما كان متقنًا ،يتخيل أنه
كان يجب أن يكون أفضل؛ بل إن لهذا األفضل
موعدًا قادمًا .وهنا يبدو علو الهمة واإلصرار على
تجاوز الماضي والواقع.
المبدع حقًا هو الذي يرضى داخليًا عما أبدع
على أمل تجاوزه .وتخيل الوصول إلى القمة هو
شعور بعجز الهمة والقعود عن السعي نحو
األف��ض��ل .عندما أسمع موسيقيًا يعزف وسط
إعجاب السامعين ،أو شاعرًا يلقي شعره الذي يبهر
جمهوره ،أشعر بالحسد الذي لم أعرفه إال في هذا
الميدان ،فدرجة االنسجام والرضى التي تظهر على
الموسيقي والشاعر ،وتجعله يذهل عما حوله ,غارقًا
في نشاطه ,إن هذا مؤشر على حسن األداء واإلنتاج
الرفيع ,بداللة تعبير المتلقين .وكلما كانت سوية
اإلبداع عالية ,ودرجة ثقافة المبدع وثقته وإلمامه
بالجانب الذي يبدع فيه رفيعة ,يكون نتاجه الذي
ينال إعجابه ذا مصداقية ورضى ,حافزًا على تقديم
األفضل.
المبدع األصيل يثير فينا اإلحساس بأنه يعمل
على مستوى همته العالية ,وأول أهدافه أن يرضي
نفسه التي ال يرضيها إال الكمال .مثل هذا يظل
يحلم بالكمال فيما سينتج الحقًا ,ولهذا عالقة
ً
بالطموح ال��ذي يكون فكرة أو خياال يسمو فوق
الواقع ,وكيفية جعله واقعًا ودقة التطابق بين
المتخيل والمنتج ,أو بين الفكرة وتحققها .وفي
هذه الحال ال يصح كالمنا إال إذا كان المبدع عالمًا
ومتبحرًا في المجال الذي يبدع فيه ،فقد يكون
الجاهل مزهوًا بنفسه معجبًا بما يفعل ,لكن ال يصح
أن نصفه بالمبدع ,فاإلبداع حالة ّ
تفوق بين األقران
أرباب الفنون المتمكنين ,وال ينطبق هذا على من
ال يحوزون ثقافة رفيعة ,فإعجاب هؤالء بأنفسهم
نتاج الجهل والعنجهية وسابق إلنتاجهم .وهؤالء
يمكن أن يتحولوا بسهولة إلى مثقفي سلطة ,في
حين أن المبدع األصيل ,أحد شروطه ,التمرد على
كل سلطة أنتجتها البشرية ,من أي صنف كانت,
وأهمها سلطة القواعد والضوابط والتحوطات
الخارجية المقيدة لإلبداع.
همة المبدع وهمه يدفعانه إلنتاج ما يرضى
عنه ,إما إذا كانا يدفعانه لنيل المكاسب المادية,
فسبيله إلى ذلك هو وضع إمكانياته قيد االستثمار
مقابل مكسب ما ,وهنا يظهر نوع الهمة التي
يحوزها المبدع .على أننا يجب أال نهمل أن المبدع

يحتاج إلى تأمين شروط حياته المادية ,وهذا ليس
حقه فقط؛ بل من ضرورات حياته ,إال أن المعيب أن
يكون ذلك مقابل حريته أو ثمنًا لها ,ما ينعكس
على نوعية منتجه الثقافي وسويته ,ألن سعيه في
هذه الحالة ليس إلرضاء همته العالية؛ بل إلرضاء
وإقناع الجهة التي تضعه وتضع إمكانياته قيد
االستثمار ,وهو كلما أرضاها ,نال حظوتها غير
المجانية ,وليس هناك حد للتنازالت أو الخدمات
المطلوبة منه.
وهنا يمكن أن نتساءل :كيف يرضي المثقف
السلطة؟
السلطة كما هو معلوم ال تستطيع العيش
على المبادئ التي أعلنت التزامها بها ,السلطة
تحتاج إلى الشروط المادية كي تستمر ,وأبرز هذه
الشروط القوة اآليلة عن طريق الجيوش أو القوى
األمنية ,وهذه بدورها إضافة إلى القنوات األخرى
تحتاج إلى المال ,ولقد عرفت السلطة كيف تؤمن
الجنود عندما عرفت كيف تحصل على المال ,من
دون التوقف عند الثمن المدفوع او مصدر األموال,
فالمال ال يحمل رائحة صاحبه ,وأيًا كان مصدره
قذرًا ,فهو يفعل فعله.
هنا يبقى الجانب الذي يحتاج إلى تغطية,
أو الثغرات التي تحتاج إلى ّ
سد ,هي إظهار فعل
السلطة غير ناقص الشرعية القانونية والسياسية
واألخ�لاق��ي��ة ,وال ينقصه االل��ت��زام بقيم الناس
ً
ومصالحهم وحاجاتهم ,مصدر الشرعية أوال
وأخيرًا ,وهذه ال يمكن الحصول عليها عن طريق
القوة وال عن طريق المال .إنها تحتاج إلى التسويغ
الذي يأتي بإقناع الناس المحكومين باألخالقية
الرفيعة للسلطة الحاكمة وأهدافها النبيلة التي ال
تبغي سوى تقديم الخير للمحكومين ,وبالتالي فإن
أفعالها مغلفة بغاللة أخالقية غير مشكوك فيها,
أو متجذرة في دنيا األخ�لاق والوطنية ,وإيهام
الناس بذلك ,وبانسجامه مع النظم والقوانين.
واختصارًا لكل هذا ,ولكي يتم في غياب الشروط
المطلوبة ,يجب تصوير الحاكم أو النظام بأنه حائز
على كل الفضائل والشروط ,وال تنقصه القدرات
والمهارات التي تنتج ما يطمح إليه الناس ,وليس
مطلوبًا من هؤالء سوى إيالئه الثقة .ويبدو أن مجرد
التساؤل في هذا المجال ,يبدو تشكيكًا بهذه
الفضائل التي يستحق منكرها العقاب.
من يستطيع أن يقوم بهذه المهمة على
ً
أكمل وجه ,هم المثقفون ,أوال لما يحوزونه من
قدرة على إيصال المعنى وإفهامه للناس ,ثانيًا
لما يتمتعون به من مصداقية ,فالكلمة الراقية
تفعل فعلها في النفوس المهيئة الستقبالها .ثم
إن التاريخ مع وجود األعداد الكثيرة من المثقفين
الملتحقين بالسلطات ,وعلى امتداد حقبه ,إال أنه
بقي يقدم نماذج وصورًا وأخبارًا ,لمثقفين كثر
رفضوا العمل مع الحاكم ,لشبهة أن ذلك سيكون
ضد مجتمعاتهم ,وانحازوا إلى الناس وحاجاتهم,
رافضين اإلغ����راءات بما ق��د ي��ح��وزه م��ن وضعوا
إمكاناتهم وعقولهم في خدمة مشاريع سلطوية,
بالتالي حافظوا على الطهرانية التي يقدرها
المجتمع كثيرًا ,حتى لو لم يستطيعوا تغيير
الواقع الفاسد.
على ض��وء ه��ذا يمكن الكشف عن النشاط
ً
المحموم ,والمتمثل باإلغراءات أوال ,وبالضغوط
ثانيًا ،لكسب العدد الوفير من المثقفين والمبدعين
إلى صف السلطة ,وهذا هو السبب الذي يجعل
السلط مشغولة بإيجاد التجمعات الثقافية,
وتحشيد المنتمين فيها ,لسهولة السيطرة على
هذه التجمعات ,وبآليات غير خفية على أفراد هذه
التجمعات التي تعطي بعض اإلمكانيات ,وتبقى
تحت السيطرة والمراقبة ,وفي حال شذوذ بعض

ح�سن ابراهيم �أحمد
األف��راد ,يصبح التعاطي معهم كأفراد أسهل,
ويشار إليهم على أنهم مخالفو الجماعة والخارجون
عن القطيع وعلى اإلدارة الوطنية الجامعة ,بالتالي
يسهل تجريمهم ,وتكون جماعاتهم في مواقف
ال يمكنها سوى تسهيل ذلك والموافقة عليه,
ً
بعيدا عن الموضوع ,مع أنه يقوم
ويبدو اإلك��راه
بدوره بأساليب تبدو ناعمة ،حتى لو حازت مستوى
عال من القسوة .لهذا السبب نجد أن أكثر الناس
ٍ
الذين يهجرون بلدانهم التي تعاني االستبداد,
هم المبدعون من المثقفين غير المدجنين ,ال
يدانيهم في ذلك سوى المعارضون السياسيون,
ويكون الهاجس هو طلب الملجأ اآلم��ن ومناخ
الحرية إلخراج الطاقات المختزنة ,وجعلها تفعل
فعلها إن أمكن.
في بلدان االستبداد ,وحيث تفتقد الشرعية
الفعلية للسلطة ,تكون اآللية التي تنجز من
خاللها الكثير من األعمال الثقافية ,حتى لو كانت
نتاج المنضوين في التجمعات النوعية (نقابات,
روابط ,اتحادات ,)...هي جعل القدر األكبر من منابر
التعبير األدبي والفكري والفني ,هي منابر تابعة
ً
للسلطة تمويال وإشرافًا وتوجيهًا ,وما لم يكن
كذلك فبالقدرة على التأثير عليها ,سواء أكانت
ملكية جماعية أم فردية ,وما لم يكن من هذا وال
ذاك ,فالعراقيل والعقوبات تفعل فعلها من دون
تمويه أو أستار.
بالتالي يكون إبداع المبدع مربوطًا بالمنبر الذي
يظهر عليه ,والمنبر صحيفة كان أو مجلة أو مسرحًا
أو شاشة تلفزيون أو سينما ,هو في النهاية والمآل
حيز من حيزات السلطة ,ومكان تتجلى فيه المعاني
التي تريدها ,ما يؤدي إلى تصنيع الذوق العام في
هذه المؤسسات ,من طعم صحن الحساء إلى طراز
األلبسة وحتى مفروشات المنازل ,مرورًا بالموسيقا
ً
والغناء ,وصوال إلى الفكر السياسي ,المتجلي في
السلطة المعتبرة ,والتي يحسد الشعب عليها.
وهنا لنا أن نتخيل أي إبداع أو أية ثقافة؛ بل
أية جهود يبذلها ه��ؤالء المثقفون الموظفون
الذين تصبح آلياتهم الفكرية وأيديهم وعقولهم
مبرمجة باتجاه معين ,هو اتجاه أداء عمل هدفه
الحصول على مرتب ثابت آخر الشهر؛ بل ربما يكون
تقيدهم بالمجيء إلى ال��دوام في مؤسساتهم
والبقاء طوال زمن الدوام ,أكثر أهمية من اإلنتاجية
التي يقدمها ه��ؤالء ,وكثير منهم يعرف ذلك,
خاصة في مجال الصحافة.
إن إيصال المنتج الثقافي إلى الناس سواء
أكان كتبًا أو مقاالت صحفية ,يخضع هذه األعمال
ل��ش��روط أصبح أصحابها يتقنونها ويعرفون
حدودها ,ولألعمال الثقافية األخ��رى كالمسرح
والسينما واألعمال التلفزيونية معاييرها ,وكل
هذه التحوطات مانعة لإلبداع الحقيقي ,بالتالي
لظهور مبدعين حقيقيين.
ال يصح إال أن نعتذر من فئة أو نوعية من هؤالء
المبدعين ،يكون إحساسها بالمسؤولية عاليًا،
وتحافظ على سوية إنتاجها قدر اإلمكان أو قدر ما
تتيحه الظروف ألمثالهم .ما قصدت إليه أن العمل
الوظيفي الذي تطلب فيه إنتاجية من نوع معين
وبقدر معين ،أو التزام صارم بدوام أو معايير ما ،ال
يدفع الواقعين فيه سوى إلى أداء الحد األدنى من
المطلوب ،ألن إبداعهم مهما كان رفيعًا فهو مأجور
باألجر ذاته ومراقب بالعين ذاتها ،ومقص الرقيب
ومقصلته بانتظاره ،ويكون مردوده على صاحبه
أفضل كلما كان أكثر تذلفًا للسلطات ،أو كلما بحث
عن تسويغ سياسات بمسوغات تنتمي إلى الرفيع
من األخالق ونسبتها إلى الوطنية الرفيعة .وهذا
ينطبق على األعمال اإلبداعية الفردية ،ممن ال
يرتبط أصحابها بمؤسسات مملوكة للدولة أو مدارة

من قبلها ،وال يتطلب التزامًا بدوام أو تذلفًا إلدارات.
هذا الواقع ينجب المثقف المتمجد ال المثقف
الماجد ،حسب تعبيرات عبد الرحمن الكواكبي
ومصطلحاته.
ثقافة التمجيد المنتجة م��ن قبل ه��ؤالء
المثقفين المرتبطين بالسلطات ،الذين يشكلون
الغالبية العظمى في البلدان الشمولية النظم،
واالس��ت��ب��دادي��ة ال��س��ي��اس��ة ،ه��ي ثقافة تتسم
بالسطحية وضعف التحليل أو ضعف إمكانية
الغوص وراء المعاني وتفكيكها ،وتبرز الشعارات
المعممة بأساليب توهم بالتذاكي من دون أن
تخفى ،ومنها قدر كبير من المعاني التسويغية
المضمرة أو المعلنة ،مما حسن توضيبة أو من الذي
يعبر عن الموقف بفجاجة مستهدفًا صنع الغطاء
لسلوكات السلطات ،المقبولة وغير المقبولة ،وهي
عال من الدعائية وتمجيد القادة.
أيضًا تتسم بقدر ٍ
كل هذا يجعلها بعيدة عن جليل المعاني
والتحليالت العقالنية العميقة ،بالتالي ال تسهم
في تربية الشخصية اإلنسانية على قيم العمل
المنتج والعدالة ،أو الجمال والحق والخير ،وال على
قيم الحرية والكرامة اإلنسانية الرافضة لالنتهاك،
وليس مطلوبًا منها ذلك.
وفي اإلطاللة على التاريخ ،فإننا ال نملك أن نلوم
مثقف القبيلة في الجاهلية (الشاعر) كبير اللوم
الرتباطه بقبيلته وتمجيد فعلها وانتمائها ،ألنه
لم يكن يعرف إطارًا للحياة يتجاوز إطار القبيلة.
لكننا ال نستطيع أن نغفر للمثقفين المتكسبين
من امتداح الشخصيات ،سعيهم لمكاسب صغيرة
ومباشرة عبر التاريخ ،وهم يعرفون -عكس ما كان
معان
عليه شعراء القبائل في الجاهلية -أن هناك
ٍ
أخرى وآفاقًا أخرى ،وهناك التفاف على هذه المكانة
وتكاذب سياسي ومبدئي لدى هذه السلطات ،التي
تعمل على توظيف كل الطاقات الثقافية لبيان
فضائلها وإظهارها متوافقة مع القيم المتعالية.
من أج��ل ذل��ك وف��ي ه��ذا اإلط��ار ك��ان الخلفاء
والملوك أو كبار ال��ق��ادة يعملون على توظيف
ال��ك��ف��اءات الرفيعة ف��ي مجتمعاتهم ليكونوا
الخادمين لسلطانهم ،مما يحسب في أمجادهم
وفضائلهم ،لكنهم في كثير من الحاالت لم يوفقوا،
فقد فشل الكثير من الخلفاء في ج��ذب بعض
الشخصيات الفكرية الثقافية ألداء أعمال تحسب
في حسنات هؤالء الحكام ،مثلما فشل الخليفة
العباسي في دفع أبي حنيفة للعمل في القضاء؛ أي
فشل في جعله مثقف سلطة ولو من بعيد ،وكثير
هم الشخصيات أو القامات الفكرية الذين رفضوا
وضع طاقاتهم في خدمة مشروع سلطوي ،في حين
بقي أكثرهم يقدم خدماته لعامة الناس.
ال ننسى أن الكثير من المثقفين دفعوا أثمانًا
غالية لمواقفهم المناهضة لتعسف السلطة
وظلمها ،ولو قدرت السلطات على توظيف طاقاتهم
لما لجأت إل��ى تصفيتهم بالقتل أو االستبعاد
والتهميش ،وربما كانت عقوبة اإلع��دام صبرًا أو
ً
اغتياال ،هي المفضلة لدى السلطة وهي المؤشر
على سلوكها تجاههم .وشبيه القتل صبرًا قتل
اإلبداع ومنعه.
لقد أظهرت األح��داث ومعطيات التاريخ أن
أفضل حلية تتحلى بها األنظمة لبيان قيمتها
المعنوية ومكانتها وثقة الشعب بها ،هي أن
تحيط نفسها بمظاهر الثقافة وفاعليتها ،ولهذا
كان سعي السلطات لجذب المثقفين إلى أعمالها
وإلى تنظيمات ملحقة بها ،بعد تقليم أظافرهم
الثقافية الحادة ،ما يجعلها حائزة على مشروعية
أعلى ،ويجعل الفعل الثقافي أضعف أداء وأقل
قيمة أو أثرًا.
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ّ
متغير
المثقفون العرب
والتحول ّ
الصعب في عالم ّ
ّ
�سمري حماد
الحقيقة أن تقال ال أن تعرف
شبلي شميل
الثقافة والفن هما الضمير الحي لألمة,
والثقافة التي تنزوي وتنفصل عن حركة
الجماهير ,هي ثقافة يائسة؛ بل وأكثر من
ه��ذا ,هي ضد الثقافة ,فكيف لثقافة أن
تنعزل عن الناس ,أو تتعالى عليهم؟ إن
سيكون مصيرها إلى
ثقافة هذا شأنهاّ ,
الذبول والموت ,ولطالما أكدت حركة التاريخ,
أن المثقفين ,كانوا وما يزالون ,في طليعة
حركات التغيير واإلصالح ,وطليعة الثورات
الجماهيرية ,منذ أق��دم العصور ,وإن من
رب��ط مصيره ونفسه ,باألنظمة الرجعية
ّ
والمستبدة ,ارت��ب��ط مصيره
أو ال��ف��اس��دة
بمصيرها ,وسقط بسقوطها .ومن البديهي,
أن ّ
أي تطور سياسي أو اجتماعي ,ال يمكن
له أن يرى النور ,من دون مواكبة الثقافة
والفن له ,ودعم المثقفين والفنانين لحراكه؛
حيث أنيط بهؤالء المثقفين ,دور اإلسهام
في بناء الوطن ,وتنشئة األجيال الجديدة,
والمساهمة في صوغ الرأي العام ,وتبادل
اآلراء التي تسهم في بناء الوطن ,وتنشئة
الرأي
األجيال الجديدة ,والمساهمة في صوغ ً
العام ,ودعم اإلصالحات الضرورية ,مواكبة
للعصر ,وانسجامًا مع إيقاع حركة التاريخ.
ّ
وهنا علينا أال نغفل أنه ,من البديهي,
خروج المثقفين ,من حالة السديم التي ال
ّ
نميز فيها إن كنا في عتمة أم نور ,والخروج
من دائ��رة الخطاب العاطفي ,إلى الخطاب
العقلي؛ حيث يسهم ه��ذا ,ف��ي تفتيح
العقول والقلوب والعيون ,مع أن لكل منهما
أهميته ,التي ال تقل ,عن أهمية اآلخر ,لكن
المرحلة تقتضي ,أن ّ
تتم عملية رجحان كفة
الخطاب العقلي ,على أي خطاب سواه.
وإذا كان اإلصالح السياسي مطلبًا ّ
ملحًا,
فإن اإلصالح الثقافي ال يقل إلحاحًا عنه ,وثمة
تالزم بينهما؛ فالتغيير السياسي سينجم
عنه تغير في البنية الثقافية والخطاب
الثقافي ,وه���ذا ي��دف��ع إل��ى التغيير في
المؤسسات الثقافية الرسمية والشعبية؛ إذ
من غير المعقول أن يتم التغيير السياسي
من دون أن يالزمه التغيير الثقافي والعكس
صحيح ,وهنا تنجو الثقافة بنفسها من
ّ
تغول السلطة عليها ,ومصادرة دورها ,ومن
هنا أيضًا ,على المثقفين ضرورة المشاركة
الواسعة في عملية اإلصالح والتغيير ,من
خالل أدواتهم الثقافية المختلفة ,لتتكامل
المطالبة بالتغيير في جميع المؤسسات
المنبثقة عن السلطة السياسية ,ليتقدم
الشأن الثقافي ويتحرر ,وهذا منوط بقوة
الدفع والمشاركة في العمل من أجل اإلصالح
والتغيير وعملية الهدم والبناء ,ومن هنا
أيضًا ,كان على المثقفين أن يسهموا بكل
ما لديهم من طاقة ,في هذه العملية الهامة
التي تمهد لمستقبل مضيء ,وال يجوز أن
ينسى هؤالء المثقفون أن دورهم ال يقتصر
على تمثيل النخبة أو الصفوة ,بل باعتبار هذا
الدور جزءًا من الوضع االجتماعي والسياسي
واالق��ت��ص��ادي ,وك��ل م��ا يهم المواطنين
وقضاياهم ,فإذا كان ما يجمعني بشاعر في
إطار الشعر مسألة واحدة في إطار اإلبداع,
فإن ما يجمعني به في إطار المجتمع الكثير,
الكثير من القضايا ,كالتعليم والصحة
وقضايا الوطن والمواطن ,وقضايا الفساد
التي تنخر في جسد المجتمع ,وك��م يود
الناس أن يسمعوا رأي أدبائهم ومثقفيهم
في ه��ذه القضايا ,وبعيدًا عن تهميش
دورهم وحصره في قضايا اإلبداع التي قد
ّ
التهم إال شريحة ضئيلة من الناس في

المجتمع.
ال يقتصر دور المثقف على الطلب
من الدولة ,أو مناشدتها ,أن تكون ساحة
ّ
مفتوحة لإلبداع ,بال رقابة ,أو بيروقراطية ,وأال
ّ
يتم احتكار المنابر ,فيها لفئة محدودة ذات
امتياز ,فهذا شأن معروف لدى أية سلطة,
فهي تعرف مدى االعوجاج الذي تمارسه,
ولكن دور المثقف ,يكمن في خلق قوة
ثقافية ,قادرة على الضغط والتأثير ,وخلق
وسائل وأدوات ,تفتح األبواب والقنوات أمام
ّ
اإلب��داع الحقيقي ,شرط أال يوظف ثقافته
وإبداعه ,في االتجاه الخاطئ من التاريخ,
أي المعادي للمجتمع وحركة التحرر ,فقد
يلجأ بعض المثقفين إلى توظيف الحداثة,
لالنقضاض على االصالح أو التغيير ,وكأن
الحداثة ليست التغيير بعينه ,فالمثقفون
ذوو العقل المستكين ,يقبلون كل ما يقدم
إليهم من ثقافة ديماغوجية محتالة ,تسيطر
على عقولهم ,كما سيطرت نظرية سقوط
الحضارة ,ونهاية التاريخ ,بمقولتها الجوفاء,
التي ال عالقة لها بالتغيير والتطور ,على
عقول الناس جميعًا ,مثقفين وغير مثقفين,
لكن الصحيح والبديهي ,أنه بدون التطور ,ال
يحصل التاريخ ,وال يتقدم الزمن ,ولن تسقط
الحضارات ,كما ادعى هينتنغتون ,بل ّ
تمر
بانتكاسات وك��ب��وات ,ول��ن تكون للتاريخ
نهاية ,كما ادعى فوكو ,ونظريته .
ليس المهم أن نعرف من نحن ,بل األهم
أن نرفض ما نحن عليه اآلن ,أي أن نرفع دائمًا
راية التطور والتغيير ,ففي التطور واإلصالح,
نعيد اختراع أنفسنا ,ونرفض
التفكير القديم ,ولو اضطررنا الستخدام
تعابير قديمة ,ولكن بمضامين جديدة ,فال
يضير البناء الجديد ,استخدام مايتاح له من
حجارة قديمة ,أو جديدة..
إن م��ن ال��ج��رأة ال��ق��ول ,إن المثقفين
يتحملون قسطًا كبيرًا م��ن المسؤولية,
لتقصيرهم أو ع��دم تمكنهم ,من قيادة
عملية اإلص�لاح والتغيير ,وذلك لتخلفهم
الفكري الذي ماأتاح لهم هذه القيادة ,أو
صياغة األفكار ,وتقديم البرامج لها ,وال
حتى توقع لحظة قيام هذا التطور واإلصالح,
فالمأزق هو مأزق مثقفين ,ال ثقافة صنعها
التاريخ أو صنعته ,لكن بالمقابل هل المأزق,
ال��ذي ّ
نمر ب��ه ,هو م��أزق سياسي ,أم مأزق
ثقافي؟ ومن منهما يهرب إلى ,أو ,من ,اآلخر؟
ال يمكن أن يتم التحول على مستوى
الثقافة ,بعيدًا عن التحول السياسي ,الذي
بدوره ال يمكن أن يكون ميكانيكيًا ,وعلى
الرغم من أن بعض المثقفين ال يصدقون ما
حصل في المنطقة العربية بفعل التخدير
المزمن ال��ذي ال يزالون تحت تأثيره ,لكن
بعضهم بدأ يتهجى مالمح المرحلة المقبلة
الجديدة ,بعد أن هاموا سنين طويلة في
بحر األحالم والكوابيس والهلوسة ,أو ضاعوا
في تالفيف السخرية ال��س��وداء .لماذا لم
ينجح المثقفون التقليديون المكرسون
المتسلطون على الميادين والمنابر الثقافية
ف��ي إح���داث ت��ح��ول م���واز ل��ه��ذه الموجات
التغييرية وال��ت��ط��ورات ال��ج��ذري��ة التي
تشهدها المنطقة العربية؟ لقد عاش هؤالء
متأثرين بالصراعات الهامشية التي أزهقت
المجتمع ,وروج��وا لألفكار والشعارات التي
تخدم الفئات والطبقات الحاكمة المستبدة
والفاسدة ودافعوا عنها .لذلك نرى أن كثيرًا
من التردي الثقافي العربي لم يفسح في
المجال أمام الحداثة أو الجديد كي ّ
يكون
وعيًا جديدًا ,سوى هامش ضيق أو محدود,
وعلينا أن نعرف أن��ه إذا انتصر النهج
التقليدي في حياة المجتمع العربي فإنه

سيلجأ إلى الماضي إلنجاز إصالحات الحاضر،
مما ستكون له عواقب كارثية ونتائج وخيمه.
وهذا بحد ذاته يدفع إلى سؤال هام,
إلى متى سيبقى الحديث عن الهم الثقافي
ً
أو التنمية الثقافية خ��ج��وال ف��ي حديث
الحكومات ,ويبقى السياسي نائيًا بنفسه
عن الدعوة إلى التنمية الثقافية ,لقد آن
األوان للحديث عن اإلصالح الثقافي ,ووضع
الثقافة في دائرة االهتمام الحقيقي ,عبر
برامج واضحة ومؤسسات قادرة على ترجمة
هموم المثقفين في مرحلة الحراك الشعبي
الصاعد نحو اإلصالحات ,وتحديد مالمحها,
والبحث عن أسباب غياب الثقافة الجادة,
بوصفها همًا في عقل الشباب وتفكيره
الراهن ,فتزيد مخصصات الثقافة ويرتفع
عدد المستفيدين من هذا التخصيص بما
يليق بهذه الشريحة ,وما تضطلع به من دور
داخل الوطن وخارجه ,ومحاربة بطالة الكتاب
والفنانين ,والعمل على منحهم مكافآت
الئقة ,وتأمين سكن مريح لهم ,كل هذا
يدفع للبحث عن مخرج للواقع الراهن ,ربما
يكون انعقاد مؤتمر وطني عام للمثقفين,
خطوة إيجابية نحو هذا الحل ,فأحوال الثقافة
ومنتجيها ,تقاس بمدى تحضر الشعب
ووعيه ,لذلك يجب العمل على النهوض
بالمؤسسات الثقافية ,ودع���م منتجي
الثقافة ,والنهوض بالمؤسسات ّالثقافية,
ّ
ال يكون إال بإعادة تنظيمها ,ب��دءا ب��وزارة
الثقافة ,والمنابر التابعة لها ,مرورًا باتحاد
الكتاب ,والقضاء على الدكاكين الثقافية
ال��ت��ي يقتصر فيها ال��دع��م على جهات
معينة ,إضافة إلى االهتمام بمكتبة األسرة,
وضخ الكتب لها من خالل إعادة طبع الكتب
المشهورة ,لدعم الثقافة العامة ,واالهتمام
بالمكتبة المدرسية التي حفيت تمامًا بقصد
أو إهمال ,إضافة إلى إع��ادة النظر بمسألة
الرقابة المقيتة أو البوليس الثقافي ,كما
يحلو للبعض أن يسميها ,وهي التي تعيق
عملية اإلنتاج الثقافي على فقرها ,وافساح
المجال أمام حرية اإلبداع والمبدعين لننتج
فكرًا حرًا أو ثقافة حرة يصونها القانون.
ّ
الهم الثقافي عن الخطاب
إن غياب
الرسمي ألي حكومة ,هو انعكاس لتراكمات
سابقة في فهم وظيفة الثقافة؛ حيث ال
ّ
تشكل إال ج��زءًا يسيرًا من اهتمام العقل
السياسي رغم أهميتها في إحداث تغيير
مرحلي أو مستقبلي من خ�لال السجاالت
الدائرة بين مختلف المرجعيات السياسية
والفكرية ,وال أمل في ّ
تقدم أو تغيير ,ما
لم تردم الفجوة بين المثقف ,والسياسي,
والمواطن البسيطّ ,
وتتم عملية تحريك المياه
الراكدة ,ويبدأ الحراك السياسي متالزمًا مع
الحراك الثقافي ,لخلق بناء متكامل ,ينهض
بالمجتمع نحو آفاق المدنية والحرية والعدالة
والديموقراطية المنشودة.
ّ
لقد ب��ات م��ن ال��ض��روري اآلن ,أن نرى
ّ
المثقف العربي ,ينهض ويهب مثل طائر
ً
الفينيق ,حامال شعلة من اللهب ,وروح��ًا
ال تعرف الهزيمة ,ووجهًا جديدًا ,وروحًا
متوثبة ,ينهض ,ال بالنقد االجتماعي وحسب,
ّ
بل بمهمة أش��ق وأصعب ,وه��ي التنوير,
من دون رهبة من األص��ن��ام القائمة ّعلى
مقاليد األمور ,والمتمسكة بالثوابت الرثة,
مستعينة بأبواقها المحبطة ,والمعيقة لكل
ّ
تقدم ,والتي تحول دون أي تغيير أو نهوض
أو تحديث ,هذا المثقف ,يقع على عاتقه,
ً
إنجاز تحول صعب ,إذا ما أراد ان يكون فاعال
ّ
متحول.
في عالم
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عمتم صباحًا أيها الرائعون!
| رود خباز
كنت في الصف الخامس االبتدائي ,عندما حزت مرتبة التفوق في
مسابقات اللغة العربية والفصاحة والخطابة على مستوى عدد من مدارس
مدينة حماة.
كان ذلك اليوم من أجمل أيام حياتي ,حصلت بعده على شهادات
أدبية وعلمية مختلفة ,غير أن ذكرى شهادته الصغيرة ظلت تزين مخيلتي
بصور ملونة ال تنضب على دروب الحياة.
على هامش ذلك اليوم تداخلت الحوارات مع مدرس لغة عربية كان
معنيًا بتنظيم األسئلة والنشاطات المرافقة للنتائج ,وقد رافقته مع عدد
من الناجحين في المسابقة إلى مبنى البريد ,حيث قام كل منا بإجراء مقابلة
صحفية مع أحد العاملين فيه ,وما لبثت صفحة األطفال في جريدة الفداء
أن نشرت بعض تلك المقابالت التي عنيت بمهمة ساعي البريد ,وفرح
الرسائل في الوجود.
صار ذلك المدرس النشيط المهتم بصفحة األطفال يتابع ما أكتبه
من خواطر أدبية بسيطة ,وعندما كنت أقرؤها منشورة ,كانت مشاعر من
فرح إنساني هائل تمأل وجودي الصغير الذي صارت األوراق والكتابة ّ
سره
المكنون ,وجوهره ّ
الفياض بالمعاني.
ّ
مرت السنوات متالحقة بأفراحها وأتراحها ,ووجدتني في عام ألف
وتسعمئة وخمسة وتسعين أنجح في مسابقة اختيار المعيدين في قسم
اللغة العربية في جامعة البعث في حمص  ..كانت دهشتي كبيرة عندما
استقبلني في ردهة العمل الجديد ,ألعلم منه – بلهجته القادرة على
اإليحاء بغير قليل من السكينة والطمأنينة  -أنني سأكون معه في تدريس
مقرر (األدب العربي في العصر العثماني).
كانت مجموعته الشعرية التي ص��درت قبل وق��ت قصير ضمن
ّ
منشورات اتحاد الكتاب العرب بعنوان (أبي ينحت الحجر) تسيطر على
تسعين بالمئة من أحاديثه ,أما ما تبقى من تلك األحاديث فكان يدفعه
باتجاه السؤال ّ
عما أكتبه من دراسات ,ومقاالت اختلفت كثيرًا عن مقاالت
الطفولة البعيدة ,وسرعان ما صارت مقاالتي الجديدة تجد لديه ما كانت
تجده كلماتي القديمة ،ألتأكد أنه ذلك المدرس القديم الذي غدا واحدًا
من أبرز أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بعد حصوله على
الشهادات العليا المناسبة.
أنجزت في هذه المرحلة دراسة بعنوان( :العروض بين الشعر الحديث
والشعر القديم) ,صارت فاتحة اهتماماتي الواسعة بعلم العروض وموسيقا
الشعر ,الذي أوفدت إلى جامعة حلب لمتابعة الدراسات العليا مختصة به.
كان د .راتب سكر يتابع نشاطي العلمي في سنوات إيفادي الحلبية,
معززًا في مخيلتي صورته الطيبة التي عرفتها ذات يوم من أيام الصف
الخامس االبتدائي ,وها نحن ُبعيد حيازتي شهادة الدكتوراه في عام 2002
نحتفل معًا في مكان هادئ من ربوع العاصي بحضور المشرفة العلمية
د .مهجة الباشا ,ورفيق دربها د .محمد حسن عبد المحسن ,وكوكبة من
مدرسي جامعة حلب الذين طوقوا عنقي بأفضال علومهم ّ
ّ
وموداتهم ,وقد
ّ
تحلقوا في ذلك ّاللقاء االحتفالي الذي غمر منزلنا بالفرح حول أ.د عبد الكريم
األشتر وهو يتدفق حبورًا ,متحدثًا عن مكانة حماة من نفسه ,هو الذي
عاش فيها ذات يوم ,وصار له على ضفاف عاصيها أصدقاء وأقرباء كثيرون.
وسط انهماكي باستقبال المدعوين فرحة بالمناسبة ,وجدتني أتابع
اندفاع والدي محمد خباز مدرس اللغة العربية القديم الذي خرج إلى ردهات
التقاعد قبل وقت قصير ,وهو يناقش األستاذ األشتر في معالم ذكرياته,
ّ
التي احتل فيها ذكر األديب عبد الرزاق األصفر ,صديقه أيام دراستهما
الجامعية في دمشق ,مساحة الئقة.
كان د .راتب سكر بين سطور هذه التفاصيل الحميمة ,وقد وجد في
اشتغال د .األشتر على تحقيق كتاب االعتبار ألسامة بن منقذ فرصة
مناسبة لتالحق محطات الحوار ,الذي انتقل مع الحاضرين إلى شرفة منزله
غير البعيد ,وهي تطل على ناعورة الدهشة ,مانحة ذلك الحوار ما يناسبه
من فضاء التراث العربي المرتبط باسم الملك المؤيد أبي الفداء.
كانت أحاديث د .عصام قصبجي في ذلك اليوم تمنح ما يشعر الجميع
بما يربطهم من نسب األدب الذي يقوم مقام نسب القرابة ,وعندما جاء
نعيه القاسي والمفاجئ في ربيع عام ّ /2010/
تحولت كل تلك الذكريات
إلى مصدر لحزن هائل ,لم يكن لمثلي طاقة احتماله ,لقد اكتشفت فجأة
أن الضعف اإلنساني لطفلة الخامس االبتدائي ما زال يسكنني وأنا أحجز
بطاقة السفر إلى حلب للمشاركة في وداع أستاذي..
وفي الطريق تالحقت الصور في روحي ,تكوي نفسي التي وعدتها
ّ
بأن ّ
أعد قريبًا دراسة عن سيرة د .عصام قصبجي وأعماله ,علها تعبر عن
بعض الوفاء.
ال أعرف إذا كان هذا الحدث الذي ترك في أيام استقباله ما يكفي من
األسى في حواراتي مع د .راتب سكر ،وكنا قد أصبحنا ّمعًا في عداد أعضاء
هيئة التدريس بكلية اآلداب المحدثة في حماة ,قد أثر في توجيه تلك
الحوارات إلى كل ما يتصل بالتعبير عن الخذالن والفقد ,أو أن طبيعة األيام
تفرض بتراكمها مثل ذلك التوجيه.
ال أعتقد أن كلماتي السابقة تصلح مقدمة لدراستي عن موسيقا
الشعر في ديوانه (أقرب من األصدقاء أبعد عن الخصوم) ,وكنت قد شرعت
بكتابتها لتكون صالحة لذلك ,وإذ أخفقت في مهمتي أرجو أن تجد لها
طريقًا لقارئ قادر على تسويغ كل هذا الشعور باألسى والمرارة ,في حياة
تستحق أن تعاش ,وأن نقول لما فيها من أساتذة وآباء وأصدقاء :عمتم
صباحًا أيها الرائعون!.
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العربية ..لغة المستقبل
�أحمد اخلو�ص
الشك أن المهمة الكبيرة والضخمة هي كيف حافظت األمة
العربية على تراثها األدبي منذ الجاهلية وحتى اإلسالم؟ ..وكيف
ترعرعت هذه اللغة في نفوس أبناء األمة العربية منذ تلك الفترة
حتى هذه اللحظة:
والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن :هل توقفت اللغة وطريقها
السوي ،ومازال العرب والمسلمون يقرؤون في كتاب الله الخالد
وينظرون في هذا الكون المعجزة الصغير والكبير ومن قياسات
عدة ،وما فتئ يستمر الطالب والطالبات بحفظ آياته الكريمة؟!...
وفي اعتقادي أنه مهما توسعت هذه الدائرة يصبح التمسك
باللغة أقوى وأشد ،ونحن في بداية القرن الواحد والعشرين نرى
كيف تفتقت مواهب المعرفة ،وكيف ترجمت معظم لغات
األرض إلى العربية؟ يفهمها الصغير أكثر مما يفهمها الكبير،
والمعجزة التي أثبتت ذلك أن طفلنا العربي أجدر من إنساننا
الكبير على حمل هذا الحاسوب والسير به إلى أين يشاء ،ونراه
يضحك من الكبير إذا لم يتعامل مع هذا الحاسوب «الكمبيوتر»،
وإذا كنا خائفين على لغة الطفل فالخوف علينا نحن ال الطفل؛ ألن
األطفال سيقودون أمتنا شئنا أم أبينا إلى مراقي المجد وساللم
المدنية ،والذي يذهب إلى بعض الدول األجنبية يرى الكثير
من الشباب العربي يديرون المعامل ويحركون البنوك ويطورون
الصناعات الثقيلة.
ً
هذا في الوقت الذي يقبل األجانب على تعليم لغتنا إقباال
ملفتًا للنظر؛ وخصوصًا بعد الحادي عشر من أيلول ،....نجد نفورًا
ً
منها لدى األجيال الناشئة ،مما يطرح سؤاال عن جدوى تعليم
األجانب العربية ،وكأن تعليمها خال من أية فائدة تذكر.
وأما الجهة األخرى ،فإن بعض العرب ينظرون نظرة ازدراء
إلى لغتهم الفصيحة ،ويعتقدون أنها من أسباب تخلفهم،
ويقترحون إلغاءها أو استبدالها بالعاميات ،أو استبدال كتابتها
بالكتابة الالتينية ،أو إلغاء كان وأخواتها ،والمثنى منها ،إلى غير
ذلك من دعوات الهدم والتدمير ،كما جاء في الكتاب لشوقي
ضيف «تحريفات اللغة وتجديد النحو» ،وفي الوقت نفسه تنتشر
اللغة العربية في العالم انتشارًا مثيرًا للدهشة والنظر والتأمل،
وازداد اهتمام األجانب بتدريسها حتى برمجوها في المراحل
اإلعدادية والثانوية ،كما فعلت فرنسا ،وكما تفعل بلجيكا هذه
األيام ،ويزداد اهتمام الغربيين باللغة العربية ألسباب كثيرة؛
منها تقرير مجلة «العلوم» الذي أشار إلى أن العربية ستحتل عام
 2050المرتبة الثالثة بين لغات البشر ،بعد الصينية والهندية
وقبل االنكليزية واالسبانية.
وتشارك األمم المتحدة العرب في هذه الحرب الشعواء التي
ال تسعها أرض وال سماء؛ فقد عملت منظمة األمم المتحدة في
نيويورك على إلغاء العربية من بين اللغات العالمية الرسمية
في المنظمة ،وهي «االنكليزية ،الفرنسية ،االسبانية ،الروسية،
الصينية ،العربية» ،وذلك لثالثة أسباب:
 – 1عدم استعمال ممثلي الدول العربية اللغة العربية في
األمم المتحدة.
 – 2عدم وجود مترجمين عرب أكفياء يجيدون اللغة العربية.
 – 3عدم وفاء معظم الدول العربية بالتزامها المتعلق بدفع
نفقات استعمال العربية في المنظمة.
وأوضح المفكر التونسي الدكتور «عبد السالم المسدي» أن
ضغوط الدول الكبرى على اليونسكو جعلتها تعلن مؤخرًا أن
الحقوق اللغوية تنحصر في نقاط عدة:
 الحق في لغة األم (وليس في اللغة األم). الحق في لغة التواصل في المجتمع.ـوتعني هذه الحقوق بالنسبة إلى بلداننا ما يأتي:
 لغة األم:اللهجة العامية أو إحدى اللغات الوطنية غير العربية:
مثل الدنكا في السودان ،والسريانية في سورية ،واألمازيغية
في الجزائر والمغرب.
 لغة التواصل  :اللهجة الدارجة:وهكذا ،فالعربية الفصيحة المشتركة بين بلداننا ال مكان لها
هنا البتة ،وسيكون إعالن اليونسكو هذا ورقة ضغط إضافية بيد
الدول الكبرى التي تسعى إلى إلغاء أية وسيلة تفاهم بين بلداننا
العربية.
فهذه الحرب المدروسة التي تخطط لها األم��م المتحدة
ودوائ��ره��ا ومؤسساتها وشخصياتها ضد ما يتعلق باألمة

