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استعراضات دونكيشوت
فا�ضل �سفان

َّ
ْ
يبدو َّأن السيد « أوباما « لم يدرك معنى الوطن والمواطنة ،ألنه في
حقيقة األمر يعيش في وطن مسروق ومنتزع من من أهله األصليين،
ّ
الموجهة إلى
ويبدو أنه لم يقرأ رسالة زعيم الهنود الحمر ( سيتل )
رئيس الواليات المتحدة بتاريخ  12أيلول من سنة 1855م التي يقول
َ
ّ
فيها ( هكذا َّ
َ
ُ
يرغب في
الزعيم األبيض في واشنطن يعلمنا بأنه
فإن
َ
َ
َ
وحرارة األرض ؟
تبيع السماء
شراء أرضنا  .كيف
َ
يمكنك أن تشتري أو َ
ً
َّإن الفكرة تبدو لنا غريبة ،فنحن النملك طراوة الهواء وال تأللؤ المياه ،إذًا
ّ
َ
َ
تكتسبها منا ؟ ) .
كيف يمكنك أن
َّ
هذه الرسالة تؤكد أن السيد الجديد ألمريكا لم يقرأ تاريخه ولم
ْ
مجريات األمور ،ألنه اعتاد كأسياده القدامى على سرقة األرض
يستوعب
ِ
ُ
والتاريخ ،وإذا كانت هذه المعادلة تنسحب على أية أرض في الكون؛
َ
فهي لن تكون مطلقًا في سورية ،وسوف تثبت له األيام صدق انتماء كل
ُّ
راب في هذه األرض التي قال فيها شاعرها
مواطن سوري يدرك قيمة الت ِ
المواطن ُّ
الحر ( بدر الدين الحامد ) :

ٌ
ُ
التراب ٌ
ٌّ
ُ
أنسام
تهب منه على األجيال
ممتزج /
دم ْ بالدمع
هذا
ّ
بل هو لم يعرف ما تغنى به شاعر اإلنسانية ( أبو العالء المعري )
وهو يؤكد صدق انتمائه ألرضه ولتاريخه :
الوطء ما ُّ
َ
أظن َ
األجساد
أديم األرض ـــ إال من هذه
خفف
ِ
ُ
ُ
ٌ
َ
واألجــداد
هوان اآلباء
العهــــــد ــ
قــــدم
وقبيـح بنا وإن
ِ
َّإن ما تحلمون به من « عراق « جديد لن يكون ،وعلى هذه األرض
شاهد من أبناء سورية.
َ
َ
تجاهلت ّ
ْ
ولتعلم
سرها ؛
تلك حقيقة تعرفها في عمق إدراكك ،وإن
ْ
َ
اختلفت انتماءاتهم وتباينت
األحرار في هذا البلد الصامد ،مهما
َّأن
ِّ
مواردهم الفكريةَّ ،
فإن الوطن عندهم أغلى من كل ما ِّ
تقد ُره أنت ومن
ُ
ّ َ
ِّ
حال .
زين لك أحالمك وما تلوح به من استعراضات باطلة ،على كل ٍ
وإذا كانت لك مواطئ أقدام في أماكن من أرضنا العربية ،استقرت
في ظروف غير طبيعية ،فلن تنعم في يوم من األيام بأن يكون لك
مثلها في أرض سورية المجاهدة على كل صعيد  .وسوف ُ
تبين لك

الرسالة  -التي لم تصل!
ّ
حممد حمود

ّ
ّ
ّ
زمن تسط ُحت فيه الثقافة ،وتطاول على منابرها كل
في ٍ
ٍّ
دعي ودخيل ،حتى أغبنت الفكرةِ ،وزيحت عن معناها الكلمة،
ّ
ّ
فاستهلك االبتذال معنى المفردة ،واختلت بذا قيم األمة
وثقافتها ..فكان ال ّبد من رسالة!
ٌ
ّ
«الرسالة « هذا المصطلح المسكين ،الذي ال يخلو حديث
ّ
ٍّ
دخيل في دنيا الفن واألدب ،من االستظالل
أودعي
أصيل
لمبدع
ٍ
ٍ
ٍّ
ّ
ٌ
بظالله إيمانًا واعتقادًا حقًا – وهذا نذر قليل – أو تسترًا على
جسد عار ثقافيًا وإبداعيًا وأحيانًا أخالقيًا !..فكان ّ
أسئلة
البد من
ٍ
ٍ ٍ ّ ً ّ
ضرورية علنا نعيد بها االعتبار للمصطلح ،باالعتماد
نجدها
على منطق األمور وطبيعة األشياء وأصالة المعاني ..فنسأل :ما
ثم ماذا عن ّ
الرسالة؟..ما ضرورتها؟ وما شروطها؟ ّ
ّ
األدبية
الرسالة
المعاصرة؟ ماذا عن حضورها وتأثيرها..؟
ّ
البدهي الذي -يا لألسف  -نحتاج إلى العودة إليه،
 ..ومن
ّ ّ
ً
لتنبني الفكرة أصوال ..وضمانًا للتفلت من تأثيرات هذا الواقع
ّ
الثقافي الذي تطاول على بدهيات األمور وحقائقها األصليه،
ّ
واألمية الثقافية أحياناأخرى ..من
بتأثير ّتيار المثاقفة حينًا،
ّ
ّ
ذلك البدهي نستذكر أن الرسالة نص مكتوب أو غير مكتوب،
َ ٌ
ٌ
ومرسل إليه،
مرسل
مباشر أو غير مباشر ،يقوم بين عنصرينِ :
ّ
تأثير ما ،ويمكن القول أيضًا إنها
هدف أو
غاية أو
لتحقيق
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
وعي آخر بقصد التأثير والتوجيه..
خطاب الوعي إلى وعي أو ال ٍ
ّ
الوضعية التي استظلت
رافد :في األديان السماوية وحتى
ّ
ّ
وتفيأت بأفيائها؛ نجد أنها استحوذت على
بظل الرسالة،
وألجيال متعاقبة..
اهتمام مليارات البشر على امتداد األرض
ٍ
ّ
بالفرق ّ
البين بين
فكيف تأتى لها ذلك؟! ..مع اإلقرار المسبق هنا
الرسائل ّ
طبيعة هذه ّ
والرسالة الثقافية التي نحن بصددها – من
ّ
دون أن نغفل؛ إذ ال يحق لنا أن نفعل – ذلك النجاح وتلك القدرة
التي جعلت لتلك ّ
الرسائل ذلك القدر من التأثير والحضور ..فبم
حققت ذلك؟!
عندما يكون الناس في حال من الجهل والتخلف الثقافي
–كما هو حاصل لدينا – ّ
فإن وعيهم لذواتهم يكون أدنى وأفقر
ّ
المادية من
من أن يدركوا أبعاد أزمتهم الحقيقية؛ فالحاجات
شيء آخر؛
ماء وغذاء وملبس ومسكن تستبق اهتمامهم بأي
ٍ
فالجائع تفكيره في الطعام حكمًاّ ،أما الجاهل فال يعيش الحالة
ذاتها مع العلم ،وهنا يجب أن ال يفوتنا تأثير العوامل األخرى
الفاعلة في مساحة الالوعي الجمعي ،التي تضع الحياة الفكرية
ضيقة يقينية مغلقة؛ فيستسلم لها الفرد
للفرد ضمن أطر
ٍ
ّ ّ
مؤثرًا ّ
السالمة على الشك وضرائبه الباهظة! ..في هذه ّ الحال
ِ
تكون قدرة المبدع على التأثير أضعف وأعقد؛ فالجسم الثقافي
َ
للمرسل إليه يغدو أمنع في مواجهة هذا الكائن الغريب
المريض
المثير للقالقل والمواجهات مع الذات والمجتمع !..وليزداد األمر
سوءًا ،فقد ّ
قدم عدد من أدعياء اإلبداع الذين تجاوزوا حقيقة
انبنائه على الموهبة ال االكتسابّ ،
قدموا وجهًا متعجرفًا لألدب؛

وفي عيون الناس يمكن أن تلحظ بيسر ّردات فعلهم ّ
السلبية
ٍ
ّ
العصية على الفهم ،وبالتالي
على أدب ما بعد الحداثة ولغته
ّ
ّ
على التواصل والتأثير!
ٌ
في هذا ّ
السياق؛ وهو مثال ّبي ٌن لحقيقة ما أسلفنا ،نسمع
ّ
ّ
وكثيرًا ما نسمع من يقول(( :اكتب لنفسك!)) ..وإني لممن يؤمن
ُ
بهذا ..ولكن بلغة من نكتب؟! ..ما ّ
كتابة تستعجم
الرجاء من
ٍ
لغتها ..فتمتنع رسالتها؟!
ّ
ٌ
ٌ
..وفي الشعر الحداثوي هناك مساحات من الفراغ ينتظر من
ّ
القارئ أن يمألها ،فيشارك بذا في كتابة الن ّص وإنتاج معانيه..
ولكن هل يملك القارئ العربي –الذي نعرف – المؤهالت التي
تساعده على ذلك؟! أليست تلك الفراغات أكبر وأعصى على
قارئنا من قدرته على ملئها؟! يقول شاعر(( :غدًا – يعني بعد
ّ ّ
عقود يفهمون ّ
ثقافيًا وفنيًا لفهم
ويقدرون!)) فمن سيؤهلهم
ٍ
شعره هذا وإجادة قراءته؟! على من ّ
يعول المبدع – وهو ّ
الرسول
َ
ّ ّ
المرسل وبالتالي ينتظر
يظن انه
في إيصال رسالته؟ أم تراه
ِ
ً
رسوال من غامض العلم يوصل عنه رسالته؟!
ومن المثير ّ
للسخرية أيضًا أن تسمع بعض أدعياء األدب،
العربية ،في لحظة ما يدعى ّ
ّ
بالربيع العربي
وهم ينتقدون األنظمة
ّ
ّ
ّ
ّ
متهمين ّإياها بالبعد عن الشعب ،واالستئثار بالسلطة والنفوذ،
ّ
اقتصادية غير عادلة لم تلحظ احتياجات
واعتمادها أنماطًا
الطبقات ّ
ّ
ّ
الدنيا والوسطى ((اقتصاد السوق والسوق االجتماعي))
متناسين حقيقة أن هذه األنظمة تعكس صورة أخرى من صور
الالوعي الجمعي ّ
لألمة ،كما األدباء في أدبهم الحداثوي ذاك!!..
..وفي األبراج الثقافية التي انتأت بنفسها عن الحياة
المجتمعية ّ
بادعاء إهمال المجتمع ل�لأدب واألدب��اء ،تسمع:
مفرطة
بلغة
ٍ
((شعب ال يقرأ!!))إذا ماذا ينتظر المبدع حين يكتب ٍ
ّ
الحداثوية (( أن يتطور الوعي ،وترتقي األفهام ،فتقدر
في
ّ
شعره وأدب��ه!)) ولكن من يطور الوعي إن لم يكن المبدع من
يفعل؟ وكيف نراهن على المستقبل ،ونحن نخذل الحاضر؟ّ!..
ٌ
ّ
ما الرسالة التي لم تصل؟! أهي إال رسالة لم تكتب!؟ ..بل إنها
ّ
لتضر برسائل أخرى يكتبها آخرون بلغة القلب ومنطق العقل
ّ
ّ
ومتطلبات اللحظة ال بشروطها!..
ّ
االغتراب الذي يعانيه المثقف العربيّ ،
األمية التي تكتسح
ّ ّ
ّ
المجتمع العربيّ ،
الركود الثقافي ،التسطح المعرفي ،التخنث
ّ
ّ
رسالة لم تصل ..فهل تعاد
االنتمائي ،كل ذلك م��رده إلى
ٍ
ً
كتابتها؟! أم تطلق المساحة كاملة أمام أدعياء اإلبداع ّ
وتجار
المساحات المظلمة ليعيثوا فسادًا في ال وعينا الجمعي!..؟!

األيام أن ما تمر به سورية اليومّ ،
مجر ُد غمامة صيف عابرة ،كان لكم
بتوجيه إسرائيلي
الدور الرائد في تسويقها في سماء قطرنا المفدى،
ٍ
ّ
عكرتْ
رخيص ،وسوف تنحسر أحالمكم مع غمامة الخزي والعار ،التي
َ
نقيًا لكل ٍّ
صفو سمائنا ،ليبقى الوطن ّ
حر من أبنائه البررة ،ونحن ندرك
في إيمان عميق ما يقوله شاعرنا العربي :
حـــر
ولألوطان في
دم كل ُّ ٍ
ٌ
ودين مستحق
يد سلفت
جزاكم ذو الجالل بني دمشق
ُ
ُ
ُّ
وعز الشرق ّأوله دمشق
تلك صفحة من تاريخ هويتنا الحضارية ،فاقرأ حروفها لتنعم براحة
َ
البال يا ّ
سيد دعاة الديمقراطية في عالم التسويق واالستالب ؛ َود ْعك
َّ
من استعراضات ( دونكيشوت ) البهلوانية ،فقد عفى عليها الزمن
وتجاوزتها الشعوب الحرة .

بانورامية الغسق
والطبيعة والحياة
ماهر جرج�س
كان الغسق الليلي يرخي سدوله ،والعتمة ترخي بأجنحتها المرسومة
في عتبات الليل القادم والغيمات السود المهاجرة بين الجبال مغطية وجه
السماء بألوان تتدرج بين األبيض الغامق والقطع السوداء التي تلبس التالل
مثل لباس شتوي يغطي الغسق..
األنوار كانت قد أضيئت منذ فترة ضائعة في الزمن الراحل أبدًا من دون
توقف ..منها القريب الذي يضفي على أديم األرض ألوانًا برتقالية ،وأخرى
سماوية ..ومنها البعيد المتناثر من جهة كتف الوادي صعودًا باتجاه الجبل
المقابل ،ومتناثرة فوق التالل ..ولكنها أكثر غزارة في وسط البلدة ،هذه
البلدة التي اتسعت وانتفخت ،وكادت تنفجر مثل بالون إذا ما وخزه واخز..
ولكن كل ذلك ال يغطي على ما بقي من جمال للطبيعة ـ األم ـ التي
ماتزال ـ بالرغم مما وضعوه فوق كاهلها ـ تحتفظ بنضارة األط��راف في
البقع الحراجية ،والطرقات ،الجبلية الضائعة بينها ..والحب القادم من ثنايا
الربيع الذي ودع الطبيعة ..ولكنه مايزال يتعلق بتالبيبها ،وهو القادم باتجاه
الصيف الغارق في اللحظات اآلنية..
والصيف ينتظر حلوله في الكرسي المعدة لمملكة الفصول المتجددة،
بتعاقب صارم ..ولكنه ال يخلو من بعض التداخالت نتيجة تمسك كل فصل
يأتي من الفصول بها ..وكأنه ال يريد ان يتركها للقادم الجديد .ولكن قانون
الطبيعة أقوى من كل عناد.
الليل الجاثم فوق الربوع وفي األذهان ،يعطي انطباعًا أن العشق اليومي
مباح للجميع ..ولكن العشق ال يأتي لوحده ،فهو ينتظر اإلشارات والكلمات
الممزوجة بخمرة الحب المعتقة بأمل التغيير إلى مدينة بعيدة عن أشكال
التعصب ..والبعد عن نبذ اآلخر ..وترك التمسك باألنا األنانية التي توصلنا
إلى االنزالق الكبير..
فلماذا ال نتعلم من الطبيعة ـ األم ـ كيف تعيش جميع األجناس مع
بعضها .مع تعاقب الفصول واأليام خلف بعضها بعضًا ،والكواكب التي
تدور باطراد منظم ..ومن دون أن يحدث خلل في مسارها ،لكي ال ينكسر
نظام الكون الرائع؟!
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االفتتاحية

شبكات االنترنيت العسكرية
وأجيال جديدة من أقمار التجسس

الجوالن مفتاح الحرب والسالم

ً
ت��ع��ت��م��د ال���ح���روب
فجر اليوم التالي ثانية
الحديثة اعتمادًا كبيرًا
وهكذا دواليك ،ليسلك
ع��ل��ى أق��م��ار التجسس
من جديد م��دارًا معقدًا
وش��ب��ك��ات االن��ت��رن��ي��ت
ومختلفًا ع��ن السابق،
المتطورة
العسكرية
وه��و ينشط في العمل
ف������ي ض�������وء ت���ق���دم
حين يصل إلى األهداف
التقنيات العسكرية في
المكلف برصدها عند
العالم ،وتؤكد مصادر
ارت��ف��اع يصل إل��ى 290
اس��ت��خ��ب��ارت��ي��ة مطلعة
كيلومتر ،ثم يرتفع إلى
ع���ن وج�����ود «ازدح������ام
م��دار أخ��ر ارتفاعه 650
أقمار» في أج��واء «إيران
كيلومتر ،يتجه فيه إلى
ال��ع��راق س��وري��ا لبنان»،
القطب الشمالي لألرض.
وذل��ك على أث��ر األح��وال
إن ه�����ذا ال��ق��م��ر
ال��س��ائ��دة وال��م��ت��وت��رة
“ك��ي��ه��ول” ق���ادر على
بالمنطقة .وق��د نقلت
تصوير مناطق قدرها
هذه المصادر أن عشرات
 160ك��ي��ل��و م��ت��ر من
أقمار التجسس توزعت
ك��ل جانبيه بعدسات
في فضاء المنطقة خالل السنوات الثالث الماضية ،حساسة ،تنشط من أجهزة االستشعار االلكترونية
بحثًا عن أهداف لضربات عسكرية إسرائيلية أمريكية فيه ،تعمل باألشعة تحت الحمراء اللتقاط صور
محتملة ،وهذه األقمار مزودة بالعدسات وأجهزة البث ألهداف مرصودة خالل الليل ،وفي النهار يلتقط صورًا
والهوائيات السابحة في الفضاء في مهمة مراقبة كل قادرة على تمييز بين بيض الدجاجة وكرة بينغ بونغ.
ً
ما يجري في المنطقة ،خاصة في هذه األي��ام؛ حيث وبحسب ما تقول وزارة الدفاع األمريكية فإن هذا القمر
تهدد الواليات المتحدة وإسرائيل إي��ران بضربات يستطيع الكشف عن كل صغيرة أو كبيرة مثل تحرك
محتملة على مفاعالتها النووية التي أصبحت الشغل القوات أو الدبابات ،أو حتى مجموعة عمال تقوم ببناء
الشاغل لإلدارة األمريكية وحلفائها .إن قافلة األقمار خندق أو ممر في منطقة الشرق األوسط.
التي أشرنا إليها التي يقودها قمرًا اسمه «مستي»
وم��ن م��رك��ز االس��ت��ط�لاع األم��ري��ك��ي الوطني في
وهو أخطر قمر أطلقته وكالة الفضاء األمريكية «ناسا» واشنطن؛ حيث يتم توجيه مجموعة األقمار من هناك
لحساب ألـ « ”C.I.Aيواكب العمليات الحربية المتواصلة والتي يمكنها التدخل في عمل هذه األقمار ،وبالتعاون
في العراق وسوريا .وهذا القمر يقوم بعملية التجسس مع محطة رصد في بريطانيا هي األكبر بهوائياتها في
على األهداف العسكرية ،وهو متعدد ومتنوع المهام .العالم ،وتتبع لشبكة “إشلون” المسترقة للسمع على
ويعبر الفضاء على ارتفاع  720كيلومتر حول مدار ثابت الفاكسات واالتصاالت عبر الهواتف الثابتة والجوالة،
وانحرافي ،ويبدأ من القطب الجنوبي ،ويجتاز أطراف وعلى إرساليات البريد اإللكتروني في دول تتوزع على
األرجنتين مرورًا بأطراف إفريقيا نحو المحيط األطلسي ،خمس ق��ارات ،باإلضافة إلى تعريب ما تتعرف إليه
قبل أن يتوجه إلى بحر العرب صعودًا نحو الشمال حتى من أسرار توردها األقمار الصناعية من الفضاء ،هذا
يصل إلى حدود إيران والعراق وسوريا.
وتمد أقمار التصوير التي تواكب عمليات التنصت
ومن هذه الحدود ينحرف هذا القمر مرة ثانية إدارة االستطالع في الجيش األمريكي ،بصور وخرائط
نحو الشرق والشمال في مدار نصف دائري ،ليمسح بالغة الدقة ،تظهر فيها وجود األفراد وتحركاتهم على
أجسام يقل
العراق بأكمله من الجنوب حتى الحدود مع سوريا األرض ،وتستطيع كاميراتها من تصوير
ٍ
وتركيا في أقل من ساعة ،يستطيع خاللها سماع كل
متر واحد ،وحتى قرأت أرقام لوحة سيارة
طولها عن ٍ
شي والتنصت والتقاط الصور ضمن
ٍ
مساحة من جانبيه معدنية.!!.....
ً
قطرها  240كيلومتر ،لبثها مباشرة إلى مراكز المراقبة
وفي اإلط��ار نفسه ،وفي سياق توسيع عمليات
المنتشرة في خمس محطات أرضية تابعة لشبكة التجسس هذه؛ تقوم وزارة الدفاع األمريكية بتشييد
التنصت المشهورة “إشلون” المتعاونة في نشاطاتها شبكتها الخاصة لالنترنت ،توظفها في إدارة حروب
مع “كندا بريطانيا نيوزيلندا” ،حيث باإلمكان التعرف المستقبل .والهدف من هذه الشبكة توفير صور
عبر هذه المحطات ساعة بساعة إلى أي تحرك على متحركة عن جميع القوى المعادية األجنبية في العالم،
األرض يشك فيه ،وإلى ما يجري في هذه األيام خاصة مع نظر ٍة شمولية لساحات المعارك ،لتكون بتصرف
في العراق وإيران وسوريا.
القادة العسكريين وقواتهم في أي لحظة .إن هذه
والقمر اآلخر في قافلة األقمار التجسسية اسمه الشبكة االنترنتية المحمولة جوًا ستمكن قوة المشاة
“الكروس” ،وتبلغ سرعته بالفضاء -28800-كيلو متر البحرية؛ سواء أكانوا في عرباتهم أو وسط عاصفة
بالساعة ،وهو يلتقط صورًا عبر الضباب والغيوم.
ترابية؛ من فتح أجهزتهم الحاسوبية المحمولة،
القمر “كيهول” ويوصف هذا القمر بأنه ضيف وطلب أي صورة للوضع من األقمار التجسس الفضائية
ثقيل؛ ألنه يزور الحدود السورية العراقية ،ويبقى
ثوان.
ليحصلوا عليها عبر شاشاتهم خالل ٍ
فجر كل يوم طوال أربع ساعات فوق بغداد ودمشق
البقية ......................ص23
بالتناوب ،ثم يمضي إلى م��دار مختلف يعود عبره

آمن أبناء الجوالن الغالي بأن شمس الحرية ستشرق على آفاقه مهما طال
ً
ليل االحتالل الغاشم ،وسيظل تحريره كامال مدار الوجود الكريم لمن تشبث به،
ومرتكز الحنين للمغتربين عنه؛ وال تفاوض ،وال انحراف عن مبدأ سيادة القرار
الوطني وحريته واستقالله..وقد أصبح الجوالن على مدى سنوات احتالله رمزًا
إلسقاط مخططات المؤامرة الكبرى التي نسجتها الدوائر الغربية والصهيونية...
وال بد للكبار والصغار أن يدركوا هذا ،وأن يتعلم الطلبة في المدارس والجامعات
أن الجوالن ُي ُّ
عد مفتاح الحرب والسالم في المنطقة...
وما زالت القيادة السورية أشد عزيمة ووعيًا وصمودًا وتشبثًا بعودة الجوالن
إلى حضن الوطن األم؛ مما دعاها إلى شحن الذات الوطنية بقدسية الجوالن وأنه
ً
جزء ال يتجزأ من سورية ،وسيادتها منتهكة ما دام محتال ...وكذلك نظرت إلى
بقية األراضي العربية األخرى ...فسورية قيادة وشعبًا بدأت تعيد الحياة إلى
َ
الجسد العربي المريض والممزق على دروب الهزيمة واآلالم ...وأخذت ت ْع ُبر به
إلى روح التعالي على نتائج نكسة حزيران وفي طليعتها نشوء الجدل الفكري
حول مفهوم الصراع مع العدو ،هل هو صراع وجود أم صراع حدود؛ وإزالة مقولة
(الجيش الصهيوني جيش ال يقهر) من العقل العربي؟! وتحملت على عاتقها
عبء إعادة تشكيل تضامن عربي قادر على مواجهة االحتالل الصهيوني ...ثم
صممت قيادتها السياسية والعسكرية مع قيادة الجيش المصري على اإلمساك
بزمام المبادرة فكان السادس من تشرين عام (1973م) موعدًا إلنجاز الوعد
المحتوم لتحرير سيناء والجوالن ،وأقحوانته المدينة الشهيدة (القنيطرة)
التي لبست حلة جديدة حين أفاض المجد إشراقه على بقاعها ،وأعاد للعرب
كرامتهم .ولم يتمالك نزار قباني مشاعره تجاه السادس من تشرين فرآه
يومًا عظيمًا في تاريخ األمة ،وميالدًا جديدًا لإلنسان العربي ،ورفع الرئيس
الراحل (حافظ األسد) علم الوطن في ساحة القنيطرة يوم (1974/6/26م)،
وشمخت بعزتها بعد أن عانت م��رارة الذل واالحتالل ...والحقد ،وهو الحقد
ّ
يهدمها بالجرافات تهديمًا منهجيًا وحشيًا،
الذي جعل الكيان الصهيوني
قبل انسحابه منها .وفي هذا المقام أدانت الجمعية العامة لألمم المتحدة
بقرارها رقم ( )3740تاريخ 1974/11/29م) تدمير المدينة والقرار رقم ()32/91
تاريخ (1977/12/14م) ،ورأته خرقًا صارخًا التفاقية جنيف المتعلقة بحماية
المدنيين في الحرب لتاريخ (1949/7/12م) َ
وح َّملت الحكومة الصهيونية
مسؤولية قانونية وجزائية لتدميرها القنيطرة ،واعترفت الجمعية بحق سورية
في التعويض الكامل والمناسب لما لحق بالمدينة من تدمير متعمد...
وقد ثبت لنا أن األجداد واآلباء يوصون األبناء بمواصلة التمسك بحقوقهم
في أرضهم وتحدي المحتل الغاصب ،فالجوالني يشهق شهقة الموت وال يتخلى
عن أرضه وقيمه األصيلة في تحريرها منه...وكذلك هناك عزيمة قوية لدى
السوريين لئال تظل حبة تراب واحدة مدنسة بآثام االحتالل الصهيوني .لقد
أيقن الجميع بأن إسقاط المشروع الصهيوني يبدأ بتكامل المشروع النضالي
التحرري العربي؛ وتحرير أي قطعة مغتصبة يصبح طريقًا إلى تحرير غيرها ...وال
وسي َّ
بد من أن يعود الجوالن حرًا أبيًا؛ فهو مفتاح الحرية والسيادةُ ،
هدم جدار
العزل العنصري الذي يرغب الكيان الصهيوني في إقامته شرقي بلدة (مجدل
شمس) وفق ما قرره الكيان في (حزيران 2011م) بمثل ما سيزول الكيان نفسه
من خارطة الوجود .ولهذا جددت وزارة الخارجية والمغتربين قبيل الذكرى
الخامسة واألربعين إدانتها لإلجراء الصهيوني الجديد ،وأكدت في رسالة لها
إلى األمين العام لألمم المتحدة بطالن ذلك وبطالن عمليات االستيطان التي
يمارسها الصهاينة ،وذكرته بقرار الجمعية العامة رقم ( )66/19المتعلق
بالجوالن وينص على ما يأتي“ :إن قرار إسرائيل فرض قوانينها وواليتها
ً
ملغى وباطل ،وليست له أي شرعية على اإلطالق
وإدارتها على الجوالن السوري
على نحو ما جاء في قرار مجلس األمن رقم ( )497لعام .”1981
فالكيان الصهيوني يمعن في تنفيذ سياسة عدائية في الجوالن تخالف
كل االتفاقيات الدولية ،وتجعل أبناءه يعانون حياة قاسية وغير إنسانية؛ حتى
صار القمع الصهيوني يشكل موتًا بطيئًا للكرامة اإلنسانية والوطنية .وبناء
على هذا كله فلن يجدي الصمت على االحتالل نفعًا؛ وكل تنازل يؤدي إلى
تنازل آخر؛ وأي تنازل إنما يورث الذل واالستعباد ...وال يمكن القضاء على ذلك
إال بالمقاومة المسلحة بكل أنماطها؛ ما يعني أن الجوالن سيبقى مفتاحًا للحرب
والسالم ...
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حروب الظل والظلم والظالم وشموس الحب والوئام والسالم
غالية خوجة
إنها سوريا منذ األزل واألب��د ،وألنها سوريا
قلعة الصمود والتصدي ،قلعة العروبة واإلخاء
والحضارة والحرية والتعايش السلمي ،فإنه ال بد
ُّ
ً
لكل نبيل وشامخ ال يعرف الذل إليه سبيال ،من
أن تتفق عليه الظلمات التي ال تتفق إال من أجل
الظلم والموت والدمار والقتل والظلمات ،تتفق
مجتمعة عليه لتصيبه بكل ما فيها من حقد
وقابيل وذبح وتدمير ،لكي تشفي ّ
غلــها وغليلها،
ولن تشفيه بإذن الله تعالى ،لسبب بسيط ،ألن
الله حق وهو مع الحق ،والحق والحقيقة أن سوريا
تدافع عن ذاتها ،بكل شرف ووطنية وحضارية
ضد كل هذا التكالب الدولي الذي يصب فقط
وفقط في مصلحة الكيان الصهيوني اإلرهابي،
وبإرهابية ت��دل جميع بصماتها عليه س��واء
مثلتها األمريكوصهيونية بشكل مباشر ،أو من
خالل أدواتها اإلرهابية األخرى من إعالم إرهابي
تحريضي قاتل ال عالقة له باإلعالم شرفًا وأخالقًا
ومهنة ،ومن شائعات نفسية وطائفية ،ومن
دسائس وأدوات تكنولوجية أو بشرية قاتلة ،ومن
إدخال أسلحة مختلفة ومتنوعة ،ومن إنشاء مالجئ
استباقية هي أشبه بالسجون الممنهجة الحتقار
ً
كل نازح عن وطنه ،ألن غاية هذه المنهجية أوال
وأخيرًا أن تجعل النازحين مجرد أوراق محروقة
لصالح القاتل والقاتل المأجور المرتزق مهما
كانت جنسيته ولونه ولغته وعرقه ودينه ،ألن
القتل واإلره��اب والخيانة بال دين وال جنسية،
ولغتها الوحيدة الدمار والمجازر والذبح وتقطيع
الجثث تحت غطاء ديني الله ذات��ه ب��راء منها،
كما محمد وعيسى وموسى وداوود ،وتحت غطاء
طائفي تفريقي ،وغطاء مصطلحاتي استعماري
مسبق الصنع يحمل ماركة إرهابية واحدة هي
األمريكوصهيونية ،صنوان العالمة التجارية
برمزها ( ،)729تمثلها عصابات مجرمة ترمي
المواطنين من أبراج المباني ،وتذبحهم من الوريد
إلى الوريد ،وتخرب بيوتهم ،وتقطع أرزاقهم،
وتعقد مؤتمرات لسفك دم األب��ري��اء وتصرخ
الشعب يريد! أي شعب ه��ذا ال��ذي يريد ذبح
المواطنين وإبادتهم وذبح وطنهم وإحراقه؟!؟ أي
شعب هذا الذي يريد وأكثر من  23مليون سوري
ال يريدون هذه المحرقة الهولوكوستية ،ألنه
شعب ال يريد سوى األمن واألمان والحياة والسالم
الذي لن يكون إال من خالل قائده وصموده ووحدة
شعبه وتعايشه السلمي الكريم ..إنه الشعب
العربي السوري الذي «ال يقاد بالتحكم عن بعد
بأجهزة الالسلكي وال يستطيعون أن يقودوه من
الخارج» ،إذن ،وحتمًا ،المواطن السوري خرج عن
أفق توقعاتهم ،وأثبت جدارته بتمسكه بوطنه،
وتاريخ وطنه ،وجذوره الحضارية ،ومنابع ضوئه
األصيل ،إذن ،وحتمًا ،تلك العصابات ومؤامرتها
الكونية تتحدث عن شعب آخر قد يكون الشعب
األمريكي وأشباهه ،ألن من يتحدث باسم الشعب
ّ
يمثــل الشعب العربي
العربي السوري حتمًا ال
السوري ،إذ كيف للشعب العربي السوري أن
يريد التخريب بدل التطوير ،القتل بدل السالم؟!
الشعب العربي السوري هو الذي ورث عن أجداده
األبجدية األولى والكلمة الطيبة األولى والتاريخ

