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هل نعترف

استذكار ..المكان

رحيم هادي ال�شمخي

ح�سن حميد
يا إلهي،
ما أحيلى تلك األي��ام ،ما أصفاها ،وما أزهى
الشام وهي تتكشف أمام بصري وباصرتي مثل
غابة ..فراحت تبدي أنهارها وسواقيها وأدغالها
ونباتاتها وأزهارها ومروج أعشابها وكائناتها
َّ
على مهل وريث شديدين كي يظل الجمال قمرًا
طافحًا بالنورانية الكاملة.
تبدو الشام ،وفي نداوة الصباح ،مثل لوحة
ّ
فتانة األل��وان ،يلفها جمال ن��ادر؛ النظر إليها
ومغو في آن ..كيما يعرف
وغاو
ٍ
جاذب ومجذوب ٍ
المرء دواخلها وأسرارها وعالقاتها وتفاصيلها
المدهشة ،وكيما يعرف دورانها وجوالنها ،وكيما
يدرك إيقاع الحياة الهانئة فيها.
وف��ي المساء ،تبدو مثل زينة علقتها يد
ُ
فتشع مثل نجمة
السماء على علوة جبل قاسيون،
ملكية محتشدة بالضوء ..راحت تدلي فوانيسها
الضاهيات بيد حانية ،تمامًا مثلما تدلي الدوالي
عناقيدها الزاهيات.
ها آنذا،
ّ
أط���وف ف��ي دروب ال��ذاك��رة ،ف���أرى نفسي
ذلك الصبي الغر الذي فتنته الشام بأبنيتها،
وحدائقها ،وشوارعها ،وحاراتها ،ونوافيرها،
وس��اح��ات��ه��ا ..،األبنية وق��د ازي��ن��ت بنوافذها
وبواباتها الخشبية النداهة بالضوء واألل��وان؛
والحدائق الطالعة من جيد األرض مثل َّ
خد رحيب
آيته الخضرة والماء واألزاهير البوادي؛ والشوارع
التي تفيض بالهمس الشامي الرهيف ،وبالخطا
ً
الذاهبات اآليبات أحماال من التحيات واالبتسام؛
والحارات التي تضيق على المرء وكأنه ضيف الله
الوحيد ،فتكاد َت ْن ُبت للبيوت ُ
أذرعها الطوال لكي
تشده إليها؛ والنوافير التي حباها الله بالرذاذ
ِّ
المحمول على كف الهواء الرهو؛ والساحات التي
ُ
حاوطتها أعمدة الضوء مثل أس��اور الفضة في
معاصم الغيد الفاتنات..
ها آنذا،
أستذكر واح��دًا من أمكنتها الساحرة ،وقد
طوفت به كثيرًا كي أراه أكثرّ ،
ّ
طوفت به كوجه
ُ
ٌ
جميل تبديه م��رآة ن���ادرة الجمال .أستذكره،
فينهض في خاطري عالم من البهاء المشتهى،
والرؤى الصافيات.
ُ ْ
ومذ وعيت دروب الشام عيانًا،
أذكر ..أنني،
ُ
كنت أط��وي يومي المدرسي في ثانوية (تل
الفخار) القريبة جدًا من سور الشام القديم التي
أدل��ف إليها عبر (ب��اب شرقي) ال��ذي دخل منه
سيدنا خالد بن الوليد المدينة فاتحًا ،وتحت قوس
ً
الباب الرخامية المهيبة أتلبث قليال ألبادله تحية
الصباح ..وأشمله بالسالم.
أذكر ..أنني ُ
كنت أنسل في غبشة الصبح من
بين يدي مخيمي ،مخيم جرمانا ،فأجوز بوابته
المفضية إلى الشارع العريض ،وأصعد في درب
ذهابي إلى المدرسة؛ دربي الذي حفظته قدماي
غيبًاُّ ،
أمر ببيوت (القيمرية ،والقشلة ،والزيتونة،
والمريمية) ،ومن حولي تتصاعد في األجواء روائح
الورد ،والنعناع ،والقرفة ،واليانسون ،والقهوة...
بالبشر واالبتسام ..كأنها
أرى الوجوه التي تفيض ِ
ً
ُّ
الجرار حين تفيض بماء الينابيع؛ أمر عجوال من
َ
ُ
أمام البيوت التي أخذ بعضها بعضها اآلخر في
اتكاءات تكاد الواحدة منها تذوب في الثانية،
فتبدو البيوت كما لو أنها ٌ
بيت واح��د له ألف
باب وألف نافذة ،وألف يد ،ومن الشرفات راحت

األزاهير والنباتات المنداة تدلي أوراقها وألوانها..
مناديل من ال��رذاذ الخفوق في منفسح الهواء
الرحب..
هاهي ذي ..األمتار القليلة القليلة التي
شاغلتها ال��ب��ي��وت ،وال���ح���ارات ،وال���ش���وارع..
ً
باجتماعها الساحر ،وقد كانت قبال ..ساحات
ً
فضاء مألته حمحمات الخيل ،والتكبيرات
شاغرة،
العوالي ..،هنا ،وفي مكان هذه البيوت الوادعة
ّ
مثل األطفال ال��رض��ع ..حطت الحرب أثقالها،
فصار سور دمشق العتيق ظهيرًا للفاتحين،
تمامًا مثلما ص��ارت التالل ،وال��س��اح��اتُ ..ق ً
��رى
لالجتماع والمساكنة والترقب الطويل .هنا قشلة
ً
الجيش ،وهذه البيوت الطالعات نهضت بديال
عن العنابر والمهاجع ومراحات الخيل ،وهذه
الحارات واألرصفة شقت دروبها من بين شجيرات
الورد العوابي ،وهنا ،في أول (القيمرية) ،كانت
إط�لاالت القمر العسلي زينة للسماء الدانية،
وهنا تجاورت البيوت واصطفت لتشكل حارة
ً
(الزيتونة) بديال عن شجر الزيتون الذي حاذى
السور وحماه حراسة بالعيون اليواقظ ..هنا ،وفي
ُ
بالطات الحجارة
هذه الساحة التي توازعت أرضها
ُ
ُ
السود ،تنهض شجرة زيتون خرافية الخضرة،
واألغصان ،والظالل ..تبدو وقد احتشد حولها
ُ
الباعة ،والناس ،..كأنها مظلة الله على األرض،
وهنا في مكان هذا المرج العشبي الذي تحيط به
البيوت ،كانت نباتات (المريمية) تلتف وتتعانق
في كثافة نادرة الخضرة ،والرائحة ،..حول سواقي
الماء الجارية .وهنا ،هنا تمامًا ،وبالقرب من العم
موريس بائع البسطرمة ..يبدأ درب القديس توما
الذي لوته الصلوات صعودًا نحو القنطرة الحجرية
التي تشع زرقتها ضياء ..تمامًا مثلما تشق ليالي
الشتاء ببروقها اللوامع دروب السماء .هنا ،وعلى
طول هذه الناصية البادية مثل كتف حانية نحو
ساقية الماء الطروب ،يبدو القديس توما فتوافقه
الخبازات عند جهجهة الضوء ..وال شيء لديهن
الراجية..عندئذ ،يرى
سوى األرغفة والتمتمات
ٍ
توما أقمار الله بادية في الوجوه واألرغفة ،ومن
بعد ،وقد ّ
تلوى ال��درب تحت قدميه ..يواقفه
الحجارون ،والحراثون ،وأهل الصباغة ،والدباغة،
والقراطيس ،وباعة األشربة واألطعمة والزينة..،
مهمهمين بالتمتمات ،فال يفتك نفسه من
ُ
هدير طاحونة
سطوة السؤال إال عندما يلفه
الوادي ..فيغيب ،وال تغيب األسئلة..
هنا ،وعلى ضفة النهر الصغير المتفرع عن
ب��ردى ،ومجاورة للبيوت ،وأشجار الصفصاف،
والحور ،وأسيجة ال��ورد ..يبدو اجتماع صفوف
مدرستي ،تبدو الباحة الرحيبة ،وتبدو النوافذ
الخشبية العالية التي نطل منها وقوفًا على
ضفتي النهر المحتشدتين بالنساء والولدان
وطيور البط واألوز ..وبالقرب من المدرسة
ُ
البيوت المتداخلة كالنعاس
تمامًا ،وحيث هي
أستعيد مشهد الساحة التي اجتمع فيها أهل
الشام بسيدي خالد بن الوليد الذي أعطاهم
األمان ،ومن هناك ..يصعد الدرب في اتجاهين
أحدهما يمضي نحو كنيسة باب توما ،والثاني
يمضي إلى الجامع األموي..
في هذه الفسحة المكانية الضيقة ،ما بين
(باب شرقي) في علوته المكانية األولى ،و(باب
توما) في علوته المكانية الثانية ،تبدو العلوة
ُ
المسجد األموي مثل نسر
الثالثة التي يشغلها

شديد المهابة تحيط به منارات تتدفق منها
شالالت النور..
هنا ،وهنا تمامًا ،يقع المرء في أشراك الشام
وأسرارها ،وفتنتها ،فتأخذه غواية المكان ..فيدور
بين البيوت ،وفي الدروب ،وداخل الحارات ،يمر من
تحت األقواس الحجرية ،والخشبية ،والرخامية،
ويواقف األبواب تمامًا مثلما يواقف قارئ عطش
دواخل الكتب ،ليقرأ النقوش ،والرسوم ،والخطوط،
فال يفتك روحه إال وقد ّروتها المعاني الثقال..
هنا ،وفي هذه الحارات ،يصير النظر مثل طائر
حذر فال يدري أيطير أم يحط ،هنا في الشرفات
المألى بالوجوه الوردية المشقوقة على االبتسام،
أم هناك فوق أغصان شجيرات النارنج ،وقد بدت
ثمارها مثل نجوم غافلت الليل فظلت ساهرة ،أم
هنا قرب نوافير الماء النادهات على السواقي،
وقد طال حبسها ،أن تمر ،أم هناك ،أمام المرايا
لحظتئذ
حيث الصبايا ..في وقفات الزينة و المآل،
ٍ
ْ
َ
يسأل المرءَ ،م ْن ُيرى َم ْن بهرة الجمال ،ومن يكوي
َم ْن بجمرة السؤال.
ه��ن��ا ،هنا بالضبط ت��م��ام��ًا ،ال��ب��ي��وت ت��دور
ح��ول بعضها بعضًا في دوائ��ر ال أول لها وال
آخر ،لكأنها تدور لكي تتشابه ..فاألبواب هي
األبواب ،والشرفات هي الشرفات ،والسقوف هي
السقوف ..حتى طيور الحمام هي طيور الحمام.
ُ
مسامير
هنا رجل يجر عربته الخشبية وقد تالمعت
فضتها وشعت ،لكأنه هو ذلك الرجل الذي مر قبل
وقت ،وهذا النداء المتعالي على التوت الشامي
لكأنه النداء المتعالي على مربى ال��ورد ،وهذه
المرأة الملتفة بثوبها القرميدي المخطط التي
تجالس لبنها وقريشها ..لكأنها هي تلك المرأة
الملتفة بثوبها القرميدي المخطط التي جالست
يقطينها وخبزها األشقر ،وه��ذا العجوز الذي
ُ
حنت ظهره ِقربة الماء .ينث رذاذه أمام عتبات
البيوت ..لكأنه هو ذلك العجوز الذي حنت ظهره
ُ
ُ
ُ
(دبية) الحليب ،وهذه المرأة المهرة زينة الخطو
والممشى ،المشدودة كالكلمات في األسطر..
لكأنها هي تلك المرأة الفرجة التي بفتنتها ومنذ
ُ
قليل ،أربكت المكان ..ورائحة القهوة الصباحية
اآلتية من هذه الشرفة ،من ركوة قهوة هذه المرأة
الطويلة الباسمة ،لكأنها هي تلك رائحة القهوة
اآلتية من تلك الشرفة ،من ركوة تلك المرأة التي
أدارت ظهرها ..فبدا مثل مدونة كتاب ،وهذه
الدرجات الحجرية الصاعدة نحو البيوت التي
جالستها أنثى غارقة في انتظارها وتمتماتها،
لكأنها هي تلك الدرجات الحجرية الصاعدة نحو
َّ
بيوت الحمام وقد جالسها عاشقان غطاهما وقع
الكالم ،وهذا الغالم النحيل الذي ّ
يطوح بمبخرة
ً
النحاس يمينًا وش��م��اال ،وأسفل ،وأع��ل��ى ..أمام
البيوت وق��رب شجيرات الياسمين ،لكأنه هو
الغالم الذي راح يدق أبواب البيوت باليدين كي
يسأل عن أمه الغائبة..
لكأن الغالم هنالك..
ً
هو الغالم هنا ،وقد دلفت به خطاه عنوة..
فجالس أترابه فوق مقاعد القراءة ..وال صوت في
رأسه سوى صوت معلم الدرس ..الذي ماشى ابن
ّ
رشد..كي يجمع شتيت مؤوالت الكالم...
لكأن الغالم هنالك الذي استحال إلى نداء
َ
تطلع ُ
ري��ح أمه العابقة ..هو
طويل خافت كي
الغالم ،هنا ،الذي يطارد فوق مقاعد القراءة أسرار
المعاني الحاجبة.

 (إني آثم بحق نفسي ...إن عدماالنسجام بين إرادت��ي وكفاءتي ألمر
محير لي؛ والمحير أكثر ،أنني أعرف
واجبي وما هو مطلوب مني ،ولكني
أقوم بعكس ما أرجو تمامًا) ،تلك بعض
الكلمات التي كتبها ش��ارل بودلير
ّ
وتعد من
الشاعر الفرنسي بقلمه،
ضمن اعترافاته المسجلة ،التي يخاطب
فيها أمه ،إنه يبوح بكل صراحة ودونما
تردد أو محاولة للتعتيم أو المواربة،
ولكن هل يوجد لدينا من أدبائنا أو
كتابنا من يقدم على البوح بمثل تلك
االعترافات دونما تردد ،أو وضع حساب
لكل األصابع االتهامية المصوبة إليه،
واألص��وات الرافضة حوله لمحل هذه
الجرأة واإلقدام.....؟ ،رغم أنه نهج منهج
الصدق وتحري الحقيقة ،وقام بتعرية
ذاته بنجاحاته وإخفاقاته ،بحسناته
وسيئاته ،ليستفيد منها اآلخرون.
 إن كتابة المذكرات أمر محببلألديب الذي َّ
مر بتجارب عظيمة ،وقدم
إنتاجًا رائعًا ذا قيمة فكرية أثرى به
العقول وازدان��ت به المكتبات ،وقدم
من خالل هذا العطاء إضافة إبداعية
متميزة بعد مسيرة ال يستهان بها
من التعب ،إن القارئ الذي يحب أديبًا
ما فإنه يتوق إلى معرفة سير حياته
والبيئة التي نشأ فيها ،وكيف ظهرت
لديه تلك الموهبة إضافة إلى موهبة
تجارب تلك التي تمخض عنها ذلك
اإلب��داع المتميز ،وفي عالمنا العربي
ونظرًا للقيود االجتماعية ،واحترامًا
للعادات والتقاليد المتوارثة التي ال
تغفر لألديب خطأ وال تنساه ،وباعتراف
الكثير من األدب��اء ،ال يوجد لدينا من
أقدم على كتابة سيرة حياته بكثير من
الصدق والبوح بتفاصيل حياته ،وإن
َّ
وجدت بعض األعمال ،إال أنها ليست
قاعدة؛ حيث يقال إن (ميخائيل نعيمة
كان من أكثر األدباء صراحة ،حين كتب
سيرة حياته في كتابه (سبعون)؛ حيث
اعترف بكثير من خصوصياته؛ منها
عالقته الخاصة جدًا ،وما يتسلل إلى
ذاكرته من أفكار ،تداهم اإلنسان في
وحدته ،شيء رائع أن يقدم كاتب على
تدوين سيرة حياته ،واألروع أن تكون
صادقة واقعية هادفة؛ أي أن ال يقدم
َّ
عليها إال وقد وضع في ذاكرته أمرين
َّ
البد منهما.
ً
ـ أوال :أن تشمل س��ي��رة حياته
حوادث مثيرة أو مدهشة ،مبهجة تشد
القارئ.
 ثانيًا :أن يكون صادقًا وإن لميستطع البوح الكامل ،فال أقل من أن
يشعر القارئ بأنه لم يشمل أحداث
حياته كافة ،وذل��ك لكيال يلجأ إلى
إظهار الحسن والجيد ،وإل��ى مواربة
ما يتحرج أو يخجل من ذكره فيظهر
بالنهاية ب��ص��ورة إن��س��ان مثالي ،أو
باألصح أسطوري ،وهذا ما ال يستسيغه
القارئ وال يصدقه وال يجد فيه متعة
أو لذة.
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حول إعالم
الزمن العربي الرديء وثقافته!!...
تركي �صقر
هل صحيح القول إن الثقافة هي بنت البيئة والزمن
والظروف؟؟ وهل صحيح أن الزمن ال��رديء ينتج ثقافة
رديئة؟؟ وهل تنعكس التراجعات والتآكالت الداخلية
وضياع القضية الجامعة والهدف المشترك على الثقافة
فتصيبها بمقتل وليس بانتكاسة فقط؟؟
لعل عصور االنحطاط أو االنحدار العربي تقدم أبلغ
جواب على هذه التساؤالت ،مؤكدة هبوط الثقافة العربية
في تلك العصور وغلبة النتاج الغث على الثمين والهجين
على األصيل ،وغياب الجواهر وطغيان القشور والطحالب
وانتشار بضاعة األرض أرض والسماء خالفها والطير
فيما بينهن يجول ..وال يقتصر الخواء على الشعر والنثر
ومناحي األدب المختلفة ،وإنما يشمل الفكر والفتاوى
واالجتهاد والتفسير واإلبداع والتجديد..
تيارا ً
ومن نافل القول إن ً
كبيرا من المثقفين العرب
بات ينظر إلى ما يجري في الساحة العربية اآلن على
أنه شبيه بعصور االنحطاط ،أو على األقل حركة ال تبشر
بالتقدم إلى األمام ،وإن ما سمي الربيع العربي ليس أكثر
من بضاعة مزيفة وحمل كاذب بعد أن جرت سرقته في
المهد وزرع��ه باأللغام والفتن والفوضى ..ولم يستطع
أساطين الفضائيات المبرمجة وجيوشهم اإلعالمية
الجرارة عبر السماوات المفتوحة أن يمضوا كل الوقت
في تزوير الواقع وتغييب عقول الجميع عن حقيقة قتل
الثورة باسم الثورة ،واغتيال القيم باسم القيم ،وإفراغ
الدين والمثل باسم الدين والمثل..
كان ينقصنا في الفضائيات العربية أو الناطقة
بالعربية أن تتوالد بين تضاعيفها فضائيات تتخذ
من الشعوذة أساسًا لبرامجها ،ولو كان األم��ر يقتصر
على واحدة أو اثنتين أو ثالث ،لقلنا إن زحمة السماوات
المفتوحة بالفضائيات سوف تغطي على تلك األعداد
القليلة من الشاشات المتاجرة بعواطف الناس الدينية
وغير الدينية ،لكن أن يتكاثر هذا اللون من اإلعالم المخدر
والمشوه لعقل اإلنسان وتفكيره وإعادته إلى قرون
االنحطاط بشكل كبير ،يجعلنا نتوقف عند ظاهرة مخيفة،
سيكون لها تأثيراتها السلبية جدًا على مستقبل األمة.
في هذه الفضائيات نجد نوعين من االنحطاط؛ األول:
يتمثل في الفتاوى المنحرفة عن جادة الدين والصواب،
والثاني إعادة العقل العربي إلى عصر الشعوذات والسحر
والدجل واألدهى أن تكرس فضائيات عربية وهي عديدة
على مدار الـ  24ساعة لمثل هذين النوعين من المستوى
ً
ً
ً
وفكريا؛ ففي النوع األول يجلس
وأخالقيا
دينيا
الهابط
الشيخ المعمم الملتحي ،ويتلقى االتصاالت ،ويقدم
فتاوى ما انزل الله بها من سلطان ،واليتورع أمثال هؤالء
عن اإلع�لان عن فتوى مضاجعة ال���وداع؛ أي مضاجعة
الزوج لزوجته المتوفية خالل الساعات الست لوفاتها؛ أو
فتوى الرضاع لزميلة العمل من أجل مؤاخاتها؛ وال نريد
أن نتحدث عن فتاوى الفتن وتكفير هذه الفئة أو تلك
وإباحة دماء هذه الجماعة أو تلك ،فهي أكثر من الهم
على القلب      ..
وأما النوع الثاني فتجلس البصارة أو حاملة الودع أو
المنجم أو قارئ التمائم ساعات وساعات أمام المشاهد
وهم يتالعبون باأللفاظ؛ وتبدأ حفالت االتصاالت عبر
وسائل االتصال التي أصبحت سهلة وميسرة؛ فتسمع
وترى العجب العجاب من طرائق حل قضايا التخلف،
بالتخلف وح��ل أزم���ات ال��ن��اس وقضاياهم الفردية
والشخصية والنفسية بجرعات من الوهم ،وإبعادهم أكثر
ً
فأكثر عن الحياة الواقعية مسببة لهم أمراضا نفسية في

مقدمها االنفصام عن الواقع.
ً
ويروعك أن هذه الفضائيات تشهد إقباال وتهافتًا
منقطع النظير ،فال تكاد البرامج تبدأ إشارتها حتى تباشر
الهواتف باالتصال ونقل ما ّ
هب ودب من مواجع وأوضاع
مأزومة لنساء وشابات وشباب ومراهقين ،ال يفوت المتابع
الدقيق إال أن يكتشف أن معظمها ناجم عن فراغ قاتل
وخواء في الثقافة واألفكار والمفاهيم ألناس أخذتهم
التخمة في الثراء والبطر ،فزادهم العصر وأدوات اتصاالته
الرهيبة إل��ى حيث ال ي��درون كيف يبعثرون الجهد
ويهدرون المال ويتعثرون بالوقت الثمين.
ال أدري كيف تتسمر عيون هذه األرهط الكثيرة من
البشر ،وخصوصًا من النساء ،كل هذا الوقت المديد أمام
فضائيات تحولت برامجها على مدار األربع والعشرين
ساعة إلى قصف الرؤوس بالشعوذة والسحر والتنجيم
والكالم الفارغ الذي ما أنزل الله به من سلطان؟ وال أعتقد
أن أحدًا يستطيع أن ّ
يهون من شأن هذه الظاهرة ،أو
يقلل من نفوذها ،بعد أن باتت جائحة تتسلل عبر تقدم
التكنولوجيا الحديثة إلى شرائح المجتمع كله ،فتستولي
على بسطاء الناس بسهولة ويسر بوصفهم يعيشون
أزم��ة واق��ع مرير ومستقبل مسدود اآلف��اق ،فتجدهم
كالغريق يتعلق بقشة تأخذهم األحاجي واأللغاز التي
يجيدها مقدمو برامج الشعوذة حول ما يخبئه لهم الغد
ً
مهاو أخرى من الضياع ،بديال عن العمل والتفكير
إلى
ٍ
الجدي بحلول علمية وصحيحة وواقعية.
أحسب أن هذا اللون من الفضائيات العربية مع
طراز آخر يضاف إليها من فضائيات اإلباحة واالبتذال
ّ
ّ
والمتاجرة باألجساد والغرائز مشفرة وغير مشفرة ،وضعت
اإلنسان العربي في منطقتنا بين فكي كماشة ،وتركته
ً
نهبًا لثقافة عليلة بديال عن ثقافته األصيلة ،ولتشوهات
ً
فكرية وقيمية بديال عن أفكار ومفاهيم شكلت إرثه
الحضاري الذي ظل سائدًا ومائدًا العالم لحقب طويلة من
الزمن .
وأحسب أن فشل غالبية المشاريع القومية والوطنية
والتحريرية واإلسالمية القويمة في المنطقة العربية مع
ما تحمله هذه المشاريع من ثقافات المستقبل الكريم
قد انعكس على واقع الحال ،وأبرز هذه التشوهات التي
نجدها تنبت كالفطر في الفضائيات التي تغزونا في
حلنا وترحالنا ،وتتسلل إلي مجالس أبنائنا وبناتنا وغرف
نومهم وراحتهم.
وبعيدًا عن نظرية المؤامرة وأصحابها؛ فهذه الظاهرة
اإلعالمية الخطيرة ليست بنت ساعات ،ولم تأت عبثًا بال
هدف أو غاية ،فالثانية في البث الفضائي تكلف كما
يعرف المختصون آالف الدوالرات؛ فكيف إذا كانت برامج
على مدار الساعة تتعاطى مع هذه الترهات؟!
ربما يقول قائل :إن هذه الفضائيات الشاذة تتغذى
من شركات االتصال ،أو تعتاش على مراكز دولية مشبوهة
لالتصاالت أو وكاالت إعالن رخيصة أو غيرها؛ لكن مما ال
ً
شك فيه أن هناك عقوال من وراء الحجب تدير هذا النوع
من التدمير والتخريب لخدمة أهداف سياسية تسعى
الى استالب هوية جيلنا وثقافته وقيمه ،وإغراقه بالتوافه
ً
من األمور ،بدال من التفكير بقضاياه األساسية ومواجهة
التحديات الناجمة عن الهيمنة والتسلط المحيطة
ببلداننا من كل حدب وصوب ،وليس أكثر من فضائيات
الفتن والفتاوى المنحرفة والشعوذة والسحر وشبيك
لبيك ،يخدم مثل هذه األهداف الشريرة ويدمر حياتنا
الثقافية والفكرية ،ويسد سبل النهوض والتقدم..
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