فإن القرآن الكريم هو الذي تضوع منه رائحة المسك وشذا
العنبر ،إذا ما أردنا أن نكون أمة تحافظ على لغتها ومقدستها
وتاريخها الناصع ضد كل ماهو مستعمر غبي ،على الرغم من أنه
يظن نفسه ذكي.
والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن :لماذا تتباين آراء الناس،
والسيما األمهات في نظرتهم وأوالدهم إلى اللغة العربية؟
فكثيرًا ما نسمع أمًا تقول :ابني ال يحب اللغة العربية؛ ألنه ال
يفهمها ،وأخرى تعتز بإتقان ابنها اللغة العربية في هذا السن
 ،فيما تعمد ثالثة إلى شراء قصص باللغة العربية لتحفز ابنها
على إتقانها.
فاللغة العربية قد تبدو قواعدها طلسمًا بالنسبة إلى بعض
التالمذة الصغار ،فيما تكون لغة جميلة لبعضهم اآلخر؟
ولما كانت لغة الطفل الشغل الشاغل لكل المهتمين؛ فقد
عقد مؤتمران دوليان حول اللغة العربية في كل من القاهرة
والدوحة ،األول تناول:
(لغة الطفل العربي في عصر العولمة) ،والثاني خصص
لموضوع (الطفل بين اللغة األم والتواصل مع العصر) ،والمؤتمران
يصبان في اتجاه واحد هو (حاضر اللغة العربية ومستقبلها)،
وإذا كان حاضر لغة الضاد ال يسر ،فإن مستقبلها مرهون بمدى ما
يبذله أهلها والمؤتمنون عليها ،من جهد لتدارك الوضع بإصالح
ما يستدعي اإلصالح بمنهج سليم ،وبإرادة جماعية ،وبقرارات
تكون ملزمة لجميع من يتعامل بالعربية« ،لغة األمة في خطر» ....
هذا صحيح  ..ال مبالغة فيه.
إذن ،األمة في خطر ،وهذا أيضًا صحيح ،ألن اللغة ليست
ألفاظًا وتراكيب وصيغًا وأساليب ،ولكنها مكون من مكونات األمة
وهي الركن األساسي في الكيان القومي من جهة ،ألنها صمام
أمان في ترابط العالم اإلسالمي ،تماسكه من جهة أخرى ،وحينما
يتعرض أي مجتمع للغزو الذي يورث الهيمنة على مقدراته
واختراق خصوصياته ،تمتد آثار ذلك كله إلى الهوية والثقافة
والفكر واألدب والفن ،وإلى اللغة األم في المقام األول:
أما الدليل على قوة اللغة العربية في نفوس أبنائها ،فهو
تربيتهم على حفظ القرآن الكريم في شتى أنحاء العالم
ً
اإلسالمي ،ويوجد في الواليات المتحدة مثال أكثر من ألف مدرسة
تعلم القرآن الكريم واللغة العربية؛ فالمستقبل لهذه اللغة.
ويؤيدنا في هذا المضمار الكتاب الذي صدر مؤخرًا بعنوان
«تنمية لغة الطفل أبحاث ودراس��ات» ..إعداد المجلس العربي
للطفولة والتنمية ،ويأتي هذا الكتاب في محاولة علمية للوصول
إلى إطار عام الستراتيجية تنمية لغة الطفل العربي تتمحور
في األهداف المطلوب تحقيقها للمحافظة على اللغة العربية
وتنميتها ،وتمكين الطفل العربي من اكتسابها ،وامتالكها،
واستخدامها على الوجه الذي يضمن له أن يحافظ على هويته،
وأن يتعايش مع هذا العصر ،ويتفاعل معه ،ومع اآلخر ويشارك
في حياته مشاركة إيجابية فعالة.
وتعد هذه االستراتيجية دعوة إلنقاذ اللغة العربية لغة
المستقبل العربي وتطويعها لروح العصر وحاجاته ،وتزويدها
بالعناصر واألدوات التي البد من أن تمتلكها كل اللغات العصرية
الحية ،وخالصة جهد لصفوة المثقفين والمتخصصين في العالم
العربي كخطوط هادية وإشارات كاشفة لألخذ بها.
 ....وأخيرًا وليس آخرًا فإنهم يقولون« :درهم وقاية خير من
قنطار عالج» ،وإذا كنا جادين في هذا األمر فإن بعض العمليات
البسيطة تدفعنا وتدفع أجيالنا مئة عام إلعطاء اللغة دورها كما
يفعل الغربيون بلغاتهم ،فتقديم الجوائز للمتفوقين ،ونسخ
أشرطة التسجيل «كاسيتات» وتوزيعها على األطفال لسماعها
والتمتع بها ،وتأليف أناشيد خفيفة المظهر حلوة المنظر تجذب
الطفل إلى لغته ليعيشها ويستسيغها ،ويستنبط كلمات بينه
وبين نفسه مشابهة لما سمعه ،ألن الطفل غرسة من الشجر ال
تعيش إال إذا سقيناها ووضعنا السماء حولها؛ كذلك الطفل
الذي هو محور هذه المحاضرة وكما يقول الشاعر حليم دموس:

العربية وبكتاب الله الخالد «القرآن الكريم» ،وهذه الدوائر وتلك
المؤسسات لم تدرك ماهية القرآن الكريم ،وكيف استطاع أن
يصل السماء باألرض عن طريق اللغة العربية؛ ألنه يحمل في
أرض دب فيها ،وستبقى
طياته عناصر بقاء وعوامل خلود لكل
ٍ
كذلك حتى يرث الله تعالى األرض ومن عليها؛ فماذا تستطيع
األمم المتحدة أن تغير من هذا الناموس اإللهي الكبير؟
وماذا تقدر المؤسسات والدوائر أن تفعل ،وفي كل أرض
عشر دوائر وعشرون مؤسسة يتلو القراء فيها آي الذكر الكريم،
جيل إلى آخ��ر ،وإذا كان العرب والمسلمون
ويحفظونها من
ٍ
مقصرين بحق المسجد األقصى؛ فإن هنالك ربًا سيحميه ،كما
قال عبد المطلب« :إن للبيت ربًا يحميه» ،وأنزل الله سورة الفيل
التي قال فيها:
ََ
ْ
ْ َ
َ﴿أ َل ْم َت َر َك ْي َف َف َع َل َر ُّب َك ب َأ ْص َ
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ول{ ﴾ }5صدق الله العظيم.
يل{ }4فجعلهم كعص ٍف مأك ٍ
من ِسج ٍ
حقًا إن للبيت ربًا يحميه كما قال عبد المطلب ،ولكن لننظر
إلى طير األبابيل التي أحرقت الفيلة وراكبيها ،الذين حاولوا
هدم المقدسات ،ولكن وللحقيقة إن الله قد حافظ على الكعبة
المشرفة ولم يتركها إلى أعدائه وأع��داء رسالته ،والموضوع
الرئيسي في هذا المضمار هو قدرة اللغة العربية في خروجها
من المأزق الذي تعيشه وقدرة القائمين عليها ،فقد أفاد الدكتور
«محمد بازي :وحسب رأيه ،إن األشكال الحقيقي ال يتعلق باللغة
في حد ذاتها ألنها لغة قوية ،وإنما في إهمالها من طرف
مستخدميها من خالل األخطاء والتعبيرات غير السليمة؛ والسبب
في ذلك هو إهمال القراءة باللغة العربية» ،ويرى الدكتور «بازي»
أيضًا أن إمكانية تطويرها تكون من خالل تربية الناشئة على
المطالعة الجيدة ،واالهتمام بالعربية في اإلعالم والتكلم بها
في المحافل إلى جانب البحوث اللغوية المهتمة بالمصطلح
والمفاهيم وغيرها ،ولم ينكر الدكتور «محمد بازي» أن الباحثين
والمهتمين باللغة يعانون إحباطًا وقلقًا على مستقبل هذه اللغة
أمام من يقفون عليه من تفريط؛ سواء عن طريق دخول كلمات
أجنبية نستخدمها في خطابنا اليومي؛ بل نجد أهل االختصاص
يتكلمون اللغة الدارجة العامية في محافل علمية ،ويشدد
الدكتور بازي على ضرورة إعطاء اللغة العربية ما تستحقه من
اهتمام في أوساط الناطقين وفي ميادين التدريس والمحافل
العلمية واإلعالم.
وال يكون هذا إال بإنشاء بيئات لغوية صغيرة هنا وهناك،
لغة إذا وقعت على أسماعنا
قطر من األقطار ،وتتطعم هذه البيئات بألوان الحضارة
وفي كل ٍ
كانت لنا بردًا على األكباد
الحديثة وتطوراتها المتجددة فتصبح ورودًا نشتم رائحتها 		
وأزهارها ،نتعطر بها بعيدين عن دنس اللهجات العامية التي
ستظل رابطة تؤلف بيننا
فهي الرجاء لناطق بالضاد
تجعل من حياتنا قرفًا يوميًا نسد أنوفنا من هذا الزكام ،وبالتأكيد 		
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المسرح في عالم «غسان كنفاني» األدبي
عبد اهلل �أبو را�شد
ست وسبعون عامًا تفصلنا عن يوم ميالد الراحل
«غسان كنفاني» بمدينة «عكا» الفلسطينية في
التاسع من نيسان  ،1936وأربعون عامًا على يوم
تفجره وابنة شقيقته الطفلة «لميس» في عبوة ناسفة
موضوعة بسيارته بالعاصمة اللبنانية «بيروت» في
الثامن من تموز عام  .1972وفي كال الحالتين ،الوالدة
ودفق الحياة والموت ُمستشهدًا ،شكلت منه حالة
ثورية نادرة ،ونموذجًا وطنيًا ُيحتذى ،وظاهرة عربية
وأممية مشهودًا لها في معابر السياسة والصحافة
واألدب ُ
الملتزم بقضايا الوطن (فلسطين) واألمة
(العرب) وأحرار العالم (الجبهة العالمية لمناهضة
الصهيونية واالمبريالية واالستعمار).
ترك مجموعة من الكتب األدبية والسياسية
والمقاالت الموزعة في جميع األماكن التي عمل بها
في مناطق الغربة واالغتراب العربية والدولية .كان
حالة إنسانية متوازنة وإبداعية متفردة ،يقف على
مسافة واح��دة من جميع صنوف األدب والفنون
والصحافة والسياسة التي خاض غمارها منذ بواكير
حياته العملية ُمعلمًا لمادة التربية الفنية في مدرسة
«معهد فلسطين» في حي األمين بمدينة دمشق عام
 ،1953ولم يتجاوز حينها عمره السابعة عشر.
وجد الشهيد «غسان كنفاني» في فن الكتابة
المسرحية وسيلة لمسرحة حياته اليومية العامرة
بمساحة األلم بالوطن الموجوع «فلسطين» ،ومرض
السكري الذي باغته منذ بواكير عمره ،ورافقه حتى
ً
لحظة استشهاده ،مجاال إبداعيًا لنقل مفاصل مرئية
من حياة شعبه الفلسطيني ُ
المشرد وتصويرها في
وسائل تعبير ُمتاحة ولغة سرد أتقن فتنتها ،وخاض
غمارها في مناقب كتابية شتى ،أعطته المقدرة
الفائقة على الوصف والتعبير ،واستلهام مسالك
كالمية خارجة من دثار الواقع اليومي ُ
المعايش،
والتاريخي ُ
المتخيل في قوالب الرمز واالستعارة
ّ
المسوغة والمتناسبة وقواعد أصول الكتابة
اللفظية
ُ
المسرحية ،النمطية التقليدية المعتمدة على وحدات
الزمان والمكان والحبكة ولغة السرد والتعبيرات
الداخلية للشخوص وه��دف المحتوى ومفاعيل
الحوار .وأية قراءة موضوعية لمجلده الثالث الصادر
عن مؤسسة غسان كنفاني الثقافية ودار الطليعة
للطباعة والنشر في بيروت طبعتها األولى عام ،1978
ُ
التي تجمل آثاره في الكتابة المسرحية ،ستجد بأن
مسرحياته موزعة في ثالثة عناوين رئيسة ،كتبها
في أوقات متفاوتة :األولى مسرحية (الباب )1964 -
ُ
ونشرت في حياته ،والثانية (القبعة والنبي )1967 -
ُ
ونشرت بعد استشهاده في مجلة شؤون فلسطينية
ُ
(نيسان )1973؛ أما الثالثة (جسر إلى األبد) فكتبت
في سياق تمثيلية إذاعية في مجموعة حلقات.
اعتمد «كنفاني» ف��ي نصوصه المسرحية
كافة على مفاعيل الصياغة الرمزية ُ
المغرقة في
رمزيتها التي تشدو عزفًا منفردًا في ميادين الكتابة
المسرحية ،خارجة عن أس��وار الواقعية الوصفية
والسرد المباشر ،بل متدثرة في مالبس اللغة الفلسفية
ُ
المحلقة في معابر السرد الجمالي ومتعة الحوار،
وإقحام المتلقي إلى معابر فتنته اللغوية وغاياته
المرجوة في نهاية كل كتابة مسرحية .كتابة فيها
من التورية والترميز الشيء الكثير .يعيش المتلقي
ً
في فصولها وشخوصها ُ
المتخيلة عالمًا حافال بمالمح
درامية مستحضرة من عوالم تاريخية ُمغرقة بالقدم،
أو ُمحلقة في المجهول «الال واقعي»وما وراء السطور
والكلمات لشخوص وأماكن ،يختلط فيها الرمزي
بالوجودي ،األسطوري بالمعايش ،القنوط باألمل،
االنتظار والمواجهة ،القدر بالبشر ،الوالدة بالموت.
ُ
مجموعة من المتعارضات والمتناقضات تشير في
نهاية المطاف إلى منهلها ونبعها الولود المتجلي

بيوميات القضية الفلسطينية ومسألة الصراع
العربي الصهيوني بكل ما فيه من مفارقات.
سنحاول في ه��ذه ُ
العجالة أن نلقي بعض
ُ
الضوء على الجوانب التي نعتقدها مهمة في متن
النصوص المسرحية الثالثة:
مسرحية الباب1964 -
استلهم “كنفاني” شخوصه وأماكنه فيها
من واحة التاريخ العربي السحيقُ ،متخذًا مفاعيل
السرد اإلغريقي الذي ُيذكرنا بالمآسي التراجيدية
اليونانية القديمة .وبالبطل الذي ال يرضى الفاجعة
ثمنًا إلرادته الواعية والحرةُ ،
المعتمدة على أساطير
اآللهة والصراع ُ
المحتدم ما بين قوى الخير والشر،
ُ
ُ
وما يرافقها من ك��وارث وعواقب محتملة .ملبسًا
مسرحيته دثار الرمز والتجريد الذهني في أقصى
مداه التعبيري ،على لسان شخوصه وأبطاله الكثيرين
الذين يؤلفون جوقة ُ
المحاورة واإلنشاد المؤلفة من
أحد عشر شخصية .تقوم بنية محاورها الجدلية
على مقولة النقيضين األبديين (الوالدة في مقابل
الموت) ،أو إن شئت القول( :رفض الموت) كحالة
مؤقتة بوصفها خطوة على طريق مواجهة قدرها في
رحلة ما بعد الموت الجسدي .هذا الرفض والتحدي
شكل المجال الحيوي لمناقشة مساحة الوعي والتأمل
في عقل أبطال حكايته وذاكرتهم وطريقة عيشهم،
تلك التي تدور رحاها فوق شفاف رموزه وشخوصه
ف��ي تصاعد مستمر نحو ذروت��ه��ا البيانية منذ
اللحظة األولى للمواجهة الكالمية وحتى آخر فصول
مسرحيته .لقد مثلت شخصية (عاد)  -المستعارة من
القص القرآني-حالة اإلرادة الخيرة والرفض ُ
المطلق
ألوام��ر اآللهة (هبا) التي ترمز إلى اإلرادة الشريرة
والظلم ُ
المستباح ،لينتهي الجدل والحوار والصراع
في كل ُمنازلة إلى خسارة اإلرادة الطيبة لمصلحة
الشرُ .يدرج “كنفاني” مفاعيل الصراعوحالة الرفض
والتحدي في فصول مسرحيته كافة عبر تناقل
الصراع من اآلب��اء إلى األبناء في لغة سرد ُمتقنة،
وحبكة درامية مدروسة عبر تفاعالتشخوصه مرة على
لسان ( قيل  -رعد)”صفحات :”45-44
قيل :أن��ت تعرف لماذا؟ إن��ه يعتقد أن طلب
الغفران ذل...
رعد :والماء...
قيل :يستسقيه من مكة دون غفران...
رعد :إن هذا لعجيب ...أسمعت عن رجل يتحدى
هبا؟ ما الذي ُيريده من النزال؟ لقد كان انتقام هبا
رهيبًا ،ورغم ذلك فعاد ُيصر على خوض النزال حتى
آخره ...أتراه ّ
جن؟
ُ
وم��رة أخ���رى على لسان (ع���اد -قيل -لقمان)
“الصفحات :”51 -50
ع��اد ...:وها أنت تعود إلي يا هبا من جديد...
ولكنني سأنازلك ،ولست أري��د م��اءك وال خيرك...
حملت َّ
إلي غيومك ..الموت بالسوداء ،والدم بالحمراء..
والطاعة بالصفراء ...ولكنني ال أريد الطاعة وال أريد
الماء....
قيل( :صائحًا بعاد) الماء ...الماء الذي سيسقي
مراعيك ويخصب أرضك...
ع��اد :مقابل م��اذا؟ مقابل م��اذا؟ (يصيح) الذل!
الطاعة! الخوف! ال ،ال أريد الماء بهذا الثمن..
لقمان :إن شعبك يموت...
ع��اد :الموت أفضل من ذل��ة ..يا ق��ي��ل ...اختر
السحابة السوداء ..دعنا ننازل هبا بسالحه األشد...
هذه فرصتنا الوحيدة للخالص...
لقد برع “كنفاني” في وصف الحالة بجودة
تعبيرية ملحوظة ،وتقديم فكرته المرجوة بإيقاعات
لفظية مزحومة بفلسفة التحدي وإرادة الحياة ،ورمزية

غسان كنفاني
ُ
تنبئ عن واقع إنساني ُمتعين ،متمًا مسيرة التحدي مسحات متناغمة ما بين مجموعة رغبات ،فيها تجريد
والرفض في شخوص فصله الثاني على لسان (شداد ذهني وخطاب عقالني وحوار مفتوح على التناقض
ُ
الذي تظهره لغة الحوار والسرد الخطابي على لسان
ابن عاد -األم -مرثد -هبا):
ش��داد :لقد نمت الفكرة في داخلي كما تنمو شخوصها (الشيء -السيدة -األم -المتهم) على وجه
شجرة الزيتون ...إن هبا نفسه ال يستطيع اقتالع التحديد .تنتهي فصول الحكاية باستمرار حالة
الفقدان والخسارة.
شجرة زيتون...
األم :أية فكرة؟
مسرحية جسر إلى األبد
شداد :فكرة أن أم��وت ...أن أقاتل هبا وأصواته
هي عبارة عن تمثيلية إذاعيةكتبها “كنفاني”
في الصحراء وحيدًا إال من سيفي وذراعي ...أن ال أرتد
حتى أزرع في األرض جنتي أو أقتلع من السماء جنته لتذاع في حلقات ،ولم تسنح ظروف كتابتها لتبنيها
وبثها .تؤلف نحو أحد عشر حلقة متسلسلة في
أو أموت أو نموت معًا...
ويبلغ الصراع أشده في فصول المسرحية من أحداثها ومجريات شخوصها ُ
المستحضرين من واقع
خالل الشخوص كافة؛ السيما (هبا -شداد) صفحة ُمعايش ،بطلها وشخصيتها المحورية “ف��ارس”.
وفارس هذا كناية مكشوفة عن ذات الكاتب الذي
“:”110
هبا :هذا صحيح ،أنا ال أموت ،ولذلك فمن الصعب كتب باسم ُمستعار إبان وجوده في دولة الكويت،
أن يقال بأنني أعيش ،ولكنبالبساطة نفسها دعني وكأنه بذلك يبوح عن حقيقة وجوده وقلقه الدائم
أقول :أنت تعيش ،ومن السهولة أن يقال إنك تموت ،وفكرة الموت التي ال تفارقه طوال حلقات المسرحية.
ً
وهو تعبير عن حالة إنسانية محاطة بمجموعة من
أيضا.
النقائض ،تدفعه دفعًا ألسوار الشك والريبة بقدره
شداد :أنت العكس إذن؟
هبا :أنتم تبدأ حياتكم بالوالدة وتنتهي بالموت ...المحتوم ،وتأخذ هذه المعاناة صورًا سردية متنوعة
موزعة ما بين تبكيت الضمير على قضية لم يرتكبها،
أما أنا فتبدأ حياتي بالموت ،وتنتهي بالوالدة.
أية بالغية فلسفية في جمل حوارية بسيطة ومالحقة صدى الخوف له كظله الظليل ،وتارة نحو
تختزل مسيرة حياة وص���راع ،وتحمل في متنها التحدي ومحاولة الصمود والمواجهة .لقد أحسن
آليات التحدي والمقابلة ما بين إرادتين وحياتين “كنفاني” وصف حالة بطل مسرحيته ،واستعار
ً
وفلسفتين متناقضتين (الوالدة في مقابل الموت) .شخصية ُمساندة من لحم ودم ،بوصفها ُمكمال
لصوت التحدي ال��ذي يسكنه من خالل شخصية
(رجاء) األنثى في التكوين والداللة الرمزية للمفهوم
مسرحية القبعة والنبي1967 -
لقد شكلت هذه المسرحية مناخًا وصفيًا وحبكة والمعنى السمها التي أعطته القدرة على التحمل
درامية ُمغايرة من حيث لغة السرد والحوار ،وفكرة ومواجهة مصيره والتغلب على مساحة أوهامه ،تبدأ
الموضوع المطروق ال��ذي ال يخرج عن ُمجمل آراء الحكاية من حادثة دهسه بسيارة “رجاء” ،وانتقاله
“كنفاني” النهائية في عموم مسرحياته ،التي إل��ى المعالجة وتداعيات ه��ذه الحالة على سرد
تنتمي إلى مسرح العبث كمجال حيوي ،قائمة على وقائعهواجسه وظنه بقتله والدته وإلى ما هنالك
صراع اإلرادة والتناقض ما بين قضايا رئيسة فاصلة من مواقف درامية  ،وتخيله بالصوت الذي يطارده
في معابر الواقع المعايش وآليات الحياة وحقيقة ألخذ القصاص منه على فعلته تلك ومحاولة “رجاء”
المواجهة مع قوى الخير الساكنة في النفوس والبغي مساعدته على التخلص من شكوكه وأوهامه بكل ما
أوتيت من قوةومصداقية عطف وحواس .استطاع
والشر المحيطة متعددة المناقب والخواص.
“القبعة والنبي” تدخل في مساحة الرمز من “كنفاني” بفراسته النفوذ إلى أن يدخل مناطق
ُ
أوسع أبوابه ،تعالج فكرة التناقض والتعارض ما التفكير الالواعي في استحضار رموزه وإلباس شخصه
بين مجموعة من األشياء والقيم والحاالت المتشابكة تعبيرات حسية وحركية ولفظية ،يجتمع فيها خصال
في سياق خلطة خارجة عن المألوف ،تحمل سمات التعارض والتناقض ،من قتلة افتراضيين إلى ضحايا
الواقع المعايش والمتخيل بآن معًا ،تدور محاورها يعيشون يوميات الصراع مع األلم ،ومساحة الوهم،
في ثالثة مشاهد رئيسة تعالج مشكلة الحرية في وبالتالي لزوال األسباب الموجبة لهذا القلق الدائم
تجريدية مطلقة ُيلبسها “كنفاني” أثوابًا رمزية في من فعل الموت وارتقابه طوال حلقات التمثيلية.
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حوار مع كاتب األطفال جيكر خورشيد عن األطفال والكتابة
�سالم مراد
كاتب قصص وشعر لألطفال ،بدأ الكتابة
بتجربة شخصية وذاتية بديوان شعر عام 2002
لم يعنون ديوانه.
تركه من دون عنوان ،لكن المضمون يتعلق
بتجربة الشاعر وحالته الوجدانية واإلنسانية.
َ
تربى ونما جيكر خورشيد على حب الثقافة
واألدب من خالل وال��ده محمد ن��وري ،ال��ذي كان
شاعرًا وقارئًا ومدققًا لغويًا ،واستفاد الكاتب من
األج��واء الثقافية ،فكانت بذرة الثقافة واألدب
تنمو في داخله في ظل االهتمام والتربية وحب
العلم والثقافة.
أل��ف جيكر خورشيد حوالي خمس عشرة
مجموعة قصصية لألطفال ،وله أعمال أخرى تحت
الطبع.
التقيناه ،وكان لنا معه الحوار التالي:
* متى بدأ األديب جيكر خورشيد الكتابة،
وما الظروف التي أحاطت به في البدايات؟!
**البداية كانت في عام  1998بديوان (شعر)
ومن عناوين المجموعة( :أعطني يدك ،انطفاء،
لجوء ،شعلة ،وصية ،تنازالت ،األمل ،قرار قاتل،
الجالد ،حلم لص ،الحقيقة ،)...ونختار مقطعًا من
قصيدة« :شعلة»
في منتصف الطريق
أشعلت بضعة حروف
ألذيب صقيع الحقول
فأشعلت الحروف الكلمات
والكلمات أشعلت القصائد
والقصائد أشعلت قلوب الناس..
ساعدني طموحي ودفق الشباب وحيويته
على االستمرار في القراءة والكتابة.
ّ
يتذكره جيكر من طفولته؟! ..وما
*ما الذي
الذي دفعه إلى الكتابة لألطفال؟!..
**عانيت الحرمان في طفولتي؛ فوالدي كان
ً
أستاذًا في قرى بعيدة ،كان يتغيب عنا طويال،
ّ
وكنا نشتاق إلى عطفه ،وحنانه وأبوته ،ومع ذلك
تأثرت باهتمامات أبي ،ألن أبي كان قارئًا ومثقفًا
وشاعرًا...
وسبب اختياري الكتابة لألطفال هو افتقاد
مجتمعنا لبراءة الطفولة والحب ،ألننا اتجهنا
نحو ال��م��ادة والمصالح ..وقتلنا الطفولة في
مهدها ،واختفى الحب من حياتنا ،ومعيشتنا
اليومية؛ فكان ردي عاطفيًا إنسانيًا على الهجوم
ّ
الال إنساني والمادي الذي تعرض له مجتمعنا
الريفي النظيف من خالل الغزو الثقافي الغربي
والمفاهيم الخاطئة والعنيفة وال�لا إنسانية،
وانحسار العواطف ال��ص��ادق��ة ،كما أن أف��ول
الجميل ،دفعني إلى التركيز على الطفولة ،البراءة،
الحب ،الجمال ،اإلنسانية في حياتنا...
*ما الذي تحققه الكتابة لألطفال ،في رأيك
من خالل حياتك ،ومشاعرك وتأثير هذه الكتابة
في المجتمع واألطفال...؟
** اخترت أن أكتب عن قيم الجمال والمحبة،
ً
آمال بوجود جيل يعيش الحاضر والمستقبل من
خالل أفكاره وممارسته ،ويواكب عصرنا ويحتفظ
بالقيم النبيلة واإلنسانية ،فأكون بذلك قد زرعت
بذرة الخير في أرض خصبة ،هي أرض الطفولة
التي تستقبل كل جديد ...مقتديًا ببيت الشعر
الذي يقول:
ً
ازرع جميال ولو في غير موضعه
ٌ
فال يضيع جميل أينما زرعا
		