العريق العريق العريق.
ما يحدث في سوريا حروب ظل وظالم ،وذبح
وتدمير للموروث الحضاري والبنى الحياتية
االقتصادية واالجتماعية والنفسية واإلنسانية
بطريقة أوح��ش من الوحشية ،وتلك بصمات
الصهيونية العالمية بأدواتها المختلفة ،المعبأة
ب��أه��داف سرطانية متشعبة ،أولها استمرار
الصهيونية في إرهابها في فلسطين التي
لم يجتمع من أجل تحريرها وديمقراطيتها ما
اجتمع من أج��ل ذب��ح سوريا ،ومتابعة تفتيت
المنطقة العربية أو ما تبقى من الوطن العربي
تبعًا لسايكس بيكو جديد هو مشروع ليوناردو
لويس ،وهذا المخطط اإلرهابي الهولوكوستي
صار أوضح من النهار ،وهو ما يدركه كل إنسان
على األرض يتمتع بضمير معتدل وموضوعي
وعادل ،ومنهم باتريك سيل الذي كتب في إحدى
ّ
ّ
“تشن مجموعة من الدول حربًا في الظل
مقاالته:
ّ
ّ
ضد سورية ،فيما تشن القوى العظمى حرب ظل
ضد بعضها بعضًا ،ومن شأن شرارة واحدة إشعال
فتيل الحريق”.
وهذا يعني أن استمرار الحالة الراهنة التي
وصلت إلى ذروة اإلرهاب والعنف والقتل والدمار
إلى اقتراب حرب عالمية ثالثة ،مصدرها األساسي
الكيان الصهيوني اإلرهابي وأمريكا المتصهينة
التي ّ
تعد ِس ْ
ـفــرًا من أسفار اإلبادة التي ال يقبل
بها أي تشريع ديني أو إنساني ،ولكم أن تسألوا

أرواح الشهداء جميعًا ،ومنهم بكل تأكيد ،راشيل
كوري ،األمريكية التي جرفتها جرافات الصهاينة
وهم يجرفون األرواح والبيوت واألجساد ،وحتى
اآلن ،لم تستطع األمم المتحدة من اتخاذ ما يجب
تجاه القاتل الجارف حتى ضمن اتفاقية جنيف
التي توجب فرضًا الحفاظ على المدنيين تحت أي
ظرف كان ،تلك االتفاقية التي حرقها ويحرقها
الصهيوأمريكيون والمتصهينون بكل أطيافهم
وأقنعتهم التنكرية التي تحشد قناصيها
ومجرميها المرتزقة ومتفجراتها في أراضينا
السورية ،والعربية األخرى التي لن تسلم منها
أيضًا ،وبكل تأكيد ،وهنا يحضرني المتنبي بقوله:
“وليس يصح في األفهام شيء إذا احتاج النهار
إلى دليل”.
وم��ع��روف على م��دى ال��ت��اري��خ البشري أن
المعارضة الوطنية تنتقد بالكلمة الطيبة
التي ال غاية لها ال في كرسي وال منصب وال
مصلحة خاصة ،وحتمًا ،تخرج عن أي مفهوم
للمعارضة ،تلك العصابات التي هي أداة في يد
األمريكوصهيونية التي ستحرقها بعد حين
قريب .المعارضة يجب أن تكون بناءة وأخالقية
ومثقفة ومجيدة ألدبيات النقد والحوار وأخالقيات
االختالف وشفافية الضمير واإلحساس العالي
بالمسؤولية ،وأن يكون هدفها التطوير ال التدمير،
وتكون من الداخل ،وليس من الخارج القادم مع
أسلحة إرهابية صهيونية وأمريكية الصنع أو

منهوبة من جيش الدولة السورية بعد تفجيرنا
ومبان لسرقة أرواح��ن��ا وآثارنا
جيشًا ومدنيين
ٍ
وأرضنا.
إذن ،لم يعد من مجال للشك فيما قاله محمود
درويش ذات قصيدة“ :سقط القناع عن القناع”،
وهم وأقنعتهم َلــعابرون في لحظات عابرة.
أعتقد جازمة بأن فساد ّ
مدعي الديمقراطية
القاتلة بدءًا من األمريكوصهيونية عبورًا بأمثالها
وانتهاء بالصهيوأمريكية ،هم األكثر فسادًا
وإره��اب��ًا وإج��رام��ًا بحق األرض وشعوب األرض،
وطبعًا بحق شعوبهم أيضًا ألنهم امتهنوا القتل
ليجمعوا األم��وال المغرورقة بالدماء والمغرقة
باألسلحة والسادية والديكتاتورية ،وليستعبدوا
األرض والبلدان وشعوبها ألنهم الشعب المختار
وبقية المخلوقات من شرقها إلى غربها ،ومن
ّ
شمالها إلى جنوبها ،ليست إال مجرد قطيع مسخر
لخدمتهم ومقاصلهم وأسلحتهم ودمارهم،
وم��ن ال ينصاع ل��ه��م ،أو ب��األح��رى ال ُي ّ
سخــر
ألجلهم ،يكون عليهم ،ويحللون قتله وإحراقه
وتقطيعه ،ويتفننون في اإلج��رام لدرجة أنهم
يتركون األبالسة والشياطين في حالة دهشة
واستغراب واشمئزاز وإنكار واستنكار ،وأبشع
مثال لما يقومون به هو إغراق سوريتنا ،ثم إغراق
وطننا العربي ،بهولوكوست خرافي أسطوري من
العنف والمجازر والقتل والدمار والتدمير بحيث
ال يبقى حجر على حجر وال يبقى منا بشر ،ولكن
وه ُمهم ال��ذي يسعون إليهْ ،
هذا هو ْ
وه ُمهم
الذي يجعلهم سكارى وما هم بسكارى ألن عذاب
الله شديد ،وألننا كما قلنا نحن سوريا الحضارة
والثقافة واإلنسانية والحوار بالكلمة الطيبة التي
اختارها ثالث وعشرون مواطنًا سوريًا ،ال حوار
ِّ
ّ
المرمــدة بالحقد
المدمرة
الكلمة الخبيثة المدماة
والملتهبة بالتقسيم والطائفية والعنصرية
والقناصة والقتلة والمأجورين والمرتزقة وإلخ،
وألنها سوريا التي قال عنها أحد مديري متحف
اللوفر“ :على كل إنسان أن يقول لي وطنان وطني
الذي أعيش فيه وسوريا”.
إنها سوريا الحضن الحنون لكل أشكال الجمال
والحرية والحوارية واإلنسانية ،منبت السالم
بكبريائه ،والحق بنصاعته ،واإلنسانية بأبهى
تعايشها وحضارتها وثقافتها ،والمفروض أن
يعي الواعون فقط ،الوطنيون فقط ،بأن الحوار
الحضاري األخالقي هو أقصر الطرق وأشدها
استقامة وأجملها نزاهة ليرتد الهولوكوست
على صانعيه أصحاب “نظرية أسراب النحل”،
و”نظريات الحرق والقتل والتدمير” ،أولئك
الذين يظنون أن التاريخ يعيد نفسه ،وأن غرناطة
ستسلم مفاتيحها مرة ثانية ،أولئك الذين تقول
لهم سوريا أنا الفينيق األبدي ،أبجديتي أوغاريت،
وروحي المحبة الكونية ،وكذا ،وعلى مر األزمنة
واألمكنة تظل كلمة الله هي العليا ،وتظل سوريا
مثقفة بالمحبة والحوار الحضاري ،سوريا التي لن
ُ
ّ
تسلــم مفاتيح غرناطة أب��دا ،وكذا ،يظل وطننا
العربي المحبة رغمًا عن كل حروب الظل والظلم
ّ ً
وأهلــة للحب والسالم.
والظالم ،وكذا ،نظل شموسًا
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العقم الفكري الثقافــي
نابة
ِ
وس ُّر ا ِإل َ
�سليمان ال�سلمان

ّ
إذا كان الطبيب من يشخص الداء ويصف الدواء ..فإن الكاتب
َ
ُيق ّدم صيغة ذلك الشكل التعبيري الراقي للوصول إلى الفكرة ؛
فتنصب مطرًا شافيًا للظمأ ..هكذا ّ
ّ
تصورت الفكرة ،وأنا أقرأ عنوان
ّ
كتاب الدكتور «عبد اللطيف ياسين قصاب» (العقم الفكري الثقافي
العربي) ففي هذا العنوان اإلشكالي َي ُبرز الفكر متوالدًا بعضه من
بعض..
ٍ
َ
ُّ
ُ
تصح هذه الحال دون
نت ٍج لكل ُمنتج ..وال
م
تراكم
حال
والثقافة
ِ
التفاعل الدائم.وتلوح اإلشكالية أكبر عند النزول في خضم المقاالت
ّ
التي احتواها الكتاب بين دفتيه؛ ألنها المضمون الذي سعى الكاتب
َ
فيه إيضاح أسباب العنوان ..وهو مدخل صعب ،يوحي في ل ْم ِح ِه كما
في باطنه بالمرارة ،لما يبدو عليه الواقع الثقافي الذي هو مجموع
ّ
ّ
معرفية خاصة بالثقافة،
المتكونة من حالة الوجود في زاوية
المعرفة
ً
تتوزع مجتمعًا أو عالمًا عبر الكاتب فيها التاريخ محاوال أن يضعنا
غالل خصبة قد غادرناها منذ من زمان بعيد ؛ ولم نلتفت
في بيدر ٍ
ْ
إليها؛ بل لم يكن لنا المحصول ،وهناك من أخذوه إليهم ؛ ليثروا به،
ويضيفوا إليه ما جعلهم في األوج ،وبقينا نجرجر أحالمنا في ذكريات
من مضوا.
ّ
إن كتاب (العقم الفكري الثقافي العربي) يتضمن رحلة فكرية
ثقافية تحليلية في عصور الحياة العربية من جهة ،والتركيز على
اإلنسان العربي عبر تاريخ أمته في ما يدور حول مسائل عديدة،
من أبرزها محور المرأة العربية في التكامل والتماثل في المفاهيم
ّ
المتوارثة ..وقد كان هدف المؤلف منذ لحظة التقديم “ أن نبني
إنسانًا ،ال أن نضيف رقمًا إلى المجتمع ،ذلك هو األجدى رغم أنه
َ ّ
األشق ،وذلك وحده يبني مجتمعًا أفضل ،وحضارة أعرق “ ص7
ّ
ينصب في هذه المقولة ،وهي
ويبدو أن الجهد الذي بذله الكاتب
ّ
الهدف الذي تسعى إليه كل ّ
نظرية علمية ،خصوصًا أن طبيبنا في
اختصاصه معالجة العقم ،يخشى ما يراه في مجتمعنا العربي من
ّ
عقم في جوانبه الكثيرة ،خشية أن نغدو اليوم في مصاف األمم التي
ٍ
ً
مستقبلة ما ُي ُ
راد لها من البالء بال دواء .وهو
تسعى في آخر الركب
ّ
يرى طريقًا للخالص قد نتفق معه فيها ،أو نختلف .يقول الدكتور
َ ُ
َ
عبد اللطيف ياسين قصاب“ :إذا اجتمع الك ْيف والك ّم في أمة كان
النجاح مؤكدًا ”.ص7
وصحة الرؤية عنده”:إن تحقيق الغايات الكبيرة؛ لن يدركه
الضعفاء مهما كثر تعدادهم”.ص 7والكاتب في ثقافته الموسوعية
يرى ونرى معه“ :أن اللغة معجزة فكر ..إذ أن اللغة والفكر متالزمان،
فال يأتي التفكير مجردًا من اللغة ،وال اللغة ّ
مجردة من غير التفكير،
ُّ
وإن اللغة والحضارة ،في أية ّأم ٍة ال ينفك أحدهما عن اآلخر “ ص9
ويطيل الكاتب الحديث ،داعيًا إلى الوحدة العربية استنادًا إلى
لسان عربي...
مرتكزًا على ت��راث حضاري مجيد .ثم ينتقل في مقالته من
(الجاهلية واألدب الجاهلي) مستعرضًا التاريخ والفتوحات العربية.
حتى نهاية الدولة العباسية وهي معارف تاريخية زادها العرض
التاريخي توضيحًا.
وهوال ينسى دور العقم الفكري الثقافي في الموقف من المرأة،
فينظر إليها من زاوية فكره ،ورؤياه ،وأثر المجتمع في ذلك .وهوموقف
ّ
ّ
والتصور ،مع
التطور,
يحق لنا فيه االختالف ،واإلئتالف في جهة
ّ
تنوع المفاهيم .حيث نرى العقم في الحلول التي هي ناتج الحضارة
الرأسمالية ذات المضمون َّ
الر َبوي ،التي تنظر إلى المرأة من زاوية الربح
كسلعة في سوق الرأسمال فيما نسعى إلى بناء اإلنسان..
والخسارة،
ٍ
ّ
أصل العدالة ؛ والمساواة التامة بين الجنسين ،مهما بشر بها
المبشرون .فالمرأة كائن مولود في تسعة أشهر ،وأق��ول :انظروا
العصافير على أغصانها ،تجدوا أنفسكم هكذا متساوين في منازل
الخير.

عبد اللطيف ياسين قصاب
ّ
ّ
قضية إنسانية ،ال تحلها الصلوات؛ بل
فالعدالة االجتماعية
الترتيب االجتماعي االقتصادي القائم على حل المعضلة الرئيسة،
وهي حل التناقض بين العمل والرأسمال .وال أراها جالت في ذهن
الدكتور في ما يراه
أما تساؤله الكبير في مقاله ((هل يعيد التاريخ نفسه ،ومازال
العقم العربي اإلسالمي في ازدي��اد ؟)) ص .94فإني أرى اإلجابة
عن ذلك ما يقوله كارل ماركس”:إن التاريخ ال يعيد نفسه ،أما
إذا أعاد نفسه فيعود على شكل َم ْسخ ”.فلهذا ال نريده أن يعود
إلينا على تلك الشاكلة ،بل نريده قادمًا جديدًا مستندًا إلى صرح
شامخ جديد في حضارة عربية غير مقطوعة الجذور ،وعلى الوهم ال
تدور ،بل مرتكزاتها علمية األسس في خصائص تناسب الظروف
الموضوعية ألمتنا العربية الجديدة ،في البنية الفكرية الثقافية
خرافات ،هي خصوصية الفرد إن
في علم جديد أكيد ،بعيدًا عن
ٍ
ُو ِج َدت ال عالقة لها بالصناعة والزراعة واالقتصاد ،ومن ثم باإلنسان
ّ
الحضاري .فالنظام الذي مضى َولى زمنه ،ونحن اليوم في القرن
الحادي والعشرين.
َ
ُ
ُ
وإذا كان العقم جمود الحال ،فإن التطوير في التغير ،ال في
التقوقع حول النصوص التي جمدت .وهنا أرى صحة القول ”:الروح
ُيحيي والحرف يميت”
إن الكاتب ال يقتصر في تحليله على العالم العربي فيضم
العالم اإلسالمي .ونحن اليوم في شغل شاغل حول مجتمعاتنا
العربية رغم عالقتنا بذلك العالم ..وما وراءه الدنيا ..خصوصًا كما
أشرت ..فإن خير الثنائيات ..العمل مقابل البطالة للوصول إلى حل
التناقض الرئيسي بين العمل ورأس المال ،فينزاح بذلك أساس
النهب والظلم ،ويهودية أصحاب األموال.
ٌ
مخرج فوقي المحتوى أخالقي
إن المخرج في رؤي��ا الكاتب،
المضمون ،وهوجيد من جهة التربية ..أما الحل كما أراه في السعي
إلى بناء مجتمع مدني قانوني حضاري عادل ،بعيد عن كل مذهبية
ّ
ضيقة متخلفة ..مع الحفاظ على الخصوصية الروحية للفرد ،وعلى
عمومية الحياة العادلة للمجتمع.

ّ
وحين يطلب منا الدكتور عبد اللطيف ياسين قصاب أن نتعلم
كمرسل لإلرشاد والوعظ ،مع العلم
الدرس لتجاوز العقم ،فإنه يبدو
ٍ
أن الحقائق االقتصادية واالجتماعية ،بمكوناتها األخالقية هي التي
ّ
ّ
متطور تحكمه القوانين.
لمجتمع
تسوق الطريق العلمي الواضح،
ٍ
والحق يقال :إن مواجهة الكاتب لحالنا في مصاعب الحياة
ً
السياسية على جبهات الثقافة ،والوجود عامة ..كانت ذات تعبير
صادق عن حبه ألمته وقناعته بمستقبلها ،وهو يسعى إلى االرتقاء
بها إلى المواجهة الصعبة على أرضية العولمة ،واالستقطاب
العالميين.
وهو مؤمن تمامًا بدور العرب التاريخي في ما يجب أن يكونوا
عليه.
ّ
إن الثقافة الموسوعية التي تجلت في الكتاب ،واألسس الفكرية
التي حاول أن يقودنا إليها للخروج من مأزق المعرفة المؤثرة في
صعود اإلنسان إلى موقع الحضارة الجديدة والحياة الكريمة البعيدة
ّ
ّ
والتبعية ..تتجلى في غوصه الخصب في التاريخ العربي
عن التخلف
واألفكار والحياة عامة .دفاعًا على كل ما له عالقة في التراجع الذي
ً
ُّ
يصب في خدمة األعداء داخال وخارجًا.
إن القارئ لكتاب (العقم الفكري الثقافي العربي) ال يخفى عليه
أن الكاتب طبيب ماهر في علمه واختصاصه ،وهناك موضوعات
ّ
لها أهميتها ،وهومثقف دخل المعرفة من زاوية التاريخ العربي
القديم ،ووصل إلى واجهة الرؤية لما يريد.
وتكفيني اإلشارة إلى اإلنسان الذي أكسبني كتابه زيادة في
معرفته بنيانًا أخالقيًا أوجزه بشهادة الخوارزمي في صفحة “ 220
“ من الكتاب:
إذا كان اإلنسان ذا أخالق فهويساوي “ “ 1
إذا كان اإلنسان ذا جمال ،فأضف إلى الواحد صفرًا “ “ 10
إذا كان ذا مال أيضًا ،فأضف صفرًا آخر يساوي “ “ 100
إذا كان ذا حسب ،ونسب ،فأضف صفرًا آخر يساوي “ “ 1000
فإذا ذهب العدد “  “ 1وهو األخ�لاق ذهبت قيمة اإلنسان،
وبقيت األصفار.
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قراءة في رواية “الخلوج”
للكاتب «محمد رشيد الرويلي»
ّ
« ..إي��ه أيتها الخلوج ..أن��ت تئنين ،ونحن
ّ
نتنهد! أن��ت ْ
فقد ِت الغالي ..أما نحن ،فالغالي
ِ
هو الذي َ
فقدنا ،وسيفقدنا إلى حين يشاء الله..
ّ
ّ
لكن قلبك ُ
أكبر من قلبه ..تلفتي أيتها الخلوج
كيفما شئتْ ،
فلن تجدي ول��ي��دك( »...ص.)65
ِ
في ال��ب��دء ..وحتى ال أثقل على ال��ق��ارئ العزيز،
ّ
فإن كلمة “الخلوج” ـ التي ُو ِس َم ْت بها الرواية -
ّ
تعني “الناقة” التي ّ
تئن أنينًا موجعًا ،يقطع
ُ
األك��ب��اد ،وه��ي تقف على ال��م��ك��ان ال���ذي ذب��ح
ُ
فيه “فصيلها” أي وليدها وف��ل��ذة كبدها..
َّ
(تأمل الشاب “ض��اري” ناقة أشار إليها الراعي
ّ
بيده ،كانت منعزلة منزوية ..تتلفت يمنة ويسرة..
ً
“فصيلها”!
تداركه الراعي قائال“ :إنها تبحث عن
ِ
ُ
“وأين فصيلها”؟ “لقد قتله الذئب بأيامه األولى”!
ْ
ّ
“لكني أراها خاملة ،ال عزم لها”! “خذها ولن تندم،
فهي عند الشدائد قوية” ،وأنشد:
ذلولي ّ
الـرافقتني بـالبوادي
شو صفها ومحاسنها بوادي
لاّ
شديدة بالوعر و بوادي
ّ
تــعود ّ
عالصعـاب
مثل ذيب
َ
ـ الله يا أخي ما أجمل ما قلت! واعلم بأنني
سأجعلك تمتطي صهوة:
جواد يشبه الغزالن بالحال
سريع ويلحق المطرود بالحال
كريم وينجـد ّ
الخيال بالحال
ِّ
ّ
“األدهم” لــي نخيته بالصعاب)( ..ص.)64
واآلن نحن أمام رواية “الخلوج” ،للكاتب “محمد
ّ
رشيد الرويلي” ،الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب
 دمشق ،العام  ،2003في (201صفحة) من القطعالكبيرّ ،
قسمها المؤلف إلى ( )25مقطعًا ،ليسهل
على القارئ التقاط األنفاس ،ومالحقة األحداث من
دون عناء ..وأتبع صفحة (اإلهداء) بحديث شغوف
عن البادية ،وتحديدًا (بادية “دير الزور” التي هي
جزء عزيز من “بادية الشام” ..عالم غريب في هذا
الزمان ،لكنه عالم ما زال ّ
نقيًا ساحرًا مليئًا باألسرار).
(ص ..)7وفي الصفحة التاسعة يطالعنا الكاتب
ببطاقة “شكر وتقدير” ّ
موجهة لشاعرين كبيرين
ّ
سماهما المؤلف ..“ :اللذين نفحا من روحيهما
في هذه الرواية ،ودمعت عيونهما ألحداثها!”..
ُ
وبعد ..فـ “الرويلي” يبدأ روايته من الصفحة
الحادية عشرة تمامًا ،بادئًا المقطع األول بالترقيم
ُ
( ،)1حتى إذا غ ْص َت في أح��داث ال��رواي��ة ،وفي
خطابها الروائي والتفاصيلّ ،
فإن أول ما يتبادر
ّ
ّ
ومحبته العالية
إلى الذهن تعلق الكاتب بالبادية،
لها وللبدو بعاداتهم وتقاليدهم وأشعارهم
ّ
ّ
الصحراوية السامية ،تلك
ومناقبيتهم وأخالقهم
ّ
مذ انوجدوا على هذه
التي تلقوا
أبجديتها األولى ِ
ّ
األرض العربية المعطاء! وال غرو في محبته للبدو،
ّ
وتلهفه واندفاعه للكتابة عنهم وعن باديتهم ،إذا
ّ
ّ
ّ
عربي الوجه
بدوي
ما عرفنا أنه واحد منهم ،فهو
واليد واللسان والكتابة ،فهو من قبيلة ّ
“الر ِولة”،
وهي واحدة من القبائل العربية الضاربة جذورها
في كثير من بوادينا وصحارينا العربية ..وعليه
ّ
فالكاتب بخطابه الروائي هذا يعتز ببداوته وانتمائه
وأصالتهّ ،أيما اعتزاز! ْ
إذن هو كتب عن معايشة
باد ،ولم يكتب عن
وإرث ٍ
لصيقة ومعرفة دقيقةٍ ،

وجيه ح�سن

محمد رشيد الرويلي
أمور يجهلها ،أو ال عالقة له بها! ألم يقل الروائي
ٍ
الكبير (حنا مينة) ..“ :وبقدر ما تعيش الحياة
ّ
وتحبها بعمق ،ينفتح
بعمق ،وترى إليها بعمق،
لك ّ
سر مغارتها المرصودة”؟! ومن هنا فنحن أمام
ّ
رواية بدوية الطابع والنكهة واالنتماء! رواية تحمل
ّ
التميز والخطاب الروائي الجديد! ..فهل
طابع
أصاب الكاتب مرماه حين تمتم في بطاقة الشكر
ّ
الموجهة لصديقيه الشاعرين بالقول ..“ :واختصرا
المسافة لبلوغ ّ
قمتهاّ ،
وعبدا من خاللها طريقًا وعرًا
ُ
تهم أقالمهم
لم يسلكه الروائيون من قبل ،ولم
ِ
عليه أب��دًا”! (صّ .)9إن “الرويلي” في ّ
محبته
الصادقة لبادية “دير ال��زور” وللبوادي العربية
ّ
بعامة ،يذكرنا باألديب الروسي “ليرمنتوف”
ال��ذي ق��ال عن موسكو التي أحرقها “نابليون
حبًا ّ
أحبك ّ
بونابرت” يومًا“ :موسكو! موسكو! ّ
ناريًا،
ّ
حبًا مجنونًاّ ..
ّ
حب االب��نّ ،
أحبك ّ
حب ال��روس��ي!”..
ّ
ّإن “الخلوج” رواية ،استلهمت مادتها الروائية من
حياة البادية ،وكانت محاولة لتوفير صيغة مالئمة
لدمج الروائي بالتاريخي ..ولذا فهي رواية بدوية
بامتياز ،أرى إلى أنها من الواقعية ،والسؤال :هل
هناك ٌ
أدب من دون واقع؟ ثم “أليست الواقعية
ُ َ
ّ
أساس األدب”؟ أال يطالب الكاتب المتمكن بأن
ّ
يتمثل في عمله اإلبداعي الواقعي ّ
كلية األشياء،
ّ
الخاصية كحاجة تفسيرية
وتظهر مثل ه��ذه
ّ
للعمل الفني؟ هذا ما لمسناه في خطاب الرواية
وتضاعيفه! والرواية ـ بعامة ـ حسب “تودوروف”،
“ال تحاكي ال��واق��ع ،وإنما تخلقه خلقًا ّ
فنيًا”،
وتصوغه للقارئ صياغة فيها مكامن اإلب��داع
ّ
ّ
ّ
والتجلي والفائدةّ ،
ألن الروائي المتمكن من فنه،
ّ
يتحول إلى تعبير صارخ
ال يسمح لهذا الفن ْأن
حركية ال��واق��عّ ،
ّ
ألن المباشرة تفقد
مباشر عن
ّ
ّ
ّ
أي عمل فني جماليته ،وتضيع منه مواصفاته،
ّ
ّ
ّ
ّ
ومقوماته الفنية والتخييلية ،ليكون تعبيرًا فجًا،
ّ
يرفضه ال��ق��ارئ ال��واع��ي ،والمتلقي الحصيف..
واآلن ،وبعد هذه المقدمة التي قد تبدو طويلة،
نعود إلى موضوعة رواية “الخلوج” ،وإلى أنسنة
ّ
الناقةِ ،ول َم فعل ما فعل! كما ُ
نلج إلى
الكاتب لهذه