هل أصبح التعدد فتنة؟!!
إن الشعب العربي السوري كان ـ وما فتئ ـ واعيًا لما يدور
حوله ما يجعله ُي ُّ
صر على خياراته الوطنية والحفاظ على سيادته
وإلقاء العابثين َ َبوطنه في مزبلة التاريخ؛ ورفض الغرف السوداء
المعتمة التي َولغت في الفتنة والتحريض الطائفي؛ وضرب األمن
واالستقرار الداخلي ...فسماسرة التضليل والتشويه والتفتيت
أعلنوا أحقادهم لالنتقام من الدور العربي السوري التاريخي الذي
ّ
التغير الديمقراطي
تبنى على الدوام مفهوم التعددية وإحداث
الذي يجعل سورية دولة حضارية...
وما زال الشرفاء واألح��رار يقعون في عذاب خلجات اللوعات،
وتعب اآلهات؛ من كآبة االنهيار الفاضح في هذا الزمن العربي
الرديء .فقد تجلى لهم بشاعة المؤامرة وضخامة مآسيها ،وال سيما
حين أقدمت المجموعات المسلحة على التمثيل بالجثث ورميها
بالعراء ومياه األنهار ،واعتمدت منهج القتل واالغتيال واالختطاف
وترويع اآلمنين في بيوتهم ...وبموازاة ذلك كله كانت وتيرة
الضغوط الخارجية والعقوبات االقتصادية تتصاعد؛ ويستقبل
الضالعون في المؤامرة أطرافًا شتى من المعارضة كما حصل
في مؤتمر استانبول أو لقاءات أطياف من المعارضة مع األمين
العام للجامعة العربية بالقاهرة ....فلم تكتف الدوائر الشريكة
في التآمر على سورية في لبنان وتركيا بتقديم األسلحة لعدد
غير قليل من الناس المغرر بهم والفارين من الجيش وتدريبهم
وإنما صممت على إيجاد جماعات مسلحة ضد النظام السياسي...
وأصبحت مناطق من لبنان كالضنية وعرسال وعكار مكانًا لتجمع
المسلحين ومرورهم ،وطريقًا لتهريب السالح وانطالقه إلى الداخل
السوري .ثم إنهم يعززون تنفيذ مشروع الشرق األوسط الجديد
بإقامة دويالت طائفية ومذهبية حين ينحازون لطرف دون آخر
ويتدخلون في الشأن السوري لتنفيذ ما يذهب إليه (برنارد لويس)
في مشروعه الشهير؛ وكان زبيغنيوبريجنسكي قد تبناه على نحو
ما.
فالقلب العربي يترنح اليوم على أم��واج الدماء التي تنداح
في بعض األرض العربية ،وقد زعم قادة المشروع الصهيو ــ
أمريكي أنهم يرسمون حنان الياسمين على جدار ثورة الحرية
وعشق رغباتها الفياضة بالتضحية والفداء ...لم يكن هذا القلب
يدري بأن التوق الذي التصق ببهاء الروح وسفر السعادة األبدية
سوف يجعل السماء تبكي على كل قطرة دم أريقت في هذه
األرض األبية ،ألنه استطاع أن يقرأ أخيرًا في لوح اللوعة العجيبة
أن سياسة النفاق والمخادعة من أجل الحرية قد ظهرت بوجهها
النازف من وراء الكرسي الخشبي الذي جفف أوراق الحياة والحياء
في الوجوه ،وحفر في ظالم الليل الدامس قبور أبناء الوطن بعد أن
أوهمهم بضوئه الخيالي األحمر من جهة ،ومن جهة أخرى الجري
وراء سياسة المخادعة للدوائر الغربية والصهيونية التي حرصت
دائمًا وأبدًا على مصالحها دون أن تأبه آلهات الشعوب وجراحها
النازفة .لقد استباح القاتل دماء السوريين؛ وأثار الفجائع بينهم؛
حين أزهق أرواح ما يزيد على عشرة آالف شهيد من الجنود وقوات
حفظ النظام ومثلهم من األبرياء المدنيين الذين ال حول لهم وال
قوة.
ومن ثم فإن األعمال اإلجرامية ،والخطط الهمجية قد ُد ِّبرت
لسورية للنيل من إرادتها ووحدة نسيجها؛ وفق ما أكدته المؤامرة
التي تتعرض لها سورية تحت شعار إشاعة الحرية والديمقراطية
فأي حرية أو ديمقراطية هذه التي ال تتم إال باالغتيال واإلجرام
وقتل األبرياء وتدمير الوطن؟!.
إننا نرى أن المخططات الجديدة أبعد من إثارة الفتنة والتفتيت
إنها جزء من مشروع أكبر لخدمة األجندة األمريكية؛ بل إنها صناعة
صهيونية ...وقد استغل أرباب
استعمارية أوروبية ــ أمريكية ــ
ّ
هذه الصناعة ضعف دول المنطقة ،وتخلفها وعدم قدرتها على
استغالل مواردها أحسن استغالل ،وغياب الديمقراطية الشعبية،
وتركز الثروات في أيدي قلة قليلة من الناس ،واستشراء التعدد
الطائفي والمذهبي ،والعرقي واإلثني ...نقول :استغل أربابها كل
هذه الظروف الذاتية والموضوعية وقلبوا األوضاع إلى عكوسها،
فجعلوا التعدد فتنة مذهبية وطائفية وعرقية ،والتعايش
المشترك ظلمًا وقهرًا ،فخربوا النسيج االجتماعي والديني تحت
شعار إشاعة الحرية والديمقراطية...
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قصيدة النث ِر ً ..
لغة ومعما ًرا
جودي العربيد
ّ
مسوغات حضور قصيدة النثر هي ّ
أهم
ّإن
َ
أسباب وجودها ،وهي التي أباحت لها الوالدة من
ً
ُ
الفنون قبلها .تقليدية
دون استئذان ،كما ُو ِجدت
آخر ُول َد ونما وترعرعَ
وغير تقليدية .فهي ٌ
ُ
لون
ِ
ّ
ّ
المحتجين ،كثروا أم قلوا.
على الرغم من احتجاج
ّ ِ ُ
ُّ
والمهم في ذلك أن الظرف التي حضرت فيها،
ْ
ٍّ
ّ
والبيئة التي رمت بذورها فيها في جو من الحرية،
تلك هي التي أباحت لهذا الوليد أن يبصر النور.
ّ
النثر تنمو ،وتتألق بقلم
وها هي قصائد
ِ
ُ
البعض ،وتفتر وتذبل وتموت على لسان آخرين.
ّ
ِّ
كشأن ِّ
الفن ،على اتساعها،
ل��ون من أل��وان
أي
ٍ
ً
ِّ
ّ
ُ
ْ
وتعددها ،وغناها .والحسم في كل ذلك حياة
واإلدهاش واإلضافة فيها .وكما
لإلبداع
وموتًا هو
ُ ِ
ِ
تصنع ربيعًا» كذلك فال تصنع
ّأن «الوردة الواحدة ال
ً
ٌ
اللون من
قصيدة واحدة ظاهرة .فكان ال ّبد لهذا
ِ
ّ
الحضور .ليس من منطلق الشكل فقط؛ بل من
ُ
التجديد
رؤية التجديد والمختلف الجميل .فكان
ُ
ّ َ
يرسخ أقدامه
زمان يبدأ مستهجًا ،وما يلبث أن
منذ ٍ
ّ
ُ
لينمو ويتجذر ،ويزهر ويعطي أحلى الجنى.
َ
الكثير من
وهكذا كانت قصيدة النثر التي القت
العنت والمعارضة ّ
والرياح الهوجاء .وهي مع ذلك
ِ
َ
ُ
بشكل أو بآخر ـ أقصد القصيدة
دهشنا
ت
زالت
ما
ٍ
ُ
الناجحة من قصيدة النثر ـ ألنها ابنة العصر الذي
ُّ
ْ
َ
العديد
انتمت .كما نصنف
وقفت فيه وإليه
من الفنون إلى بيئاتها ومجتمعاتها وفرسانها.
آخذين بالرأي الذي يرى ّأن الظاهرة ال يمكن أن
ً
تعيش منعزلة عن شرطها التاريخي واالجتماعي،
ّ
بل ال ّبد لها من التفاعل ّ
وتعددًا وانتشارًا
تنوعًا
ّ
َ
الربيع ربيعًا لوال ّ
وإال كيف ّ
تنوعه
نسمي
وتأثيرًا.
ً
شكال ولونًا وطعمًا ورائحة؟
ُ
وقصيدة النثر هذا اللون المختلف يقول ها
ً
ُ
ً
ومعمارا؟
سمات تلك القصيدة لغة
أنذا اليوم .فما
َ ُ
يقول جبرانّ :
ُ
نزداد
أشكال.
خالق
الفنان
«إن
ٍ
ّ
ّ
ريادي».
ألهميته كنموذج
إدراكًا
ً
ً
ّ
ُويفهم من الريادة والتميز أمورًا عديدة .شكال،
ً
ُ
استخدام اللغةِ ،ج ّدة
االبتكار في
ومضمونًا ،منها
ِ
ً
ونسغ جديدين .إضافة
بثوب
وعالقات
وإبداعًا
ّ ٍ
ٍ
ٍ
وروع��ة التصوير ،وبهاء الرؤيا.
عر
الش
وهج
إلى
ِ
ِ
ِ
ٌ
ّ
و»طريقة استخدام اللغة مقياس أساسي ومباشر
ّ
عر والنثر» بحسب أدونيس
في التمييز بين الش
ِ
ْ
ّ
متعددة ،أسلوبًا
بمناح
سارت
 .1وقصيدة النثر
ٍ
ً
وشكال .كما اختلفت في معمارها.
لغة تراكمية،
لغة الحياة العادية إلى ٍ
فمن ِ
ُ
تسترسل ف��ي التكرار وال��ت��وال��د ،إل��ى أسلوب
بقليل
موح ،أو غامض
التصوير الجمالي،
ٍ
ٍ
بإيجاز ٍ
أو كثير .وذلك من خالل زاوية رؤية موشورها ،إلى
ُ
رموز تنغلق أو تنفتح لثقافة صاحبهاُ .بعدًا أو
يحده ٌ
قربًا ،إلى اللجوء إلى إيقاع منطلق ال ّ
لون وال
ٍ
ٍ
ْ
تأسلب.
ُ
ْ
ُ
وأكثر النصوص التي نشرت على أنها تنتمي
َ
سلف يغلبُ
قرن
إلى
قصيدة النثر خالل نصف ٍ
ٌ
ّ
ّ
مبدع أن روعة اإلبداع
عليها لغة عادية ،على علم أي
ٍ
ّ
ال تأتي إال من خالل عالقات جديدة بين الكلمات
ُ
وال��ح��روف والمعاني بانسجام وتآلف .واللغة
ُ
بحسب ُعمر الدقاق وغيره هي الهوية الحقيقية
ُ
ُ
للشاعر .ولذا فيأتي الصنف األول من قصائد النثر
بلغة مألوفة ومطروقة من دون أن ّ
ُ
صاحبها
يغير

في عالقاتها كثيرًا .ومع ذلك هذا ال يعني ّأن ذلك
الداخلي ّ
ُ
ّ
للنص والحرارة
الوهج
ليس بشعر؛ بل
الحقيقية لضوء الرؤيا تفرض ذاتها أينما ُو ْ
جدت.
ً
كقول عبد الناصر حداد مثال من قصيدة « نثريات
«2:
ُ
« عندما/تفشل كل المحاوالت/كي أراك/عندما
ُ
ّ
أشم رائحتك/عندما
تفشل كل المحاوالت/كي
ّ
تفشل كل المحاوالت كي ألثمك/عندما تفشل
كل المحاوالت/يراودني النوم ،فأحلم «
ُ
لغتها عادية ،مباشرة ،سهلةّ ،قلت الصورُ
ً
ُ
ُ
والتراكيب مألوفة.
فيها ،وكان الخيال ُمدركًا،
ً
توليد جديد .وعلى ذلك فقد جاءت موحية،
بال
ٍ
ُ
مؤثرة بنهايتها الحالمة .وقصيدة التراكم تولد
ً
من شرارة .لغة أو موقفًا ،من صور ٍة إلى معنى ،إلى
غصن إلى فرع إلى ّ
قمة ،ثم يأخذ باالنسحاب أو
ٍ
ٍ
المراوحة.أو الوقوف المفاجئ كما في قصيدة
طارق عبد الواحد  « 3حب عابر ..دائم «:
ُ
دافئة/تعطين من الحب/..ما يعطي ُ
جرح
«
ُ
ّ
المسيح!/من الضوء وم��ن ..مغفرة/..هذه الليلة
ممطرة/..وشعرك المبلول ..أغنية ساخنة/مثل
نبيذ األديرة/..هذا الحب يليق بنا/..وأنا/أقسم إني
سأنثر حولك القصائد/كما ُينثر الرز ..على القائد
المظفر»..ص14
نالحظ االسترسال والتوالد والخيال الخالق
سمات قصيدة النثر،
الذي يفاجئ بامتداده وبروز
ِ
تكثيف وإيجاز ويخضور الشعر.
من
ٍ
ّأما قصيدة النثر التي تعتمد لغة ّ
الصورة،
ً
ً
ً
وبقاء وجماال.
فأرى بأنها األكثر وصوال وتأثيرًا
متواتر
وإيقاع
ولون
خيال،
وذلك لما تمتاز به من
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مع المعنى ّ
الداخلي ،وانسجام مع بوح الشاعر،
ّ
بأسرار المعنى على جناح الصورة.
وفيض عواطفه
ِ
كما في ّ
نص « النقطة الحمراء « لجوالن حاجي :4
ّ
« المروحة المجنونة/تلعب في الصباح الدائم/
ّ
ُّ
ّ
بأزهار/
حنجرته/فيغص
سيقص جناحها تفاحة
ٍ
ّ
تتفجر من شقوق الحيطان الحمراء /ليطفح ُ
فمه/
ِّ
الجوري األسود »..ص34
يابسة من
بتويجات
ٍ
ٍ
ٌ ّ
ُ
هي لغة التصوير .والشعر ص��ورة أخ��اذة
ٌ
ّ
الجرجاني والجاحظ
وتخييل مختلف .وي��رى
ّ
ّ
التفوق في الشعر يرجع إلى هذا
وغيرهما أن
األف���ق غير ال��م��ح��دود ف��ي ال��رس��م والتصوير.
ُ
فالمعاني موجودة واللغة مشاع ،لكن الفضل
ّ
وتحلق .ويلجأ ٌ
لتلك الريشة التي ّ
عدد من
تلون
ً
شعراء قصيدة النثر إلى أسلوب اإلشارات ،لغوية
ّ
كانت أم تاريخية أم أسطورية ..وهذا يتطل ُب من
ً
ً
القارئ ثقافة واسعة إلدراك مفاتيح القصيدة
ومغزاها يقول رياض الصالح الحسين في قصيدة
« كنجمة في السماء..كوعل في الغابة «5
 « :أمامي الكثير ألعطيه/وخلفي الكثير
للمقابر/أمامي النهر ورائحة الصباح واألغاني/
البشر الرائعون والسفر والعدالة/وخلفي الكثير
الكثير/من الكهنة والتماثيل والمذابح/وها أنذا
أمشي وأمشي« ..ص ..29وهي إيحاءات وإشارات
في ٍّ
نص قابل للتأويالت.
ّ
وهناك قصائد ال هدف لها إال استخدام
اإليقاع مع التاريخ أو األسطورة أو الدين أو معها
ً
جميعًا ،فتكون قصيدة غامضة أو مغلقة .وال ضير
َ
ّ
في ذلك على أن تحقق الجمال وشيئًا من فائدة.

أدونيس
ّ
اللحن هو أن تسمعه اآلذان وتلتذ به
فاكتمال
ِ
القلوب بحسب القول المأثور.
يقول الشاعر محمد شيخ عثمان :6
ُ
سبارتاكوس األحياء الشعبية/ورامبو األزقة
« أنا
الموحلة/أنا المنتحر/على طريقة يوكيوميشيما/أو
ٌ
بالرقص على طريقة زوربا/لعينيك ألق يبهرني/
ْ
ولصوتك وق ُع الناي/و« ..ص66
ه��و الماضي والحاضر إذًا ،والفولكلور،
واإلنسان وع��ادات الشعوب مجتمعة في باقة
شعر أخاذة.
ٍ وهناك ٌ
لون آخر من قصائد النثر التي تشي
ّ
إيقاع وخطابة،
بتسرب بقايا الكالسية إليها ،من
ٍ
ّ
ّ
وتراكيب رنانة ،ولغة مكرورة توهم صاحبها بأنها
ّ
المطعمة بالتراث.
الحداثة
قصائد النثر الناجحة ما تجاوز
أكثر
بأن
وأرى
ِ
ُ
ً
تلك ّ
لكتابة قصيد ٍة فيها الجدة شكال
مات
ِ
الس ِ
ً
ُ
ُ
ومضمونًا .والرشاقة عبارة وموسيقا والسيولة
ُ
ً
ً
ُّ ّ
ً
تشع كلما
صورة وخياال ،والمفاجأة نهاية.لتبقى
ّ
ْ
السم ِع والبصر والفؤاد.
مر ْت على
ُ
أصحابها
وهناك النصوص التي استسهل
َ
َ
ّ
الكتابة فلهثوا يكتبون وهم يظنون ّأن الكتابة،
ّ
الوزن والقافية ،أسهل من شرب
بعد التحلل من
ِ
الماء القراح ،وال يدرون ّأن مثودية الشعر هي من
ُ
مقدسات األقداس في مملكة الوجود .والكتابة
ّ ُ
كثير من األسئلة والتعريج
المسطحة تلجئ إلى
ٍ
والتهويم من دون أن يدركوا ّأن ّ
فصًا من ألماس
ّ
ٍّ
الشعر ُّ
رب .وال
أهم
بكثير من تل من رمال الكالم الذ ِ
ٍ
صاحبه في احتراق ّ
َ
ُ
وتمر ٍد
جحيم يعيشه
شعر بال
ٍ
ٍ
ً
ُ
اغتصاب
وأل��م ال ينضب .فهو
وأس��ى،
وعذوبة،
ٍ
ٍ
العالم بالكلمات «بحسب دورن��م��ات .وال يصل
ُ
الشعر إال إذا أمتع فليس هذيانًا وال سفسطة وال
ّ
كومة حجار ٍة هشة ،وهو ليس للتفهيم؛ بل كما
يرى ُ
ّ
للتعجب.
ابن سينا
ُ
ُ
معمار قصيدة النثر فيختلف باختالف
أما
موضوعها ،ونظرة صاحبها للتجربة وأثرها فيه،
ّ
ومدى اطالعه على تجارب اآلخرين ،وقدرة مخياله
على ارتياد عوالم جديدة ،ونوعية الذاكرة الثقافية
لديه .فمعالجة فكرة واح��دة تقود إلى بناء ما
ُ
اصطلح على تسميته بقصيدة «الومضة» المبنية

نزار قباني

رامبو
على تركيز أجنحة القصيدة في بؤرة واحدة .بحيث
ُ
الذهن
تنتهي بمفاجأ ٍة أقرب للمحرق .فتترك في
ِ
أثرًا ال ُيمحى .ومن أمثل ذلك ٌّ
نص للشاعر بيان
الصفدي عنوانه « قصة حب « :7
ُ
بموعد/..أو بال ّ
الذكريات/ال
موعد/تزورني
أي
«
ٍ
ٍ
ُ
َ
ً
ّ
ٍّ
تعجبوا مثال/فأنا اآلن أعيش قصة حب جديدة/
ماتت منذ عشرين سنة  »/ص76
ّ
ّ
��ذك��ر ه��ذا ال��ل ُ
��ون من القصائد بالشعر
وي
ّ
ٌ
ٌ
ّ
الغنائي الذي تحركه عاطفة ملتهبة ال تتوقف
إال على تخوم االح��ت��راق .فيأتي ُ
بيت القصيد.
ُ
السبك بوحدتها
وقصيدة النثر هذه جاءت متينة
ِ
العضوية ودائرتها المتماسكة .فال نستطيع
ْ
حذ َف أو زيادة ّ
جزء منها أو عليها .وحين ُيملى
أي ٍ
ّ
بموضوع أكثر عمقًا ،فقد يلجأ إلى
اعر
على الش ِ
ٍ
ً
ّ
ِّ
التفاعل الدرامي التمثيلي مقاربة ببناء األصوات
المتداخلة كقصيدة ممدوح سكاف « مديح ألنثى
ّ
التحوالت « :8
ُ
النار/الجسد ،معك/يقوم من
« أنت سرير
ّ
ّ
سقيعه/النبع الذهبي/يرتد إلى التدفق بحيوية/
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وميزة القصيدة في هذا اللونً .
ّ
دراميًا
بناء
ٍّ
الص ُ
بياني صاعد ،وينمو ّ
ٍّ
راع
أنها تأخذ بخط
ٍ
بين مستويات القصيدة ليشغل القارئ عن
ّ َ
ُ
نفسه ،فال يستيقظ إال وقد توقف التفاعل على
منتهاها.
وهناك البناء المتنامي بالتكرار اللفظي
أو الرقمي أو المقطعي ،وقد ال يجمع بين تلك
المقاطع إال اإليقاع الصائت أو الصامت .وقد
تمتلئ بالتقابالت والتناقضات لتنتهي بمفاجأة
ّ
مسوغ القصيدة برمتها .كقصيدة
قد تكون
طارق عبد الواحد  « 3عازف «:
ُ
ً
ً
ّ
« العازف/يهبط ال��س��ل��م ..ن��وت��ة/ن��وت��ة/..
َ
وينحني/ليغرف من زرقة ّ
السماء/هناك ..كم كان
الله وحيدا «ص.99
وفي المقطع الثالث يقول « :العازف/..
ّ
يدخل في قوس األشياء/يتنقل على األل��وان
السبعة»..
ّ
ويرى الدكتور أحمد زياد محبك في كتابه
المهم «قصيدة النثر» :10
« بناء قصيدة النثر يأخذ مناحي عديدة ،فهو
ّ
الكلي للقصيدة ..ص.« 33ولقد ّ
ّ
تعددت
التصور
ُ
أشكال البناء في قصيدة النثر ،وهي ال تختلف
كثيرًا عن أشكال البناء في غيرها..
ُ
ّ
الشكل ال ّبد أن يتميز بتميز
واختالف
ِ
أسلوب وتجربة صاحبه .مضيفًا ـ المحبك ـ إلى
معمارية قصيدة النثر بناء الوحدات
أشكال
ِ
والبناء التراكمي ،والبناء السردي والقصصي
واللوحة الفنية.
ِّ
ُ
وأذهب إلى رأي آخر يقولّ :إن لكل قصيدة
ً
مهما طغت الظاهرة خصوصية ،جسدًا وروحًا .وال
ّ
وحرية اإلبداع هي الدستور الذي يحفظ
يجوز،
ً
ّ
ّ
للمبدع أن يتمتع بصالحياته كافة في أن يخطط
ُ
فاإلنسان كما
ويبذر ويسقي غراسه كيفما شاء،
ّ
ٌ
يرى العديد من علماء النفس مكرس للتناقض
ّ
المستمر ،وليس للقاعدة الحجرية
اللحظي
َْ َ
الثابتة .وكذلك ليس للنمذجة فهي تقتل
ّ
مجرد ّبب ٍغ.
ويتحول صاحبها إلى
المحاولة
ِ
ّ
إن قصيدة النثر من منجزات الحداثة.
وما دامت الحداثة هي قضية وجود فستبقى
ً
القصيدة تسعى باحثة عن الكمال ال��ذي لن
ُ
تجده .فأجمل القصائد لم ُيكتب بعد بحسب
ناظم حكمت وقد قال رامبو يومًا:
ّ
ّ
ُ
المتوحشة».
مفتاح هذه الجنة
«معي وحدي
-------------------------------------------------

الهوامش:
 1ـ أدونيس كتاب مقدمة للشعر العربي
ّ
وعلي تشكيل النهار.
 2ـ ديوان» ذاكم دمي
منشورات اتحاد الكتاب العرب
 3ـ طارق عبد الواحد ديوان « نهايات « اتحاد
الكتاب العرب2003
 4ـ ديان « نادي في الظلمات اتحاد الكتاب
العرب 2006
 5ـ ديوان «وعل في الغابة «وزارة الثقافة 1983
 6ـ ديوان « ملهاة التجدد واأليام « محمد شيخ
عثمان
 7ـ ديوان « جنة صغيرة «وزارة الثقافة 2002
 8ـ ديوان الصومعة والعنقاء «اتحاد الكتاب
العرب2003
المراجع والمصادر:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ كتاب الثابت والمتحول ـ ل أدونيس
ـ وكتاب ّ
مقدمة للشعر العربي ـ
ـ كتاب « قصيدة النثر « د .أحمد زياد محبك
ـ كتاب « ما هو الشعر» نزار قباني
ـ ديوان « المركب النشوان ل رامبو
ـ وولت ويتمان .ترجمة عارف حديفة 1984
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5

عرب الواليات المتحدة األمريكية
أسهموا في اكتشافها وبنائها
عبد النبي ا�صطيف
ْ
«غريب أمر هؤالء األمريكيين ،ال تاريخ لهم ،وال يقرؤون التاريخ ،بله
أن يتعظوا بما جرى فيه» .كان هذا ما فاجأني به صاحبي ذات صباح ،وهو
يحاورني في عالقة العرب بالقوة العظمى الوحيدة التي استبد بها صلف
ّ
يستجد في عالمنا من تغيرات ،ومن
القوة والسلطان ،فلم تعد تتبين ما
َ
ث َّم تسعى إلى أن تستجيب لها بتغيير مواقفها وسياساتها وطريقة
تعاملها مع سائر دول العالم وشعوبه.
قلت :للقوة والسلطان صلفهما وغطرستهما ،ولذلك أرجو أال تتحسر
على اإلدارة األمريكية التي ساء بها حظ العالم عامة ،وحظ األمريكيين
خاصة ،فلم يعد العالم يعرف ما الذي تخبئه له األيام القادمة ،مثلما
لم يعد يعرف األمريكيون ما الذي حدا بهم إلى انتخاب «الرجل الواعد
بالتغيير» الذي تحتاج إليه الواليات المتحدة ويحتاج إليه العالم ،بعد
السنوات العجاف التي عاشها ،والبطل المضاد جورج بوش االبن في
ّ
ويدمر بلده والعالم بوحي من المحافظين
البيت األبيض يأمر وينهى
المحدثين.
ولكن ما الذي دعاك إلى استنكار جهل األمريكيين بالتاريخ؟
فقال مستغربًا :كيف ينظر األمريكيون إلى العرب والمسلمين في
أمريكا على أنهم غرباء وأجانب ،ومتطفلون حديثو العهد في الواليات
المتحدة ،وغير مرغوب بهم في هذا البلد ،ألنهم فيما يزعمون إنما جاؤوا
للمشاركة في خيراته دون أن يكونوا قد أسهموا في اكتشافه أو بنائه،
وهم يعلمون حق العلم أن أجدادهم الفينيقيين والمصريين والليبيين
القدماء هم أول من اكتشف أمريكا قبل آالف السنين؟
قلت :على ِر ْس ِلك يا صاحبي ،كيف تتعجل الحكم بتسمية أول من
اكتشف أمريكا ،وأنت ال تملك الدليل الواضح والموثق على ما تزعمه؟
ُّ
قال :العالم كله يعرف ذلك ،خال األمريكيين الذين ينكرونه.
قلت :لم يعثر المؤرخون ُ
بعد على دليل قاطع على ما تزعمه أنت
وغيرك ،ولكن ثمة فيما قرأت مؤخرًا ما هو أفضل من هذه اآلراء التي
تحفزها الرغبات ،وتحكمها األوهام.
قال :هات ما لديك ،فأنا في غاية الشوق لسماعه؟
قلت :باإلضافة إلى ما يذكره المؤرخون عن استعانة كريستوفر
كولومبوس بالبحارة العرب الموريسكيين في رحلته المشهورة ،ثمة
دالئل موثقة على مشاركة ثالثة من العرب في االستكشاف الالحق
لمناطق واسعة من القارة األمريكية .وفي حين جاءت مشاركة أولهما
وثانيهما في وقت مبكر من القرن السادس عشر ،وبالتحديد في العقد
الثالث منه (أو ُبعيد اكتشاف العالم الجديد من جانب كولومبوس)،
فقد جاءت إسهامة الثالث في منتصف القرن التاسع عشر .وإذ ّ
تحول
المستكشفان األخيران إلى أسطورة لدى األمريكيين ،فقد كتب عنهما
الكثير مما يجعلهما بحق مصدر فخر واعتزاز لجميع العرب والمسلمين
َ
األمريكيين ،ويعزز من ث َّم انتماءهم إلى العالم الجديد.
ً
َّ
فألح صاحبي َّ
علي بطلب المزيد قائال :حدثني بالله عليك عنهما،
فالفضول يكاد يقتلني وأنا بحاجة إلى معلومات موثقة أستطيع أن
أواجه بها كل من يقلل من شأن العرب والمسلمين األمريكيين ودورهم
في بناء أمريكا التي ال تشكر إسهامهم ،على أهميته وخطورته ،وال
تقدرهم حق قدرهم.
ُ
قلت :فأما األول منهم فيدعى الزموري الذي أ ِسر وبيع عبدًا عام
ُ
1511م ،ثم مالبث أن ُح ِّرر ون ِقل إلى أمريكا عام 1528م ضمن بعثة
استكشاف إسبانية ،وهو معروف اليوم بوصفه مستكشفًا عظيمًا
في جنوب غرب الواليات المتحدة األمريكية ومعالجًا شهيرًا لألمراض
ومترجمًا ذائع الصيت ،على حد ما جاء في التعريف به في عروض
المتحف العربي األمريكي في ديربورن – ميشيغان.
وأم��ا الثاني ويدعى استيفان ،أو استيفانيكو ،كما كان سيده
االسباني يدعوه ،فقد جاء من المغرب العربي ،وكان من أوائل من عبروا
قارة أمريكا الشمالية من األطلسي إلى المكسيك مخترقًا مناطق واسعة
هي اآلن أجزاء من الواليات المتحدة األمريكية .وتكمن أهمية إسهامه
في استكشاف هذه المناطق في أن عمله امتد أكثر من عقد من السنين،

وبدأ عام  1528برحلة اصطحب فيها  300شخص و 40حصانًا ،قضى
بعضهم على يد العواصف البحرية في خليج المكسيك ،وقتل بعضهم
اآلخر على يد «الهنود الحمر» الذين أسروا من نجا منهم واسترقوه ،إلى
أن تمكن استيفانيكو من الهرب مع ثالثة من صحبه ،التقوا بقبيلة
أخرى من «الهنود الحمر» هي قبيلة أفافاريس ،عاملتهم معاملة حسنة
وأفادت من خبراتهم العالجية ،إلى أن عادوا إلى مدينة مكسيكو سيتي
عام  ،1536ليتحولوا إلى أسطورة حية .وكان استيفانيكو أثناءها عبدًا
لسيده أندريس دورانتس ،ولكن حاكم مكسيكوسيتي أنطونيو مندوزا
ابتاعه من سيده وحرره وأرسله عام  1538في حملة «فراي ماركوس»
ً
ليكون دليال له في استكشاف المنطقة التي عرفت بمنطقة «مدن
كيبوال السبع» ،واستمرت الحملة سنتين عاد منها استيفانيكو مظفرًا
ليعامله اإلسبان معاملة الند للند ،تقديرًا منهم لجهوده االستكشافية
من جهة ،ولحاجتهم الماسة من جهة أخرى إلى خدماته العالجية ،إذ
كان مقصد جموع الهنود الحمر الذين يطلبون مساعدته.
قال صاحبي مقاطعًا :هذا عن األول والثاني ،ولكن ماذا عن الثالث؟
قلت :وأما الثالث فهو الحاج علي الذي جاء إلى الواليات المتحدة
األمريكية في منتصف القرن التاسع عشر لتدريب الجمال التي
استوردها األمريكيون من الشرق األوسط والعناية بها ،وقد عرف لدى
األمريكيين بـ «العربي الصغير ،ذي العيون السوداء الراقصة واالبتسامة
الحزينة الذي غدا أسطورة على الحدود الغربية» ،حتى إنهم أقاموا هرمًا
على قبره في «كوارتزايت» عام  ،1936إنصافًا له من الظلم الذي حاق به
نتيجة عدم حصوله على راتب تقاعدي من الحكومة األمريكية ،وكان
يستحقه بإجماع كل من اتصل به .ومن المعروف أن الحاج علي (الذي
عرف بستة عشر اسمًا في الكتابات األمريكية ،على ما يذكره الباحث
العربي األمريكي المرموق ميخائيل سليمان) قد ولد في بالد الشام عام
1828م ،وتوفي في السادس عشر من شهر كانون األول عام 1902م،
وأنه قدم إلى الواليات المتحدة في العاشر من شباط عام .1856
قال :لقد أثلجت صدري بهذه المعلومات.
قلت :بل إنه ميخائيل سليمان َمن أثلج صدرينا معًا بأبحاثه التي
ُعني فيها باألمريكيين المتحدرين من أصل عربي ،والتي توجها بهذه
المعلومات التي ظهرت في آخر مقالة نشرها ،قبل انتقاله إلى جوار ربه
قبل أشهر ،في المجلة البريطانية لدراسات الشرق األوسط.
فأضاف صاحبي معلقًا :وال تنس المسلمين األفارقة الذين كانوا
يعرفون العربية ،وكانوا ُيصطادون من القارة اإلفريقية ُويبحر بهم إلى
بريطانيا ِل ُيباعوا بعدها في الواليات المتحدة بغرض العمل في الزراعة
وغيرها .وربما كان من أشهرهم (أيوب بن سليمان) الذي اختطف في
القرن الثامن عشر ،واقتيد للعمل في مزرعة للتبغ في ميريالند ،وتباع
ُ
اليوم صورته بالمزاد العلني ،بل تجمع لها التبرعات لتبقى في حوزة
«صالة الصور الوطنية»  National Portraits Galleryفي لندن نظرًا
ألهميتها التاريخية والفنية.
قلت :بل إن ما كتبه المسلمون األفارقة من قصص تشكل اليوم
تحديًا لما يسمى بالتقليد األدبي األمريكي نظرًا لفرادتها وإثارتها
ولما تنطوي عليه من قيم فنية وإنسانية جديرة بعناية دارسي األدب
المقارن «.»1
 -1انظر بغرض االطالع على تفاصيل أوسع:
,Ronald A. T. Judy
(Dis)Forming the American Canon: African Arabic
Slave Narratives and the Vernacular
(University of Minnesota Press, Minneapolis and
)1993 ,London
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بلغتنا العربية ،نكون أو ال نكون
�صادق فرعون
ُ
إعجاب بالدفاع
أعجبت أيما
ٍ
الكبير وال��ش��ج��اع ع��ن التعليم
باللغة العربية ال���ذي ق��ام به
األستاذ الدكتور عدنان تكريتي،
رحمه الله ،وكذلك زميلي الدكتور
غالب خاليلي ،وتنازعتني األفكار
حول هذا الموضوع الحيوي بل
والمصيري ،وتساءلت :هل هناك
شيء أستطيع أن أكتبه وأن أسهم
فيه؟
ت��رددت ،ولكنْ
ّ
أعترف بأنني
ّ
ها هنا ٌ
أمر ال يجوز التردد فيه ،وال
التراجع وال النكوص عنه ،ألنه أمر
ٌ
خطير يحمل في جانبيه الحياة أو
الموت :أن نكون أو أال نكون .في
ثناياه ّ
سر مستقبل العربية وكل
الشعوب التي تنطق بها .إنه
تهاون أو
أمر جلل ،وال مجال ألي
ٍ
عدم اكتراث أو تساهل فيه ،ألنه
سيودي بنا ّإما إلى حياة كريمة
ومعطاءة ،أو إل��ى فناء وانحالل
وذوبان َ
وعدم.
قد يظن بعض من يقرأ كلماتي
ً
ً
أن ف��ي األم��ر مبالغة وتهويال.
بالتأكيد ال .مع هذا فإنني أجد
صعوبة كبيرة في كيفية معالجة
هذا الموضوع المهم وهذا األمر
ٌ
واح��د ّ
ممن يؤمنون
الجلل ،فأنا
أن اللغة ه��ي األن���ا ،ه��ي ال��ذات
والجوهر لإلنسان ،ف��إذا اندثرت
اللغة أو وهنت أو تزعزع كيانها،
عنى ذل��ك أن اإلنسان كله ،وأن
األمة كلها ،قد اندثرت أو وهنت أو
تزعزعت ...ال فرق أبدًا.
وب��ع��د ،فالحديث ع��ن اللغة
العربية ال مشابه له ،ألنها تتميز
عن كل لغات العالم .هل هذا
ُ
ّ
متعص ٍب للسانه ،شوفيني
حديث
ْ
وألع���د بذاكرتي إلى
ألم��ت��ه؟ ال،
ال��م��اض��ي ف���أروي لكم وأع��ت��رف
بقصتي مع لغة الضاد.
***
لما كنت يافعًا ،أيام االنتداب
الفرنسي ،كانت المدارس العامة
ً
تعلم ك�لا من اللغتين العربية
وألم��ر
والفرنسية في آن واح��د.
ٍ
أو آلخ��ر ،أخ��ذت اللغة الفرنسية
تفتنني ،وصرت أقرأ قصائد الشعر
ّ
الفرنسي وأترنم بها :المارتين
ودو موسيه ودو فينيي ثم شارل
بودلير ...في المدرسة اإلعدادية
ف��ي ال��ح��ل��ب��ون��ي .وأي����ام ال��ح��رب