* ما الذي أضافته الكتابة إلى شخصيتك
ً
أوال ،وإلى األطفال ثانيًا؟!..
**  -اخترت أن أعيش الطفولة والبراءة والمحبة

جيكر خورشيد
في بكورها ،فعشت في عالم جميل أسسته
لنفسي ،وترجمته لآلخرين من خالل الكتابة
لألطفال ،والتركيز على الجانب اإلنساني ،والمحبة
والتطور والحضارة وقيم العدل والمسامحة
واإلخاء ما بين بني البشر وسائر الكائنات..
مقطع من قصيدة «أنشودة اإلنسان» (وهي
منشورة في مجلة أحمد لألطفال).
حمدًا لبديع األكوان
ّ
إني إنسان ...إنسان
لم يخلقني ...حجرًا ..شجرًا..
صخرًا ...طيرًا ...أو حيوان...
ْ
صوره
أبدعني في أحسن
ْ
المعموره
في هذي الدنيا
َن َّور عقليّ ...
طهر قلبي
ّ ُ َ
علة إيمانْ
سواه ش
َّ
سخ َر لي هذي الدنيا
كي أحيا فيها إنسان
«خلقت إنسانًاَّ ،
َّ
لكن المهم أن أبقى إنسانًا»
 مجلة أحمد – العدد  – 429حزيران – 2010م –جمادى اآلخرة –  1431هـ .نالحظ فيها التركيز
ُ
على أن االنسان كرم عن بقية الكائنات بالعقل.
* األحداث المصيرية فيما يخص األستاذ
جيكر خورشيد؟!..
**رحيل أخي الشاب «ريزان» ،وثم رحيل والدي
َ
ترك أثرًا كبيرًا في حياتي ،كما ترك والدي أشياء
في ذاكرتي ،وزرع في قلوبنا حب العلم والثقافة.
وماذا عن الجوائز التي حصلت عليها كجائزة
الشارقة لإلبداع في مجال الكتابة لألطفال (المركز
األول) عن قصة «ابن آوى والليث» عام .2006
كان هذا حافزًا لالستمرار في القراءة والكتابة...
وقدمت بحثًا في حفل التكريم بعنوان:
«السرد العربي المعاصر في مشهد العالمية»
الشارقة.
 ،2006/4/ 11- 9مً .
*ماواقع الكتابة عامة ،ثم الكتابة لألطفال
خاصة،من وجهة نظر كاتب أطفال سوري وشاب
وحائز جوائز عربية؟...
** مجال الكتابة لألطفال واسع وغني وخصب،
والكتاب السوريون األكثر تميزًا وحضورًا في
العالم العربي ...ولكن دور النشر والجهات العامة
ّ
ّ
تقصر في دعم الكاتب والكتاب معًا.
َّ
والسيما في ظل وج��ود منافسين للكتاب
من خ�لال الفضائيات والشاشات واالنترنت،
ّ
ولكن الكثير من الكتاب استطاعوا أن يتجاوزوا

المعوقات من خالل العمل في الفضائيات وعلى الطفل هو رسالة إنسانية علينا تبليغها ألطفالنا.
الشبكة االلكترونية..
ويبقى التقصير حاضرًا من جميع األطراف
والجهات الخاصة والعامة ..ألن إنتاج إيطاليا من
جيكر خورشيد ،مواليد مدينة حلب.
الكتب يعادل إنتاج جميع الدول العربية مجتمعة
أهم المؤلفات:
بل يفوقها..
ابن آوى والليث ،حكومة الشارقة.
ّ
لألطفال
يكتب
شاب
كاتب
طموحات
* ما
حكايات ماقبل النوم ،دار الربيع للنشر.
«جيكر خورشيد» أنموذجًا؟!..
مجموعة الحروف تهرب أربعة أجزاء ،دار البابا
ّ
عملي
خالل
من
الحياة
**طموحي في هذه
للنشر.
األطفال
لكل
أكتبه
ما
إيصال
كاتبًا لألطفال هو
مجموعة أنا إنسان ،أربعة أجزاء ،دار البابا
ّ
في بلدي...
للنشر.
ّ
أحلم بمدينة فاضلة ال تكون فيها حروب
لينا واإلوزة البيضاء (إنكليزي – فرنسي) أربعة
ّ
وأمراض ،ومن أجل ذلك أدعو إلى محاربة الجهل
أجزاء ،دار البابا للنشر.
األمية ودع��م ّ
ّ
ّ
الصحة،
والتخلف ،والقضاء على
أنا أحب ،خمسة أجزاء ،دار الجنان للنشر.
جو
في
وينشأ
والعلم
القراءة
وتكوين جيل يحب
قصة «أنا ال أخجل من نفسي» ،دار الجنان
ّ
إنساني يحترم إنسانية اإلنسان؛
للنشر.
ويحافظ على الحياة ألنها األقدس واألجمل؛
ّ
قصة «قاهر الغيالن» ،دار الجنان للنشر.
طموحي أن أستفيد من تراث الشعوب لخدمة
ّ
وع َبر ،دار الجنان للنشر.
كتاب حكايات ِ
الطفولة في العالم..
مغامرات سعدون وحمرون ،ثمانية أجزاء ،دار
وأن أسهم في بناء مجتمع حضاري إنساني
ّ
الجنان للنشر.
يحترم المثل والقيم واألخالق..
قصص األنبياء ،ثمانية عشر جزءًا ،دار الجنان
بعين
ي��ن��ظ��رون
األدب����اء
*ه��ن��اك ب��ع��ض
ّ
للنشر.
االنتقاص ألدب الطفل عمومًا ما تعليقك؟..
قصص من القرآن الكريم ،عشرة أجزاء ،دار
الفرنسي
**ش��ارز بيرو رائ��د أدب األطفال
ّ
الجنان للنشر.
ولده،
باسم
عندما كتب قصصه لألطفال ،نشرها
ّ
ّ
من قصص الشعوب ،دار الجنان للنشر.
ظانًا َّأن الكتابة لألطفال تحط من قدر الكاتب
مجموعة الهدهد هدهود ،ثمانية أجزاء ،دار
أو األديب ،ويبدو َّأن في زمننا اآلن من يقلل من
ّ
الجنان للنشر.
أهمية أدب الطفل .وأنا شخصيًا قال لي بعض
سر زقزقة الدوري ،خمسة أجزاء ،دار الجنان
النقاد واألدب��اء ِل َم ال تتركون األطفال يعيشون
ّ
للنشر.
حياتهم كما يشاؤون؟! وعندما يكبرون يتعرفون
ّ
تحت الطبع:
إلى األدب بكل فروعه وأنواعه ،بل حتى هناك
مجموعة شمس الكلمات ،شعر.
بعض الفنانين يرفضون الرسم لألطفال ظنًا
اليتيم (قصة طويلة).
منهم معيب بحقهم ،وكل هؤالء ال يعلم أن أدب
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رحيل من الداخل
رواية جريئة فاشلة
�أحمد مروان احلفار
(رحيل من الداخل) محاولة روائية جريئة للكاتبة [إ.ع]،
بدأت فيها تجربتها القصصية دون أن تهيئ نفسها جيدًا
على ما يبدو لإلبداع في عالم الرواية الفني ،ومع أن الرواية
نمط فني مفتوح ،غير أن ذلك ال يعني أنها فن سهل الولوج،
ّ
يستطيع أن يمارسه أي قلم؛ بل لعل هذا الفن من أصعب
الفنون األدبية وأكثرها تطلبًا للرؤية النفاذة والخيال الواسع.
ذلك أن على الكاتب الروائي أن ّ
يوحد توحيدًا سحريًا بين
المرئي وغير المرئي ،بين الواقع والخيال ،بين معطيات الحلم
وبدائل الواقع ،بحكم أن الرواية تعويض عن حياة مفقودة أو
بحث عن زمن مفقود ،إنها إيهام واختالق لحقيقة تتفق مع
الواقع لكنها من صنع الخيال.
إن كاتب الرواية ال يهجر العالم كليًا ،لكنه يحلم في
إطار هذا العالم الذي يحيا فيه؛ فالرواية مشروع يهدف
ّ
َّ
في حقيقته إلى تعلم الحياة مع أنه ليس فيه من الحياة إال
صورتها الوهمية ،وهي مرتبطة ارتباطًا كليًا بالوجود تهدف
إلى اإلجابة عن تساؤالت الوجود والمصير ،وهي قادرة على أن
توجد زمانها وتتابعه أو تستبقه أو تمسحه ،فتاريخ األفراد
فيها ال صفة له ،ألنه زمان يخلفه الكاتب الذي يصنع الحياة
على صورة مثالية تبدو أجمل من الواقع.
وكاتب الرواية إما أن يصور الوهم على أنه واقع ،ويظل
أمينًا للحياة ،أو يصور وهمه وحلمه الذاتي أو خياله.
واألسلوب األول هو األسلوب الواقعي في كتابة الرواية،
أما األسلوب الثاني فهو األسلوب الذاتي الذي يهرب فيه
الكاتب من الواقع إلى عالمه الداخلي ،وخياله المستبطن
وأوهامه الذاتية.
ومن هنا يكون الخط الفاصل بين ما يمكن أن ُيسمى
رواية ،وبين ما يمكن أن ُيدعى سردًا لمسيرة حياة ،فسيرة
َّ
الحياة ال تكون رواية إال بمقدار ما يخرج فيها الكاتب بين
الحقيقة والحلم ،والواقع والخيال ،ويحاول أن يجيب عن
َّ
تساؤالت مصيرية ،وإال ف��إن مسروداته لوقائع حياتية
متسلسلة ال يمكن أن تندرج في باب الرواية.
والكاتبة ومن قبلها قصاصون وقعوا في هذا الفخ :فهم
يتناولون سير حياتهم أو سير حياة اآلخرين سردًا وتصويرًا،
مثلما تتحدث سيدات المنزل عن األعمال التي قمن بها في
النهار :تفصيل لجزئيات واقعية ال صلة لها بالرواية تحت
هدف مشاكلة الواقع والحياة ،مع أن هذه التفصيالت ال تمت
إلى جوهر الرواية بصلة ،فالكتابة الروائية اصطفاء من الحياة،
وتكثيف وفق رؤية فنية وفكرية ،وبراعة في إضفاء الحياة
على الشخصيات الحقيقية أو المتخيلة عبر الحوار والتحليل،
من دون تناقض في السلوك أو مغايرة منطلق الحياة.
تناولت الكاتبة في روايتها موضوعًا كثر الخوض فيه،
ّ
وهو موضوع الحب ،وتحاول من خالل روايتها أن تعلم النساء
الحذر من الرجال الذين يخدعون المرأة بالكالم المعسول.
فيقعن في مصائدهم ،وه��ي المفطورة على االنفعال
العاطفي ،ثم تكتشف الحقيقة ّ
المرة بعد فوات األوان حين
ينال الرجل مآربه فيتحول عن المرأة إلى امرأة أخرى.
«فرح» امرأة جميلة متزوجة من «إحسان» ولها منه طفل،
وإحسان رجل كثير المشاغل ،متفرغ لتجارته ،ال يمنح زوجته
الوقت الكافي ،وال يسعدها ألن قلبه معلق بالمال ،تلتقي
فرح «عصامًا» الشاب صديق زوجها والعائد من باريس
في إحدى الجلسات فيتبادالن النظرات ،وتلحظ «فرح» أنه
يعيرها اهتمامًا ،فتتجدد حياتها ،ويتفتح قلبها الظامئ
للحب ،وتالحظ «حنان» وهي زوجة صديق لألسرة أن «عصامًا»
ُيولي «فرح» اهتمامه ،فتنصب شباكها حوله ،وتريد أن يكون
عاشقًا لها ،وتتوالى لقاءات فرح وعصام ،وتجيز لنفسها أن
ّ
ويعرض عصام
تذهب معه إلى أحد المقاهي ثم إلى بيته،
أمامها بسوء طبع زوجها «إحسان» وإهماله لها وانصرافه
إلى جمع المال عن االهتمام بها ،وهي الدرة التي يجب أن
تكون محط رعاية واهتمام ،فيبعث في قلبها كل ماضيها
الحزين فال تتورع أن تزوره في البيت ،ويحاول أن ينال منها،

لكنها وهي التي تربت تربية صارمة ترفض معه العالقة
الجسدية ،وتلتمس صداقته لكنه ُيفهمها أن الجنس هو
الوجه اآلخر للحب ،وال معنى لحب بال جنس ،فاألم تعبر عن
حبها لولدها بتقبيله ،وكذلك الرجل ال يستطيع أن يكتفي
بالصداقة البريئة من دون أن ّ
يعبر عن حبه للمرأة بالقبلة وما
وراءها ،غير أن «فرح» ترفض ذلك ،ويالطفها «عصام» عسى
أن تلين ،ولكن دون جدوى ،وهي ال تستطيع فراقه فتتحين
الفرص لتلتقيه دون علم زوجها ،وترقص معه في إحدى
الليالي ،و تدعوه إلى بيتها في ليلة أخرى؛ حيث يتركهما
الزوج وحيدين ويذهب لينام ،وتكاد فرح أن تستسلم له،
ً
ثم تكتشف أنه غاب شهرًا كامال بحجة سفره إلى الخارج،
غير أنها تلمحه ذات يوم وهو يخرج من منزله مع صديقتها
«حنان» ،ويتبين لها أنه ّ
تحول إلى صديقتها المتزوجة ،ونجح
في إقامة عالقة جنسية معها أيضًا ،وتجاه هذه الخيانة التي
ّ
يتطهر قلبها من حبه ،وتتلقى درسًا في الحياة
ال تغتفر
يعلمها الحذر من الرجال ،فتعود إلى حياتها الطبيعية بعد
أن كاد حب «عصام» ّ
يدمر حياتها ويعصف بزواجها.
****
لم تنجح الكاتبة في إقناعنا بسلوك بطلة الرواية،
التي بدت متناقضة الشخصية ،ففرح التي تربت تربية
صارمة كما تقول تجيز لنفسها أن ترافق عصامًا إلى بيته،
وتراقصه في الملهى ،وتمهد له طريق اإلغواء بإجاباتها عن
تساؤالته ،وقبولها بإطرائه لجمالها والتنديد بزوجها أمامها،
وهي تسهر معه ط��وال الليل ،وزوجها ينام في الغرفة
ّ
المجاورة ،وهي تلتمس شتى األعذار ليزورها ،فتكذب على
زوجها وتخونه ،غير أنها في الوقت ذاته تزعم أنها مصونة،
عفيفة الجسد ،وكأن الخيانة في نظرها تكمن في العالقات
الجسدية ،مع أن خيانة الروح هي الخيانة الحقة.
وأم��ا زوجها فال صلة له بصديقه الرجل الشرقي كما
رسمته ،فهو ال يغار عليها ،ويتركها مع حبيبها لينام،
ويسلمها له بأهون الشروط؛ فأي رجل شرقي هذا الذي
َّ
فالبد أنه إنسان
تصفه؛ إذ مهما بلغ حبه المال وتعلقه بعمله
يرعى حرمة زوجته ويدافع عن شرفه.
ّ
ولو استعرضنا بقية الشخصيات ،لتعذر علينا أن نعرف
إلى أي بيئة تنتسب ،فهذه األسر التي تصفها الكاتبة
ليست من األسر المترفة ،ألنها تحضر طعامها وترعى أمورها
في المنزل كبقية الناس البسطاء ،هي أسر من البورجوازية
الصغيرة المثقفة ،وما أحسب أن الفرد الشرقي وصل إلى
هذه المرتبة من التحرر التي يجيز فيها لنفسه أن يخالط
المتزوج الشرقي شابًا عازبًا ،ويقيم معه عالقات وزي��ارات
َّ
أسرية دون ّ
تحرج أو تكلف ،ويسمح للزوجة أن تزوره ،ويترك
لها حريتها الكاملة في التنقل والتصرف.
ولعل أغرب ما صورته الكاتبة أن «فرح» العاشقة المتزوجة
هي امرأة مثقفة تتردد على المكتبة ،وتشتري الكتب ،وهي
فوق ذلك كاتبة موهوبة ،لكن ذلك كله ال يشفع لها أن
تتصرف كصبية مراهقة ،أو يعصف بها حب ّ
مدمر من دون
أن تردعها ثقافتها ووعيها؛ بل إن هذه الثقافة ال تسعفها
في اكتشاف رغبات عصام ونواياه الجنسية.
ّ
ولعل من أطرف المفارقات أن الكاتبة ّ
تفرق في رسمها
للشخصيات بين فرح وحنان ،ففرح في نظرها تلك المرأة
ّ
التي لم تخن شرفها ،ألنها لم تسلم جسدها لعصام ،أما
حنان فهي امرأة متحللة خططت لإليقاع بعصام ونجحت في
ذلك ،مع أن الخيانة في جوهرها واحدة ،و«حنان» في الرواية
تصارح «فرح» بمشاريعها الغرامية ،وتعلمها بكل ما صممت
عليه ،وهي تعلم أن عصامًا مهتم بفرح ،وفي ذلك التحليل
مخالفة للمنطق وطبيعة األشياء.
أما الصراع في الرواية فنفسي يقع بين «فرح» ونفسها،
فهي تنساق وراء عواطفها من دون تقدير لوضعها وهي
البقية ......................ص23
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ثمة راكد وبليد!
ّ

أصبح حضور األنشطة الثقافية المختلفة عادة متأصلة في
سلوك عبد الله ،مما وفر له فرصة مناسبة لالطالع على أنماط
متنوعة من التفكير الثقافي المعاصر ،غير أن هذا االطالع راح
يوقعه في حوارات ساخنة مع بعض الناس  ،ناهيك بالتناقضات
التي يولدها أحيانًا في قناعاته المتراكمة على ساحات نفسه.
إن ولعه بتحليل الظواهر االجتماعية يلح عليه ويدفعه إلى
مقارنات ال تنتهي بين التجليات األدبية والنفسية ونظائرها
االجتماعية ،وفي خضم واسع من هذا الطراز ،تجده يرفع صوته
ً
أحيانًا محتجًا على هجوم شاعر غاضب على امرأة يحبها ،قائال :
إن مثل هذا الهجوم ال يحدث بين المحبين في الواقع.
وتجده يعارض سكون بعض الشخصيات القصصية
والروائية وركودها ،محتجًا بأن شخصيات الحياة ،ال تسكن وال
تركن ألنها في حراك دائم ،ينميها من طور إلى طور.
تعرض مؤخرًا لنقد عنيف اللهجة عندما هاجمه أحد النقاد،
مفندًا حججه ومزاعمه متهمًا ما يقدمه عن الواقع والحياة من
صور تقابل صور األدب بخيانة الحقيقة ومجافاة داللتها ،ألنه
أسير أوهام ذاتية مضللة.
لم يكن ما تلقاه من نقد وهجوم باألمر اليسير ،فقد اغتم
ً
طويال ،وانعزل في منزله منكفئًا عن المشاركة في حضور
األنشطة الثقافية ومناقشاتها التي كونت قناعاته بما لم يكن
ينتظره منها.
عاده أصحاب له مستفسرين عن أحواله ،وبواعث انقطاعه
عن حضور األنشطة فبثهم لواعج نفسه ،وامتد بساط الكالم به
وبهم ،حتى ّ
تلون بأسـماء شخصيات كثيرة ،من عوالم األدب
ّ
وكتابه ،ومن عوالم الواقع والحياة ،وفيما كان يتابع شريط
األسـماء ،وجدته يقف ملوحًا بقبضته نحو صدره ،وهو يعترف
بصواب مواقف الذين نقدوه وهاجـموه  ،وصحة رؤيتهم ،فقد
َحملت له أسـماء الشخصيات األدبية الكثيرة تلك صورا ألنماط
من أشخاص الحياة الذين قلبتهم أيامها تقليبًا هادئًا ،حتى
تفوق عليهم السكون والركود ،وغامت دالالتهم شوقًا وتوقًا
ّ
وحراكًا .فكر مليًا بحيواتهم ،فأدرك أن األدباء الذين يصورون
شخصيات قصصية ساكنة وراكدة وبليدة ،ال يخونون الواقع
دائمًا – كما كان يدعي من قبل – .
طالت زيارة أصحابه له ،وقد ّ
سرهم اعترافه بالخطأ ،وجسارته
ّ
تقبل النقد الذي ّ
في ّ
وجه إليه ،فدعوه إلى فك أطواق العزلة عن
نفسه ،والعودة إلى سيرته األولى في المشاركة النشطة في
المحاضرات والندوات.
ّودعهم بحفاوة ،وعاد أدراجه يلملم بقايا الحوارات واألحاديث،
معيدًا ترتيبها في سريرته ،فانتابته خشية مفاجئة من اقتناع
ّ
بمشروعية السكون والركود في رسم الشخصيات
أصحابه
ّ
ّ
األدبية ،لذلك وجدته يركض نحو باب الدار عله يفلح في حثهم
على العودة لمتابعة الحوار في بعض وجوهه ،ولما خاب مسعاه
المتأخر عنهم بعد اجتيازهم عطافة الشارع ،عاد يضرب يدًا بيد
مقسمًا أنه لن يوافق على وجود شخصيات ساكنة وراكدة وبليدة
المشاعر في قصص األدب ،مهما أثبت له األصحاب من حجج
تؤكد وجود نظائر لتلك الشخصيات في الواقع والحياة.
كان ذلك بداية تمرده على صفة الواقعي في األدب ،واندفاعه
مع موجات التجريب األدبي الذي يقوده الخيال من واد إلى واد.
ّ
في غمرة تمرده واندفاعه  ،تعلم اإلصغاء إل��ى أص��وات
منتقديه ومهاجميه ،ولم تعد العزلة في المنزل تستدرجه أو
تستهويه ،فقد غدا أكثر إيمانًا بأهمية الحوار لبيان قناعاته ،
والدفاع عنها.
ألقى أحد األطباء المعروفين مؤخرًا محاضرة طبية ،رأى فيها
أن الركود وبالدة المشاعر ،من األمراض الخطيرة التي تصيب
اإلنسان في العصر الحديث ،فصفق عبد الله مقاطعًا المحاضر
بعبارات الثناء والتأييد ،مثيرًا جلبة لم ترق للمحاضرين الذين
ّ
يسود مئات الصفحات ليدافع عن
الموه على تصرفه فقرر أن
أهمية حماية اإلنسان واألدب بآن معًا ،من مرض الركود وبالدة
ّ
سار ينتقل بالعدوى ،ويضعف المناعة
المشاعر ،مدعيًا أنه مرض ٍ
حتى يسيطر على خاليا الوجه والكالم.
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رحلة في البحث عن اللؤلؤ

غفوة لهديل الرماد
وليد �أبو فخر

عدنان كنفاين
لست أدري لماذا يحاول أن
ّ
«يبتدع» بعض كتابنا «ل��وازم»
ملحقة بعناوين كتبهم ،وعلى
صفحة الغالف الرئيسةّ ،
تفسر
ّ
بالنتيجة ،ما هو ُم ّ
فسر ،وتدل
بالنتيجة أي��ض��ًا ع��ل��ى مسار
طبيعي وعادي بل ومفترض في
كتابة أي عمل سواء أكان روائيًا،
أو قصصيًا ،أو سيرة ذاتية ،أو
غانم بو حمود
حتى في كتابة خواطر؛ إذ ال بد
أن يالمس ّ
النص شيئًا من روح
الكاتب ،أو شخصيته ،أو بعض الصفات التي يؤمن بها
ويعتنقها في النصوص التي يكتبها سواء كان عن
قصد ،أو غير ذلك..
هذا كان انطباعي في اللحظة التي قرأت فيها عنوان
الكتاب محار(*) ثم أتبعها الكاتب بالزمة يقول فيها:
(ما يشبه السيرة) !.وأعتقد أن هذا جديد على معرفتي
على األقل ،فأنا أعرف أن الكتب التي تصدر ،إما أن تكون
روايات ،أو مجموعات قصصية ،أو حتى خواطر ،ودواوين
شعر ،وكتب السير الشخصية ،وما إلى ذلك من عناوين
تنتمي إلى الجنس المكتوب فيها ،ولم يسبق أن قرأت
تعريفًا يقول “ما يشبه السيرة”!.
وم���ا ل��ف��ت ن��ظ��ري ح��ق��ًا هو
ال��ع��ن��وان األص��ل للكتاب ،هذا
العنوان الجميل والملفت (محار)
وكلنا نعرف ما هو المحار ،تلك
األصداف المغلقة التي تتواجد
في قاع المحيطات ،وتكثر في
س��واح��ل الخليج ال��ع��رب��ي ،كان
السكان في تلك المناطق فيما
مضى يعيشون من خير اصطياد
المحار ،والبحث عن اللؤلؤ الساكن
فيه ،ووقفت أمام ذلك العنوان،
وم��ن الطبيعي أن ك��ل عنوان
يحمل سمة أو لمحة أو فكرة أو
حتى ومضة من مضمون الكتاب،
وهو العتبة التي ندخل منها إلى
مضمون الكتاب ،قلت في نفسي
ال بد أن الكاتب قصد من وراء هذا
ّ
يخص حياته بما
العنوان شيئًا
يشبه المحار ،أو ما في داخل المحار “اللؤلؤ” بطريقة ما،
أو ربما قصد من وراء اختيار هذا العنوان أن يقول بأن
حياته تشبه ذلك المحار المجهول ،في بعضه لؤلؤ ،وفي
كثير منه قشور ليس أكثر ،فهل كان األمر كذلك؟
اعذروني فقد أطلت في التقديم ،لكنني وجدت
أن األمر يستحق بعض بيان ،وكان كل ذلك ،أي كل ما
مضى ،في أفق االفتراض واالجتهاد ،وليس اليقين،
وكي نحسم هذا األمر ال بد أن ندخل إلى عالم الكتاب.
وأعترف ،أنني ومنذ بدأت في قراءة كلمات الكتاب
األول��ى ،والصفحات األول��ى لم أستطع أن أتوقف عن
القراءة ،شدني الكتاب ،وسالسة السرد ،وبساطة البيان،
وصدق التوصيف وسرد األح��داث؛ بحيث لم أتوقف
إال بعد أن انتهيت من قراءة الكتاب ،وحتى الصفحة
األخيرة.
وأعترف أيضًا أن الكاتب يتمتع بذكاء ،فقد ّ
قسم
ً
واح��دا
أح��داث الكتاب إل��ى نصوص قصيرة ،بلغت
نصًا ،كل ّ
نص يحمل عنوانًا ّ
وخمسين ّ
خاصًا به ،وكان
الحديث بلسان المتكلم “ال��راوي” أي الكاتب نفسه،
بما يوحي أنها سيرة بحق يقوم الكاتب نفسه بسردها
علينا.
بدأت األحداث فاترة يتحدث فيها الكاتب عن طفل
صغير ،وعن بيت ريفي فقير ،وقرية ،وأخذت األحداث
ّ
ً
كل ّ
نص جديد ،وتأخذ شكال
تتصاعد شيئا فشيئًا مع

“دراماتيكيًا” مع ّ
تدرج ذلك الطفل
ليصبح فتى ،وتلميذًا في مدرسة
القرية ثم طالبًا في مدرسة قرية
مجاورة ،ثم في م��دارس وجامعات
المدينة ،وهكذا تتصاعد األحداث،
ً
ويصبح الطفل رج�لا يتطوع في
السلك العسكري ،وي��س��اف��ر في
ّ
رح�ل�ات تعلم واط�ل�اع“ ،دورات”
كانت تشكل الرصيد األغنى في
ذاكرة الكاتب ،واستفاض في الشرح
والوصف أيضًا ،وقد استطاع الكاتب
أن يأخذني معه إلى كثير من األمكنة التي زارها ،رأيت
بعينيه ،وسمعت بنبضات وجيب قلبه ،وعشت األحداث،
الكبيرة والصغيرة ،ثم عاد بي إلى حضن الوطن الذي لم
يغب لحظة عن خياله وتفكيره وقلبه وضميره.
يجعلك الكاتب تشعر وأنت تقرأ أنه الحريص على
تدوين ذاكرته ،وقبل ذلك ،توصيف األمكنة ،سواء في
الوطن ،وخالل مراحل حياته ،أو في بالد الغربة ،كأنه
يخاف أن تضيع ،أو أن تغيب عن ذاكرته فيدونها بكل
تفصيل ،وبكثير من الحرص والعناية.
ويستطيع القارئ أن يلمس “لغة شعرية” في
كثير من مقاطع النصوص ،اقتربت
من الشعر إن لم نقل ك��ان في
بعضها ّ
توجه شعري كامل كما
في الصفحات  154/153/152وال
غرابة فالكاتب «شاعر» له تجارب
ّ
غنية في عالم الشعر.
ُ
أدرك أن ال��ك��ث��ي��ري��ن من
ّ
ال��ك��ت��اب“ ،ش���ع���راء وق��اص��ي��ن
وروائيين”يطمحون إلى تحقيق
ق���ف���زات تنقلهم إل���ى ف��ض��اء
الحداثة ،ولهذه الحداثة شأن
آخ��ر فيما أق��ول هنا ،وأق��ول من
ّ
باب الحياد واإلنصاف ،إن قلة من
الكتاب استطاعوا تحقيق هذا
االختراق ،ولكن ،هل نستطيع أن
نقول ،ونحن في مجرى قراءة هذا
الكتاب بالذات ،وهذه النصوص
الواحد والخمسين ّ
نصًا ،أن الكاتب
حقق تلك النقلة ،وهل تنتمي نصوصه إلى الحداثة؟!
ّ
أعتقد أن اإلجابة عن هذا السؤال من اختصاص النقاد،
ّ
لكنني أقول بأن الحداثة مركبة على مجموعة شروط ،أول
هذه الشروط اللغة الحاملة لكل نتاج أدبي ،ثم األفكار،
فالمعالجة ،والرمزية ،وشروط أخرى تفرض نفسها كي
نخرج من رتابة «الكالسيك» ،ومن حلقة ودائرة «يحكى
أن»..
ما أن انتهيت من قراءة كتاب (محار) حتى وقفت
أمام أسئلة فرضت نفسها لوضع هذا الكتاب في درجة
تصنيف ما فتساءلت:
هل هو سيرة؟
هل هي رواية؟
أم هي مذكرات؟
أم هي خواطر؟
وحتى ال أقع في متاهات الحيرة ،وجدت أن في هذا
ّ
الكتاب ،كل هذه التصنيفات ،وكل تصنيف بحدود،
فقلت في نفسي :نعم إن في ذلك المحار «ما يشبه
السيرة»..
(*) محار« ..ما يشبه السيرة» ،للكاتب األديب
الشاعر غانم بو ّ
حمود ،صادر عن دار الغانم للثقافة،
 193صفحة من القطع المتوسط الخاص.