ّ
والتعرف إلى
أحداث الرواية ،وحكاياتها المتناثرة،
ّ
بعض
ثلة من قبائلنا العربية ،إلى أسمائها ،إلى
ٍ
“قليل أو كثير” من عاداتها وتقاليدها ومآثرها
ّ
البدوية ،وهي غزيرة ،التي ال
وقيمها ،إلى األسماء
تتوافر في العادة ألهل المدن ،إلى حوارات الرواية،
ّ
وتناصياتها الكثيرة ،واسترجاعاتها
وأبطالها،
ّ
ّ
المتناثرة ،ومروياتها الشعبية ،وأشعارها المحكية
باللهجة البدوية ال ّ��ص��رف ،وم��ا أكثرها في ثبج
ّ
ّ
وسردياتها ..فموضوعة الرواية لخصها
الرواية
ً
الكاتب بقوله ..“ :كانت البادية فضاء ال حدود له،
تجود عندما تخلع النفوس أردية الظنون ،وتزدهي
ّ
البداة فيها ترانيم ّ
يرتل ُ
الصدق
وت��زدان عندما
والوفاء( ”..ص .)7يقول الكاتب داعمًا فكرته“ :
ّ
“م��روح” لـ “ضاري”:
قالت “رمثة” زوجة الشيخ
ّ
“أري��د ْأن أسألك يا ول��دي :ما س��ر “الخلوج”؟
ُّ
“الخلوج يا ّ
عمتي بالنسبة لي ،ليست أنينًا يمزق
ّ ّ
ً
نياط القلب ،بل أمال يتجدد كل هنيهة باللقاء”!
“اللقاء َبم ْن يا ولدي”؟ “بالخير والعطاء والوفاء،
ّ
بكل ما هو جميل في هذه الحياة”! (ص...)126
َ
ْ
قصب ّ
َ
السبق
ولكن َم ْن ِم ْن شخوص الرواية ،حاز
في ترتيل ترانيم ّ
الصدق والخير والوفاء؟ َ
وم ْن
منهم خلع من نفسه ّ
أردية الظنون ،ليظهر أمام
ّ
القبائل جميعًا بصورة الشيخ األق��وى واألجمل
ّ
مناقبية حميدة،
واألعقل؟ كل هذا وس��واه ،من
ّ
ّ
متجسدة بشخص الشيخ
وخصال كريمة ،كانت
ّ
“مروح” شيخ قبيلة “الفوارس” ،فهو الذي وصفه
“ضاري بن الشيخ حجالن” شيخ قبيلة “الصافي”
بقوله لخاله “مشعان” شيخ قبيلة “ال��م ّ
��رادة”:
ّ
“م��روح”
(ي��ا شيخ مشعان ،سترى في الشيخ
ّ
وال��ق��دي��س��ي��ن”..
ورج���ال���ه ص��ف��ات األن��ب��ي��اء
ً
ّ
“م��روح” ..“ :أهال بكم جميعًا أخوة
قال الشيخ
وأقرباء وأصدقاء ..منذ اليوم ..هذه األرض أرضكم،
ّ
والرجال رجالكم ،والحالل حاللكم !”..هلل الشيخ
ً
“مشعان” قائال“ :بارك الله فيك ..أعلن أمامكم
قسمي بالله ثالثًا ،أننا منذ اليوم قبيلة واحدة ،ولن
ّ
الموحدة ،سوى الشيخ
يكون شيخ هذه القبيلة
ّ
ّ
يتتبع أح��داث الرواية
“م��روح”) (ص .)176ومن

وحكاياها ،فإنه سيعرف ّأن بطلها الرئيسي هو
الشيخ ّ
“مروح” من دون منازع ،ألنه بأخالقه العالية،
ّ
وبتسامحه الجم ،ومروءته التي ال نظير لها ،وكرمه
وحبه ّ
ّ
الفياضّ ،
للم الشمل بين العائلة الواحدة،
وبين القبائل جميعًا ،قد استطاع أن يكون  -بال
ّ
الشخصية األولى في الرواية! وفيها نقع
ريب -
ّ
الشاب الفارس الشهم
على بطل إيجابي آخر هو
ّ
فضل ّ
الرحيل،
“ضاري بن الشيخ حجالن” ،الذي
َ
ّ
وتحمل الصعاب ،حين ط َ��ر َد ُه وال��ده من القبيلة
مع أخته “ريمة” بسبب ع��دم موافقتهما على
زواج والدهما الطاعن في السن ،من فتاة ال تليق
به وبمكانتهّ ،
ألن هناك جرحًا نازفًا في سمعتها..
ُ
بعدما قال لوالده عنها من قبل“ :ال ّ
أحبها يا أبي ،وال
ّ
أتمناها زوجة ليّ ..
أقبل يديك ورجليك ،اعفني من
ّ
متكبرة ،متعجرفة ،حاقدة..
الزواج بها ..إنها ماجنة،
البارحة أثناء السباق ،كانت تقول لزميالتها :والله
ِّ
ألرك ّ
ّ
يصر
عن ضاريًا” (ص( .20والسؤال :لماذا
“ضاري” على رفض الزواج من الفتاة “نوار” ابنة
ّ
الشيخ “مناور”؟ تقول الرواية ..“ :كل محاوالتها
ْ
أخفقت ..لقد رآها أكثر من ّمرة مع قاصود
القتناصه
ّ
ّ
ّ
وزمار القبيلة “هواش” ،فصرح باحتقارها ،وكانت
ّ
تزداد رغبة في اقتناصه وإركاعه بكل الوسائل”..
(ص .)27وقارئ الرواية المستأني ،سيجد ّأن بطلي
ال��رواي��ة هما على التوالي :الشيخ عالي المقام
ّ
“م��روح” ،والشاب الصادق الوفي “ض��اري” كما
ّ
ّ
م��ر ،وأن عالقة طيبة جمعت بينهما ،إثر إنقاذ
ّ
ّ
موت محتم ..يقول
الشيخ “مروح” لـ “ضاري” من ٍ
ّ
“ضاري” في سياقات الرواية ..( :أال يستحق مني
ّ
المدين له
الشيخ “مروح” التضحية بالنفس ،وأنا ِ
ْ
بحياتي وسعادتي! أال تستحق راية الوفاء أن تخفق
شامخة في أرض الخير والعطاء! ِل َم يعيش اإلنسان
سام ،وغاية نبيلة؟ التآمر على
ْإن لم يكن
ٍ
لهدف ٍ
األخوة ،والطمع في خيراتهم ،واجتياح أراضيهم،
ليست من شيم العربي األصيل أبدًا ،إنها أساليب
ْ
دنيئة خسيسة ..يا ّ
ساعدني ألدرأ عن الشيخ
رب،
ّ
ْ
ّ
كل ّ
شر) (ص .)140ولكن ما حكاية الشاب
“مروح”
ً
ّ
مدين بحياته
“ضاري” تفصيال؟ ولماذا يصرح بأنه ِ
ٌ
ّ
مدين له،
وسعادته للشيخ “م���روح”؟! نعم هو ِ
ّ
موت
فالشيخ “م��روح” هو الذي أنقذه من براثن ٍ
ّ
محتم ،بعدما سقط في غيابة البئر ،وهو يطلب َ
الماء
َ
مطرودين
ألخته “ريمة” ،عندما كانا في الصحراء
من أبيهما الشيخ “حجالن” ،وهما في طريقهما
ويومئذ كان الشيخ
إلى خالهما الشيخ “مشعان”!
ٍ
ّ
“مروح” بالمصادفة في رحلة قنص ،حين عثر على
ُ
ولولة باكية قرب البئر ..صاح
“ريمة”
وهي تصيح م ِ
الشيخ “م ّ
��روح” ّ
مكبرًا ،والدهشة قد تملكته( :يا
ّ
ْ
قوة الله ..إنه ّ
وساعده يا
حي ..ترفق به يا “طرماح”،
ّ
“هايل” ألنه مكسور”!“ ..غسل الشيخ وجه ضاري
قطرات من الحليب ،ابتلعها
بالماء ،ودلق في فمه
ٍ
وعناء كبيرين ،طلب من “طرماح” ْأن
جهد
بعد
ٍ
ٍ
ّ
يحمله برفق على ج��واده) (ص ..)75أما “ضاري”
ّ
وأخته “ريمة” ،وبعد ْأن ّ
“مروح”
ضمهما الشيخ
إلى بيته وإلى ولديه “هايل ،وه��دوة” ،وبعدما
تعافى “ضاري” من كسوره والجروح ،يقول للشيخ
َ ّ
َ
خنتك يومًاْ ،
ّ
أخون الزاد
ولن
“مروح” ..“ :والله ما
ُ ْ
ْ
َ
وال��ع��ش��رة ،أن��ت م��ن أنقذ حياتي ،وحياة أختي
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مدينًا لك بحياتي ما حييت..
“ريمة” ،وسأبقى ِ
ْ
ول��ن أك��ون إال معك ط��وال ع��م��ري( ،)..ص(.177
ّ
يقول “ضاري” شعرًا ّ
معبرًا عن شخصيته الفذة:
ّ
“فرسان ِحنا والوفاء سيف
ِّ
وال�����دي�����رة ّأم����ن����ا أب������دًا م����ا ن��رخ��ص��ه��ا
ال ّبد نقنص الظــالم بحيف
ّ
ْ
وان ّ
طهر ِّ
الديرة من اليدنسـها” (ص.)146
ّ
ويبين لنا السارد في تضاعيف الروايةّ ،أن الذي
ّ
كان وراء طرد األخوين “ضاري وريمة” هي “الحية
ّ
الرقطاء” “ن��وار” بنت الشيخ “مناور” ،ألم يقل
لها الشيخ الطاعن “حجالن” ،بعدما احتالت عليه
ّ
ْ
ّ
ولدي،
ألجلك يا نوار ،تخليت عن
وأغرته بالزواج “ِ ّ ..
وألجلك سأفعل كل ما تأمرين ب��ه( ”..ص..)55
وفي هذا ّ
السياق يقول الروائي والكاتب السوري
“إبراهيم الخليل” في روايته الماتعة “سودوم –
ّ
اإلوز ّ
البري” :ثالثة يضعف أمامها شيوخ
سباق
البدو“ :المال والقمار والنساء”؟ ..أما “ضاري”،
فكان يقول عن “نوار”“ :إنها ّ
حية رقطاء يا أبي،
ّ
ستنفث سمومها في كل مكان يا أبي ،أنا أعرفها
جيدًاّ ..إنها ال تصلح إال ّ
ّ
لهواش” (ص .)30وتقول
ْ
“ريمة” ألخيها“ :يا ضاري ،إن تركت نوار ّ
حية،
ّ
ّ
وستدمر أبيّ ..إن انتقام
فستنتقم منك ومني،
األنثى ّ
يدمر قبيلة بأكملها” (ص !)31وينبت سؤال
برجل
هنا :ماذا جنت الزوجة “نوار” من زواجها
ٍ
طاعن في ّ
سن والدها؟ يقول السارد ..(:شيخ تجاوز
ٍ
الخامسة والستين من العمر ،وهي ابنة العشرين
ّ
حيوية الشباب ،ودفق
ربيعًا ،صحيح أنه ال يملك
مشاعرهم ،وفيض أحاسيسهم ،لكنه يملك المال
والحالل والجاه ،وأهلها ّ
بأمس الحاجة إلى ذلك،
واألهم من ذلك كلهْ ،
ّ
رأت فيه جسرًا يوصلها إلى
مأربها الحقيقي ،أال وهو االنتقام من “ضاري”
ومن “ريمة” ْإن أمكنها ذل��ك)! (ص( .42ويبرز
سؤاالن آخران :هل حققت البطلة السلبية “نوار”
ما كانت ترسمه لـ “ضاري” وأخته “ريمة”؟ وهل
ّ
وكيديتها ّأن تهدم حياته،
استطاعت بمكرها
ّ
ّ
كما هدم هو كل أحالمها الوردية السخيفة؟ في
نهاية ال��رواي��ة ،وقبل االنتهاء بصفحة واح��دة،
الحية ّ
تأتي عاقبة ّ
الرقطاء “نوار” ..( :كانت امرأة
ّ
ملثمة تحوم حول خيمة “ج��زاع” ،متلفتة يمنة
ّ
ّ
تهم بالدخول ..أوجس “ج��زاع” خيفة،
ويسرة،
ّ
فهرول شاهرًا خنجره ،ولحق بالمرأة الملثمة..
ّ
لقد رآه��ا ،وهي تسل خنجرًا المعًا ،وتقترب من
“ضاري” ،وكادت تهوي بالخنجر على ظهره لوال
ّ
بطعنة في ظهرها ،صرخت
ْأن عاجلها “ج��زاع”
ٍ
ً
صرخة مفزعةّ ،
ثم وقعت تسبح في ِبركة
إثرها
من الدماء ..نزع “ضاري” لثام المرأة التي حاولت
الفتك به ،فتملكته ّ
الدهشة ،لقد كانت تلك المرأة
ْ
ْ
وتمتمت بوهن“ :لقد
نظرت إليه..
هي “ن��وار”..
َ
انتصرت يا ضاري ..ولم تركع( !)”..ص .)200هي
ذي حكاية “ن��وار” مع زوجها الشيخ “حجالن”،
ّ
لكأن “الرويلي”
ومع ولديه “ضاري” و “ريمة”،
ّ ّ
لكل ظالم نهايةّ ،
وإن َم ْن يزرع
أراد ْأن يقول ،إن
َ
ي�لاق ج��زاءه وعاقبته ولو بعد حين ..واآلن
ش ّ��رًا
ِ
ماذا عن بقية حكايات الرواية؟ ألم تجمع الرواية
بين دفتيها عددًا ّ
جمًا من األصوات ،أو القصص،
أو األحداث ،أو الصور ،أو الحكايات ،أو التواريخ؟..
بالمجمل ّإن “الخلوج” رواية فسيفسائية لكثير
من تواريخ القبائل العربية وقيمها وعاداتها
ّ
المحكية بلغة بدوية ،وفي
وتقاليدها وأشعارها
الرواية كثير من األنثروبولوجيا والسوسيولوجيا،
إذ استطاع “الرويلي” توظيفهما جميعًا في
ّ
بشكل الفت ومدروس! وهاكم حكاية
خضم روايته
ٍ
ّ
“العنود” وزوجها “ج���زاع”؟ تقول “العنود”
عماهَ ،
للشيخ “حجالن”“ :يا ّ
أنت الذي ّربيتني
ّ
ْ
تجبرني على الزواج من جزاع،
ورعيتني ..وأنت لم
ّ
أنا التي أحببته ،وتمنيته زوجًا لي ..فليس من حق

ً
باطال ..أنا ابنتك يا ّ
عماه،
أبي إذا عاد ْأن يتهمك
وال أع��رف س��واك أب��ًا( ”..ص .)97وه��ذه “رمثة”
ّ
“م��روح” تقول له“ :يا أبا هايل..
زوج��ة الشيخ
ّ
أرى ابني “هايل” متيمًا بـ “ريمة” فما رأيك؟”،
َ
“ليت ريمة تكون حليلة لهايل ..وليتني أعرف من
ّ
منك يا “رمثة” ْأن تعرفي
أي العرب هم؟ أرجو ِ
ما لم أستطع معرفته”! “سأعرف يا أبا هائل،
فالنساء يعرفن ما ال يعرف الرجال” (ص..)89
و(كاسر)“ ،قائد الفرسان” لدى الشيخ “حجالن”
ما حكايته؟ يقول “صقر” لـ “كاسر”“ :اسمع يا
أخي ال نريد ْأن نفقدك ..ال تذهب إليها “نوار”
ْ
تخف يا “صقر” ّ
علي ،فبيني
فهي غ��ادرة”! (ال
َ
ٌ
َ
وبينها سيل من الغمزات ،أنسيت أنها كانت
ً
ّ
فقدت األمل
تتمنى ْأن أكون حليال لها ،عندما
ِ
ّ
من “ضاري”؟ وأنها كانت تود إقامة عالقة معي،
وه��ي في كنف الشيخ “ح��ج�لان”)؟ (ص.)134
وهاته حكاية الشيخ “ب��دي��وي العبالن” “أبو
موت محقق ،عندما
العنود” الذي أنقذه الله من ٍ
ّ
ّ
دس له المجرم “ه��دروس” السم في الطعام،
ففقد الشيخ زوجته ..وهو ما يزال يعاني حتى اآلن
من آثار ّ
السم ..ومن هنا يمكن القولّ :إن “الخلوج”
ّ
ّ
ضمت عددًا من الحكايا أو الروايات المصغرة،
تضافرت كلها وتآلفت ليكون بين أيدي ّ
القراء هذا
الجهد الروائي المضني ،ألم يقل الروائي والكاتب
الجزائري “واسيني األعرج”“ :للحكاية ٌ
سحر كبير،
والبقية ما تزال في القلب”؟ ..أرى إلى ّأن الكاتب
ّ
“الرويلي” لم يفصح لنا عن كل مكنونات قلبه،
فهناك ّ
بقية بالقلب من حكايات ّ
بدوية صحراوية،
وتسيجه وتتفاعل في ّ
جو ّ
ّ
انيته،
ال تزال تحاصره
ُ
فهل ُيخرج فكره ّ
ّ
الثر ،ويراعه السيال  -في القابل
من األي��ام والسنين -إلى النور تلك الحكايات
الم َ
البدوية ُ
ضمرة؟ التي ال يعرف عنها ابن المدينة
الشيء الكثير؟! وختامًاّ ،
فإن “الخلوج” رواية تقدم
المعرفة عبر المتعة الفنية والتشويق ،وهي تتيح
ّ
المجال للتغني بالشخصية البدوية الشعبية،
ّ
كاشفة ّ
تبدل القيم ،وممجدة النبيل منها ،مثل
ّ
والسمو
الوفاء والمروءة والشهامة والكرم والعطاء
والوحدة وجمع الشمل ...ورافضة كل طبع لئيم
أو سلوك خاطىء ،كما ركزت الرواية بصورة ّبينة
ُ ّ
المسفة ،كما هي
على فضح الممارسات الفاسدة
حال الزوجة “ن��وار” ،وأبيها “مناور” ،والمجرم
ّ
وثمة أمور أخرى تلفت االنتباه في
“ه��دروس”!
“الخلوج” ،وتعطيها قيمتها األدبية واإلبداعية،
ّ
لعل أبرزها مقدرة الكاتب على خلق واقع قصصي
مالئم ،ذي انسجام داخلي ،يتمتع بقدرة على
اإلقناع ،وإيصال الصوت الروائي البدوي ،من حيث
سيرورة األح��داث وتسلسلها بل وتشابكاتها
وتناميها ،وهناك بالمقابل مقدرة على تقديم
ع��دد ّ
ج��م من الشخوص ،المتميز بعضها عن
بعضها اآلخ��ر ،بسماته السيكولوجية ،وبعده
العاطفي والفكري واإلنساني ،ومن وراء الشخوص،
وحواراتهم التي لم تكن متمايزة بشكل ّبين،
ألنها جاءت في أغلبها ّ
األعم على أنساق متقاربة!
وفي الرواية يقع القارىء على وصف لحياة البدو
والبادية ،بما فيها من شظف وقسوة وارتحال
ومعاناة ونبات وأشواك ّ
برية ،ومن عادات وتقاليد
خاصة بالبدو ،ومن أمزجة وطباع وتطلعات وقيم
ّ
ومناقبية وأسرار ومواقف صفراء ..أضف إلى ذلك
نجاح “الرويلي” في تصوير العالقات اإلنسانية
والقيمية بين كثرة كاثرة من شخوص الرواية،
ّ
يأتي على ّ
“م��روح” يليه الشاب
قمتهم الشيخ
ال��ف��ارس “ض����اري”! ال��ذي أضحى زوج��ًا البنته
“هدوة” في خاتمة الرواية ..أخيرًا ،ال نزال في قاعة
االنتظار نترقب المزيد من العطاء واإلبداع ..هذا
ما نضعه في عهدة الراوي والكاتب “محمد رشيد
الرويلي” ،مؤلف “الخلوج”...
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بين الروائي المؤرخ والمؤرخ الروائي
«نجيب محفوظ» أنموذج ًا
�سماح حكواتي
ت��داخ��ل مصطلحا ال��روائ��ي ال��م��ؤرخ ،وال��م��ؤرخ
ً
الروائي ،في تجارب نقدية عربية كثيرة ،تداخال
ً
مرتبطا بظاهرة الخلط المنهجي بين دور كل من
المؤرخ والروائي .وتقدم النظرة النقدية في أعمال
نجيب محفوظ ( )2006-1911فرصة نظرية وإجرائية
لمناقشة اللوحة النقدية التي تعنى بتوصيف أدبه،
وتحليله ب��أدوات منهجية مؤسسة على التداخل
النقدي المشار.
اهتم الناقد السوري جورج طرابيشي بوضع حدود
واضحة بين المصطلحات النقدية في هذا المضمار،
من خالل توضيحه معايير عالقة األدب بالتاريخ في
كتابه المهم «الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية».1
يفرق طرابيشي بين كل من الروائي المؤرخ،
والمؤرخ ،كما يفرق بين الرواية التي تؤرخ ،فيعمرها
إحساس هائل بالتاريخ ،وإن لم تحتو شخصيات
نجيب محفوظ
وأحداثًا تاريخية ،والرواية التي تعيد إحياء التاريخ
في بنائها الفني ،فتستعير أبطالها من التاريخ.
وتبرز في رؤيته النقدية تلك اإلضاءات شديدة األهمية ،2يبدو فيها طرابيشي متأثرًا إلى حد
بعيد ب ِـ «جورج لوكاتش» ( ،)1971 -1885الذي درس أعمال «والتر سكوت» و»بلزاك» ،برؤية نقدية
مشابهة ،مما يرجح االفتراض بأن مؤلفات لوكاتش ،التي ترجم طرابيشي عددًا منها إلى العربية،
ً
تأثيرا بينًا ،وإن غابت عن طروحاته النقدية اإلشارة إلى عالقة منهجه
قد أثرت في مؤلفاته النقدية
بطروحات لوكاتش.
تأثرت رؤية طرابيشي النقدية بغير مكون من مكوناتها ،بما أنجزه لوكاتش في نقده ،والسيما
تحليله العالقة بين فن الرواية والتاريخ ،ذلك التحليل الذي تسمع أصداؤه في آراء طرابيشي التي
تنسب صفة المؤرخ إلى محفوظ ،وترى أنه يقصر عنها أحيانًا ،في الوقت الذي يفترض فيه أن يقدم
الروائي عالمًا ذاتيًا تطمح فيه مادة هذا العالم ،حتى لو كانت تاريخية ،إلى أن تكون فنًا ،أما المؤرخ
فهو يقدم عالمًا موضوعيًا ،مادته التاريخ ،يطمح من خالله المؤلف إلى أن يكون علمًا ال فنًا.
رأى أن نجيب محفوظ طمح إلى كتابة تاريخ اإلنسانية ،فكان عاجزًا عن أن يكون مؤرخًا ،ألنه أغفل
تفاصيل تاريخية كثيرة ،كما كان عاجزًا عن االرتقاء إلى مستوى الروائي المؤرخ ،في بعض نصوصه
الفنية ،والسيما نصوصه التي جاءت مثقلة بتعاليم دينية ،يبرز فيها تدخله شارحًا ومفسرًا.
ويقف نبيل سليمان موقفًا آخر من توظيف التاريخ في األعمال األدبية ،والسيما مؤلفات
محفوظ ،الذي يقول عنه« :بدأ حياته الروائية باالشتغال على التاريخ ،وليس بالرواية التاريخية- .
كما قال في مقابلته التلفزيونية مع فاروق شوشة ،إثر نيله جائزة نوبل  ،-بخالف ما هو متداول من
القول بكتابة محفوظ للرواية التاريخية .والبون كبير بين الرواية التاريخية ،كما كتبها جرجي زيدان
أو معروف األرناؤوط ،والرواية التي تحفر في التاريخ ،كخماسية عبد الرحمن منيف ،أو الزيني بركات
لجمال الغيطاني أو ثالثية خيري الذهبي ..أما نجيب محفوظ فقد ظل يستقطر التاريخ في الكثير
من رواياته .وبلغ به الطموح أن غامر في كتابة تاريخ البشري ـدينيًا كما يشاء بعضهم في (أوالد
حارتنا) .وقد ظل ما عاشه في طفولته في مطلع القرن العشرين إلى ثمانينات ذلك القرن ،نبعًا ثرًا
لرواياته».3
نالحظ أن نبيل سليمان ينسجم مع طرابيشي في نفي صفة الروائي المؤرخ عن محفوظ ،لكنه
يفترق عنه ،إذ يرى انتفاء وجود الكتابة في التاريخ عيبًا يغض من مكانته الفنية ،فقد حرص
محفوظ في أعماله على االشتغال على التاريخ ،ال التأريخ ـ ثم تقطير هذا التاريخ ،سواء أكان دينيًا
مثل تاريخ البشرية في «أوالد حارتنا» ،أم تاريخ مصر في قصة «قشتمر» ،أم التأريخ االجتماعي
المعاصر الذي استمده مما عاشته طفولته في مطلع القرن العشرين ،وحتى ثمانينيات القرن نفسه.
لم يكن محفوظ مؤرخًا كما وصفه طرابيشي في بعض المواضع ،وال روائيًا مؤرخًا ،إنما هو روائي
عمل على تقطير التاريخ في أعماله كافة ،فكان التاريخ ينبوعًا ثرًا لها ،ومن يقطر التاريخ سيأخذ منه
ما هو بحاجة إليه ،لدعم النص الفني واقعيًا أو رمزيًا ،وإذا أغفل بعض جوانبه ،فلن يكون إغفاله ذاك
تقصيرًا وعيبًا يعاب به ويؤخذ عليه ،فهو روائي بالدرجة األولى ،روائي حاول االستفادة من بعض
الحقب التاريخية التي تركت أثرها في حياته وحياة مجتمعه ،ليمنح النص بعده الواقعي بالدرجة
األولى ،وغناه الرمزي بالدرجة الثانية.
المصادر والمراجع
()Endnotes
 -1طرابيشي ،جورج -1973 ،الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية .دار الطليعة ،بيروت.
 -2المرجع السابق ،ص23ـ  24بتصرف.
 -3سليمان ،نبيل -2008 ،شهرزاد المعاصرة ،ص.92،93
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لقاء مع األديب فوزات رزق
ريا�ض طربة
لألديب فوزات رزق موقعه الخاص بين كتاب
الرواية في سورية ،ولتجربته طابعها المميز،
وبعد رحلة إبداعية امتدت عقودًا تعمقت التجربة
وتبدت الحكمة بصورتها المتجددة ،وبهدف
االطالع على ما بها ،كان هذا اللقاء مع فوزات رزق
األديب واالنسان.
* ـ كيف كانت البدايات وفي أي فجر رأت
كلماتكم النور؟.
أعادني سؤالك إلى أيام الطفولة ،يوم كنت
مغرمًا بتغريبة بني ه�لال ،وه��و الكتاب األول
خالف الكتب المدرسية الذي التقطني من رقبتي
وشدني إليه ،ربما ألنه الكتاب الوحيد الذي وجدته
أمامي في ذلك الزمن الذي كان فيه الكتاب ّ
يعد
نوعًا من الترف أمام الحاجات األولية التي كان
يركض أهلنا خلفها.كان ذلك وأنا في المرحلة
االبتدائية ،ولم يخالجني شك في ذلك الوقت أن
تلك األحداث التي كنت أنفعل معها إنما هي من
صنع المخيلة .وهذا ما جعلني أغامر بكتابة تغريبة
على غرار تلك التغريبة ،وذلك على قاعدة” ما حدى
أحسن من ح��دى».وق��د ضمت تغريبتي أحداثًا
وأشعارًا على نمط أحداث التغريبة وأشعارها .وقد
وقعت تغريبتي فيما ال يقل عن مئة صفحة .وإذا
كنت آسفًا على شيء ،فأنا آسف على ضياع تلك
التغريبة التي خططتها وأنا في الصف الخامس.
*هل كان هذا كل شيء؟
**أبدًا ،فإن نسيت لن أنسى قصة كتبتها وأنا
في الصف التاسع إثر دخولي مشفى المواساة،
وكانت تتردد على خدمتنا في الجناح الذي كنت
أقيم فيه ممرضة حسناء ،كانت تالطفني بوصفي
أصغر المرضى .فدخل في عقلي أنها علقت في
شباكي ،وهامت بي هيام ليلى األخيلية بتوبة بن
الحمير .وما إن تخرجت من المشفى حتى وجدتني
أكتب قصة بعنوان»:فوزي والسرير رقم  »9وكان
أكتف باالحتفاظ بالقصة
هذا رقم سريري ،ولم
ِ
لنفسي ـ ولسذاجتي ـ أرسلت لها القصة بالبريد،
وجعلت العنوان« :مشفى المواساة .اآلنسة فالنة»
هكذا من دون أي تحفظ .ولست أدري اآلن في أية
حاوية رقدت قصتي تلك.
*هل ّ
أعد هذه من بدايات؟
**ال بكل تأكيد ،لكنها فيما يبدو كانت
إره��اص��ات ،إن دلت على شيء فإنما تدل على
هاجس الحكي الذي كان يلح َّ
علي منذ الصغر.
وربما كان ناتجًا عن مخزون الحكايات التي كنت
قد التقطتها من المحيط العائلي..
أما البدايات الحقيقية فكانت رواية بعنوان:
“لقد انتهت الحرب” رصدت فيها خالل ثمانين
يومًا عشتها ضابطًا مجندًا في القطاع الشمالي
من الجبهة ،وه��ي الفترة التي سميت بحرب
االستنزاف ،والتي تمخض عنها انسحاب القوات

اإلسرائيلية من الجيب الذي كانت قد احتلته
في حرب تشرين ،بما في ذلك مدينة القنيطرة.
ومازالت هذه الرواية مخطوطة.بيد أن أول عمل رأى
النور كان مجموعة قصصية بعنوان « عواد الحمد»
دار العلم.دمشق .1990
* ـ أي األج��ن��اس األدب��ي��ة ك��ان األق��رب إلى
نفسكم؟ وهل الرواية ما حدد المسار؟.
**ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ه��اج��س الحكي ال��ذي
ّ
تلبسني منذ الصغر ،إال أن بدايتي المعلنة كانت
في الشعر .وشيئًا فشيئًا اكتشفت أنني لست
ش��اع��رًا؛ ببساطة ألن شعري لم يعد يطربني،
ووجدتني أتجه إلى السرد ألجد مكاني هنا.ولعل
مرد اتجاهي نحو السرد عائد إلى أنني لم أستطع
في القصيدة أن أقول كل ما أريد قوله ،فالقصيدة
دفقة عاطفية.شحنة انفعالية ،زف��رة يطلقها
الشاعر في لحظة تجل ،في حالة توهج ،لكنها
بالنسبة َّ
إل��ي لم تكن تشفي غليلي .ومن هنا
كان اتجاهي نحو السرد .ومع أنني أنتجت حتى
تاريخه ست مجموعات ومتواليات قصصية؛ بيد
أنني أرى نفسي في الرواية؛ ألن الرواية هي خلق
حياة بكل ما في الحياة من منغصات ومفرحات،
وآالم وآمال ،ودموع وابتسامات ،وطموح وإحباطات.
وعلى ذل��ك ففي ال��رواي��ة تستطيع أن تتجاوز
واقعك ،إلى واقع آخر هو من صنعك ،عليه براءة
اختراعك ،وليس بالضرورة أن يكون أفضل من
الواقع المعاش لكنه تكسير للواقع ،وإعادة إنتاجه
وفق رؤية فكرية وفنية معينة.حتى المجموعات
القصصية التي أنتجتها ك��ادت تقترب أربع

منها من العمل الروائي من حيث انتهاج أسلوب
المتوالية القصصية التي يتوحد فيها المكان
والزمان واألشخاص في قصص المتوالية كافة.
وهذا بتقديري يدل على انحيازي للرواية.
*ـ إلى أي مدى تمكنت الرواية من تقديم روح
الروائي فوزات رزق؟
**أعتقد أنني كنت صادقًا مع نفسي على
األق��ل حينما أفرغت همومي في األعمال التي
قدمتها.وهنا ال أقصد الهموم الشخصية ،وإنما
الهم العام الذي ال يرى المرء فكاكًا من إساره.