العالمية الثانية ،دخل
ّ
صفنا مدير مدرسة
التجهيز ال��ث��ان��ي��ة:
األستاذ جمال الفرا،
ً
وك����ان رج��ل�ا مهيب
الطلعة ،طويل القامة،
يهابه ك��ل ال��ط�لاب،
ب��ال��رغ��م م��ن أن���ه لم
ي��م��س��ك ع��ص��ًا ،ول��م
يضرب أيًا من الصبية
ال���ع���ف���اري���ت .دخ��ل
ّ
ال��م��دي��ر إل���ى صفنا،
ال��ث��ان��ي اإلع�����دادي
كما أذك���ر ،فنهضنا
ون���ه���ض أس��ت��اذن��ا
ال��م��رح��وم ميشيل ف���رح .صعد
ُ
ٌ
َ
ُ
مشدود
ووجهه
المنبر
المدير
ّ
ٌ
وصارم بل ومقطب .خيم الصمت
والهدوء على الصف .جال ببصره
ّ
واحد
يتفحص كل
نحونا وكأنه
ٍ
منا .بعد لحظات صاح غاضبًا :من
منكم صادق فرعون؟
س��اد صمت مطلق واهتزت
ُ
ونهضت وأنا
نفوس التالميذ،
أرتعد خوفًا وقلقًا وقلت باستحياء:
أنا...
أشار إلي أن أخرج من مقعدي
وأن أقف أمام المنبر .أطال تحديقه
ّ
في وأنا أرتعد في أعماقي ألنني ال
أعرف ما األمر .أخذ أوراق العالمات
من مساعده ،وفتح ورقتي ،ونظر
ّ
إلي شزرًا وإلى الطالب متوعدًا ثم
نطق :رفيقكم ترتيبه الثاني في
الصف ،وهذا أمر حسن ...ولكنني
ُ
حظت أنه نال أربع عالمات من
ال
أصل عشرين باللغة العربية ،ونال
تسع عشرة عالمة من أصل عشرين
باللغة الفرنسية.
ت��وق��ف ع��ن��د ه���ذا واس��ت��م��ر
الصمت مخيمًا على الصف ...ثم
تابع :ليس من العيب يا أبنائي أال
ً
يعرف اإلنسان لغة أجنبية ،ولكنه
ٌ
عيب كبير أال ُيحسن اإلنسان لغة
قومه!
بعد صمت طويل آخر غادرنا
المدير ،وأنا في حزن شديد ،ولوال
تماسكي النهمرت دموعي.
***
ف��ي المساء حكيت ألب��ي ما
حدث معي وما شعرت به من خجل
وألم ،وسألته كيف لي أن ّ
أحسن
عربيتي؟

عدنان تكريتي
ك��ان وال���دي يعاملني ،حتى
ف��ي تلك األي���ام ،اب��ن��ًا وصديقًا
ً
ل���ه .اب��ت��س��م وط��م��أن��ن��ي ق��ائ�لا:
األم��ر بسيط وسهل .كان مغرمًا
باقتناء مجلة “الرسالة” المصرية
الشهيرة ،فما ك��ان منه إال أن
صار يأتي مبكرًا كل مساء ومعه
أعدادها ،فنجلس جنبًا إلى جنب،
ثم يبدأ بقراءة بعض القصائد
ويطلب مني أن ّ
أردده��ا معه ،ثم
يشرح لي معاني كلماتها ،لنعود
ً
ّ
فنرتل سوية ونغني القصيدة،
ً
يعلو صوتنا تارة ويهبط أخرى..
كذلك صباح كل يوم جمعة كانت
أقدامنا تأخذنا مشيًا إلى جديدة
ال���وادي م��ع أع���داد رس��ال��ة محمد
حسن ال��زي��ات ،فنقرأ القصائد
والمقاالت طوال اليوم .بالتدريج
أحببت لغتي كما أحببت اللغة
الفرنسية :لغة األعداء المحتلين.
منذ تلك الفترة صار عندي إيمان
عميق بأن لغة اإلنسان هي ذاته
وهي شخصيته وهي روحه ،ومن
َّ
يتخل عنها فإنه يتخلى عن روحه
ُ
دخلت كلية الطب في
وكيانه .ولما
ُ
دمشق تابعت دراستي بالعربية،
ول��ك��ن��ن��ي ك��ن��ت دوم����ًا أدع��م��ه��ا
بالفرنسية واالنكليزية ،دون أي
تهاون أو تقاعس باللغة العربية.
***
لما حدثت الوحدة بين سورية
ُ
أوف����دت إل���ى بريطانيا
وم��ص��ر
لمتابعة االخ��ت��ص��اص ،وهناك،
في الجامعة ،التقيت بعدد كبير
من زمالئي المصريين الموفدين
أيضًا لمتابعة االختصاص .لما
تعارفنا في اليوم األول بادرني
واحد منهم ،وعالئم العجب تعلو

وجهه ،صائحًا بالعامية المصرية:
«الله! َ
إنت تعمل هنا إيه؟».
لم أفهم مقصده ،وب��دا على
وجهي االمتعاض.
تابع معتذرًا« :ال مؤاخذة .أعني
إنتا تعمل هنا إيه ،ألنكم تدرسون
الطب باللغة العربية؟” ،فأجبته:
آت ألتابع دراستي».
«أنا تمامًا مثلك ٍ
لم يتصور أنني أستطيع متابعة
دراستي باالنكليزية بعدما كنت
أدرس الطب بالعربية .بعد بضع
م��ح��اض��رات ص��ار ي��أخ��ذ دفتري
ٍ
ويتفحص م��ا أك��ت��ب ،ث��م يبدو
ال��ع��ج��ب ع��ل��ى وج��ه��ه ،ويصيح
َ
إن���ت تعرف
ك��ال��ع��ادة“ :ال��ل��ه..
انكليزي ّ
كويس”.
بعد محاضرات عدة جاء دوري،
فطلبت منه أن يقرأ لي في الكتاب
ّ
االنكليزي ،فصار يقرأ خليطًا منفرًا
من إنكليزي ركيك وعربي أكثر
ّ
اط ُ
لعت على دفتره
ركاكة ،ولما
رأيت الكثير من األخطاء اللغوية
ُ
ظننت أنني متحامل
االنكليزية.
ّ
عليه ،فصرت أحتك بزمالئه واحدًا
بعد اآلخ��ر ،وك��ان عددهم يزيد
على عشرين ،وكلهم معيدون
ف��ي ك��ل��ي��ات ال��ط��ب ال��م��ص��ري��ة،
وفوجئت بأنهم كلهم يعرفون
خليطًا عجيبًا من إنكليزي وعربي
عامي .صارحتهم :أنتم ال تعرفون
االنكليزية ،وال تعرفون العربية
في الوقت ذاته.
لقد مضى ما يزيد على نصف
قرن على هذه الحادثة ،ولم َ
أنسها،
ولن أنساها أبدًا .لقد وصلت إلى
نتيجة واضحة :إن من ال يتقن لغة
قومه ،ال يستطيع أن يتقن أية
لغة أجنبية أخرى.

***
أرو لكم قصة ثانية:
دعوني ِ
ُ
أوف���دت ،قبل ال��وح��دة م��ع مصر،
إل��ى فيينا ،النمسا ،للتخصص،
فالتحقت بالمشفى المخصص
لي .في النمسا يتكلمون اللغة
األلمانية ،ولكنني كنت أجهلها
ّ
ً
ج��ه�لا ت��ام��ًا .ح��اول��ت أن أك��ل��م
زمالئي األطباء باللغة االنكليزية،
ول��ك��ن��ه��م رف���ض���وا ال��ت��ك��ل��م إال
ُ
بلغتهم األل��م��ان��ي��ة؛ ب��ل وطلب
مني أن أكتب قصص المرضى
ُ
سارعت إلى
باأللمانية! ماذا أفعل؟
االلتحاق بمدرسة مسائية لتعلم
األلمانية ،وواظبت ليل نهار على
حد
دراستها ،وه��ي تشبه إل��ى ٍ
كبير ،اللغة العربية في بالغتها
ودق��ة تعبيرها؛ بل وفي نحوها،
إذ ه��ي أيضًا تستعمل صيغة
المرفوع والمنصوب والمجرور
والمضاف إليه .في األلمانية ،كما
في كل اللغات أو معظمها ،هناك
اللغة الفصحى وهناك العامية
المحكية .في مشفى تلك األيام
ك��ان م��ن المحظور على أي من
البشر أن يتكلم إال باللغة األلمانية
الفصحى ،وإذا حدث ،ال سمح الله،
أن طبيبًا -وهو يروي قصة مريضة
ما -ارتكب أي خطأ في تلك اللغة
العظمى ،يفاجأ بوجه األستاذ وقد
اشتد غضبه ووقف عابسًا مقطبًا؛
عال« :ياللعار!
ثم يصيح بصوت ٍ
ياللعار! اللغة األلمانية العظمى!».
عندها يبادر ذلك الطبيب الذي
إث���م ،وي��س��ارع إلى
ارتكب أكبر
ٍ
االنحناء ،تسعين درجة بالضبط،
ً
خجال ما معناه“ :إنني
ويقول ِ
أطلب العذر والغفران» ،ثم يعيد
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الجملة نفسها بكاملها بعدما
ّ
يصحح الخطأ النحوي الذي ارتكبه.
بعدها فقط يعود إلى موكب األطباء
مع األستاذ الكبير ليتابع جولته
الصباحية كالمعتاد .خالل عام لم
أسمع في مشفى “الينتس” في
فيينا من يتكلم العامية ،على األقل
في المشفى .إن من ال يحترم لغته
ل��ن يجد أي��ًا م��ن بقية بني البشر
يحترمها عوضًا عنه.
تدل هذه القصة على أن شعوب
العالم تحترم لغاتها وتحافظ على
سالمتها وصحتهاْ ،
وأن ال سبيل
آخر للتقدم والنهوض إذا لم تحترم
شعوبنا العربية لغتها العربية
الفصحى ،وتستخدمها في حياتها
اليومية ،كما في كل مراحل التعليم
من أوله وحتى ختامه .قد يبتسم
بعضهم لقراءة كلماتي :أن نستخدم
الفصحى في حياتنا اليومية وفي
بيوتنا .نعم ،هذا أمر ضروري وحيوي،
وإال فستتطور ّ
عاميات كل األقطار
العربية إلى لغات يصعب على غير
سكانها أن يفهموها.
ألذك���ر لكم قصة أي��ض��ًا :كنت
أعمل في مستشفى بريطاني في
مدينة مانشستر ،حينما طلب رئيس
قسم األم���راض الداخلية أن آتي
لمقابلته .استغربت األمر ،فأنا أعمل
ُ
ذهبت
في قسم األمراض النسائية.
ّ
ً
وسل ُ
مت عليه فبادرني قائال :عندي
ثالثة ّ
بحارة من اليمن لم أستطع
أن أفهم أي��ة كلمة مما يحكونه
باالنكليزية ،فهل تستطيع أن
تساعدنا لنفهم أمراضهم ،فلغتك
هي لغتهم؟ طبعًا ،أجبت باإليجاب،
وسرعان ما ذهبنا إلى غرفة البحارة
اليمنيين .ب��دأت بالسالم عليهم،
وسألتهم عن شكواهم ،ويالهول ما
سمعت! .لقد تكلموا وبسرعة كبيرة
كالمًا يبدو وكأن فيه بعض الكلمات
العربية ،ولكن من العسير فهم
فحوى كالمهم .رجوتهم أن يتكلموا
ببطء ألح���اول أن أفهم شكواهم
ففعلوا ،ولكن من دون جدوى ،ألنني
لم أفهم كالمهم البطيء ،كما عسر
ّ
علي فهم كالمهم السريع .رجوتهم
أن يتكلموا اللغة العربية الفصحى
فتبين أنهم يجهلونها .رجوتهم
م��رارًا أن��ه سيكون من المعيب أن
أعترف للطبيب االنكليزي أنني لم
أفهم عربية سكان اليمن .وهكذا
أمضيت س��اع��ة أو ق��راب��ة الساعة
ّ
بعض مما
حتى تمكنت من فهم
ٍ
يشكون .نظر ّ
إلي الطبيب االنكليزي
وأدرك ،من دون أن يسألني ،أنني لم
أفهمهم كما أنهم لم يفهموني.

مضى على هذه الحادثة نصف قرن
من الزمن ،ولكنها بقيت ،وستبقى،
ّ
َ
ع��رض��ًا فاضحًا على تفتت لغتنا
ّ
العربية وتشتتها ما بين قطر وآخر.
فما هو السبيل إلى الحل؟
الحل الوحيد ه��و ال��ع��ودة إلى
لغة الضاد ،اللغة العربية العظيمة،
ّ
التي ال تقل عظمتها وبالغتها ودقة
تعبيرها ،عن أية لغة أخرى ،بما فيها
اللغة األلمانية العظمى التي ثار
األستاذ العظيم «هيرمان كناوس»
ألن طبيبًا قد تهاون وارتكب خطيئة
ّ
تتحسن أحوالنا
ما في نطقها .لن
كلها ،العلمية والثقافية والمعيشية
واالقتصادية وووو ...إال إذا قمنا
بواجبنا المقدس نحو لغتنا العظمى:
ّ
لغة القران الكريم ،ولغة المعلقات،
ولغة المتنبي وجرير والجاحظ وأبي
ّ
العالء المعري وو ..ألوف ممن خلدوا
لغتنا عبر القرون.
ّ
أحب أن أذك��ر أي عربي يخامره
ّ
أدنى شك في قدرة لغتنا العربية
على التعبير الدقيق ع��ن ك��ل ما
يحتاج إليه العصر والعصور القادمة
بـ «غوته» شاعر ألمانيا العظيم الذي
قال في العام 1815م“ :ال ينقصني
إال القليل حتى أبدأ في تعلم العربية
أيضًا .إني أود أن أتعلم أبجديتها
على األقل بحيث أتمكن من تقليد
التمائم والطالسم واألختام بشكلها
األصلي” .وكذلك قال« :من المحتمل
أال توجد لغة ينسجم فيها الفكر
والكلمة والحرف بأصالة عريقة كما
هي الحال في العربية» .أليس من
عجب الدنيا أن “غوته» شاعر ألمانيا
األول واألعظم قد دأب على دراسة
لغتنا ليتمكن م��ن ق���راءة الشعر
العربي ،وال سيما المعلقات بلغتها
األصلية ،بينما يتباهى بعض ّ
مدعي
المعرفة والثقافة في بالدنا العربية
حين يرطنون بلغة إنكليزية ركيكة
ال تثير إال السخرية والهزء؟؟؟
ّ
أل��ي��س م��ن المخجل أن ش��ذاذ
اآلف���اق ال��ذي��ن أت��وا م��ن ك��ل أرج��اء
العالم ليعيشوا في فلسطين قد
أحيوا لغتهم العبرية ،وه��ي لغة
آرامية سامية ،واستخدموها في
حياتهم اليومية وفي مدارسهم
وجامعاتهم ...وبعضنا يخجل من أن
ُ
يتكلم لغته ّ
لحن،
األم دون ع ٍ
جمة أو ٍ
ّ
ويدعي أنها غير صالحة للتعبير عن
علوم هذا القرن ومعارفه؟؟؟
مستقبل اللغة العربية هو
مستقبلنا من المحيط وحتى الخليج،
كما تكون هي ،نكون نحن أو ال نكون،
فلنحرص على المحافظة عليها.
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نـظـرة للنفـس
( لغة الجسد)
عبد العزيز اخل�ضراء
الكثير من الناس ال يدركون أن لغة الجسد هي األكثر صدقًا وتعبيرًا عما يشعر به اإلنسان؛
فهي تعطي االنطباع الطبيعي عن الرغبات واالحتياجات واألفكار الذاتية .لغة الجسد هي إشارات
يقوم بها الجسد ،توصل معلومة أو فكرة للشخص اآلخر دون الكالم ،وفي كثير من األحيان
تستطيع هذه اللغة توصيل معلومة من دون قصد أو علم صاحبها ،حتى لو أخفاها بلسانه؛ حيث
إن إخفاء الحالة العاطفية يعد من أصعب األمور؛ ألنه يحتاج إلى درجة عالية من التحكم بالجسد
ومالمح الوجه ،وطريقة الكالم ،وردود األفعال ،الكالم ال يستعمل دائمًا للتعبير ،وإن نجح األزواج
في االمتناع عن الكالم ،فهم لن ينجحوا في إخفاء حالتهم العاطفية لفترة طويلة؛ ألن لغة الجسد
ستفضح ولو جزءًا بسيطًا مما يفكرون أو يشعرون به.
قد تتمتع المرأة بمهارة أعلى من الرجل في قراءة لغة الجسد وكشف دالالتها ،ونرى الرجل
ال يستطيع تمرير أمر على زوجته من دون إخبارها ،ألنها ستكشفه بحدسها وقوة مالحظتها
لحركات جسمه .ويقال أن حدس المرأة يرجع إلى طبيعة دورها الوظيفي في الحياة؛ فالمرأة مهيأة
بالفطرة ومن خالل التربية لتصبح أمًا قادرة على فهم طفلها منذ شهوره األولى ،وفهم حركاته
واحتياجاته ومعنى بكائه وتعابير وجهه ،وبذلك نرى المرأة تهتم كثيرًا للغة اإلشارة الجسمية
على عكس الرجل ،وقد يتسبب ذلك في خالفات فيما بينهما ،ألنها تتوقع من الرجل أن يفهمها
كذلك من دون أن تقول شيئًا.
اقرأ العبارات التالية بتركيز ،وحاول أن تجيب بـ (نعم أو ال):
ـ هل ينظر شريك حياتك في عينيك عندما يتحدث معك؟
ـ هل تستطيع تحديد متى يكون شريكك منزعجًا ،من دون أن يصرح لك بذلك؟
ـ عندما تتحدث معه على الهاتف هل تميز إذا كان سعيدًا أم ال ،وهل تسأله عن سبب ذلك؟
ـ إذا كنت في جلسة عائلية أو مع األصدقاء ،ونظر إليك شريكك من غير أن يتكلم ،هل
تستطيع معرفة ما الذي يريده؟
ـ هل حدث معك أنك كنت تفكر بشيء ،وباللحظة نفسها خطرت على بال شريكك الفكرة
نفسها؟
ـ هل يحدثك شريكك بأهم األحداث اليومية التي حصلت معه؟
ـ هل ينجح شريكك بالتخفيف عنك عندما تشعر بالضيق؟
ـ وهل تستطيع أنت التخفيف عن شريكك عندما يكون متضايقًا؟
ـ هل تكره ردة فعلك عندما تنفعل وتلوم شريك حياتك على أي مشكلة تواجهك أو تواجهه؟
ـ هل تفضل التعامل مع شريكك بأسلوب «التطنيش» ،وتعبر له باستهزاء عن أي شيء يقوله
أو يفعله؟
ـ هل تحرص على أن تكون صريحًا مع شريكك وال تخفي شيئًا عنه؟
إن أساس التواصل الفعال في أي عالقة زوجية ،يعتمد بشكل أساسي على استقرار الحالة
العاطفية لكال الطرفين .لذلك يجب على الزوج والزوجة معًا أن يفكرا مليًا في كل عبارة من العبارات
السابقة ،وخصوصًا إذا كانت «ال» تمثل أكثر اإلجابات سواء ألحد الزوجين أو كليهما؛ فاإلشارات
والرسائل الخفية بين األزواج لها قيمة كبيرة ال يجب تجاهلها؛ فهي تعكس مشاعر وأحاسيس
الطرفين الحقيقية .وذلك يتطلب من الرجل والمرأة أن يحاوال البحث عن األمور التي يقوم بها
كل منهما من دون وعي بتأثيرها سلبيًا على الطرف اآلخر ،مناقشة ذلك بال انفعال سيساعد في
تضييق الفجوة ،ويرفع من درجة التفاهم والمراعاة التي يظهرها كل لآلخر .حاوال معًا أن تقوما
بما يلي:
1ـ انظر إلى عيني شريكك عندما تتحدث إليه ،فلغة العيون هي مفتاح العالقة التي تدلك
بشكل حقيقي على ما يدور في ذهن شريكك.
2ـ حاول أن تصغي لشريكك بشكل كامل عندما يتحدث معك ،وانتبه لكل ما يقال وما ال يقال
(ما يعبر عنه جسديًا).
3ـ إذا شعرت بأن شريكك منزعج من شيء ما ،اسأله عما يضايقه ،واستمع إليه وأشعره
باهتمامك بمشاعره.
4ـ تعرف إلى األمور التي تزعج الطرف اآلخر وحاول تجنبها.
5ـ حاول أن ال تخفي شيئًا عن شريكك؛ ألن ذلك يؤثر على عالقتكما أحدكما باآلخر.
ً
6ـ ال تستهزئ بمشاعر شريكك أو تعبر عن عدم اهتمامك ،وخصوصًا عندما تجده منشغال
بشيء ،أو يتحدث عنه بشغف وحماس.
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أبعد من نهار دفاتر الزفتية و أيمن الحسن
يا�سني فاعور
«أبعد من نهار – دفاتر الزفتية» رواية تقع في
مئتين وثمان وأربعين صفحة موزعة على ثالثة
فصول معنونة ب« -الدفتر األول أيام جوالنية،
والدفتر الثاني يوميات الزفتية ،والدفتر الثالث
مازال اسمها القنيطرة «سفر الحرب»...
ُّ
ض َّ��م ك��ل قسم ع��ددًا من العناوين ،كانت
َّ
وضم :نازح ونازحون ،يوم
كاآلتي :الدفتر األول،
عيد ،سكة سفر ،جمر الذاكرة ،يعود هذا المساء،
في نهر آخر ،غرفة خاصة ،شمس حزيران الحارقة».
َّ
ض��م القسم الثاني ع��ددًا مرقمًا من
كما
العناوين بلغ عددها ستة عناوين كانت كاآلتي:
« 1ـ بانوراما 2 ،ـ ضد النسيان 3 ،ـ حارة البلبل،
 4ـ ُّأيها اليوم السعيد تعال 5 ،ـ يوم االثنين،
مسألة وقت».
َّ
وضم القسم الثالث عددًا من العناوين« :لمن
العيد ،تشرين األول /أكتوبر ،إكليل الغار ،غيث
بخيل ،وحتى نلتقي».
أط��ول ه��ذه الدفاتر الدفتر األول“ :أي��ام
جوالنية” ويقع ف��ي تسع وتسعين صفحة،
وأقصرها الدفتر الثالث“ :ما زال اسمها القنيطرة
ـ سفر الحرب” ،ويقع في إحدى وخمسين صفحة،
وجاء الدفتر الثاني في سبع وثمانين صفحة:
ابتدأ الدفتر األول بـ “فيروزية خالدة”:
“ركبوا عربيات الوقت
وهربوا بالنسيان
تركوا ضحكات والدن
منسية على الحيطان”.
تركوا المفاتيح
تركوا صوت الريح
ُ
وراحوا ما تركوا عنوان ـ ـ َو ْين ْن؟”(ص.)8
وتالها مقطع صغير بعنوان“ :أول الغيث”
واصفًا تحقيق حلم الدكتور حلمي غانم بالعودة
َّ
المظفرة ،عودة التحرير:
“وط����وى األرض ب��س��ي��ارت��ه ال�لان��دروف��ر
المكشوفة ،يمينه تحرك المقود ،وباليد اليسرى
رفع علم فلسطين” ،وبتحرير القدس:
“حاولوا إيقافه قبل الوصول إلى المسجد
األقصى ،لم يستطيعوا ،هاهو ذا يقف خلف
اإلمامُ ،وي ِّ
سوي المصلون صفوفهم بمحاذاتهم:
صحيح َّأن الطريق طويلة من القنيطرة إلى القدس،
َّ
لكن رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة” (ص.)9
ذاك���رة المستقبل وث�ل�اث كلمات كتبت
بشكل الفت للنظر”:التاريخ وابتدأ الدفتر الثاني
بـ”وتكتمل ....فيروزية خالدة (.”)9
“ ...وبليلة عتم أبيض ...كاألولى للميالد
مألى بغموض كاآلتي ...وبفرح األعياد
يأتي من خلف األشجار...
طفل ف��ي س��ن العشرين ..يحتفل اليوم
بميالده
عيد العيد برشاش
فمضى يتصيد ...ويصيد بأرض أبيه وأجداده
يدخل آالف األطفال
من كبروا الليلة في الخارج
عادوا كالبحر من الخارج

أرجع في العتمة معهم ...نصمد ...ونقاتل ال
نرحل
ونقيم كشجر ...ال يرحل(”...ص.)108
واب��ت��دأ الفصل الثالث بأغنية لمصطفى
نصري:
“عيد بالدي بعسكرها
يارب يدوم العيد
		
ِّ
ِّ
ونعمرها ونعليها
وتزغرد البواريد”(ص.)197
		
أهدى هذه الرواية إلى والده“ :أبي قاساني،
فازددت ضعفًا في الحياة ،وصالبة في مواجهة
الورق كي أثبت ذاتي ،أقاربي جافوني ،فاغتربت...
الزفتيةَّ ،لمت غربتي ،إعدادية الميدان َّ
عرفتني
باألستاذ عدنان رسالن ،فأخذ بيدي على دروب
القراءة ...فيما بعد سيشتري أبي حسن قومندان
مصطفى الحسن أرضًا في المشتل قريبًا من أهل
قريته ،وبين أقاربه ،مع ذلك مازالوا يجافونني،
وتتضاعف غربتي يومًا بعد يوم”(ص.)5
وأهداها أيضًا “إل��ى روح صديقي الشاعر
زي��اد أحمد أب��و خ��ول��ة ...الفلسطيني ...مواليد
القنيطرة”(ص.)6
وأوض��ح في مالحظاته ( )3-2-1استخدامه
اللهجات المحلية التي َّ
تم ضبطها بالشكل الذي
ِّ
يقربها من الفصحى .وإشارة تطلب عدم الدخول
في مسألة واقعية الشخصيات “فالروايةُّ ،
أي
رواي��ة محصلة وخيال” ،وإش��ارة ثالثة ،إلى َّأن
َّ
المميز بأقواس هو للمؤلف”.
الشعر والزجل غير
في الدفتر األول “أي��ام جوالنية” خاطب
ٌّ
“ليحك ك��ل منكم حكايته كي يزول
الناس
ِ
الجهل” ،وابتدأ الرواية بمشهد العودة ،العودة
الكريمة إلى الجوالن والقنيطرة بعد أن َّ
حررها
أبطال سورية ،فكان هو (النازح) وهم (النازحون).
ومع مشاهد العودة يبدأ التداعي ،تداعي
الذكريات وال��وع��ود ،وع��ده بلقاء قمر الزفتية
األسمر “نجاة” “بشرة سمراء يزينها نمش تحت
العينين الواسعتين ،أنف صغير ،وشعر أسود
ًَّ
طويل بجديلتين ،تصالن حتى الوركين ،أدلق كل
ُ
“أ ِّ
حبك نجاة” .نقطة
مافي صدري دفعة واحدة:
والسالم(”.ص.)13
ونسيانه الهدية التي وع��ده��ا بها يوم
اللقاء ،ي��وم تحرير القنيطرة .وت��داع��ي صور
الشقاء والعذابات في الزفتية “تلك البقعة ـ
حول المحلق الجنوبي ،والبنايات العالية ،مابين
ً
حي الزاهرة ،ومنطقة الجزماتية ،وصوال إلى باب
المصلى” ،والتي قال فيها ال��راوي“ :ما تزال
تحمل رائحة أجسادنا ،آثار أقدامنا ،بهجة ألعابنا
الطفلية ،وج��ع معاناتنا اليومية ،وم��ا انزاحت
ذاكرتنا عنها قيد أنملة منذ ُه ِّجرنا منها بسطوة
التهبيطَّ ،
ألن جذورنا فيها :صحيح تركناها إلى
أماكن أخرى أفضل بمواصفاتها الخدمية ،لكن
في الزفتية كنا األهل ،العائلة الواحدة ،والقلب
الواحد”( ،ص.)184
ما ُيميز هذه الراوية التي حملت عنوان “أبعد
من نهار – دفاتر الزفتية” ،هو الشكل الذي