عوض سعود العوض

غفوة لهديل الرماد هي المجموعة
القصصية التاسعة للكاتب عوض
مسعود ع��وض ،وتحتوي على سبعة
وعشرين قصة قصيرة تمحورت حول
موضوعين أساسيين األول الموضوع
الفلسطيني؛ ح��ي��ث ع��ال��ج��ت نصف
قصص المجموعة هذا الموضوع مثل
(لبنى تفترش الغمام – خريف الصمت
– أحالم الرقابة – موال أم خالد )...وهذا
ليس غريبًا على الكاتب ال��ذي يشكل
الموضوع الفلسطيني هوية شخصية
وأدب��ي��ة له كما هي الحال في أعماله
السابقة.
والموضوع الثاني النسيب أو عالقة
الرجل بالمرأة ،حيث يشغل هذا الموضوع
النصف اآلخ��ر لقصص المجموعة كما
هو الحال في قصص (غيمة من بنفسج
– احتراق الشروق – الخلود في اللجة –
سفيرة الحب.)..
وقد انفردت قصة غروب الغمام ص
 147بموضوعها االجتماعي واإلنساني
عن الموضوعين سالفي الذكر الذين
عالجتهما المجموعة.
وقد أجاد الكاتب في مجمل قصص
المجموعة ،وإن تباينت في مستواها
الفني والدخول إلى قلب القارئ ووجدانه،
وكما في قصة (لبنى تفترش الغمام)
التي انتهت بموت لبنى وعودتها إلى
األرض برحيل الغيم.
بينما ك��ان مستوى قصة (نافذة
لضفاف األحزان) باهتة وذات مستوى
ضعيف.
ويطالعنا األس��ل��وب الشاعري في
صياغة القصص بشكل واضح وشفافية
عالية كقوله ( ...كيف لي أن أرسم النور
ال��ذي يشع من جبينك واألنغام التي
ترشح من شفتيك ...الخ) قصة غيمة من
بنفسج ص .26
ك��ذل��ك ك���ان الس��ت��خ��دام تقنية
الرجعات والتذكر وج��وده في العديد
من قصص المجموعة ،كما هو الحال في
قصة موال أم خالد – ذاكرة الزنابق ،وقد
استخدم الكاتب ضمائر متعددة في
قصصه فهو ينتقل من ضمير المتكلم
إلى ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب
ً
انتقاال سلسًا ،كما هو الحال في قصة
(فوضى األلوان – الخلود في اللجة.)...
ورغ���م أن��ن��ي ال أم��ي��ل إل��ى أسلوب

التقطيع ف��ي ال��ق��ص��ة ،ألن التقطيع
يضعف روح ال��ق��ص��ة ،ل��ك��ن أس��ل��وب
التقطيع الذي اتبعه الكاتب قد أفاده في
االستخدام المتعدد للضمائر ،فالتقطيع
هو حيلة انتقالية داخل القصة يتضمن
حدثًا جديدًا ومكانًا جديدًا وضميرًا
جديدًا ،إذا أراد الكاتب ذلك.
ويؤخذ على األسلوب وجود العبارات
الشاعرية المرصوفة بعناية والدخول
في التهويم على حساب السرد ،بحيث
تستطيع أن تحذف عبارات متعددة؛ بل
أسطرًا كاملة ،وال تتأثر القصة بشيء،
وهذا ما يخالف مبدأ القصة القصيرة
التي ق��ال عنها الكاتب األرجنتيني
الشهير (بورخيس)« :ينبغي أال توجد
في القصة القصيرة أية كلمة زائ��دة»،
كذلك يقول بيتر هاندكة« :إن تطور
األدب ال يمكن أن يحدث إال بتطهيره
من كل عناصر السرد الزائدة التي ال نفع
منها».
وأن��وه إل��ى أن نهاية قصة سفيرة
ال��ح��ب ،وه��ي م��ن قصص المجموعة
الجميلة ،كان ينبغي االشتغال عليها
أكثر م��ن ذل��ك ،فقد ج��اءت نهايتها
مغلقة بالوقت ال��ذي يمكن فيه أن
تتضمن نهاية مفتوحة وهي أجمل.
وأشير إلى أن للكاتب عالقة خاصة
بالغمام؛ فهو يكثر من استخدام هذه
العبارة في قصصه وتشبيهاته ،إال أنه
يستخدم ه��ذا التعبير سلبيًا أحيانًا،
كما هو في قصة (لبنى تفترش الغمام
وقصة دمعة في سحابة) ،ويكون إيجابيًا
في قصص أخرى كما هو الحال في قصة
(غيمة من بنفسج).
وقد استطاع الكاتب أن يشدنا إلى
أحداث قصصه ،ويخلق لدينا التشوق
لنرى نهايات قصصه التي خلفها
خيال خصب وفكرة تقودنا إلى حيث
يريد الكاتب لقصصه أن تنتهي ،وكنا
نتمنى على الكاتب أن ال يثقل قصصه
بالوصف الزائد الذي تحتمله بالعادة
الرواية كاستراحة للقارئ ،أو إمعانًا في
تزويد ال��ق��ارئ بما يحيط بشخصيات
الرواية من أوصاف وأشكال ،أما القصة
القصيرة فإن وظيفة الوصف تختلف؛
إذ ينبغي أن يكون وصفًا حركيًا يساهم
في تنمية السرد القصصي ال وصفًا
ساكنًا ال حراك فيه.
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مشول ينوس بين الحقيقة والوهم ..
القاص أحمد ّ
قراءة أولية في مجموعة (يوميات الوهم)
تطورت القصة القصيرة تطورًا ملحوظًا ،ولعبت التقنيات الجديدة
دورها في هذا التطور .ولعل في تشعب آليات الكتابة وطرقها مابين
ً
فضاء جديدًا في الكتابة.
القصة القصيرة ،والقصيرة جدًا ما يفتح
ّ
وتأتي مجموعة يوميات الوهم للقاص أحمد مشول ،لتقارب ذلك؛
وهي التي تبدأ بقوله« :في كل إبداع البد من صوت امرأة يدعوك إلى
الجنون» .وكذلك يتابع:
«ينمو شجر الوهم في ذاكرتك مثل جبل الثلج ،وعندما تأتي
الشمس تذوب األغصان من صقيع النار» ،بهذه العبارة يبدأ القاص
أحمد ّ
مشول مجموعته القصصية (يوميات الوهم) الصادرة عن دار
ّ
المقدسية – 2002م .وأحمد مشول يكتب النقد والقصة القصيرة
والشعر والدراسات القانونية .وكان قد أصدر األعمال التالية:
 - 1النص والحرية – دراسة نقدية في أعمال الروائي عبد الرحمن
منيف – دار موقف .1994
 – 2فضاء البياض األسود – دراسة سيسيولوجية لظاهرة القمع
في الرواية العربية – دار الينابيع 1996م.
 – 3شرفة الغياب – شعر – دار بترا – 1997م.
 – 4أشاطئ خصرها شجرًا – شعر.
 – 5فلسفة القانون – دراسات في نقد القانون.
 – 6دراسات في القصة القصيرة السورية.
 – 7يوميات الوهم – قصص قصيرة.
وتتضمن يوميات الوهم القصصي التالية( :التفاح القزحي –
صباح والدة – قلعة الجسد – حدائق الموت – مراكب الرغبة – الجثة
– الحريق – الفراشة – العصافير – المقبرة).
وتشكل قصة التفاح القزحي لقطة مكثفة للحظة محددة من
الواقع ،يحاول من خاللها وبأقل العبارات وأكثرها داللة اختزال األشياء
والموجودات في العالم.
فالفضاء الساقط من حنجرة الوقت ينتشر على أغصان الكسل
اليومي ،وحين تمر من فنجان القهوة تترك على روحه شيئًا من
الشظايا ،وهو يتناول القهوة في المقهى والمقهى مكان عام يطل
على الشارع؛ فالمرور يتداخل مابين الشارع وفنجان القهوة وهو في
رصده لمرورها يجد أن الزمن عقارب تلدغ روحه وأعصابه ،وفي مطاردة
حلمه يعيد اكتشاف وهمه في متابعة الطيف الممعن بالغياب،
وحين ينقشع ذهوله يجد فنجان القهوة فارغًا كالمقهى .فقد
استطاع القاص أحمد مشول في قصته التفاح القزحي أن يعبر عن
حالة الفراغ التي تتجاوز الشارع والمقهى إلى الفراغ الداخلي لإلنسان
وانشطاره إلى شظايا متناثرة في معايشته للواقع ،أو لسقوطه في
وهم تصوراته الحالمة.
وفي قصة (صباح والدة) يبدأ القاص أحمد ّ
مشول من اليومي
والعادي (الصباح التشريني البارد يلسع أنفك وأطرافك مثل أفعى،
وأنت تمر من بوابة الحديقة العامة ،وتنبعث رائحة المطر والندى).
ويتابع القاص سرده للحدث ووصفه لألشياء المحيطة في دخوله
محلة الحميدية مرورًا بشارع النيال ودخوله العبارة المليئة بالالفتات
الملونة ،ونقرأ معه اللوحات الضوئية واألسهم .ثم يبدأ الحدث
في انزياحه عن واقعيته المألوفة واإلحساس بالخدر حين تشتعل
المدفأة ،وتشعل أبيات والدة بنت المستكفي ذاكرته «أنا والله أصلح
للمعالي» .ويبدأ التداخل في البناء القصصي مابين الواقع والحلم،
الوهم والحقيقة؛ فالصور بدأت تتناوب وتأخذ شكلها وشكل والدة؛
فالمرأة التي يبحث عنها ويجد شيئًا من مالمحها؛ حيث تغيب صورتها
في الشوارع والمدن واألشياء ،ويشم رائحتها بالياسمين والقرنفل
َّ
وموسيقا زرياب ،إال أن والدة قريبة من القلب وبعيدة في الغياب،
حاضرة وغائبة في الذاكرة المريضة ،وحين سأل عراف المدينة قال:
والدة كانت تحب الشعر وتغسل شعرها بالكلمات ،وترقص األشجار
والحقول لشفتيها وتفاح خدها وغسق عينيها ،ووالدة اآلن تحب
الوجبات السريعة واألصدقاء العابرين والهدايا ،تركت النجوم والقمر،
ورائحة الليل المغطى بالدهشة والمفروش بالرغبات ،ويخرج مرة أخرى
ليسأل الشعراء عن الحب فيؤكد له محمود درويش بأنه الجمر الذي
يأتي من الساقين ،ويكتشف في ديوان نزار قباني بأن الحب مواجهة
كبرى ضد التيار ،ولكن التيار يسير اآلن مع غريشام ،كما قال العراف؛
حيث النقد الرديء يطرد النقد الجيد من السوق.
وفي السيارة تبدأ رحلة البحث عن والدة مرة أخرى مرورًا بالسليمانية
وشارع الفيالت والبحصة وفندق دمشق الدولي ،والغرفة ( ،)311وفي
سؤاله عبد الرحمن عن والدة يكتشف أن والدة كذبة كبيرة اسمها
الحب ،وبأنه كثير الشعر وكثير الوهم ،ويصدق األشياء بسرعة كبيرة،

ويؤكد له عبد القادر بأن والدة حاجته الدائمة لمقاومة الخراب ،ويقول
له أحمد( :والدة تحب الرجل الغني والمكان الدافئ وأطرافك باردة
وجيبك أيضًا).
وتؤكد له ليلى بأن والدة نسيج من الخضرة وزقزقة العصافير
وزرقة البحر ،وأخبرته وليدة بأن والدة غيرت مالمحها و جلدها وتسريحة
شعرها ،وحيث تختفي والدة تزول الحمى والهذيان.
لقد استطاع القاص أحمد مشول في صباح والدة أن يعيد تشكيل
الواقع والحلم،الوهم والحقيقة ،وحالة التداخل ما بينهما ،وتأخذ المرأة
أبعادها الواقعية والرمزية ،فالشخصية تتميز بالتنوع والتعدد
باختالف أدواره��ا وأشكالها ورؤي��ة اآلخرين عنها ،وفي النهاية
نكتشف الوهم والهذيان في الجسد الممدد على السرير.
وبلغة شعرية مكثفة تبدأ (قلعة الجسد)؛ حيث المدينة كرة
تتقاذفها الريح ،ويسيل من البيت على الرصيف ،ويتابع القاص أحمد
مشول في قصته (قلعة الجسد) التعبير عن الطرق الملتفة حول
القلعة مثل أفعى ،ونظراته التي تغسل األرضية ونوافذ السيارات،
ومن خالل االنتظار تبدأ القصة لتعطي القلعة وأسوارها ومقهى الخان
سحرًا عجائبيًا.
القلعة الشامخة بأسوارها مزنرة بالماء من كل الجهات ،واألعداء
يتربصون بها يقفون عند الخان ،يراقبون الشاعر (أبو فراس) أن يمر،
والفرس العربية تختصر المسافة بين الموصل وحلب ،بينما األعداء
يتناسلون من األظافر (الفرس والروم) ،والعاصفة تهب على الصحراء
وتحمل اسمها وتقصف األطفال والشيوخ والنساء في باب الحديد
والجلوم ،ونجد شظاياها في كركوك والقنيطرة والروشة وخان الخليل
واربد ووادي العيون ،وتتضح بنية الحدث في القصة من الحصار
الشامل للوطن الممتد من المحيط إلى الخليج ،وعاصفة الصحراء تطال
األشخاص واألشياء والمدن وأعداء األمة في كل مرحلة يتناسلون من
داخل الذات المستلبة والمحاصرة والمغيبة ،وبلغة إبراهيم الذي سافر
إلى سويسرا مجازًا ،فالمساعد جميل يستطيع تحويل الديك إلى أرنب
(كنت في سويسرا وضجت روحه بالضحك) ،ويأتي التناظر والتماثل ما
بين إبراهيم وأبو فارس في لحظة األسر؛ فالشاعر يعشق الحمام يغني
له ،ويبعث برسائله إلى حلب ،والحمامة شباك البريد ،بينما الناس
يرقصون على أنغام الروك وعلى صوت الغناء الرخيص تعزف الفرقة
األجنبية ألحان القتل والدمار والموت ،والحمامة تسأل أبا فراس(أراك
عصي الدمع) ،وأبو فراس عاشق للشعر والحرية والقلعة يحب ترابها
ولون شفتيها وتفاح صدرها (بل أنا مشتاق وعندي لوعة) ،والقلعة
تختفي (إنهم يسرقون أغصانها وماء عيونها ومحيط خصرها وحلمة
ثدييها) ،وأبو فراس يعود إلى حبيبته (القلعة) يطير خلف األسوار
والحواجز ،ويجد األيدي على الزناد ،وحين يرفع ال��راوي جبينه عن
الطاولة يشاهد آالف النظرات الذئبية تحاول التهام الجسد.
وتتجلى في قصة (قلعة الجسد) المستويات المتعددة للقراءة،
للتداخل المذهل في بنية الحدث مابين الماضي والحاضر ،وتأتي
أهمية الحدث من التماهي العجائبي مابين اللحظتين في لحظة
واحدة.
وإذا كانت راهنية الحدث تتجلى في لحظة االنتظار أمام القلعة،
وتبدأ األحداث في التكشف؛ حيث نكتشف سرقة أغصان القلعة
وماء عيونها ومحيط خصرها وحلمة ثدييها ،ودور المساعد جميل
في تحويل الديك إلى أرنب ،ودور إبراهيم في تحويل مأساة غيابه
إلى حالة من الضحك على واقع يلغي دور اإلنسان وفعاليته ،بينما
العاصفة تدمر األشياء والمدن واإلنسان في الوطن الممتد من
الماء إلى الماء ،وتتداخل راهنية الحدث ببعده التاريخي؛ فاألعداء
يتناسلون من األظفار (الفرس والروم) ويجد الشاعر أبو فراس نفسه
خلف القضبان والحمامة شباك البريد ،وحين يعود إلى حبيبته (حلب)
يجد آالف النظرات الذئبية تحاول التهام الجسد.
وفي قصة (حدائق الموت) تبدأ القصة من مشاهدة التلفاز وحالة
القصف لبغداد والشيشان والجنوب اللبناني ،بينما كانت المقاومة
تحمل صواريخ الكاتيوشا جوعها وعطشها ومقاومة الموت ،االغتياالت
والمؤامرات تسيل من األضواء الكاشفة في ميامي ونيويورك وبوسطن
ومدينة سياتل في الوليات المتحدة تستقبل مهندسي الجرائم،
أصدقاء الياقات البيضاء الذين يتاجرون باإلنسان والرقيق واألطفال،
وحالة الطوارئ وأزمة المياه التي تجتاح الوطن العربي الممتد من
الماء إلى الماء ،ويعاني جوعًا وعطشًا وتصحرًا ،وشاشة التلفاز إلى
آخر عروض األزياء في باريس ولندن وواشنطن ،وحين تمر امرأة من
األبنوس يشرئب تفاح صدرها وتبقى صورتها على جدار القلب تنمو

هالة �.أ .حممد
شجرًا وخضرة وزقزقة عصافير .يتنقل القاص أحمد مشول في شارع
بغداد ،ويرى الخليفة وأحياء التنك في القاهرة ومراكش وصنعاء
وطرابلس وحلب ،بينما المظاهرات تجتاح سياتل ،وهوالكو يقترب
من المدينة يحاصرها في برجه العاجي ،يشرب ما تبقى من خمر،
ويضاجع مالديه من نساء لكي ينسى ،وهوالكو يجتاح المدينة يقتل
أطفالها وشيوخها ونساءها ،ويلقي بكتبها في مياه دجلة وهو يصرخ
(هؤالء هم األعداء الحقيقيون) ،وتنهال السيوف على الورق والحبر
النازف منها يقتلع عيون هوالكو ،ونجد الكتب القديمة (األغاني
والعقد الفريد) ،كما نجد في النهر الكتب الجديدة (م��دارات ليزا
للشاعر فائز العراقي – وشرفة الغياب للشاعر أحمد مشول – ورأس
المال لكارل ماركس – والثالوث المحرم لبو علي ياسين – وقصائد
للشاعرة ذكرى حاج حسين) ،والدماء في سياتل تغطي الكتب ودجلة
وبغداد واالسكندرية وعمان وخليج سرت ،وتتحول الدماء إلى شقائق
نعمان تمأل حقول الجزيرة ،والدماء تسيل مثل الفرات والنيل نجد
صورتها في حديقة األحالم ،األحالم الضائعة خلف السياج المعدني؛
حيث تموت األشجار واألزه��ار والكراسي تحت األقفاص المعدنية
واالسمنت؛ فالوجوه الجديدة القادمة من سياتل تستبدل الورد
بالحجر ،واألشجار بالسياج المعدني ،بينما كانت الغرفة تضيق به،
الرئتان عصفوران يغادران المقصف مبللين بالدموع ،وهوالكو في
الحديقة تدوس جحافله الورد البري ونشيد القهوة ،وحين يسقط
الراوي عن السرير على األرض ،ويفتح عينيه ،ويرى التلفاز في زاوية
الغرفة ما زال يتابع العرض.
إن األحالم المتناوبة في قصة (حدائق الموت) منحت الشخصية
الرئيسة قدرتها الفائقة على الحركة واالنتقال عبر أزمان وأماكن
مختلفة ،كما أضفت على القصة متعة وحيوية هائلة فاألزمات
االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي يعاني منها اإلنسان في
الوطن العربي والعالم ،تجد مالمحها في القتل والتدمير لإلنسان
والثقافات واألشياء واألماكن الجميلة.
ألن مهندسي الجرائم وصيادي البشر وفي مراحل متعاقبة من
التاريخ البشري ،تعبير عن دور الطغاة في تدمير القيم النبيلة في
الحياة اإلنسانية .وما زال هوالكو في الحاضر أو في الماضي يطأ الكتب
النازفة دموعًا؛ حيث ما زال الطغاة يدمرون حضارة اإلنسان ومستقبله.
وفي قصة (مراكب الرغبة) الشوارع تتنفس الوجوه واألق��دام
العابرة ،تنطفئ أص��وات المشي وهو يمشي وحيدًا يتأمل الصور
واألضواء تتراقص على النوافذ ،مثل أفكاره وأحالمه؛ فالهدوء اعتداء
على ضجيج روحه ،في مدينة مثل أفعى تلتهم الحمام البري؛ وتترك
العظام على ناحية الطريق يمد يده في الهواء ،يحاول أن يمسك
أصابعها ،بينما كان العابرون يتأملون شكله وحركاته المرسومة في
الهواء ويبتسمون .وكانت صورتها ومالمحها منابع القلق والتوجس
مثل سفن طارق بن زياد ،وهي تنتظر في البحر القرار األخير ،وفي
رسمه لمالمحها ،العينان تغتسالن بالليل ،والخد قرنفل من الصحو
والندى ،والصدر يركض على جباله طارق بن زياد؛ يعبر بقوافله وجيشه
المحيط ،ثم يقف أمامها ويقول( :العدو من أمامكم والبحر من ورائكم،
وليس أمامكم سوى القتل للدفاع عن اإلنسان والحب والحرية).
نرى طارق يمشي وحيدًا في ش��وارع ال��دار البيضاء ،وبعضهم
رآه ينام في شوارع بغداد والدموع تسيل من شط العرب ،يقف في
نابلس عند حاجز التفتيش ،ويصرخ من أعلى منارة االسكندرية عن
حينئذ يمر عاشقان في الشارع يراقبان
دمشق والخرطوم وعدن،
ٍ
وجهه ،وهو يرسم السفن الغارقة في مياه النيل والفرات والمتوسط،
ثم تبدأ صورتها ،صورة المرأة المرغوبة والمفقودة ،وهو ما زال يرسم
على الجدران الحجرية تفاصيل البحر في عينيها واألشرعة في صدرها
والجحيم عند الساقين ،يرسم صورتها المغطى بزقزقة العصافير
وحفيف الشجر؛ إنه يراها وهي تحاول أن تسند قامتها باألشنيات
والطحالب المزروعة من المحيط إلى الخليج يصرخ في الشارع النائم،
األعداء يحاصرون طارق والسفن تغرق في محيط الروح ،ثم نكتشف
بأنه كان يكتب الشعر على الحيطان الجرداء ،واألصوات خلفه تطارده
وهي تصرخ (مجنون ،مجنون ،مجنون).
برع القاص أحمد مشول في قصة (مراكب الرغبة) في متابعته
اللحظة الزمنية في ماضيها وحاضرها .حالة التماهي ما بين الشخصية
وحاضرها ،وإدراج الشخصية في شخصيات أخرى تم استحضارها
من التاريخ وربطها بالحاضر ،تعبر عنها في آمالها وتطلعاتها نحو
البقية ......................ص23
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األديب القاص (باسم عبدو)
وتجربته في القص الكالسيكي والقص التجريبي
�سامر �أنور ال�شمايل
يكتب األدي��ب القاص (باسم عبدو) القصة
القصيرة الكالسيكية بحسب المفاهيم التقليدية
في مجموعته القصصية (دائ��رة الضوء) ولكن
بعض قصص هذه المجموعة جنحت عن هذا
الخط العام الذي انتهجه في أغلب قصصه؛ لعله
كتب هذه القصص عفوًا ضمن عمله الكتابي دون
نية مسبقة في تجاوز تقليدية القص وتخطيها،
وربما تقصد األمر طلبًا للتجريب والمغامرة على
صعيد تجربته الشخصية .وعلى أي حال آثرنا
التوقف عند ه��ذه القصص – دون غيرها –
لدراسة معطيات هذا األسلوب في الكتابة بعدما
حقق حضورًا الفتًا ال يمكن إنكاره في المشهد
القصصي السوري ،سواء رأيناه حالة صحية أم
عارضة ال يعول عليها.
***
قد ال تتضمن تلك القصص حدثًا أساسيًا
محوريًا ،أو حتى حدثًا واح��دًا مفككًا ومبعثرًا،
بل ثمة أح��داث صغيرة ومتفرقة ،ال تنظمها
حبكة متماسكة ،بل تجمعها تداعيات وتأمالت
الشخصية التي ال تقترن بصفات ونعوت تكشف
ً
شيئًا عنها ،فضال عن أنها تتواجد في حيز
مكاني ال معالم له ،وزمان غير محدد أيضًا ،فالبيئة
دون مالمح واضحة؛ وهذه التقنية المستخدمة،
والطريقة المتبعة (كقصص تيار الوعي التي
تقوم على التدفق الذهني والتغير المستمر،
وفي الحق إن هذا النوع كغيره من أنواع القصص
يخضع لعملية ترتيب دقيقة حتى في تلك
الحاالت التي يخيل لنا فيها أن الكاتب يجمع
دقائق خبرية تناسب بالتداعي دون ترابط)()1
وعلى الرغم من ذلك قد ال تترك تلك القصص
انطباعًا قويًا في نفس المتلقي وعقله لغياب وحدة
األثر ،كما في قصة (العبور) المثقلة بالهواجس
الكئيبة والخياالت الحزينة المتداخلة على شكل
كوابيس مختلطة قد تجنح نحو السريالية .ورغم
ذلك حاول القاص أن ينهض بالقصة ويمنحها
قيمًا فكرية عبر االستعانة بإسقاطات تنهل من
معين القضايا اإلنسانية والعربية ،ولكن طبيعة
الحبكة المتشظية والسرد الهش لم يتمكن
من حمل هذه المقوالت التي ضاعت بين سطور
القصة التي لم تكن مهيأة لحمل هذا المضمون
الكبير ضمن موضوعها:
(فتحت المذياع ،ضاع صوت المذياع ،واختفت
حروف الكلمات بين أزيز الرصاص ،وهدير المدافع
وقذائف الطائرات والصواريخ.
سمعت الكلمات األخيرة في نهاية النشرة
اإلخبارية :ن���داء ...ن���داء ...إل��ى أهالي الجنوب،
توجهوا نحو الشمال.
في الصباح نهضت مع شروق الشمس ،أحببت
أثناء عودتي أن ألقي نظرة أخيرة .فهل تتحقق
رغبتي؟...
أصبحت حبة القمح سنبلة ،تتمايل وترقص
فوق جثة النملة ،حملت رفاتها إلى مقبرة النمل
ودخلت مقبرة أخرى مجاورة لها) .ص.22
***
تتكرر أغلب السمات التي تسيطر على
القصص مجال دراستنا بطريقة أكثر تكثيفًا
وضبطًا في قصة (العتمة) ،ولعل مرد ذلك يعود
إلى قصر حجم السرد بالمقارنة مع القصة السابقة
التي عانى فيها السرد من شيء من اإلسهاب
الذي ال نستطيع القول إن ال ّ
مسوغ له ،ألن هذا
النوع من القص يقوم على هذا السرد المتواصل

دون ف��واص��ل مرقمة أو معنونة ،والمونولوج
الداخلي المنفلت دون رادع يكفه أو حاجز يوقفه،
ويبدو أن المؤلف لم يكن معنيًا كثيرًا بصناعة
حبكة متينة البناء ،أو بإيصال مقوالت معينة ،أو
حتى االشتغال على سرد قوامه المتعة الجمالية
الخالصة ،فقد تحولت القصة إلى مساحة إبداعية
للكاتب كي يفرغ بواسطتها الشحنات االنفعالية
التي تعرض لها واختزلها من قبل ،من دون
االشتغال على وجهة نظر محددة ترتكز على رؤية
فكرية بعيدة المرمى.
ّ
(انحنيت أكثر وأكثر ...الحلم يدفعني ...يمط
ذراعيه ،ألسنة الهواء تداعب األغصان .تتطاير
األوراق ُّمن حولي وفوقي ،تخشخش تحت قدمي
ُّ
ينز العش من جروح األشجار ،وتحت صفحة الماء
ُّ
يندس نصف الشمس ونصف القمر .يختفي
ضوؤهما.
ً
بقي النصفان اآلخران سرًا مجهوال! ال أعلم أين
يختبئان! هل هما في جوف األرض ،أم يتغطيان
بلحاف السماء؟ )...ص.60
***
ّ
ليس ثمة تمايز كبير بين شخصية وأخرى
في القصص مجال دراستنا؛ فالكاتب يكتفي
بتقديمها من خالل ما ترويه بضمير المتكلم عن
عالمها الداخلي المضطرب بالهموم ،والمشوش
باالنكسارات ،أو يقوم بهذا الدور الراوي مباشرة.
وعلى الرغم من ذلك ترصد هذه الشخصيات
بدقة مفرطة أحيانًا كل ما يدور في مجال رؤيتها
من أح��داث متشابكة ومتشظية ،كما في قصة
(ف��واز يحكي جنونه) الذي اختلفت عن سواها
من القصص بأن هناك شخصية تحمل اسمًا،
وه��ذه الشخصية تشترك م��ع بطل القصة –
المغفل االسم – بسمات تتداخل حتى لم يعد
ثمة فرق بينهما ،ورغم ذلك ساهم هذا الفصل
بين الشخصيتين ،أو حضور شخصيات أخرى ،في
بروز بعض األح��داث وجالئها ،وإن لم تخرج عن
دائرة الذكريات المشتتة التي ينظمها صاحب
التداعيات الحرة الذي يسهب في التعبير عن
حالته النفسية المشوشة:
(يطاردني اللون الرمادي ..هكذا قال فواز..
أجبته :ألنه يلتصق ويتشبث بي.
أهلكني ه��ذا ال��ل��ون ول��م أستطع جرفه أو
تشويهه ،وقفة استرحام كبلتني أمام جدتي،
أطلب منها بيضة ألن شهوة جارفة وحارقة
تمسكت في حلقي فاشتهيت الحلوى في إحدى
أماسي الصيف) ص .87
***
ليس التشابه ال��وح��ي��د ف��ي قصة (ث�لاث
فراشات وفراشة) مع القصة السابقة أنها مقسمة
إلى مقاطع مرقمة ،علمًا أن مثل هذا الفصل ال
يعني بالضرورة االنتقال من حال إلى حال آخر،
فاألقسام كلها ليست أكثر من تشكيالت مجتزأة
من تداعيات النفس ،وليست تطورًا في الحدث،
ً
أو اختالفًا في بناء الشخصية ،أو تفصيال لبداية
القصة ،ومتنها ،وخاتمتها .فالقصص بمجملها
تمثل حاالت إنسانية مشغولة بالعوامل الداخلية
المغلقة على ذاتها ،لهذا يتالشى حضور العالم
الخارجي وأشكاله ،فانحصرت الدالالت واإلشارات
في تقديم أطوار الذات بصور عديدة قد يغلب
عليها السرد الشعري أحيانًا ،فتتحول القصة إلى
مقطوعة نثرية قد تهمل العوامل الحكائية في
القص ،وهذا يبدو جليًا في المقطع األخير الذي

باسم عبدو
حلم رقم () - 4 -؛ حيث يتابع القاص اشتغاله على
السرد بطريقة ال تخلو من مهارة تسترعي االنتباه،
لهذا تعمدت أن تكون االقتباسات طويلة نسبيًا
السيما االقتباس التالي:
(فراشة للنسيان ،حينما أقرأ قصتها أفقد
ذاكرتي فأحبو كطفل فوق التراب .أمضغ األعواد
اليابسة والتهم الرمال.
تضحك الفراشة .تمزق أوراقها ،وتشتعل
النيران في قصتها .تتأجج في قمة رأسي أرقام
وقصائد  ،فأنهض أغني وحيدًا!.
لم أنتبه إلى نافذة الجيران .تطل منها فتاة
تحلق فراشة ،تتسلق الفضاء ،وفي كل مرة تظهر
بشكل ولون.
تكررت األشكال واأللوان أمام وجهي ،وتالشت
بعد موجة من التعب والحزن.
بقي وجهها وكآبتها وثالثة كنوز .اثنان فوق
نهديها وكنز فوق سرتها ..قرص من الشهد،
يتزاحم عليه الطفيليون وأصحاب المال والشهوة،
وأنا أتفرج من ثقب وأضحك وأسكر من الرائحة.
أدركت أن ذاكرتي تخونني منذ زمن طويل!!!؟).
(ص .130-129
***
نستطيع الزعم أن باإلمكان تقديم بعض
الفقرات في القصص وتأخيرها ،من دون أن
يحدث ذلك تغييرًا ملحوظًا في المسرود ،فليس
هناك حدث خيطي له بداية ونهاية ،وليس هناك
شخصيات تقوم بأفعال أو بفعل ذي خط بياني،
ً
فضال على أن هذه الشخصيات غير مستقلة
بذاتها بحسب جنسها أو عمرها؛ إذا اقتصر
حضورها على التسويغ في استخدام الضمائر،
وإدارة الحوار ،وتحفيز التداعي ،دون أن يعني هذا
أنه ليس هناك وجهة نظر تتبنى موقفًا مما يجري
حولها كما في قصة (مشاهد مغايرة) المقسمة
إلى فقرات معنونة( :المشهد األول – المشهد
الثاني – ال��خ) ،وليس ثمة عالقة بين أحد تلك
المشاهد واآلخر إال إذا عددنا أن التشابه والتقارب
بين هذه المشاهد هو ما ينظمها ضمن قصة
واحدة؛ فـ (المشهد الثالث) يمكن قراءته بشكل
مستقل بإعطائه رقمًا آخر ،أو عده قصة منفردة
بذاتها:
(طفل يجلس وراء ميزان له شكل ساعة.

ضغطت بقدمي اليمنى ،قال :ادفع ليرتين ،وعن
القدم اليسرى أربع ليرات .قلت :أريد معرفة وزن
همومي المتراكمة منذ عقود!)...
َّ
أجاب :ادفع خمس ليرات ..وتابع ..أما أحالمك ،
ستدفع أجرة وزنها يوم رحيلك األبدي! )...ص .24
***
في نهاية المطاف مع المجموعة القصصية
(دائ���رة ال��ض��وء) لألديب القاص (باسم عبدو)
نتساءل:
أال يحق لكل قاص أن يكتب القصة التي
يريد من دون االلتزام بأي قيد قد تفرضه شروط
التجنيس األدبي وقوانينه التي امتدت ما يقارب
مئة العام من التجريب؛ حتى رسخت قواعد القصة
القصيرة كجنس أدبي له أصوله وتقاليده؟
قد يكون الجواب المفترض :ليس كل الكتاب
مطالبين بكتابة القصة القصيرة الكالسيكية!
ً
علمًا أن عناصر القص ليست قيودًا وأغالال؛ بل هي
التي تميز القص عن غيره من األجناس األدبية،
فلكل جنس خصوصيته التاريخية والفعلية.
أما من ال يريد االلتزام بالقص بحسب مفاهيمه
التقليدية ،فليكتب ضمن تجنيس آخر عرفه
األدب في العام مثل :المقال الوجداني ،الخاطرة.
أو الكتابة ضمن أحداث األجناس المتعارف عليها
بـ :النص ،أو النص المفتوح.
بل حتى الذين يريدون كتابة القصة القصيرة
وف��ق معاييرهم الشخصية ،وبالطريقة التي
تناسبهم ،فليفعلوا ما يشاؤون ،ولكن عليهم
أن يتقبلوا بطيبة نفس حرية القراء والنقاد في
التعبير عن رأيهم بما تم كتابته تحت عنوان
قصص قصيرة وإن ابتعدت عن الخط العام لهذا
الجنس األدبي!...
الهامش:
د.نعيم اليافي (التطور الفني لشكل
القصة القصيرة) ص .193
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السيدة الغائبة
في رسالته إلى ّ
يوسف اليوسف يح ّذر من الحقد والغوغاء وتر ّمد الضمير
نذير جعفر
ّ
صوفي
*حروفها نور ُمذاب من قلب عاشق
ّ
ّ
الحب النبيل ويرثي خواء حياتنا وزماننا
يمجد
األجوف.
ُّ
* سؤالها الموجع :أي دنيا تلك التي خسرناها
ً
يوم رحنا نقتلع األشجار ونزرع بدال منها غابات
االسمنت؟
أب��دًا ,لم يكن يوسف اليوسف يوما ما
ً
متصالحا مع ّ
عدوه ,أو مع شروط الحياة القاسية
ُ
التي ف ِ��رض��ت عليه ،واقتلعته من تربته في
فلسطين ،وقذفت به إلى جمر الغربة واالغتراب
ّ
والوجودية؛ بل لم يكن
معًا بداللتهما :الوجدانية
ً
متصالحا في السياق نفسه مع نسق الثقافة
السائدة التي تعيد إنتاج العطالة الذهنية
ّ
ّ
المتعددة ينتج خطابه
والروحية .فراح عبر كتبه
ً
ّ
النقدي الخاص به ,ب��دء ا من تأمالته العميقة
ً
ّ
ومرورا
الصوفي,
في الشعر الجاهلي ,والموروث
ّ
المتفردة لعالم غسان كنفاني الروائي,
بقراءته
ونظراته في معنى الشعر العظيم ,وماهية
الخيال والحرية في اإلبداع ,وانتهاء بعمله األخير:
«رسالة إل��ى س ّ��ي��دة» ,ال��ذي يستعيد فيه زمن
الطفولة والشباب والعشق بإحساس نوستالوجي
ً
غامر ,متنقال ما بين مسقط الرأس في فلسطين,
ّ
ومخيم اليرموك ,والغوطة ,في دمشق التي
ّ
احتضنت حياته وحبه وأوج��اع��ه .كما يعاين
ّ
وتسيد الهشاشة
مظاهر الخراب ,وضياع األحالم,
والركاكة والغوغاء واألحقاد.
ـ الرسالة:
تشتمل الرسالة على تمهيد وعشرين
ً
ً
مقطعا/فصال ,تحل فيها األرقام محل العناوين
الداخلية ,وتبدو منسجمة ومتناغمة من حيث
طولها ,وتتابعها الزمني (الكرونولوجي) ,وتوالي
أحداثها من الماضي إلى الحاضر .وهي تجنح نحو
الخروج من التجنيس النوعي لفنون األدب ,إلى
ّ
ما يشبه النص المنفلت الذي يجمع بين شاعرية
السرد ,وسردية الشعر ,في سياق تمتزج فيه
الحالة الشعورية بالحوادث واألخبار والتأمالت
الوجودية وأحكام القيمة ,ورصد ّ
ّ
تبدل البشر
واألمكنة والعالقات والمفاهيم.
ويشير اليوسف في التمهيد إل��ى أنه
يسمي هذه الرسالة ًّ
ّ
نصا أو كتابة ,وإل��ى أنه
ّ
ّ
يوجهها إلى صورة المرأة الكلية أو التجريدية
معينة أو ّ
أكثر مما يوجهها إلى امرأة ّ
محددة .وإلى
أن غايته من كتابتها هي اإلسهام في تجاوز
الضعف ال��ذي راح يعتور األدب العربي خالل
الطور التاريخي الراهن ,ورفع مستوى الكتابة
ّ
من الحطة إلى الرفعة الباذخة ,و«تفعيل معجم
الضاد واستنفاره بكثافة وذل��ك لتصير اللغة
ّ
ً
ق��ادرة على أن تتكلم ب��دال من أن ترطن وتلغو
ً
ص ,»9كاشفا عن نموذجين مرجعيين صوفيين
جماليين لذائقته في رسم صورة المرأة ,وفي
ّ
توجهه األسلوبي والعرفاني هما :ابن الفارض,
وابن عربي.
وال أدري ما الذي دفع باليوسف إلى كتابة

ّ
هذا التمهيد ,وتوضيح نوع النص الذي يكتبه,
وكنه المرأة التي ّ
يوجه إليها رسالته ,ودوافعه,
ّ
الخفية والمعلنة من ذل��ك! فمثل هذا
ومآربه
اإلقحام لصوته النقدي يبدو مصادرة مسبقة
ّ
ً
ّ
على تلقي النص ,وتوجيه مسارات القراءة ,بدال
من أن يترك للقارئ وحده ّ
حرية الفهم والتخييل
والتأويل والحكم.
السيدة التي ّ
ّ
يوجه إليها رسالته:
ـ
ّ
ّ
ينطلق اليوسف من تجربة ح��ب عذرية
ّ
وحقيقية في صباه ,لكن الحبيبة التي
واقعية
اختفت فجأة من حياته أضحت فكرة ,وصورة,
ً
ً
وخياال ,وقيمة مثلى ,وعنوانا لفردوس ضائع
ّلما يزل يبحث عنه! ومن هنا نراه يغدق عليها
الصفات الروحية والجسدية المطلقة ,فهي:
المرأة التي كان يشعر يوم يراها كأن النهار
أسطورية! وهي ّ
ّ
سيدة الزهور
اندلق من ج ّ��رة
ّ
والنساء اليانعات الفاتنات ,وسيدة الراحالت
والمقيمات على السواءّ ,
وسيدة البراءة والنزاهة,
وأنفس النفائس وأغلى الغاليات! وهي السعادة
التي خسر كل شيء يوم خسرها ,والمرأة التي
ّ
ً
حضورا! وهي الغزال الضائع
كلما غابت ازدادت
في براري األرض وسهولها ,والبحث عنها بحث
عن الحقيقة ألنها الحقيقة عينها!
ّ
هذه الصفات المطلقة للحبيبة ال تقلل من
ّ
حضورها الواقعي اإلنساني الحميم الذي يتمثل
في استعادة الذكريات واألح��داث المشتركة
بينهما في حواري دمشق وشوارعها وغوطتها
على نحو خاص.
وال م��راء أن المرأة هنا بقدر ما هي حبيبة
ّ
تتجسد فيها كل أح�لام الراوي/المؤلف ورؤاه
ُ َّْ
وأفكاره ,فهي تمثيل رمزي لصورة الوطن المفتقد
ً
ُ
انتزعت ً
ظلما
أيضا ً ,صورة فلسطين /األم التي ِ
وعدوانا وأضحت ً
حلما بعدما كانت حقيقة .وما
ّ
يعزز هذا االستنتاج عدد من القرائن التي تشير
إلى ذلك ,منها ,قوله« :أيتها المرأة التي ما عدت
أشاهد منها غير طيفها الراخم في فسحة البال,
طيفها الزاهر الفينان مثل سروة باذخة ,يطل من
وراء الغيب والمسافة المنداحة ثم يتبختر في
ساحة الخيال دون كلل أو ملل ,أيتها المرأة التي
لم أرها منذ عشرات السنين..ص  .»14وقوله في
إشارة خفية لحضور الوطن المغتصب في وعيه
وذاكرته ,واقترانه بالمرأة  /الحبيبة« :أولئك الذين
طردونا من ديارنا ّ
بقوة السالح والمجزرة ص.»70
ّ
ّ
وبناء على ما ت��ق��دم ،فالسيدة في هذه
الرسالة هي الحبيبة الواقعية في الصبا ,وهي
ّ
المتخيلة والحلم الجميل والمثل العليا
الحبيبة
في الكهولة والشيخوخة ,وهي فلسطين في كل
ّ
والمتخيل,
مراحل العمر .وبهذا المزج بين الواقع
ّ
ّ
والسردي والشعري ,تتشكل هوية هذا النص
ً
ال���ذي ي��ن��وس أي��ض��ا بين ال��رواي��ة والقصيدة
ّ
والمذكرات والسيرة.