وبخاصة حينما يرى الكثير من الظواهر التي
تعيق مسيرة تقدم المجتمع؛ سياسية كانت أم
اجتماعية أم اقتصادية.ومن هنا أرى أنه ال معنى
لكتابة تبتعد عن هذه الهموم ،ما دمنا نعتقد
أن األديب يمثل قرني االستشعار بالنسبة إلى
مجتمعه ووطنه .يتحسس الخطر قبل وقوعه،
ّ
وينبه إليه ويحذر منه ،ويتخذ هذا التنبيه وهذه
ً
التحذيرات أشكاال شتى بناء على ما يمتلكه
األديب من أدوات فنية.
* ـ كيف ت��رى مستقبل الكتابة عامة،
والقصصية منها على نحو خاص؟.
**ال تنفصل الكتابة القصصية عن أي نوع من
أنواع اإلبداع ،ومستقبلها مرتبط بمستقبل الوطن؛
إذ إن أي عمل إبداعي شرطه األساسي الحرية ،فال
إبداع بال حرية “فاعطني حريتي واطلق يديا”
كما يقول إبراهيم ناجي.عند ذلك َتر أدبًا رفيعًا
ً
سردًا وشعرًاَ ،
وتر فنًا أصيال وإبداعًا في مختلف
المجاالت.
* ـ إلى أي مدى تمكن الجبل بشموخه والسهل
ببساطته من التواجد عبر كلمات أدباء الجبل عامة،
والروائيين على نحو خاص؟!
**  -لقد استطاع أدب��اء الجبل أن يقدموا
الجبل بكل شموخه وجالله( .شعراء وقصاصين
وروائيين) .وقد ظهرت صورة الجبل في الكثير
من األعمال األدبية .ويبدو أن هذه الصورة بدت
أكثر وضوحًا في السرد وفي الرواية على نحو
خاص؛ ذلك ألن الحيز المكاني عنصر أساسي
خال من
في البناء الروائي.وال معنى لعمل روائي ٍ
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المكان ،وربما استغنت الرواية الحديثة عن الكثير
من عناصر الرواية التقليدية؛ لكن المكان يبقى
العنصر الذي ال غنى عنه ،حتى إنه غدا في كثير
ً
من روايات الجبل بطال من أبطال الرواية ،إن لم نقل
البطل الرئيس.
ول��و استعرضنا أعمال ممدوح ع��زام ومحمد
رض��وان وجميل شقير ونبيل حاتم وموفق نادر
وغيرهم من روائيي السويداء ،لما عثرنا على عمل
ال تتضح فيه صورة الجبل بشموخه وإبائه وتاريخه.
ويبدو لي أن هذه المسألة طبيعية ومنطقية؛ إذ
كيف يكون الروائي صادقًا في رسم صورة المكان
ما لم يعش فيه ويتمثل أخالق ساكنيه وطبيعة
حياتهم ومنهج تفكيرهم وعاداتهم وتقاليدهم
وحتى لهجتهم التي يتعاملون بها يوميًا؟! .لقد
كتب حنا مينة عن البحر فأبدع.وكتب العجيلي
الرحمن عن الصحراء فأبدع .وكتب خيري الذهبي
عن المدينة فأبدع .وغير بعيد عن الرواية السورية
فقد سعى نجيب محفوظ في ح��واري القاهرة
وأحيائها حارة حارة وحيًا حيًا .وعليه فمن الطبيعي
أن يكون الجبل حاضرًا في أعمال روائيي الجبل.
وعلى نحو آخر ظهرت ص��ورة الجبل في األعمال
القصصية التي أنتجها قصاصو السويداء؛ فقلما
تخلو مجموعة قصصية من رائحة الزعتر البري
والعنب والتفاح واألمكنة المتعددة بأسمائها
الحقيقية أحيانًا وبالتلميح أحيانًا أخرى؛ ترى ذلك
في قصص فيصل أبو سعد وصالح الشوفي وجهاد
ّ
عقيل وفرحان ريدان ورياض طبرة وهيثم أبو سعيد
وغيرهم كثير,
* ـ أين تقف الكلمة اليوم؟ وإل��ى أية جهة
تتجه؟
**تقف الكلمة اليوم في سقف الحلق ،وما دامت
كذلك فاتجاهها هذه األيام نحو الداخل .وتبقى
في حالة كمون إلى أن يقيض لها الله من يخرجها.
يبدو أن أصوات الرصاص طغت على أية كلمات.
* ـ هل تشعر أنك لم تستكمل بعد ما كنت عزمت
على بنائه.؟
**لو كنت استكملت لوجب أن أصمت ،وأضع
َّ
أجتر أفكارًا
قلمي على الرف.ذلك خير لي من أن
َ
سابقة.من ِم َن األدب��اء يزعم أنه استطاع أن ينجز
مشروعه األدب��ي؟ األدي��ب الحقيقي يموت وفي
نفسه ش��يء من “حتى” كما ق��ال أح��د النحاة.
والوصول إلى النهاية نهاية.عندما تصل إلى الذروة
ّ
ليس أمامك إال االنحدار ،هذا هو منطق الحياة.
أتذكر في هذا المجال الحوار الذي جرى بين الملك
والشحاذ في مسرحية هالة والملك.حينما رفض
ً
الشحاذ أن يستبدل بثيابه ثياب الملك معلال ذلك
بأنه يستطيع أن يحلم باالرتقاء؛ أما الملك فقد
وصل إلى النهاية “ شو في أكبر من الملك؟” أجاب
الملك :ال شيء .فقال الشحاذ :أنت قلت ،الالشيء
أكبر من الملك.
* ـ الكلمة األخيرة لك.
**دعني أحلم ؛ أحلم بوطن فسيح...فسيح،
ال تحده طائفة من جهة البحر وال قبيلة من جهة
ُ
اإلنسان
ح��ر...ح��ر ،ال يلغي فيه
الصحراء .وط��ن ٍ
َ
اإلنسان ،فمن يلغي اآلخر فسوف يكون يومًا عرضة
وطن مضيء...مضيء .تتخلل أشعة الشمس
لإللغاءٍ .
كل ذرة تراب فيه ،وتنفتح نوافذه على الكون.
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سنواصل وجودنا بعد رحيل الرعاة ...

مقيمًا
من الذي نصب نفسه ّ
لشعائر الجمال ؟
رحيم هادي ال�شمخي
 كان اإلبداع الشعري عند العرب قد ّعبر
عن نفسه بالغنى المدهش الذي نطالعه
في شعرنا القديم ،في غيبة نظام ينظر إلى
تشكيالته المتعددة ،وظلت ينابيع اإلبداع
ً
تتدفق بروائع اآلثار الفنية زمنًا طويال ،قبل
أن يتاح للعقل العربي صياغة النظام الكلي
الذي يصف ويحلل إيقاع الشعر العربي؛
لعلها الفطرة األصيلة التي يكتسبها أهل
الصحراء بطول التمرس على التأمل العميق
والقياس والربط واختزان الخيرات وتوارثها
عبر األشخاص ونسيج الزمن ،لعله الحس
المعجز للنفس العربية الشاعرة ،لعلها
الحاجة الماسة إلى انتظار رياضي يحقق
سهولة الحفظ قبل زم��ان الكتابة ،لعله
ذلك جميعه هو ما أتاح للفعالية الشعرية
العربية ذلك الغنى الفني المدهش قبل
محاوالت تنظيره.
 ثم حلت ضرورة وصف النظام الكليلإليقاع الشعري بعد زم��ان طويل الحق،
وبعد انفتاح العرب على سائر الشعوب
المحيطة ،وتعقد أنماط الحياة السهلة،
ومع صحوة العقل العربي وتطلعه إلعادة
اكتشاف الذات وفهم العالم حوله وهضمه
وتمثله ،أمن للقدرة على المالحظة الدقيقة
واالس��ت��ق��راء ال��واع��ي أن تتقصى دالالت
النماذج واألنماط بين الركام الهائل من
اآلثار الفنية الشعرية التي طرحت للبحث
والدراسة ،لكن الخليل بن أحمد الفراهيدي،
وهو يقوم ببنائه الرياضي المحكم ،لم يكن
في ظني يستهدف تقديم قاعدة لما يجب
أن يكون عليه االنفتاح الشعري العربي
بعامة ،بقدر ما كان يستهدف تصوير نماذج
اإليقاع الشعري التي صادفته في زمنه ،وإال
لما امتأل بناؤه بتلك الحيوية الدافقة ،ثم
جاءت عصور التحجر الفكري الثالثة ،وتجمد
الدارسون بعد الجرجاني ،في قوالب جامدة،
كما جمد العروضيون فيما بعد تلك الحيوية
الدافقة في بناء الخليل ،بما يحول دون
إمكانية إغناء اإليقاع الشعري بتشكيالت
جديدة ،تستجيب لحركة الحياة المتغيرة
ومتطلبات تعبيرها عن رؤاها؛ هكذا تحول
فن وصف اإليقاع الشعري إلى علم يميز به
صحيح الشعر من فاسده ،وتجمدنا نحن عند
ما أورده دارس عاش في القرن الرابع الهجري
مثل أبي عبد رب��ه ،ولم يخطر ببالنا معنى

أبي العتاهية
ترديد أبي العتاهية (أنا أكبر من العروض).
وعندما تعود الفاعلية الشعرية العربية
إلى اكتشاف معالم وحدات إيقاعية جديدة
على ض��ف��اف البحور الشعرية العربية
القديمة مستعيدة حيويتها وغناها ،يقف
العقل العربي عاجزًا بحكم واقعه األليم عن
االستجابة لمنهج الكشف ،وعن التعاطف
مع الرؤى الجديدة على أن اإليقاع الشعري
العربي قديمًا وحديثًا هو إيقاع موسيقي،
وليس هو كل الموسيقى الداخلة في البناء
الشعري ،وه��و ينبع من التبادل الشيق
الحميم بين الحركة والسكون في مكونات
أحداث اإليقاع وأسلوب تتابعها ،وليس في
قالب بعينه دون سواه ،فكل حركة تنتهي
بقرار ،وكل قرار يمهد لحركة تالية ،ذلك
هو الجوهر ،ولكن الشاعر المبدع خالل لعبه
على األوت��ار المتحركة والساخنة يفصل
أو ي���زاوج بينهما ،ه��و سيد ه��ذه األوت��ار
وحديثه حيالها دانية القطوف ،ال يجدها
سوى إحساسه الفذ بالجمال ،وله أن يغامر
وراء اكتشاف اإليقاعات الجديدة وإبداعها
من دون أن يجبر قسرًا على دخول القوالب
سابقة الصب ،وله أن يحقق بوسائل التكرار
على نفحة منقبضة أو هاربة أو بالمفارقة
وكسر التوقع وبالمجاز المخلق في بوتقته
وغير ذلك من الوسائل التي قد تكون قيد
الكشف اآلن.
 لقد تأكدنا أن بحور الشعر العربي اآلنً
قد انفتحت على بعضها بعضا شيعوا فيها

الخليل بن أحمد الفراهيدي
عجًا وعجنًا ،فال نتذكر عليهم أن يستبدلوا
بجزالة الشعر غزالة الشعر ،يهيمون وراءها
في البرية بحثًا عن مستقبل ال يكون هو
مستقبل الماضي ،ورأينا أنه يمكن اختزال
محور الشعر العربي في التفعيلة (فاعلن)
ومنها (فاعلتن) وعكسها (فعولن) ومنها
(فعولتن) بما يرد عليها من زحافات وعلل،
وسنرى أن تحليل بحور الشعر العربي قد
أغفل تتابع حرفين ساكنين ربما يكون ذلك
تعبيرًا عن رفض الموت ،لكن ماذا عن التعبير
عن الموت الذي يكاد يمتص منا الحياة..؟
أم هي الرغبة التي تنتابنا في التبحر إزاء
الملمات ،وتتمحور في العودة إلى مناقشة
الشكل دون المضمون ،مع علمنا المسبق
من النظرية والتجريب بأن المضمون يحدد
شكله.
 من ال��ذي ق��ال إن ال��وزن هو المحددال��م��وس��ي��ق��ي األوح����د ف��ي ال��ش��ع��ر ،حتى
نشبه الشعر من دون اإليقاع بالرقص بال
موسيقى..؟ وكأن الموسيقى هي فقط إيقاع،
ألن الموسيقى في الشعر دفقة شعورية
تضم الصورة المبتكرة والجمال الالمتناهي
والفكرة المكثفة داخل االنسياب اللحني
المدهش المرتكز على حنان اللغة ال على
قسوة اللغو ،وم��ن ال��ذي نصب من نفسه
سيدًا على التفكير ومقيمًا لشعائر الجمال؟
أولئك الذين يحاكمون الشعر بقانون واحد
لإليقاع الموسيقي ،ال يفهمون في الشعر
وال في الموسيقى.
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حسام الخطيب ُ ..
العين الثقافي
ح�سن حميد

أع��ت��رف ،أنني حين سعيت للتعرف إلى
الدكتور حسام الخطيب من قرب ..كنت طالبًا في
الجامعة أدرس الفلسفة في كلية اآلداب بجامعة
دمشق ،وكان هو نجمًا ملكيًا ليس في قسم اللغة
العربية وحسب ،وإنما في جامعة دمشق طرًا،
فالطالب واألساتذة يتحدثون عنه حديث الطيب،
وهم ليسوا طالبًا في قسم اللغة العربية ،أو زمالء
له في الهيئة التدريسية.
وقد سعيت إليه ،عندما بدأت أحضر دروسه
التي راح يلقيها على الطلبة ،وقد َّ
غص بهم مدرج
كلية اآلداب الكبير ،للوهلة األولى ظننت أن هذا
الحشد الطالبي يعني طالب اللغة العربية ،على
اختالف سنواتها الجامعية ،أعني السنوات
من األول��ى إل��ى الرابعة ،وربما ط�لاب الدراسات
العليا أيضًا ،لكن ظني ك��ان ظنًا وحسب ،ذلك
ألن الحشد الطالبي كان يتألف ،وعلى طريقة
األحزاب السياسية ،من ائتالف طلبة كلية اآلداب
مجتمعين؛ أي كان طالب اآلدب االنكليزي ،وطالب
التاريخ والجغرافية واإلع�لام ،والفلسفة ،وطالب
اللغة الفرنسية ،وبعض طلبة التربية ..جميعهم
كانوا يحضرون دروس الدكتور حسام الخطيب..
دائمًا كان المدرج الذي يلقي فيه دروسه محتشدًا
بالطلبة ..ودائمًا ك��ان رائعًا ،وصاحب تجليات
بديعة ،إن بدأ بالحديث في دقيقته األول��ى ال
ينتهي منه ،أو ينقطع عنه ،إال في دقيقته األخيرة..
يبدأ بالتحية واالبتسام ،وينتهي بالتحية والسالم
تاركًا جموع الطلبة في غيبوبة االستماع اللذيذ..
أعترف ،أنني من الذين كانوا يهربون من دروس
الفلسفة إلى دروس الدكتور حسام الخطيب،
ليس كرهًا بالفلسفة أو نفورًا منها ،وال حبًا باللغة
العربية ..أو استغراقًا فيها ،وإنما بسبب السحر
الجاذب الذي يتحلى به الدكتور حسام الخطيب
ويتزين ..الذي لم يكن في نظرنا سوى نعمة من
نعم الله التي حبا بها جامعة دمشق ،وقسم اللغة
العربية فيها ،كان أشبه بالمطر المدرار ،أو النهر
الدفوق ،أو الغابة شديدة االكتظاظ ،أو اجتماع
ألوان الطيف ..الذي يحار المرء كيف ّ
يلم بكل هذا
الحضور المدهش ،والبهاء العميم.
آنذاك ،كنت أتساءل بحيرة وألم ،لماذا أخرج
من محاضرة الدكتور حسام الخطيب ،وقد حفظت
كل ما قاله ،ال بل حفظت تعابير وجهه ،عبوسه،
وابتسامه ،ونبرة صوته ..في حين تظل محاضرات
الفلسفة عصية على الفهم واالستيعاء ،ولم تكن
َّ
لدي من إجابة سوى قولتي إن التدريس موهبة
وفن ،ذلك ألن الدكتور حسام الخطيب كان يأخذنا
في قاعة الدرس ،أيًا كان عديدنا ،على أصابع يده،
وطي إيقاع صوته ،وعبر حديثه الماتع الشائق
الذي تحتشد فيه النهايات الصغرى والنهايات
الكبرى..احتشادًا من أجل الوصول إلى الخاتمة..
ودائمًا كانت الخاتمة في محاضرات الدكتور
حسام الخطيب صاعقة وسامية في آن؛ خاتمة
ال تدلل على االنتهاء بقدر ما تدلل على عطشنا
المعرفي ،وحبنا لالستزادة.
ومن الجامعة رحت أتابعه في نشاطه الثقافي،
فهو لم يكن أستاذًا جامعيًا وحسب ،وإنما كان
صاحب مشروع ثقافي متكامل ينهض على
ركيزتين أساسيتين هما :المعرفة إل��ى أبعد
حدودها وطاقاتها ،والتربية إلى أبعد أهدافها
ومعطياتها .ولم تكن فعالية النقد األدبي التي
عمل عليها سوى وجه من وجوه فعاليات كثيرة

شغل بها من أج��ل ال��وص��ول إل��ى منهج نقدي
يروز الحياة في جوانبها الثقافية ،والسياسية،
واالقتصادية ،واالجتماعية في آن ..كشفًا إلبداعات
ً
اإلنسان المتعددة ،وتنحية للمعوقات المتعددة
التي تصدفه أيضًا؛ لذلك تبدو تجربة الدكتور
حسام الخطيب في مجال المعرفة والثقافة
والبحث والدراسة والنقد ..تجربة مترامية األطراف،
وذات حقول علمية متعددة ،بعضها يفضي إلى
بعضها اآلخ��ر ،وبعضها يفيض بنورانيته على
بعضها اآلخ��ر ،تجربة تكاد تكون الطرف األغر
الثالث لتجربتين معرفيتين مهمتين لعلمين
من أعالم فلسطين ،هما :الدكتور إحسان عباس
الذي أنجز مدونة معرفية باذخة جالت في علوم
البحث والدراسة والنقد والترجمة والسيرة الذاتية،
ولم تستقر إال على ما هو رحب ،ومتين ،ومدهش،
ََ
والعلم الثاني هو الدكتور إدوارد سعيد
وأثيل.
ً
الذي سحر األمريكان والغرب عمومًا بعلمه ،طلبة
ً
وقراء ،ومراكز بحث ،وجامعات ..فجاءت
وأساتذة،
كتبه قراءة في تاريخ الثقافة البشرية ،ومرتكزات
السيطرة والهيمنة على اآلخرين ،وبيان مكونات
علم النص ودالالت���ه ،وآف��اق الترجمة وأدواره��ا
الثقافة ،وفعالية النقد الموجه إلى كل أشكال
النشاط البشري ،وع��وال��م السياسة وندوبها
الكثيرة ..،ولم تستقر تجربته إال على ما هو معطى
شديد األهمية واالعتبار في العلم والثقافة والفكر
والنقد وحوار الحضارات.
كان بمقدور الدكتور حسام الخطيب أن يحقق
شهرة طفوقًا من خالل حضوره الجامعي تدريسًا،
وبحثًا ،وتأليفًا ،ووضعًا للمناهج ،وه��و حضور
متفرد بحق ،لكن روحه العلوق بالمعرفة والطموح
والعوالم البكر ..لم تقف به عند هذا الحضور ،فكان
صاحب مؤلفات مهمة في األدب المقارن ،خصوصًا
األدب األوروب��ي الذي قدمه للطلبة في الجامعة،
وللقراء في المشاهد الثقافية العربية طرًا ،تقديم
العارف والخبير وصاحب النظرة النفوذ ،فتوقف
عند أعالمه الكبار ،ونصوصه األبدى ،ومرجعياته،
وتناصه مع النصوص العربية المعروفة بأهميتها
وحضورها ،وقد صارت هذه المؤلفات مرجعًا ال
غنى عنه في مكتبات الجامعات العربية ومراكز
ّ
البحث .والحال كانت كذلك حين أل��ف وترجم
المؤلفات الكثيرة في مجال النقد األدبي من أجل
تأسيس نظرية عربية للنقد تجري مثل األنهار عبر
ضفتين خضيلتين .ضفة النقد العربي القديم،
وضفة النقد الغربي الحديث ،وال عجب أن أصبحت
مؤلفات الدكتور حسام الخطيب وترجماته عنصرًا
جوهريًا للثقافة ،ليس للنقاد العرب وحسب ،وإنما
لكل مبدعي العرب الذين يرغبون بمعرفة األدب
الغربي في نصوصه العوالي ،وأذكر هنا مؤلفاته
وترجماته المعنونة بـ :في األدب األوروبي ،واألدب
األوروب��ي واتجاهاته النقدية ،واألدب المقارن،
وج��وان��ب من األدب والنقد في ال��غ��رب ،نظرية
األدب ،النقد األدبي ،تاريخ علم األدب عند اإلفرنج،
وبعض ه��ذه المؤلفات في أج��زاء روادف .لقد
َّ
قدم الدكتور حسام الخطيب ،في مجال األدب
المقارن ،والنقد األدبي جهدًا علميًا تتبدى منه
البكورية ،واإلحاطة ،والدقة العلمية ،والقدرة على
التأويل ،وحسن االصطفاء والتخير ،ال بل أزعم
أن ما من جامعة عربية إال وأف��ادت من مؤلفات
الدكتور حسام الخطيب في مجالي األدب المقارن
والنقد األدبي ،بل قل إن جامعات مثل كمبردج.

حسام الخطيب
وأكسفورد .وسندرالند ..اقتنت مؤلفاته لتكون
من بين أهم مراجع الطلبة الذين يدرسون فيها..
لكل ذلك ّ
طوف الدكتور حسام الخطيب بعلمه
في المؤتمرات ،والندوات العلمية الخاصة باألدب
المقارن ،والنقد األدبي ،وبدا وهو في طراوة العمر
علمًا من أعالم المعرفة والثقافة والعلم .أقول هذا،
وأنا أعرف بأن القراء الكرام يعرفون بأن الدكتور
حسام الخطيب بدأ التدريس في جامعة دمشق،
وهو في العشرينيات من عمره ،وقد كان في قسم
اللغة العربية الكبار من أمثال :د .سعيد األفغاني،
ود .شكري فيصل ،واألستاذ أحمد راتب النفاخ.
لكن زاده المعرفي كان كبيرًا ،فهؤالء الكبار ال
يمكن مزاملتهم أو الدخول عليهم ،أو قل حتى قرع
أبوابهم ،إال بذراع شدود يدها تقطر ندى.
وألن األنهار ال تكتفي باستنبات األشجار
وعوالم الخضرة فقط ،وإنما تمضي إلى استنبات
القرى أيضًا ،فإن الدكتور حسام الخطيب مضى إلى
عوالم ثقافية ومعرفية جديدة ،فكان أن انشغل
بالسرد األدبي العربي قديمه وحديثه عبر قراءات
نقدية ..قيضت له أن يكون واحدًا من أعالم النقد
العربي العوارف بمرتكزات النص ومستبطناته،
وأسراره الجمالية التي تحفظه خالدًا في إناء الزمن.
فوقف عند الرواية السورية ،والقصة القصيرة
السورية ،والمؤثرات األجنبية وأشكالها في القصة
القصيرة الحديثة ،والرواية الفلسطينية ..،مبينًا
القاع الفنية التي استندت إليها ،والمعطيات
االجتماعية التي جاذبتها ،وبناءاتها ومرجعياتها
في النصوص اإلبداعية العربية القديمة (ألف ليلة
وليلة) من جهة ،وفي النصوص اإلبداعية الغربية
من جهة ثانية خصوصًا السرد األدبي اإلنكليزي
في قصصه ورواياته.
وألن الشهرة أشبه بالطاحون التي ال ترحم
أب��دًا ،فقد أخذته شهرته إلى ميادين تأسيس
الجامعات ،ووضع المناهج ،واإلشراف على البحوث
العلمية ميدانيًا ،والمشاركة في الموسوعات
األدبية والثقافية والتربوية ،والكتابة عن األعالم
تعريفًا وتقييمًا ،ورع��اي��ة أص��ح��اب الرسائل
الجامعية (ال��دك��ت��وراه ،والماجستير) ،ورح�لات
البحث العلمي كأستاذ زائر .وكل هذا النشاط لم
يأخذ الدكتور حسام الخطيب من عالم التأليف
ّ
واإلبداع (بالمناسبة كان واحدًا من كتاب القصة