ً
جاءت فيه أوال ،فقد جاءت في ثالثة دفاتر كما
أشرنا إلى ذلك سابقًا.
ُّ
واألمر الثاني هو االغتراب الذي يلف حياة
ال��راوي ،وحياة شخوص الرواية ،اغتراب قسري،
اختلفت أسبابه ،وتالقت نتائجه وأثاره “أتذكر
َّأن بيوت النازحين أحاطت بيتنا كالسوار ،لدرجة
أنني حسبت نفسي منهم ،إلى أن عرفت أنني
لست من الجوالن ،بل نزحت أسرتي من قرية
نائية على نهر الفرات”( .ص.)25
“وأن��ا النازح وال�لا ن��ازح ،أع��ود معهم ،أفرح
برجوعهم ،لكنني لم أنزح بسبب االحتالل عام
(”67ص.)25
واألمر الثالث ،أن أسباب كتابة هذه الرواية
متعددة يأتي في طليعتها تشجيع (جهاد)
صديق الراوي /كاتب هذه الرواية الذي يدرس في
َّ
موسكو (ص “ ،)21-20ما الحياة إال فيلم نؤدي
َّ
فيه أدوار الممثلين ،والمهم أال تقضي حياتك
في الكومبارس يا أيمن”(.ص ،)21ويطلب مني
“أن أكتب مشاهداتي عن الزفتية ،وما أسمعه
من حكايات ساكنيها ،دون أن ِّ
أفوت شيئًا :فقد
نعمل فيلم سينما ،ولتعلم يا رفيقي َّأن المشهد
الجميل ...كما يعلموننا هنا – هو المشهد
الضروري”(ص.)21
واألم���ر ال��راب��ع ه��و م��وض��وع ه��ذه ال��رواي��ة،
ف��ه��ي رواي����ة ال��ن��ض��ال وال��ص��م��ود وال��ت��ح��دي،
نضال أبناء ال��ج��والن في ال��دف��اع عن أرضهم،
والتشبث بها ،والتفاني ف��ي ال��دف��اع عنها،
وتحريرها ،ورواية الصبر والجلد ،كما هي رواية
األم��ل ال��ذي لم يفارق أهلها ولو لحظة واح��دة.
َّ
ُش ِّ
���ردوا قسرًا عن جوالنهم ،فتحملوا شظف
العيش ،وقسوة الحياة ،فما الن��ت عزيمتهم،
وقهروا القهر بصبرهم وجلدهم ،وعندما ناداهم
الواجب ُّلبوا ه��ذا ال��ن��داء ،وع��ادوا ل�لأرض التي
ترعرعوا عليها ،ليعيدوا بناء ما تهدم من بيوتها،
وليحرروا ما تبقى من قراها يعاني من ويالت
المعتدي وطيغانه.
وهي أيضًا رواية العاطفة اإلنسانية ،عاطفة
الحب التي جمعت بين المغتربين ،غريبي الديار
“أيمن ونجاة”“ ،وحيدًا رجعت أحرس ذكرى من
َّ
ذهب ،نجاة عند الحنفية الجديدة ،التي دشنتها
بلدية ال��م��ي��دان على طريق ال��زاه��رة ،ساقان
ممشوقان ،تحركان شهوتي ،عيناها تأتلقان مثل
َّ
ضوء باهر في آخر النفق – إنها أيقونتي طوال
العمر – شعر طويل ناعم ،يهفهف كالحرير ،وأنا
ِّ
أغني لعبد الحليم حافظ (بتلموني ليه)”(ص.)34
والزوجان المفترقان قسرًا “الدكتور عربي
ومريم” ،مريم التي أخلصت لزوجها في غيابه،
ورعت وحيدها حازم ،والدكتور عزمي الذي غيبته
َّ
األقدار وظل وفيًا لزوجته مريم التي لم ُيفارق
صوتها ذاكرته “هامازالت (مريم) ممشوقة
القد كشجرة ح��ور ،وعلى ِّ
خديها ط��راوة أوراق
َّ
الريحان؟هال م��ازال ثدياها تلتين في سهل
من الحنطة ،وفؤهما يعادل دفء األرض في
يوم ربيعي؟ وشعرها األس��ود الطويل مافتئ

ينسدل كالليل على كتفيها ،وصدرها يشمخ في
إباء”(ص.)234
والحب النقي الصافي بين المالزم ناجي
وعبير ،يسألها عندما يلمحها ...كيفك؟ فتجيبه:
أعشقك يا روح الروح (ص.)156
“لحظتئذ
وع��ن��دم��ا يعطس ب��اس��ت��م��رار
ٍ
احتضنته ،ثم َّ
ذوبت فمها في فمه قبالت محمومة،
حتى كادت تخنقه ،فلم يعد يعطس ،قالت :هي
أحسن وصفة ضد الرشح يا عمري”(ص.)157
وجشع الغني أبو مهيب ،واستغالله سلطة
الجاه والمال للمساس بكرامة الحرائر ،وعبثه مع
أم إدري��س التي يالطفها فإذا ما خرجت مريم
أهملها...
وأبو محروس صاحب المزرعة الذي يهدد أبا
مهيب  ،ويأمره باالبتعاد عن مريم ،ويحاول جاهدًا
النيل منها ،وتبوء جهوده بالفشل على الرغم من
إغراءاته وتكريمه لحازم.
وال تغفل الرواية المشاهد الجنسية العابثة،
فهي ِّ
تقدم حاكمة أم الشامة تستقبل أبا مهيب
عندما يأتيها متلصصًا في غياب زوجها« ،تفضل
عيوني ،بتعرف مالك غريب ،يا ...يا أبو مهيب».
(ص)166
كما تقدم أب��ا مهيب وزوج��ت��ه في مشهد
جنسي «في يدها السوط ،أو كرباجها اللذيذ ،كما
تسميه ،وهي تتلمس اآلن طرفه الرفيع بنعومة
أصابعها ،ثم تأخذ بفك أزرار قميصها المفتوح
عند صدرها الناصع البياض في تؤدة وأن��اة....
فيشدها إليه بقوة  ،تحاول نزع نفسها من بين
يديه ،حتى تكمل خلع ثيابها الداخلية ،ال يقدر،
فيعتليها بشبق جارف ،وتتلوى تحته متأوهة
في تلذذ ع��ارم ،ثم يسقط أخيرًا على السرير
َّ
منهدًا»(ص.)148-147
وصور الوفاء متمثلة بأم عايد “من يشاهدها
ال يلحظ اختالفًا بين لونها ولون اغتراب البني
المائل إلى السمرة في مدينة القنيطرة ،كأنها
َّ
جبلت منه يوم شكلنا الله من طين ،وقال:كونوا
 ،فكنا”(ص ،)22هذه المخلوقة “إن نظرت إلى
نضارة عينيها ،وخضرتهما اليانعة تحسب أنها
ماتزال في مرحلة الشباب .لكن إن َّ
حدقت بعروق
َّ
يديها ال��ب��ارزة ،كأنها ج��ذور شجرة ضاربة في
األرض ،ستقول هي عجوز بالفعل”(ص.)23-22
إنها تعرف األماكن من رائحتها ،تمضي
إلى مقبرة الشهداء وسط الريح فال تقوى على
زعزعتها ،تتماهى في شجرة تين ،أو زيتون
ت��ض��رب ال��ت��راب عميقًا ورأس��ه��ا ش��ام��خ نحو
السماء ،ال ينحني”(ص .)23-22تتعرف على
تراب القنيطرة من رائحته ،وريحتك يا أبو عايد
فيه”(ص ،)23وترفع يديها صوب السماء ،شاكرة
«الحمد لله اللي جمعنا من جديد ،وإن شاء الله
مانفترق»( ،ص ،)23وعندما تدخل بيتها تجده
مدمرًا ،لكن جدرانه مازالت واقفة عليها صور
األبطال والشهداء والثوار ،ولما فتحت صندوقها
البقية ......................ص23
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تقديم المعرفة في قصص األطفال والفتيان
مقا َربة أولية
جنيب كيايل
تزداد شمس المعرفة سطوعًا وقوة يومًا
بعد يوم ،وهي معرفة غنية متنوعة بدأ نموها
المتصاعد منذ أكثر من قرنين من الزمن ،فهل
يستطيع كاتب القصة لألطفال أو الفتيان أن
يتجاهلها ،وهو الذي يسعى من خالل أدبه
َ
أن يكون صلة وصل بين الجيل وبين الحياة؟
ال��ج��واب ه��و :ال بالتأكيد ،ل��ك َّ
��ن للفن
َ
خصوصيت ُه ،وهو يتعامل مع الفكر والحقائق،
وقصة الطفل تحني َ
رأسها أم��ام المعرفة
َ
ُّ
وتمد أوردتها لتتغذى بها،
اعترافًا بقيمتها،
َ
الغذاء في كيانها ،فتبقى
لكنها تتمثل ذلك
ً
قصة دون أن تغدو كتابًا في البيئة أو التراث
أو الفيزياء أو التربية.
ْ
ُ
استخدمت قصص األطفال إط��ارًا
لقد
فنيًا لهذا الغرض ،يمكن تحديد سماته
َّ َّ
بأن كل فروع القص األخرى
البارزة ،مع التنويه
المخصصة لألطفال والناشئة تستعمله هو
نفسه تقريبًا عند تقديم المعرفة ،وأعني
بهذه ال��ف��روع :رواي���ات األط��ف��ال ،وقصص
الفتيان ورواياتهم ،إال َّأن حجم المعرفة في
أصغر منه في الرواية ،وما ُي ّ
َ
قدم
القصة يكون
َ
َّ
ُ
لألطفال من معارف يكون أبسط مما يقدم
ِّ
سأنوع في
للفتيان ،وبسبب التقارب السابق
األمثلة بين القصة والرواية.
ما هي السمات البارزة لتقديم المعرفة؟
 -1أن يكون إليرادها مسوغ ٌّ
قوي في النص
نفسه :وهي بهذا تصبح جزءًا من القصة ال
ً
نتوءًا زائدًا عن جسدها؛ فلو َّأن لدينا قصة أو
ُ
رواية مدارها حياة صياد يفتش في الغابة
عن طير من نوع خاص ليصيده حيًا ،ويبيعه
إلى حدائق الطيور ،فيمكن الحديث عندئذ
ً
من دون إفاضة عن مزايا ذلك الطائر مقارنة
ببني جنسه ،وعن خصائص الشجرة التي
ِّ
يفضل أن يؤوي إليها ،هذا الحديث يتضمن
َ
ِّ
ً
معلومة أو عددًا من المعلومات تغذي ثقافة
الطفل بطريقة غير مباشرة.
 -2الحرص على صحة المعلومة ومالءمتها
ْ
لجيل األطفال أو الناشئة :إذ َّإن تقديم معارف
مغلوطة ،أو َّ
مشوشة أو ناقصة من شأنه أن
َ
َ
يضلل ذلك الجيل لسنوات طويلة ،كما َّأن
َ
َ ُ
عرض المعارف بطرائق تفوق ق��درة هؤالء
على الفهم ٌ
أمر يدعوهم إلى مقاطعتها؛ كما
يقاطعون نفسيًا تلك الدروس التي ال ينجح
المعلمون في تبسيط ما تتضمنه من معارف.
في الصفحة ( )17من رواي��ة( :ح��ول العالم
في ثمانين يومًا)( )1نجد هذه المعلومةَّ :إن
الدوران حول األرض في بداية الثلث األخير
من القرن التاسع عشر صار ممكنًا في ثمانين
يومًا بعد التطور الكبير في وسائل النقل
كالسفن والقطارات.

ت��رد المعلومة السابقة من خ�لال حوار
ساخن بين أع��ض��اء ن��ادي اإلص�ل�اح بلندن،
ولزيادة الثقة بها– على ما يبدو – يسندها
صاحبها إلى جريدة (المورننغ كورنيش) التي
قرأها فيهاَّ ،
لكن الرواية ال تكتفي بالرقم
اإلجمالي الذي قد يكون مبهمًا ومحيرًا ،فتذكر
َ
حساب الرحلة على النحو التالي:
من لندن إلى قناة السويس (بحرًا)  7أيام
من السويس إلى بومباي (بحرًا)  13يومًا
من بومباي إلى كلكتا (بالقطار)  3أيام
من كلكتا إلى هونغ كونغ (بحرًا)  13يومًا
من هونغ كونغ إلى يوكوهاما (بحرًا) 3
أيام
من يوكوهاما إلى سان فرانسيسكو (بحرًا)
 22يومًا
من سان فرانسيسكو إلى نيويورك (برًا)
 7أيام
من نيويورك إلى لندن (بحرًا وبالقطار) 9
أيام
 -3تقديم المعرفة في إطار من التشويق
أو االستفادة منها في توليده ،وف��ي دفع
الحدث إلى األم��ام :بالرجوع إلى المعلومة
ً
السابقة مثال نتبين َّأن الكاتب لم يستثمرها
في إغناء السياق فقط ،لكنه جعلها منطلقًا
ً
ُّ
تصب
لنمو األحداث الالحقة ،ومضخة نشطة
َ
َ
التشويق واإلثارة في عروق القارئ ،فسرعان
ما تقع مراهنة بين اثنين من أعضاء النادي
ً
على إمكانية القيام فعال بالدوران حول األرض
خالل المدة المذكورة ،ألن الثمانين يومًا –
كما رأى أحدهما – حساب نظري ،يتجاهل
َ
العوامل الطارئة التي ال بد أن تتدخل عند
التنفيذ ك��رداءة الطقس ،وح��وادث السفن
َ
الحساب وهمًا من
والقطارات ،فتجعل ذلك
األوهامَّ ،
لكن المغامرة تبدأ في الليلة نفسها
حينما يتصدى (فيلياس فوغ) للقيام بذلك،
َ
أنفاسـنا والرقم ثمانون يرافقنا إلى
فنحبس
آخ��ر ال��رواي��ة كجرس لحوح أو س��ؤال الهث:
أينجح (فوغ) أم ال ينجح؟
 -4تقديم المعرفة بأسلوب القص ال
بأسلوب العلم ال��ج��اف :يستطيع القاص
َّ
المتمرس أن ُي ْدخل كل المعارف التي يأتي
بها ضمن هندسة السرد وفروعه ..حتى تغدو
جزءًا عضويًا منه ،فبعضها يورده في الحوار،
وبعضها ي��ورده في الوصف ،وهي جميعًا
ٌ
تبدو َ
غير مقصودة لذاتها ،لكنها ضرورة من
ض��رورات السياق ،ثمة معلومة تتضمنها
قصة( :كليو الوقواق الصغير)( ،)2وهيَّ :أن
الوقواق ينفرد بين الطيور بأنه ال يبني عشًا.
أما بيوضه فيضعها في أعشاش طيور أخرى،
وهذا ما قامت به (كريزيل) أنثى الوقواق بعد

جول فيرن

ْ
بحثت عن مكان
اختفاء زوجها (كريزيه) ،فقد
لبيضتها ،فوقع اختيارها على عش العقعق،
ْ
َ
وردت فيه المعلومة،
الموضع الذي
وإذا تأملنا
الحظنا َّأن القصة تتحدث عنها بطريقة
َ
قصصية مثيرة بوصفها ب��داي��ة مشكلة
اجتماعية في العش ،تتصاعد بعد اكتشاف
َ
فقس منها،
الطبيعة المختلفة للفرخ الذي
َّ
وتبي َن أن��ه شديد النهم يأكل أكثر من
فرخي العقعق اللذين يرعاهما أبواهما! وزاد
َّ
َ
معظم الفراغ الموجود
المشكلة أنه احتل
في العش ،بينما الفرخان اآلخ��ران هزيالن
ومتراصان!
 -5عدم اإلسهاب عند تقديم المعارف:
فاألغلب َّأن الكاتب يذكر م��ن المعلومة
خطوطها العريضة ،إال إذا اقتضى الموقف
الدخول إلى بعض التفاصيل ،عندئذ يكون
َّ
حريصًا جدًا على السهولة التي ال يتغضن
ُ
جبين القارئ الناشئ ،مثال ذلكَّ :أن
معها
فيلياس فوغ( )3ينجح في إكمال جولته حول
العالم ،ويصل إلى لندن في يوم الجمعة 20
ً
كانون األول بدال من السبت  21كانون األول..
أي خالل تسعة وسبعين يومًا فقط ،وتفسيرًا
لهذا األمر يرد في الرواية ما يلي:
((لقد ربح فيلياس فوغ – دون أن يدري
– يومًا في رحلته ،ألن��ه ق��ام بجولته حول
العالم متوجهًا نحو الشرق ،وكان ممكنًا أن
يخسر يومًا إذا توجه إلى الغرب .والواقع
أنه حين يمضي نحو الشرق باتجاه الشمس
فإن النهار ينقص أربع دقائق لكل درجة من
درجات العرض على الكرة األرضية ،وعددها
مئة وستون درجة ،فإذا ضربناها بأربع دقائق
يكون المجموع أربعًا وعشرين ساعة ،أي ذلك
اليوم ال��ذي ربحه السيد فوغ دون االنتباه
إليه)).

غالف كليو الوقواق

غالف  -حول العالم في ثمانين يومًا

والخالصة:
ً
إن القاصين يتعاملون مع المعرفة تعامال
فنيًا ،فيعجنونها بطينة المادة القصصية،
استثمارات عديدة تدفع
ويستثمرونها
ٍ
ِّ
بنصوصهم إلى األمام ،وتقدم لألطفال زادًا
من الثقافة غير المباشرة ،هم أحوج ما يكونون
إليه في هذا العصر الذي باتت المعرفة جزءًا
ُ
أساسيًا فيه ،بل هي َب ْصمته المميزة.
هامش
( )1جول فيرن – حول العالم في ثمانين
يومًا -ترجمة :أحمد محمد رضا ،وأحمد صفي
الدين خاطر -دار المدى للثقافة والنشر.
( )2آني ستاملر -كليو الوقواق الصغير-
ترجمة :أنطوانيت القس -وزارة الثقافة في
سورية.
( )3المصدر( )1نفسه.
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تشكيالت المكان الواقعية والتخييلية
في قصص بشار خليلي
�أحمد ح�سني حميدان
قبل أن يبلغ المكان طور التشكل ويبسط
رقعته في حيز الوجود ،لم يكن للزمن شيء مذكور؛
ألن الزمن حركة ،وال حركة من غير مكان؛ كما
يؤكد أبو حامد الغزالي ..عبر هذه الخالصة الالفتة
تتجلى أهمية المكان في صياغة الوجود بأبعاده
كافة ،الرتباطه الوثيق بالحياة ذاتها ،وبأحداثها
المختلفة التي تستمد منها الفنون على تعددها
لقوامها ولمبتغاها اإلبداعي؛
العناصر المجسدة
ِ
الذي سخرت رسالتها من خالله من أجل اإلنسان
ومكابداته وأحالمه في حياة كريمة ،يتحقق
فيها الواقع المرغوب والمشتهى الذي سعت
إل��ى تصويره األنشطة اإلنسانية المتعددة،
ومن ضمنها الكتابة اإلبداعية بمختلف أنواعها،
متخذة من المكان مرتكزًا هامًا وتقنية أساسية
في تجسيد ما قامت من أجله ،وهو ما يتبدى
جليًا في العديد من األعمال والنتاجات اإلبداعية
على المستوى اإلنساني ..فلوحة بيكاسو اتخذت
اسمها ومحتواها الفني من قرية «جورنيكا»
لتفضح ما وق��ع عليها من دم��ار خلفته فيها
الطائرات األلمانية في أثناء الحرب األهلية
اإلسبانية ..ومعظم رواي���ات نجيب محفوظ
وقصصه ،جعلت من القاهرة منطلقًا لها لتجسيد
مالمح الشخصية الشعبية المصرية ..ناهيك عن
رسول حمزاتوف الذي جعل من مسقط رأسه
وقلبه «تسادا» مركز العالم بأسره ،وذل��ك في
كتابه :داغستان بلدي ..وكذلك هرمان ّ
هسة
ضاقت عليه سويسرا ،ولم تسعه كل مدنها حين
ُ
أ ْب ِعد إليها ،وظلت روحه تتقد في كتابه (تجوال)
لمدينته األلمانية ..وتأتي في السياق نفسه
المدينة وحاراتها الشعبية الحلبية عند القاص
بشار خليلي الذي ّ
يعد من األسماء الهامة في
الساحة القصصية السورية ،نظرًا لما يتسم به
نصه القصصي من بالغة تعبيرية مقترنة بإيجاز
سردي ،وباحتفاء فني بالمكان جاء عبر مستويات
مختلفة ومتباينة ،تراوحت ما بين المساحة
الحاضنة للحدث القصصي ،ثم بلغت ّ
حد التقنية
األسلوبية الفاعلة في تجسيد هذا الحدث وإبراز
مالمح شخصياته أيضًا ..وإذا كان في مجموعته
القصصية األولى لم يظهر المكان باسم صريح
بعد أن اختار لها (األخطاء) عنوانًا مفتوح الداللة،
فإنه في مجموعته الثانية بدا محدد الوجهة أكثر
مختارًا (حليب حلب) مسمى لها ،آخذًا الجزء األول
من هذا العنوان (الحليب) من معناه المتداول
ومن مقاصده المباشرة إلى مقاصد جديدة ،تقوم
على االنزياح اللغوي الذي يشي بحصة اإلنسان
ّ
الكلية من المكان الذي يولد فيه ويعيش من
المبتدى إلى المنتهى ،فيكون مسقط رأسه
وقلبه في آن ،كما تعبر القصة التي اختار اسمها
بشار خليلي ،لتكون العنوان المركزي والمدخل
الرئيس إلى عالمه القصصي الذي قدمه فياضًا
وضاجًا بحلب وحاراتها وشوارعها وأسواقها ،وقد
بلغت في ذلك شأوًا يمكن القول من خالله بأن
السياق السردي عند بشار خليلي يتكئ على
البيئة المحلية ،وينهض على موجوداتها إلى
حد التداخل بين جغرافيا الروح والجسد ،وهو

ما سيحيل مجددًا إلى استكناه السر المتواري
في المكان الذي يتوحد فيه مسقط الرأس مع
مسقط القلب ،باعتبار أن هذا المكان كما تقدمه
قصص بشار خليلي جاء بإشارة محددة وعلى
نحو تصريحي كما أشرنا ،وهو ما جعل المكان
ٍ
قي سياقها يتمحور من البداية بصورة جلية
حول «حلب» ،التي نسب إليها حليبه القصصي
كجذر للحياة والموت معًا! .فهل تكون األرض
حبلى بسر المكان بوصفها األم الرؤوم كما يقول
ميخائيل نعيمة ،أم أن السر ـ كما قد يبدو ـ
ّ
بقي معلقًا ومتخفيًا بتلك المرأة التي نقلت
إلينا في رحمها هواء المكان ـ المستوطنة فيه
والمخلوقة منه ـ ومنحتنا معه يخضور الغذاء
المستمد من نسغ تربته هيولى الحياة وقوام
الوجود في مبتداه ومنتهاه؛ األمر الذي ساهم
بتكريس سحرية المكان وباحتالله مساحة هامة
في مكونات اإلبداع اإلنساني برمته ،وحلب تبوأت
مثل هذه المساحة الهامة عند بشار خليلي على
امتداد سياقه السردي ،كما أن حاراتها سرت
بشغف في شرايينه وفي أوردة شخصياته،
وتموضعت بدواخلهم كوشم قلب تبدأ مالمحه
بالتشكل منذ اإله��داء ،الذي لم يتردد القاص
خليلي من القول عبره على نحو براغماتي( :إلى
حلب ما دام ترابها سيحتويني)؛ ع�لاوة على
تتويجه القصة الحاملة (حليب حلب) لتكون
عنوان مجموعته القصصية الثانية؛ ولتكون
المحور الرئيس فيها من دون القصص األخرى
التي طفحت بها هذه المجموعة ..والحليب ال
تقدمه إال األم التي تذهب إلى سقاية الحياة في
نبض ابنها القادم من رحمها ،والحياة من غير
سقاية تضمحل وينتصر عليها الموت كنهاية
مفجعة ..واختار بشار خليلي أن تكون حلب هذه
األم لشخصياته المخلوقة من تربتها كداللة
مقصودة على تشبثه بالمكانُ ،مرجعًا حليب
قصصه إليها بوصفها نسغ الحياة المقدس
لهذه الشخصيات التي اخ��ت��ار لجذورها أن
تستمد منه وقود وجودها المستمر ،وتتحرر عبره
من أسمال التعب ،وتعود في الختام لالستراحة
في رحمها كأم باقية ال تموت ،وال تغفل وال تنام
عن احتضان أبنائهاّ .
ومه َد بشار خليلي لذلك
بادئًا سياقه القصصي بالخبر الذي يشد به قارئه
ّ
معلنًا بال مقدمات( :نبأ ال كاألنباء ..نبأ هز الحارة..
أنهضها من منام وآثام وأحالم مات الحاج عبد
الملك ،)..وقبل أن نتعرف ردود فعل الشخصيات
على الحدث ،يتدخل هو من خالل الراوي معلقًا
ً
على نبأ الموت متسائال( :هل في هذا ما يهز
ح��ارة عريضة المنكبين كحارة الريش) ص..7
ويلجأ بعد ذلك إلى الحوار مبينًا عبره جهل أهل
الحارة بمكانة بطله الكبيرة الذي تقول جارته عن
رحيله باستخفاف رغم أنه مؤرخ ومثقف( :لماذا
حارة الريش منشغلة بموت جارنا عبد الملك ..ألن
تشرق بعده الشمس؟! )..وفي هذه الردود من
قبل الشخصيات ما يعفي الراوي العليم الذي
اعتمد عليه الكاتب من التعليق أو التعقيب،
خصوصًا أن تدخله كان قبل حديث الشخصيات،

بشار خليلي
من دون أن يضيف جديدًا على تعبيرهم الموجه
إلى تجسيد الحدث ،مما جعل كالمه المنسوب
إليه يبدو فائضًا على عملية السرد ،وهو ما يتكرر
مرة أخرى في شرحه األسباب الحقيقية التي
دفعت زوجة الراحل للبكاء ،وكان يمكن إيراد ذلك
عبر الزوجة ذاتها ومن خالل تداعياتها الداخلية،
وهي مؤهلة للقيام بذلك باالستناد على قدراتها
الظاهرة عبر السياق؛ لكن السارد المهيمن الذي
كان يتسلم من الكاتب بين الفينة واألخ��رى
زمام السرد منع القيام ببعض األدوار المنوطة
بالشخصيات؛ ألن السارد المهيمن ال يتردد
التغلغل ضمن عملية القص والتعدي عليها عن
طريق الوعظ والتعليقات أو اإلفصاح عما يجب
التفكير به ،كما يعبر روالن بورونوف ،في حين
أن الصورة المثلى لدوره تكمن في انسجامه مع
دور الشخصيات وبتواريه خلف نشاطها من دون
اإلخالل بحركتها؛ فيكون غير مرئي وقديرًا في
مساهماته ومواكبته سيرورة الحدث ،فتشعر
بوجوده ،لكنك ال تراه كما يقول فلوبير ،وهو ما
نجح به بشار خليلي في األماكن التي رافق بها
ال��راوي بطل قصته حين قام بجولته األخيرة،
ً
ج��اع�لا دوره مقتصرًا على نقل ه��ذه الجولة
بجملة وصفية لمظهرها الخارجي ،نفذ الكاتب
بواسطتها ومعه الراوي إلى دواخل بطله من خالل
موجودات المكان ،الذي يتحول بفعل التخييل
إلى أمكنة وأزمنة ،تأتي من ماضيها البعيد إلى
الحاضر ،وتشكل معه لوحة في الراهن ،يتماوج
فيها ما كان مع ما يكون أمام عيني المؤرخ بطل
القصة ،ويصف الراوي ذلك بقوله (خرج من بيته
في شمس الضحى ..اجتاز حارة الريش منصتًا
إلى نشيد حجارتها ..وصل شارع أغيور ودخل
باب الحديد منصتًا إلى نشيد النصال ..الخيل
تحمحم والفوارس في طعان ..عبر عبد الملك قبو
النجارين أنصت إلى أنين الخشب ..وصل القلعة،
أصغى إلى أنفاس األسوار ..إلى خفقات الحجارة..
إلى حديث األبراج )..ص.9
عبر هذه اللوحة التي يختلط فيها السردي
بالشعري والواقعي بالسحري ،يستثمر بشار