حضنها الدافئ ال��رؤوم ,بعدما خسرت الوطن
ّ
حظي
األول الغالي على فؤادي الملتاع .ومن حسن
ّ
وحظك أيتها المرأة المخلوقة من جوهر العذوبة
وزبدة البراءة أننا عرفنا دمشق وهي لم تزل في
الريعان .....قبل أن تخسر شبابها ويذوي نسغها
وينضب زيتها ص.»35
فدمشق الحاضرة ف��ي وج���دان ال��راوي
وذاكرته هي فلسطين الثانية التي تستولي على
هواجسه وجوانيته ,وكلتاهما فلسطين ودمشق
هما صورة ّ
السيدة التي أحب ,وهام بها وأضاعها
في الوقت نفسه.

يوسف سامي اليوسف

على م��دى نصف ق��رن مضى ,من مقتبل عمر
ّ
خمسينيات القرن الماضي
ال��راوي في مطلع
ّ
حتى شيخوخته الراهنة؛ أي من يوم تعرف إلى
ّ
معشوقته حتى أصبح في الثالثة والسبعين.
وهو زمن تراجيدي بامتياز ,شهد ّ
تحوالت عميقة
ّ
تمثلت في اغتصاب فلسطين ,ثم في هزيمة
ّ
النفطية التي
 ,1967وما تالها من ظهور للطاقة
سببا كما يرى في ّ
كانت ً
تحول المفاهيم والذائقة
ّ
واألخالق وكل الخيبات واالنهيارات التي ألمت
بدنيا العرب« :ليس للبشر أمل كبير في النجاة من
ّ
ّ
براثن الشرور ,ما لم تجف ينابيع الطاقة الغزيرة.
إنها الصناعة التي جعلتنا الجئين وجعلت العرب
فريسة لمن افترس ص.»75
ّ
ّأم��ا الفضاء المكاني ال��ذي ت��ت��وزع عليه
األح����داث وال��ذك��ري��ات ف�لا ي��ت��ج��اوز فلسطين
بوصفها مسقط الرأس ,ودمشق بوصفها المالذ
ّ
والتشرد .وتستأثر غوطة
والمأوى بعد رحلة النزوح
دمشق بمجمل اهتمام الراوي في عدد كبير من
ً
تمثيال ّ
لتحوالت
الصفحات ,حتى لتبدو تحوالتها
الحياة نفسها من الحب والنضارة واالمتالء إلى
ً
الكراهية والجفاف والخواء« :لقد كان ً
وسيما
عالما
ً
تولى إلى غير رجعةّ .
ّ
فأي دنيا هي تلك
لطيفا
التي خسرناها يوم رحنا نقتلع األشجار ونزرع
ّ
ّ
ً
بدال منها أكداس االسمنت المسلح؟ يومئذ كنا,
أنت وأنا نخسر شبابنا بالتدريج البطيء ،عندما
ِ
راحت الحياة تخسر عذوبتها الرائعة التي طواها
النسيان .وكان قدرنا التعيس ,بل قدري أنا وحدي
ّ
رحلت قبل أن تحل المصيبة بالغوطة ,أن
ألنك
ِ
أك��ون الشاهد الحزين على الخراب ال��ذي راح
يتفاقم ً
يوما عن يوم ص.»34
والحزن العميق ذاته على الغوطة يستولي
ّ
على ال���راوي ،عندما يتذكر دمشق في صباه
ّ
بحنين بالغ وبأسى لما حل بها مع تقادم العمر
ومرور السنين« :أما دمشق التي كانت فاتنة في
ّ
ّ
عابر األعوام فهي ّ
أمي بالتبني ,أمي التي آوتني
المكانية:
ـ األبعاد الزمانية
ّ
ّ
يمتد زمن المتن السردي في هذا النص وضمتني إلى صدرها الحنون ,وأجلستني في

ّ
فلسفية:
ـ تأمالت
تحفل الرسالة بأسماء شعراء وفالسفة
ّ
وكتاب عرب وأجانب ,من عبيد بن األبرص ,وابن
عربي ,واب��ن ال��ف��ارض ,والمتنبي ,وأب��ي ف��راس,
وابن األثير؛ إلى شكسبير ,ونوفاليس ,ورامبو,
ّ
وشاتوبريان ,وروبنز .وبقدر ما تحقق عالقات
تناص مع مأثوراتهم ,فإنها تكشف عن ثقافة
ّ
واسعة وذائقة رفيعة عززتهما نزعة فلسفية في
شخصية اليوسف ,هي خالصة تجاربهّ ,
ّ
وتأمالته
ّ
الوجودية ,ورؤيته .وال تخلو هذه النزعة من نبرة
أسى ولوعة ,وكأني به يرثي الضمير ,ويحتج على
الغوغاء ,ويلوم الساسة ,وينعى العبقرية.
وهذا ما نلمحه في عدد من عباراته التي
تكتنز بها رسالته ,ومنهاّ :
«ترمد الضمير هو أكبر
ّ
كارثة بين جميع الكوارث التي تصيب الناس,
ً
وذلك ألن المرء يصير إنسانا بالضمير وليس
ّ
بالعقل ص « .»87هل تبقى لإلنسان أية قيمة
ّ
وكرامة في حضرة هذا ّ
السالح الذي يبذ الجحيم؟
ص« .»186ت��رى ما هذا الكسوف ال��ذي أصاب
الحياة في اآلونة األخيرة فعطبها من سمت الرأس
إلى أخمص القدمين؛ بل ّ
حولها إلى وليمة من
رماد ناشف عقيم ص« .»24اإلنسان ّ
الحساس هو
وحده الكائن النفيس في الوجود بأسره ص.»54
وال ينفرد اليوسف بتأمالته الكثيرة
والعميقة على مدى مئتين واثنتين وعشرين
ً
صفحة هي قوام ّ
نصه؛ بل ينفرد أيضا بلغته التي
تجمع بين ثراء المعجم التراثي وثراء االشتقاقات
المحدثة التي تتجاور وتتناغم في معزوفة روحه.
ّ
ً
جميعا!
وتكاد تختص به وحده من دون كتابنا
ّ
من ذلك قوله :طيفها الراخم ,رأد الضحى ,األيام
ّ
الرعناء ,تفأد الفؤاد ,رذالة األزمان كلها وحثالتها.
ًّ
ً
إن عرضا مكثفا ألجواء هذه الرسالة ودالالتها
ّ
ال يغني البتة عن قراءتها والتأمل فيها ,ومحاكاة
ّ
أسلوبها ,والحوار معها ,فهي بحق قطعة ّ
فنية
كتبت بمداد القلب النازف ،ونسجت بإبرة من
الذهب الخالص.
ـ الكتاب :رسالة إلى ّ
سيدة.
ـ المؤلف :يوسف سامي يوسف.
ـ الناشر :الهيئة العامة السورية للكتاب,
دمشق2011 ,م.
ـ عدد الصفحات 220 :من القطع الصغير.
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حبيبتي ..خذيه عاشقًا !

طيور الساحات
حممد الفهد
َّ
ْ
الغيب
السابح في مرآة
وأنا أتطل ُع نحو األفق
ِ
َ
َّ
األشعار
أتلقى وشوشة ِّ ِ
َ
الماء على كفي
عيون ِ
شهقات الريح
ِ
دروب الغيب على األبدانْ.
ُ
صاغته
وما
ِ
ْ َ َّ َ
ُ
دنف يومًا
من قال بأن ظالل
ِ
الحرف الم ِ
َ
ُ
َ
ال تدني هذا الغيم  ,تمازج بين الضوء
ْ
األكوان
وبين حناجر هذي
من قال َّ
بأن َ
عبور الماء إلى األيدي
ال ُ
يرفع ِش َ
عر ِّ
الحب
ُ
ويكشف َّ
الغيب
سر
ِ
ُ
الخطوات
جذر
ِ
يصير إلى ِ
شفا ِه القول بنا
وسؤال األسفار األولى في الشطآنْ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
أص��وات الشعراء على
الكون يسائل
لكأن
ْ
األزمان
ً
هل صرتم أجنحة للغيب هنا
ّ
وتبدى فيكم ُ
روح القول
ُ
ُ
وأصوات األجداد؟؟
عبور الخمر
ُ
الصوت إلى قلبي
فيجيء
ً
ْ
كن مجبوال باللحظة
َ
ُ
يفيء ُّ
الحب إليها أو منها
حين
َ
ُ
تصير جناحًا للرؤيا
األرض
جدران
سترى
ِ
الكون مرايا الوجد على األغصانْ.
ُ
ويصيرُ
َ
َ
األشعار ورودًا
سترى في فاطمة
ِّ
ُ
تكتب في ذاك الضليل مفاتنها
ْ
وعطورًا تملي َ
األكوان
فجر الماء على
ُ
ُ
همس
البحر على مرأى من
سيكون
ٍ
تعرف َّ
الصوت هنا
سر
ِ
َ
ُ
ميالد
يصير إلى
وتفاجأ َّأن األفق
ٍ
ْ
كتبت أحالمك يومًا
يعرف ما
ُ
َّ
ُ
يمام
كيف تصير النخلة ظل
ٍ
ُ
يسكن َ
الشعر
درب
ِ
َ
ُ
َ
الحقل األولى
نهوض الفجر يسابق ذاكرة َ ِ
ْ
درب الفتنة في ّ
تركت ُ
الرما ْن
ما
َ
التاريخ
فدعيني أعبر جسر
ِ
المكتوب على الجدرانْ
َ ِ َ
ألكون القنطرة األولى
وقباب الروح إلى البستانْ
َ
ِ
َ
الساحات
الفقد على
فهنا سترين دموع
ِ
ِ
َ
ُ
ّ
شرع
تودع صفوة
ٍ
أحالم ,وتسائل عن ٍ
ُ
ْ
السلطان
الصوت من
تدوين
يتسابق في
ِ
ِ
ُ
ساحات الرؤيا
هذي
ْ
ُ
كم هطلت فيها أوجاع اآله
ْ
ُ
القلب
أسرار
خفقت فيها
وكم
ِ
َّ
َ
كأن سماء الدنيا
ْ
ُ
ُ
األحزان.
يسافر نزفًا في
جرح الطير
َ
ُّ
ُ
ساحات القلب تظل الفتنة
هذي
َ
ُ
عشق
طيور الفجر تروح إلى
مثل
ِ
ٍ
ُ
ُ
الكون
الصوت مرايا
فيصير
ِ
تفيق ُ
العشق على األكوان ْ
زنود
ِ
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َّ
فكأن َ
الساحة
قباب الكون مرايا
ِ
ً
ُ
بصوت يعلو مئذنة
تصير
حين
ٍ
كاألشجار
وترى جسدًا يتعالى
ِ
لصوت اللحظة
ِ
رغم النار على األبدانْ.
ُ ُ
ُ
تجاهر منذ البدء
ساحات األرض
هذي
ُ
ُ
ُ
التاريخ عليها
وتصلب أوراق
ِ
َ
ْ
األلوان
عطر
مثل
ِ
اللوحة في ِ
َ
ُ
صوت نداء الحالج ْ
تسمع
فهنا في الساحة
َ
َّ
ان
وحناجر من روح الشب َِ
ْ
األكوان
وقد غسلوا بالضوء ظالل
َ
لحظة حبِّ
قالوا للموت بأنا عشنا
أو ْ
دارت فينا
ُ
َّ
فتجلى الكشف مرايا
ُ
ْ
اإلنسان
المطلق في
حيث
ِ
َ
الضوء
عين
ِ
ِ
فخذ الماء الصافي من ِ
َ
عطور من دمنا
وبعض
ٍ
للقاء ِّ
األم صباحًا
حين تفاجأ َّأن َ
سرير بنيها
ُ
َ
القول
كومة ذكرى تهديها بعض
ِ
َ
فضاء الروح هنا
وأن
ُ
ٌ
َ
شرفات توقظ أحالم الكون خلودًا
ْ
في
اإلنسان...

ـ ..قيض لي أن أزور ،هذا العام ،دولتين عظيمتين ـ ألمانيا واليابان ..ماذا أحدث عنهما؟!..
كأننا في أسفل الجبل! كم هو مهين هذا الشعور! المجتمع في كال البلدين يسير كما الساعة..
تأرجح الدكتور على كرسيه ،كأن ذكرياته النفسية دغدغت مؤخرته ،أو لعله أراد توزيع ما
لديه من مشاعر على الجميع بالقسطاس.
ً
ـ دقة مذهلة! لو فكرتم معي قليال لقلتم ،هذه الدقة وحدها أوصلتهم إلى القمة! ـ تابع
الدكتور نافخًا صدره ،فيما كان حسام ـ مدير المكتبات يالحق رئيسه بعينين نهمتين ،جاهدًا
َ
أن يلتقط كل كلمة أو نأمة ليرسخها جيدا في ذاكرته.
« نموذج حي ّ يجسد كاريكاتور الفنان المبدع «علي فرزات» ـ حيث يدخل المدير إلى مكتبه،
فيعلق رأسه على المشجب بجانب معطفه وقبعته الباريسية ،ثم يجلس خلف مكتبه بال رأس!..
ـ فكر حسام بذلك ثم حذف رأس مديره .أعجبته الصورة فافترت شفتاه ـ جسد بدين كهذا ال
يحتاج إلى الرأس ،فمهابة الجسد تغني عنه! يقال إن البدين يتصف بالهدوء وبرودة األعصاب،
لكن هذه المعلومة ال تنسحب على «الجزار أبو عبدو» ـ هكذا توافق حسام مع بعض أصدقائه
على تسمية رئيسهم بعد أن لمسوا منه سرعة االشتعال وسالطة اللسان وبذاءته.« ..
ً
خصاما بيننا وبين النظام ..األمم يا أخوان ترتقي
ـ نحن ،لألسف ،فوضويون في حياتنا ،كأن
ّ
ً
بنظامها ..أضحت هذه ،بالنسبة ّ
لدول كثيرة متقدمة حضاريا ..دعوتكم
زياراتي
بعد
إلي ،مسلمة
ٍ
( مع أن رؤساء الدوائر أقبلوا عليه بال دعوة مهنئين بسالمة الوصول من اليابان ) ألقول لكم  :منذ
تماما! المواصالت ليست ً
سيسحب دفتر الدوام في الثامنة ً
غد ُ
عذرا .أسطوانة مللنا من
صباح ٍ
سماعها .لن أتسامح مهما كانت األسباب!..
ً
ّ
لم يبد ٌ
أحد من رؤساء الدوائر االمتعاض الذي تولد في دواخلهم؛ بل هزوا رؤوسهم تزلفا
ِ
ً
واستحسانا.
« شفة الدكتور السفلى مظلومة بالنسبة إلى العليا ،فهي تحمل عشرات الغرامات الزائدة
ّ
ََ
ً
ساعة فق َد حركته المنتظمة « .ـ فكر حسام ضاحكا في أعماقه.
مما ُيرغمها على التدلي ،كرقاص
ٍ
َ
أضيف زبدة أخيرة إلى الزبدة األولى ..سأقدمها لكم بال ّ
مربى! ..ـ ها ..ها ..ها! ـ ضحك
ـ بقي أن
الدكتور ً
ُ
راميا برأسه الضخم على ظهر كرسيه المهيب ـ اليابانيون يقدسون العمل .يقبلون
عليه بلهفة وشغف ،بينما نحتاج نحن إلى عصا بل إلى كرباج ..لألسف الشديد يقتلع واحدنا
نفسه من سريره في الصباح ،على مضض ثم يقصد عمله كأنه ذاهب لشهادة الزور ،الكسل
ّ
ً
يغلف أجفانه ويصفد عقله ..والغريب أن كال من ألمانيا واليابان اتفقتا وهزمتا في الحرب
العالمية الثانية..
كان حسام ما يزال يرسم الصور ويمحوها حين توجه إليه رئيسه:
ـ ماذا بيدك يا حسام؟
أفاق حسام من غفلته ونهض مقدمًا قائمة مؤلفة من اثنتي عشرة صفحة:
ـ سيدنا ،هذه الكتب اخترتها من المكتبات المحلية .نحن بأمس الحاجة إليها .هي ممتازة
وأسعارها مقبولة ..علنا نصلح الغبن الذي لحق بالمكتبات في السنوات الماضية قبل أن تشرفونا..
ـ إم..م!
رماها المدير بنظراته الزائغة ،فهو ال يملك وقتًا لالطالع عليها .قلب الصفحات ثم توقف
في أعلى الصفحة الرابعة.
ـ ما هذا؟!
تطلع حسام إلى حيث أشار رئيسه.
ـ ما هذا ؟! كرر الدكتور سؤاله محملقًا بعينيه البلوريتين ـ « حبيبتي..خذيه عاشقًا ؟! « ،ما
والله ،ما كان ينقصنا ،وما ينقص طلبتنا !!
هذه الهرطقة ؟! هذاِ ،
تزامنت حركة لسانه مع حركة قلمه :
« مع عدم الموافقة! «
ُبهت حسام .صعقته سرعة مديره.
ـ سيدنا ،هذا ديوان ألحد مشاهير الشعراء الفلسطينيين ..الحبيبة هي األرض المحتلة،
والهاء في خذيه تعود إلى جثمانه كشهيد !!
ُ
ّ
ْ
َ
الدكتور عن طوره .زادت في الطين بلة .قطب الدكتور كاتمًا في
أخرجت إضافة «حسام»
ً
دخيلته سؤاال يجيش« :ماذا تريد أيها الكلب؟! هل تريد تعريتي عبر خطيئة عابرة ؟!».
ـ اسمع يا حسام ،أنت غير مخول باختيار الكتب .في هذه الجامعة مئات األدمغة وأدناها
أقدر منك بمئات المرات ..دكتور صالح :
ُ
ّ
شكل لنا لجنة الختيار الكتب الثقافية واقتنائها ..وآلخر مرة أنبهك يا حسام  :ال تخط خطوة
واحدة دون إذن مسبق!..
أراد حسام أن يقول « :قد أخذت موافقتكم الخطية ،وهي اآلن محفوظة في درج مكتبي ..كما
أنني األقدر على اختيار الكتب ،فالكتاب مهنتي»..
لكن ،في لحظة خاطفة ّ
ً
قدر الموقف الحرج ..سيزداد الدكتور أوارا ..وأطل عليه طيف زميله
َّ
«أحمد» ،الذي أمضى واحدًا وعشرين يومًا في السجن لمجرد أنه رد في وجه مديره المعظم..
َّ
تحمل أحمد ثالثة أسابيع ،فأنت العبد النحيل ،الضعيف لن تتحمل أسبوعًا واحدًا..
« إن
ً
ستخرج محموال إلى مثواك األخير! ..أبشري يا مكتباتنا ،قد جاءك المدد ،جاءتك اللجنة!.« ..
جمع قوائمه وخرج مسرعًا قبل أن يقذفه مديره بجملة « مفيدة « كعادته !!..
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يو�سف الأبطح
كما الريح الحواشك في القفار الميتة حين تهب،
تقتلع عروق أشواك البالن من جذورها ،وتعبث بها كرات
تنذر بالرحيل :فعلت به .اقتلعته من وسنه شاخص
العينين حابس األن��ف��اس ممسكًا بقميصه ،نقرت
الباب وفتحته ودخلت من دون استئذان ،فمها يلهث
بالشهيق والزفير واالعتذار عن إزعاج ما قد تكون سببته
له ،قالت بإجهاد واضح وخجل مبالغ فيه :أنا مندوبة
مبيعات (لشركة شنغا شاينه انترناشيونال) الصينية،
أقدم لسيادتك نماذج من منتجات الشركة كعرض
خاص وبأسعار رمزية.
لم يستطع العجوز أبو أحمد أستاذ الحساب المتقاعد،
على الرغم من يقظته من وسنه الذي كان عليه ،التقاط
ح��رف آخ��ر غير ح��رف الشين من اس��م الشركة الذي
انساب من فمها كانسياب الزيت من عنق زجاجة واسع
من دون فقاعات.
صبية بعمر الورد على كتفها حقيبة سوداء مدالة
على خصرها النحيل وما دونه ،كما الخرج المزركش على
ظهر المهرة الجموح.
وضعت حملها على المقعد وظلت واقفة ،تخرج منه
تباعًا بضاعتها التي تحمل علبة بالستيكية شفافة
وجميلة بداخلها عدد من المفكات بقياسات متفاوتة
وأشكال متعددة بخمس وعشرين ليرة سورية فقط.
علبة أخرى تحوي ثالثة أقالم جميلة بلون واحد،
أحدها قلم رصاص وآخر حبر ناشف وثالث حبر عادي
بخمس وعشرين ليرة.
حاسبة صغيرة بحجم نصف راحة اليد ،تعمل على
الطاقة الضوئية بخمس وعشرين ليرة فقط.
قالت راجية إنها مجرد هدايا من الشركة ليس إال.
دفعتها بيدها نحوه بحرج شديد أشد من الحرج
الذي سببته له عند دخولها عليه كالقدر المستعجل.
استأذنته في شربة ماء ،قدم لها اإلبريق كله مشفقًا
على غلتها وجفاف حلقها من كثرة ترديد اسم الشركة
الذي التصق بلسانها التصاق النعوات على الجدران
الملساء ،خرجت من جيب أبي أحمد خمسون ليره ضالة
تزغرد النعتاقها من أسر أبدي ،شبعت فيه من رائحة
عرق بنطاله الكحلي الباهت.
التقطتها الصبية بسرعة ال��ب��رق ،ودستها في
حقيبتها تاركة له حرية االختيار في اثنين من ثالثة،
اختار العجوز علبه المفكات والحاسبة الصغيرة قربهما
نحوه ،تناولت الفتاة علبة األق�لام وخرجت أسرع مما
دخلت ،مغلقة خلفها الباب مع تحية وداع رقيقة
متماهية مع رقتها وعذوبتها.
رفع العجوز رأسه وأسند ظهره للمقعد باسطًا يديه
على زجاج طاولة المكتب ،يلعن الحاجة والعوز اللذين
دفعا بفتاة صغيرة قد تكون طالبة جامعية للعمل في
مهنة كهذه ،قد تتعرض فيها للكثير من المضايقات
وأشياء أخرى لم تكن في الحسبان.
أودع علبة المفكات درج المكتب ،وأمسك بالحاسبة
ً
يقلبها بين أصابعه ،يتفحصها ،يسأل نفسه سؤاال
لطالما نقر على جدار رأسه :أي تقنية هذه التي وصلت
إلينا بخمس وعشرين ليرة؟ بحجم نصف راحة اليد ألغت
وجوده كأستاذ للحساب في المدرسة؛ تجمع وتضرب
وتطرح بأسرع من لمح البصر ،الحمار صار بمقدوره الجمع
والضرب والطرح حتى القسمة ،لم يعد يرى تلميذًا
حافظًا لجدول الضرب كما حفظه عن ظهر قلب على
مقاعد الدراسة في الصف الثاني االبتدائي ،شاشة
صغيرة بحجم عقدة اإلصبع وربما أصغر ،وأخرى مثلها
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فا�ضل ال�سفَّان
خمرية اللون مقسمة إلى مربعات صغيرة المتصاص
الضوء وتحويله إل��ى طاقة تشغيل ب��دل البطاريات
الصغيرة التي بالكاد تستطيع األصابع التقاطها.
سدرت عيون أبي أحمد من كثرة تأمله وتفكيره بها،
واستسلم لوسنه الذي كان عليه.
بحركة عفوية وال مباالة ضغطت إصبعه على الرقم
ثالثة وستون ضرب ثالثمائة وخمس وستون فتشكل
الرقم :اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون،
كان الرقم عمره باأليام؛ ضربه في أربع وعشرين فتشكل
الرقم خمسمائة وواحد وخمسين ألفًا وثمانية وثمانون،
ضربه بستين فظهر على الشاشة الصغيرة عمره
بالدقائق ضربه بستين وأسند ظهره للمقعد يحدق
بالرقم الذي تشكل على الشاشة ،صوت خفي يصيح في
أعماقه صيحات استغاثة ورعب ،وهو يتطلع إلى الرقم
غير مصدق ما تراه عيناه ،عمره كله ،والدته طفولته
مراهقته شبابه كهولته شيخوخته هذا الرقم.
لم تستطع ملكاته العقلية استيعاب الحقيقة،
العمر كله بأفراحه وأت��راح��ه مجرد رق��م على شاشة
الحاسبة الصغيرة ،رفع رأسه نحو ساعة الجدار راعه ما
رأى الساعة معطله ،عقرب الثواني متوقف عن الحركة،
نهض عن كرسيه ليرى ما بها ،فوجئ بفتح الباب ثانية،
ودخول شاب غريب عليه من دون استئذان يسأله إن
كان جاهزًا للتسليم.
سأله أبو أحمد :تسليم ماذا يا بني؟ رد عليه الغريب
تسليم الروح ،صاح أبو أحمد في وجه الداخل بحنق ،ما
هذه المزحة الغليظة ،من أنت ،وماذا تريد ،رد عليه أنا
مالك الموت جئت الستالم األمانة التي بحوزتك منذ
ثالثة وستين سنة.
ـ هل أنت جاهز؟!
تداخلت ال��ح��روف ف��ي حلق أب��ي أحمد ببعضها
البعض ،وخرجت تتلكأ بالقول :قل كالمًا آخر يا سيد
أرجوك ،رد الغريب بالقول :ليس عندي غير الذي قلته،
هل أنت جاهز ،رد عليه مقطوع األنفاس :اسمعني يا
سيد أرجوك؛ البد وأن في األمر خطأ ما ،أنا صحتي جيدة
وال أشكو من شيء ،جاري أبو علي مصاب بالسرطان من
سنين ،وجاري اآلخر في المشفى يعاني سكرات الموت،
البد وأن في األمر خطأ ما أرجوك دقق في سجالتك .فتح
الغريب دفتره الصغير ليقول :ألست محمود ابن نفيسة.
ق��ال نعم لكن أي��ن اس��م أب��ي ،رد الغريب نحن ال
نعترف باآلباء نعترف باألمهات فقط ،هل أنت جاهز؟!
صاح أبو أحمد في وجه الغريب بحنق ،ما بالك وهذه
الكلمة التي علقت على لسانك هل أنت جاهز هل أنت
جاهز؟! ال لست جاهزًا وال أريد الموت ،اذهب وبلط البحر.
شيء ما تحطم ،ارتطم به شيء وتحطم ،أفاق أبو أحمد
من كابوس غفوته خلف الطاولة على تحطم اإلبريق
والحاسبة وزج��اج الطاولة ،نهض من خلفها يلهث
يلعن ويشتم على الصين واليابان وتايوان ،ويترحم
على جدول الضرب الذي تعلمه على مقاعد الدراسة في
المرحلة االبتدائية بالضرب على يديه بالعصا.