َّ
القصيرة البادين في سورية) .فظل يؤلف ويبدع
سنويًا ،لكن النقلة األبعد عن الجامعة كانت
حين اختير ليكون عضوًا في اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية ( 1969ـ )1971
فأسس المهاد األولى للشؤون الثقافية والتربوية
الفلسطينية على أس��س علمية واض��ح��ة في
أهدافها وغاياتها ،وواضحة في منهجها وطرائق
عملها .ومن ثم ّ
طوحت به المعرفة والثقافة ليكون
رئيس تحرير لغير مجلة عربية ،ومنها مجلة
المعلم العربي التربوية ،ومجلة البرلمان العربي،
ومجلة ال��ج��ذور ،ومجلة اآلداب األجنبية ...وأن
يكون كذلك عضوًا في هيئات التحرير واإلشراف
واالستشارة لغير مجلة عربية ثقافية ،ومن بعد
أخذته شهرته ألن يكون أستاذًا جامعيًا في
غير جامعة عربية طلبًا لعلمه ،وثقافته ،ونبوغه
المعرفي؛ وطوال هذه السنوات كان واحدًا من ألمع
ّ
كتاب األعمدة الصحفية؛ حيث أعاد ،وعبر كتابته
الحاذقة ،االعتبار لفن المقالة بوصفها جهة من
الجهات المغذية للثقافة العامة ،وقد كان الدكتور
حسام الخطيب على دراية كبيرة بفنون اإلعالم،
والسينما والمسرح ،فقد حاز على دبلوم الصحافة
وهو لم يبلغ العشرين سنة من عمره ،وكان رئيسًا
للجنة النصوص السينمائية ،ونائب رئيس لجنة
النصوص المسرحية.
 ..بهذه الوقفة القصيرة ،وه��ذا الطواف
العجول ،في التجربة العلمية والثقافية للدكتور
حسام الخطيب .أجيز لنفسي ال��ق��ول :حسام
الخطيب واحد من أندر عقول المعرفة التي عرفتها
الثقافة العربية عامة ،والنقد األدبي خاصة ،وهو
واحد من أميز أساتذة اللغة العربية الذين عرفتهم
الجامعات العربية طوال قرن كامل ،كما أنه واحد
من الرعاة الكبار للمشروع الثقافي القومي العربي
من جهة ،وأحد الرعاة الكبار لألدب المقارن العالمي
من جهة ثانية.
إنه بحق ،عين من أعيان الثقافة العربية ،وعلم
من أعالمها األفذاذ ..في البحث ،والدراسة ،والنقد،
والثقافة ،والتربية ،والترجمة ،والحضور اآلسر.
وبعد ،لو قيض للثقافة العربية أن يكون لها
أنهارها ..لكان الدكتور حسام الخطيب واحدًا من
أهم أنهارها الثقال.
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أيقونة الحصني ُم ّغ ٍّن و حكاية وإمرأة...
عبد الفتاح حممد
مجموعة الشاعر عبد القادر الحصني (ينام في
األيقونة) هي على اإلجمال:مغن ،وحكاية وامرأة ورجل
ومكان وحضور وغياب وموضوع ولغة.
أما المغني فهو شاعر حداثي ،له أدواته ،وأساليبه،
وخياالته ،وفضاءاته ،وإي��ح��اءات��ه ،ولغته ،...متنوع
ُ
الثقافة ،هو شهريار ،وصوفي ،وعاشق ،وقلب هو إجاصة
المستحيالت ،ون��اف��ورة األمنيات ،هو ص��وت يحمل
البشارة والنذارة.
ُ ْ َ
ُ
تردادها،
ستعذ ُب
وأما الحكاية ،فهي قصيدة ي
ويراد منها روحها ،وحالها كحال بنت السطان ،وكحال
الكنوز التي َر ٌ
صد مقيم ،وال يمكن التسلل إلى عوالمها
من غير فك الرصد عنها ،والحكاية أغنية بكالمها
البعيد ،وضجيجها الثقيل ،وهرجها المستفيض،
وصمتها المبهوت ،وتصريحها ،وكتمانها ،ورشدها
وتيهها..
وأما المرأة فهي عنده فضاءات وطيوف من نجوم،
وملعب للنفوس التي أترعت هوى ،وهي قباب ناعسة
حالمة ،هي طالعة من فلك األفالك ،وهي معارج ومدارج
ومباهج...
وأما الرجل فهو حزين مهموم ،هو هواء يسكن
في جوف هواء ،وهو وحيد إال من جنته التي سماها
حواء.
ً
وأم��ا المكان فهو حينا أيقونة فيها الرفاهة
ً
والشفافية ،والسكينة ،والحفظ ،وهو حينا بحر وصحارى
وغابات وجبال وكل ذلك يتناهى إلى أرخبيالت من ملح
ورمل .وهو أمكنة نلمح فيها عتبات الحزن ،وعيون المها،
ورنين النواقيس ،ورجع األذان.
موضوعاته تدور في فلك الكالم والضجيج والصمت،
والقلب والحب،والقرب والبعد ،والوردة والبنفسج ،والمرأة
و الرجل والصديق في حله ورحيله ،واالحتفاء والصالة
والليل ،ويتخذ من طائر الفينيق ً
قناعا لتناول قضايا
راهنة...
الشاعرفي خطابه يعول على لغة جزلة ،منزاحة،
مجازية ،تتقاطع في بعض جوانبها مع الديباجة
ً
ً
وقصصا ،وتفيد من
وصورا،
العربية األصيلة ؛ آساليب،
ً
ً
األسطورة ،رمزا ،وإيحاء ،ويلبس نصه قدرا من الممانعة ،و
ً
يمنح صوره قدرا من التبعيد عن ساحة الخيال المألوفة.
هذه القضايا ،وغيرها كثير تفتح الشهية واسعة
للقول ،وألن المقام يضيق عن اإلفاضة فيها كلها،
ً
ً
فإنني أمس بعض هذه القضايا ً
مسا رفيقا ،تاركا
التفاصيل لمقام أرحب:
ً
اختار الشاعر عنوانا هو (ينام في األيقونة) ،وهو
ً
تقليديا ،فاأليقونة توحي بالحفظ والجمال
عنوان ليس
والعرض ،وهو يريد بها القصيدة مرة فهي أيقونة
ً
ليس كمثلها أيقونة ،ويريد بها أيضا والمرأة أو بعضها
مرة أخرى.ويريد بها الداللة األصل ،كما في قوله:
ٌ
ُ
َ
الدير
جدران
يحدث أن يتقرى طفل
ِ
َ
يتعب،
بكفيه الراعشتين إلى أن
فينام بإحدى األيقونات
والفعل (ينام) هو بداللة الفعل (أنام) ،لكن الشاعر
عدل عن ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب ،ربما يهدف
لكبح جماح (األنا) ،وربما للفت االنتباه .والفعل (ينام)
فيه من الصحو أكثر مما فيه من الغفلة ،فالشاعر منتبه
متفكر متدبر باحث عن مجنح الخيال ،وشوارد الكلمات،
واآلسر من التراكيب...
المغني ،وهو في المجموعة الشاعر أو األديب
أو المبدع ،له نبرات واضحة ،وقسمات جلية ،ونداءات
معلنة وخفية ،وهو قلب ،وصوت ،ومشاعر:
فقلب المغني ال��ذي هو إجاصة المستحيالت،
ونافورة األمنيات قد يكون ليس بين جنبيه ،وإذا كان
قلبه أحمر فإنه يشتهي ً
قمرا ،ينتظر وقع أقدامه،
وعسل عيونه ،ويغني له في المساء ،وربما غدا قلبه
وسيلة استشعار يتحسس بها أدق األشياء:
(فيا حيرة القول
حين المغني يحاول أن يتلمس بالقلب والشفتين
المعاني في مجريات األمور)
وصوته الذي يحمل البشارة والنذارة ال يجوز أن
تغلق دونه النوافذ:
فـ(المغني حري بأن يلبس األرض زينتها من

جديد ،ولو بقيت عشبة وحدها)
وهو يصرح بأنه احترف مغزل الزمن الجميل .وبأنه
ُ
رعشه
يريد من صوت المغني الذي يروي الحكاية
العذب الحميم .لذا فهو يلتذ بإعادة الحكاية:
(هال تعيد على مسامعنا الحكاية
مرة أخرى
وتذكر أن أولها التماع ٌ
َ ٌ
بثه ملك كريم
صبية
فأضاء وجه
ٍ
يلهو بغرتها النسيم)
وصوت المغني يردد أن ال قيمة للجمال إذا لم يوجد
من يقدره.
وثمة شعور يداخل المغني بأن الكالم انتهى،
استهلكه السابقون ،وال زي��ادة لمستزيد ،لهذا فهو
يشعر أنه في م��أزق ،وربما نسي ما يمكن أن يصدح
به ،لكن ذلك كله ال يمنعه من أن يحلم بقصيدة حبلى
ً
مسرحا لألنفاس ،وحروفها
بالمشتهى ،تكون كلماتها
صبايا تتعرى على شفتيه.
والمغني حالم باستعادة الخضرة للضفتين ،و بان
يبعد عن شفتيه جدب الصحراء العقيم
وحالم بإعادة ترتيب العالم وفق حاجاته المتوالدة،
فال بد من شجر هو الخصب والجمال ،ومن بيت فيه
السكينة ،وال بد من جمال ،وما تراكم من تفاصيل
النهار .البد من طبيعة تمشط فيها القصيدة شعرها.
وللمغني مخاوفه ،فهو يخشى أن تفقد أصابعه
حيويتها وقدرتها ،وأن تفقد نايه قدرتها على إنتاج
الجميل من األلحان ..والمغني مقلة تحتاج زيت الضياء
لتكون عصا للتوكؤ .والمغني رحلة ظالم يخيم بين
الضلوع،
المغني حريص على التواصل مع األصدقاء ،حتى
إن طالت الفرقة ،ألن ذاكرته نحو الصديق ممتلئة
بمفردات متجذرة ،وشريط الذكريات تحرضه لحظات
التداعي.
والمغني ال تفيض نفسه بالصداقة نحو اإلنسان
فحسب ،بل نجدها تفيض بالصداقة نحو كائنات
لطيفة جميلة منها الوردة التي تفيض إنسانية:
صديقتي الوردة في أصيصها الجميل
تسألني عن اسم من أحب ،ثم تستحي
فيستحي ندى على أوراق��ه��ا ،يكاد من سؤالها
يسيل
 ..حدثتها عن ظلها الظليل
وعن أريج أسمر يميل إذ تميل)
الحكاية:في هذه المجموعة هي القصيدة بكل
مكوناتها ،بكالمها البعيد ،و ضجيجها الثقيل،وهرجها
المستفيض ،وصمتها ال��م��ب��ه��وت ،وتصريحها،
وكتمانها ،برشدها ،وتيهها ،بامتالئها المستطاب،
وحروفها النحيلة  ,ومعانيها الكحيلة ،وحواشيها
الصقيلة ،وقلبها النابض والقصيدة أغنية أخطر ما
فيها أن لها بنية عميقة قد تودي إلى اللبس والحيرة
والضياع:
ً
(أنا ال أسمي كل شيء باسمه إال قليال
والحائرون بقول ما يقال
سوف أبثهم فحوى ضاللي في الوجود
وأنني أعددت لي ولهم
ً
ولآلتين أيضا بعدنا
ً
تيها جميال)
والحكاية لها غايات بعيدة منشودة ،حتى وإن
كانت الغاية ً
وهما:
(حتى القصائد سوف أقنعها
بأن لها من الغايات ما ينأى
و أدفعها إليه
حتى إذا وجدت ً
سرابا
لم تجد ً
أحدا لديه)
والحكاية هي السبيل إلى قطف فاكهة الليل،
وهي لمسة المصباح ،وهي:
ُ
ُ
ُ
ُ
الخالص،
والحوار ،وهي
(التبسط ،والتوسط،
إذا تمرس بالقراءة والكتابة شهريار)ُ
وه��ي ابتكار من روض األح��ادي��ث الجميلة ومن

السكوت .وإذا كانت الحكاية تطير كالفراشة ،وتحلق
كالنسر،وتسبح كالسمكة ،وتنتشر كالعبير ،فإن ً
كابحا
يعمد إلى توجيه مسارها:
(إنا نريد من الحكاية روحها
ونريد من صوت المغني
َ
أن يقول لنا تفاصيل الحكاية
ُ
رعش ُه العذب الحميم)ُ
ولعله يريد بتفاصيل الحكاية أنها تحفر في
التفاصيل واليومي والمعيش ،ومن شأن هذا كله أن
يكشف عن المستور والمعمى:
لوال الهبوط إلى تفاصيل الحكاية
لم نقطف من ثمار الليل فاكهة..
 ..من يحل اللغز؟
من يستنطق الطلسم؟
المرأة في المجموعة،
المرأة في المجموعة فضاءات ،وطيوف من نجوم،
وملعب للنفوس التي أترعت أهواء:
(يلهو بغرتها النسيم
ويرف تحت قميصها
فسماؤها األولى طيوف
من ثماالت النجوم
وأنت شيطان رجيم)
وهي قباب ناعسة ،وشعرها شميم الليل .وهي
الجمال وتستحق أن يهدى إليها من جمال الكلمة
ما هو كائن ،وما سيكون ،ولها سلطان السحر على
زمن العاشق ومكانه ،ومنها يستلهم الخيال صوره،
فالحروف صبايا تتعرى على شفتي المغني ،وشعر
ً
القصيدة يستأهل أمشاطا من األلماس ،والقصيدة قلب
يدق ،والشعر الطويل في المرأة من عناصر الجمال ن
وتسريحه مما يغري
كما تتبدى في تجربة الشاعر من خالل صفاتها
الصريحة:
(للطالعة اآلن من فلك األفالك..صالة)
و من خالل صفاتها غير الصريحة التي تتوسل
ً
اإليحاء سبيال لتصويرها:
(لمعارجها
ومدارجها،
ومباهج ما تسحب من أذيال النور ،على شرفات
الروح ...صالة)
وتتبدى من خ�لال اإلح��س��اس النفسي للشاعر
بها:وذلك بأن يراها:حورية ،سامية ،متبخترة ،عذبة
ال��ص��وت ،ن��رى جمال زرق��ة عينيها ،ونسمع ضحكة
أساورها ،ونحار في اإلحاطة بمحاسنها:
ما أحسنها؛ ال أحصي عدد جنوني بمحاسنها)..
وقد يعمد الشاعر إلى دمج جمال المرأة بجمال
المقدس لتصوير حب هو إلى الصوفية أقرب ،تغدو
المرأة آية من جمال.
االحتفاء بالحبيب حتى إن كان ً
جمرا:
(أنا المحتفي يا حبيبي بجمرك
أحنو عليه بما في شفاهي من الياسمين)
المكان:إن كان أيقونة ،ففيه الرفاهة ،والشفافية،
ً
والسكينة ،والصيانة حتى و إن بدا ضيقا في حقيقته،
ً
أو كان غير معهود اتخاذها سكنا ،غير أن اإلحساس
ً
النفسي بالمكان ضيقا ورحابة يتأثر بحضور الحبيب
وغيابه .ويتأثر بنظرة الشاعر إلى الكون والوجود ،فثمة
ً
إحساس يداخل الشاعر أن رحيال مذهال يجري في
الكون ؛ فرحيل الصحارى ،والبحر ،والغابات ،والجبال:
(يتناهى إلى أرخبيالت من ملح ورمل على كوكب
صغير.
مذهل هذا الرحيل
فإلى أين أذهب أنا)
وفي أمكنته نلمح عتبات الحزن ،و عيون المها،
ورنين النواقيس ،ورجع األذان:
(فال تغلقوا دون صوت المغني النوافذ
 ..التقنطوا من عيون المها
أصيخوا لوقع رنين النواقيس في العيد
رجع األذان البعيد)
في فضاءاته شجر كثيف ،وظلمة ،وبيت ونافذة،
ً
ً
وسراجه كف من الحناء .واألرض بوصفها مكانا جميال
تستأهل عاطر الثناء:

(الحمد لألرض الجميلة:
مغزل الزمن الجميل
أناط عادات الشواطئ والنساء
بدورة القمر الملون)
والمكان عنده قبة بهية مكورة فوق حطام الشاعر،
أو كون يضج بأصوات ،كل صوت منها يحمل هوية
مصدره ،وللمكان أفالكه ،وقدسيته ،وشرفاته ،و أقمار
من لبن ،وكواكب من عسل.
ثنائية ال��ح��ض��ور وال��غ��ي��اب لها رص��ي��ده��ا في
المجموعة ؛ فحضور الحبيب وغيابه له أكبر األثر في
النفس والمكان والزمان ،هو أثر أقرب إلى السحر الذي
ال دافع له:
(يقصر الوقت ُ حين ألتقيك
ً
كثيرا في غيابك يا حبيبي
ويطول
 ...الزمان والمكان مسحوران بك...
وما من رقية) (ص)6
وصور النساء الغائبات بوابة لتعبير الرؤيا ،وقراءة
مفردات الحلم.
ورحيل الصديق إلى العالم اآلخر محرض للشاعر
للتفكر في دنيا فانية ،وعمر منقض ،ورحيل ال بد آت:
في لباس مستعار كلما
أشبك العروة تنفك عرا
ُ
ُ
راحتاه ٌ
عجب
ريح
َ َّقبض ٍ
لم باألولى وباألخرى ذرا
 ..دمن األحياء تلكم فابكها
ً َّ
ال صديقا حل أطباق الثرى
وقد يرى في الرحيل راحة ً
ونوما ملء الجفون ،كما
في رثائه للشاعر محمد عمران:
تعب البنفسج فاستراح
من عطره ومن الصباح
وغفا وملء جفونه
قمران من سهر وراح
يفيد الشاعر من ظالل الكلمة التراثية ،عندما
يطلقها في سياقات جديدة،والحصيلة داللة مركبة
جديدة موحية ،نمثل لذلك بالجديد من الهوى:
(إن الجديد هو (التوابع والزوابع)
والهوى معنى قديم.
ً
حقا إن الهوى معنى قديم ،لكن الجديد فيه ما
يصاحبه من توابع وزوابع تغير من أنواء المحبين ساعة
الوصال ،مفيد أن نذكر أن (التوابع والزوابع) عنوان كتاب
تراثي معروف البن شهيد األندلسي (ت 426هـ)
ً
ً
حضورا ،وأكثر عمقا،
وقد يغدو ظالل التراث أكثر
كما هي الحال في استلهام قصة نوح ،وقصة يوسف
عليهما السالم:
(ليوسف إذ يطل بوجهه
فيقص عن أفعال إخوته
وعن تأويل أحالم الملوك
وعن شميم قميصه
لو قلت:يوسف لم يكن في البئر ً
ملقيا
على من تقطع األيدي النساء)
وبعد هذه اإلطاللة العجلى على (ينام في األيقونة)
يمكن أن نخلص إلى النتائج العامة التالية:
ً
المجموعة هي سعي لالنتماء للحداثة شكال
ً
ومضمونا ،وبحث عن سمات تجعل المجموعة تنماز من
غيرها.
ً
ق��درا من الممانعة ،قد
أكسب الشاعر نصوصه
تكون الغاللة معها شفيفة ،وقد تكون ثخينة تغدو
معها الممانعة متحدية.
بدا خيال الشاعر يسبح في فضاء فيه مسافة قد
تبتعد ،أو قد تقترب من فضاء المألوف القريب الشائع
المتوارث.
خيوط كثيرة في المجموعة منسوجة من عوالم
اإلنسان سواء أكان إمرأة هي المعارج والمدارج والمباهج
والجمال ،أو من الرجل الحزين المهموم العاشق ،الوحيد
إال من جنته حواء.
ي��ع��ول ال��ش��اع��ر ع��ل��ى ل��غ��ة ت��ت��س��م ب��ال��ج��زال��ة،
واإليحاء،واالنزياح ،والمجاز ،وتتقاطع في بعض جوانبها
مع الديباجة العربية تناص معها ،وتنهل منها،
وتضيف إليها.
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الجبل (محافظة السويداء) في الرواية
«مقاربة أنثروبولوجية»
�إ�سماعيل امللحم
التحليل األنثروبولوجي لألدب يفتح الباب
واسعًا انطالقًا من عالقة الروائي بمجتمعه من
خالل الولوج إلى النص أو النصوص الروائية التي
تجمعها أماكن محددة ،أو تلك التي تعالج جانبًا
أو جوانب من حياة مجتمع ما في بحث أقرب إلى
علم االجتماع المقارن دون أن يكون مطابقًا له.
تلج الدراسة هذا الباب من البحث من مادة واسعة
الطيف إلى حد ما تكتشفها في عدد من الروايات
التي أصدرها عدد من روائيي محافظة السويداء.
وألن زمن الروايات المستهدف دراستها هنا
قد امتد على حقب اختلفت تبعًا لزمن اختلفت
بداياته ونهاياته من نص إلى آخر ،وإن حدث
تداخل في هذه المحددات الزمنية فهو سيكون
مؤثرًا في معالجته لكل حدث من أح��داث هذا
ً
النص أو ذاك .وهذه النصوص إجماال امتدت
أزمانها من بداية االستقرار في سكنى المحافظة،
تحديدًا من بدايات القرن الثامن عشر أو قبله بعقد
وهنا نجد أنه
أو عقدين إلى الزمن الحاضر.
من الضروري وضع المعلومات في نصابها بإلقاء
ضوء على جغرافية محافظة السويداء والتسميات
األخرى لها في األزمنة المتتالية ،حيث اتخذ هذا
المكان تسميات متعددة عبر العصور التاريخية.
سويداء سورية(موسوعةجبل العرب – عدد من
المؤلفين)
لم تكن حدود الجبل الجغرافية ثابتة وواضحة
دائمًا .فمن جهة الغرب حيث سهل حوران فإن
قسمًا من هذا السهل عرف بتابعيته للجبل ,لكنه
كان دائمًا في حالة مد وجزر إلى أن استقرت حدوده
اإلدارية منذ بداية عهد استقالل سورية (نيسان
 .)1946أما بالنسبة لحدوده الجنوبية مع شرق
األردن فلم تأخذ شكلها الحالي إال في أواخر عهد
االنتداب الفرنسي الذي تنازل عن جزء من أراضي
الجبل إلى شرق األردن أيام االنتداب البريطاني
عليه .لذلك فثمة تراجع في مساحة الجبل .فمن
عشرة آالف كيلو متر مربع ,كما قدرت مساحته في
بداية عهد االنتداب الفرنسي )2(,وجيه كوثراني:
بالد الشام في مطالع القرن العشرين ،إلى 5500
كم مربع حاليًا .سويداء سورية»»3
ترتفع بعض قمم الكتلة الجبلية التي تشكل
الجزء الممتد من جهة الغرب حدود األردن مرورًا
بالسويداء إلى مسافة  35كم إلى الشمال منها
مرورًا بشهبا ,إلى ارتفاع عن سطح البحر1803
م في تل القينة ,وإلى  1696م في تل القليب.
وفي الجهة الشمالية الغربية منه تقع منطقة
اللجاة الوعرة ذات المسالك شديدة الصعوبة,
وهي منطقة صخرية تشكلت من سيول بركانية
متحجرة ،ترتفع عن سطح البحر في قرية الخرسا
770م ،و720م في قرية داما.
الجبل بسهله وجبله قليل الينابيع مناخه
ليس ثابتًا ,خاصة بالنسبة لهطول األمطار .تمر به
سنوات من الجفاف بين حين وآخر .اعتمد األهالي

في تأمين المياه الضرورية للشرب واالستعماالت
المنزلية على جمع مياه األمطار في البرك واآلبار
وفي بعض السنوات ,وخاصة في مرحلة القيظ,
كان السكان يضطرون في سعيهم تأمين المياه
إلى قطع مسافات قد يتجاوز بعضها العشرين
كيلو مترًا للوصول إلى بعض الينابيع لجلب الماء
منها على ظهور ال��دواب ,وأحيانًا على أكتاف
النساء لمن ال يملك دابة من فقراء القرى العطشى.
اعتمد السكان على الزراعة البعلية ,وكان
نشاطهم االق��ت��ص��ادي مقتصرًا على ال��زراع��ة.
ان��ت��ش��رت قبل خمسين ع��ام��ًا بعض الحرف
الضرورية المرتبطة بالزراعة البدائية ,أما النشاط
التجاري فكان معدومًا تقريبًا حتى الربع األول من
القرن العشرين.
أما األوض��اع االجتماعية فيلخصها تقرير
المفوضية العليا للجمهورية الفرنسية في
سورية ولبنان ,في بداية عهد االنتداب:
«الجبل قبيلة حقيقية منغلقة يعيش في
نظام شبه إقطاعي .إنه شبه تكتل عائالت مستقلة
عن بعضها البعض ,ال تخضع لزعيم واحد ,وال يوجد
فيه عبيد ألسياد وال ألتباع .ويمتد انتماء األشخاص
في كل عائلة أبعد فأبعد داخل القرية الواحدة،
أو في أكثر من قرية ,حتى أننا نجد أشخاصًا
يقلون أو يكثرون موجودين في قرى قد يكون
بعضها متباعدًا عن البعض اآلخر يحملون نفس
لقب العائلة الواحدة ،وقد تصل درجة القرابة بين
أسرة في أقصى شمال الجبل مع أخرى في جنوبيه
إلى الدرجة األولى .أما نفوذ كل زعيم فيتوقف
على الظروف وعلى الهيبة المؤقتة والغنى فال
يكرسه شيء واضح وال ألقاب موروثة وال مناصب
رسمية ,وليس فوق هؤالء الزعماء وتلك العائالت
أي جهاز أو سلطة رسمية»( .كوثراني) ()4
الجبل في عدد من النصوص الروائية:
من الممكن استنادًا إلى الروايات التي بين
أيدينا مالحظة أن المكان ال يتعدى في الرواية
الواحدة منطقة أو أكثر من مناطق المحافظة .في
رواية حدث في ذلك الزمان  ,وفي رواية قرية رمان,
ورواية المهندسون لوهيب سراي الدين تكاد أن
تدور أح��داث كل منها أو معظمها في قرية أو
بلدة تتجاوزها في لقطات قليلة إلى بلدات أو قرى
أخرى .وفي رواية قصر المطر لممدوح عزام يتسع
المكان ليشمل مساحة من منطقة اللجاة حيث
هي المكان الرئيس في الرواية ,مركزه المنارة وأم
الجرابيع .قد شكلت اللجاة بتضاريسها الطبيعية
مكانًا توظفه ال��رواي��ة باتكائها على الحادثة
التاريخية والنشاط السكاني في عملية سردية
لم تغفل بعض التطورات التي تحدثها حركة
السكان من إعمار بعض الخرائب وتوظيف البيئة
التوظيف الذي يمنح النص جمالياته الخاصة.
كما أن ع��ددًا من النصوص أع��ادت إلى الذاكرة
صور الحراك البشري من الجبل وإليه ،إضافة إلى

توصيف بعض شعابه وطرائق الحياة فيه.
وبعض الروايات اتخذ مسرح أحداثها يتمركز
في قرى الجبل الجنوبية ،وبعضها في محيط
مدينة السويداء التي كانت مسرحًا لبعض أحداث
من هذه الرواية أو تلك .وكانت وعرة اللجاة مدار
أح��داث أدخلتها بعض النصوص في نسيجها
األدبي .إذ اشتهرت اللجاة كحصن طبيعي يجد
الناس فيه ملجأ أيام الغزو والعدوان ,يتحصن
فيها المدافعونُ ,ويبعد إليها النساء واألطفال
والمسنون كيال تطالهم المناوشات والحروب،
تختفي فيها العصابات وتقوم بعمليات الكر
والفر على من يستهدفهم أو يستهدفونه:
« الممرات والفوالق والخبايا ,وزوايا المعاقل
الميتة بين الصخور ,واألبراج المهدمة  ...أخفت
هذه األمكنة ّ
سر ًية كاملة من الفارين»( .قصر
المطرلمدوح عزام)()5
وتورد الرواية نفسها وصفًا آخر للجاة ,مبينة
إلى حد ما جمالية هذا المكان ,رغمًا عن صعوبة
مسالكه:
« كان إص��راره على ذكر التفاصيل ,يشبه
قدرة الخلق .جلبا إلى هنا ,حيث يجلسان قريبًا
من الشاطئ اآلخر للبحر المتوسط ,رائحة اللجاة
العظيمة وأل���وان ربيعها الخفيف المنتشر
بفوضى غريبة معجزة ,بين شقوق الصخور
البازلتية ,وأشكال اآلثار ,وتوزع القالع الصغيرة
والكبيرة ,وع��دد أشجار البطم وج��ذوع الزيتون
البري المقطوعة ,والفوالق الهائلة التي صنعتها
الزالزل والبراكين يومًا .صوت الزيزان والصراصير,
والعقبان والبواشق ,وشقرقة الحجل ,وخبت
السنونو وركضه المتواصل في الشعاب»( .قصر
المطر)
ولحيوانات اللجاة طباع وأساليب تتصف بها،
يعرف السكان المحليون كثيرًا من سلوكها:
« أما الذئاب فقد برزت كلها فجأة من وراء
الصخور ,أنيقة خفيفة كالنسيم .تقدم واحد
منها فقط راق��ب الخربة بوقار كهل ,ثم عوى
مرتين»( .قصر المطر)
وف��ي اللجاة مواسم حين تسخى السماء
بالمطر ,يزرع السكان بعض األمكنة الصالحة
للزراعة بين ذلك الوعر الصخري الممتد:
« هذه السنة كانت سنة خير .امتألت أرض
ال��دار بأهرامات القمح والشعير والعدس التي
تجمعت هنا ,ليشحنها أبوه على الجمال إلى أزرع
أو خربة غزالة .كانت الطريق مألى بالمخاطر .وراء
ّ
كل منعطف أو رقة أو شعب تكمن عصابات من
لصوص اللجاة  ...كانت السلطات االستعمارية
تتجاهل وجودهم «( .قصر المطر)
في اللجاة تحصن الثوار أيام حروبهم مع
جيوش إبراهيم باشا المصري:
« أنا من ذلك التيه الذي ال يخرج من يدخله
إذا كان ال يعرف كل صخرة فيه ,وكل شق في