خليلي المدينة وموجودات حارتها وشوارعها،
آخ��ذًا إياها من صورتها الراهنة إلى صورتها
التاريخية عبر فضاء تخييلي جسد به حلبه
القصصية ،ونسج من عمرها المديد عالمًا تداخل
فيه الحاضر بالماضي ،وتواصال معًا في راهن
الحدث وم��روي��ات المكان ...فمن يعرف حلب
يعرف أن شارع أغيور وقبو النجارين وباب الحديد
كلها أسماء حقيقية لحارات وشوارع موجودة في
هذه المدينة ،ولم يتعد ذكر الكاتب ألسمائها
البعد التسجيلي الذي اتكأ عليه وتحرر من زمنه
إلى أزمنة أخرى غابرة ،قصدها عبر الفالش باك
وفضاءات التخييل ،مستفيدًا من صناعة الحديد
والخشب الجارية في هذه األمكنة بالفعل ،فتأخذ
أصوات الحديد المنبعثة منها بطله إلى معارك
الماضي وسيوف انتصاراتها ،كما تأخذه أصوات
النصال وشررها المتطاير والقلعة إلى سنابك
الخيل وحمحمة الفرسان وخفقات الحجارة
وحديث األبراج ،وبذلك يستخدم الكاتب تقنية
المفارقة ليظهر الهوة القائمة بين انكسارات
الراهن وهزائمه ،وبين انتصارات الماضي الذي
يبقى في حالنا المتردية هو األقوى ،وكما ينقل
حمزاتوف عن صديقه أبي طالب قوله :إذا أطلقت
نيران مسدسك على الماضي ،أطلق المستقبل
نيران مدافعه عليك ،فقد امتثل السرد العربي
الرجعة إلى هذا الماضي ،ولم يبتكر أي طريق
سواه عند كل مرة يقرر فيها الذهاب إلى إدانة
الضعف المستشري في الحاضر ،حتى بلغ العجز
به أرذل العمر ،وهو ما خشي بلوغه ورفضه بشدة
بطل بشار خليلي ،الذي يخبرنا الراوي عنه بأنه
كان يبتهل لربه ويدعوه منذ عشرات السنين
أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر قبل أن يقع بالعجز
واألنين ..وفي ذروة هذه االبتهاالت يتذكر أمه
الراحلة وهي تدعو له( :يا بني يا عبد الملك أدعو
الله ربي أن يعطيك حتى يرضيك )..ويؤكد الراوي
أن الله أعطاه حتى أتم مخطوطه وتركه وديعة
تنشرها زوجته ألطاف المحاسن في العالمين،
وبذلك يكون بطل القصة ال��ذي يعمل مؤرخًا
قد أكمل رسالته عبر سياق ربط الكاتب فيه
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القصصي بالتاريخي ،وهو ما سماه روالن بارت
بالفعل اإلنساني الذي جسد به بشار خليلي
حدثه القصصي كما َّ
شيد به بناءه السردي..
وإذا كان قد اختار نبأ موت بطله عبد الملك
بداية له ،فإنه يعود إلى هذا النبأ وإلى هذا
الموت في المنتهى أيضًا ،واصفًا إياه بصورة
احتفالية يقول فيها( :وبينما عبد الملك
في طوفة الضحى ،وبينما حلب منشغلة
بجلبة النهار هاتفه هاتف :حان الحين يا
عبد الملك فانتابه نعيم ،كان صديقًا لحجارة
حلب ،سيصبح صديقًا لترابها سيبقى فيه..
انتهى الحليب يا حلب )..ص ..9وفي ختام
قصته (أغنية سهير) يقول :في تراب حلب
نامت سهير ..إلى المحب يعود المحبوب..
ص ..12وهو نفسه سبق أبطاله في هذا
التوجه من خالل إهداء مجموعته الذي كتب
فيه :إلى حلب مادام ترابها سيحتويني ،ثم
بعدئذ إلى مطاولة العديد من أحيائها
شرع
ٍ
ً
جاعال في قصة (مقهى العطري) بعض
أسماء حاراتها وشوارعها عناوين فرعية
ّ
ُيقطع بها سياقه القصصي ،نذكر منها:
(هواء الحميدية ـ في الترام إلى باب النصر
ـ مقهى العطري )..مستخدمًا بذلك عبر هذه
العناوين والمسميات تقنية الرواية القصيرة
َ
في كتابته القصصية ،التي ُي ْستخدم
بواسطتها المكان في بنائية معمارية النص
من الناحية الفنية؛ إضافة إلى إقدامه على
استثمار موجوداته ومكوناته في تفعيل
درامية الحدث وتجسيد أبعاده الداللية
الكامنة ضمن سياقات السرد ،وعبر مواقف
الشخصيات من أزماتها الحياتية ،كما هو
الحال في قصة (ذهبـية) التي افتتن البيك
بجمالها اآلسر ،والذي يشكو زوجها الفالح له
ضيق الغرفة عليه وعلى زوجته ذهبـية وعلى
وأوالده ،فيطلب البيك منه إسكان الدجاج
وبعض الحيوانات في الغرفة ذاتها ،وبعد
أن تضيق عليهم أكثر من السابق يطلب
من الفالح إخراج هذه الحيوانات على مراحل
ويسأله بعد ذلك :كيف أصبح السكن اآلن؟.
فيجيبه :أصبح أوس��ع .!!.ص ..34وفي قصة
(لن نقصر في البكاء عليه) يتحول المكان
مجرد حاضن للحدث الذي يجسده القاص
خليلي عبر ما يسمى بالقصة الحوارية،
وذلك بعد اعتماده الكلي من بداية سياقها
إلى خاتمته على الحوار ال��ذي يجري بين
ّ
أخوين عاقين ألبيهما المريض ،بعدما
سارا عكس التربية الدينية الموصية ببر
الوالدين ..وبعدما ذهبا نقيض الفلسفة
الرواقية الداعية إلى التمسك بالواجب ..وقد
عبر الكاتب عن موقفهما بأسلوب تهكمي
ً
ساخر ناقال عنهما في نهاية هذا الحوار
الجاري بينهما بأنهما إذا ما مات أبوهما ،لن
يقصرا في البكاء عليه جزاء تعبه وكفاحه من
أجلهما ،حين كانا صغيرين .!!.ص94
م��ن خ�ل�ال ذل���ك يعيد ب��ش��ار خليلي
صياغة الحياة على نحو فني ،ملغيًا حيادية
المكان بعد أن دفع بعناصره الحية وغير
الحية ،وبموجوداته العاقلة وغير العاقلة
إل��ى المساهمة معه ف��ي صياغة معاناة
شخصياته ،التي يمضي بشار خليلي في
نهاياتها وبداياتها إلى أعماق المرارة ،ليجني
منها مآل سياقه القصصي الساخر الذي
امتزجت في تشييد معماريته الفنية طرافة
الفكرة القصصية المرتبطة بالمفارقات
السلوكية اإلنسانية وتناقضاتها المحاطة
بسحرية المكان وبجمالياته التخييلية..
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سمفونية افريقية ..مجموعة قصصية مترجمة!
رم�ضان �إبراهيم

شوكت يوسف

رايموند كوبليان

إذا كان مصطلح « الترجمة « يعني نقل اللفظ أو النص من
لغة إلى لغة أخ��رى ،فإن لهذا النقل بعض الشروط التي ال بد
من توفرها كوضوح الترجمة ودقتها واألمانة العلمية في نقل
المعاني واألفكارّ .أما المترجم فعليه أن يتقن اللغة التي يترجم
إليها ،وأن يكون ّ
ملمًا بالحقل المعرفي الذي ينتمي إليه النص
َّ
المراد ترجمته ،ومن معرفة أسلوب صاحب النص .والبد من القول
إن ترجمة النص األدبي تختلف تمامًا عن ترجمة النص العلمي؛
فالنص األدبي يتضمن هدفًا جماليًا إضافة إلى شكله ومضمونه؛
ومن ثم تقاس دقة الترجمة بقدرة المترجم على إيصال هذا
الهدف الجمالي إلى القارئ؛ بحيث ال يشعر هذا القارئ بأنه أمام
نص مترجم ..في حين يكاد يخلو النص العلمي من الهدف
الجمالي؛ ويضم أفكارًا ومصطلحات ال ّبد من الدقة واألمانة
والوضوح في نقلها إلى القارئ؛ من دون أن يجعل هذا القارئ
يشعر بجفاف المادة العلمية وغموض الداللة.
بعد ه��ذه العجالة سأنتقل إل��ى الحديث عن المجموعة
القصصية الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب
بعنوان سمفونية افريقية ،ترجمة األستاذ شوكت يوسف
وتأليف الكاتب (رايموند كوبليان) األرمني األصل المولود في
مدينة االسكندرونة السورية عام ،/1936/الذي اضطرت عائلته
إلى النزوح عن موطنها بعد أن تخلت فرنسا عن هذه األرض لتركيا.
ّ
وقدر رايموند كقدر العديد من الكتاب الذي هاموا في األرض بحثًا
عن لقمة العيش ،فكانت وجهته افريقية ،حيث هاجر في البداية
إلى ليبيريا ثم إلى سيراليون؛ حيث بدأت فعليًا سيرته األدبية.
والكاتب الذي عاش وسط الصراعات الطاحنة بين البيض
والسود في افريقيا هو أقدر من غيره على رصد الحياة اليومية؛
حيث يتجلى ذلك في نصوص المجموعة القصصية «سمفونية
إفريقية»؛ فالكاتب يغوص في لب المجتمع االفريقي ومشكالته
عمومًا وسيراليون على وجه الخصوص ،فنقرأ بين السطور تعاطفه
ً
مع السكان األفارقة األصليين الذين عانوا طويال من ثقل النير
االستعماري ،ومن ظلم أبناء بلدهم وجيرانهم البيض الذين ما
فتئوا يستغلونهم ويستنزفون خيراتهم .ويبدو هذا في أولى
قصص المجموعة «األلماس»؛ حيث يصور لنا الكاتب(ص )9كيف
أن البيض ينظرون إلى أنفسهم على أنهم الطبقة المتطورة
في البالد ،ولهذا يؤثرون الوظائف الحكومية كالمحاماة والطب
والتعليم ،في حين ينحصر عمل الطبقة الثانية – السود – في
العمل اليدوي.
ّ
وفي قصة أخرى بعنوان «بين الحب والموت» ،يسلط الكاتب
الضوء على الحاجة والفقر اللذان يجبران االفريقي على ممارسة أي
عمل من شأنه أن ّ
ّ
«علي» قد هرب
يدر عليه المال؛ فها هو الشاب
من الريف إلى المدينة بحثًا عن المال ،ليقع فريسة سهلة المرأة
بمالمح نصف عربية تدعى «بنتو» ،تلك الزوجة التي رأى زوجها
في جمالها مصدرًا للجنيهات االنكليزية؛ ألن الكلفة المرتفعة
للمعيشة قد طالت افريقيا كلها ،ولكن وكما هو معروف فإن

غالف سمفونية افريقية

ّ
يهدد الماليين،
عالقات كهذه ال تجلب سوى المرض الذي بات
والمعروف بفقدان المناعة المكتسبة أو االيدز ،والمجتمع اإلفريقي
قد يكون من أكثر المجتمعات التي تخترقها العالقات الجنسية
ّ
غير المشروعة؛ فالزوج له الحق في تجديد شبابه والتمتع مع من
يشاء ،والزوجة في هذه الحالة عليها جر أطفالها خلفها والرحيل
لتكابد متاعب الحياة وشظف العيش من دون أية رحمة»:سيكون
كل رجل افريقي مستعدًا لالحتفاظ بعشيقة ّ
شابة ،إن سمح له
ّ
وضعه المادي والفيزيولوجي بذلك؛ ألنه يؤمن أنه بذلك يجدد
شبابه مع الشريك اآلخر»( .ص)63
ّ
وفي قصة أخرى ال يبتعد معناها عما سبق ،يسرد لنا الكاتب
حياة فتاة افريقية كانت تعمل بائعة فول ،وتسمع من زميالتها
عن كرم التجار األجانب ،في الوقت الذي كانت خبرتها في الحياة
تقول لها ً
دوما بأن الرجال من كل األعمار ،وأيًا يكون العمر والعرق
ّ
واللون ،ال يعطون شيئًا بال مقابل؛ فها هي تسلم جسدها لصاحب
مخزن أحذية ،ليفتك بذلك الجسد مقابل الحصول على حذاء
أبيض»:استغل الرجل الموقف .ناخ بكل ثقل جسمه على جسد
كوكو شريف الدافئ الناعم ،وأفرغ بداخلها شهوته .لم تصرخ من
األلم ،لكنها فوجئت بآثار بقع حمراء على الحذاء األبيض (ص)70
والمجتمع االفريقي مليء بالعادات والتقاليد التي تثير أحيانًا
القرف واالشمئزاز ،كعادة أكل لحوم البشر؛ فها هو الكاتب ّ
يقدم
لنا ذلك في قالب جميل وممتع من خالل إحدى قصص المجموعة
«الغابة في اإلنسان» .والقصة تتحدث عن شاب متعلم عمل
كمدرس فقير ،ثم ما لبث أن أصبح وزيرًا ثم ّ
ّ
تحول إلى حيوان
ّ
مفترس آكل للحوم البشر»:إن ما ُيعد جريمة وفق التشريع
االنكليزي ،كان مجرد طقس عملي عادي يحترمه االفريقي؛ فلماذا
يريدون شنقي -يتساءل الوزير السابق بومبالي في زنزانته -
بتهمة ممارسة أعرافي والمحافظة على تقاليدي؟!.إذا كنت قد
أكلت لحمًا بشريًا فإنني قد دفعت غاليًا لقاء ذلك».ص97
يبدو أن الكاتب متأثر جدًا بقضية اضطهاد المرأة واضطرارها
تحت ضغط الحاجة إلى بيع جسدها حتى قبل أن تنضج جنسيًا؛ إذ
نادرًا ما كان أمام هؤالء الصغيرات من أجل مساعدة أسرهن خيار
آخر غير بيع أنفسهن وتقديم أجسادهن ألي راغب في دفع ثمن
مقبول .وكقاعدة عامة كان الزبن ّإما مواطنين أفارقة ميسورين أو
غرباء مهاجرين؛ فهاهي الصغيرة «يومي» التي فقدت عذريتها
مع رجل أعمال أجنبي متزوج كان صديقًا لوالدها يتناوب عليها
هو ومجموعة من زمرته مقابل بعض الهدايا والنقود لتقرر أخيرًا
أن تجمع ثيابها وتهرب(.ص )125
سمفونية افريقية مجموعة قصصية تستحق أن تحتل
مكانها بين الكتب الجميلة في مكتبتنا؛ فهي تعطينا صورة
واضحة المعالم عن المجتمع االفريقي الذي مازال حتى اآلن يرزح
تحت عبء العديد من الموروثات والتقاليد الخاطئة .لقد استطاع
المترجم أن ينقلها لنا بقالب جميل ،فكانت له بصمته التي
تستحق التقدير!
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كتاب اآلمل والمأمول
المنسوب ً
غلطا للجاحظ
عادل الفريجات
هذا كتاب من كتب األدب التي بدأت
بالظهور منذ القرن الثاني الهجري ،وازدهرت
حركتها في القرون الهجرية الالحقة ،ففي
القرن الثالث طالعنا الجاحظ( 255هـ) بالعديد
منها مثل كتاب المحاسن والمساوىء ،كما
صنف ابن قتيبة (276هـ) كتاب عيون األخبار.
وجاءنا من القرن الرابع كتب أدبية كثيرة ثم
ظهر فيما بعد الثعالبي(429هـ) المسمى
بجاحظ نيسابور ،فأتحف المكتبة العربية
بالكثير من المصنفات األدبية مثل التمثيل
والمحاضرة واللطف واللطائف والتوفيق
للتلفيق ..الخ .وفي الفترة ذاتها ظهر كتاب
اآلبي ( 420هـ) الكبير المسمى»نثر الدر»الذي
طبع في القاهرة في سبعة مجلدات .كما نشرنا
من تلك الكتب كتاب الدعوات والفصول
للواحدي ( 468هـ).
ومن األندلس جاءنا العقد الفريد ،البن
عبد ربه ،وزهر اآلداب للحصري ،وكتاب مقاالت
األدباء ومناظرات النجباء لعلي بن عبد الرحمن
بن هذيل الفرزاري الغرناطي ..وأكثر هذه
الكتب يقوم على اختيارات من النثر والشعر،
ومن آيات القرآن الكريم والحديث الشريف
تصب في األفق الذي تحدث فيه المصنف،
أو تنتمي إل��ى رؤوس الموضوعات التي
تطرق إليها،مثل المودة والوفاء وذم البخل
وحب الوطن ،وما جاء في اإلجمال في الطلب
واختالف الناس في أخالقهم وأفعالهم.
ً
وكتاب»اآلمل والمأمول»المنسوب غلطا
للجاحظ ،واح��د من تلك الكتب.وهو أقرب
إلى الرسالة منه إلى الكتاب ال��ذي حددت
صفحاته في مصطلحه العالمي بمئة صفحة.
فصفحات كتابنا هي  /83/صفحة فقط .ويقع
الكتاب في مقدمة وخمسة عشر ً
بابا؛ أولها
باب ما جاء في القناعة .وآخرها اإلهداء إلى
من يلتمس فضله .وقد أخرجه للناس الباحث
التركي رمضان ششن من جامعة استنبول..
وبين يدي طبعته الثانية الصادرة عند دار
الكتاب الجديد ببيروت)1983(.
والكتاب مخرج عن نسخة وحيدة موجودة
في مكتبة ولي الدين باستنبول،من مجموع
يحوي عدة مخطوطات أخرى .و نسخها في
العام  670هـ أحمد بن سالمة المغربي.
وقد انحدر الخطأ في نسبة الكتاب من
أحد مالكيه أو قرائه ،واسمه محمد بن بدر
المنهاجي المتوفى سنة 959هـ .وعلى الرغم
من أن للجاحظ ً
كتابا بهذا االسم ،إال أن الكتاب
المطبوع الذي نراجعه ها هنا ليس له .وقد
رجح (ششن) محقق الكتاب أن الكتاب قد
يكون للثعالبي أو ألحد رجال القرن الخامس
الهجري .ومما يؤكد غلط عزو الكتاب للجاحظ
وجود أبيات فيه منسوبة إلى العطوي ،وهو
شاعر عباسي توفي سنة  350هـ أي بعد موت
الجاحظ بنحو مئة عام.
وهذا الغلط في عزو بعض كتب التراث

غالف كليلة ودمنة

ً
نظيرا له عند تحقيقنا لكتاب»الدعوات
عاينا
ً
والفصول» فقد ع��زي غلطا للثعالبي وهو
للواحدي بعد التدقيق ،وسمي تحفة الظرفا
وفاكهة اللطفا .وه��ذا خطأ آخ��ر .واسمه
الحقيقي بعد التمحيص ه��و «ال��دع��وات
والفصول» .وكذلك صحح رمضان عبد التواب
ألوغست هفنر نسبته أحد كتب األضداد.إلى
األصمـعي .والصواب أنه البن السكيت.
ونعود إلى كتابنا «اآلمل والمأمول» لنقدم
لمحة عن محتواه ،ثم لنبسط رأي��ا لنا في
تحقيقه .فتحت باب ما جاء في القناعة ورد
ما يلي»:كان يقال أروح الروح القناعة ،وهي
أقصى رتبة الفقير ،كما أن أقصى رتبة الغنى
الشكر»(ص  ،)11وتحت باب احماد التؤدة
والرفق جاء »:قال بعض الحكماء  :التؤدة يمن
وفي اليمن نجح» ،وقال القطامي:
قد يدرك المتأني بعض حاجته
وقد يكون مع المستعجل الزلل
وقال النبي صلى الله عليه وسلم »:من
حرم الرفق فقد حرم الخير»ولعلي بن أبي
طالب كرم الله وجهه :
اصبر على مضض االدالج في السحر
وللرواح على الحاجات والبكر
ال تعجزن وال يضجرك مطلبة
فالنجح يتلف بين العجزوالضجر
إني وجدت وفي األيام تجربة
للصبر عاقبة محمودة األثر
وقل من جد في شيء يطالبه
فاستصحب الصبر إال فاز بالظفر»
(ص )34
ولن ندع القلم دون أن نسجل حول هذا
الكتاب المالحظات التالية:
1ـ ف��ي ال��ك��ت��اب ن��ص��وص ال ت��وج��د في
ً
مصادرها المطبوعة منها مثال نصوص من
كتاب كليلة ودمنة (انظر ص  12و 21و.)38
وها هنا سؤاالن  :فهل ما وصل إلينا من كتاب
كليلة ودمنة ناقص ،أم إن النصوص ذاتها
منحولة على الكتاب؟ وال ري��ب أن اإلجابة

ابن قتيبة

ابن عبد ربه

الدقيقة رهينة ببحث يتطلب جهدا أوفر.
2ـوهناك بيت ألبي العتاهية ليس في
ديوانه (اآلمل والمأمول ص .)64
3ـوثمة نصوص كثيرة لم يهتد المحقق
إلى المصادر المنقولة عنها ،منها محاورة
هامة ما بين عبدالله بن العباس ومعاوية بن
أبي سفيان (انظر ص 28و.)29
4ـ وهناك أبيات لم يحسن المحقق عزوها
الى قائليها كما في البيت التالي :
وإذا هممت بأمر شر فاتئد
وإذا هممت بأمر خير فاعجل
فالبيت أحد أبيات قصيدة المية لعبد
قيس بن خفاف البرجمي التميمي .والقصيدة
أصمعية ومفضلية ً
معا .ومطلع القصيدة:
أجبيل إن أباك كارب يومه
فإذا دعيت إلى المكارم فاعجل
وكذلك الشأن في بيت ألب��ي تمام لم
يذكر المحقق اسم قائله ،والبيت في روايته
في»اآلمل والمأمول»:
ما ماء كفك إن جادت أو بخلت
من ماء وجهي وإن أفنيته عوضا

الجاحظ

الثعالبي

ً
والبيت مكسور ال��وزن أوال .وروايته في
ديوان أبي تمام مختلفة ً
ثانيا فنصها كما
يلي:
ما ماء كفك إن جادت وان بخلت
من ماء وجهي إذا أفنيته عوض.
والقصيدة قيلت في عتاب عياش بن
لهيعة .ورويها مرفوع ال منصوب.
5ـ وثمة وه��م في ق��راءة بعض كلمات
المخطوطة ،كما في القول المشهور الوارد
في (ص  )55وهو»من أصبح آمنا في سربه
معافى في بدنه ،عنده قوت يومه ،فكأنما
خيرت له الدنيا» .والصواب»حيزت»بالحاء
ال»خيرت»بالخاء .وال��ح��وز هو التملك .كما
في»لسان العرب (حوز) والتصحيف وارد ما
بين الحاء والخاء والراء والزاي .وقد وقع فيه
المحقق.
ورغم ذلك يبقى للمحقق فضل الجهد
المبذول في إخراج هذا الكتاب ووضع نصوصه
بين أيدي المهتمين بالتراث العربي ،بشعره
ونثره
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البعد االجتماعي
ُ
الخير»
في رواية «البحث األزلي» لـ»عبد الكريم ّ
حم ّمــــــــــد قرانيـــا

ّ
تعد رواية»البحث األزلي» لـ»عبد الكريم
ّ
ّ
التقليدية من
الخير» * من ال��رواي��ات غير
حيث المضمون ،فقد أراد كاتبها أن تكون
في الفكر التأملي .تحمل في طياتها أبعادًا
ً
فلسفية كبرى ،ولكن القارئ ال يستطيع أن
يتجاهل البعد االجتماعي الذي يسود الرواية،
ّ
الحب،
وبخاصة عالقة الذكورة باألنوثة ،في
ٍ
ّ
ثقافة
ومحفزات ال��زواج التي تختلف من
ٍ
حداثية،
مسيحية
تقليدية ألخرى
إسالمية
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
شعبية ال عالقة
طقوس
وما يصاحب ذلك من
ٍ
ٍ
ّ
يتمسك بها هؤالء وهؤالء.
لها بالدين،
في البحث المتواصل عن الله ،يسعى
السارد «إبراهيم» للوصول إلى ما يروي غليله،
فيزور المساجد والكنائس ،ويحاور الكهنة
والمشايخ ،ويحضر -في حلب -حفالت الذكر،
ّ
وضرب الشيش ،بحثًا ّ
فيقدم
عما يريح فكره،
دقيق للطقوس السائدة التي
وصفًا شبه
ٍ
يندمج فيها المريدون اندماجًا صوفيًا ،عساه
إجابات عن بعض األسئلة التي
يجد فيها
ٍ
ّ
بهلوانيات.
تؤرقه ،لكنه لم يشهد سوى
ٍ
ٌ
في البعد االجتماعي -والرواية اجتماعية
ً
ً
على الرغم من تحميلها أسئلة كبيرة– يغادر
َ
ُ
الصبي»إبراهيم» ّ
وأمه األرملة الفقيرة القرية
بسبب ّ
تحرشات الرجال ب��األم التي فقدت
حاميها ،وينتقالن إلى «حلب» حيث تعمل
ّ
وتتزوج ،بعد معانا ٍة ،ويعمل الصبي ،ثم
األم
تموت األم في حادث سيار ٍة ،ويسكن الصبيّ
بحميمية حتى يكبر،
لدى أس��ر ٍة ،تحتضنه
ٍ
ٌ
ٌ
فتنعقد عالقة عاطفية بين «إبراهيم» و»أمل»
بنت األسرة التي يسكن في كنفها ،والتي
بتشجيع من األهل خوفًا
سنوات،
تكبره بسبع
ٍ
ٍ
من العنوسة ،ويعقدون له عرفيًا ،لعدم حيازة
«إبراهيم» على ّ
شخصية.
هوي ٍة
ٍ
ثم ينتقل مع زوجته إل��ى الالذقية
مقبولة من
للعمل والعيش فيها ،وبعد معانا ٍة
ٍ
حقل
أجل تحصيل لقمة العيش ،يصالن ًإلى ً ٍ
على شاطئ البحر ،يريان فيه حجارة كثيرة،
ّ
فيتطوعان للعمل في تنقية التربة منها،
األم��ر ال��ذي يلفت نظر صاحبه ،فيتفق مع
أجر
«إبراهيم» على السكن فيه والعمل ً لقاء ٍ
معينُ ،
ّ
ّ
الشاب وزوجته براعة وتفانيًا
فيظهر
ٍ
بحرفية باهرة.
في الخدمة وتسويق الثمار
ٍ
ّ
الحب الرومانسي التي
كان لحكاية
عكست تكافؤًا وانسجامًا بين المتحابين ،دور
ّ
في تواصل الحياة المشتركة ،التي كانت محكًا
إلبراز الموضوعة األساسية للرواية ،وهي تلك
العادات االجتماعية الثقافية الراسخة التي

ّ
تحقق سعادة اإلنسان وكرامته ،وتظهر تآلفًا
متعارفًا عليه في األسرة الريفية السورية.
حيث يعيش العروسان في الحقل ،وكأنهما
ُولدا فيه ،تعبيرًا عن الرغبة في العيش اآلمن،
ّ
توجه الكاتب بالحكائية إلى
لذلك ك��ان
مسرح
الريف ،لتحويل الحقل ،أو البستان ،إلى
ٍ
تنعكس عليه آمال العر وسين الكبيرة ،وقد
واعية
إنسانة
انكشفت شخصية «أمل» عن
ٍ
ٍ
ّ
ّ
تجلت ّ
قوة شخصيتها ،في توفير المال،
فذ ٍة،
ّ
وتوقها الحثيث لشراء الحقل باالتفاق مع
صلبة لتعزيز حياتهما
كأرضية
صاحبه،
ٍ
ٍ
المشتركة ،وليس هناك من هو أجدر منها
في التفاعل والتواؤم مع األرض التي تلتقي
بكثير من فطرتها وبراءتها.
فيها ومعها
ٍ
ّ
كما أن عشق «إبراهيم» لألرض يتفق
مع هاجسه الفكري التأملي ،فالريف أكثر
ً
ه��دوءًا وص��ف ً
��اء ،وأكثر مدعاة للتفكير في
ّ
والتأمل في بديع صنعها في
الذات اإللهية
َ
ّ
ُ
المكان الفطريَّ
المخلوقات ،ويعد الحقل
ُ
َ
ُ
الصادق الذي لم ّ
تلوثه المدينة ويد اإلنسان
ّ
العابثة ..فكان الحقل مالذًا آمنًا للعيش ،وظفه
الكاتب لخدمة الفكر ،حين ربط بين «إبراهيم»
تأملية ،وبين الطبيعة
رومانسية
كشخصية
ٍ
ٍ
ٍ
التي تتيح له بهدوئها من أج��واء التفكير
والتأمل أكثر ّ
مما تتيحه له المدينة بصخبها
وازدحامها.
في المنظور االجتماعي المدني ،يقف
الكاتب على دالالت الثقافتين اإلسالمية
والمسيحية ،التي تحكم العالقة السائدة
ّ
فنية
بين الشاب والفتاة ،تجلى ذلك بصور ٍة
ٍ
بكل من
من خالل عالقة «إبراهيم» العاطفية ٍ
«أمل» و»مادلين» ،فقد كانت «أمل» تحمل في
نفسها ب��راءة الطفولة ،التي تنعكس على
تصرفاتها ،وتقيم عالقتها مع «إبراهيم» على
ّ
العفة ،وعدم تجاوز الحدود الجسدية ،على
عكس عالقة «مادلين» التي بدت عالقتها به
ً
حداثية تتبع األسلوب الغربي؛ حيث يدخل
الجسد األنثوي بوصفه مكونًا أساسيًا في
ْ
ّ
تتعرف إليه حتى
تشكيل العالقة .إذ ما إن
تنصب ِشباكها من حوله ،وتدعوه منذ اللقاء
األول للغداء في البيت مع أهلها ،وفي اللقاء
ّ
الثاني ،تلقي رأسها على كتفه ،وتتعلق
ثملة في نهاية
بعنقه ،وتطلب إليه شبه
ٍ
السهرة أن يأخذها إلى بيته ،فلما صارت معه
ّ
واندست في
في الغرفة نضت عنها ثيابها،
سريره ،ودعته للنوم معها ،وحين وجدته
ّ
مترددًا محتارًا ،نهضت ونزعت عنه ثيابه،
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ً
مضاء ،وسحبته للنوم.
وتركت النور
َ
وعلى الرغم من ول ِه «إبراهيم» الجسدي،
ّ
التوحد،
فإنه لم يصل مع «مادلين» إلى درجة
ألن اإلش��ب��اع العاطفي الكامل والمثالي
ً
بينهما بدا مستحيال إلى درجته القصوى،
نظرًا لتباين الثقافة ،اتضح ذلك من خالل
الحوار الذي ّ
طرف عن انتمائه
يعبر فيه كل
ٍ
الثقافي ،وخ��وف الرجل من النتائج ،فكان
جسده معها على السرير ،لكن فكره وخياله
هناك عند زوجته «أمل» وعندما أيقظها من
متأخر من اليوم التالي ،عاتبته
النوم في ٍ
وقت ّ ٍ
ُ
على صحوه المبكر ،وطلبت إليه أن يحضر
ّ
لها القهوة ،ثم شكرته على ما حققه لها من
جسدية..
متعة
ٍ
ٍ
بينما كان سلوك «أمل» مشدودًا إلى
ّ
متأص ٍلة ،فعندما اصطحب
اجتماعية
جذور
ٍ
ٍ
«إبراهيم» عروسه ،بعد ال��زواج ،إلى السوق
ّ ً
ّ
احمر
حيية خجلى،
هدية ،سارت معه
لشراء
ٍ
وجهها بخفر العذارى ،واعترفت له بأن هذه
هي ّ
إنسان غير
المرة األولى التي تخرج مع
ٍ
أمها ،وكأنها ّ
تعبر عما يشعر به هو نفسه،
ْ
فقد كان أكثر منها حرجًا ،إذ يمشي أول ّ
مر ٍة
مع فتا ٍة ،بمعنى أنه يحمل سمات الثقافة
نفسها ،وتتسربل خطواتهما بالحياء والخجل،
ّ
ّ
فال يتخلصان من حرجهما إال باالنخراط داخل
سيارة أجر ٍة.
ُ ِّ
ت َمثل المرأتان نموذجين متصارعين
بصمت في دخيلة الزوج ،وقد ّ
تجسد الصراع
ٍ
في عبثية «مادلين» التي فرضت نفسها
عليه ،وأرغمته على خطبتها ،ومارست الجنس
ٌ
معه قبل ال��زواجّ ،
وادع��ت كذبًا أنها حامل،
ّ
لتؤكد ارتباطها به ،بغية تكملة المسرحية