أهواك يا أحلى نساء «الدير»
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ذبل ْت على شطيه َس ْوسنة
ما
َ َّ
وال جف الخزامى
***
الرهانُ
قالوا َّ
تبو َء ِك ِّ
الوجد
سيس
على َر
ِ
ِ
َّ
و انفض الندامى
ُ
َ
كذب الوشاة
فما حف ُ
ْ
بكيدهم
لت
ِ
َ
َّ
ُ
ِّ
عند السجال مرصعًا ..
جامًا فجاما
هذي ُخ َ
طاي
ً
ُ
للوعد شاهدة
وهبتها
ِ
ُ ِّ
إليك
حام ِ
و أسفار الز ِ
ُ ِّ
تستبق الزحاما
ُ
مواويل ِّ
ّ
الصبا عجلى
مر ْت
ُ
تغازلني ض َح ًى
و تتركني ُحطاما
ُ
دربك
فحبستها عن
ِ
باألسرار
الممهور
ِ
ُ
ال ْ
الرغاب
غامت لها بيض
ِ
َّ ً
عشية تردي
ُ
السفان “ غاما
و ال “
ُ
ُّ
ْ
َّ
لك السؤال الصع ُب
أترى يحق ِ
في مغنى هواك
وقد تنامى ..؟
عذري مشاويري
ُ
الس َ
تبادل ِك َّ
الم
على مراح ُ
ُ
سمراء
الع ْم ِر يا
ِ
َ
أخف ُ
يت ذاما
ما
ِّ
قولي برب ِك
الصدُّ
ُ
يفيد ّ
هل
الكيد
اشتعال
زمن
ِ
ِ
في ِ
َّ
إن َ
غاب ( النشامى )
ُ
سراج ِك ُد ْم َيتي
يبقى
َ
الحلوات
يا حلوة
ِ
ُ
َ
َ
لو قال الرواة  ..صبا و هاما
2010/11/3
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بالدي
فاروق �أحمد �شريقي

بالدي ُ
بالد الخير والنور والوفا
ُّ
بالد أرضها كبالدي
وأي ٍ

		
ُّ
غربة
تحن إليها الروح من بعد ٍ
		
ّ
وقبر ٌة راحت ِّ
تسب ُح َّربها

بعاد
وتشكو إليها داميات ِ

مرارًا وتشدو باسمه وتنادي
		
ً
ُّ
يرد صداها واسع الحقل تارة
ُ
وهاد
ورفرفة األنسام بين
		
ِ
ُ
حنين المستهام إلى الربى
بالدي
وأطياف ذكرى لم تزل بفؤادي
		
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ووجد ولهفة
حنين وأشواق
ِّ
يسطرها قلبي بماء ودادي
		
ّ
تكل ُ
مت لألزهار عن حب موطني
ُ
وأسررت َّ
للطيون نجوى فؤادي
		
ً
ُ
وأنشدت للسرو الظليل قصيدة

حصاد
األصحاب ِغ َّب
على مسمع
ِ
ِ

		
ٌ
حرام على األحرار أن ينكروا الوفا
		

بقتاد
ويستبدلوا ورد الربى
ِ

ألم يأكلوا من خيرها وثمارها
		

الغمام صوادي
ويستقبلوا ماء
ِ

ألم يشربوا الشاي اللذيذ بروضها
وداد
		
وتشدو لهم (فيروز) لحن ِ
ً
َّ ً
وتبقى بالدي حرة وعزيزة
		

وكيد أعادي
(عربان)
رغم
ِ
ِ
على ِ

شرذمة
ٌ

�أحمد عبد الرحمن جنيدو
بعد النكوص ِّ
ألي ٍّأم يولدون,
لمن سينتسبون ْ
عرفًا,

صاحبي في الموت
(شعر:أحمد عبد الرحمن جنيدو)
ٌ
يلتحف الشدائد,
رقص على اإليقاع,
ْ
ّ
متحاذقه.
جهالة
المثلي بعض
عمره
فوق الماء فوق النور,
ٍ
ْ
ْ
حالهم في الثالث المشؤوم,
ّ
لفـت عيون الصدق,
والنقر الهزيل يحاصر اإلحساس,
ْ
بل في التاسع المكتوم,
أغلفة الرياء غشاوة,
فافتح صدرك المشحون باآلهات,
ْ
ّ
النسبي,
وبكل زاوية ٍهموم فضائنا
واغسل جزءك المركون
أصبح مسكن اإلبليس في جسد األميرة,
ْ
ّ
حاول فالتمزق أقرب الطرقات
في لغط التشابك والحميم
ْ
عاشقه.
واألميرة
متحملقهْ.
ْ
ْ
حقيقة
نحو
مشرقه.
هي المشاعر
ٍ
ٌ
في ّ
ّ
أهي النهاية؟!
عثر الوالدة قبل زرعك نطفة اإلحساس,
سرك البشري يعبث تالف,
والطاعون في رحم األمومة,
وعلى مفاصله ت��رى مستقبل األح�لام
صوتنا المكبوت صاح,
ً
واألمومة صادقهْ.
مقصلة,
ِّ
ليسأل المخروم في قلق الضمير,
ْ
احتكام,
اقطع رؤوس الحق من غير
إليك طفولة اإليقاع مائلة,
ٍ
معلـ ْ
ُّ
وفيك ّ
غريب,
شرك
يرد في
كل حادثة ٍعلى المطمور في ورق التآمر
قه.
ٍ
ٍ
ْ
ْ
سابقه.
بغت الشرارة,
ّ
ِ
األبجدية ضائقة.
ّإن ذات
ٌ
ّ
يا غارقًا في جهلك الموروث
والسجين معمر,
ٌ
َ
سيعود شمشون العظيم من البغاء,
ْلم يبق احتمال يصطفي,
في الخامس المسلوب
ٌ
ٌ
ْ
ّ
ورحلة التطهير سبق خارق,
كل المراكب في تالطمك المدمر غارقه.
يصلبه المغيث,
ْ َ
ّ
ٌ
ْ
لم يبق لي قلم أزوجه الحالل,
يفوق أجنحة السقوط,
خارقه.
كل المزايا
فراغ,
هوية,
فيهدر المقموع فوق
ٍ
ونصف مسألتي تدور على ٍ
بين الضجيج ّ
ٌ
والمصيبة ساحقهْ.
المر ال تلقى سوى اآلالم,
وهوية التكوين أصل فاقد الدرنات
ْ
ْ
يا من تراهن بالحوار خالصنا,
واثقه.
ثق ّأن المنايا
في بطن التوالد
ّأمه األخرى ْ
ْ
ّ
أعطت اإلحقاق,
كل الدالئل
غدت متفرقه.
ّ
ِ
المتشعبات,
بين الشعاب هداية
ٌ
ْ
مفاسد,
حضورهم لو في الصالة
ّإن
هذي التالل من الضحايا,
المحبة فاسقهْ.
مذبحة السليط
وجرعة اإلقدام في إمالء
ِ
ّ
حتى
باركوا األبقى على نبض البراءات,
الحارقهْ.
يا دربنا المردوم من دمنا,
السالم على الطموح؛
ً
ّ
تتملـ ْ
يمر بنا البغاة ويرقصون,
طموحه المسلوب يغدق وخزة,
ّ
قه.
بلكنة
جرحًا يفور
ٍ
ْ
تكاثر األوغ��اد فينا كالجراثيم المميتة
مزهقه.
وخالصة الروح التوالد
حاو,
يضيع
الجراب
بين
ٍ
والبالء,
أغزو سطور الحلم من باب البساطة,
ً
ّ
ّ
زمن
يفلت السجان من حكم السجين,
نجمها المرسوم أغنية لعشاق التخيل,
تمالك األعصاب في ٍ
ّ
ْ
مارقه.
يقال به القضية
ينزف اإلنشاد في صدر المغني,
كالهما في السجن نصر,
ْ
ٌ
رقص على األوجاع,
شاهقه.
واألماني
ٌ
يسند األحكام,
خبط ثائرٌ,
ف��ي فسحة اإلح��ب��اط تبقى ذي النواة
تحقـقهْ.
محلـ ْ
ّ
ّ
والصوت في األرجاء يملكني,
كي يلج العقول
قه.
ويسقطني ّ
أكلـم صمته الثاني,
ْ
ناي الغريب ورقصه,
فرأيت في خلط األمور ّ
مغرقه.
الت
تأم ٍ
ألغفر ذنبه,
يسمو عظيمًا فاردًا فمه,
ما أزمتي غير الثقهْ.
بعثرت أوراق الوثائق,
ويبتلع المدى صورًا لذاكرة ِالحضور,
أجد غير الكرامة شارقهْ.
لم ْ
وعلى الرصيف ترى لحوم العشق,
معترك يساعد
وكل
ٍ
ّ
صياد الشروخ يناظر المشروخ
من على المتن الضعيف
فرجعت أمضغ لوعتي,
ّ
يتسل ْ
غضب وحقدٌ,
ٌ
تحت عيونه
قه.
أتى لكي
محدقهْ.
سيفًا يطال القلب
والصروف ّ
ّ
فتبارك الجبار من موت الصغار,
ْ
طعنًا في جذور باسقهْ.
ّ
وأصبح التاريخ ّ
أحالمنا المنسية العنوان,
أمـًا للجنين مفارقه.
ٍ
لكن معمعة الفروع ْ
كبت تنام,
سفر العواطف في العواصف
ّ
في ٍ
بغت,
وفي الحظائر تلتقي نفس الحماقة,
في النواقص والخبائث والتخالف
فأصبح صيدها بضالل نهج ممكنًا,
طعمها الويالت,
حكاية,
في خراب
ٍ
ُْ
كـل من صحنها المسموم
نفس
ورمادها األجواء في
ورأي��ت برعمها المهان على الهشاشة
ٍ
َّ
لقمتك البريئة فالمصائر مرهقهْ.
تحيل الحظ,
واقفًا,
ْ
فرط الحديث تماسكوا,
منافقه.
فلسفة الضياع
قلت البلية العقهْ.
ْ
جلب الكالب جالبها,
فاسمع زئير الخوف في جسد الصراع,
َّ
ّ
جل الحريق بأضلعي,
التخفـي
صراخنا الموبوء في جحر
ماذا رأيت على حدود القول؟!
ْ
صارت بزعقة موتنا متفزلقهْ.
ْ
ّ
شرنقه.
أبجدية
خيانة,
غير
ٍ
ْ
ضرب البغيض على الرؤوس,
هذا الذي مأل البالد شواذه,
ً
ْ
ذرات التراب سيقطعُ,
وبصورة ٍ كانت سطور المجد شامخة,
وكل رأس فوق ّ
طبل المهالك والتهالك
ٍ
ٍّ
ْ
ْ
َّ
بذل غارقهْ.
ّ
المفروض أن رؤوسنا قبل الخيانة بارقه.
المنسي في طرف النهاية,
يصدع
فصارت بعد فرقتها
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قصيدة متقدمة في العمر
ح�سان اجلودي

دولة العبا�س
ما ْ
تريد..؟
ْ
الرشيد
يا صاحب الرأي
ْ
يا صاحب الفكر الوليد..
َّ
من بعد أن مزقتني..
وذبحتني...
ْ
الوريد!!..
ومن الوريد إلى
***
درب
كل
عن
وأزحتني
ٍ
أفراح ْ ..
ٌ
وعيد
فيه
وزججتني ..بين
ْ
والقيود..
السالسل ..
**
َّ
الدروب
وقطعت لي كل
ِ
الواصالت
ِ
إلى الحدائق ،والورودْ
***
ُ
ْ
ماذا تريد..؟
َ
قد حرت فيك
ّ
وحق ّربي..
َ
أنت نفسك
َ
لست تدري
ما ُت ْ
ريد!!...
***
ُ
الشعر؟ ال
ال َل ْن ُأ َ
عيد
حكاية األمس البعيد
ُ
الشعر أغنيتي الجميلة
ُ
ْ
والوعود
والخميلة..
***
َ
الشعر في
ال  ..لن أبيع ِ
ْ
كالعبيد..
سوق النخاسة..
ولن أبيع به الوداد..
وال بآالف الدراهم
والجياد...
ِ
ولن أسوق قصائدي
كالشاة في سوق المزاد
فالشعر رمز حضارتي
ٌ
وحضارتي كنز ثمين
للبالد!!..
***
يا أيها الرجل العنيدْ
ْ
الجليد..
يا أيها الرجل
ْ
قل كيف ترضى أن أكون
ْ
وجود..
بال
وخافقي عشق الوجودَ
زنابقًا  ،ومواسمًا حبلى،
ْ
الورود!!...
بأكمام
يا أيها الرجل العنيدْ
ّ
بحق َك َ
غير
قل لي
ُ
ْ
قهري ..ما تريد؟؟
فلعل عذرك لي
ُي ْ
فيد!!...
َ
أصوغ لك القصائدَ
لكي
َ
والقالئد ..من جديد
وأحتفي بك
ُ
مثل عصفور يقاسمني..
ْ
والنشيد!!..
المحبة..
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«]ال أقصد نيل إعجابكم
وال تشبيهي بالشاعر المتعمق المبدع
شاعر األربعين سنة
لكن انظروا للقصيدة
ستجدونها تبكي كالطفل
لزوال جمالها
لمحو معناها
ولموت أبيها...الشاعر الحقيقي»
هذا المقطع الشعري من قصيدة (في الليل) من المجموعة
الشعرية ( قصائد في الحادية عشرة )  2009للطفل عبد الباسط
الجودي الذي يتقن البرمجة أيضًا .وله مجموعة أخرى بعنوان
(انتظار الفراشة) صادرة عن وزارة الثقافة.
َ
عليك وأنت ٌّ
حي
أختار أن أبكي
كي أموت ,وأنت تصحو في القصيد ٍة
ُّ
الوردي أعلى من أصابع حكمتي
طولك
ْ
لم أستطع يومًا مواجهة القصائد وهي تنزف من شفاهك َ
َّ
ُّ
نبع علم الزيتون أن يأتي إليك
أي ٍ
َّ
ليشرب الزيت المصفى من كالمك َ
ّ
ُّ
أي بركان ٍ تعلق في ثيابك َ
َ َ
ُّ
أي ليمون ٍ تساقط من جمالك
َ
َ
ُ
أيها الطفل الوحيد ,فديت قلبك ..كم سيسطع في ظاللك!
كيف َ
ِّ
النبي؟
طرت بحكمة القلق
َ
َّ
حملت..
وأي قرآن ٍ
َ
َّ
عرفت
ناموس
وأي
ٍ
لتستطيع وأنت تكتب ُ
أن ّ
تحرك نخلة ً
الشقراء
كالدمية
ٍ
ٌ
َ َ
كيف وأنت تلميذ خجول ٌ قد تزوجت (الخيال)
َّ
وبت ّ
صياد المعاني
َ
كتبت ,بدونه يتقاسم الشعراء أحجار المباني
فهو (األهم ُّ) كما
َ َ ّ
ثوان!
أصبحت جدًا يا صغيري في ِ
ٌ
البستان
أحفاد تريد الركض في
ولديك
ِ
األلوان
خلف فراشة
ِ
لكن دون جدوى...
أنت أوثقت انتظارك للفراشة في كتابْ
السري ّلو َ
ِّ
ْ
الضباب
نت
وبحبرك
َ
َ
العقل
من دون أن تتعلم اإليقاع ,أوقعت الطفولة في شراك
ٍ
َْ
الثنائيات
ناقشت الوجود ،مسائل الخلق,
ٍ
َ
والظالل
الكتابة
هندسة
ٍ
ٍ
ً
َ
وشققت نافذة بعمق الوعي فائضة الدوالي
ِّ
الشعري والعلمي ِّ
(أليس) 1قد صنعت بحدسك
كم من
ٍ
العقيمة
راقصت َ البرامج في الحواسيب
ٍ
والماغوط
للحصاد مع الخوارزمي ِّ
ثم هيأت السنابل
ٍ
ٍ
ليتك تستريح لنأكل الحلوى
وليتك تقمع األشكال كي نمشي معًا..
من أين يأتي الشعر..؟
ٍبالنطاف
من رحم ٍ مضاء
ٍ
علوية تلج الخاليا
سحرية،
من نفثة
ٍ
ٍ
الشغاف
ثم تسكن في
ٍ
من أين يأتي..؟

من خيولي تنثر الجينات في دمك المهيأ للقوافي
البيت
أو من رفوف
ِ
ٌ
بالهتاف
حيث طوابق الكتب القديمة والجديدة مثقالت
ٍ
من أين يأتي..؟.هل
هل قرضت الشعر في بغداد
أم عاصرت رامبو..
أنت َ أدرى أنت أدرى..
كيف تصنع نجمة من حرف ياءْ
وفراشة ً رقمية ً ومدينة آلية ً
ً
وسحابة من كأس ْ
ماء
َّ
الشمع
المكر َر في إناء
لست
ٍ
ليس وهمًا ما تعاني
الحبر
من نزيف
ٍ
ً
َ
لست حقيقة علمية أو قصة أدبية
أنت المضيف إلى الحيا ِة
المضاف
ولست من نسل
ٍ
_____________________________________

1

()Endnotes
في بالد العجائب ,وهي أيضًا إحدى لغات البرمجة
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كلـمة ُحــب

جمال فار�س زهرالدين

قلبي على شاعر ُّ
بالروح ما شعـرا
ٍ

ُ
يعشـق َ
الح َـجرا
قلبي عليه ويبقى
يأتيه من نفحها ِش ٌ
ـعر ُ ,وينكرها
ُ
ْ ُ ُ َّ
َ
نكر الزهـرا
العطر ,لكن ي
يستنشق
ُ
لألوهـام ,يعشقـها
يبيـع عينيه
ِ
َ
َمن َ
لألوهـام كيف يرى
باع عينيه
ِ
َ
َ
شاعرنا الباكـي على طل ٍل
يا ليت
َ
َ
يدري الذي سكن األطالل أين سرى
ٌ
ُ ِّ
َ
ٌ
دهور وطفل الشعر منصرف
َمض ْت
ُ َ
الجـرة ُّ
فوق َّ
الص َـورا
للرسم,يرسم
ِ
َ َ
َ
َ
َ
الرسم,كم ِمن َج َّر ٍة ف َرغت
نشرب
لن
َ
َّ َ ِّ
يـح في أضالعها َصفـرا
إال ِمن الر ِ
ُ َّ
َ َّ ُ
َ
انكسـر ْت
لجرار كلـما
غنيـت ُم
ٍ
َ َّ
ُ
الينبوع ما انكسرا
تبكون ,لكنـما
َ
َّ
ُ ُّ
ُ
أحبابِ ,ق َّمتـه
سر ,يا
ردوا إلى الن ِ
َّ
ِّ
الن ْس َر نحو ُ
اله َّـوة انحـدرا
إني أرى
َّ
ُ
للنبـع ُ ,
يرفعـنا
دعوه يمضي بنا
ُ ُّ ّ َ
ُّ
ـريا ثرى
إلى الـث َّريا  ,وما مثل الث
ُ
مـطر
متى حدائقـنا تصحو على ٍ
ُّ
ُّ ُّ
الـن َ
ور والبصـرا
ِم َن الشموس يرد
ُ
حدائق القلب ظمأى,ليتها َ
شرب ْت
البوارق في أشـعاركم مطـرا
ِم َن
ِ
ُ
ُ
األحباب  ,التقـفوا
فديتكمُّ ,أيها
على الشواطئ ُ
,غوصوا,أمطروا ُدررا
ِ
َ
ال تقنـعوا بالمرايا إن هي عك َس ْت
َّ َ
نور الجمالَّ ,
َ
وشد ْت نحوها النـظرا
ُ
أصابعـنا
هي الزجاج  ,ولو َم َّر ْت
علـيه ما َ
وجد ْت شمسًا وال قمـرا
ُ
ُ
الب َّد ِمن عود ٍة للنبع  ,ش ُّـدوا إلى
َ
أعماق أعماقكم  ,يا إخوتي  ,سفرا
ِ
الشعر ٌ
ُ
الموت يسقي بنا
بموت
وعد
ِ
ِ
َ
عميـق َح َّي َر البشرا
شوق
أشجار
ٍ
ٍ
ُ َ ِّ
ٌ
عر,معركة
كم حاول الموت قتل الش ِ
َ ِّ
الش ُ
َ
عر منتصرا
دام ْت دهورًا ,وعاد
ّ
َ
انسـكب ْت
ات في قنديله
يا
للمجر ِ
َ
َُ
زيتًا  ,ف ِسـرنا على أنواره زمـرا
َ
لنعـبر ُه
ِم َن الورود بـنى جسـرًا
بالورد َمن َع َبـرا
وقال :يكتبـني
ِ
ُ
ٌ
قصيدتي لو َق َ
ـس ْت ,فاأل ُّم قاسيـة
َ
ُ
حينًا ,وتبكي إذا ما طفلها َعثـرا
ِّ
َ ِّ
ً
يا إخوة الشعر  ,ليس الش ْع ُر أخيلة
ِّ
َّ
إال ٌ
فؤاد َ
ذاب واستـعرا
ما الشعر
ِّ
َ ِّ
الش ُ
ـعر ُ
عالمنا
يا إخوة الشعر ,لوال
قـفر ُ ,
ٌ
أراه بال أشعارنا انتحـرا
َ
ُ
كوكبـنا
غـدًا بأشـعارنا يخض ُّـر
َّ
ِّ َّ
َّ
أنى التفتنا رأينا الظـل والش َجـرا

نصوص شعرية
عاشق

مشى على الريح من بدء الزمان ،مشى		
ُ
متيــــم َّ
ٌ
َ
القلب ،لحـــظ رشا..
هـــد منه
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
		
مــذ غاب عنه خضيل الرمـش مسبـلـــه
وهـــدات ِالروح ِحيث َ
وهـــام في َ
َ
نشـــــا
َ
َ
		
أحـد
وعــاش ولهـــان ،ال يلـــوي على ٍ
َ
وشـــــــى
واش عليــــه
مــن
العــواذل أو ٍ
ِ
َ
وصــــار كالغيـــم ِجفنـــًا راعفـــًا أبــدًا		
َ
َّ
وحشــــا..
ــه :قلبـــًا واجفـــــًا،
وكالمولـ ِ
ُ
ٌ
		
وصـار َكالريـح ،جسمًا مــا لـــــــــــه كفــن
َ
َ
عط َ
ظمــيء روح قضــى  -من ِّ
شــا
حبـــه -
ٍ
...................

شاعر

ُ
قلق
ويعيش في
ٍ
َّ
َ
ِّ
يه الفراش ُ برقة المعنىُ ،
ُفتنة
وتأسره ُ أيائل
ٍ
يمنـ ِ
تستبيه
َرب ِـ َيـت على سحر الحكاية ِ
ِ
َ ُ
الصبوات يمضي نحوها
وارق
ِ
ب ِ

َ
َ
الفريدة
الصبابات
كي يجتني عسل
ِ
ُّ
َ
البعيدة
نجمته
شرفات
ويطل من
ِ
ِ
َ
ْ
القصيـــد..
متوشحًا ألق

فالحب يدخل رعشة األصوات
يرتكب الجراءة في الرحيل إلى الرحيل
ً
متفائال بوالدة الزمن المطرز بالصهيل
ال تسألي كيف المحبة تنتمي للماء
َّ
تكف األنبياء عن َّ
النبو ِة
أنا لم أكن أبدًا أراهن يا حبيبة أن
ْ
الضياء
والنجوم عن
ُ
ألقوا َّ
سيكون ..أو قد ال يكون
علي اللوم ..عما كان ..أو
ُ
الشغاف
الطواف ..على
أستريح من
ال
ِ
ِ
يحرس ِني ُ
ُ
أجيج ِّ
فعلى طريق ِّ
الحب
الحب..
َّ
إال من عيون عاشقة
ُ
ُ
أسرج أبجديات العبور ..إلى ُّ
الص ُدور
فمضيت
ِ
سوسنة ..وسيف
متأرجحًا ..مابين
ٍ
شيء أخاف عليه
لم يبق من
ٍ
غير تفتح األزهار باألسرار
في عصر الشجن
قد ال يكون الموت خاتمة أكيده
بل لن يكون الموت خاتمة أكيده
فالشعر يولد من دم الكلمات ..يرتكب القصيدة
ُّ
حر َّ
ويظل يغزل في المدىَّ ..
الص َدى
يلغي حدوده

حنين

يبكي..
وأبكي..
وال ٌ
ناي..
ُ
قصب..
وال
َّ
حتى انتبهــنـــــــــــــــــا ..وقد شف ْت لنـــــا الحجبُ
َ
لـــنــــــا زمنـــــــًا...
نبكي المرابـــــــــع إذ طابت
ٌ
ُ
ُ
..واللهو ..واللعب...
حيث الهوى رائق
َ
ُ
شغـــــــــــــف..
اللـــــــــذات في
ننتهــــب
أيـــام
ِ
ٍ
ّ
َّ
فال َ
ُ
التــعـــــــــــــــب
هـــــــــدنا
نمل ُ...وإن قــــد
ً
أحيــا حنيني ..صبابــــــــــات ٍ معللـــــــــــــــــــة...
ُ
طـــــــــــــــــرب..
شاد ..وال
بالذكريات وال ٍ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
الحان ..أين الكأس ،والحبب؟....
يا صاحب
ِ

مابين سوسنة وسيف
ُ
َ
ُ
المساء ..معلقًا كل المخاوف فوق قارعة الغياب
أفتتح
للح ِّب
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المنحة
ه�شام بن ال�شاوي  -المغرب
غرق قلبه في بحيرة من البهجة ،انتشلته من يوميات الحزن
القاتل ،الذي يدفعه إلى الصمت واالنطواء .تبدى هذا الصباح
ً
ً
متصالحا مع كل ما في الوجود ..الح له الجار الكهل ،منشغال بتدخين
سيجارته ،لم يبال بتجاهل الكهل تحيته هذه المرة ..لم يغضب:
ً
تعاليا ،لكنني
«ربما ألنني تجاهلته من قبل ،وأنا أمر من أمامه ...ليس
ً
ال أحب أن أكلم ً
أحدا حين أكون حزينا ،ثم إنني ال أستسيغ جلوسه-
وهو يدخن السجائر -أمام بيته طوال النهار ،كمراهقين كرسوا
أيامهم للتلصص».
ّ
في الطريق إلى محطة حافالت مدينة أزمور فك َر في ضحايا بلد
عربي اختار زعيمه أن يقصف شعبه بالمدافع والطائرات .هتف
لنفسه« :ال يمكن أن تخرج أي درهم خارج البلد ،أم تراك نسيت حين
فكرت في طبع كتابك األول في القاهرة ،وأبلغك موظف المصرف
أنه يتحتم عليك اتباع اجراءات عدة بيروقراطية ،سيطلبها منك
ً
المكتب الرئيس لوكالة تحويل األموال الشهيرة بالعاصمة .مهال..
إن هذا البلد ليس في حاجة إلى دراهمك ...وقد تالم ألن مواطنيك
في أمس الحاجة إليها ،وم��اذا عن موقف الدين؟ هل يمكن أن
تسعف منكوبين بأموال من يحاربون المسلمين بشتى الوسائل؟
رجاء ،ال تشغل بالك بهذه الترهات ،فمن يحس بمعاناتك اليومية،
ً
ً
وكئيبا؟ وما المانع ،حتى لو كان
رماديا
التي تجعلك ترى كل شيء
المال ً
حراما ..إنها  95000.00دوالر أمريكي».
ً
اختار المقعد المحاذي للشباك ،وانتبه م��رارا إلى أن الصغار
يتشاجرون بعضهم مع بعض للجلوس بالقرب من النافذة في
الحافالت والقطارات .انتشله من شروده صوت فتاة الحافلة ،وهي
تعلن تذمرها ،فانتبه إلى أن ربع ركاب الحافلة من المتسولين
والمتسوالت ،ولم يعرف سبب هجومهم على مدينته .تناهى إلى
مسامعه حديث امرأتين:
 جارتي ،أخذت منحتين ..هي وابنتها. ألن ابنتها تعمل في... ممكن ،لكن زوجها طلقها ،ألنه رفض أن تعمل فيه. هناك أشياء تروى ،عما يحدث هناك ...نسأل الله الستر.ّ
فكر في رواية يوسف القعيد« :يحدث في مصر اآلن» ،وفي
الحيلة التي اخترعها الطبيب لتوزيع الهبة األمريكية على فقراء
القرية ،وتحايل النساء وادعائهم الحمل بدس كرات من القماش
مواسيا« :الكل يتحايل على الكلً ،
ً
طبعا،
تحت ثيابهن ،وقال لنفسه
يحق لي أن أختلس من المبلغ ،ولو ألف دوالر .آه ،يا مفلس! أنت قنوع
ً
جدا .ربما ،سيطلبون منك وثائق لكل شيء ،فهؤالء ليسوا مغفلين.
إنهم أبناء البلد األقوى واألدهى في العالم .جاء في الرسالة أن
المنحة مخصصة لضحايا الحروب والفيضانات؛ أي المنكوبين ،وفي
بلدنا ال يوجد منكوبون ،والحمد لله ..ثمة فقراء وأناس يبحثون عن
بقايا األكل في حاويات األزبال ،كما في تلك الصورة التي رأيتها
في موقع التواصل االجتماعي الشهير ..في صفحة تطالب بإلغاء
مهرجان فني ،السيما في ظل ما تشهده األمة العربية ،وألنك لم
تكن على علم بما يحدث ،وجدت نفسك تبحث عن الخبر في أحد
المواقع المغربية ،وذهلت بعدد التعليقات الكبير .هناك فريق يؤيد
اإللغاء بدعوى تبذير األموال العامة في أشياء غير مجدية ،ويدعون
لتخصيص المبلغ المخصص للمهرجان في محاربة الفقر والبطالة،
وفريق آخر يرى أن الفكرة محاولة فرض عقلية قروسطوية وغسيل
مخ.
نعم ،هناك فقر وبؤس ،ومن يتحمسون للمهرجان ينعتون
المعارضين إلقامته بالرجعيين والمعقدين ،إنهم ال يبالون بما
تكابده األغلبية الساحقة .رجاء ،دعنا من السياسة ،أنت ال تهتم بها،
فلم تحشر أنفك ًفيها اآلن؟
ً
إقصائيا ،حاول أن تتقبل الرأي اآلخر ،وال تنس
ال تكن متطرفا
تلك الحكمة المغربية الشعبية ،التي تلخص هذه العالقة الجدلية
ّ
بين الجوع والغناء« :الكرش ملي كاتشبع تقول للرأس غني» .إذا،
األمر واضح ً
جدا .لو جرب أفراد الفريق الثاني لسعه الجوع وخواء
الجيب ،لما دافعوا باستماتة عن مهرجان يرى فيه البعض أنه تبذير
ألموال الشعب من أجل وصالت غناء مطربات يتلوين على الخشبة
شبه عاريات ،لكن المضحك أن بعضهم حاول أن يدافع عن الثقافة،
الحضارة ...مساكين ،ال يعرفون أن المثقف العربي يعيش في
بحبوحة «بؤس» ،وأن ال أحد يقرأ ...فعن أي حضارة يدافعون ،وعن
ً
عموما) المغربي منسي ،مهمل،
أي فن يدافعون ،والفنان (المبدع
محروم من أبسط األشياء؟».
***

في الحديقة العمومية ،من مقعده االسمنتي ،اختلس نظرة
ً
إلى المرأة الجالسة قبالته ..كانت عجوزا ،وعرف من التي تجلس إلى
جانبها أنهما تحترفان أقدم مهنة في التاريخ .لفت انتباهه بياض
ساقي العجوز ولمعانهما .عوت في داخله ذئاب مسعورة ،وعلت
شفتيه ابتسامة ساخرة ،وهو يتخيل من يقضين نصف أعمارهن
أمام المرآة ،عند رؤية ساقي ام��رأة ال وقت لديها لمتابعة برامج
التلفزيون النسائية.
لم ينتبه إلى الشاب المجاور له عند جلوسه ،فحانت منه نظرة
إلى الصحيفة ،وتلصص على خبر بالصفحة األولى ،بعد أن شده
العنوان« :واصل محتجون غاضبون على عملية توزيع هبة العاهل
السعودي التظاهر أمس (الجمعة) لليوم الثالث ،أمام المقاطعة
الثانية بمدينة أزمور؛ وأوضح مصدر حقوقي بالمدينة أن مطالب
المحتجين تحولت من المطالبة باالستفادة من المنحة التي بلغت
 3آالف درهم ،واالحتجاج على عملية التوزيع التي يقول المحتجون
إنها عرفت مجموعة من الخروقات ،إلى المطالبة بتنمية المدينة
التي ّ
عدوها مهمشة رغم قربها من العاصمة االقتصادية للمملكة».
توقف عن القراءة ،والح له شاب أوقف سيارته الفارهة بالقرب
من فتاة ،كانت بصحبة صديقتيها ،وهن ينتظرن الحافلة ،تحت ظل
شجرة .بدا له أسلوبه ً
ً
وبدويا ..فهو لم ير منذ حوالي سنوات
بليدا،
مثل هذا المشهد ،ربما ألنه ال يخرج مساء« :ما المانع من أن تصيد
كل يوم واحدة من العامالت؟ ...أليست فكرة ً إنشاء معمل أكثر
جدوى؟» .استسلم ألفكاره ،وتخيل نفسه مشرفا على مصنع ،وعند
ً
ساخرا من بخله ،ألنه ال يملك سيارة« :هذه
قدومه يعلق أحدهم
ليست أموالي ،ثم إن الضرائب وحدها قد ترميني خلف القضبان.
ال .ال ..البد من البحث عن مشروع مختلف ...لكن ،ال يمكن ،فهؤالء لن
يقبلوا أن تستبدلهم ،وسيحتاجون إلى الوثائق ..يا إلهي ،ما هذا
الوجع؟».
«وأشار المصدر ذاته إلى أن قوات األمن منعت مساء أول أمس
(الخميس) مسيرة احتجاجية ،كان المحتجون ينوون تنظيمها
في اتجاه منتجع مازاغان لالحتجاج على عملية توزيع هبة العاهل
السعودي ،وأض��اف أن المحتجين الغاضبين نظموا مسيرات
احتجاجية جابت جل الشوارع الرئيسة للمدينة ،واتجهت إلى
بلديتها والمقاطعة األولى ،قبل أن تتوجه إلى مقر شركة «الراديج»
المسؤولة عن توزيع الماء والكهرباء ،لالحتجاج على ما وصفوه بغالء
فواتير الماء والكهرباء بالمدينة.
ّ
وعد المصدر ذاته أن مطالب المحتجين من سكان المدينة
تحولت من الحصول على المنحة المالية إلى مطالب اجتماعية
ً
كثيرا
تتعلق بتوفير فرص الشغل لشباب المدينة ،الذين أكدوا أن
منهم يعاني البطالة رغم حصول كثير منهم على شهادات عليا.
وواص��ل المحتجون االعتصام صباح أمس (الجمعة) أم��ام مبنى
المقاطعة الثانية لمطالبة المسؤولين بإيجاد حلول جذرية للمشاكل
االجتماعية التي يعانيها سكان المدينة».
هل يمكن أن تجمع المتسولين وتشغلهم...؟ ليس مستبعداً
أن يتمردوا عليك ،بعد أن تلوح عليهم آث��ار النعمة ،ومن دون
شك ،سيكون هناك بعض المختلسين .ال بد أن تشرف على كل
شيء بنفسك ،وتعرف أين يصرف كل درهم .لكن ،من يثق في
المتسولين؟
المرأة ذات اللسان السليط ،التي تجعل كل أحقاد البشرية
تندلع في قلبك عند رؤيتها ،وقد سبق أن لمحتها تتشاجر مع ذلك
المقعد المسن في سوق مدينتك ،تطلب منه أن يبتعد عنها ،ربما
خشية أن يتعاطفوا مع إعاقته وشيخوخته البائسة ،ويتجاهلونها،
وهي الضخمة التي تتحرك بمشقة .قبيل توقف الحافلة ،وقبل أن
تنزل ،حاولت استجداء الركاب ،لكن لم يلتفت إليها أي أحد .لعلهم
سبق أن لمحوها في مدينتك ...اندهشت ،فلم تكن تعرف أنها
زمورية.
ها أنت تفكر في الجميع ،ولم تفكر حتى في نفسك..
على عجل ،رم��ى ج��ارك الجريدة في إهمال على الكرسي
االسمنتي ،حين لمح ذات الساقين الالمعين تغادر الحديقة،
وواصلت القراءة« :وأكد مصدر من السلطة المحلية أن باشا المدينة
بدأ داخل المقاطعة الثانية عملية استالم نسخ البطاقات الوطنية
لبعض المحتجين ،الذين يطالبون باالستفادة من المنح واإلعانات
المالية التي تشرف على توزيعها السلطات المحلية .وأضاف
المصدر ذاته أن عملية استالم نسخ البطاقات الوطنية تأتي من
أجل امتصاص غضب المحتجين ،والتخفيف من حالة االحتقان التي