أرضه الصخرية السوداء ,ويوم دخله ذلك المأفون
محمد شريف باشا حاكم الشام ( .»...نبيل حاتم:
بانتظار القيامة)
ُ
وتذكر تلك الحرب في رواية أخرى تحدثت
أيضًا عن معارك اللجاة عندما شارك فريق من أهل
لبنان فيها مناصرة لسكانها:
« إنه رفيق شبلي العريان ,وأن األمير حارب
هنا ذات يوم ضد إبراهيم باشا».
تختلط األحداث في رواية بانتظار القيامة
لنبيل حاتم ،لكنها ال تختفي وراء التخييل الذي
يطبع الرواية بصورة عامة ،بل استطاع الكاتب أن
ينقل تاريخ المنطقة دون أن يفتئت على فنية
روايته ،يدخل الواقعة أو الوقائع التاريخية في
وص��ف يتكامل مع جغرافية المكان ،كما في
المقطع التالي:
« بعد ثالثين عامًا على مرور السيد المسيح
على أم الشراريح حدث زلزال دمر أكثر مدن وقرى
الجبل .ويمر الجبل بفترة س��واد وظ�لام تداخل
الليل فيها بالنهار ،وما عاد نور الشمس يشق
حجب السواد التي غطته من سفوحه حتى قمم
تالله البركانية .فترة مقتطعة من التاريخ مبهمة
األح���داث ،حتى بداية القرن الثاني الميالدي
عندما بدأت الحياة تدب من جديد في شعاب
وتالل ديونيزياس ،الذي فقد اسمه ولم يبق من
حضارته العظيمة إال أطالل وحجارة سوداء ،وبيوت
نصفها مهدم ،وبعضها مازال متماسكًا بقناطر
عمالقة (»..بانتظار القيامة)
ّ
وكان للجاة دور كبير في حرب العصابات ضد
االنتداب الفرنسي ,أيام الثورة السورية الكبرى,
وقد اكتوت جيوشه من نار الثوار ومن طبيعة
اللجاة:
« كانت قنابل المدافع الفرنسية المنصوبة
على بعد خمسة كيلو مترات ,في قصر المطر,
حين أخذوا يقصفون المنطقة كل حين ,محاولين
إرهاب الوعر والصخور العظيمة التي جعلت منها
حصنًا يقي أهلها األخطار .حاول الفرنسيون ألف
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مرة اختراق المنطقة غير أنهم فشلوا  ...قال
أحد الضباط وهو يتأمل أضالع الحجارة الهائلة
االرتفاع مثل األعمدة:
«هذه أول قلعة بناها الله»(.بانتظار القيامة)
هذه القلعة الطبيعية أثارت دهشة الكثيرين
ممن أتوها .فمن عجائب الطبيعة أن يجد المرء في
جنباتها ,رغمًا من طبيعتها الصخرية ,آثار أشجار
تشير إلى أن غابة كانت قد نبتت فيها:
« كيف نبتت تلك الغابة في وسط المكان,
وال كيف تركت اللجاة وعتمتها»(.قصر المطر)
وتخرج األحداث بين حين وآخر إلى السويداء
وقصر الريح الذي سيصبح قصر المطر ومركزًا
أمنيًا أو عسكريًا .يصبح المكان ،كما في جهات
الجنوب لممدوح ع��زام مدينة السويداء تجري
فيها معظم األحداث .وفي أعمدة الغبار والبراري
والمساء األخير لمحمد رضوان فخشبة المسرح
السويداء ومحيطها مثل أم الخرز وكفر العسل
وغيرها .أما ف��وزات رزق في الحصار والعصف
والسنديان وطبرق  90فاألحداث فيها تدور في
زاوية المحافظة الجنوبية الشرقية ومسمياتها
في الروايات الثالث هي خازمة ومسكرة وقميرة
والمجدل وملح .وفي روايتي تحت سماء صافية
وصعود لموفق نادر فقرية من قرى المقرن القبلي
حيث مركز الحدث لينطلق إلى خ��ارج الحدود.
وكذلك األمر بالنسبة للمكان /المركز عند جميل
شقير في التجديف في الوحل الذي هو مركز
الناحية في الجنوب من السويداء تخرج الرواية
منه إلى خ��ارج الحدود وتعود إليه وتخرج إلى
الدفان بجواره .والسويداء مسرح األح��داث ،أو
بتعبير أدق ،نقطة البيكار في رواية بالد المنافي
لنجاة عبد الصمد .أما وفي رواية بانتظار القيامة
فالمكان يكون محيط السويداء  ,ضهر الجبل
وأم الشراشيح ...ويبتعد من فقرة إلى أخرى خارج
حدود الجبل ليعود إلى نقاط البدايات.
قدر المستشرق جون لويس بركهاردت سكان
الجبل عام  1810بعشرة آالف نسمة .ولم يتجاوز
عدد سكان الجبل في بدايات القرن العشرين
الـخمسة والعشرين ألف نسمة ,وفي عام 1925
( )51000نسمة ,في عام  )202187( 1970نسمة,
بحسب سجالت األحوال المدنية ويصل العدد
اليوم إلى أكثر من  400ألف نسمة.
تعالى وصف الجبل ,وهو المكان األشمل ,في
فقرات قليلة في بعض الروايات ,كما يلي:
«الحجارة الضخمة التي تمأل الوهدة والصخور
العالية المتشققة وأشجار البلوط الصغيرة كلها
هناك مساتر حرب يجيد الضبع االختفاء وراءها
والقيام بلعبة الكر والفر ( ».ممدوح عزام :جهات
الجنوب)
تصف إح��دى ال��رواي��ات أح��د البيوت في
بدايات الهجرة إليه من لبنان وفلسطين وغوطة
دمشق:
«لم يكن هناك باب يطرقه الزائر أو الضيف.
ً
البيوت كلها تبدو كتال حجرية سوداء متراصة
ليست إال بقايا لعهود خلت .كانت أماكن مزدهرة,
قطن فيها الناس الذين قدموا من جبال لبنان غلى
فترات ليست بعيدة في عمر الزمن» (.منير بو زين
الدين :عباءة الريح)
«في المساء كانت النيران تشتعل في قمم
جبل حوران ,كل القمم  ...يعني ذلك أن الحرب قد
بدأت ( »...سالمه عبيد :أبو صابر الثائر المنسي

مرتين)
«إنهم مروضو تلك البراري الشرسة وجنون
البراكين المتشكلة من غضب البازلت العصي».
(محمد رضوان :أعمدة الغبار)
ً
ويعود الكاتب نفسه إلى وصف الجبل ،قائال:
«أرض بكر وجبال مغطاة بالبطم والسنديان,
وبراري محصنة بجالفة البازلت وشراسته»( .أعمدة
الغبار)
تتعدى الروايات هنا الوصف إلى وظائف
المكان ,من ذكر مكونات المكان حجارة وصخور
وأشجار بلوط ,والطبيعة البركانية والبازلت إلى
توظيف المكان واستثماره ,فهو مساتر حرب
بالنسبة لإلنسان وأماكن تساعد الوحوش على
التربص بفرائسها .وتوظيف القمم لخدمة هدف
أو أكثر ووصف الناس في هذا المكان على أنهم
مروضون لهذا المكان العصي الشرس .وهذا
الوصف ال يخرج عن واقع بقعة جبلية في قسم
كبير منها أرض شديدة الوعورة صعبة المسالك.
وفي معظم حروب الجبل كانت اللجاة ,وهي أكثر
بقع الجبل وعورة ,يتحصن فيها المقاتلون ليشنوا
َ
غاراتهم منها على األع��داء ،كما ذكرنا آنفا ,أو
أنهم يتمترسون داخل شعابها ليردوا غارات لم
يستطيعوا ردها عنهم:
«ع��اد الشيخ يحيى وم��ن معه إل��ى الجبل,
واجتمع بقنوات م��ع الشيخ الهجري وأعلنوا
العصيان .العصيان ال يكون إال في اللجاة».
(بانتظار القيامة)
تجري األح��داث على األغلب على منحدرات
الجبل الغربية ،ولكن المنحدرات الشرقية ال
تهملها الرواية ،بل يمر ذكرها ولو لمامًا:
«بقيت ترقبه حتى غاب خلف منحدرات الجبل
الشرقية(».بانتظار القيامة)
وتمعن ال��رواي��ة في وص��ف طبيعة األرض
الجبلية:
«كنت أسير في الطريق الوعرة بصخورها
السوداء الضخمة  ...األشواك تشابكت على كل
شبر منه  ...كنت أتوقف بين الحين واآلخر ألنزع
شوكة انغرست في ركبتي ,أو أبعد كتلة أشواك
من أمامي»(.بانتظار القيامة)
وتضيف:
«تعبت فجلست على صخرة ملساء كنت أرقب
ثعبانًا ينسل بعيدًا يغيب بين شقوق الصخور».
(بانتظار القيامة)
ووصف آخر لوعورة الدروب واالنحدار السحيق
للوديان المنحدرة نحو الشرق:
«هذه الخربة ال مدخل لها من الشمال تلك
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الصخور العالية الكبيرة تنذر بالموت المحتم
لمن يحاول االنحدار منها  ...ومن الجنوب الوادي
السحيق بآفاته وثعابينه وضباعه ،من خلف
الجرف الشمالي سهول ورم��ال شاسعة حتى
حدود العراق»(.بانتظار القيامة)
ويتردد وصف طبيعة المكان الجبلية في
أكثر من رواية:
« ارتد إلى األسفل فامتد أمامه المرج متسلقًا
السفوح وق��د تصاعد منها ضباب أو دخان
ً
لحرائق أخمدها المطر ,والغابة ترتفع قليال إلى
حافة الغيل المتغطرسة في انحدارها الشديد.
ّ
ش��ق بروية طريقه بين األعشاب المشاكسة,
وأكمات الصخور التي سرعان ما تضمحل على
حافة المرج ,لتشكل سوارًا متعرجًا من البازلت,
يخص مرج الخيل ببهاء بري وجل»(.أعمدة الغبار)
ويرد وصف اللجاة أيضًا مرات ومرات ،ولكنها
ليست المكان الوحيد ال��ذي ص��ارع الناس فيه
الغزاة ودحروهم:
«ليست اللجاة فقط مقبرة الغازي ,بل حتى
السهول في الجبل» (.قصر المطر)
والجبل ليس مكانًا للحرب فحسب  ،فأرضه
معطاء واشتهر منذ زمن بعيد بزراعة الحبوب،
وامتاز كرومه بإنتاج العنب الذي يضاهي أشهر
األعناب في العالم .وفي رواية قصر المطر ما يذكر
بأهمية العنب الذي تنبته سفوح الجبل وسهوله:
«كان الخمار أرمنيًا وصل إلى السويداء منذ
أشهر فقط ,اسمه بطرس فتح خمارة ,وراح يصفي
العرق من عنب الجبل الذي اكتشف أنه مخلوق
لذلك»(.قصر المطر)
ّ
تعيد هذه الفقرة ,التي تحدث عن زمن بداية
دخول جنود االحتالل إلى السويداء ,إلى الذاكرة
ما جاء في أشعار األقدمين عن النبيذ الصرخدي.
وصرخد اسم مدينة هي حاضرة المنطقة الجنوبية
في الجبل:
ّ
ولذ كطعم الصرخدي تركته بأرض العدى
من خشية الحدثان
ومنه قول الجرباء زوجة يزيد بن عبد الملك:
كأن الكرى قد سقاهم صرخدية عقارًا
ّ
تمشى في المطا والقوادم
قال الراعي:
ّ
عشية
ولذ كطعم الصرخدي طرحته
خمس القوم والعين عاشقة
وفي بعض الروايات يوظف ال��راوي بعض
األح���داث والمشاهد في عملية السرد متكئًا
على أحداث فردية تعيد إلى الذاكرة بعضًا من
تاريخه،خاصة ما تعلق بالهجرة إليه والتوطن
فوقه ،سواء كانت الهجرة إليه جماعية أو كانت
فردية ،وتتحدث الروايات عن دواف��ع الهجرات
الفردية إلى الجبل:
«تذكر حمد أن والده عباس أبو ذياب قد
هجر قريته وهو في مثل سنه للعمل في حوران
ّ
حجارًا .وأن الظروف والمهنة جعلته يستوطن في
السويداء ,ويبني لنفسه بيتًا متواضعًا ,ويسلو مع
الزمن أهله وقريته المطلة من بعيد على بيروت».
(أبوصابر)
ومن وادي التيم ثمة أف��راد يهاجرون إلى
الجبل ولكل أسبابه:
«ف��ي األص��ل من وادي التيم ,لكن الحروب
أجبرت العائلة على الرحيل إلى بيروت ,وإلى جبل
حوران  ...كان أبو نجم سالمة الديك ,كغيره من
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سكان وادي التيم ,من المقاتلين األشداء ,يعتمد
على قطيع صغير من الماشية  ,وال يملك سوى
رأسين من الخيل يتنقل بتجارته بين الساحل
والجبل»(.البراري)
كان الحجارون يأتون إلى الجبل في مواسم
محددة من لبنان -وقد اشتهر منهم الشويرية-
منهم من يعود في نهاية الموسم  ,ومنهم
من يستقر في الجبل .مع أن أغلب ما كان الذين
يختارون االستقرار يأتون من منطقتي وادي
التيم والشوف.
ّ
وثلة أخرى من أصحاب الحرف المهاجرين
جاؤوا إلى الجبل أفرادا ً واستقروا فيه أيضًا:
« كان الرجل هو متعب صديق عمه صالح،
واآلن هو من أركان الثورة وأحد عقولها ،وله باع
طويل في مواجهة العصملي ،واآلن يكمل الرسالة،
متعب سليل أسرة عريقة من الشوف .رحل إلى
جبل حوران وحيدًا ،وبقيت عائلته في جبل لبنان.
له ثالثة أخوة لديهم مشغل للحدادة ،وهي مهنة
ّ
متوارثة في العائلة .فضل الهجرة إلى الجبل
حتى أن لقبه استمده من مهنة الحدادة(متعب
الحداد)»(.عباءة الريح)
ومثله تهاجر أسرة أخرى إلى الجبل -في زمن
أقرب -من مجدل شمس:
«تخير أب��و علي فجرًا خريفيًا صافيًا لشد
الرحال  ...دمعت أم علي وهي تحمل صندوقها
الثمين األوحد من بين ما حملوا  ...أكد له محمود
أن الحياة في جبل العرب أكثر استقرارًا ( »...بالد
المنافي)
يحتل الجبل ،اسمه خاصة ،مكانة فخر
واعتزاز عند أبنائه ،يظهر ذلك في أحاديث الناس
فيما بينهم وكذلك في أحاديث أهله مع اآلخرين:
« الناس هنا كالسلسلة الواحد في الكل
والكل في واحد ،إنه الجبل أيها الكابتن»(.أعمدة
الغبار)
يستخلص الباحث صورًا عن الجبل ينقلها
كل من ال��رواة بالطريقة التي وجدها مناسبة
لنصه .تتقاطع األوصاف والحوادث ولكنها تكاد
توثق لجانب من جوانب الهجرات إل��ى الجبل
وتنقل أوصافًا لبعض جهاته ،وتأتي على بعض
من نشاطات سكانه في ه��ذه البقعة التي ال
ينتظم فيها الطقس ،وتمر عليه سنوات خير
وسنوات عجاف ،كما يتعرض البشر لمؤثرات
تفرضها طبيعة ال��ع�لاق��ات االجتماعية في
الفترات المختلفة ،وكذلك األحداث السياسية
واالقتصادية الشك في أنها أث��رت على حياة
السكان ونشاطاتهم .وتبرز من خالل المقبوسات
فروق في عملية توظيف هذه المفردات والعناصر
من كاتب إلى آخر يستطيع المتابع أن يتعرف
إليها دون عناء يذكر .ولعل أكثر هذه الصور
وضوحًا في بعض النصوص تلك التي تصف
بعض تضاريس المكان وخصائصها وتوظيف
الناس لها في عمليات التكيف معها.
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خربشات والدي
جرج�س حوراين
هذه العادة تعلمتها من والدي ،وعندما
سألته عنها ،قال لي :إنها تخص الرجال.
قبل ذلك لم أكن أكترث لمثل هذا األمر ،حتى

أضحك ،وأنا ألملم ثيابي :ال أعرف والدي ،وال
أعرف أمي ...ال داعي لبقائي إذن في هذا البيت.
سافرت عندما كان والدي خارج البيت ،ودعت

وجدته ذات مرة يقف أمام خزانة غرفة النوم ،وقد أمي مسرعًا.
بدأ يحفر عليها أحرفًا مختلفة .عندما رآني ،توقف

 -ال تطل غيبتك.

فجأة ،نظر إلي كأنه ال يعرفني ،ثم تابع الكتابة.

-ل��ن أع��ود حتى يعود وال��دي إل��ى غرفتك.

اقتربت من الخزانة الخشبية العتيقة ،وسألته :قلت ذلك دون أن أنظر إليها ،وخرجت تالحقني
كلماتها التي كانت تشبه كومة من العصافير:
إالم يشير هذا التاريخ؟ّ
وال��دك ال يعرف إال ال��ك�لام ...لقد أشبعني
لقائي بتلك المرأة التي تشبه شجرة زيتون...أمك.

وع��ودًا وأحالمًا .منذ التقينا أراد أن يحول هذه

-وهذا؟

العجينة ،التي هي أنا ،إلى امرأة حضارية متميزة.

...-

هكذا كان يقول لي ،وكنت أصدقه وأحلم بدنياه

 -وهذا؟

الجميلة .نسيت كل شئ وتبعته .جعلته أغنيتي.

 -يوم زواجنا.

استسلمت له تمامًا ،يلعب بي كيفما يشاء.

 -هذا؟

ه��ذا ه��و وال���دك ،ال يمكن ألح��د أن يغلبه

 يوم ميالد هذا الولد الذي ال أحبه ..وشدني بالكالم .يعيش في الوهم ،يعتقد أنه يمكنه معمن أذني ،وهذه هي حركته المحببة.

أناس يسميهم األبطال الشرفاء  ،أن يدمروا هذا

وقتها أحسست أنني أحبه جدًا ،وبدأ يشغلني الطابع البائس للعالم إلى قطع صغيرة ،ويعيدون
ذلك التاريخ الذي لم يعترف به ،لذلك سألت أمي صياغته كما تشتهي قلوبهم..
عنه ،لكنها تجاهلت األمر.وعندما فتحت باب

تضحك أمي وهي تحكي عن وال��دي الذي

الخزانة ،وأشرت بيدي إلى التاريخ .هزت رأسها ال أعرفه ،وتتابع :أنت ال تعرفه ...ال يستطيع أن
وقالت:
 إنها خربشات والدك...في ذلك الوقت ،أحسست أن أمي لم تعد
تحب والدي.

يفرح .لقد أدخلني في بوتقة الحزن وصهرني بها.
صرت امرأة غريبة عن الرقص،اللباس،النزهات...،
تبكي :ماذا قدم لي؟ حاربت من أجله الدنيا.
تزوجنا بال ع��رس ،ألن��ه ال يحب ه��ذه الطقوس

منذ عودة والدي من السفر لم تهدأ المعارك العفنة.لكنني شعرت اآلن أن الثوب األبيض
بينه وبين أمي ،وال أذكر أنني رأيتهما في حالة ال��ذي تلبسه العروس هو الدنيا بأكملها ،وإذا
انسجام.

تنازلت عنه ،تفقد السعادة كلها ،ومن بعدها تبدأ

ذات يوم الحظ وال��دي أن أشياء جديدة قد تنازالت ال تنتهي.
أضيفت إلى خربشاته ،سألني :هل أنت من فعل

أشعر بالضجر والملل ...هذا هو والدك بكل

ذلك؟ وكان متمنيًا أن أجيبه بالنفي ،لكنني قلت خربشاته ،إياك أن تصبح مثله.
أفكر بما قالته أمي وأشعر أنني أحن لوالدي،

له :ألم تقل لي ،إنها عادة تخص الرجال .ربت على
ً
كتفي ...ضحك ،وقال :لست سهال على ما يبدو وخربشاته .أحلم أن أمي ذهبت إلى غرفة الضيوف
يا ولد.

وأمسكت يده ،وقالت له :عد إلى غرفتك العتيقة

بداية األمر حاوال أال أعرف أن شرخًا يحدث التي نحبها.
بينهما ،كانا يتعمدان أن يصنعا أمامي جوًا من

عشرون يومًا مضت ،أحاول أن أنسى البيت

األلفة والمرح ،لكن سرعان ما فشال .لقد صار والدي ومشاكله ،بال فائدة،و كل يوم يمر يشعرني أن
ينام في غرفة الضيوف متذرعًا أنها أكثر برودة .المأزق الذي يمران به لن ينتهي.
لم أسأل ،ولم أر أنه من المناسب أن أحشر نفسي

والدي غادرنا إلى الخليج ،وبقي هناك ثالث

بينهما .لكنني قلت له :أراك تقترب شيئًا فشيئًا سنوات .أمي قالت :لقد فتح الله أبواب السعادة
ّ
من غرفتي .لم يعلق ،لكنه هددني بعينيه أال أخيرًا ،لكن في األحوال كافة ال يمكن لوالدك أن
استمر بمثل هذا الحديث.

يشق طريقًا يوصل إلى الفرح.

هل تشعرين بالندم ألنك تزوجته .هكذاقلت ألمي :أشعر أنك لم تفرحي لعودته.
ً
 أنت عديم الفهم ...إن ما يحدث ضروري ،كي سألتها منتظرا أن تجيبيني ،لكنها لم ترد ،فقطننتقل إلى مرحلة أفضل .أنت ال تعرفه.

وجهت إلي نظرات أشبه بالطوفان.

في اليوم الرابع والثالثين كان واقفًا ينتظرني
قرب باب الغرفة .هجمت عليه قبلته بعنف.
 هيا ،حضر حقيبتك كي نصل إلى البيتقبل أن يحل الليل.
ً
 ما رأيك بكأس من الشاي أوال؟ ما زلت ب��اردًا ...فتح حقيبتي وراح يلملمثيابي المبعثرة في أرجاء الغرفة.
 والدي ...لن أعود. لقد رجعت إلى غرفة أمك. لن أعود قبل أن تقول لي ماذا يعني ذلكالتاريخ.

انطلقنا .شعرت أنني رفيقه.
 والدي حدثني عن أبطالك الشرفاء. هل لمثلي أبطال؟! إياك أن تسخر مني ذاتيوم .هل فهمت.
-أتمنى أن أكون واحدًا منهم...

ً
هيا انطلق إلى أمك ،وكفاك هزال.وصلنا البيت .لم أشعر أنني مشتاق له.

أخذتني أمي إلى صدرها وبكت :ألم تقل لي إنك
لن تطيل غيبتك؟
تركتها ،وركضت إل��ى غرفة النوم .هناك

 -أي تاريخ؟

بدأ جرحي ينزف عندما رأيت غرفة نوم جديدة.

 -لعلك تتناسى

سقطت من يدي الحقيبة التي كنت ال أزال أحملها

 -اعتقد أن ذلك لم يكن من شروط عودتك...

حتى تلك اللحظة ،وبحثت عن أق��رب كرسي

هيا.

وجلست.
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الغياب
بين الغرابة و
ْ
مر�شدة جاوي�ش
__1
ُ
هاجسكم ْ
أمضي إلى أشجار ِ
ِ
ُ ُ
أمضي و يأخذني الكالم ُ لزهره األول
ْ
أمضي ُلحلم ٍ لم َيزل ْ ..
َ
ينمو على جدران ش ْه َو ِته ..
ُ
لم تكتمل ْ لغتي
أنا اإليقاع ُ في الصلوات ِ ..
و الرايات ِ ..
ّ
والمطر الذي اتسع َ
الشرود ُ عليه ِ
واتسع َ الصدى ..
سيحمل ُ نبض َ
فهل وطني
ِ
أنزفتي
ُ
خرافة َ غيمة ٍ
فيكم..؟
__2
لحرائق ِ َ
المرجان ِ في دمنا
و هاالت ٍ ..
ستعلو بالتعاشق ِ
الغناء ِ ..
و ِ
ما زلت َ إصحاح َ الهوى
َ
الرعوي ِّ في قلبي
و مازلت َ الوطن ْ
ما زلت َ بستان َ الندى
و الماء ُ  ..مابيني
َ
و بينك َ يا حبيبي
بعض ُ آيات ِ
العذوبة ِ و الشجن .. :
__3
األهل ُ ما بيني و مابين الغياب ْ
و دمي يرف ُّ دمي يذوب ُ من الغياب
يا ليتني و الريح ُ
في قلقي توسوس ُ بالعذاب
يا ليتني أعلو ..
إلى قمر ِ اإلياب
ُ
ْ
هم ّلونوا أرق َ الفراق ِ ..
و أبرقوا للزعتر ُ
المشتاق ِ
أن يصحو على ألق ِ الحنين ْ
نارها
هم أيقظو بين الجراح ِ و ِ
عشقي الدفين ..
ُ َّ
يا كوكب َ الروح ِ المخضب ِ بالظنون ..
ُ
هي شهوة ٌ للجمر ِ تأخذني ..
إلى األلم المسافر ِ
في المسافة ِ والجفون ْ ..
يا ذكريات ُ دعي لنا
ظال ً  ..و أطيافا ً على درب الجنونْ
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فتحت جراحات البواطن والظواهر
�أحمد عبد الرحمن جنيدو
ُّ
ْ
أغلقت،
المعابر
كل
ِ
َ
ّ
ْ
المعابر.
حتى دمي مثل
أنت؟
ال تسأليني أين ِ
َّ
ْ
تجاهر.
فإن أوردتي
ُ
َ
ُ
ُّ
المنسي
ووجه ِك
النهار
طلع
ْ
الضياء ْ
مكابر.
لكم
جسد
في
ِ
ِ
ْ
أغامر.
وأنا بأحالمي
ُ
الخيانة داخلي،
نصف
ِ
ُ
َ
ْ
البشائر.
الفضيحة رقبتي قبل
نصف
ِ
ُ
ْ
الوداع،
رسمت تفاصيل
ِ
ُ
على خياالتي نوافذها،
ُ
ْ
ّ
المحاجر.
محطـمًا كندى
سقطت
ُ
ُ
األنين على صالتي شاحبًا،
يقف
ُ
ُ
ْ
خناجر.
دقائقنا
تقف الصالة على
ِ
ً
المجهول
هوى يفضي إلى
دمعي
ِ
َ
أحوال الحظائرْ.
ُّ
كل المعاني مثلنا،
ً
ُ
المضمون،
وتعود فارغة من
ِ
ْ
المناظر.
أجزائها ومن
من
ِ
َ
ْ
ُ
أهملت نصف ّ
قضيـتي،
ّ
المواقد جنتي األولى
وعلى
ِ
َ
َ
ْ
كتبنا شعرها المسلوق،
َ
َ
أيضا خبزها المحروق،
ُ
ْ
َ
ْ
المحابر.
زيف
عادت تسأل النسيان عن ِ
ُّ
كل المواويل التي ّ
مر ْت هنا،
ِ
ٌ
ْ
الحناجر.
بآالف
صوت
ِ
َ
َ
ْ
ْ
السواتر.
شيطان
مادمت
تستمع
ال
ُ
هذي البالد أنا،
بغير األم ِّ تحضنني،
وال أرضى ِ
َ
الحب في ْرقص األساورْ.
وترضعني نشيد ِّ
ِ
ُ
ُ
َ
واألجساد
األلوان
تمازج
إيقاع أغنيتي يجيز
ِ
ِ
اإليحاء،
مرابع
فوق
ِ
ِ
ٌ
واإليقاعُ
ترميز مجاهرْ.
َ
ْ
تركت ضفيرتها،
وصغيرتي
ُ
تموج مع الليالي،
ْ
ْ
الستائر.
بأسرار
أشعلت قلبي
ِ
َ
ْ
سواقيهم،
ْبع ُت الحقيقة في
َ
النخاسة،
وأرصفة
ِ
ْ
كم تساوي؟
ّإنها ٌ
رقم،
ـ ْ
لفافة
بنص ِف
ٍ
ْ
نتاجر.
وكفى
ْ
َ
ّ
الحقيقة قد تعرى داخلي،
بعد
ِ
ْ
أفاخر.؟!
عجبًا لماذا ال
ُ َْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُّ
َ
تعب المسافر،ظهره المحني يسأل ِحمله..
َ
مازلت فوق مصيبتي؟!
المشاوير التي فيها ْ
َ
َ
تناور.
رغم
َ
مازلت فوقي جالسًا،
ُ ْ َ
بأن تزول،
َآن األوان