التي تخرجها ،فلما انتهى دوره على الخشبة
طالق -بعد أن
معها ،كافأته بالطرد–من دون
ٍ
جمعت أتباعها وأهلها وأشبعوه ضربًا .وهي
بذلك ،قد خلخلت شخصيته ،بمعنى أن المرأة
ً
اتخذت جسدها مطية أو معبرًا لتمرير هدفها،
حداثية ّ
شوهت دينامية فكر اآلخر
لوثة
ٍ
عبر ٍ
ّ
وحرفت فعاليته .بينما جسد موقف «أمل»
ْ
ّ
وأهلها النبل اإلنساني ،إذ تكفلوا بنفقات
العرس لفقره ،وهذا ما جعل «إبراهيم» ينفر
من «مادلين» وال يأسف على الخالص منها،
فنظرتها ونظرة أهلها إلى عالقة المرأة بالرجل،
ّ
للمحرم والعيب والمسكوت عنه،
ال تقيم وزنًا
ٌ
وه��ذا مخالف لنظرته ،وقد أورثته عالقته
بـ»مادلين» شعورًا بالسقوطّ ،
وشب َه عالقتها به
ّ
احتالل استعمارية ،إذ «احتلت روحه»
بعالقة
ٍ
وسلبته تفكيره ،بينما كانت عالقة «أمل» به
عالقة الشريك الثري الذي يغمره ّ
بحبه.
إن جوهر قضية «ابراهيم» األساسية
ّ
كفال ٍح يعمل بساعديه ،يكمن في األرض ،لذلك
وتأسيس،
وجود
كانت عالقة «أمل» به عالقة
ٍ
ٍ
ّ
تمتد ببصيرتها إلى البعيد،
تكمل عمله؛ بل
وذلك لترتيبها مسألة شراء الحقل من دون
ّ
يسجله باسمه ،وفي
علمه ،ثم طلبت إليه أن
ٌ
ذلك داللة على حيويتها واتزانها ،من خالل
ّ ً
إلغاء ّ
تمظهر يجعلها متفضلة عليه ،وهي
أي
ٍ
حين أعلمها بخبر زواجه ،كان من الطبيعي
ّ
أن تشعر باالنسحاق تحت وطأة هذه الهزة
ّ
المصيرية ،لكنها كتمت مشاعرها ،وتجلدت،
فلم تعاتبه ،ولم تهجره إلى بيت أهلها ،كما
َ َ ْ
لم تخف عليه من الضياع ،ووقفت إلى جانبه
البقية ......................ص23
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�أحمد جدعان ال�شايب
ماتزال صغيرة ،لم تستوعب ُ
بعد فكرة الزواج ،ولم يخطر في
بالها التخلي قسرًا عن المدرسة والبعد عن زميلتها ،أو نسيان
ّ
مدرسة الفلسفة مثالها األعلى ،ولم تتوقع من أبيها موقفًا آمرًا
قاسيًا ،يعتقل فرحتها وطفولتها البريئة.
وقفت مثل حائر على مفرق دروبُ ،س ّدت جميعها بوحش جائع،
َّ
إال درب ّ
ضيق تحفه األشواك ،وتسعى فيه آالف
ولم يبق أمامها
األفاعي ،وقد حان وقت المسير مغمضة العينين بطماش قاتم،
ّ
الملوثة بالكربون والقهر
يحجب الرؤية والضياء ،ويعيد أنفاسها
المرير ،جاءها القرار مثل صخرة ربضت على صدرها( ،ستتزوجين
الخميس القادم).
لم تحاول مناقشة ال��ق��رار ،أذعنت ،أحست بغليان يجتاح
جسدها ،نظرت إلى أمها المنكفئة تستجدي موقفها ،خذلتها
مرغمة ،ارتعدت ،ثم خلت بنفسها تبكي ،فهي ال تعلم من الفارس
وال ّ
يهمها أيًا كان ،فما تزال طفلة مثل ّزر وردة سيقطفها عابث.
ُ
زفت لعريس سمعت أنه تربى على نفي أي قول أو سلوك
تأتيه أخته ،يقمعها ويلغيها ،ال يسمح لها بمشاركته الطعام،
أو مجالسته حتى داخل المنزل ،يرى كل الحق معه فيما يفعل،
وليس لها الحق في الحضور والوجود ،وهو يقرأ تعبير السعادة
في وجه أبيه وأمه.
استمرت الزوجة صامتة ،تحفظ وصاياه ومواعظه كل يوم( ،ال
َّ
تخرجي من البيت إال بإذني ..حتى لزيارة أمك ..ال تلبسي لباسًا
ملونًا ..حتى في البيت كي ال تعتادي عليه ...ال تقرئي المجالت
وإياك أن تمدي يدك إلى
والكتب الحديثة ..ال تفتحي التلفاز..
ِ
َّ
إال إذا ُ
كنت معك ..ال تفتحي النوافذ ..فهي تشرف على
الهاتف
بيوت فيها رجال ..اهتمي بترتيب بيتك ...واطهي الطعام ..وهذا
يكفي لتمضي وقتك بسعادة).
مرت أيامها رتيبة سقيمة ،حمل الحنين ذاكرتها إلى المدرسة،
ّ
ومدرسة الفلسفة ،وحصص الرسم والموسيقى،
إلى صديقاتها
إلى سهرات أمها وأختها ،وزيارات صديقاتها لها ،وزياراتها لهن.
رغم مراقبة أبيها ،كانت في نعيم قياسًا لهذا السجن االنفرادي،
بين يدي رجل يكفر بالحياة ،يكره الربيع والزهور وتغريد البالبل،
يحارب الفرحة والبسمة ،كأنه يتمنى لمن يخصه من النساء،
الصمم والبكم والعمىُ .
ّ
وجدت نفسها قطة أوصدت األبواب والنوافذ خلفها ،لتقر في
بيتها حتى يأتيها الهالك ،نهضت ،دون أن تفكر في ّ
تحديه،
ً
هواء نقيًا ،انتعشت
نافذة تفضي إلى فضاء فسيح ،تنشقت
فتحت
ّ
روحها ،تمطت ،كأنها تحتضن الدنيا ،وتلقي السالم.
في المقابل امتداد يغري بالتأمل ،سحبت كرسيًا ،جلست ّ غير
عابئة بصقيع المواعظ ،وال برقابة من أي نوع ،ثمة أفق يوشحه
المساء بغاللة من رطوبة ،تبدو التالل والبيوت واألشجار البعيدة،
لوحة تنطبع في النفس ،تغري باإلنشاد والدعاء.
وفي المدى القريب ،حركة الحياة تستنهض القوى لالنطالق
ً
والتمرد ،ليبحث المرء عن ذاته ،لينشئ مستقبال ويصنع المستحيل،
فاألمل فرع أخضر ينبثق من بين الموتى.
شعور يداهمها ،يوسوس لها أن تعيد ترتيب حياتها ،والتفكير
في مصيرها ،كأنها في حالة من الموات لو استمرت خانعة ساكتة،
وفي الوقت ذاته ،لم تشعر يومًا بحبها له ،أو حتى تتقبل أشواك
وجهه ولسانه وتفكيره ،وقتها ال فرق بينها وبين جثة.
ّكانت تمأل شرودها وحضورها بلحظات انتشاء ،فاجأها ،دخل
ّ
مقطبًا ّ
يصر بأسنانه القابضة على حزمة
مغبر المالمح ،زافرًا ،وقف
لؤم واتهام وانتقام.
استقامت واقفة ،ابتسمت وهي تشير له نحو األفق ،قالت:
(انظر ..ما أجمل هذا المنظر البديع ...نحن لم نشاهده منذ شهور)...
أسرع بنزق إلى النافذة ،أغلقها بعنف فأصدرت صوت ارتطام
ينبئ عن مقدمة لحدوث خطر قادم ،توترت يداه وهو يغلق عينيها
وفمها ،وصرخ( :ال أسمح لك أن تري ...وال تتكلمي ..هل تسمعين؟!)..
دفعته عنها بقوة ال تملكها وصاحت( :ابتعد عني ..أنا لست
دابة عندك ..الله منحني عينين ألرى الدنيا بال عائق ...ومنحني
ً
لسانًا ألدافع به عن نفسي ...وأعطاني عقال ومشاعر وأحاسيس

�أميمة �إبراهيم
ُ
أشهد
َّ
َ
ُ َ ُّ
وح
أن ال أحد يغطي عري الر ِ
َّ
قيع
في
ِ
مساءات الص ِ
لاَّ َ
إ ك
ُ
أشهد
َ َ
َّ َ
وحدك
أنك
َ
ْ
قد َّلون َت أطياف عمري
َ
طيفك
بألوان ِ
ِ
ُ
وأشهد
َّ َ
أنك نبعي
ُ ُ
فارق ُه
الذي ما أ ِ
َُّ
ّ
حتى َ
أعود ،ألغب
سلسبيل مائه
من
ِ
ألكون إنسانة مكرمة ..وأنت ترفض عطاء الله وتمنعه عني)..
انهال عليها ضربًا ولكمًا حتى نزفت ،قال:
ُ
عصيت أوامري فلن
(أمرتك بالمعروف وأنهيك عن المنكر ...وإذا
ِ
َ
أرحم ِك).
ّ
سد الباب عليها ،وتركها تنزف ومضى إلى حيث كان ،زحفت
نحو الهاتف ،أبلغت أهلها إلنقاذها.
ُ
نقلت إلى المستشفى ،ظلت تعاني مخاض جنين ميت ،ولم
يزرها زوجها ،ولم يسأل عنها ليعرف ما جرى ،لكنها في النهاية
تخلصت منه ولم تعد إليه.
ّ
أحضر أخوها لها كتبًا ،قرأت بجد ورغبة ،تقدمت المتحان الثانوية
وتجاوزته بسهولة ،انتسبت إلى الجامعة قسم الفلسفة ،الهدف
ماثل أمامها أينما كانت ،فشهادة الدكتوراة حق من حقوقها التي
ُحرمت منها ،فغدا مثل إله جميل.
على كثرة خطابها ،رفضت الزواج ،وكانت حجتها ألبيها االنتهاء
من الدراسة ،وتحقيق الهدف ،الزواج لم يعد هدفًا مهمًا ،األهم أن
تساهم بتغيير ذهنية أعداد ليست قليلة في كل مكان ،تسعى
لتغيير سلوك البشر نحو عالقات سليمة طيبة ،لتغدو الحياة أسمى.
أحست بقيمتها وأهميتها ،استعادت كيان المرأة الحرة ،حين
حازت على الماجستير ،وانخرطت في طرح قضايا لها الدور األكبر
في تخلف العقول عند غالب المجتمع ،ساهمت في وضع الحلو
بجرأة وثقة.
ّ
أنهت ترتيب أوراق أطروحة الدكتوراة ،وتقرر يوم مناقشتها،
ّ
واخضرت بانسكاب ركام
كانت تصهل مثل مهرة في فالة أورقت
من سحاب يهل بعد انقطاع طويل ،لجرس صوتها تأثير فاعل في
النفوس وهو ينطق بالحق والحكمة.
انتزعت إعجاب المشرفين والحضور ،وبعد مناقشة أفاض فيها
المعنيون ،أخذ رئيس الجلسة يتلو قرارًا نهائيًا ،منحها شهادة
الدكتوراه بدرجة امتياز مع الشرف.
لكن تسونامي بال عقل وال إحساس ،وال يمكن خضوعه لتطوير
أو تغيير ،مايزال متخلفًا كما كان في الماضي السحيق ،عاتيًا،
ً
هادمًا وقاتال ،يتملكه الغضب الفجائي ،دون أن يدري أحد كيف
يتفاداه أو يمنعه.
في دقائق قليلة ،تحولت الجامعة بمن فيها إلى خراب...

***
ُ
أشهد
َّأن أيامي
َ
ُ
تركب أحصنتها
ُّ
ُّ
فولة
تخب في
ممرات الط ِ
ِ
ُ
أحرف
تبحث عن
ٍ
َ
َ لاّ
َ ٍّ
نشيد عز
تاه ْت إ لتكتمل
ما
يرفو مواجعي
ُ
ويمسح بقايا دمعتي
***
ُ
أشهد
ُ
َّ َ
أنك فاتحة أيامي
ُ
قانون حياتي
وتراتيلي
ُ
أشهد
و
َ
َّ
ترابك
أن ضلوعي من ِ
َ
ُجبل ْت
َّ َ
وأنك المبتدى
والمرتجى
والمشتهى
والمنتهى
ُ
أشهد
َّ َ
أنك وطني.
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قصيدتان

تأمالت

رانيا جمال الدين
رجع أيلول
مشاغب ّ
ٌ
ٌ
حد الفتنة
حضور
للخريف
ِ
َ
ٌ
وديع ،يستجدي الرغبة
على رصيف االغتراب
ُ
للخريف طفولة نيسان
ِ
َّ
بلهفة أنثى
إلي يحبو مستعينًا
ِ
ّ
محمومة
يتعلم المشي بخطا
ٍ
َ
ُ
يلهب بعبور ِه شهوة الكلمات
بخطوات ِه األولى
فأحتفي
ِ
ّ
العشق
وتطر ِف
الغيم
بحنين
ِ
ِ
ِ
ولع أمضي
على ٍ
حذر على ٍ
َ
حلم
ينحني لحظة ٍ
ُ
يستبيح قلبي
ً
َ
ثالثين خيبة
أتحاشى
َ
جسد الخيال
تقاسمت
ّ َ
ُ
َ
للحزن
الخلفية
األبواب
أغلق
ِ
وأخلو إلى فصلي الوحيد
ُ
الشعر
ُله ِوجهة
ِ
ّ ٌ
ٌ
للحزن
شرعية
ولي استكانة
ِ
ُّ
َ
مخدع الكلمات
تطوق
َ
ُ
الوقت ٌ
لرصيد قلبك
هدر
ِ
ُ
ُ
الصمت في تبذير ِه
يتناوب
ً
ً
مهزومة ُ
أعقد هدنة مع
الجسد
ضجيج
ِ
ِ

عي�سى دروي�ش

وأتعاطى األحالم
ّ
ٌ
أنا َ
ذهول الذاكرة
صفحات من
بعد اآلن...
ِ

على مهل

َ ّ
تحت ظل الخريف...
ُ
ّ
برماد قلبي
الغيوم
تتلب ُد
ِ

ُ
ُ
جنون البوح
الريح
.....
ّ ُ َّ ً
بالعشق
تتقلب مبللة
ِ
ُ
فصاف ُ
ّ
يبيح حزني لشفا ٍه من حنين
والص
َ
ُ
تشرين؟
يجيب
َمن
تشرين َ
َ
َمن ُي ُ
حين يسأل؟
جيب
ً
ُّ
الحرائق شاءها محرقة أخرى
أي
ِ
صيف مقامر؟
في
ٍ
ُ
ّ ً
مطوال تسري الحروف
ههنا
أعقاب عمري
على
ِ
ّ
َ
يل
تستوفي عهد البراعم في صقيع الل ِ
ُ
تستقرئ األمل
ِ
َ
َ
ً
ُّ
أي صدى عاد ليبعث
َ
الحزن
خار َج
ألوان
ِ
ِ
طيفه ِ
ّ
َ
أطوار قلبي كلما
مالزمًا
ِ
ُ
الحزن اكتمل
ير ُّد على تشرين َ
من ُ
حين يسأل؟
والص ُ
وت ُ
ّ
القلب
ملء
ِ
ِّ
َ ُ ً
أطراف
يوز ُع نبض ُه ق َبال على
ِ
عزلتي
ّ
َ
فأصاب بهز ٍة أخرى
َ
َ
فصل َر َحل
رحم
ٍ
وأولد من ِ

-1َّ
انتظرتك يومًا وحل بجفني األرق
ورحت أعوذ برب الفلق..
ٌ
وشهر مضى..
وانقضى
منك خبرْ
يأت ِ
ولم ِ
ُ
صبرت على الهجر..
ُ
رحت أناجي َ
القم ْر
ٌ َ َ َ
وعام تساقط من عمرنا
وأنت على ما أنت في هجرنا
َ
َف ُ
تحت الرسائل..
كي ينطق الحرف في حبنا
ُ
انتظرت..
ُ
انتظرت..
ُ
يئست..
ولما
يأت منك خبرْ
ولم ِ
ّ
مزقت كل الرسائل...
قلت للريح خذها
َ ْ ُ َّ
كل ّ
الص َورْ
وأحرقت
-2ُ
الصمت..
يرعبني..
في المدى
ُ
أسمع ْ
رجع الصدى..
ُ
عصافير َ
ُ
الصمت..
أوج َعها
ْ
بغير هدى
طارت َّ ِ
ُ
القهر
والورد جف من
ِ
َ
وغاب عنه الندى
وقلبي ..يا ويل قلبي..
بعشق ِك دهرًا
رماني
ِ
ْ
وضاعت حياتي سدى

15

-3أعطيتك الوقت..
يومًا..
وشهرًا..
وعام..
وقلت :بحبك يأتي السالم
ودارت رحى الحرب..
مات الهوى في القلب..
واألرض صارت حطام
بكيت..
بكيت..
وابتلت األرض..
ْ
وناحت طيور الحمام..
رجعت إلى دار أهلي
وجدت الديار ْ
ركام
ُ
تخيلت صوتًا يقول:
قابيل يقتل هابيل..
ويزرع في األرض هذا الخصام
هابيل مات
ومات السالم
–4ٌ
ْ
كتاب
انطوت صفحة من
ْ
جواب
وظل السؤال بغير
لماذا أتينا؟ لماذا نموت؟
لماذا العذاب؟!
ْ
الثياب
نلبس أحلى
ْ
الشراب..
نشرب أحلى
وإن جاء وقت الرحيل..
نسينا الذي فات..
وذكرنا الغياب.

16
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العائد
-1بعيد أتى
ِم ْن
ٍ
ً
َ
ً
حامال في َي ْ
ديه القناديل ُمطفأة
َ َ
قال :أطفأها الساهرون على ضوئه
ُ ُ
داهمهم َ
َ
خوف غزاة
ذات
حين
ٍ
بعيد أتى
من
ُ ُ ٍ ُ
نحيل
ضوء
وجهه نصف إيماء ٍة نحو ٍ
ٍ
ُ
ُيحاول ُه
َ
ُ
الدرب
قيل :ضاقت به
ُ
غابة
طارده الوحش في ٍ
ُ ُ
ُْ َ
الهداة
ضاع في ظلمتيها
ّ
َ
سواي:
يجد في الطريق
قال لي حين لما ِ
ُ
ُ
الناس
يلتفت
إلى أين
ُ
ثم ّلوحتُ
خاطبتهمَّ ،
لم يسمعوني
ُ
ُ
َ
ولم يشهدوا أذرعًا في المدى تستغيث
ُ
إلى َ
ُ
تنظر
أين أعينهم
ُ ُ
ُ َ ْ
َ
والحواة؟!
مواسمهم
الريح تذرو
ُ
ُ
الوهم؟!
إلى أين يأخذهم ذلك
 يا ّسيدي
َ
ْ
َ
السماء
عيون
حارسهم من
الوهم
أصبح
ِ
ِ
َ
َ
كواكبها
الذي يرهبون
ُ َ
الغشاوات عن ليلهم
أن تزيل
ِ
َ
قال لي:
ُ
ُ
الرفات
قد ُيفيق
-2َ
ُ
غل َق البابَ
ق ْبل أن ي ِ
ُ َ
ترك ُ
الع ْم َر
أوصى بأن ي
ّ
في َق ْبوه صائمًا عن كالم ُتعذ ُبهُ
ِ ِ
ُ
وقع ِه
في
الهجر
نغمة
ِ
َ
األصدقاء
بيته
كان يدعو إلى ِ
ّ
َ
أشعارهم
ُيغنون
َ ُ
حل َ
مون
ي
ّ
ٌ
ويبكون في سرهم حين ينأى بهم هاجس
َ
لقاء ُيريدونه
عن ٍ
َ
َ َ ً
َ
ُ
كم سيهجو ،إذا ذكر البعد ،هجرانهم بغتة!
كم سيأوي إلى جمر ٍة
ً
ُ
َ
قلبه ومضة!
تبعث
الدفء في ِ
الذكريات الثكالى
كم َس َيحنو على
ِ
وقد حار في أمرها َ
يوم َ
غاب
ِ
ّ
الث ُ
قات؟
–3ً
ُ ّ
قد يغني قليال على صخر ٍة
ّ
كوخ ِه
ثم يأوي إلى ِ
ُ
ُ
ْ
يرشف َ
الماء من ق َرب ٍة ذابلة
ّ
قد ُيغني
ّ
ّ
َ
ً
يعود
هوى لن
ولكنه ال ُيغني
ُ
ْ
ّ
ُيغني ويذرف ّأيامه الناصلة
ّ
قد ُيغني
ْ
ُ
ّ
َ
الصوت في َحلقه
ولكنه يكت ُم
ْ
ُ َّ ً
غصة هائلة
ُ
ُّ
األغنيات أنينًا
لحن هذا الذي يجعل
ِ
أي ٍ

�صالح حممود �سلمان
ْ
ُ
ُ
موجة ضائعة؟
البحر عن
هل سيسألني
ٍ
حين آتي إليه
ُ
أيسألني عن
يفر إلى شاطئ في ُّ
َم َحار ُّ
الدجى؟
ٍ
ٍ
ْ
َ
غابة هاجعة؟
نورس هام في ٍ
ٍ
سبر ُ
الع ْم َق كي يقرأ الدرَّ
مركب َي ُ
ٍ
ّ
كالنحل
قاعة فيه
بحار ٍة يدلفون إلى ٍ
ِ
ُح ّ
وري ٍة أغرقتهم زمانًا
ُ ُ
َّ
َ
يجيئون
وقت
وتغرقهم كل ٍ
ْ
ً
َ
يحلمون بها نجمة يانعة!!
كم
ُ
هل سيسألني عن شراع ُت ُ
عاند ُه ُ
الريح
ٍ
غاية
َيجري إلى ٍ
َ ْ
ليس ُيره ُب ُه ُّ
والجز ُر
المد
ِ
ْ
والس ُ
ُّ
فن الخاشعة؟
ُ
ُر َّبما َّ
مر بي صوت ُه:
ُقم معي ُّأيها َّ
الص ُّب
كيما ُن ِّ
َ
أشعارنا ُ
شرقات
الم
دون
ِ
الكون
صفحة
على
ِ
ِ
ُ
ْ
سحة سابعة
من ف ٍ
-6-

َ
ُ
َ
األرز يا صاحبي
هل ستنسى أحاديثنا غابة ِ
ُ ُ
ْ
البكاء؟!
دخلها في حقول
وي ِ
ُ
ينقطفهُ
ُّ
لحن
أي ٍ
ُ
َ
األصدقاء،
حين نشتاق أن نلتقي
ً
ولو ُبرهة،
في شعاب َ
الج ْ
فاء؟!
ِ
َُ ّ
قد نغني
ولو ُب َّح من حولنا
ُ
َ
السادرين
صوت أولئك
َ
ّ
َ
والعسس «الط َ
َ
يبين»
ولو أرسلوا الليل
ُ
ْ
لكي ُي َ
النداء
الصوت في أمنيات
كتم
-4ُ
يد
ليل ِوب ٍ
ليس َ لي غير ٍ
َ
وج ْمه َر ٍة من ِصغار القطا
ْ
َ
َ
ُ
ليال ِطوال
النوم أجفانها
فارق
في ٍ
ُ
ُ
السحاب
ماء على أمنيات
ليس لي غير ٍ
ِ
ُّ
ُ
الشوك ظمآنَ
َ
راع ُيكلل ُه
ُي ٍ
ُْ
ِّ
يه في عالم الحلم
ع ْم ٍر من الت ِ
ُِ ْ
غيمة في أعالي المحال
يأوي إلى
ٍ
ٌّ
َ
ُ
سيؤنسني والمدى ضيق؟....
َمن
ِ
ُ
ٌ
العذب ُي ُ
ُ
بعدني
فاتن صوته
عن ّل ُ
ماه الصدى
ُ
ٌ
لحظ ُه َّ
ُ
يحرمني
الر ْح ُب
فاتن
ُ
العدى
من َمداه ِ
َ
من ُ
دنيه من خافقي كي يرى نبض ُه
سي ِ
ْ
حائرًا في كروم الخيال؟
–5-

غامض؟
حين نمضي إلى
ٍ
َ
هل ستنسى َمواجعنا
َ
ُ
كواكب ُه حولنا؟
الضوء طافت
ذلك

الح ِّب ُ
ذلك النبض جيشًا من ُ
نتبع ُه
ْ
السماء؟
عيون
فاتنة في
نحو
ٍ
ِ
ُ
سيذكرنا ُ
الناس
هل
ُ
ُ
والشجر ُ
ستنير بأزهارنا
الم
القريب
في الزمان البعيد/
ِ
ْ
الكروم التي َأ ْط َل َعتها َم ُ
ُ
واسمنا
ُ
َ ْ
ْ
النداء؟
الدرب في خط ِونا نحو ذاك
وثبة
ِ
ُ
«األصدقاء الغيارى»
هل سيذكرنا
ّ
وقد جففوا ماءنا
َ
َّ
الن ْ
ماء؟
فصل
قبل
ِ
هل سننسى إذا ما احترقنا معًا
ّ
َ
هيب الذي كاننا
بالل ِ
والرماد الذي َ
صارنا؟!
ِ
َ
الص ْبحُ
يدخل ُّ
ُقم بنا نفتح َ
الباب كي
َ
ُ ً
نرف ْع له ق َّبة فوقنا
ّ
َ ُ َ َّ َّ
جوع تذك َر أنا
عل ُه إن أراد اله
َ
معًا سوف نمشي إلى ُحلمنا
َ
خلف هذا ُ
الج ْ
فاء..
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فقاعات

**اف��ك��ارك المسطحة تشبه ب�لاط غرفتي،
لكنني – لألسف – ال يمكن أن أطأها..
**أحس أن عينيك تستطيالن عندما تضحك،
وتدوران عندما تغضب ،لكن عندما تنافق ،ال
أرى لك عينين أبدًا.
**زوجتي آخر من يعلم أني أحبها ،كمصلحة
الضرائب هي آخر من تعلم بأرباح التجار
الكبارَّ ،
ألن ضريبة االعتراف بالحب مكلفة جدًا،
وال أعتقد أنني أستطيع أداءها.
**أنا أعلم أن الطريق المستقيم هو أقصر
الطرق ،ولكن ً احذر أن تركبه عندما تنصح
مغرورًا أو امرأة.
**عندما تمشي في الصحراء ال تنظر إلى أثر
رجليك في الرمال ،بل انظر إلى كثبان الرمال
الصقيلة ،كيف ابتلعت آث��ار آالف األق��دام
التي ّ
مرت عليها.
وجهك ما يستحق النظر ،ولكن احذري
**في
ِ
م��ن شفتيك أن تستعمليهما ف��ي غير
االبتسام.
ّ
** ق��دري أن أصبغ راحتي كل يوم بزجاج
مرة بعد ّ
صورتك على مرآتي ،كي أستوثق ّ
مرة
أنك لم تغادري إلى المستحيل.
تفلت
** ال تستسلم الشمس للغياب حتى
ً
أظفارها من التشبث بخاصرة السماء ،مخلفة
ً
جرحا ينزف ُحمرة الشفق.
**ل��م تفهمي ُ
ّ
يحب
بعد أن الرجل عندما
يصبح ديكتاتورًا ،يرفض الشراكة في ّ
الحب..
وعندما يغضب ،يصبح ديكتاتورًا ال يسمح
بالنقاش..
وعندما يبغض ،يصبح ديكتاتورًا يهوى
تحطيم رؤوس مخالفيه..
وعندما يواجه بالحقيقة ،يصبح ديكتاتورًا
يقطع ألسنة النقاد..
وعندما...
وعندما...
ألم تفهمي بعد َّأن الرجل ديكتاتورًا يحتاج
إلى امرأة تحسن ترويضه؟!....
**م��اذا لوكان لك عين واح��دة؟ أو ثالثة أو
أربعة أو حتى خمسة عيون؟! ...مادمت ال تبصر
َّ
األشياء إال من عين مصلحتك.
ّ
يحب القلب يقطع الطعام عن
**عندما
المعدة ،وإذا امتألت المعدة قطعت النفس
عن القلب ...فبئس الجاران إن اتبعا الهوى...
**تتحول الكلمات في الضجيج إلى قمامة ال
تجد من يحملها..
**لو أتيح للكلمات النبيلة أن تفعل شيئًا
كثير ممن يتقاتلون تحت
لصفعت وج��وه
ٍ
لوائها...
**رغ��م أنك ثقيل جدًا ،فإنك ال تمتلك َّ
أي
ّ
جاذبية ...يبدو أن قوانين نيوتن ال تنطبق
عليك..
** لم يكن يومًا قريبًا ...كان على حدود مملكة
ً
عاصمة القلب..
الجسد ،ولكنه لم يدخل أبدا ً
**بعض الدموع لن تكون كافية لتطهرك من
ً
الخطيئة ...اخرج من المستنقع أوال ...وسوف
تصبح دموعك أكثر إقناعًا...
**ليس ل َّ
��دي أدن��ى فكرة ،ليس لدي أدنى
ّ
ثروة ،ليس لدي أدنى سلطة ،لكن لدي كفان
تصفقان ألولئك جميعًا..
**األس��ود ينتشر في كل مكان ...ال تقلق
سوف ينجلي قريبًا ،مالم يجد الطريق إلى
قلبك.
َّ
ّ
**تخيلي لو أن السماء سحبت تراخيص
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جنم العلي
زرقة ماء البحر ...عندها سيكتشف الجميع
أن السماء وعينيك فقط هما من يمتلكان
النسخة األصلية.
**الفضيلة كالشجرة المثمرة تحتاج إلى
عناية بالغة ،والرذيلة كالشوك ينبت من كل
مكان من دون أن يهتم ألمره أحد.
**عندما تأكل العسل تذكر أن اآلالف من
النحل عملت أشهرًا في صنعه ..وأنها لم
َ
َ
ً
درهما من الثمن الذي دفعته للبائع.
تتقاض
ّ
**إذا أحببت أن تمتلك عزة الصقر ،فعليك أن
تأنس بغربة ّ
القمة.
ّ
ُ
**كنت هناك ...لم أكن أعلم أن ِك مررت من
ّ
هنا ...سأبحث مرة أخرى عن الطريق الذي لن
تسلكه..
**ف���ي مدينتي يلبس الجميع ن��ظ��ارات
شمسية في النهار ،وقمرية في الليل ...ال
ألحد أن يرى عيونهم؛ بل
ألنهم ال يريدون
ٍ
ألنهم يخافون أن يروا قزامتهم في أعين
بعضهم...
**س��وف يعلم النهر يومًا كم كان مجحفًا
ّ
بحق البساتين التي َّ
ّ
يصب كل
مر بها ...عندما
ما لديه دفعة واحدة في البحر ،من دون كلمة
شكر واحدة..
**في برزخ الروح والجسد كنت أجمع الحطب،
ّ
لم أك��ن أع��رف شيئًا قبل أن أتعلم كيف
يستلقي الرغيف على بطون الخاطئين...
ّ
كان في مكان آخر مع إبليس يوزع الكفر على
الجائعين..
**كنت أكنس درب التبانة ،بينما كان طفلي
يحاول جمع أكبر ع��دد من ف��راخ الكواكب
المشرقة ليلصقها على صفحات دفتره ...كان
الدرب مليئًا بأوساخ العابرين إلى الجحيم...
ألقيت ظهري على األرض ،بينما بقي ولدي
يلتقط النجوم والكواكب الجميلة.
**عندما أموت ،أحرقوا وسادة نومي كإمبراطور
ياباني عظيم ...أري��د أن يتبخر دمعي من
ذاكرة نسيجها الرقيق ...ال أرغب أن يعلم ٌ
أحد
صغير ،عندما
كطفل
بعدها أني كنت أبكي ً ٍ
ٍ
أقطع رؤوس أصحابي واحدا تلو اآلخر؛ كانوا
يستحقون ذلك..
**التقينا ذات طريق ...كان الطريق يعرفنا...
ولكن تصرفنا كأننا ال نعرف بعضنا بعضًا..
لم يمهلنا الطريق لنراجع حساباتنا ...ربما لم
نرد ذلك...
ّ
**إذا عملت بكل ما يقوله الحكماء ،سوف
تعلم َّأن في كالمهم ما ليس بحكمة...
**مامعنى أن تنتقل من هنا إلى هناك ،إذا
كنت أنت أنت لم تتغير...
ّ
الغبية عليك أن تتحملي
**أيتها الظروف
كل أعذار المظروفين األذكياء...
**بالفعل ...لقد وضعت يدك على الجرح...
ّ
لكنك لم تزدني إال ألمًا..
َّ
**لست أدري ما الموحش في الوحدة ..إال أنها
تتيح المجال لكي يصارع المرء مع نفسه...
حاول أن ال تكثر من التناقضات كي تنعم
بسالم الوحدة.
**قال لي القمر ذات ليلة :تعلم إذا أعجبك
شيء أن تشبع من النظر إليه ..فليس كل ما
يعجبك يمكنك الوصول إليه ...وليس كل ما
تحب بوسعك شراؤه...
**نصف الناس ينظرون إلى نصف الكأس
المليء ...والنصف اآلخ��ر ينظر إلى نصفه