عرفتها المدينة أول أمس (الخميس) التي عرفت تنظيم مسيرات
غاضبة بجل الشوارع الرئيسة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المسؤولين عن المدينة قرروا
تهدئة األوضاع ،وعدم استخدام القوة في التعامل من المتظاهرين
الغاضبين رغم اقتحامهم مبنى المقاطعة الثانية أكثر من مرة،
ً
مضيفا أن المشكل اجتماعي ،وسيتم البحث عن حل له عبر تسجيل
المواطنين الذين لم يكونوا مسجلين من قبل باللوائح التي تتوفر
سدى السلطة المحلية ،وسيتم االعتماد عليها في توزيع أي منح
مالية أو مساعدات اجتماعية في مختلف المناسبات.
وسبق لمصدر مسؤول من السلطة المحلية أن أكد لـ»الصباح»
أن عملية االستفادة من منحة العاهل السعودي تمت بطريقة
ً
اعتمادا على لوائح المعوزين المسجلين لدى المقاطعة ،وأكد
عادية،
ً
أن القيمة المالية المرتفعة للمساعدة جعلت أشخاصا غير معنيين
باالستفادة يريدون الحصول عليها بأي شكل.
واتهم المصدر ذاته عناصر لم يحدد هويتها بالتشويش
على عمل أجهزة السلطة المحلية بالمدينة ،ألنها لم يسمح لها
باالستفادة من الهبة».
***
هل تذكر حين أوهمت نفسك بالفوز ،وأنت تشارك في مسابقة
الهاتف الجوال ،وكانت الجائزة سيارة؟ قلت :ال بأس من المشاركة،
وفي حالة الفوز يمكنك بيعها ،فأنت ال تحتاج إليها ،وأنت عاطل
ً
تافها لفكرت في أن تستخدمها
عن العمل وعن الحياة .لو كنت
ً
لنزواتك ،كاآلخرين .بذرت ماال كثيرًا من أجل ال شيء ،ثمن الرسالة
القصيرة كان ً
غاليا ،وكانوا يجيدون نصب الكمائن ،فتجد نفسك
ً
مضطرا إلى أن تشحن الرصيد أمام السؤال البسيط ..إذا ،ما الفرق
بينهم وبين أولئك الذين يمارسون النصب واالحتيال على المسنجر
مدعين أنهم فتيات( :اشحن واعرض لك)؟...
بيد أن هذا ليس ً
قمارا ،هم أبلغوني أنهم اختاروني ،وطلبوا مني
ً
إرسال البيانات ،والبيانات المطلوبة عادية جدا .وقد أرسلتها إليهم،
وأنا أقرأ رسالة الكترونية يحذر فيها صاحبها ذوي المشاعر المرهفة
من مشاهدة الفيديو المرفق ،وتذكرت  -لحظتها  -المشهد الذي
صوب فيه رجل أمن مصري مسدسه نحو صدر مواطنه ،وبدم بارد
ً
أرداه قتيال.!!...
***
مساء ،أعدت قراءة الرسالة االلكترونية ،وانتبهت إلى أن صفراً
سقط سهوا .المبلغ الصحيح 950000.00 :دوالر أمريكي .وفطنت
إلى أن الرسالة ليست موجهة إليك شخصيًا عند عودتك ،وأنت
الخبير بمثل هذا األسلوب في المراسالت ،الذي لم يخدع من قبل
برسائل التسول /النصب االلكتروني ،لكن بؤسك ...هو السبب.
ّتبًا ،لم ُ
جئت إلى هذه الدنيا ،ولم يحدث كل هذا ومن أجل ماذا؟
ّ
ال شك أن الرسالة أرسلت إلى اآلالف ،وبالصيغة نفسها بشروهم
باختيار األمم المتحدة لهم ،وطلبوا منهم أن يعجلوا بطلب المبلغ.
بانفعالك الطازجّ ،
تحول الرسالة إلى صديقك المقرب ،مع كلمات
بذيئة ..مشفقا على غبائك المؤقت ،تفتح علبة بريد الكترونية أخرى،
وتجد الرسالة نفسها ،التي أهملتها من قبل ،بسبب ثورتك العمياء،
عندما فوجئت بوجود تركي في قائمة صديقتك ،وأنت تنقب في
ملف تعريفها ،فلعنت من ترجموا مسلسالتهم ،وتكتب لها« :هل
تبحثين عن فارس أحالم تركي؟ يا غبية ،هذا مجرد خنزير ،أتعتقدين
أن كل األتراك ،مثل من تشاهدينهم في مسلسالتهم التافهة؟!
إنهم أسوأ من الحثاالت العرب ،الذين ال يفكرون سوى بأعضائهم
التناسلية ،»...وأرسلت لها روابط ملفات تعريف الموجودات في
قائمة الكهل التركي ،ممن اخترن ً
صورا مخلة لآلداب العامة كصور
رمزية لهن« :لماذا كل العربيات متلهفات لمعرفة هؤالء الكالب
األت��راك ،وبعضهن موجودات في صفحات من يضع صورة (.)...
الكالب !».
تتحدث الرسالة عن الثورة بأحد البلدان العربية ،وألنك لم
تكن تتابع الفضائيات ،ألنك ال تهتم بالسياسة ،جازفت وشغلت
الفيديو ،على الرغم من تحذير صاحب المقطع ،لكنك لم تتحمل
ً
بشاعة أن ترى ً
شابا في عمر الورد محموال على كتف أحدهم ،يوضع
على السرير األبيض ،ويحيط به بعض األطباء ،ومن بين الحاضرين
من يصور بالهاتف الجوال ما يجري ،ورأيت أحدهم يشد شيئًا ملطخًا
بالدم بيده ،لم تحتمل مواصلة مشاهدة رأس الشاب ،وهي مفجرة.
ً
لم تجد سوى الدموع ،وأنت تسارع بغلق كل المتصفحات ..العنا
كل شيء ..كل شيء.
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َأ ْع ُب ُر َل ْيالً

الصندوق األخضر

�سليمان ال�سلمان
باألمس..
ِ
َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َْ
مضيت ِإلى لهف ِة نف ِسي
َ
ُ
الغصن
َر َجف
َّ
ٌ
جناح..
َو َرف
قلبيَ ..
دار إلى..
وفمي َ
طار إلى..
ْ
َ َ ُ َُ
قيت أل ْم ِل ُم َيأ ِسي
وب
...
الليل..
ُص ْب ٌح في واجهة
ِ
َ َ
َ
َ
َول ْي ِلي ..أ ْرخى َع ْين ْي ِه
َ
ارتاح بال ٍح ِّس..
َع َر ْف ُت َ«م َد َ
ائن َص َ
الح»

ُ
َ َ
ُ
تصلح ..كي ت ْست ْر ِج َع ق ْد ِسي
ال
ُُ ٌ َ ٌ َْ َ َ
الخ ّل ُ
الم ِّر
مالحة ..طعم
مدن ِ
َ ْ َ َّ َ
ََْ َ
ليب
من علقني فوق ص ٍ
ْ
ْ َ
َي ْع ِرف هذي ِاال ْس ِفن َجة..
ٌ
معصور فيها ُع ْم ِري.
َ
ل ْس ُت إلهًا..

َ
الثالث
كي أنهض في اليوم
ِ
ُ
أو َ
أرجع نحو المائد ِة الق ْد ِس َّي ِة..
َ
َ َّ ُ
َ
جوعي ال َي ْرضى ..أ ْن َي ْحتل ُركوعي
ٌَ
واقفة..
ساقي ِ
َ َْ َ
ُ
الطرقات أناشيد األر ِصف ِة
تكتب في
ِ
ْ َ
ِل َيق َرأ َها َم ْن َع َب ُروا.
َّ َ
ْ
السف ُر
وأنا ال ُيت ِع ُبني
َ ُُْ
ُي ْتع ُبني َ
اله ْج ُر ..ف َيأكل رأسي..
ِ ِ
ُ
َ
ت ْع ُب ُرني اللهفة

َ
ً
أ ْع ُب ُر ليال...
َ َْ ُ ْ
النائم
الحل ِم
عبر
ِ
ُ
قبل نهوضي..
ُْ
أنسى أنسي

أرفع كأسي
َ
ُ ُْ
ُ
َ
َ
حمل ن ْج َمت ُه َب ْي َن َّ
يدي
أدخل أفقًا ..أ ِ
ً
َ ُّ
أ ُحط فمي لؤلؤة..

ْ ٌَ
ُ
َّ
تحملها ِسل ِسلة في الن ْح ِر
ُ
َ
ينابيع جبال َّ
الص ْد ِر
أ ُد ُور
ِ
ُ
وأسأل:
ُ
كيف َي ُحول غدًا..
قلب َي َت َق َّل ُب في َ
ٌ
الج ْم ِر..؟!
َ َْ ْ
العرس..؟!!
أحالم
ف َيطل ُع َمز ُه َوًا ..في
ِ
ِ

ّ
الحي أبقى من الميت.
قطع الورثة فترة الحداد ،وجددوا الثياب جاهرين:
وغادروا الدار ،وعاينوا األمالك قائلين :خير ّ
البر عاجله.
ّ
واقتسموها كما وثق صاحبي في حياته ،وأشهد األشهاد ،لكنهم
اختلفوا حول محتوى الدار !.
ّ
واقترح ابنه الصغير الذي ّ
شب ،وظل في الدار ،إعطاء اإلناث من الميراث،
فعارضه إخوته ،واستخفوا به ،واتهموه بالتواطؤ معهن ،لنيل حصصهن
بثمن بخس.
فيما بعد
ٍ
ووصفهم باألنانية والطمع ومخالفة الشرع.
ّ
ووصفوه بأنه ال يرحم ،وال يترك الرحمة تنـزل ،والخروج على سنة اآلباء،
ّ
والحظ لألنثى في ْ
عرف الوادي.
فللذكر كل الحظوظ،
ّ
وزعموا بأنه بمكره صار أحب إلى أبيهم منهم ،وأنه كان عودًا أجرد،
والستئثاره بالبيادر والغالل صار سمينًا مثل كبش العيد ،ال ُيعرف طوله
من عرضه.
وزعم ّأن أباه رضي عنه ،وغضب عليهم ،فقد تأففوا منه ،ولم يصاحبوه
معروفًا ،وهجروه الهثين وراء أحالم أخطؤوا في تأويلها ،وحضروا تشييعه
ألجل التركة.
ّ
ّ
الفرقة التي ستحل باألسرة.
ومسؤولية
اإلثم
لهم
وحم
ِ
نقاشات حامية ،انتشر اللغط ،وعال الصياح ،وتطاير الرذاذ من
وبعد
ٍ
ّ
األفواه ،وحلت الضغينة ،ولم تشرق تباشير وفاق.
ولم يفلح العقالء في نزع فتيل الخالف ،فكان عميقًا منتشرًا كالسرطان،
عقبة أخرى ،ولم ينفع حسن النية وسالمة
فكلما أزاحوا عقبة ُجوبهوا بظهور ٍ
القصد.
بنحيب يمأل الوادي :ال نريد منكم سوى
ونشجت بناته بمرارة ،وقلن
ٍ
السالم والوداد.
ً
قالوا لهن :الباب يمرر جماال.
فتركن الدار.
ُ
وتالطم الخالف ،وتعالى بتحريض زوجات أبنائه  -الواحدة منهن تفتن
كلبوات شرسة ،تمزق فضائل الحياد ،ودعون
عشيرة  -فدخلن على الحلبة
ٍ
أزواجهن للثبات ،وقلن أمام المأل :الحي ال تقتله ّ
شدة.
ُ
ّ
وكن يعرفن دروبًا تخضع الرجال ،فقد خطون فيها مرارًا ،فأعلنت كل
واحدة منهن بأن ال ّ
يمسها زوجها إال إذا أخذ ما يشتهي ،ويريد ،فهو ليس
ولد الجارية وغيره ولد الست.
واحمرت عيونهم غضبًا صهر الروابط العائلية ،ورفعوا سقف التهديد
والوعيد ،وقالوا باإلجماع :العقدة التي ال تحلها الكلمات تحلها اللكمات.
وأقسموا بالطالق وتربة األجداد بأن يحرثوا جلد غريمهم بالسياط إن
ّ
مانع ،وإن مات سيلقون بجثته فطيسة إلى هوام الحماد ،ولو تشفع به
األولياء.
ٌ
وتباهوا بعددهم ،فهم عصبة قوية ،تكيد كيدًا ،وهو وحيد قليل الحيلة،
ّ
غض العظام.
مرحوم يا صاحبي ،فطموحات الورثة بإشادة القصور أنستهم ظالم
القبور ،فلم يستغفروا لك ،ويقرؤوا اآليات ،أو يوزعوا الصدقات ،ولو رأيت
ّ
مشهدهم ،وقد بلغوا أرذل الفكر ،لربطت رقابهم بحبل المشانق ،أو فضلت
الرقود في حفرتك ،كانوا في نظرك سباع فالة ،تبعد عن الوادي كل مكروه،
تتعارك على جيفة!.
فوجدتهم ثعالب زور
ُ
ّ
ّ
تصلبت وجوههم ،وقدت قسماتها من الحجر ،وتعاهدوا أن يطرحوا
أخاهم الصغير أرضًا ،ويخل لهم خير الدار!.
ّ
وهم الصغير بالمواجهة لوال أن أسر الخوف قلبه من العواقب الدامية،
ً
قتلهم ،إني أخاف الله.
فأطرق قليال ،وحوقل ،وقال :إن أرادوا قتلي ،ال أريد
ّ
ّ
ركن أمين،
وغلب التروي على
االنفعال ،وترك الدار بعد أن دثرني في ٍ
ُ
وكان بي ّ
حفيًا ،فأنا الصندوق األخضر للمرحوم ،الزمته عمرًا ،وورثني عن أبيه
وأبيه عن جده!.
ٌ
ٌ
ومصاب عظيم ،ألهب جوانحي ،فنـزفت
ورحيل المرحوم حدث جلل،
علي ،ويدًا دافئة تحرص ّ
عيناي دمعًا ،خسرت قلبًا ودودًا يحنو ّ
علي.
ّ
وتجهم وجهي ألمًا حين حضر ورثته من كل أنحاء ال��وادي ،وتباكوا،
ّ
وترحموا عليه ،ولبسوا السواد ,وأسرعوا في تحضير الجنازة متمتمين :إكرام
الميت دفنه.
موكب مهيب ،وأشاد بمناقبه ،والتمس له الجنة،
وشيعه الوادي في
ٍ
وآلله الصبر والسلوان.
ّ
ّ
خالفهم المفاجىء زاد فجيعتي ،فتخشبت أطرافي ،وتشنجت أعصابي.
ُ
كعاصفة ال ت ْبقي وال تذر ،وأباحوا مالم يكن مباحًا من قبل،
ودخلوا الدار
ٍ
ّ
ّ
مزقوا األستار ،وحطموا األشجار ،وقلبوا األحجار ،ونهبوا ما وقع بين أيديهم
محولين حوشها العامر بالمحبة واألزاهر إلى فوضى ودمار!.
ّ
فاتجه ابنه المولع بالخيول إلى المرابط واالسطبالت ،وبخفة عفريت فك

عمر احلمود
قيود الخيول المهداة لصاحبي من قبائل البادية ،وقد كان يحبها صاحبي،
ويعيد كلمات من الموروث عنها :إنها ميراث أبينا اسماعيلّ ،
وإن الخير في
ٍ
نواصيها.
سالالت أصيلة من الخيول
ويجزم بنقاوة دمها ،وعراقة نسبها العائد إلى
ٍ
الكحيالت ،رعت الكأل في ربوع نجد ،وفازت في مضامير السباق ،فذاع صيتها،
وتنافس عليها الفرسان في المشارق والمغارب.
بزهو ،وكأنه يمتطي مركبًا ملكيًا ،يجري في دروب المجد،
امتطى أفتاها ٍ
وساق أمامه قطيع األغنام العواس ،وقصد أسواقًا بعيدة تدفع بسخاء.
وكان ابنه البدين يحب المناسف والوالئم ،ويدمن الشراب ،ويقدمه
ُ
ذئب جائع جمع ما
لضيوفه من األعيان ،فاجتاح حجرة المؤونة ،وبنهم ٍ
إكرامًا ّ
ّ
فيها ،ومشط الدهاليز والزوايا المنسية ،وفتح المخابىء الدجية في قبو الدار،
ليعثر على خمور ُيشاع ّ
طعمها
بأن رائحتها تفور ،ونكهتها تغوي ،ليذوق
ٍ
ً
بجرعات عند المساء ،ويدعو الصحاب ،وينادم خليلة
المعتق ،وينتشي
ٍ
كظبية في واحة ،شهية ّ
غجرية ،طرية كوردة ّ
كخد تفاحة!.
فواحة ،رشيقة
ٍ
ٍ
لكنه وجد زيوتًا في الدنان ،فلعن اإلشاعات الكاذبة ،وشتم مروجيها !.
وعرف االبن الذي يعاشر التجار مكان الخزينة ،فانتزعها ،وهو يتصور
ّ
ً
بغنى يمتد إلى
وتمده
ما فيها من مجوهرات وأموال ّتحقق له األمنيات،
األحفاد ،ويفرش له مجالس تحف بها الجواري والغلمان ،فانفرجت أساريره،
ّ
شعر بأنه ملك العالم ونعيمه.
واستولى االبن الذي يجمع األشياء العتيقة على دالل القهوة الضاربة
القدم ،المتدرجة في الحجم والناضحة بالبن والهال وخناجر يمانية
في ِ
ّ
مرصعة وسيوف حجازية ّ
منمقة ،يتفاخر بها صاحبي أيام فتوته حين قهر
اللصوص والغزاة.
وبسط عربية
سجاد عجمي ،ونمارق فريدة،
وحمل األثاث الفاخر من
ٍ
ٍ
وتحف منـزلية تأخذ األلباب من تماثيل فضية ونحاسية
مشغولة يدويًا،
ٍ
لها قيمة تاريخية ،ولقى أثرية ومزهريات وثريات عابقة باللون والنور،
ولوحات فنية منمنمة لمواسم الحصاد وفرقة غناء شعبية تنقر على دفوف
ٍ
ً
موليا وصورة لعازف ربابة ،مسحها بإجالل ،وهو يحسب أرباحه الوفيرة منها.
ونسور وصقور نادرة ،أحكم
ووضع ابنه الصياد يده على الطيور من بالبل
ٍ
ّ
ّ
ثري يزور حوائج النهر المخضرة بالزل
إغالق أقفاصها ،واستعد لبيعها إلى ٍ
والطرفاء.
ُ
وبقيت في الدار مع جدران الفخار العارية ،وأرضية صفراء باردة ،تصفر

فيها الرياح ،وتمرح فيها األشباح.
ّ
ٌ
بحصن حافظ ،أو أني زائد عن الحاجة.
لم يقتربوا مني ،وكأني محمي
ٍ
حدثتهم بعتب ،لم يفقهوا قولي ،ولم ّ
يقدروا عتبي.
ٍ
ّ
ّ
وكأن صاحبي مات توًا في نوبته القلبية،
أذهلني ذلك ،وآلمني بقوة،
ياليتهم فتحوني ليعرفوا ما في أحشائي!.
ناديت حتى ّبح صوتي ،لم يلبوا ندائي.
ْ
فتكور ُت على نفسي
ومضوا بال اكتراث ،وراقبتهم بشجى حتى غابوا،
ّ
أقاوم العث والرطوبة وثقل الهموم ،وأنتظر مصيري الغامض.
تلصص الجار على الدار ،وغربل ركامها بعينيه ،فرآني وحيدًا كئيبًا ،رنا
ً
ّ
وبحذر مدروس
إلي متأمال وكأنه في صالة ،وداس بنعليه على حسن الجوار،
ٍ
ُ
تسلل قبل صياح ديكة الفجر ،وخطفني ،صرخت مستنجدًا ،ولم يسمع
صراخي!.
وفي خلو ٍة نفض الغبار عني ،فبدت نقوشي النافرة ،وكشف غطائي،
فظهرت محتوياتي ،وتألألت جديدة ناصعة ،وأمطرت عليه رضى ،أنبت في
صدره بهجة!.
ً
ً
قالوا :وجد ّ
في سجالت قديمة مغبرة وكتبًا قليلة مصفرة وفنون سحر
وتنجيم وأسرار.
وقالوا :وجد كتب علم وودين وتاريخ مع َدواة حبر وأقالم.
ّ
ْ
وتوقعوا ّ
في درر حكمة وفيض تعاليم وسفر وصايا.
وتوقعوا ّ
في بقايا كنـز يتحدى الفناء.
َ ُ
وكثرت األقاويل ،وزادت التوقعات.
ّ
فتوسعت رؤاه ،ونال النور والعمار ،ورفع رأسه
واشتغل الجار بما وجد،
يحلم بالذرا المقمرة ،وأسرف اإلخوة في اإلنفاق ،ففرغت ساللهم ،وغاصوا
في عتمة اإلفالس!.
وجعجعوا يلعنون العتمة ،ويلومون األقدار.
وعاد الصغير ،وجد ال��دار مهلهلة ،ينخرها الخراب ،ولم يجدني في
َ
ُ
أعمل البحث والسؤال ،ولم يهتد ّ
إلي ،وفوجئ بوقائع تطوى،
مكمني الالئذ،
ُ
وال تحكى!.
فصارت األرض رجراجة تحت قدميه ،لكنه لم يبـرك ،ويلعن الخراب ،أو
ينوح على األطالل ،بل تحركّ ،
ورمم المضافة ،وأضرم موقدها ،وغرس فسيلة
في صحن الدار.
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العدد «»1308

أوليس يصرع ِّتنينه األخير
جوزيف �أو كونور

« وسلك أوليس الدرب الصخري الصاعد عبر الغابة ,من الميناء نحو الجرف,
ً
متجها نحو المكان الذي حددته أثينا – ».....األوديسة -
نهارا ربيعيًا ً
كان ذلك ً
باردا؛ ماطرًاَ ,ر ِّيحًا ,وكانت الغابة تردد صخب األطفال
والعبيد.
كان أوليس في التاسعة والثالثين من العمر .وكانت صحته متردية .فقد
ازداد وزنه ،منذ زواجه ،زيادة تجاوزت كل حد ,واستنفدت رحالته كل قواه .وقد
ً
متجها نحو معبد الكاهن .لمع
شعر بالتعب بينما كان يشق طريقه وسط الغابة
برق في السماء البعيدة ،فبدأ المطر يضرب األرض فجأة شبيهًا بالتصفيق.
ً
كان أوليس ،طوال حياته تقريبا ً ,قد وطد يقينه بأنه لن يصبح أبًا مطلقا ،وفي
الحقيقة فإنه لم يكن يتمنى ذلك .وقد كان حين يأخذ البحارة ،في أثناء أسفاره
ً
البعيدة ،بالحديث عن أطفالهمّ ،
وحيدا فوق ظهر
يغير الموضوع .وعندما يكون
السفينة ,كان بصره يضيع في األفقً ,
إعصار
تماما مثل رأس الجؤجؤ عند مواجهة
ٍ
ما.
حدا لزواج والديه – الذين لم يكونا سعيدين ً
كانت اآللهة قد وضعت ً
معا
ً
أبدا – عندما كان أوليس ،في الثالثة عشر من عمره .وقد ظل أوليس ،حتى بعد
طالقهما ،موضوع خصوماتهما األكثر شدة ،وهي طريقة لإلبقاء على صلة ما ،ربما،
ألنه يندر أن يكون الزوجان متحدين ً
تماما إال في الخصومة .وقد كبر أوليس وهو
ّ
يعد الزواج مصيدة ،أو سجنًا ,وأن األطفال قضبانه.
لقد طاف عبر العالم ،بحثًا عن المغامرات ،كان يقول البعض ،بينما كان ذلك،
في حقيقة األمر ،لكي يجد الشجاعة للعودة إلى منزله .وقد تحتم أن يبلغ الثالثين
من العمرـ لكي يلتقي بشخص يزعزع يقينياته الثابتة .وكانت أثينا مرحة ،لطيفة،
وذكية .وألن كل شيء كان سواء ،فقد كانت تتمنى أن تكون سعيدة ،وأوليس
ً
ً
أشخاصا مثلها أثناء رحالته .في البداية ،كانت عالقتهما
نادرا ما كان صادف
افالطونية ،ثم أصبحت رومانسية .كان يستخدمان هرمس ،رسول األرباب ،لتبادل
ً
إرسال قصائدهما العاطفية .كانت أثينا أصغر سنا بعض الشيء ،وقد قدمت من
مكان آخر من الجمهورية .ولم يكن لهما أصدقاء مشتركون .وكان هذا كما لو أنه
انطالقة جديدة .فقد عانت من عالقة سابقة :حيث كانت ثمة الخيانة ،والخداع
واألسوأ من ذلك ،الوضاعة من طرف الرجل الذي لم يكف عن العودة إليها ,حتى
ً
واضحا أن حكايتهما لم يعد لها أي مستقبل.
عندما بات
ثم تعززت العالقات التي كانت توحد فيما بين أوليس وأثينا ،فقد صار يشعر
بالوحدة ً
بعيدا عنها .وحتى رفضه لوجود األوالد بدأ يتصدع على مدار هذه األشهر.
فالحب ،يعني اإليمان بأن كل اختالف هو وهمي .وكان يعرف أن أثينا كانت تريد
أن تصبح ّأمًا؛ وكان يعتقد أنها ستكون ًأما كاملة في دورها هذا ,وعلى أية حال،
كانت هذه فكرة مجردة ،كما كان يتخيلها قادرة على العزف على القيثارة لو كانت
اخترعت هذه اآللة ،أو على رعاية أشجار الزيتون إذا ما قامت بزرعها .وفي كل مرة
كانت تسأله إذا ما كان يرغب في تأسيس أسرة ،كان يجيب بال أدرية المبالية.
وحينما تزوجا ،نجح في إخفاء انزعاجه خلف الرغبة في تسليم األمر للرعاية اإللهية.
ً
شهرا من ذلك ،أخبرته أثينا بأنها حامل ،أذهله الخبر .وقد
بعد أربعة عشر
شعر ,خالل أيام عدة ,أنه يعوم في ضباب من بهجة مخدرة .وسرعان ما ستصبح
ً
تعقيدا .ولم يكن ذلك يعني أن حماسة األسبوع األول قد
مشاعره مع ذلك أشد
اختفت ،بل إن خلفها كان ًينمو شيء ما أشد قتامة :ذلك الحدس القديم بأن
الوضع سوف يأخذ منحى سيئا.
قررا أال يخبرا ً
أحدا باألمر لبعض الوقت ،لألسباب المألوفة :في حال حصول
مشكلة ما .كان الحمل أشبه بلعبة سرية لم يكن المشاركان فيها يعرفان جميع
ً
قواعدها .أحيانا ,كانت تقول إنه من الممتع أن تتعشى مع أصدقاء كانوا يجهلون
كل شيء ،أو أن نتنزه بكل بساطة وحيدين في الحقول أو في السوق ,تثيرنا فكرة
تقاسم األسرار .غير أن السر كان له فائدة أخرى بالنسبة ألوليس .إذا لم يخبرا ً
أحدا
ً
موجودا.
بشيء ،فإنه لن يكون
كان أوليس ً
ً
مخلصا وهذه تركيبة نادرة عند رجل .وحتى لو لم يكونا
جادا
الزوجين األكثر سعادة في العالم ،فإن ذلك أمر طبيعي .وفي كل مرة كان يحاول
فيها استذكار الكلمات التي قيلت يوم الزفاف كان خوفه يتالشى .بالتأكيد ,ربما
ً
قد يؤول زواجهما إلى اإلخفاق ،لكن َم ْن الذي كان بمستطاعه أن يكون واثقا من
المجازفة تشكل الرهان الرئيس للزواج:
العكس؟ من زاوية ما ،بدا له حينها أن
َّ
الوفاء بقسم اإلخالص أمام الناس .ومنذ أن كف عن االنشغال بطفولته التعسة,
شعر أنه وأثينا أخذا يتقاربان .فلم يخوضا نقاشات حامية حول المستقبل؛ باتا
ً
تصاعدا
يقبالنه بكل بساطة .وحينما كانا يصمتان ،فإن الصمت أخذ يبدو منذ اآلن
ً
ً
مريحا أكثر مما كان قبال .صارت خصوماتهما أقل .كانا ينامان .وقد خلص أوليس
ّ
إلى عد أسابيع الحمل األولى كبدايات لحياتهما الزوجية .وفي الوقت الحالي,
دائما ,ومهما يحصل ,فإنهما سيظالن دائما ً
سيظالن متحدين ً
معا ،حتى لو كانا
منفصلين.
ومع ذلك ،فلم يزل يجد صعوبة في التعبير عن مشاعره حيال أبوته القريبة.
ً
ربما ,كان يفكر أحيانا ,إنه لم يكن يعرفها .وعند زيارتهما للكاهن الذي كان أكد
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الحمل ،شعر بالتأثر ,لكنه لم يغرق في دموعه مثل كل رجل يحترم نفسه .وحينما
غادر وأثينا صامتين نحو العربة ,كان لديه انطباع بأن يافطة كانت معلقة فوق
رأسه وقد كتب عليها« :الجلف الذي لم يبك عند تلقيه الخبر».
في الوقت الحالي ,حان موعد زي��ارة معبد الكاهن ،عشية ذلك اليوم عند
المساء ،كان قد تخاصم مع أثينا ,وقد تبادال كلمات جارحة .وكان سيلزم بعض
الوقت لنسيان ذلك؛ كان قد وصفها بأنها ميدوزا دون قلب .ووصفته هي بأنه
ستير مثير للقرف .ال أحد سيقول لكم ً
أبدا الحقيقة حول الحمل :إنه كما لو تقذف
ً
حجرا وسط هدوء الحب؛ بعض الدوامات ستبدو ضارية.
في غرفة استقبال معبد الكاهن ،كانت أثينا تبدو مرهقة .كانت ترتشف
على مهل ً
قدحا من شراب اآللهة ،وبالكاد رمقته بنظرة حينما دخل .حولهما ،كان
يجلس أزواج ،وكانوا يطالعون بعض اللفائف ،ويتهامسون .كان الكاهن يعرض
أدوية ضد العقم ،وتعاويذ تسهل الحمل .بينما كان ينتظر على هذا النحو ,لم
يستطع أوليس منع نفسه من التفكير بأن الكثير من الناس كانوا سيدفعون كل
شيء لكي يكونوا محلهما .وتركته أثينا يمسك بيدها.
كانت مساعدة الكاهن ،وهي عجوز كريتية ،تعمل متعمدة أخذ وقتها ،بينما
ً
كانت تدندن إحدى التسابيح .كان صمتها ً
طافحا بالعذوبة ,وكان حضورها مهدئا.
ً
وكانت المباالتها بحد ذاتها مثيرة للطمأنينة ,تمنح شعورا بالخالص ,ألنها تعني
أن أشياء مشابهة كانت ستبدأ من جديد ماليين المرات ذاك الصباح؛ وأنه ليس
ثمة أعاجيب ،إال باألمل.
تمددت أثينا فوق السرير؛ وضعت المساعدة ،ببطء ،كرة من الكريستال فوق
ً
ً
مسرحيا .كانت
بطنها المتكورة ،كان أوليس يراقبها كما لو كان يشهد عرضا
بعض مالمح الجنين تظهر بوضوح عبر الكرة السحرية .ذراع ،عمود فقري ،وجه
ّ
لنسبح اآللهة ».كان
أبيض شبحي« .إنه صبي ،همست الكريتية .وبصحة جيدة,
المخلوق الصغير المعكوسة صورته في الكرة الزجاجية الكوكبية ال يشبه أيّ
شيء مما كان أوليس قد رآه أثناء رحالته .كائن قادم من مملكة سماوية بعيدة،
ً
روح سابيائية لم تخطر في خيال الشعراء الملحميين مطلقا .استدارة ،التف حول
نفسه .حرك عسلوج ذراعه .بيد أن أوليس لم يكن يشعر بأي شيء ,أي شيء على
اإلطالق ,فقط الشعور بالخجل ألنه لم يشعر بأي شيء .أحرقت المساعدة بعض
أعواد البخور ,ورددت تعويذة معينة .ما حصل بعد هو ما سيغير كل شيء.
بحركة آلية ،حركة شخص تدرب في مطبخ لزمن طويل ,أمسكت العجوز
ّ
الكريتية بساق شجرة جوز وهزتهُ .سمعت قرقعة خفيفة ،وبعض األص��داء
السائلة .انقضت لحظةّ .مرت عربة في الخارج .فجأة مألت خفقات قلب ابنه القاعة.
حدث عندئذ كما لو أن قلب أوليس توقف عن الخفقان .كما لو أن ً
رمحا من
الرغبة قد اخترقه .هذا النبض الخفيف ّ
الموقع الذي لم يكن يطلب شيئًا ،إال
أن يكون محبوبًا .لم يكن هناك شيء آخر غيره ،وتلك القابلية للجرح المؤلمة.
ً
ً
ً
مقدسا أكثر من أية
وصفه،
هو مألوف جدا ,ومع ذلك يبدو مقدسا بما ال يمكن ُ
موسيقى سمعت على مر العصور ،وأكثر من أي قسم أطلق فوق جبل األوليمب.
أوليس ،العاجز عن التعبير ,كان يستمع ,جالسًا ،بينما كانت البروق تبدو وكأنها
تدخل عبر نهاياته العصبية.
في تلك الليلة ,شاهد ً
حلما بالغ الكثافة لدرجة أن أيقظه :خيال طفله ،جسمه،
كيانه الجسدي عظامه ،عضالته ،جمجمته ،وأجهزته الداخلية ،قمران من سواد
مستحيل أخذا يصبحان شيئا فشيئا عينيه .كان طفله ينمو ،مثل برعم زهرة .كان
لدى أوليس االنطباع بأنه يرى ً
شبحا .كان هذا أحدها .كان هذا شبحه.
ً
كان يعتقد ،وهو البطل الشاب ،أنه لن يموت أبدا .اآلن فهم أنه يمكن أن
يموت .فكل والدة هي حياة جديدة ،لكنها عربون قابلية الموت .وهي تقول إن كل
شيء يمضي ،وأن الموجة التي دفعتك إلى مجد العالم سوف تقضي عليك فوق
ً
متمددا في الظلمة ،أن ذلك ال أهمية
الشاطىء في نهاية المطاف .ومع ذلك ،وجد،
له .فهذا هو ّ
سر الكائن البشري .هذا ال أهمية له .مخاوفنا ،هلعنا ،فشلنا ،جروحنا،
ّ
المضيعة ،إخفاقاتنا ,ال شيء من كل هذا ينبغي أن يؤثر بأكثر مما نتمنى،
عهودنا
ّ
َ
فقط حبنا هو الذي يهم بالقدر الذي يلزم ،وهذا الهم ينبغي أن نحتمله بفرح.
وقرر أن ابنه سيحظى بأب من هذا النوع .أب يمكنه أن يثق به ,وال يهم ما الذي
يخبئه له القدر ,أب سيحافظ على وعده الممكن :لن أتخلى عنك ً
أبدا ,سأظل إلى
جانبك حتى النهاية.
إلى جانبه ،تقلبت أثينا .سمع أصوات الليل .من منزل في الشارع المجاور كانت
ترتفع تأوهات عاشقين يمارسان الحب ،ونباح كلب متقطع .القول إن أوليس شعر
مصيبا ً
ً
تماما من وجهة نظر تقنية ،لكنه سيكون
حينئذ بهدوء عميق سيكون
ً
أيضا ً
بعيدا عن الواقع .إذا كان ثمة صفو يمكن أن يجتاز اإلدراك ،فقد عرف كيف
يكون ذلك .مع التذكر البسيط إليقاع قلب طفل ،ذلك الخفق اللطيف المستمر
المعلن أن الحياة تنتصر على الموت :يمكن للمرء عندها الخروج من كهف الماضي.
وحتى لو امحى هذا السالم من ذاكرته ,حتى لو تالشى ً
تماما ،إن الشعور به ولو
ً
مستلقيا
لمرة واحدة معجزة تكفي لحياة كاملة .وضع يده فوق بطن شريكته .وظل
في العتمة .بينما انحدرت بصمت دمعات من عينيه الرائعتين .وقد حلم بالسفن
وبالشهب.
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«جوليا» سترندبرغ  ..الصراع الطبقي من جديد
جوان جان
بعد تقديمه لعدد ال ب��أس ب��ه م��ن األعمال
المسرحية التي تعتمد على المشهدية وعنصر
الصورة ،يبدو أن المخرج المسرحي مانويل جيجي
قد استقر ولو مؤقتًا عند نوع آخر من العروض
المسرحية المعتمدة على عناصر المضمون ذي البعد
االجتماعي والحوار والحبكة والشخصية الدرامية
محكمة البناء؛ فبعد مسرحيته «بيت الدمية» التي
قدمها قبل أشهر ،وتقدم رؤية اجتماعية بحتة ،ها
هو يعود مجددًا إلى النمط نفسه من النصوص
االجتماعية عبر مسرحيته الجديدة «جوليا» للكاتب
السويدي أوغست سترندبرغ ،التي كتبها في العام
.1888
تقول المعلومات المتوفرة عن سترندبرغ أنه
ِولد في العام  1849لعائلة كبيرة العدد ومتوسطة
المستوى ال��م��ادي ،وك��ان��ت أم��ه تعمل خادمة،
وتوفيت وهو مازال في سن المراهقة ،األمر الذي
انعكس توترًا في عالقته مع والده ،الذي سرعان
ما تزوج ،مما خلق لدى سترندبرغ حالة من التمرد
والثورة على الواقع.
انتسب سترندبرغ في العام  1867إلى الجامعة
ّ
الطب؛ إال أنه لم يكمل دراسته ألسباب
لدراسة
اقتصادية ،فترك الجامعة وعمل في الصحافة.
َّ
بعد اطالعه على مؤلفات شكسبير وغوته
وإبسن خاض سترندبرغ غمار الكتابة اإلبداعية،
فبدأ بكتابة النصوص المسرحية ذات الفصل
الواحد ،وكانت باكورة مسرحياته عام  1872وهي
مسرحية «أولوف المعلم» ،وهي تتحدث عن الثورة
السياسية واإلص�لاح الديني في القرن السادس
عشر ،لكن البعض يرى أنها تتكلم عن سترندبرغ
ذاته في بحثه عن الحقيقة والتناغم مع الذات في
وجه الوهم والتناقض ،وهذه المسرحية بسبب ما
تحمله من إشكاليات لم ُت َ
عرض إال بعد عشرة أعوام
من كتابتها.
يشير النقاد إلى أنه كان للمرأة دور كبير في
حياة سترندبرغ وإنجازاته اإلبداعية؛ حيث تزوج من
فنانة فنلندية ،ومن ثم من صحفية نمساوية ،ثم من
فنانة نرويجية ..وبناء على هذا االشتباك االجتماعي
في حياته كتب نصوصًا مسرحية اجتماعية عدة
كـ «األب» التي تتحدث عن خالف بين أبوين حول
تربية األطفال ،و»الرفاق» التي تتحدث عن صراع
أفكار بين زوجين ،و»اآلنسة جوليا» التي ّ
تعد من
ً
أكثر مسرحياته شهرة وأكثرها عرضًا على خشبات
المسارح ،باإلضافة إلى «المدينون» و»رقصة الموت».