ْ
ْ
تظاهر.
وأن
ْ ْ
أشعل ُت ْلم َس أصابعي،
َ
سواك حبيبتي،
لم يبق لي أرضًا
ِ
ُ
عشتار ْ
َ
ُ
ُ
األوطان،
تهاجر
ماتت والفصول
ْ
هل ّ
يغادر.؟!
حبي
ً
الم ُ
َج َر َح ُ
دان سواحال فوضى،
ُ
ٌ
تحاصر مركبي،
وأسرار
وأميرتي بنقائها ْ
ْ
تعاشر.
نامت
ُ
ِّ
غريب ُ
ُّ
ٌ
اإليحاء،
المنسي لمسة
وجه ِك
إني
ِ
تعبر ثورتي،وأنا ْ
ُ
أقامر.
ْ
فخسر ُت أحصنتي،
ٌ
ّ
وجدي فارغ،
َّ ُ
ُ
المسلوب أضحى سالفًا،
عكاز ُه
ْ
مهاجر.
أضحى
فصالن من بؤسي،
ِ
ُ
ُ
بلونها،
ستكتمل
الرسوم ِ
ّ ُ
والمسرحية تنتهي،
َ
َ
ُ
ُ
السماء تبارك األرض الجريحة،
حين
ُّ
كل المقابرْ.
تستوي
عفوًا ُّ
أحب ِك،
ُ
األحالم في ْ
َ
البداية،
خي ِط
أرسم
ِ
ْ
ُ
األنسام من ْ
َ
السرائر.
عم ِق
أحلم
عذرًا ُّ
أحب ِك،
ِّ
ُ
َ
األبواب من كف الصغير ِة،
أفتح
قد ُّ
ْيشع ُ
نهارها،
ْ
البشائر).
بغد
(توحي لنا ِ
عفوًا ّ
أنت فاتنتي،
أحبك ِ
ْ
و ُ
الدفاتر.
بفم
آخر ٍ
رغبة ِ
ُ
ُ
المسموع،
بوحي بليلي صوتك
ينذر ْأن َ
ْ
ُ
المنابر.
أعود إلى
َ
كي َ
أفتح التاريخ،
ُ
ُ
الظلمات،
شمسنا
تدخل
ِ
َ
سوف أرى جمالك مشبعًا بالروح ِ
مشدودًا ْ
مؤازر.
ُ
ْ
البريئة أغ ْ
ُ
لقت دربي،
يد ِك
َ
ُ
مسيرنا؟
فأين
َ
الوصول،
بعد
ِ
ُّ
ْ
شيء َ
خاسر.
صار
وكل
ٍ
ٌ
ُ
ُ
فم ِك الجميل هداية،
ْ
ُ
ٌ
أسراب،
األنوار
في ثغ ِر ِك
ُّ
ُ
تحتاج قطعانًا وداشرْ.
حديقة
و كل
ٍ
َ َّ
ُ
وجود ِه..
اإلنسان جل
يسلب
من
ِ
أنت ِالتي فتحتْ
جراحات البواطن والظواهرْ.
ِ
ِ
ّ
البعيد بأننا
قولي على المأل
ِ
َ
َ
ٌ
يخافون الصراخ،
قوم
وليس فينا ٌ
َ
واحد،
َ
ُ
ْ
األظافر.
إيمان
يحتاج
َ
ْ
الحديد حقوق ُه..
بيد
ِ
من ْلم ينلِ ..
ُ
سيكون ْ
كافر.
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المور األصفر

نفحات من رماد الطفولة
كنعان بليج

يو�سف الأبطح
تداخلت األمور في بعضها ،لم يعد بمقدوره تمييز األشياء على حقيقتها ،كل ما
حوله تحول إلى شيء آخر ،شيء حمل أداة موت يدافع بها عن الموت ذاته ،أنحل عقد
السماء فجأة ،هامت الكواكب واألجرام فيها على غير هدى ،كل جرم اتخذ لنفسه المدار
الذي أراده ال مباليًا بتركيبة الكون كله ،الشمس تعرت خلعت جلبابها رمت به وبما عندها
من جمر في وجه النهار.
األرض والسماء والجدران واألبواب والنوافذ الموصدة ،أمسك بها مور أصفر قاتل
بلون اإلقياء ،قادم من الصحراء ،حملته ريح هيف في غفلة عقول أطفأ الحقد نورها.
دوي االنفجارات وأصوات أزيز الرصاص المنوع لم ينقطع لليوم الثالث على التوالي،
يزرع الرعب في صدور الكبار قبل الصغار ،العجوز يزداد صالبة في تعنته ورفضه الخروج
من البيت والحي إلى حين ،ريثما تنتهي األمور في المعارك الدائرة حولهم ،ال يعرفون
حقيقة ما يدور في خلده ،تعرض قبلها مرتين وبالتواريخ ذاتها تجرأ االبن األكبر في
محادثته باإلنابه عن الجميع بعد أن شعر ببدء تراجعه.
 أبي أرجوك ،لم يبق غيرنا بالحي كله ،الرعب سكن عيون الصغار ،البد من الرحيلً
اتقاء للشر.
ً
استدار العجوز يحدق في وجه ابنه بعيون أحداقها براكين على وشك االنفجار قائال:
 اسمع يا بني ،من هذا البيت بهذه الطريقة وهذه الظروف لن أخرج اال جثة هامدة،خرجت في الماضي من بيتي في بالدي قبل أربع وستين سنة ،ولم أستطع العودة إليه
إلى اآلن.
فقدته وفقدت معه الوطن والشرف والكرامة ،وعشت في المخيمات ولم أزل ،لن
أكررها مادام في صدري قلب ينبض ،الحصاة في مكانها صخرة ،أفهمت؟
 أبي اآلن ال مجال للمواقف الوطنية ،إنه الموت ،يحاصرنا من كل الجهات. وإن يكن يبقى لنا اثنتان ال يقدر على إغالقهما السماء واألرض ،الروح لبارئها،واألرض تحضن الجسد ،خذ أمك وأخوتك وأوالدك وما تريد ،واتركني هنا أتفاهم مع
إبليس.
كانت تلك كلماته األخيرة ألسرته وأوالده وأحفاده قبل مغادرتهم البيت بحثًا عن
مكان آمن في غابات التهمتها نيران جامحة ،ما أكثر من ذكاها؛ شبت تلتهم الجمال
والحضارة تحيلها إلى رماد خدمة لشيطان أزرق.
أصوات االنفجارات القريبة والبعيدة مستمر ،رشقات رصاص من هنا وهناك ال
تعرف هدفها ،تحسبها أحيانًا خلف الباب أو عند النافذة التي يطل الكون من خاللها
على من بقي حيًا من أهل هذا البيت وبيوت الحي والزقاق كله.
على حيد صغير لطرف النافذة المقابلة لنافذة العجوز عش يمامه ،لم تحضر األم
ليومين إلطعام فراخها ،البد أصابها مكروه ،شمعة الجيران وأصص الورود على شرفتهم،
أمسك بها المور القاتل يفتك بها ،الشمعة والورود تحتضر ،فراخ اليمامة على وشك
النفوق.
سعت الثمانون التي أدركها إلحباطه ،وثنيه لما عزم عليه ،يساندها عياء المفاصل
والضغط والسكر من ناحية ،ومن الناحية األخرى أزيز الرصاص المتناوح ودوي القذائف
المنوعة.
أخرج السلم الخشبي الكبير من باب البيت بمقارعة جره عبر الزقاق إلى الجانب اآلخر
من الحارة؛ حيث فراخ اليمامة الفزعة على جوعها وعطشها منه ومن الموت القادم معه،
صعد السلم برشاقة الشباب ،أمسك بالفراخ دسها في عبه وأسرع بالهبوط والعودة بها
إلى البيت من دون السلم ،وضع الفراخ تحت مصفاة كبيرة؛ وعلى الموقد بيضة يسلقها
إلطعام الفراخ.
أعاد السلم إلى مكانه يفكر بطريقة الطعامهما صفار البيضة المسلوقة مذابًا بالماء،
كما سمعها من أحد المهووسين بتربية الطيور غالية األثمان.
أذاب جزءًا من صفار البيضة ،ومأل حقنة من دون الرأس المعدني بالسائل ،أمسك
بأحد الفراخ يجبره على فتح منقاره ،دس طرف الحقنة ،فيه وضغط يفرغ بعضًا مما بها
في معدته كما تفعل األم ،أتبعها بثانية وثالثة حتى امتألت حوصلته ،كرر العملية مع
الفرخ الثاني ،وغطاهما بالمصفاة بعد وضع صحيفة قديمة تحتهما وتركهما يرقدان
بأمان.
يراقبهما بين آونة وأخرى ،كرر العملية في المساء سعيدًا بنتائجها ،ما دفعه لصنع
عش لهما في سلة قديمة علقها عند النافذة لتراهما األم أن ما زالت في قيد الحياة.
غابت شمس اليوم الثالث ولم تغب الشمعة وأصص الورد عن رأسه ،رشقات متباعدة
تحمل الموت لكل ما يتحرك على األرض ،المسافة بين النافذة وشرفة جيرانه أفقيًا
تقارب العشرين مترًا ،وفي المسطحات تزيد على الثالثين من مكان وجود صنبور الماء
في المطبخ إليها ،نربيش البيت طوله عشرة أمتار ،على السطح بقية من النربيش القديم
تقارب األربعة أمتار ،اشتد وطيس التراشق ،رشقات من أسلحة جديدة لم تآلفها أذناه،
خمسة عشر مترًا للوصول إلى نبتة الشمعة واألصص ،السلم أربعة أمتار يلغي مترين
في المسطح ،بقي أربعة أمتار يمكن تجاوزها إن تغاضت أسالك التيار الكهربائي
المعراة عن قسوتها وخطورتها ،الفراخ تحرك أجنحتها في السلة ،أحضر قطعة النربيش
عن السطح ،وصلها باألخرى بإتقان ،دس مبسم النرجيلة بطرف النربيش ليزيد من قوة
اندفاع الماء ،وأحكم ربطه بطرف عصا طويلة.
ً
ثبتها بأعلى السلم وعاد إلى البيت مهروال يفتح الصنبور.
صعد السلم ال يسمع من كل ما حوله غير خرير الماء وسقوطه على أوراق الشمعة،
يغسلها ومعها أصص الورود ،يطرد عنها المور القاتل القادم من صحراء قريبة ،بعيدة
ال تعرف غير الموت في الحياة.

نشيج القذى

ً
تنهض أمي مخلفة وراءها
قطيعًا مذعورًا لرنين خطواتها
تطحن بين رموشها
نعاسًا عاريًا كأسماك
تقفز للهواء فزعًا من فخاخ صياد أرعن
هي ذي أمي
ً
أم اثني عشر طفال
أخطؤأوا الزمن كصدفة
فراحوا يأكلون خمائل طفولتهم.
إنها أمي..
أم الصبيان والبنات
والدجاج والعجول
السماء البحر والترحال...
أم كل هذه الحرائق
الخامدة في عيون الدهشة
قلبها غيمة عجين
يداها خشنتان كجرش الطاحون المنفي
ببالد العناكب
وأوطان تفرد سواد جدائلها
ً
دروبًا مليئة بثكنات القمل
يا لـ..أمي

حجل
ونمضي أسراب
ٍ

يا للعبق المتطاير من بين أصابع قدميك

متهم بلعق أثداء شمس الظهيرة

المحشوتين في فردة حذاء بالستيكي
ببرار داكنة
يعج ٍ

ٌ
ٌ
بين النوم واليقظة نعش طويل

ونساء لهن ذيول العقارب
ٍ

آلالف البشر

أم اثني عشرة قمرًا
أرتال ألسنة تدلت عناقيد عنب
تلفظ أسماءها
قبل أن تهجع لذلك اللحاف المرقع
كجسد عاهر ٍة تحتفل بنقوش الفضيحة
في شقوق شهوتها
وتصهل مثل الكوليرا

تحمله أكتاف متهدلة
يعبرون النهر المتاخم لضفاف الغربة
وينتشرون كخبر عاجل
أعود إلى البيت
وقرص الشمس يهيم بوجهه
يكاد يعانق خد األفق

ٌ
صغار..حبات ندى

كعاشق يتوارى خلف لهاثه

نهجم على السفرة

ووحدها أمي

كالجراد في سنوات المحل
ً
ٌ
غجر نتجشأ خيمًا بالية

تجلس القرفصاء
عند عتبات سنوات هرمة

أصابعنا الملوثة بدم العصافير

لها أجنحة

نحشرها في مؤخراتنا

لثور مذبوح.
كقرون
ٍ
ٍ
خرافية ٍ
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شفافية

أمتي والتبر

رانيا جمال الدين

م�صطفى عكرمة
ففي دماء الضحايا بت موؤودا

هناك ...
َ
الحلم
جوار
ِ
ُ
تنتقي حزنًا يليق بك
َ َّ
ُ
حصار الليل
تقاسم ُه
ُ
حنطة يديه
وتخجل من
ِ
قيد األلم
تبقى على ِ

أدنى سرور بعيد َ
جاء مصفودا
ٍ
ٍ

بالبنفسج
تدلي
ِ
شهادتك األخيرة

َ
وعدت يا عيد لكن لم تكن عيدا
		

وكيف نلقاك عيدًا حين أمتنا
		

تعيش أيامك الحمراء تنهيدا

وكيف نلقاك عيدًا والصغار بال
		

الرعب من حولهم يقتات فرحتهم
		

َ
بعد أن أطلقوا الرمل

وأوجه األهل تبدو حولهم سودا

كبرياء النار
على
ِ

حامل فرحًا
فكيف صرت لهم من
ٍ
		

...

حروب تزيد العيش تعقيدا
إلى
ٍ

هناك للحزن ٌ
وجه آخر
ِ
محتشم  ...مستترٌ
ٌ

نزداد منهم لما نخشاه تهديدا!

الرماد ...
بين
ِ
َ
َ
الوقت واإلهمال
كقمر يرفع
ٍ
ِّ
عن حب البنفسج ...
ٌ
َّ
للحزن رغبة في الضحك
ِ
َ
ُ
قلبك
حين تعود على
أنقاض ِ
ِ

وكيف نلقاك واألشرار ما فتئوا
		

***
ً
ألست يا عيد بين الناس مرحمة
أما عهدنا بك اإليثار والجودا!

		

يا عيد عفوك ..قل للقاتلين :كفى
		

ألم يئن أن ترى للقتل ترشيدا؟!

وعيدنا الحق أن نلقاك مبتسمًا

إني أعيذك أن ترضى بمن ظلموا
		
وخالفوا كل ما قد كان معهودا
		
آت فموعدنا
وما نرجي لهم ٍ
تعسًا لمن لم يهب للعيد حرمته
لما تزيل من القوم الرعاديدا
		
وزاد أطفاله حزنًا وتشريدًا
		
فتن
لوال الرعاديد وما شاؤوه من ٍ
تعس لمن يا عيد ما احترموا
وألف
ٍ
لما رأيت بنا خلفًا تبديدا
		
بيوم كان منشودا
		
حلم الصغار ٍ
فالله بالنصر بعد الصبر واعدنا
***
ويومها لن ترى في القوم تنكيدا
		
ضغن
يا عيد عفوك ما عاتبت من
ٍ
***
فأنت من خصك الرحمن تمجيدا
		
تزيد أطفالنا أمنًا وتعييدا

لكن من وأدوا أفراح أمتنا
		

فتنة عظمت
إن عاش قومي ليالي
ٍ

ما غيرهم كان لي بالعتب مقصودا 		

َّ
فال تلم أوجهًا حل الشقاء بها

لسوف تغدو نعيمًا ليس محدودا

هيهات يا عيد إال أن تشاهدنا

حتى لتحسب منها كان مولودا
		
		
ألم
وال تلمني فما عتبي سوى ٍ
فالصهر يعطي نفيس التبر قيمته

نزداد رغم الردى حبًا وتوحيدا
ً
وكلما زيد صهرًا قيمة زيدا

أصبحت منه لما عانيت مفؤودا
		
		
بخطب سوف نعبره
وال تبال
ٍ
والصبر من أمتي كانت خصائصه
شم األنوف ـ كما ترضى ـ صناديدا
		
كالهما سوف يبقى الدهر محمودا
		
وال تبال إذا ساءتك حالتنا
***
فالخطب قد زادنا للثأر تجديدا
		
الشام يا عيد عين الله تحرسها
ووجهك الحلو لم يبرح بناظرتي
فظل أمجادها مازال ممدودا
		
بشرى تحيل ثواني عمرنا عيدا
		
ً
والشام درة قومي وهي رائدة
ٌ
خطوب لم نذل لها
فكم دهتنا
يزيدها الله عبر الدهر تأييدا
		
ومن رمانا بها قد عاد منكودا
		
ً
ٌ
جند من الله تحمي مجدها ولها
فالبؤس بأسًا غدا ،والخوف تضحية
ِّ
يبقى لواء أعز النصر معقودا
		
وقهر أنفاسنا أمسى أناشيدا
		

ذات مساء.
َّ
تدعي حلمًا...
فرحًا مزيفًا

َ
النهر واألشجار
تتحاشى جدل
ِ
وتنأى ٍّ
وديع
بحب
ٍ
بعيدًا عن مطر ُّ
دفة
الص ِ
ِ
وضجر َّ
الرغبات ...
ِ

ووجهك
بين حزني
ِ
ُ
حلم
غبار ٍ
ُ
ومنطق امرأ ٍة من حنين
ُ
َ
الزهر يتيمًا
فما الذي يجعل
مشهد القدر
على
ِ
ُ
ينتظر ...
النظرات والعبراتُ
ُ
ُ
تهزمه
َ
الصمت مرًا
فيحتسي
ُ
بالشمس
ويغتسل
ِ

شرفة العشرين
هناك على
ِ
طوال الخريف .
هناك ...
َ
الحلم
جوار
ِ
ُ
تنتقي حزنًا يليق بك
َ َّ
ُ
حصار الليل
تقاسم ُه
ُ
حنطة يديه
وتخجل من
ِ
قيد األلم
تبقى على ِ
بالبنفسج
تدلي
ِ
ً
ً
شهادة أخيرة

َ
بعد أن أطلقوا الرمل

كبرياء النار.
على
ِ

17

18
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وفاجأني

قصيدتان

ال�شاعر :فريدون م�شريي

زقاق  /كوچه
دونك مررت بذاك الزقاق
ضوء قمر كاشف  ،من
ِ
عنك
بحثًا
تحدق
بدني أصبح كله عينًا
ِ
للقياك مفعم ومملوء بكأس وجودي
وشوقي
ِ
ذكراك في مخابئ الروح،
تألأل ورد
ِ
ُ
مئة من الذكريات
ابتسم بستان ٍ
والتوى ُ
مئة من الذكريات:
عطر ٍ
ً
ُ
تذكرت ..ليلة ..مررنا بذاك الزقاق معًا
فتحنا قلوبنا في تلك الخلوة ..تجولنا برغبة
جلسنا لساعات على ضفة ذلك الغدير

ترجمة :براء اجلمعة
�شفة البحر

نسيم ٌ
ٌ
وماء ولحن
انكسار أنين الموج على الصخور
ألدى البحر ٌ
قلب يعرف،
كم في هذا القلب الضنك من طوفان؟!

ٌ
ٌ
وتأرجح في موسيقى الماء
حرارة
أين اختفت هذه الروح الفاقدة للنور
صعودها :نواة الشوق ،هيجان طائر
هبوطها :الحزن
صمتها :الموت و الغدير

كل أسرار العالم في عينيك السوداويين انسكبت
أنا ..الجميع  ،زائلون من نظرتك

ُ
أودعت صدري لحضن الجبل
ُ
غريق دهشة الغابات الكثيفة.
استلقى غروب غابتي،
إلى غابات ال ينتهي حزنها !

سماء صافية  ،وليل هادئ
حظ مبتسم  ،ووقت أليف
سنبلة القمر تساقطت في الماء
ُ
يد ترتفع إلى ضوء القمر
غصون ٍ
ٌ
وصحراء ٌ
ٌ
وورد وحجر
ليل
جميعهم أحبوا لحن الدجى

شفة البحر،
رفرف ورد الشمس،
طوى وجرف
كل موج عائم طافح بالدم
إلى مراده..
أنا دوامة اليقين البارد

ُ
قلت لي:
أنك ِ
تذكرت ِ
( احذر هذا الحب !
تأمل هذا الماء للحظة ،
الماء  ،مرآة عبور العاشقين ،
َ
اليوم نظرتك الواحدة تلو األخرى حيرى
ليكن ً
غدا  ،قلبك مع اآلخرين !
سافر من هذه المدينة لفترة  ،لكي تنسى ! )

ِّ
أيها الطائر ،غني
خمرة الغابة البعيدة،
يسيل من صوتك السرور والنور،
قفص ضيق ،وقلب ضنك،
لدي آالف األنغام تشبهك
مفعمة الهيجان

دولة العبا�س

وفاجأني ..من حيث أدري ..وال أدري
وصارحني بالحب ،فاحترت في أمري
وفاجأني ..ما كنت أدري ..بأنه..
َ
تر
سيسمعني ،أنشودة الشفع والو ِ
وكم كنت أنوي أن أقول له أنا..
أحبك ،لكن راح يمنعني كبري!!..
***
دخلت إلى عينيه أستطلع ..المدى
فما عدت من عينيه إال إلى األسر!!..
أتوق إلى لقياه توقي إلى الندى
وتوقي إلى عطر المواسم والزهر..

ُ
لك ( :ال أعرف الحذر من الحب !
قلت ِ
ال أستطيع السفر من جنبك ،
ال أستطيع !
ً
منذ اليوم ..األول انتفض قلبي حبًا وأمال بك
كحمامة حطت على شفة سطحك
ضربتني حجرًا  ،لم أجفل  ،لم أنفر ) ..
ُ
قلت أيضًا ( :أنت صيادة وأنا غزال البرية
ُ
حتى أفنى سأبقى أبحث ..وأبحث عنك
ال أعرف الحذر من الحب  ،ال أستطيع !)
انسكب ٌ
دمع من الغصن
عزف طائر المساء أنينًا ورحل
ارتعش الدمع في عينيك
لحبك
ابتسم القمر
ِ
ُ
تذكرت  ،ما سمعت بعدها جوابًا منك
ْ
وصلت قدمي لثوب الحزن
َ
لم أجفل  ،لم أدعك
ُ
غرقت في ظلمة الحزن
وليال أخرى أيضًا
تلك الليلة
ٍ
لم تتعقبي أي خبر لذلك العاشق المتألم
عبرت من تلك الزقاق
لعلك أيضًا ِ
من دونك  ،لكن بأي حال ُ
عبرت ذاك الزقاق
ِ
ٍ

شفة البحر،
زئير الموج الهائل،
تغلغل الليل القاسي في الريح الرطبة
نظرة القمر ،إلى تلك الغيوم المظلمة
سقطت نظرة القمر على التراب
ُ
خاطر الماء مشوش
الليلة
ما هذه الدرب التي تسلكها
تلك الروح الفاقدة النور !
مطر السواحل ،ماذا يعرف !
ليل مظلم ،وخوف موج ،ودوامة ماء هائلة
شفة البحر،
ٌ
ليل مفعم بالضوضاء،
الحذر ..الحذر :..هياج األمواج
في ذاك الطوفان
ضاعت مئات الصيحات
َ
ماذا ن َج َم عن ويل طائر الحق؟!
ٌ
قنديل بعيد،
في ساحل وسيع،
أنا والبحر ،شريكا ٍّ
سر غير نائم
طوال الليل،
حكى البحر قصة مع القمر
واه كالمي،..
ٌ
كالم لم يقل !

حملت له الود الجميل معطرًا..
بعربون إعجابي الموشح بالعطر..
وسرنا معًا ..والدرب نشوان مثلنا..
تهدهدنا في الدرب أرجوحة السحر..
ُ
نسيت به خوفي وقهري وغربتي
ُ
وأسلمت أوتاري لقيثارة الشعر..
نسيت به أمسي ويومي وما انطوي
من العمر من حلو الزمان ومن ُم ِّر..
ولم أدر إال والحنين يغلني..
إليه ..كما غل العبير إلى الزهر..
ُ
رأيت به شمسًا من الفكر والحجى..
ُ
وشمت به إطاللة النجم والبدر..
***
وددت لو أن العمر في ميعة الصبا..
نضر..
ألهدي الذي أهواه من
موسم ٍ
ٍ
ولكنني والعمر يذوي اخضراره..
ُ
ْ
ولم يبق إال بعض أوراقه الخض ِر
ً
أعود إلى ما كان عهدي بعيدة
عن الحب والنار األكولة والجمر..
***
َ
تأخرت بي ..يا موسم العطر والندى
تأخرت بي والله يا ليلة القدر
ِ
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في بيت الليل
منري حممد خلف
ّ
في بيت الليل نغني،
نعلي شأن اإليقاع
ونمأل أمتعة القلب
بخضرة عيني معناك
األبهى من حور العين،
ونركض
خلف فراش الضوء النابت
ريش يمتد
في
ٍ
كصوت الفجر الهاطل
فوق سفوح يديك..
..ونشعر أن األرض ارتفعت
قاب سماء
واضحة الرغبة والتأويل،
تبارك فيك طلوع البسمة
ُ
من بين خزامى
يرعش ناعسه
حرف
في أنبل ٍ
ينهض في شفتيك..
..ونركض حتى..
لن تجد األقدام سريرًا
يحفظ نكهة سندسها قبل الليلة
غيوم
مثل
ٍ
وجدت فرحتها الكبرى
إذ صارت متكأ
لقدوم يحرس شمع تبتلها
ٍ
خلخال
في رقصة
ٍ
ينأى عن دنياه األخرى
في أدنى قدميك،
...وأرفض أن أنعس
كي أتملى قمصان الشهوة
وهي تزيح
الخوف الواضح
عن كتفين من المرمر،
أسند هذا القلب
على بعض اللغة الممنوعة
في كراس العدم الجاهز
للقنص األزرق،
هل هذا الضوء الطالع
من كتفيك
شذا عطر الجسد المسفوح
على خارطة الكون؟
أم األلوان اعترفت
حين رأتك
األلواح المرقومة

فوق حدود الدنيا..
اعترفت بالخطأ المتسرب
بين شقوق العتمة
يوم تعرى القمر،
واندلق اللحن بكف الفنان
وساح على األرض الوتر،
جئت اآلن
أللمس كفيك
نهضت
ألعرف إن كنت
على قيد العمر
أزاول في مدرسة الكشف
حرير الفكرة والتأويل،
جلست
أنادي الدنيا
يا دنيا!
فلتفتح أبوابك
إني الطفل األعمى
واألبكم
أعلم أني أحلم
كي أنقذ أحالمي،
يتجعد ظل األمس
أمسد حاضره المخنوق،
ألملم أصواتي،
وأجرب أن أبكي عني،
أترك خلفي
أعباء القادم
من أيام المحنة والمنحة،
أمشي
ويرافقني هامشي المملوء
بظلي األعمى،
أجلس قرب الليل
أسائله عني
عن زرقة عصفورين
تمرغ رقص بهائهما
من فرط جراح األمس
بألوان األسئلة الظمأى
لحريق
يغرق أوراق الليل.
..أيا ليل
أهريقت كل سفائنك.
الصح يكيد لك اآلن
فال تخرج من بيتك
ال تأبه بخسارة
من يسكن
في مرآة جروحي،

ً
وانتظر اآلتين قليال
كن مثلي
بل خالفني
واسلك دربًا
ال يشبه غيرك،
إنك إن لم تدرك نفسك
تنفر من قبضتك
الغزالن الذهبية
ال تركن إال في بيت محبيك
اشرب
واشرب
ففداك األلوان
وكل مصابيح الدنيا
فأنا
يا من تسمعني
أو ال تسمعني
أخرج من بيت الليل
ليل أليل
إلى ٍ
غياب
من أي
ٍ
تدركه الذكرى،
ضرير
وكأي
ٍ
امنحني فرصة أن أغرق
في صوتك
أمأل كل مداراتي

بنجوم خشوعك،
من هذا القاع
المتلون باألبيض
أمسك أسودي الناشز،
أقنع أرعنه
سهم
وأواري سوءة
ٍ
فر من الفعل الناقص
فر غريبًا
أقداح
من عثرة
ٍ
لم تتقن نظرتها المخبوءة
في جرن القلب،
في ّ
أهدهدها أن هزي ّ
إلي
بجذع الفكرة
علي ألتقط اآليات
ألنجز في غفلة ذكراي
حريق مراياي
وأتلف أوراق الرغبة،
في بيت الليل نغني
هل قلت :نغني؟
هل قلت كالمًا؟
شيئًا..؟
ينبئ
عما يحدث
في بيت الليل؟
***
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ماذا بعد

طعمك

نذير العظمة

توفيق حممد �أحمد

طعمك أحلى الطعوم
ِ
يدوم أو ال يدوم
		
ٌ
		
هاجني هذا الفضاء 		
أو فراغًا أو هباء
أو مقرًا واحتواء 		
مغمس بالشذى
َّ
ً
مقص ُب بالكروم
		
إذ رأيت الليل بدرًا
كلما عانقت طيفًا
إن مددنا الحب حبال
نجمة
يحط من
ٍ
		
أبتغي حلو اللقاء
فاض من نور وضاء 		
نقتفي حد السماء
		
تحط فوق النجوم
		
ٌ
كنت أرقبه لعلي
شيء سرمدي
هب
تسقط الغيمات غيثًا
تجاوز المنتهى
ّ
ٌ
ّ
		
وسل حد التخوم 		
قوة جاءت خفاء
منه أستجدي العزاء 		
بابتهاج وارتواء
		
ٍ
َّ
وغل في المشتهى
ً
ًا
ر
عم
نشقى
إنا
حيث
تقتل اإلنسان فينا
إن جعلنا العلم فعال
صحوًا وراء الغيوم
		
األقوياء
يطغى
ثم
		
ثقافات هراء
من
		
نجعل الطين ارتقاء
		
ٍ
فالقلب أرجوحة
تطير خلف الهموم
		
حيث إنا عشنا عطشى
قتل
إننا بالعفو نسمو
يا أبي تاريخ ٍ
يا عطر ملء الدنى
		
وألفينافي مألى ماء 		
الموسيقا والغناء
واحتطام واهتراء 		
يرف حولي يحوم
		
عن أبي ناداني يومًا
لست أدري هل ألنا
إن في األلحان وجدًا
يمأل بالي سنا
وبالرؤى والرسوم 		
ظالم وابتالء
من
هل أصابك من عناء 		
		
يجعل الدنيا احتفاء
		
ٍ
ُ
َ
يا لوز ملء المنى
ضلوعي
أبتي
يا
قلت
صحار
من
ألنا
أم
ترقص األحياء جذلى
ٍ
ّزي َ
نت أرض العلوم
		
		
حل فكر من خواء
حين تسألني اكتواء 		
رقصة تحيي الرجاء
		
َّ
خليت سر الهوى
ُي ْزري ِّ
قلت يا أبتي غريب
أم ألنا قد صمتنا
***
بسر الجسوم
		
ْ
طويت ظلم المدى
انتماء
والغريب بال
		
مثل صمت المومياء
		
يا أخي يا ابن أرضي
ثغر رحوم
		
بصبح ٍ
مذ ُق ُ
ٌ
أعظم األشياء قهرًا
عهر
تلت والدماء
		
أم ألنا ناس ٍ
بسمة
فيا ضحى
ٍ
ُ
ّ
غنيت ..والليل بوم 		
أم ألنا أغبياء
أن نعيش بال انتماء		
سواق
في أراضينا
		
ٍ
لنكهة جنحتني
ٍ
كيف أشعر بانتمائي
كيف نشقى كيف نحيا
فاعتلى الصوت وناء
		
فوق العدى والخصوم
		
إن طغى في األرض داء
		
كيف نرضى االنحناء
		
بعد قتلي ماذا تنوي
أنام في الريش آنًا
ً
غربتي شلت كياني
بائد من عاش ذال
هل تتبعت النداء؟!
		