الفارغ ...ترى أين ذهب النصف الذي ينظر
ّ
إلى اإلبريق ليمأل الكأس كله؟!...
**تذكري ما كان بيننا كلما نظرت إلى وردة
بيضاء ...وسأحاول أن ال أتذكرك كلما وقعت
في يدي شوكة.
**عندما تسبح في عرض البحر ستكتشف
كم خدعك الخليج؟!..
**أن��ت لم تشعل النار ...لكنك كنت تنفخ
فيها ...لحيتك أخبرتني ذلك..
**عندما ّ
يمر بك المسرعون وأن��ت جالس
لساعات تنزع الشوك من رجليك ...سوف
تعلم كم كان الوقت متسعًا كي ال تخرج
قبلهم حافيًا..
**اسمح للريح أن تنثر مالديك ...فاألرض
الطيبة تتيح لك فرصة الوالدة ّ
مرة أخرى..
ّ
لكنه ّ
تسرب من يدي،
**حاولت أن أمسك به،
حاولت أن ًألتقط شيئًا من بقاياه ،لكنها
ّ
تبخرت فجأة كأن شيئًا لم يكن ...لم يكن
حلمًا ...ربما كنت أحتضر...
**أنا ركام أحزان وأوج��اع ...أنا ذاكرة تجارب
مؤلمة ...لقد خدعني مرارًا ...لكنه لم يستطع
أبدًا أن يشتريني.
ّ
**السلطة تجذب الثروة ،وقلما تفلت منها..
ّ
والثروة تطلب السلطة ،ولكن قلما تدركها...
**لماذا أراد في جميع محافل الكبار؟! لست
ّ
شهيرًا لهذه الدرجة ...لكنك ممزق الرغبات...
كمرآة ّ
مكسرة.
**كنت مع ياسمينة بيتنا تنسجان األنس
في المكان ،توقظين العطر والضياء في األزقة
العتيقة ...واليوم يا عزيزتي تشتت الجميع،
َّ
لم يبق في المكان إال حضور ياسمينة يقتلها
الصقيع كل عام..
**ح��اول أن تمعن النظر في السماء ،وأنت
تسبح بحمد خالقها ...كثير من العابرين
إلى ملكوتها ال يسمح لهم بدخولها ،ألنهم
طوال حياتهم لم يسمحوا لها أن تتعرف
ً
إلى بصمة عيونهم ..كانت غارقة في التراب...
سيرجعون بأمتعتهم إل��ى حيث تعلقت
أبصارهم ،إلى التراب ...إلى التراب...

**كسرت سهمًا ...أخشى أن ترمي بغيره.
كسرت قوسك آمل أن ال تشتري غيرها ...لكن
لو زرعت ً
وردا في حديقة منزلك سوف أمشي
ّ
حينها في الجوار مطمئنًا ...ألن عبق الجمال
سيغسل من رأسك األفكار الفاسدة...
**عندما تنزف كلماتنا على شفاهنا ،وأقالمنا
على أوراقنا البيضاء ..حاول أن تخمن أي جراح
نبتلع في صدورنا...
**ليس عليك أن تكتب اسمي في دفتر
مذكراتك ،حينما تحتاج إليه لتذكرني؛ فأنا
ال أحتاج إليك...
**هل قدر ال��ورود الجميلة أن تحتضر بين
يدي الجميالت؟! ..كم ورد ٍة سأقتل كي أشبع
نرجسيتك الحمقاء؟! ..ربما في ّ
المرة القادمة
ّ
الصناعية ...أو
سأهديك باقة من الزهور
ورد أمام شرفتك؛
اسمحي لي أن أزرع شجرة ٍ
بحب يسفك الجمال...
فأنا الأؤمن ٍ
**ك���ان عمالقًا ضخمًا يجثم على ص��دور
المتسكعين في ال��زواي��ا المهملة ...لكنه
بدا قزمًا صغيرًا يلهث وراء السائرين إلى
الشمس ..إنه المستحيل...
**س����وف ي��رس��ل ل��ك إش�����ارة ..ح���اول أن
تلتقطها ...ولو كنت خيط نور من ثقب باب
في زنزانة مظلمة...
**في الغابة ما يثير القلق ...حاول أن تنظر
بعيد...
إليها من
ٍ
**في غابتنا الكبيرة ،يسمح الناطور للمطاعم
أن تصطاد الناس من بطونهم ،وللنوادي
الليلية أن تصطادهم من خصاهم ...وحدها
األقالم ال تعطى تأشيرة الدخول إلى موطنها
ّ
األم!..
ّ
**في عباب الهم ينتظر العابرون إشارات
الموانئ المطمئنة ..بينما أستلقي كريشة
خفيفة على أثيرك الباسم للحياة.
**إن كنت ال أعني لك شيئًا؛ فأنت تعني لي
ّ
أتحمل المغامرة ..قليل من
الكثير ....أنا ال
النجاح يرضي طموحي فيك ...كانت تبكي...
عندما انصرف وبقي طيفه إلى األبد...
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الهوى لحظ شآمية

غ�سان اليف طعمة

ّ
أت��راك رحلت ألنك عجزت عن حمل أحزانك الكبرى بسماع
أخبار الداخل والخارج؟ وأبلغ صبرك أفقه ،فانسحبت من مسرح
ّ
الحياة من دون أن يشعر الناس ،وظنوه انسحابًا عاديًا ،وأنت
َّ
التي لم أسمع منها في أقسى ألوان عذاباتها إال عبارة« :نشكر
ُّ
يشف فيه ّ
ُ
الصفاء وتعذب
تنساب بين شفتيك نميرًا
الله»..
ُ ً
العذوبة...فكم كنت محبة للحياة ،تقبلين عليها بطفولة وفرح،
ِّ
ّ
وال تريدينها لك وح��دك ،وإنما لكل الناس ،أتذكرين يوم
قلت لشقيقتي :أريد عروسة لبنة ،فقال لك شقيقي :مازلت
ُّ
في مرحلة عروسة اللبنة والزعتر ،قولي :أريد عريسًا ألتف به
ُّ
ّ
ّ
ويلتف بي بقية هذا العمر .وضحكت حتى الثمالة ،وضحك
الجميع بعفوية.
وكان مخيم الرمال الذهبية في طرطوس – قبل أن يصبح
لحب الحياة لك ولآلخرين؛ فقد كنت ّ
منتجعًا – مسرحًا ّ
تصرين
ّ
على اصطحاب ّأمك التي تجاوزت الثمانين ،وكنت تؤكدين،
ّ
حقها في النزول إلى البحر والتمتع بشمسه ونسائمه ّ
ومد
مياهه وجذرها ،فتضيعين لها كرسيًا على رمل الشاطئ ،الذي
تصل إليه األم��واج في ّ
مدها ،لكي تداعب جسدها العجوز
بغاللة قطنية فوق ثياب السباحة.
الملتف
ٍ
ساعات على ذاك الكرسي الرابض على حدود
وكانت تجلس
ٍ
البحر ،تمتع البصر بزرقة ال حدود لها ،وبمشاهد الناس الذين
اختلفت طباعهم وأذواقهم وتصرفاتهم ،وقد أوحت بجلستها
ً
تلك قصيدة لصديقي الشاعر ممدوح السكاف الذي زارني
ً
ألربع وعشرين ساعة فقط ،وشرب المتة على الشاطئ،
يومها ّ ٍ
والفجر يمزق أكمامه ،والشمس تنهض من نومها باكرًا ،وكم
وعدتك أن أحضر لك تلك القصيدة ،ولكن اإلنسان ينسى
َّ
ّ
متأخرًا.
كثيرًا من وعوده وراءه من دون أن يدري إال
وإذا كان األستاذ الشاعر ممدوح السكاف ال ينسى ذلك
ً
المشهد اإلنساني الذي جعله قصيدة تداخلت فيها جزر النثر
ببحر الشعر ،فولدت ّ
الروعة ونهض الجمال ،فإني لن أنسى
أبدًا تلك الليلة التي حللت فيها ضيفًا على إقامة والدتك في
الملحق السكني بدير مار تقال في معلوال ،وأنا أيضًا جعلت
تلك الليلة قصيدة عنونتها :معلوال....
*******

معلوال

سحر يذوب على ّ
ٌ
الصخور
ّ ُ
وء تجلى
		
وقرية بالض ِ
ٌ
ومنازل نثرت مباسمها
ُ َّ
على السفحين – فال
		
ٌ
وسكينة نسجت معانيها
َ
َّ
لبوح الف ِّجر ظال
		
ُ
ُ
تتهامس األمواه فيه
ً
هنيهة وتسير جذلى
		
ُ
ّ
وتردد الوديان نغمة
همسها وتقول :أهال
		
ٌ ُ ِّ ُ
فتجيبها ِقمم تؤرخ

في كتاب الدهر فصال
		
ُ
قمم ِّ
ٌ
تسرح شعرها
ِّ
الفضي ليال
لحبيبها
		
وأنا وروحي في الهوى
ً
معنى وشكال
نجتاحها
		
روحان تحضننا الوهادُ
ُ َّ
ُ
فنحضن األشواق َبال
		
جسدان يشطرنا البعادُ
ُ َّ
فنلتقي لنصير كال
		
ٌ
مخمور
عينان في عينين،
ِ
ّ
ِّ
الوجد صلى
لرب
		
ِ
ٌ
وأنامل هجرت منابتها
إلى الخصرين خجلى
		
ُ
ّ
سران نوقظ في ضميرينا

		

َّ
زمانًا قد تولى

فصحت على خطواتنا
ٌ
درب وكان الليل كهال
		
َُّ
ّ
وتنفس ّ
الصمت المعطر
		

والهوى مازال طفال

وتقول :هذا ّ
الصمت يججبنا
َّ
وأخشى أن يمال

		
ّ
هال نؤوب إلى حراءات

ّ
الهوى ،فأقول :هال

		
ُ
ُ ٌ
ق َبل تعيش على الشفا ِه

ٌ
ِّ ُ
للحب تتلى
وسورة
		
ّ
ومنابت العشق المصفى
ّ
ُ
تطرد الزمن الممال
		
ٌ
ثورة َّ
للحب نوقظها
هي

ّ
بحضن الليل صقال

		
ٌ
للعشق توقظنا
هي ثورة
ِ

َّ
لصبح قد تجلى
		
ٍ
ً
مهال يا ُ
زمان
فتقول:

		

ظلمتني ،فأقول :مهال

روحان تحضننا الحراء
فنحضن األشواق ثكلى
		
َ َّ
روحان يشطرنا الزمان فنلتقي لنقول :كال
ُ َّ
جسدان يشطرنا البعاد ،فنلتقي لنصير :كال
****
فآ ٍه يا معلوال ،أتذكرين؟!
كان ذلك في شهر تموز من عام (تسعين)..
أتدرين ّأنني بعد واحد وعشرين عامًا ّ
جددت الزيارة إلى معلوال،
ٍ
ً
ً
فكان الجديد يوازي القديم جماال وعذوبة ،ولكن مايسكن
اإلنسان من – نوستالجيا – أو حنين يجعل القديم يرتدي ثوبًا
ٌ
ّ
عسليًا ،ولذلك سيكون لمعلوال حديث آخر ،ولكنني باإلهداء
ّ
الذي كتبته لمجموعتي الشعرية الثانية – جمرة الندى – فقد
كنت تقولين:
ٌ
ّ
إنه أيقونة..
إلى لمى
من لمياء الفرح
وآمال ِّ
الحب
انبثقت
فكانت نخيلة عطر...
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رنين المجد

قولوا ....لها

علو�ش ع�ساف
ِّ ُ
ّ
ََ ْ
رات
خل في شط الف ِ
نمت كالن ِ

و�سام ونو�س

ً
ْ
ضياء
فتسري في خاليانا
ّ
َت َ
عات
برع َم في الشفا ِه
ِ
الجائ ِ

ْ
َ ْ ُّ
مات
ففاضت بالتقى والمك ُر ِ
سو ْ
ُ
رنين المجد َي ْك ْ
مع َصميها
ِ

•••

ِّ
ُ
هات
الج ِ
أتاها المجد من كل ِ

َ ْ ُ
ُ
بدر
وميض الوجنتين ضياء ٍ

ً َ ُّ
أتاها حامال شال الثريا

ّ
ْ
الحالكات
الليالي
تجلى في
ِ
وآهات النجوم ّ
اهرات
الس
ِ
ِ
ِ

َ
القلب تعدو
فوح
ِ
أراها في س ِ

ََ َ ْ
اثر ِعطره في راحتيها
تن

َ
َ َُْ َ
يم في الفال ِة
وتمرح مثل ِر ٍ
ّ
ْ
رات
راب األماني الث ِائ ِ
كأس ِ

ُ
ََ ُ
أناديها فت ْج ِفل من ندائي
َوي ْسب ُق َع ْدوها َس ْه َم ُّ
الرما ِة
ِ

•••
َ َ ّ
أراها في شراييني تشظ ْت

ْ
َ
البالغة ُم ْست ِب ٌّد
بها ِعط ُر
ِ
ُّ
ََْ َُ
َ
غات
نابيع الل ِ
فتنهل من ي ِ
َ
ّ ُ ُّ
ُيبلل ِظلها ظمأ السواقي

وفي نومي أراها في َصالتي
َ َّ
أرها َ
بين أهدابي ت َجل ْت

ّ
ئات
فتجري في
الكروم الظ ِام ِ
ِ
ََ ْ َ
فتخض ُّر البوادي من خطاها

ُُ
وفي كتبي وأقالمي وذاتي
ِّ
وفي ِحل ْي وترحالي أراها

ُ ْ ُ ُّ
النبات
فرع في
ِ
ويز ِهر كل ٍ

ََ َ
ْ
ضحت شموعًا في حياتي
فق ْد أ
َ َ
َ َ
َ
أكواب ش ْه ٍد
فكيف َسقيتها

ِّ ْ
ْ ُ َ ُ
ُويش ِرق طيفها في كل قل ٍب
َّ
سات
كفجر في
العيون الن ِاع ِ
ِ
ٍ

َّ ُ
َ ُ
رات
رعاك الله يا شط الف ِ

قولوا لها...
في غيابها؛ ملت من استدارتها الشمس..
تجرد السمع من حاسة الهمس...
بردت روح ،وهربت إلى سرير األمس..
قولوا لها...
غير الغياب عاداته ،وصار يقتل
ما عاد يستحضر الشوق مجردًا
من بكاء بالنحيب يسعل..
ما عاد يعني انتظارًا ..بل جفافًا
ال يصبر على مطر سيهطل..
قولوا لها...
إن الشهد مل الخوابي..
وحزم األمتعة...
حجز على متن القبلة ..سفرًا
إلى شفاه ...ورفع األشرعة..
ال تخفي عينيك ...بكلتا يديك
مازلت أرى النبض خلف األقنعة...
قولوا لها...
إنني ال أملك الوقت ،كي أهديه
لكل حضورك
ُ
ال أملك الزمن كي أبقيه..
رهن عبورك..
َّ
ال أملك شيئًا إال روحي..
فخذيها...
تسقي العطش لكل زهورك..
قولوا لها..
يا قصائدي..
كم تهوى الكلمات ..رغم نزيف العطر..
أن تغرق ...في سيل عطورك!!!...
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وطني أحبك

م�صطفى عكرمة
ُ
ُ ً
َ
َ
تمرح ُح َّرة
الطير
وأ ِح ُّب فيك

ُ َ
ابتسام صغاري
وطني أ ِح ُّبك في
ِ
		

َ
َ
يله َ
أخطار
يخشون من
ون ال
ِ

		

األمن َّأم َن ُه ْم فعاشوا ُ
ُ
أمنه ْم

***
ُ َ
عفاف َّ
صبي ٍة
وطني أ ِح ُّبك في
ٍ

َ
هار
مرحًا ولهوًا مثل ِ
لهو ِم ِ

		

َ
حي ْ
يتسابقون إلى مساج ِد ِّ
هم
ِ
		

َ
َ
رجال صدق ُّ
ُوأ ِح ُّ
هم ُه ْم
فيك
ب
ٍ

َ ِّ
نهار
فجر كل
س
وإلى
المدار ِ
ِ
ِ

َّ
الجار
للجار حق
ْأن يحفظوا
		
ِ
ِ
َ َّ ً
ُ ُّ َّ
أحبة
اس فيك
ويعيش كل الن ِ

ُ
َ
اآلثار
أعظم
تحيا لتبقي
ِ

		

		

ُ
بشرع الباري
الجميع بها
يسعى
ِ

		

َ
واإليثار
اإلحسان
وفضائل
ِ
ِ

***

ُ
َ
وأ ِح ُّب فيك تآلفًا وتسامحًا

ُ
ُ َ
عال ٍم
وطني أ ِح ُّبك في تواض ِع ِ
ِّ
األسحار
القوم في
يدعو ِل ِعز
ِ
ِ

ُ
َ ِّ
َ
مفاخ ٍر
فخر كل
وأ ِح ُّب أمسك
ِ

َّ
يهدي إلى التقوى ِب ُح ْس ِن ِف ِع ِال ِه
َّ
ُ
إيثار
اس من
وبما يري للن ِ
ِ

		

َ
َّ ُ
بالغار
وغدًا ُيكلل جيلنا
ِ

		
ُ
ُ
َ
فيك ُ
يحفظ ُ
طهر ُه
الح َّب
وأ ِح ُّب

َّ َ
َُ
نفس ِه
يحيا كرامتهِ ،
وعزة ِ
ُ
ُ
وقار
		
ويعيش معروفًا بح ِ
سن ِ
ٌ
مطمح
خير
ْلم ُي ِ
له ِه عن ِ
فعل ٍ
َّ
يرجو َ
جزاء ُ
نع ِم الغف ِار
الم ِ

		
***
َّ
ُ َ
يد بناء ٍة
وطني أ ِح ُّبك في ٍ

َّ
ِ َّ
جار
وبقبضة الحد ِاد والن ِ

ً
المتعبات حكاية
وعلى الوجو ِه
ِ

وتراب َك األغلى ُي ِّ
ُ
يه دمي
فد ِ

***
ُ
ُ َ
الحقول وأهلها
وطني أ ِح ُّبك في
ِ

ُ
َ
األطهار
جدودي
وأراه لحم
ِ

		
ُّ
وتفتح األكمام ُت ُ
ظهر ما َح َو ْت
ِ
ِ

ُّ َّ ّ
َ
جسوم ْ
هم
يف فوق
ِ
فأمر مر الط ِ

من
عبقِ ،
وط ِ
مار 		
يب ِث ِ
ٍ
عاطر ٍ

َ
وأراك َأ َّنى ُ
سرت ُأ َ
نس سريرتي

		

واإلصرار
اإلقدام
تعة
عن ُم ِ
ِ
ِ

َ
مقدار
للناس من
مقدار ما
ِ
ِ

		

		

		

		

يه ُ
ً
األحرار
يم بسير ِة
وفتى ِ
ِ

		

ُ
َّ َ
الع َلم يبني أنفسًا
يتعلمون ِ

		

ُ
ُ
األطيار
فت ِس ُّر نفسي غنوة
ِ

َ
من ذا أنا لوال جدودي ،كيف لي

ِّ َ َّ
بحبك جنتي ،وفخاري
وأرى
		

ٌ
ُ
ُ
أبدعته قدرة
سن
ِ
وبألف ح ٍ

		

الجو َ
وأود لو في ِّ
ُّ
كان مساري

َ ْ َ
َّ ُ َّ
غار!
أال أحس أمامهم بص ِ

َ
ُ
منهم َّ
ْ
ثم أمشي فوق ُه ْم
أأكون
َ
ُ َ
األنظار
فغدا جمالك نزهة
		
ِ

َ َ
ُوأ ُّ
صفاء سمائنا
حب ُحسنك في
ِ
ُ
َ
َ
األمطار
وأ ِح ُّب فيك غزارة
ِ

َ ُ
أعذار!
بديه من
ياويح ما أ ِ
ِ
***

َ ّ
يا موطني حسبي ِب ُح ِّبك أنني

َ
ْ
يخشو َن َّ
		
نهار
حر
يسعون ال
		
ِ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
صباح ْ
هر الذي يسقي الثرى
تربه ،وغدًا ِبه استقراري
		
هم
الحقول
يتسابقون إلى
من ِ
وتدف ِق الن ِ
ِ
ُ
فتميس تيهًا ُ
ُ
كان عمري ْ
ال َ
سلوت َ
األشجار
أغص ُن
استبشار 		
ُ ِ
تراب ُه
إن
وعلى الوجو ِه براءة
		
ِ
ِ
فالعيش فيه ُ
***
األعمار
يزيد في
		
***
ِ
ُ ُّ َ
ُ ُّ َ
ُ
ُّ
وفيه الله َ
ُّ
وخ ْصبها
شاء سعادتي
منه
وزهوها
بوع
هول ِ
ِ
وطني أ ِحبك في الس ِ
ِ
وطني أ ِحبك في الر ِ
ِّ
َّ
الغصون
وعلى
األزهار 		
البالد فراري
وإليه من كل
الحامالت دراري		
حل منسربًا إلى
		
ِ
ِ
ِ
ِ
والن ِ
ِ
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َغ ْزل البنات
وجدان يو�سف �أبو حممود
ّ
ّ
حذرتني ّأم��ي دائمًا من رق��ة القلب ،ماتت وهي
ً
ً
تحسبني رجال ،أتراها ماتت مخدوعة!!...
ُ
ّ
ّ
تذكرتها وأنا أن��زل البلور ،مخنوقًا كنت ،أسعدني
ُ
وخ ِّي َل َّ
إلي
الهواء الذي لفح وجهي بأقصى ما استطاع،
َّ
أن رذاذ الماء من ّ
ته قد غرز في وجهي إبرة ،استغرب
شد ِ
السائق في ّ
سيارة األجرة ،ولكنه اكتفى بالنظر ،ربما كان
يفهم كيف تختلط رائحة الله بالمطر...
ّ
تمليت في السماء المعتمة ،حاولت أن أشرح لله وألمي
َْ
كيف تركتني بسمة من أجل (غزل بنات) وكيف رمت
ّ
خاتمها في كفي...
ّ
قلت :تفاهة ..أقسم إني لم أنتبه أنها شاءت شراءه.
ّ
بجدية.
قلت :هي لم تكلمني
قلت :عقلي لم يكن معي.
قلت :وقلبي أيضًا لم يكن...
ً
َّ
قلت :والله لم أصبح أقل عاطفة.
بيدي اليمنى كانت يدها وباليسرى حقيبة ،شكوت
للحقيبة الجالسة إلى جواري قهري؛ إذ لم يخطر لي قط
ّ
أننا سنرجع هكذا ...وحدنا.
َّ
غادرنا دمشق تلك التي بدت مدينة أخرى أقل سحرًا
َّ
وأق��ل ابتهاجًا ،وابتعدنا حتى تركناها خلفنا نقاطًا
مضيئة...
ً
ً
َّ
بلحظة،
كان رأسي ثقيال حد انتظاري اإلغماء لحظة
ٍ
سمعت السائق ال��ذي ضاق ذرع��ًا بي يطالبني بإغالق
ّ
نافذتي ،أذكر أنني استجبت وأغلقته ،وأذكر أني نمت
أو فقدت وعيي ،في الحقيقة ال أعرف؛ كل ما أعرفه أني
تمنيت أحد األمرين ّ
ّ
بقوة .وسرعان ما استغل السائق
ّ
ّ
ألحد بالركوب ،وما إن أنزله حتى
ذلك ،أحسست أنه أذن
ٍ
ّ
أصعد آخرَّ ،
وصاعد،
نازل
استمرت الحال هكذا بين
ثم
ٍ
ٍ
ُ
ّ
ّ
ّ
وبالمحصلة فإني لم أستشر طالما أني لم أعترض.
ّ
وفجأة شعرت ّ
ّ
ّ
فحملت
السيارة تباطأت فتوقفت،
أن
ً
رجال ،جلس ّ
فيما ّ
الراكب مكان الحقيبة ،فاشتعل
تحمل
ّ
التوتر – الذي كاد ينطفئ – بأطراف أصابعي ،فتحت
ً
وغال
عيني من خوفي عليها ولهفتي ...لقد كانت أمانة،
ٍ
دائمًا ماليس لنا.
ٌّ
أنستني هيئته الحقيبةٌّ ،
ع��س��ك��ري ...سمرة
زي
ّ
خيل لي َّ
ٌ
وحزن فادح التعبيرّ .
أن
شديدة ...عينان نفاذتان..
ّ
ّ
في مالمحه القاسية دمعة ساخنة تتشكل اللحظة تحت
َّ
جفنيه ،وأنه أقوى بكثير من أن يسمح لها بالنزول ،ربما
كان هذا ّ
الرجل هو ما أرادتني إياه ّأمي في يوم من ّ
األيام...
ٍ
َّ
إال َّ
أن شيئًا َّ
ضد إرادتي
ال أفهم ما الذي جرى بعد ذلك،
دفعني نحوه ،سيطر حزنه على حزني حتى ابتلعه،
ّ
أتحرش بصمته ،ألهث كيما أبادله الحديث؛ إذ
وجدتني
َّ
يبدو أننا من سوئنا نفرح حين نلقى من هم أتعس أو
ّ
وتحدثنا وسالت مع ّأول الحديث دمعته ،تلك التي
أشقى.
َّ
اعتقدت أن نزولها أصعب بكثير من بكاء أبي الهول ذاته،
ّ ُ
ّ
الدمعة نحوه أكثر ،وفي الوقت الذي أحسست فيه
شدتني
ّ
أني أضعف من أن أواسيه ،أخرج من جيبه قصاصة ورق،
فتحها وفتح معها باب حكايتهّ ،
شمها وتمتم :اشتقت

ّ
أنت يا حبيبتي ،تمكنت من قراءتها ....عبارة
لها ...روحي ِ
َّ
مكتوبة بخط اليد :احرس لي بابا يا بابا ..ضاعت من حنجرتي
بسمة ،وسألت :ابنتك؟؟؟؟ ،أومأ برأسه أن أجلّ ،
وقبل الورقة،
ّ
ّ
تصور بنت الخمس السنوات ،بالكاد
يتحسسها:
قال وهو
ّ
ّ
علمتها كتابة األحرف ،هذي البنت كانت تدس في يدي
ّ
ّ
كلما َ
خر ْج ُت لتذكرني ،يعني دمية ...حلوى...
طلبًا مكتوبًا
ّ
ّ
تصور بماذا باتت توصني!!! ،ومسح الدمعة الثانية،
أكمل مطمئنًا إلى ّأني لم ألحظها« :في آخر ّ
ّ
تشبثت
مرة
َ َ
قبلت ضفائرها فتناثرت ّ
بيّ ،
غرتها فوق وجهي ،ش َبك ْت
ذراعيها خلف عنقي ،وهتفت : ،خبأت الكيس يا بابا ،لم
ُ
َّ
أدرك َّ
َّ
العسلية،
عيني بكنزتها
فركت
كيس قد عنت،
أي
ٍ
ثم ّ
وبأذني استرقت السمع لقلبها الصغيرّ ،
ودعت ّأمها
ّ
يتعجل المشي منفردًا أو االختالء بروحه،
وإخوتها كمن
َ
َ
ْ
ْ
ّ
بهدوء
لحق ْت بي يا رجل ،وقفت أمامي كالحاجز ،تهجت
ٍ
حرارة وجهي ،همست :هذا الكيس ...أترى؟!!! ،وأخرجت من
ّ
ّ
الزهرية المنفوشة ،لم تأكل
الكيس الشفاف خيطانها
ٌ
َّ
غزل البنات الذي اشتريته لها مع أنها مولعة به ،فقد
ّ
ّ
قررت أن تحتفظ بكل ماهو مني» .طوى الورقة وصمتّ ،أما
ّ
شب ٌ
التحديق فيه مصدومًاَّ ،
ألم في صدري،
أنا فواصلت
ّ
مشى وئيدًا حتى بلغ حنجرتي ،ضحكت كسكير ،وسألت
مستهجنًا :غزل البنات!!!! ،لم ُيجب ولم أضف أكثر ،أقفلت
المصادفة العجيبة فمي ،ومنعتني حتى من التعليق.