ّ
عبر سترندبرغ في أعماله عن غضبه على كل من
يقفون في وجه التطور االجتماعي واالقتصادي؛
فكانت أعماله عبارة عن نقد الذع للوضع الراهن..
وبسبب أفكاره االنتقادية حوكم بتهمة التجديف
ونال البراءة ،وعلى إثر ذلك كتب سيرته الذاتية
التي جاءت بعنوان «ابن الخادمة» في خمسة أجزاء،
حلل فيها مراحل حياته اعتمادًا على النظريات
السائدة في علم النفس.
وك��ت��ب س��ت��رن��دب��رغ ال��ع��دي��د م��ن النصوص
المسرحية التاريخية التي استمد وقائعها من
أحداث تاريخية ،منها مسرحية «غوستاف فاسا»
ومسرحية «الطريق الكبيرة».
أما فيما يتعلق بمسرحية «جوليا» التي قدمها
المسرح القومي مؤخرًا بإخراج مانويل جيجي؛ فهي
عبارة عن لحظات ص��دق ّ
تعبر فيها شخصيات
المسرحية ال��ث�لاث ع ّ��م��ا يخالجها م��ن مشاعر
وأحاسيس وطموحات ِّ
تحرض حاضرها ،وتحاول
َ
رسم مستقبلها ،فالفتاة جوليا ابنة اإلقطاعي الثري
الذي يوفر البنته جميع متطلباتها بفضل الثروة
الهائلة التي يمتلكها ،وصلت إلى مرحلة من البذخ
لم تعد تدري فيها ما الذي يمكن أن تفعله في
حياتها الفارغة إال من الرقص والسهر واللهو ،وربما
ِب َع ْد أن الخادم جان هو الرجل شبه الوحيد في
ً
ْ
فتعاملت
محيطها ،فقد كان هدفًا سهال للهوها،
معه وكأنه جزء من مفردات المكان ال بوصفه إنسانًا
ذا كيان مستقل عما يملكه والدها ،لكن هذا اللهو
ً
ينقلب وب��اال عليها عندما تحين لحظة الحقيقة
المرة ،الحقيقة التي تقول إنها ّ
ّ
ضحت بكل شيء من
ً
أجل الفوز بوهم أو سراب ،رسمه لها جان مستغال
الفراغ الذي تحياه على الصعيد االجتماعي ،والفراغ
الفكري ال��ذي ّ
يوجه تصرفاتها ،وخطواتها غير
المدروسة والخارجة عن أي منطق أو دراسة صحيحة
لكل ما يمكن أن يترتب على تصرفاتها وهي ابنة
الرجل البارز اجتماعيًا.
وعلى الرغم من كل النفوذ الذي تتمتع به؛ إال أن
بعض الحقائق تأتي لتميط اللثام عن واقعها غير
المثالي؛ فهي على الرغم من الثروة التي يمتلكها
والدها؛ إال أنها ال تمتلك على الصعيد العملي
شيئًا منها ،لذلك نراها تفاجئ الخادم الذي أقنعها
بالهرب معه إلى بلد آخر والقيام هناك بنشاط
تجاري يعتمد على ما يمكن أن تقتنصه من والدها
خفية ،بأنها ال تملك شيئًا من هذه الثروة بإمكانها
أن تتصرف به.
جوليا نموذج للفتاة التي حصلت على كل
ش��يء ،لكنها في لحظة من اللحظات ق��ررت أن
تتخلى عنه بهدف تغيير نمط الحياة ال أكثر ،لكن
الظرف القائم يكون أقوى من إرادتها ،كما أن ما

أوغست سترندبرغ

مانويل جيجي

عهدته من نعومة العيش ال يمكن أن تستغني عنه مجال ألي تغيير في المعادلة القائمةَ ،
ومن يعمد
ً
بسهولة ،فتعود –راضخة -إلى جذورها الطبقية ،إلى التغيير حتى ولو من باب التجريب فعليه أن
ً
قانعة بما رسمه َ
ّ
يتحمل النتائج كاملة ،وهو ما بدا جليًا في انهيار
القدر لها من مصير ستتغير
ّ
تطلعات جوليا وطموحات جان أمام جدار الواقع
معالمه بالتأكيد نتيجة ورطتها مع خادمها.
أما الخادم جان فهو نموذج مماثل لكن من الصلب.
ع��م��ل ال��م��خ��رج ع��ل��ى ن��ق��ل ه���ذه ال��ع�لاق��ات
الوجه اآلخر للعملة ،فهو اإلنسان المنتمي إلى طبقة
الخدم ،لكنه الطامح بأن ّ
يغير واقعه إلى واقع أفضل االجتماعية المتشابكة بكل دقة ،محافظًا على روح
ّ
التطلع بعيدًا نحو مكان آخر ّ
يؤمن له العيش النص والمكان والزمان من خالل اختياره لديكور
عبر
ً
بكرامة بالدرجة األولى ،وصوال إلى مرحلة الثراء التي غاية في البساطة واإليحاء.
لكن رهان المخرج األكبر كان على الفنانين
تظل حتى اللحظات األخيرة تداعب خياله.
جان رجل ال يمكن أن يرضى يومًا عن واقعه ،الثالثة الذين ّ
جسدوا الشخصيات ،فقد كانت
لكنه لم يمتلك بعد الوسائل الالزمة لتغيير هذا فيحاء أبو حامد التي ّ
جسدت شخصية جوليا في
ّ
الواقع ،وحينما أتته الفرصة حاول استغاللها بكل أفضل حاالتها ،وهي الممثلة التي طالما تميزت
ما أوتي من قوة وقدرة على الفعلّ ،
لكن هذه القدرة بتقديم الشخصيات الصعبة مسرحيًا ،إذ عملت
بقيت محدودة الرتباطها العضوي بالعامل المادي ،أبو حامد على إب��راز ذاك العنفوان األج��وف الذي
إضافة إلى عامل الخوف األبدي الذي يميز عالقة تتمتع به جوليا ،وفي الوقت نفسه رأينا الشخصية
الخادم ّ
من خالل الممثلة وتتعرض النهيارات متتالية
بسيده.
وتبقى الشخصية الثالثة المتمثلة بالخادمة نقلتها من أقصى حاالت القوة إلى منتهى درجات
كريستين التي تبدو أكثر الشخصيات توازنًا الضعف ..هذه الحاالت المتباينة تمكنت فيحاء
مستخدمة جسدها ونبرة
لقناعتها بواقعها
وقدرتها على التأقلم معه وعدم أبو حامد من ترجمتها ّ
وجود رغبة لديها بأن ّ
تبدل جلدها ،لذلك كانت صوتها وتعابير وجهها ورفة عينيها وكل ما كان
هي الوحيدة في ختام المسرحية التي لم تخسر بإمكانها أن تستخدمه ،وهي الممثلة التي تعرف
شيئًا ،وبقيت محافظة على مكتسباتها المحدودة ،كيف تستخدم جرأتها في تقديم الشخصية
بأبعادها كافة ..كما ّ
تميز الفنان جهاد عبيد بدور
مع اإلشارة إلى أن المحرك األول لسلوكها هو حبها
ّ
جان ،وتمكن من تصوير الشخصية في طموحها
لجان.
ّ
شك فيه أن العمل في النهاية ال ينحاز وسعيها نحو بلوغ هدفها ،كما برزت الفنانة رائفة
مما ال
إلى طرف ضد الطرف اآلخر ،فالطرفان بنظر العمل أحمد بدور كريستين؛ حيث أسبغت الفنانة أحمد
مدانان بالدرجة نفسها ،ألنهما حاوال الخروج من هدوءًا ورصانة على الشخصية ،وأعطتها حضورها
الدائرة المرسومة لهما اجتماعيًا وطبقيًا ،حيث ال الالفت مع أنها كشخصية درامية أقل غنى من
الشخصيتين الشريكتين على خشبة المسرح.
جوليا
تأليف :أوغست سترندبرغ.
إخراج :مانويل جيجي.
الممثلون :فيحاء أبو حامد-جهاد عبيد-
رائفة أحمد.
مخرج مساعد :عماد جلول.
مساعد المخرج :منصور نصر.
تصميم الديكور :نعمان جود.
تصميم اإلضاءة :نصر الله سفر.
التأليف الموسيقي واألهازيج :ماجد
بطرس.
تصميم األزياء والمكياج :ستيال خليل.
تصميم اإلعالن :زهير العربي.
تصميم الحركة :ماهر أبو مرة.
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رحيل من الداخل  ..رواية جريئة فاشلة /تتمة/
المتزوجة واألم ،وال يبدو الصراع جليًا في أعماقها
ألنها سقطت منذ الوهلة األولى بحب عصام من
دون أن تحسب حسابًا لعواقب فعلتها؛ فالصراع
ضعيف ،والرواية يسودها لون من الوعظ الخلقي
والتقرير المباشر ،ولم تنجح الكاتبة في وضع
القارئ أمام سؤال كبير تجيب عنه الرواية ،فهو
يكتشف من حجج عصام منذ أول فصل في
الرواية ومن تعليقاته أنه طالب جنس وليس
أمير أحالم وحبيب نفس.
والحوار ضعيف ال يرقى إلى مستوى التحليل
ّ
الذكي ،ولم تقنعنا الكاتبة بإهمال زوج
النفسي
ّ
«فرح» لها؛ بل بدت لنا «فرح» شخصية متهورة،
فاقدة لمقومات المرأة المكتملة الناضجة ،إن
دوافعها ليست مسوغة من ال��خ��ارج؛ أي من
تصرفات زوج��ه��ا؛ ب��ل م��ن داخ��ل شخصيتها
المنحلة رغم ادعائها العفة ،فهي تجلس أمام
المرآة ساعات ،وتبدل فساتينها لتختار منها

ما يرضي حبيبها ،وتحب تبديل أث��اث البيت تزوجت والدها الشرقي ،ومات األب فعانت األم
لتبدو أكثر إثارة في عينيهّ ،
وتنوع من تسريحة من استبداد العم أخي زوجها ،ونشأت «فرح» بعد
شعرها ،إنها امرأة مستهترة وسلوكها ال يتفق وفاة أمها في بيت عمها ،فلم تنس األم أسرتها
مع تمنعها المزعوم؛ إذ ال يعقل أن تزور عصامًا ولم ّ
يعوض تعاستها ما كان يقدمه العم لها
ً
في بيته وترافقه ليال ،ثم تطالب بصداقة بريئة .من مالبس وألعاب ونفقات ،وك��ان باستطاعة
وتجيد الكاتبة مالحظة الجزئيات الحياتية الكاتبة أن تبسط أثر هذه األم األجنبية في
ّ
بحس ال��م��رأة ،وه��ذا الجانب يمتاز به األدب تنشئة ابنتها ،وما عانته بعد وفاتها عبر مراحل
النسوي؛ إال أنها تفصيالت تثقل جسد الرواية الرواية.
واعتمدت الكاتبة السرد المباشر بلسان
بما هو خارج عنها ،إنها أقرب إلى دردشات النساء
في مجالسهن الخاصة ،من دون اصطفاء للوقائع ،البطلة ،وهو سرد يقطعه الوصف الموجز أو
ّ
الحوار ،غير أنه سرد ال يتلون بالخيال وال تتجلى
وتكثيف للمادة الروائية.
فال تفرق بين رسم الواقع واختيار ما هو من خالله الثقافة ،إنه حديث امرأة عادية تحكي
قصة حياة.
مالئم منه لعملها الروائي.
وق��د تملك الكاتبة نفسًا روائيًا متدفقًا،
وهي حين تحاول أن تربط بين تصرف البطلة
«فرح» وماضيها ،ال تنجح في ذلك ،ألن الكاتبة وموهبة ملحوظة في كتابة القصة تحتاج إلى
ابتسرت ماضي البطلة ،وأش���ارت في سطور تشذيب ،وم��ن الخير لها أن تقرأ للروائيين
وبأسلوب تقريري إلى أنها ابنة امرأة فرنسية المتمرسين قبل أن تنطلق من فراغ ،فالموهبة

وحدها ال تصنع قصاصًا أو روائيًا ،وللفن الروائي
تقنياته التي إن لم يملكها الكاتب ذهبت
جهوده ُسدى ،وال سيما في عصرنا اليوم ،بعد
أن قطعت الرواية أشواطًا ،فتنوعت اتجاهاتها
وأساليبها وأنواعها.
تتضمن رواي���ة «رح��ي��ل م��ن ال��داخ��ل» في
طياتها حلمًا كبيرًا ،حلم البطلة في أن تمارس
إنسانيتها المفقودة ،وأن تعيش وتمارس
الحب ،وتطفئ جمود حياتها المستقرة ،ورغبة
مكبوتة نجدها عند بعض النساء المتزوجات
اللواتي كن يحسبن الزواج الجنة الموعودة فإذا
هو صحراء قاتلة .غير أن الكاتبة لم تستطع أن
تجيب عن السؤال الكبير :كيف أحيا إنسانيتي
في إطار حياتي الزوجية؟ أو كيف توفق المرأة
بين ُمثل الزواج وإنسانيتها المتعطشة؟! وهو
موضوع جدير برواية إن أحسن الكاتب تقديمه
بنجاح.

مشول ينوس بين الحقيقة والوهم / ..تتمة/
القاص أحمد
ّ
المستقبل.
َّ
المرأة في القصة ماهي إال رمز للتعبير عن
رغباته المفقودة ،يحاول أن يمسك أصابعها؛ إال
أنها تضيع في زحمة األضواء والالفتات .فالصدر
يركض على جباله طارق بن زياد ،إنها حلمه في
وطن يمتد من الماء إلى الماء أكثر قدرة على الحضور
واالستمرار والعطاء.
وفي قصة (الجثة) المساء أفعى تطارد آخر
خيوط الذاكرة ،والكتب والروايات تتحول أمام عينيه
إلى أجسام وأشياء متحركة ،وحين يئس والده من
تصرفاته ،ذهب به إلى الطبيب ،ثم فوجئ بأن
َّ
حينئذ
الطبيب كان بيطريًا ،إال أنه حاول معالجته،
ٍ
قرر الفرار ووجد في الفراش مالذه إلخفاء جثته بين
ثناياه .ويبدو للوهلة األولى من قراءة القصة البحث
عن المرأة التي هجرت محبوبها وفقدت مشاعرها
وإحساسها تجاهه ،فأصبحت كالجثة الفاقدة للروح
والمشاعر واألحاسيس.
لكن يتبين لنا في ثناء قراءتنا للقصة وما
فيها من وص��ف للجثة ،ب��أن الجثة هي الوطن
بالمفهوم المجازي ،حيث يحدد القاص لونها
وشكلها ومالمحها؛ تطوق المياه خصرها من الماء
إلى الماء ،ساقاها شجر الحور على أطراف الفرات،
وتسير خلفها القرى والمدن والشوارع ،رائحتها
مميزة يختلط فيها فلفل اليمن وفستق حلب ،يجد
مالمحها في األض��واء المشتعلة في عيد الميالد
وقناديل رأس السنة ،وكانت تغيب وتختفي
ويالحق رائحتها المنتشرة في الشوارع واألنجم
واألس��ه��م المضاءة ،يجد مالمحها في المكان
الهادئ المقابل للحديثة العامة (ساج) تمسح عيناه
زجاج الكافتيريا ،يرى الجثة تقابل جثة أخرى؛ إنه
التقابل والتناظر للذكورة واألنوثة ،الرجل والمرأة
والتفسخ للجثة الممتد من الماء إلى الماء ،إلى أن
الجثة كانت في كل مرة تغير شكلها وشعرها
َّ
ولون عينيها ،إال أن الرائحة التي تنز من خاليا
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

الشجر والطرقات واألرض تدل عليها ،تنساب من
مياه األنهار وترشح من الجدران الحجرية ،وتزداد
انتشارًا مع الهواء البارد الجاف ،ويبدأ الصراخ عن
الجثة والرائحة واألماكن والقرى ،إال أن الجثة كانت
في داخلنا تنمو وتكبر ،الرائحة هي خاليانا ،وحين
ارتفع صراخه كثيرًا ،كانت أمه ترفع اللحاف عنه
وصوتها ومالمحها تحجب األصوات القاتلة.
تناول القاص أحمد مشول في س��رده قصة
الجثة الحديث عن المجتمع من الناحية السلبية،
وب��رع في تصوير ذلك الواقع المفعم بالمفارقة
َّ
والتخلف ،فالطبيب كان بيطريًا ،إال أنه يستطيع
معالجة األرواح المتمردة على واق��ع��ه��ا ،تلك
الشخصية التي تدعي معرفتها بكل شيء؛ إال أنها
في الواقع ال تعرف شيئًا ،وال تستطيع الكشف
عن آليات التخلف وطرقه وأساليبه .فالمرأة /الجثة
تعبير عن التفسخ العام في البنية االقتصادية
والسياسية واالجتماعية العربية ،الجثة التي
تتفسخ في الهواء الطلق وتمنح رائحتها النتنة
للطرق واألشجار والشوارع ووج��وه العابرين ،مما
انعكس سلبًا على المجتمع وتطوراته.
ولم يتناول القاص أحمد مشول بعض الجوانب
اإليجابية في ذلك المجتمع من ع��ادات وتقاليد
وثقافات اجتماعية ودينية لها دور بناء في
َّ
تكوين المجتمع ،إال أنه في محاولته إعادة الصور
والشخصيات واألشياء األكثر تأثيرًا في تقدم
المجتمع ،يشكل انحيازًا منه للجوانب المشرقة
والمضيئة في بنية الوطن .وإن كان قد عبر عن
واقع المجتمع اجتماعيًا وفكريًا وجغرافيًا ،بحالة
التفسخ واالنحالل ،وهذا ما يتالءم مع الواقع الراهن
للمجتمعات العربية.
وف��ي قصة (ال��ح��ري��ق) البيوت المهملة في
خاصرة المدينة تئن من وط��أة الطرق الترابية،
ويرصد القاص أحمد مشول في (الحريق) البيوت
المهملة في الكروم الشرقية في مدينة حلب؛
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.

وحيث نتعرف إلى كرم الطحان والميسر والمدرسة
االبتدائية واألص��دق��اء (مصطفى – غسان) كما
نتعرف على مالمح ال��ب��ؤس؛ فالفراش تلتصق
بقاياه بأرض الغرفة ،وتفوح من ثناياه آثار السنين،
واللحاف ال يستر ما تبقى من جسده النحيل،
وحين بدأت الشخصية الرئيسة البحث عن الدفء،
وتشعل أعواد الثقاب ،كانت النار قد بدأت تأكل
األشياء المحيطة ،وبدأ يراقب النار ويركض وسط
النيران المشتعلة ،فالمفارقة هي مابين اشتعال
النار في األشياء ،والشعور بالدفء للمرة األولى في
هذا الصقيع الحياتي ،وحين بدأت النيران تتسرب
إلى خالياه ،أفاق مذعورًا ،وهو يصرخ بكل رغباته:
حريق ،حريق ،حريق.
إن ال��ق��اص أحمد مشول ف��ي قصة الحريق
يكشف واقع البيئة المحلية وبؤسها؛ هذه البيئة
التي تنتشر على أطراف المدن مثل الوباء وتعاني
من الفقر والجوع والتخلف ،ألن االهتمام المتزايد
ف��ي م��راك��ز ال��م��دن يفقد ه��ذه األح��ي��اء البائسة
حقها في الحياة؛ فتبدو مهملة ،وتفتقد لألشياء
الضرورية.
وفي تعبير القاص أحمد مشول عن الشخصية
يكشف عريها الداخلي والخارجي ،ويعبر عن
المستويات الخارجية ،ويعبر عن المستويات
االجتماعية لألحياء الشعبية التي تحتاج إلى
الدفء االجتماعي بغية إعادة التوازن في البنية
االجتماعية العامة.
وفي قصة (الفراشة) الذكريات حبل غسيل
تعلق عليه األطياف المتناثرة في أرض خصبة
للوهم والحزن والفرح المفقود وعند ناصية أحالمه
يجد صورتها تركض مثل غزال يفتش عن صياد
يعشق الصيد ويكره القتل ،ويعبر القاص أحمد
مشول عن حالة العشق ،ألن هيام صورة عناقيد
من عنب هام بها ،وراح في الليل يركض من الجوع
بين حقولها أول م��رة يالمس تضاريس الشبق

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

E-mail : aru@tarassul.sy

المخملي ،وألول مرة يكتشف بأن كلماته تلوث
األوراق البيضاء؛ حيث يقول (نركض مثل األطفال
ونغني مثلهم ،وحين يأتي المساء تنامين وحدك
على السرير).
وينتظر العاشق حبيبته وقلبه مثل قنبلة
انشطارية توشك على االنفجار ،وحين وقف غسان
يراقب فراشته ،يضع قلبه على الرسالة األول��ى،
تتغير مالمحه ما بين اللحظة واألخرى ،ولم يستطع
أن يحرر أصابعه من الرسالة العالقة بين أنامله مثل
الحجر ،وكان كلما اقترب منها خطوة وحاذاها يزداد
قلقها خطوات ،وحين اقترب منها بدأت أصابعه
تتلمس بقايا الكلمات في الورقة المطوية مثل
ً
مساء،
حياته .قال لها( صباح الخير) وكان الوقت
وح��اول أن يتكلم ،وكانت الكلمات تركض على
شفتيه بعيدًا بعيدًا ،وحين عاد إلى البيت حاول
أن يعطي لذاكرته حرية المكاشفة في لحظة
تنعدم فيها حرية األشياء ،وحين فقدها نهائيًا
وجد الحزن يؤسس مملكته في صحراء روحه مع أول
زهرة اقتربت أصابعه من بتالتها ،وأغمض الحزن ما
تبقى من أوراقها.
إن القاص أحمد مشول يعيد للحب بهاءه
وشفافيته األولى ،حيث براءة األشخاص واألشياء
وال��م��وج��ودات ،إنها لحظة ال��ف��رح التي تفاجئ
الشخصية عند مرحلة من مراحل نموها ،وتبدأ
الكلمات بالنمو على األوراق البيضاء ،تبحث عن
مالمح اآلخر ورغباته ومشاعره الدافئة ،وفي لحظة
اقترابه منها تقترب األي��دي األخ��رى لتترك على
جدران الروح مساحة من القلق والحزن ،وقد استطاع
القاص أحمد مشول في (ال��ف��راش��ة) أن يجعل
المشاعر تطير في فضاء واسع من الحب وحرية
التعبير.

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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أزمة مياه حوض النيل واألصابع اإلسرائيلية لعصام شروف
ضمن سلسلة الدراسات التي يصدرها
اتحاد الكتاب العرب صدر لألديب الباحث
عصام شروف كتاب «أزمة مياه حوض النيل
واألصابع اإلسرائيلية».
ويبحث على نحو مفصل المسألة
المائية في دول حوض النيل بالنظر إلى
العالقة االرتباطية الطردية القائمة بين
محدودية الموارد المائية والصراع الدولي
ف��ي ح��وض النيل م��ع تشريح متغيرات
الصراع المائي الدولي القائمة والمحتملة
بين دول الحوض.
سعى هذا الكتاب إلى دراسة الموارد
المائية واستخداماتها في دول حوض
النيل ون��ق��اط االخ��ت�لاف وال��م��واق��ف من
االتفاقيات الدولية ومشاريع تنمية الموارد
المائية كما عرج على مشكلة شح المياه
وتلوثها في مياه حوض النهر.
ويتميز الكتاب باستناده لمداخل علمية

متعددة لعل من أبرزها المدخل القانوني
في تناول المسألة المائية والذي يستعرض

القواعد العامة التي يقرها القانون الدولي
العام حول األس��س القانونية الستخدام
مياه األنهار الدولية واستغاللها.
ينقسم الكتاب إل��ى خمسة فصول
تناولت بالتحليل والدراسة مختلف أبعاد
المسألة المائية بين دول حوض النيل من
حيث الصراع ومجاالته ودور القوى الخارجية
المؤثرة فيه وآليات حله واحتوائه لتقديم
مادة معرفية جغرافية اقتصادية قانونية
سياسية ح��ول مياه ح��وض نهر النيل.
وهي على درجة عالية من األهمية بالنسبة
للمهتمين والدارسين والباحثين في مجال
إدارة ش��ؤون المياه والسيما المهتمين
ً
بدراسة مياه الحوض وصوال إلى جملة من
االستنتاجات والمقترحات ويرفق الكتاب
مالحق طبقية خاصة باستخدام مياه األنهار
الدولية.
الكتاب  465صفحة من القطع الكبير

علي الشاويش

األدب المقارن

ومرآتي السماء

المنهج والمنظور
ص���������در ك����ت����اب
ج��دي��د ل��ل��دك��ت��ور ف��ؤاد
ع��ب��د المطلب بعنوان
«األدب المقارن المنهج
والمنظور» ترجمة ضمن
سلسلة في النقد األدبي
 2011عن وزارة الثقافة
الهيئة العامة السورية
ل��ل��ك��ت��اب :وال��ك��ت��اب
للكاتبين ن��ي��وت��ن ب.
ستالكنخت ـ هورست
فرنز.
يضم الكتاب بين
دف��ت��ي��ه اث���ن���ي عشر
بحثًا تتناول مختلف
قضايا الدراسة األدبية
ومشكالتها م��ن زواي��ا
مقارنة كانت ف��ي :األدب
المقارن تعريفه ووظائفه وتعريف المصطلحات إلى فن الترجمة واألدب وعلم
النفس ،واألدب والفنون ،واألدب لغير المتعلمين ،ودراسة األنواع األدبية،
وأيضًا الرومانتيكية األوربية الغربية ،وأخيرًا آداب آسيا.
يقع الكتاب في  350صفحة من القطع الكبير وهو دراسة تضاف إلى مكتبة
األدب المقارن ،تشكل مادة ومرجعًا للمهتمين والطلبة والكتاب ألن هكذا كتب
مازالت قليلة في مكتبتنا العربية ،فهي دراسات حديثة من خالل المترجمين
والدكتور فؤاد عبد المطلب واحد من هؤالء المترجمين القلة القليلة التي تضيء
شيئًا من ظلمة الطريق.

حين ترتفع بالتلويح الدافئ للرحيل أو القدوم؛
ليست إصبعك التي كانت تشير مع إصبعي إلى المنافق
والفاسد والمرتهن ،هي ذاتها التي تأمرني بالسكوت واالنصياع،
أو تضغط على الزناد في صدغي وصدور أطفالي؛
ليس َ
قلمك الذي يقذف أو ينسف ،وقد كان يحابي ويعذر
يشوش ُوي ِّ
حبرك ما ّ
ّ
ويسوغ؛ وال َ
سود؛ وقد كان يجانب المحروق،
ويؤول ما يروق ،ويوثق المزايا واألعطيات!
ليس َ
َ
المنتظر انفراجًا ،وص��ار انطواء ومكمنًا ووكرًا
قبوك
ً
َ َ
ّ
الملتم وقوقة وزقوًا واحتضانًا ،هو الذي صار
وعفونة؛ وال كوخك
انغالقًا وافتراقًا وانفصامًا..
ّ
ليس َ
نسبك وقد كان اعتزازًا ،هذا الذي يحاول أن يعريني؛ وال

ليستا قدميك اللتين تمتهنان الجري بال هدف أو وجهة،
وتتعثران بتفاصيل كانت ال تعثر الخطو الواثق ،والوثب الملهوف؛
ّ
ليست قامتك التي تزحف ،أو تكمن ،أو تترنح تحت وقع األوامر
عن دار أرواد للطباعة والنشر بطرطوس صدر
للقاص علي الشاوش مجموعة قصصية بعنوان
«مرآتي السماء» وفيها القصص اآلتية:
منتصف ليل ما ـ شاعر ـ معرفة ـ جرب ـ بعد
صالة الجمعة ـ عيد األمهات ـ نباح ـ متعة عمري ـ
شيوعي ـ الهروب إلى القمة ـ الشقي ـ ولد رقمي ـ
شعرـ هندسة عسكرية ـ مرآتي السماء ـ حياة ـ جهاد
ـ ثرثرة بانياسية.
المجموعة في  95صفحة ومن أجوائها:
هي األحداث في منتدانا األدبي تتكاثر فقط
عندما يتكلم األستاذ نوفل األفكار التي يرميها على
المكان توحي بطمأنينة ارتكاب األشياء.
ابتسمنا لضيفنا األديب الكبير إذ بدأ ّ
بالرد.
ونترك للقارئ متعة االطالع على الرد.

بمناسبة عيد الفطر الســعيد تحتجب جريدة
األســــــــبوع األدبي يوم السبت ،2012/8/25
على أن تصدر مجددًا يوم السبت .2012/9/1
وكل عام وأنتم بخير

تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق
ً
ابتداء من عام 1986
أسست وصدرت

ليست يدك التي تمتد بالمقبض أو تدفع بالشر ،وقد كانت إلى

تحديد ،أو يصطاد كائنًا على مثال صورة اإلله ،وكان إلى فترة
ّ
يعتز بانحناءة ّ
ود وهزة احترام.
قريبة

تحدد عطلة االتحاد بمناسبة
عيد الفطر السعيد خالل فترة
ما بين  3-1شوال
وكل عام وأنتم بخير

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن

ليست كفك التي تقبض على السالح (األسود)؛ وقد كانت قبل
حين ّ
تشد على يدي بحرارة؛

ليس َ
رأسك الذي كان يرتفع رغم القرقرة في البطن ،والرقعة
ّ
في الثوب ،هذا الذي يتلثم ويتلطى ويطأطئ ،حتى ليسدد بال

احتجاب األسبوع األدبي

رئي�س احتاد الكتاب العرب

َ
لست أنت!

انتماءك ذاك الذي كان افتخارًا ،يجوز أن يرميني؛ وال اعتقادك،
وقد أصفاك ّ
وقربك وأراحك ،هو ما يمكن أن يقصيني ويدميني!

عطلة االتحاد

املدير امل�ســــ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

غ�سان كامل ونو�س

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

القاتمة والمهمات المدلهمة؛ وكانت تترامح باألمانة التي تعبت
منها الجبال ،وتتسامى بالهدف النبيل والغاية المشرقة.
ّ
َ
المتهدجة ،وال مالمحك المشاكسة؛ وقد كان
أنفاسك
ليست
ّ
لشعثك لون السعي الجاد ،ولنفثاتك لحن الحماسة والتعب
النجيب؛
ليست فظاظتك وليست غلظتك وليس عقوقك؛ وقد كانت
ألفتك وكان ّ
توادك وتراحمك؛
لست أنت من كان يصادق ويوافي ويواسي ،ويخاصم ويجافي
ّ
بال غل أو ضغينة!
لست أنت من يجحد ،ويغدر ،ويكفر بالقيم واألخالق من أجل
َ
َ
ق ْد ٍر من الظالمات النفسية ،والحماقات الق َبلية ،واألوهام الفكرية،
والتكليفات «القدرية»؛
لست أنت من ينكر أو ينفر أو ينأى!..
ّ
ويخرب ويشوه السمعة والتاريخ من أجل
لست أنت من يقتل
بضعة من النفوذ العابر ،وحفنة من النقود والوعود؛
ّ
ُ
ربما كنت ال تقرأ ،وال تكتب ،وال تطلع وال تتابع ما يقال ويكتب،
ويحدث في القرب منك أو البعد ،وما من بعيد َب ْع ُد؛ ولكنك ّ
تحس
وتشعر وتفكر ،أو يفترض ذلك!
لست أنت من كان قريبًا ورحيمًا وحميمًا ،حتى لو لم أكن أعرف
أو يعرف؛ بل حتى لو كان يعرف!
َ
َ
لست أنت ..لست أنت!
ُ
ولست أنا من ينتقم أو يحقد أو ..ينسى!
***

gassan.k.w@mail.sy