سمكة ّ
نة،
سبح خيال ابنته في رأسه ،عبرني مثل
ملو ٍ
ٍ
ّ
فاستكنت له ،حتى ألفيتني – بعده – مخطوف اللون
ّ
ّ
الضابط ،باعترافه َّ
ّ
أن
متمعنًا بكالم
ومكسورًا أكثر ،فكرت
َّ
ً
ّ
كلما أشهر سالحهَّ ،
وأن قلبه الذائب يسيل
رجفة تحصده
َّ
ّ
َّ
كماء النار إلى رجليه كلما أطلق رصاصة ،وفكرت بدمعتيه،
ّ
ّ
ّ
وفكرت أيضًا ّ
بأمه التي لم تحذره من رقة القلب.
ّ
ساد صمت قاس ،لمعت فيه ّ
وبشدة،
مجددًا (بسمة)
ٍ ً
َّ
عيني ثانية ،ودفعت رأس��ي للخلف دائخًا...
أغمضت
ْ
ُ
ّ
ّ
مشوشًا ...متعبًا ،شتمت في سري من اختراع غزل البنات
ّ
ّ
أس��وغ لوجهها أن��ي ما كنت
وم��زاج البنات ،حاولت أن
ً
معها (أنا)َّ ،
َّ
الهم كان مشتعال في دمي وفي الحقيبة
وأن
التي أخفيت أمرها عن طائر الفرح َّ
الساكن شفتيها،.....
ّ
فزع.
وتذكرت
الحقيبة ،فباعدت مابين أجفاني مرتعشًا من ٍ
حد ُ
حد ُ
قتّ ،
ّ
قت أكثر ...أكثر ...وأكثر ...كانت الحقيبة ال تزال
ّ
لضابط أو ِّ
أحد ،فكرت أن
أثر
ألي ٍ
ٍ
في جواري ،ولم يكن من ٍ
َّ
أسأل السائق؛ لكني نفسي لم أكن واثقًا من أن ما حدث
ّ
حقيقة أو هذيان ،فتحت الحقيبة بكامل الجنون ،وتفقدت
محتواها بكامل الجنون:
ّ
ساعة يد رخيصة ،محفظة ،عالقة مفاتيح ،بقايا بدلة
ِّ
ملوثة َّ
عسكرية ّ
ٌ
مكتوب عليها ،وبخط
بالدم ،وقصاصة ورق
اليد:
(احرس لي بابا يا بابا)
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آرثر ريمبو
ترجمة :لطيفة ديب
شاعر فرنسي («شارلوفيل»« ،1854مرسيليا»
ِّ
 )1891عبقري مبكر النضج ،جاء إلى «باريس»
وهو في السابعة عشرة من عمره .صداقته مع
«فيرلين» انتهت باالنقطاع :جرح برصاصة من
مسدس .أل��ف ريمبو القصائد المنثورة التي
يعبر فيها عن «بحرانه» .اختتمت أعماله وهو في
العشرين من عمره.
عندئذ مارس حياة التيه والتشرد(جندي،
ٍ
هارب من الجندية ،متاجر أسلحة غير مسموحة)
بين «ج��اوه» و«ه��رره» .في العام  ،1886نشرت
«الف���وغ» مجموعته النثرية وأش��ع��اره الحرة
«استنارات».
توفي في أح��د مشافي «مرسيليا» ،فكان
موته متزامنًا مع بداية اشتهار أعماله واالعتراف
بها نتيجة األبحاث الرومنتيكية والبودليرية.
ّ
ّ
ّ
التمرد ،وكللتها
إن أعمال «ريمبو» التي غذاها
ّ
ّ
األساطير ،وتبنتها «السريالية» ،أثرت بعمق في
الشعر الحديث.
ُّ
يعد «ريمبو» ثائرًا في الشعر كما في السياسة
وفي األخالق ...تأثر بـ «بودلير» بخاصة ...مع ذلك،
التجديد الذي ألحقه بالشعر ذو أهمية قصوى.
ْ
ً
إيحاء حقيقيًا ...ورأى
فقد جلب لـ«بول كلديل»
السري ّ
ّ
اليين رائدًا .وقال فيه بعضهم:
فيه بعض
إنه يتجاوز المنظور األدبي ويقتفي «المطلق».
أراد «ريمبو» أن يحوز ق��درات فوطبيعية(فوق
طبيعية) ،وأن يبلغ «النفس الشاملة» ،وببلوغه
المجهول أصبح – العالم األعلى ! – إنه ينافس
«الله» دون أن يؤمن به؛ إنه ْ
«بروميتيه» جديد،
يحاول أن يسلب «الله» َ
ناره – نار المعرفة.
القصائد
الراقد في الوادي
في فجوة خضراء حيث يهدر نهر
ْ
ّ
سطحه
جعدت األعشاب
الفضيهْ
ّ
فعلقت فيه أسمال النهر
ْ
تلتمع الشمس من رأس الجبل الشامخ
ْ
ّ
واد صغير فتتراقص فيه األشعة.
تطل على ٍ
ينام جندي شاب ،فاغر الفم ،حاسر الرأس
ّ
ُ
تغمر عنقه بقلة المياه المزرق ْه
إنه ّ
ْ
الغمام
ممدد على العشب تحت
شاحبًا في سريره األخضر حيث ينهمر ْ
النور
ْ
ساقيه ،فيبتسم وهو ْ
نائم
وتغطي الزنابق
كما يبتسم طفل مريض ،إن نومه ْ
عابر
ْ
بحرارة فقد ْ
برد.
أيتها الطبيعة! هدهديه
ْ
ّ
العطره
يتحسس أنفه للروائح
ال
ينام في الشمس ويده على صدره
هادئًا ،وفي جنبه األيمن ثقبان حمراوان.
هنيئًا لك أيها الراقد في الوادي
ٌّ
ْ
رتيبه
كل منا يعيش حياته خطًا
ُ
ْ
فريده
أما أنت فقد مشيتها خطًا
في عطاء تتعلمه األجيال
ويتسابق في أدائه األبطال.

لويس الثامن عشر

ْ
بول كلديل

آرثر ريمبو

شارل العاشر

بودلير

نابليون الثالث

هنيئًا لك أيها الراقد في الوادي
ستتضافر األشجار في تشييعك
َّ
مطر ُمقطر
فتنهمر دموعها في ٍ
جدير بأن يكون لك كفنًا الئقًا
هنيئًا لك أيها الراقد في الوادي
إن قبورنا يغمرها الظالم
أما أنت
فقبرك يغمره النور
ُْ َ
ستنش ُر في الفضاء
ً
أنشودة ِّ
ترددها األجيال
ُ ُّ
كلنا إلى زوال
ّأما أنت فإلى خلود
***
أنشودة الخريف
النحيب الطويل
من كمان
الخريف
ُيصيب قلبي
بفتور
ٍ
ْ
رتيب
شاحبًا
َ
وفي قلبي غ َّصة

عندما َت ُ
حين الساعة
ّ
أتذك ُر
َ
األيام القديمة
وأبكي
ُ
وأذهب
في ِّ
الريح العاصفة
مهب ّ ِ
َ
التي تحملني
هنا وهناك
َّ
وكأنني
ُ
ورقة خريف...
حنق القياصرة
ب��م��ح��اذاة ال��م��روج ال��م��زه��رة ،يسير الرجل
الشاحب()1
ّ
عض على سيغارهْ
بردائه األسود( )2وقد
«ال��رج��ل الشاحب» يعيد التفكير بأزهار
«التويلري»()3
وتلتمع أحيانًا في عينيه الباهتة نظرات
ْ
ملتهبة
لقد أثملت «االم��ب��راط��ور» عشرون سنة من
ْ
العربدة
ْ
كان قال في نفسه «سأطفئ الحرية
ُ ْ َُ
ْ
بكل بساطة كما تطفأ الشمعة»
لكن الحرية عادت إليها الحياة بينما هو ُس ِل َب

ْ
الحرية
إنه مسجون.
ترى أي اسم على شفتيه الصامتهْ
َ
ْ
ينهشه؟
شرس
يرتعش؟ أي ن َد ٍم
ٍ
ل��ن ي��ع��رف أح���د ذل���ك ،ف��ق��د َخ َ��ب ْ
��ت نظرة
«االمبراطور»
ّ
ربما يعيد التفكير اآلن في «المكار»( )4ذي
ْ
النظارة!
وينظر إلى سيغاره المشتعل يبعث دخانه
خيطًا رفيعًا أزرق ،كما كان يحدث في أمسيات
«سان كلو».

الهوامش:
الرجل الشاحب :هو «نابليون الثالث» وكان
مريضًا في منفاه في «بروسيا».
منذ هزيمته في معركة «سيدان» لم
يعد يرتدي البزة العسكرية بل البزة المدنية
السوداء.
القصر الذي سكنه على التوالي «نابليون
األول»« ،لويس الثامن عشر»« ،شارل العاشر».
ّ
المكار ،ذو النظارة هو« :إميل أوليفييه»
الذي كان وزيرًا عام  ،1870ولم يعارض
حكومته إذ أرادت أن تعلن الحرب على
«بروسيا» فكانت هزيمة «سيدان».
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أبعد من نهار دفاتر الزفتية و أيمن الحسن /تتمة/
وجدت فيه ثياب زوجها البطل ،وبندقيته القديمة وحزام رصاص
كامل”(ص.)226 -225
وصورة وفاء الزوجة (مريم) “هو ناداني يا حازم ،تدور حول
َّ
وتحولت بوابته الجميلة إلى كومة أحجار،
بيتها الذي أنزل سقفه،
َّ
وتهمسِّ :
شميت ريحته ،سمعت صوته ،عم يقول :أنا هون يا
أنت وينك؟ صار لي سبع سنين ماشفتك”(ص.)70
مريمِ ،
َّ
َّ
وهي مدونة ال��ذات ملتحمة باآلخرين« :لقد دون��ت سيرتي
َّ
مخلوطة بسيرة جيراني النازحين ،ألنهما كذلك في الواقع ،حتى
ُ
إنني كلما ذكر الجوالن انتاب قلبي دمع غزير ،وعبقت في الجو
رائحة طيب ،لكن هل تكتمل الحياة بال بيت حميم ،شهد مولدك،
وأصوات الزمتك خالل مرحلة الطفولة ،لسان حالي يقولَّ :إن األرض
التي أرضعتني من فراتها ...يفيض دمي حنينًا إليها كلما ذكرت
نهر الفرات»(ص.)88
ِّ
وتركز على األمل بالغد المشرق الجميل ،األمل بعودة النازحين
إل��ى جوالنهم الحبيب ،واألم��ل بلقاء األه��ل واألحبة ليعيشوا
أفراحهم ،ويجددوا حياتهم ،واألمل بالعودة إلى فلسطين وتحرير
ً
أرضها والذي لم يعد مستحيال.
وقد امتطى الدكتور حلمي غانم بساطًا للريح ،وطوى األرض
بسيارته الالندروفر المكشوفة ،يمينه تحرك المقود ،وباليد

اليسرى رفع علم فلسطين...
َّ
قدم الكاتب في الصفحة السابقة ثالث مالحظات ،األولى
ُ
تتعلق بلغة الرواية تجنب الباحث عناء البحث في دراسة لغة
الرواية ،فقد استعمل عدة لهجات محلية َّ
تم ضبطها بالشكل
األقرب إلى اللغة الفصحى ،ويمكن عند النطق بالحوار تصحيح
اللفظ حسب مقتضى اللهجة المحكية (ص ،)7وهذه أوقعته
بأخطاء نحوية كثيرة ،وأما اللغة الفصيحة فقد جاءت سهلة معبرة
َّ
ضمنه كثيرًا من المقاطع الشعرية ،على سبيل التناص لشعراء
معروفين “نزار قباني ،وعبد الرحيم محمود ،ومظفر النواب ،وأحمد
نجم ،وناظم حكمت” ،ومقاطع من أغنيات لفيروز ومصطفى نصري،
ومقاطع من زجل شعبي موروث ومتداول ،وكان للكاتب حظ وافر من
المقاطع الشعرية والزجلية ،وهذه كلها تكاملت مع طبيعة الرواية
ً
ولغتها أضفت على اللغة جماال ،ومنحتها جواز عبور محبب ألعماق
نفس المتلقي.
والمالحظة الثانية ،وتتعلق بشخوص الرواية“ :ال داعي للدخول
في مسألة شخصيات حقيقية ،فالروايةُّ ،
أي رواية ،محصلة واقع
َّ
وخيال” ،وهي مالحظة صحيحة ولكنها في أسطورة الجوالن تبدو
َّ
ولكنها َّ
عبرت عن شخوص عاشوا
حقيقية وإن اختلفت األسماء،
مأساة النزوح وأسعدت قلوبهم فرحة التحرير والعودة لألرض،

َّ
حتى شخصية الكاتب /الراوي فقد بدت صريحة باالسم في أكثر
من مكان ،وإن جنح للتخييل في وصف نفسه جنديًا.
في معركة تحرير الجوالن ،فقد كشفت عنه حقائق جسدية
كما كشفت أسماء الشخوص الذين ذكرهم عن شخصيته وذاته.
والمالحظة الثالثة تتعلق بالشعر والزجل ال��ذي لم ِّ
يميز
بأقواس ،فهو من شعر الشاعر وزجله ،وهو شعر ماتع وزجل ِّ
معبر ،
ّ
المعبرة.
يزيدان من جمال الصورة واللغة
وك��ان للسارد العارف دور َّ
مميز في التعبير عن األح��داث
وتداعياتها ،وتلوين الحوار بينه وبين شخوص الرواية ،أو بين
شخوص الرواية فيما بينهم.
وتبقى للرواية إلى جانب قيمتها األدبية ،ميزة توثيقية ،فقد
أرخت لحقبة تاريخية هامة ،ونضال مستمر تكلل بتحرير الجوالن،
ورفع العلم السوري في سماء القنيطرة المحررة بيدي القائد الراحل
محرر الجوالن.
وإن كان من كلمة تقال في نهاية هذه الدراسة هي أنني
َّ
والبد من
أتمنى على الكاتب التدقيق التدقيق فاألخطاء كثيرة
تالفيها...

ليالي المطر الدافئة

البعد االجتماعي في رواية «البحث األزلي»
ُ
الخير» /تتمة/
لـ «عبد الكريم ّ
في محنته ،ورسمت له أسلوب
ّ
وال��ت��ص��رف ،فاقترحت
الحركة
ّ
أن يأتي بالضرة لتعيش معها،
ّ
ال��غ��م��ة ،على
ري��ث��م��ا ت��ن��ج��ل��ي
ال��رغ��م م��ن شعورها بدونيتها
االجتماعية ،ولم تقابل الخيانة
بما تستحق م��ن ّردة الفعل،
وإنما ابتلعت مهانتها ،بمعنى
أن العالقة بين الرجل والمرأة
ّ
تصورها الرواية ،وإن بدت
التي
ً
ً
عاطفية متماسكة في ظاهرها،
فإنها تحفر في أس��س النظام
االجتماعي السائد ،ال��ذي يجد
ّ
عالقة
فيه الرجل الحق في إقامة
ٍ
مع ام��رأ ٍة أخ��رى ،بينما ال يسمح
للمرأة بذلك ،وهنا تبدو المفارقة،
حيث يسيطر الجانب الحسي
على مشاعر ال��رج��ل ،وتسيطر
المشاعر المثالية على تفكير
ُ
التناقضات
المرأة .فتعري الرواية
ِ
ّ
تتجمع تحت قشرة الثقافة
التي

االجتماعية ،وقد أثبتت «أمل» أن
المرأة ليست ّ
ٍّ
أنثوي
جسد
مجرد
ٍ
مغر تشتهيه أعين الرجال .كما
ٍ
ّ ّ ً
ً
أنها ليست شخصية ورقية هشة،
ّ ُ ّ
ّ
وتتزوج وتطلق في
تحب وتعشق
برهة وجيز ٍة كما في الحلم .وإنما
ٍ
كانت ابنة الحقل الحقيقية،
وكالشجرة تمامًا ،تمتلك إحساسًا
خارقًا باألشياءّ ،
تعبر عن وجودها
بطريقة لذيذة ،كما ّ
تعبر الشجرة
ٍ
بالزهر والثمر.
ورب��م��ا لمسنا ف��ي عالقة
الرجل بالمرأتين اللتين تقفان
على طرفي نقيض من المعايير
األخ�لاق��ي��ة ،طرحًا عفويًا للدور
التاريخي الذي ُح ّدد للمرأة ،والذي
وصفه “روج���ر بروملي» بقوله:
«وظيفة النساء ,تاريخيًا ,هي
ٌ
أنهن ملك للذكر».
ف��ي ال��م��ن��ظ��ور ال��ري��ف��ي،
أجاد الكاتب التعامل مع األرض،

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

ّ
ً
فضاء وجدت
فاتخذ من الحقل
فيه الشخصية عالمها الروحي،
ومخزونها العاطفي والنفسي
الخصب ،فأقامت عليه كيانها
المستقل ،بنت هرمًا من القيم
ال��ذات��ي��ة ،وارت��ق��ت إل��ى ّ
قمته،
ونظرت إلى العالم ال��ذي يحيط
بها ،فمارست نوعًا من التطهير
ُ
ال��ذات��ي ،وق��د ّ
جسدت شخصية
«إبراهيم» بارتقائها وانحدارها؛
َ
اليتم والفقر ،واالغتراب والتعب
من أجل لقمة الخبز التي ّ
تحولت
ّ
ويحبب
بستان ينسيه تعبه
إلى
ٍ
إليه الحياة.
لقد خان «إبراهيم» زوجته،
حيث انجرف وراء جسد األنثى،
ّ
المتزوج والباحث عن «الله»..
وهو
فاكتشف بذلك أن في شخصيته
ّ
جانبًا دفينًا هشًا ومتناقضًا،
ٌ
ٌ
فاعترته بسبب ذلك حالة نفسية
ٌ
كبيسة هيمنت عليه ولكنها لم

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.

ً
ّ
تعمر طويال ،إذ سرعان ما آب إلى
رشده ،ونهض من عثرته نادمًا،
فاستقامت سيرته مع زوجته ،ومع
األرض ،وعادت إلى سابق عهدها
ً
ً
س��ي��رة إنسانية بيضاء لصالح
ممتزجة بالخطأ
بشرية
كيمياء
ٍ
ٍ
ّ
والمعاناة والتسامي ،فشكلت
ً
ّ ً
ً
بذلك ظاهرة إبداعية شفافة،
ال تخلو -على الرغم من بعدها
ّ
ّ
الفكرية
االجتماعي -من الدالالت
واألخالقية والفنية.

أص��در اتحاد الكتاب العرب ضمن سلسلة
القصة لعام  2012مجموعة قصصية لزهار
الشامي هي الرابعة للمؤلف بعد “فنجان قهوة
محاصر” و “ملصقات” و “لغة الصمت”.
تأخذ المجموعة قارئها إلى عوالم مختلفة
تتأرجح بين الحب والذكريات وقسوة الواقع في

* رواية البحث األزلي.عبد
الكريم ّ
الخير .سلسلة القصة
والرواية .دار المنارة للدراسات
والترجمة والنشر .الالذقية
 144- 1994صفحة من القطع
الوسط.

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

E-mail : aru@tarassul.sy

مواجهة لين األحالم الغضة.
تراوحت القصص في المجموعة بين طويلة
و متوسطة وقصيرة وقصيرة جدًا كان القاسم
المشترك فيما بينها اإلحساس المرهف لكاتبها
وروحه التي تركت بصمات واضحة بين السطور.
تقع المجموعة في  146صفحة وغالفها
للفنانة ميسم حسن.

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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“نظم العالقات النصية التقنية والمعرفية -القصة
القصيرة السورية في التسعينيات أنموذجًا”
دراس��ة جديدة للباحث د .رودان أسمر
مرعي أصدرها اتحاد الكتاب العرب ضمن
سلسلة الدراسات لعام .2012
يتناول البحث القصة ال��س��وري��ة في
التسعينيات من القرن الماضي ،حيث بلغت
تطورًا فنيًا يفوق وضعها في العقود السابقة
لما شهده ه��ذا العقد م��ن غنى باألفكار
المطروحة في الساحة العالمية على مختلف
الصعد وبالمصطلحات الجديدة كالعولمة
والتطبيع الثقافي مع الكيان الصهيوني
ّ
والتفجر المعرفي.
تدور الدراسة بشكل واضح في فلك محور
أول هو المحور التقني الذي يبحث في عالقات المكونات
النصية على الصعيدين اللغوي والفني للنص ،فيدرس
العالقات التي يمكن أن تقوم بين كل من السرد والوصف
والشخصية والحوار وسواها من العناصر النصية إضافة
إلى العالقة بين مستويات السرد المختلفة أو بين أنماط

الشخصية أو بين أن���واع ال��وص��ف أو
المعطيات المكانية والزمانية ،ومحور ثان
هو المحور المعرفي “االبستمولوجي”
ال��ذي يبحث في مجموعة من الوحدات
المعرفية ال��ت��ي ت��ك��ون رس��ال��ة النص
الثقافية والمخزون المعلوماتي للنص.
كما تتطرق الدراسة إلى ّ
تطور القصة
السورية في التسعينيات ضمن مقارنة
مع العقود السابقة ،مع ال��وق��وف على
أسباب ازدهارها الكمي وتأرجحها الفني
ما بين تطور وتدهور ،إضافة إلى تناول
متالحقة اإلبداع -النقد وتأثيرها في مشهد
القص السوري في هذه الحقبة.
وقد اشتمل البحث على بيبليوغرافيا القصة القصيرة
السورية في التسعينيات.
يقع الكتاب في  392صفحة من القطع الكبير وغالفه
للفنان يوسف اسمندر.

ملونة” للشاعر
“إيقاعات ّ
اسماعيل جاد اهلل ركاب
ضمن سلسلة الشعر لعام
 2012أص��در اتحاد الكتاب
ال��ع��رب دي����وان “إي��ق��اع��ات
ّ
ملونة” للشاعر اسماعيل جاد
الله ركاب وهو الديوان الرابع
للشاعر بعد “عشق” و “هل
ت��زه��و ال��م��واس��م” و “سيدة
الندى”.
ّ
يغلف الديوان طيف من
الشفافية احتضن قصائده
التي كانت في الغالب قصيرة
مع بعض القصائد الطويلة روحه،
برعمت ،أزهرت،
ال��ت��ي غ��ل��ب عليها ال��ط��اب��ع
ّ
ّ
فوحت عطرها
الوطني ،كثف فيها الشاعر
طيرته ،وطارت به،
الفكرة بلغة داف��ئ��ة تالمس
فارتقى درج النور،
المتلقي بلطف وعذوبة.
ثم استوى قمرًا..
من أجواء الديوان:
فوق عرش الكالم!!
عانق الحرف همسة قلبين
يقع ال��دي��وان ف��ي 100
في لحظة...
صفحه وغالفه للفنانة فرح
من جنون الغرام
ف��س��رت رع��ش��ة ف��ي مدى فتال.

حفل تأبين
األديب
والمفكر العربي
ناجي علوش

“الرواية
العراقية
المعاصرة-
أنماط
ومقاربات”
دراسة جديدة أصدرها اتحاد الكتاب العرب ضمن
سلسة الدراسات لعام  2012للباحث العراقي قيس
كاظم الجنابي.
ّ
تعد هذه الدراسة وليدة قراءات متعددة لروايات
عراقية استطاع الباحث أن يضعها بين دفتي هذا
الكتاب وذلك في العمل على نقد الرواية العراقية من
خالل أنماط السرد التي استخدمتها إضافة إلى بعض
المقاربات النقدية ضمن مسح شبه مكتمل لخارطة
ّ
الرواية العراقية خالل ربع قرن تقريبًا ،مع تجنب بعض
النماذج تالفيًا لالتساع المفرط وابتعادًا عن التكرار
والتشابه.
يطغى الملمح الفني -األسلوبي على البحث مع
االبتعاد كل البعد عن الجمود والفوقية والطريقة
التعليمية والنظرة الفردية الواحدة.
يقع الكتاب في  286صفحة من القطع الكبير
وغالفه للفنانة رزان بحصاص.

يتشرف اتحاد الكتاب العرب واالتحاد العام
للكتاب والصحفيين الفلسطينيين بدعوتكم
لحضور :حفل تأبين األدي��ب الكبير والمفكر
العربي ناجي علوش ،وذلك تمام الساعة الثانية
عشر من ظهر ي��وم االثنين  2012/9/17في
مكتبة األسد الوطنية بدمشق

الدعوة عامة

يشارك في التأبين:
ـ حمزة ب��رق��اوي -االت��ح��اد ال��ع��ام للكتاب

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

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

والصحفيين الفلسطينيين
ـ موفق محادين -أصدقاء الفقيد /األردن
ـ م��راد السوداني -االت��ح��اد العام لألدباء
والكتاب الفلسطينيين
ـ معن بشور-كلمة المثقفين اللبنانيين
ـ حسين جمعة -اتحاد الكتاب العرب
ـ خالد أبو خالد -رفيق الدرب
ـ إبراهيم علوش آل الفقيد

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

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

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

غ�سان كامل ونو�س

لي�س �آخراً

الكبار
يستطيع من يستقنص عذرًا للتقاعس عن القيام بالواجب ،أن يجد
أي وقت ،وبإمكان من يجهد في البحث عن ّ
مثل ذلك العذر في ّ
حجة أو سبب
ّ
للقعود عن طلب المعالي ،أن يجد ما يكفيه عناء ّ
السمو،
الجد ،ومتاعب
وأعباء المجد..
ّ
وفي الطارئات من الحاالت ،والمغبرات من األوقات ،الكثير من هذه العلل
ّ
والمسوغات التي تأتي ،وينتظرها على أظلم من عتمة ،أو أقذى من مائدة
َ
ّ
فيفر إلى دركه األسفل ،او ُيستنقع في حضيضه اآلسن ..ومثل هذه
قتام!
األيام المأزومة كاشفة فضاحة!
أما من لم يهن في عهد ترغيب أو عسف تهديد ،ومن لم تسقط من
قامته الراية مهما أظلمت الدنيا وأدبرت ،فله محفة في كل هودج ،وتاج في
كل عالء ،وهم كثر ،ومعدنهم أثمن ،ورؤاهم نبراس ،وصمودهم متكآت،
وصبرهم ركائز للوطن واإلنسان والتاريخ..
ّ
ّ
وليس هذا الكالم إنشاء ،ويستحقون اإلبداع كله ،وليس منة ،وهم
ْ
ّ
ال ُيق ِدمون للمنة ،وليس عطاؤهم جنى موسميًا ،وال اتقادهم مباهاة ،وال
ّ
أسر في سجون
ائتالقهم مفاخرة ..وهم يستحقون؛ فهل أشق على الروح من ٍ
جالدي الكيان الصهيوني أكثر من ربع قرن؟! وهل أقسى على الحياة من
أحكام بمئات السنين؟! ّ
ألن المناضل الباسل الشريف صدقي المقت قاوم
احتالل الجوالن العربي السوري ،وواجه المحتلين الصهاينة ،ورفض تنفيذ
ّ
إجراءات االحتالل بحق األرض والناس ،وما إن خرج من الزنازين المعتمة،
وقبل أن ْ
يبرح قواهم وسطوتهم وأمام عدساتهم ،صدح صوته بالعنفوان،
المقاومة ،وص��رخ مجددًا في وجه الظلم والجور واالحتالل
وعلت نبرته
ِ
والعدوان ،وأكد أن ال سبيل إلى تحرير األرض وطرد المحتلين إال المقاومة
ُ
الخارج إلى فصل جديد من المواجهة ،قرأ
بكل أشكالها ..واألسير المقت
َ
األح��داث في سورية برؤيا ثاقبة ،وأحاسيس واعية للغايات الشيطانية
َ
واألعمال العدوانية التي تستهدف الوطن بكل عناصره وأطيافه وشرائحه
وأركانه ..الوطن بعراقته وبنائه وأمانه ،بنهجه المقاوم لكل السياسات
ّ
الغربية االستعمارية النهبوية ،وكل محاوالت التجزئة والتفتيت والتذويب
والتتبيع والتفريط ..من قبل األعداء والخصوم من أبعدين وأقربين..
لم يهن المقت ،وسواه من أبناء الجوالن العزيز ،وأبناء األراضي العربية
ّ
المحتلة األخرى ،ممن ّ
تعرضوا ألذى المحتلين وظلمهم ووحشيتهم ،من
ما يزالون يقيمون ،أو ّ
هجروا من أرضهم وقراهم ،والتجؤوا إلى بلدان أخرى،
ّ
سورية ،وهم يعيشون فيها كأبنائها تمامًا بأفراحهم وأحزانهم،
ومنها
ّ
ويتعرضون معهم ومثلهم إلرهاب من صنف ذلك اإلرهاب الصهيوني،
ّ
ومن فصيلته ،ومدعوم منه ومن رعاته ،ومنفذوه من تالمذته ،وغايته واحدة:
تدمير البلد الصامد المقاوم ،القومي الروح واألهداف ،الساعي إلى اإلصالح
والبناءّ ،
ورد الظلم وتحرير األرض والدفاع عن الكرامة ،وارتفاع الهامة..
إن المناضل المقت وأمثاله الجبابرة هم كبار النفوس ،كغالبية أبناء
سورية واألخوة العرب فيها ،الذين ما ارتاعوا وما انصاعوا وما باعوا ،رغم
المحاوالت الدائبة المرغبة أو الدامية الستجرارهم إلى أتون المهزلة،
أو رصيف الفرجة أو قيعان االستسالم والخيانة ..أما من سهل الهوان
ّ
ّ
لألخوة والعشرة والجيرة ،وغدر ويغدر ،وطعن
عليه ،وأنكر العهود ،وتنكر
ويطعن بالفعل والقول بما يرضي األعداء ،ويحاول النيل من عناصر القوة
ّ
والمنعة ،ومؤسسات الحصانة والعزة ..هؤالء هم المهزومون في نفوسهم،
المتخاذلون في الدفاع عن قضاياهم ،المتوافقون في المواقف والسلوك
والطروحات مع المعتدين ..بل إنهم ّ
أشد خطرًا وصغارًا ..لكن هذا ليس
جديدًا على بلدنا العزيز ،فقد تكسرت النصال على النصال ،وال مفاجئًا،
وإن كان ّ
مرًا ومؤسيًا ،وال يفت في عضد المناضلين ،كرام النفوس ،طالعي
الثنايا ،الكبار الذين ليس في أعينهم سوى العظائم!
***
gassan.k.w@mail.sy