وفي الثريا أقوم
		
يخطفني ضوءها
		
بانحطاط وانزواء
أشعلت فيه الدماء 		
أيك
هل سجدت بظل ٍ
إلى بالد الكروم
ٌ
ٌ
وانكسار
فدخان
بائد من أحنى ظهرًا
هل تيممت بماء؟!
		
ُ
يا لوز يا لوزنا
ٌ
واقتتال وارتماء
		
بانطواء وانكفاء
		
هل سمعت الطير يشدو
ٍ
متى قطاف الطعوم
		
ٌ
فكم أصلي له
وأناس قالوا إنا
بائد من أعلى سيفًا
صادحًا ُيزهي البقاء؟!
		
يا حلوتي ..كم أصوم!!..
ّ
نحن أو حل الفناء
		
فوق رأس األنقياء
		
***
منذ أن كنت صغيرًا

لم تجد في األرض ركنًا

نحن نجعله ائتالقًا

ما رأوا الكون اختالفًا

بائد من قال غبنًا

من ستقتل بعد قتلي

		

وانجذابًا واصطفاء

فاستباحوا ما أباحوا
		

حس أو حياء
دون
		
ٍ

غربتي من دمع أمي
		

من شقاء األبرياء

		

ّ
بعد أن مل الرجاء 		

سرت والدنيا هباء

ً
حرة تبغي العطاء

		

واستحال النور ماء
		

باختالف وانتقاء
ٍ

ً
قتل عش جميال
دون ٍ
ثم غطاء العماء

والعماء بفعل عقل
		

أتراك األشياء تترى

هكذا الكون تجلى

واستحال النور طينًا

غربتي من حيث إني
		

ْ
ٌ
وانطفاء
واندثار

نور خلقنا
نحن من ٍ

غربتي من دمع كهل
		

طين وماء
		
نحن من ٍ
ٌ
حيث في الطين اعتالل

		

غير نفسك في العراء؟!

		

بغي وافتراء
دون ٍ

حقد
وتفكر دون ٍ
فيه خلق واهتداء

		

إن في القتل انتهاء
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َر ْي ُ
حانة المدى
عبدو �سليمان اخلالد

ُ
ّ
والن ُ
الشرائف
فوس
ألهليك طوبى،
ِ
ِ

ُ
ُ
الجراح ّ
واعف
لعينيك
وك ْرمى
الر ِ
ِ
وللمجد ما أبليتّ ،
والد ُ
هر شاهد
ِ
ِ
ّ ُ
عاكف
وللك ْبر ما
أسريت ،والليل ِ
ِ
ِ
َ
ُ ُّ
ل َع ْم ُر ِك ،ما في األرض دار تعزني
ّ
وآلف
ام ،لي فيها نسيب ِ
سوى الش ِ
***
ُ
وح ُّبه
بالدي جمال الله فيها ِ
مخالف
فال كان منها آبق أو ِ
عليها جالل الوحي أرخى جناحه
ّ
وائف
وكان سالمًا ،باركته الط ِ
ّ
َ
ّ
فلله ما أغلى الش َآم وأهلها!
َ ٌ
ّ
جارف
لهم في دمي غمر من الحب ِ
ُ
ترعرعت محسودًا عليها ،ونعمتي
والئي الذي ما ّ
سفاسف
فت منه
ِ
ٌ
وفي مثلها روح الوفاء عقيدة
َح َص ٌ
العواصف
ان ،ولو حامت عليها
ِ
َكل ُ
فت بها ّ
صبًا ،ولست بغيرها
ِ
ُ
ْ
ّ
وارف
شغوفًا ،ولكن ِحضنها الرحب ِ
إذا غبت عنها راعني البعد ،واغتلى
ّ
عاصف
على مهجتي صوت من الشوق ِ
َ
أبات ّ
همومها
خليًا ،بيد ّأن
طائف
يبات لها بين الهواجع ِ
***
ّ
ُ
ُ
لعمر ِك؛ إن الش َام ريحانة المدى
إذا عبقت ّ
العواطف
شبت إليها
ِ
ُتلملم رؤيا ْأص ّ
غري قصائدًا
تشي بهمومي ،والوعود خواطف

تداعيات الرجوع إلى الوراء
حممد خالد اخل�ضر

ً
ْ
قامة ّ
شم َاء يسمو بها العلى
بدت
ّ
وطارف
يحف بها مجد تليد ِ
َ ّ
ّ َ
مطرفة األعطاف شامخة الذرى
والمطارف
الحلى
على مثلها تغلو ِ
ِ
ّ
النجمة الزهراء يشتاقها ُّ
السرى
هي
زاحف
لها نور إصباح على الليل ِ
ّ
ٌ
لها كل شبر في العروبة مربض
ّ
مشارف
وفي كل قطر من ُعالها
ِ
ٌ
ّ
ُ
وفي كل عصر قفزة ،ال تفوتها
ُ
خالئف
إلى المجد،
واألخيار فيها ِ
ً
ّ
أبى الله إال أن تكون كنانة
خائف
عان( ،)1ويأمن ِ
يلوذ بها ٍ
إذا عزفت لحن الشهيد أجابها
َُْ ْ
مخاوف
ليوث غيارى ،لم ترعهم ِ
َْ
ّ
يعز عليها الخلف في طبع أهلها
ّ
مواقف
إذا باعدتهم في النوايا ِ
ّ
ولو تاه عنها ثائب شطه النوى
ّ
هاتف
لناداه من روح
المحبة ِ
***
ّ
هي الشام ،أسراب الحمام أليفها
ّ
فمن أين جاءتها الطيور الزعانف()2؟
تجوس بأبراج ّ
السالم عصائبا
ٌّ
ُ
واقف
وكافلها ِصل ،على الباب ِ
َ
وازع يثنيه عن َهفواته
بال ٍ
ُْ
وعارف
وال فيه للوجدان عرف ِ
َ
يعقوب عذر بيوسف؟
وما لبني
سوى ْ
زائف؟
الغيرة العمياء ،والعذر ِ

إلى غيرها ال ُيحسن الحرف ِو ْر َده
ّ
وإني إذا تاهت حروفي آلسف
***
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-1العاني :المتعب الذي أصابته
مشقة من أمر
ّ
المتعددة األصول
-2الزعانف:

بعد الغياب ،وبعد غطرسة الكراسي في دمي
بعد الرجوع إلى الوراء..
تعضني كلماتي.
نار على قلمي ،وبيدرنا يفارق قمحه
والطير ذاهبة..
أثور ألي فاجعة ،وال طير يغازلني ،وال قمح
يسامحني
وال شعر يعبر الرؤى عن ذاتي
م��ن ق���ال :ه��ذا ال��ع��رس يفرحني ،وأن���ك ال
تسامحني؟!
فهذا العرس يمقتني وأمقته..
تباعدنا ال��ع��واط��ف ،والمسافات الرديئة
واألغاني..
أنت لم تسمع نصيحة لهفتي.
ها أنت يا ضوئي الجميل تركتني أنهار في
أبياتي.
السيف يغدرني ،هو السيف الذي كنا نعلمه
الرمادية يا أخي
والساحة الخضراء واأليام والذكرى وشيء ال
يبارحني..
سأخجل أن أول دفعت لآلتين رهن مواقفي
هذا أنا أمضي على طعناتي

وم��ا تبقى في البنوك ..من المنى ،وض��راوة
الشهوات.
هو واحد متورط بذنوبه حتى النخاع..
وم��ائ��ل ب��ف��ج��وره حتى ان��ف��ج��ار الخبث في
البسمات.

بعد الرجوع إلى الوراء ،وأقفل األحباب جرحي..

نحن انبعثنا كالغيوم ،وأنت يا ضوئي الحزين..

إن يرثي دواخله..

أال تراني في الصقيع مقيدا؟!

أال تدري ،لقد غنى المغني ،واستفاق النائمون

وأبي سيبعثني إلى المرعى..

على فحيح الخمر...

ويقذفني الطريق ببئر إخوتنا ،أبي متورط

وامتد العار في مأساتي

وأنا نسيت أمامه قدراتي

الله أكبر ،ما هذي الصالة؟!

ما زال قابيل المسافر في الغرام يبيعني

غريبة عني..

وغ��دًا سيقتلني إذا ش��اءت غريزته ،ويلقي

يصلي األصدقاء على النساء..

جثتي في قاسيون..

ويدخل العشق من بوابة الظلمات

وأنت تذكر يا حبيبي ..يا صديقي ..يا ضيائي..

بعد الرجوع إلى الوراء..

كنت أصغركم وأكثركم حنينًا للروابي والوطن.

تركتني وحدي ،شريدًا ،تائهًا ،مستغربًا..

حتى انقسمنا ،إخوة كنا..

بين المآسي والعراء..

فجاء الخير واألمطار والحب الوفير على الروابي..

حزينة تلك القصيدة..

ثم أغرق إخوتي بالسكر والوصمات

ب��ارد ه��ذا الشتاء على مغانيها ،وظلم أن

بعد الغياب ،وبعد غطرسة الخيانة والخنوع

تحاصرها المدينة وهي تنزف..
كنت تسألني مرارًا..

بعد الرجوع إلى الوراء ،وعرس قابيل الحزين
يبثنا آالمه..

كيف كنت تكتبها؟!..

وأرى الغرب قصيدتي.

وكان الله يبعثني من اآلمال واألحزان والزفرات

وبكى على كلماتها وحنينها.

لم يبق للقوم عطر في طريقي..

فانساب منها الورد يرفل بالندى ،وبكى على

أنت ال تدري..
إذ كنا انقسمنا بين زقزقة النهود ،وبين فاتحة
الشفاه،

بصماتي..
وأبي سيبعثني وحيدًا..
والغراب على ضفاف حياتي..
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مصائد اإلساءة إلى الرسل
�إبراهيم يحيى �شهابي
قبل سنين نشر سلمان رشدي في بريطانيا
كتابًا عنوانه «آي���ات شيطانية» يسيء إلى
القرآن الكريم ورس��ول الله محمد (ص) .فهدر
آية الله الخميني وغيره من أئمة المسلمين دم
سلمان رشدي .وطافت المظاهرات َ
مدن العرب
َّ
وتعرضت
والمسلمين وم��دن أورب���ا وأم��ري��ك��ا،
سفارات بريطانيا وأمريكا وغيرها من سفارات
الغرب لهجمات شعبية وإحراق أعالم وشعارات
تنديد واستنكار .ومع ذلك ظلت دم��اء سلمان
رشدي تجري في عروقه ،واكتسب كتابه شعبية
أكثر ،وازداد انتشارًا وأهمية ،ونمت ثروة المؤلف
بسبب ذل���ك .وب��ع��د س��ن��وات ن��ش��رت صحيفة
دانمركية رسومًا مسيئة للرسول (ص) ،وقامت
قائمة المسلمين أيامًاُ ،ورفعت دعوات لمقاطعة
الدانمرك ومنتجاتها ،ثم انتهى األمر بال نتائج.
وباألمس القريب نشر فيلم في أمريكا يسيء
إلى الرسول ،فقامت قيامة العرب والمسلمين
ولم تقعد بعد ،وهوجمت سفارة أمريكا في ليبيا
وقتل سفيرها وثالثة من موظفيها .ومع ذلك
نشرت صحيفة فرنسية اسمها شارلي ايبدو
( )Charlie Hebdoرسومًا مسيئة للرسول محمد
(ص) تحديًا لهذا الهياج اإلسالمي ،وتبعتها
صحيفة ألمانية ،والحبل على الجرار .فهل أجدى
صراخ العرب والمسلمين وصياحهم نفعًا؟ هل
ردعت شعاراتهم وتنديداتهم هؤالء المسيئين
للرسول عن فعلتهم الشنيعة؟ هل جعلت شعوب
الدول التي تصدر فيها مثل هذه اإلساءات تشعر
بالخجل ،على األقل ،وتطالب حكوماتها باالعتذار،
بل وبسن قوانين ِّ
تجرم المسيئين لإلسالم ونبي
اإلس�لام؟ أب��دًا ،بل كان رد حكومات هذه الدول
دائمًا أنها ال تستطيع منع مثل هذا السلوك ألن
ّ
قوانينها ودساتيرها تصون حرية التعبير .وأذكر
هذه الحكومات وال��دول (وأخ��ص بالتذكير هنا
فرنسا التي تسمي نفسها “أم الحريات”) بأنها
أص��درت قانونًا ضد حرية التعبير ،وهو قانون
تجريم من ينتقد الهولوكوست ولو علميًا ،أو حتى
ّ
من ينتقد السلوك اإلسرائيلي العدواني .ونذكر
العالم المتحضر الذي يدعي صيانة حرية التعبير
بما حل بالمفكر الفرنسي روجيه غ��ارودي ،ألنه
انتقد الهولوكوست وسلوك اسرائيل المستهتر
بالشرعية الدولية .وقليل هم الذين يعلمون ما
جرى لعضو الكونغرس األمريكي ديفيد ديوك
ال��ذي انتقد هيمنة اليهود على المقدرات
َّ
األمريكية والقرار األمريكي ،واتهم كل هؤالء
بأنهم ال ساميون .ألسنا نحن ساميين ،فلماذا ال
ُي َّ
جرم من يسيء إلينا وإلى ديننا ونبينا ،ويتهم
أيضًا بالالسامية؟
ُ
َ
فهم المسيئين للرسول ،وأطمئن
أحب أن أ ِ

المدافعين عنه ومحبيه بأن هذه الهجمات على
الرسل (سواء أكانت على رسول اإلسالم ،محمد
(ص) أو رس��ول بني إس��رائ��ي��ل ،موسى (عليه
السالم) أو رسول المحبة السيد المسيح عيسى
بن مريم (عليه السالم) لم ولن تؤثر على هؤالء
الرسل العظام وال على رساالتهم اإلنسانية.
اقرؤوا القرآن الكريم لتعرفوا ماذا جرى للرسول
محمد نفسه ولمن سبقه من الرسل الكرام من
إساءات ،وما ألصق بهم من اتهامات ،وما واجهوه
من مقاومات عنيفة حتى من أقرب الناس إليهم
ومن أهليهم وأقوامهم .فقد قال تعالى في
كتابه الكريم:
َّ
َ
ألغلبن أنا ورسلي إن الله
“كتب الله ِ
(المجادلة)21 :
		
قوي عزيز”.
إن المسيئين أنفسهم يعلمون هذه
الحقيقة ،ويدركون أن أعمالهم ليست سوى زوبعة
في فنجان يحققون من ورائها أرباحًا مادية وشهرة
ألنفسهم .ولكن الحقيقة هي أنهم يهدفون
إل��ى غاية أخ��رى أكثر خبثًا وش��رًا .وه��ي نصب
مصائد ليقع فيها العرب (مسلمون ومسيحيون)
خصوصًا والمسلمون عمومًا .هدف هذه المصائد
إث��ارة الفتن الطائفية (الدينية) بفضل إثارة
المسلمين على المسيحيين ،والمسيحيين
على المسلمين ،واليهود على كليهما ،وإثارة
الفتن المذهبية ضمن الطائفة الواحدة وإلصاق
تهمة العنف والتطرف واإلرهاب وكل ما يخطر
ببال المرء من صفات قبيحة باإلسالم .وتهدف
كذلك إلى الحفاظ على سوء العالقة بين الدول
والشعوب العربية واإلسالمية من جهة والدول
الغربية من جهة أخرى ،لكي تستأثر الصهيونية
العالمية وحدها بالغرب وتظهر نفسها بأنها
رسالة سالم وحضارة بعكس المسلمين والعرب
الذين هم دعاة عنف وإرهاب وقتل ،وإلهائنا عن
األهداف االستراتيجية ألمتنا .ومن المؤسف أن
المتطرفين (المسلمين والمسيحيين واليهود،
وغيرهم من أبناء الديانات األخ���رى) يقعون
بسهولة في هذه المصائد فتتفجر الصراعات
والنزاعات المذهبية والطائفية ،والمؤسف أكثر
أنهم ال يتعلمون الدرس .فالطائر الذي ينجو من
ُّ
المصيدة ال يعود ينقر الطعم؛ بل يرفرف فوقه
ويتركه ،وكنا نصف هذا الطائر بأنه “محنك”.
ولكن المتطرفين ال يتعظون وال يحنكون.
هذا ال يعني أن نسكت على مثل هذه
اإلس���اءات ،وال يجوز أن نسكت على مثل هذا
السلوك ،ونترك األمر لله كما فعل عبد المطلب ،جد
الرسول محمد (ص) عندما هاجم الملك الحبشي
“أبرهة األشرم” مكة والكعبة ،إذ قال“ :للبيت رب
يحميه ”.فقد قال تعالى“ :وقل اعملوا ”...إذن

يجب أن نرد ،ولكن بغير ما نشهد من صراخ ال
يقدم وال يؤخر ،بل بضر وال ينفع .ويجب أن يكون
الرد عمليًا ومنطقيًا وإنسانيًا وحضاريًا ،كأن نطالب
في أثناء مظاهراتنا األمم المتحدة بسن قانون
دول��ي ملزم ل��دول العالم كلها يقضي بتجريم
اإلساءة إلى أي دين :سماوي كان أم غير سماوي،
أو اإلساءة إلى رموزه .ولكننا لن نستطيع تحقيق
هذا الهدف بالمظاهرات والشعارات واليافطات
والتنديدات وغير ذلك ،إال إذا ( )1تخلى أتباع
المذاهب اإلسالمية والمسيحية واليهودية بوجه
خاص عن تعصبهم األعمى وتزمتهم وتكفير
بعضهم البعض ،والتزموا باالعتصام بحبل الله
وس��اروا على صراطه ال��ذي هو ص��راط التفاعل
الحضاري والسالم واألم��ن للجميع ،و ( )2تخلى
العرب عن تعصبهم ألقطارهم وع��ن تغليب
انتمائهم لهذه األقطار التي رسم حدودها أعداء
األمة العربية واإلسالمية على االنتماء إلى الوطن
العربي واألمة العربية ،و (َ )3و ّحدوا جهودهم من
أجل تكامل األقطار العربية اقتصاديًا وفكريًا
وتربويًا ،وتفاعل أبنائه لتحقيق التنمية والتقدم
والتمكن من المساهمة في بناء حضارة إنسانية
شاملة ،تجمع ال��ن��اس كافة ف��ي إط��ار المحبة
والسالم واألمن والتقدم العلمي لخدمة البشرية،
وذلك بفتح الحدود بين األقطار العربية أمام أبناء
األمة العربية واالقتصاد العربي واإلسالمي.
عندئذ نستطيع أن نقيم عالقاتنا مع
العالم على أساس الند للند ،وليس على أساس
االستضعاف واالبتزاز واالستعباد واالستخفاف
بالقيم الحضارية للشعوب .عندئذ نستطيع
فرض احترامنا على العالم كما فرض اليهود
احترامهم على ال��ع��ال��م ،بفضل تماسكهم
والتفافهم حول هدف واحد واضح والتزامهم
بتحقيقه متجاوزين اختالفاتهم ومتطرفيهم
الذين ال يخرجون عن المسار إلى الهدف .لقد
فرضوا سياستهم ومصالحهم على القوى الكبرى
برغم ما يرتكبونه من انتهاكات لحقوق اإلنسان،
وخصوصًا حقوق الفلسطينيين ،واستهتار
بالشرعية ال��دول��ي��ة وق����رارات األم��م المتحدة
ومجلس األم��ن .فها هي إسرائيل تجر العالم
إلى موقعها من المسائل اإلقليمية والدولية.
جعلت العالم ينسى أن لدى إسرائيل مئتي رأس
نووي على األقل ،بل جعلت العالم يؤمن بضرورة
امتالك إسرائيل لهذا السالح ّ
المدمر .وتصدر
التهديدات إل��ى دول المنطقة؛ وعندما تريد
تنفيذ تهديداتها فمن السهل إيجاد الذرائع
وإقناع الغرب والشرق بما تفعل .ومن ناحية أخرى
ً
تقول إيران مثال ،إنه إذا اعتدت عليها إسرائيل
فإنها سوف تمحوها عن الخارطة .والسؤال هنا:

لماذا ال نحسن نحن استخدام الذرائع واألسباب
ً
الموجودة فعال لوضع حد لصلف إسرائيل (وال
أق��ول لوجودها) ووض��ع حد لتهديدها للسلم
العالمي كما أظهرت االستفتاءات التي أجريت
ً
في أوربا مؤخرًا .وذلك أضعف اإليمان .فمثال :أال
ِّ
وتشرد أهلها ،ومازالت
تحتل إسرائيل فلسطين
تشردهم وترفض عودتهم ،وتصادر أرضهم
وتضطهد من تمسكوا بأرضهم وتستولي على
ممتلكاتهم بذرائع شتى؟َ أال تحتل إسرائيل
َّ
وتحدت العالم بإصدار
المرتفعات السورية،
قرار بضمها إلى “إسرائيل”؛ كما أص��درت من
قبل قرارًا بضم القدس وجعلها عاصمة أبدية
لها؟ أليست القدس هي أولى القبلتين وثالث
الحرمين الشريفين؟ أل��م تقم إسرائيل بغزو
لبنان في العام  ،2006وبغزو قطاع غزة في العام
 2009/2008ومازالت تحاصر القطاع كله وتمنع
عن أهله الغذاء والوقود وال��دواء؟ ألم تنتهك
إسرائيل أجواء الوطن العربي فوق األردن ولبنان
ً
مبنى تعليميًا
وسوريا مرات عديدة؟ ألم تقصف
سلميًا في سوريا؟ ألم تقصف من قبل مفاعل
العراق؟ فهل هذه االعتداءات واالنتهاكات كلها
ال تشكل ذريعة لتوجيه ضربة رادعة لها؟
وليسمح لي أخي القارئ في الختام أن
ألفت االنتباه أن من المفترض أن تكون ثقافتنا
ديمقراطية مدنية تعددية ،وأن تكون المعارضة،
أيًا كانت ،في الوطن العربي واإلسالمي بناءة،
لاّ
بمعنى أ يكون هدف المعارضة إفشال الخصم
إذا ما وصل إلى الحكم بأي ثمن ،حتى ولو كان
على حساب مصلحة الوطن واألم��ة ،بل ينبغي
أن يكون هدفها بناء الوطن ،وبالتالي مساعدة
الخصم الذي يصل إلى الحكم ديمقراطيًا وعبر
صناديق االقتراع على إنجاح المشاريع النافعة
للبلد ،والوقوف في وجه المشاريع الضارة بالبلد.
فإن ما أالحظه في وطننا العربي واإلسالمي هو
أن التيارات الفكرية والسياسية تحارب نفسها
وت��ه��دم بيوتها بأيديها؛ أي إن��ه وإذا نجح
ً
الليبراليون ،مثال ،في الوصول إلى الحكم ،نجد أن
ليبراليين آخرين يسعون إلى إفشالهم؛ وكذلك
اإلسالميون والقوميون ،فيضعفون أنفسهم،
وبالتالي يفشلون ويفشلون األمة معهم.
وأخيرًا ،ال يمكن أن ننجح في فرض
احترامنا على العالم والمحافظة على حقوقنا
وأرضنا وشعبنا وحضارتنا إال عندما نتخلى عن
المذهبية والطائفية والنزعة األنانية القطرية،
ونغلب االنتماء إلى الله على ما دون ذلك من
انتماءات ،واالنتماء إلى الوطن واألمة على ما دون
ذلك من انتماءات ،وعندما تصبح المعارضة في
دولنا الديمقراطية بناءة كما أسلفت.
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شبكات االنترنيت العسكرية وأجيال جديدة من أقمار التجسس /تتمة/
أما فيما يتعلق بإسرائيل فقد أطلقت
ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة مجموعة أقمار
تجسس تحمل اسم “أفق -2-1إل��ى ”10
األمر الذي يشكل نقلة نوعية للصناعات
العسكرية اإلسرائيلية ،وغالبتها تستطيع
أن تقوم بدورة كاملة حول األرض كل 90
دقيقة ،ويمسح المنطقة التي يعطيها 16
مرة في اليوم ،وينقل صورًا ألشياء أقل من
متر ،وذلك من ارتفاع يراوح مابين  450إلى
 600كيلومتر.
وق���د كشفت صحيفة “ه��آرت��س”
اإلسرائيلية عن قيام اتصاالت إسرائيلية
م��ع ك��ل م��ن تركيا وال��ه��ن��د لتزويدهما
بالصور والمعلومات التي تجمعها األقمار
اإلسرائيلية ،التي ستجني إسرائيل من
خاللها عشرات الماليين من الدوالرات؛ علمًا
بأن التعاون العسكري واالستخباراتي بين

إسرائيل وهاتين الدولتين ليس جديدًا،
وقد جاءت الحرب األمريكية على اإلرهاب
لتدفع التعاون بين هذه الدول نحو أبعاد
ج��دي��دة ،حيث كل دول��ة من ه��ذه ال��دول
الثالث نفسها رأس حربة في هذه الحرب،
(الهند ضد الكشميريين وأنصارهم في
باكستان ،إسرائيل ضد الفلسطينيين
وحزب الله ،تركيا ضد العراق وسوريا وربما
ضد إيران في مراحل الحقة).
وبالتالي تستعد إسرائيل لدخول في
مرحلة أخرى من مراحل الفضاء ،وأطلقت
عليها اسم “مرحلة قمر اصطناعي لكل قائد
عسكري” ،وسيكون ذلك عن طريق إطالق
أقمار اصطناعية صغيرة ال يتعدى وزن واحد
منها كيلوغرام ،يستطيع من خالله القائد
العسكري أن يرصد أي شي يتعلق بمهامه
خالل الحرب .وهذه األقمار يتم تخزينها

في مخازن سالح الجو اإلسرائيلي وإطالقها
عند الحاجة عن طريق الطائرات اإلسرائيلية
المقاتلة من طراز “أف،15أف.”16
وهكذا نخلص مما تقدم إلى أن عمليات
التجسس األرض���ي والفضائي أصبحت
هامة جدًا في الحروب الحديثة المعاصرة
وف��ي ح���روب المستقبل بشكل خ��اص.
وبالتالي فإنها تشكل خطرًا حقيقيًا على
ال��دول والشعوب كونها ترصد من خالل
محطاتها العمالقة كل التحركات والذبذبات
التي تطلق في األرض والجو ،كما يمكن
استعمالها في مراقبة خطوط الهاتف
العادية والمحمولة بالتعاون مع أجهزة
التنصت المتطورة.
هذا إلى جانب قدراتها الكبيرة على
الرصد والتشويش والمتابعة للجانب األخر.
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تمديد مسابقة أدبية
الحقًا لإلعالن السابق :
يعلن االتحاد العام النسائي عن تمديد المسابقة األدبية
التي تتناول واقع المجتمع السوري في ضوء المؤامرة التي
تتعرض لها سورية وانعكاسها على واقع المرأة واألسرة ،في
األجناس األدبية التالية( :القصة القصيرة ـ الخاطرة ـ المقالة).
على أن ال تتجاوز الخاطرة  800كلمة/المقالة  /1000القصة
القصيرة  2000كلمة.
ويمدد قبول المشاركات لغاية 2012/11/10م ،وتقدم إلى
ديوان االتحاد العام النسائي ـ المكتب التنفيذي ـ أو ترسل
بالفاكس إلى األرقام التالية:
 0113311079ـ 0113311078
تعلن النتائج خالل  /15/عشر يومًا ،حيث تم تشكيل لجان
تحكيم متخصصة بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب.
رئيسة
االتحاد العام النسائي
ماجدة قطيط

النـدوة السنوية لمهرجان القصة القصيرة
تناولت ال��ن��دوة السنوية لمهرجان القصة
القصيرة التي أقامتها جمعية القصة والرواية
باتحاد الكتاب العرب يوم األربعاء 2012/10/3
قراءات في القصة ودراسات نقدية حولها شارك
فيها كل من األدباء رياض طبرة وسوزان ابراهيم
ويوسف األبطح وفوزات رزق.
وواكبت القصص التي تلتها ق��راءات نقدية
لألديبين باسم عبدو وأيمن الحسن األحداث التي
تعصف بسورية بعد مرور أكثر من عام ونصف
العام على اختالف طرائق التناول وسرد األفكار
وبقي العامل المشترك بينهم هو الهم الموحد
والجرح المشترك.
ب��دوره ق��دم األدي��ب عبدو ق��راءة نقدية في
مجموعة من القصص المشاركة ومنها “الصورة»
للقاص طبرة موضحًا أن القاص كون جزئيات قصته
في فسحة تخيالته محضرًا شخصيتين متقابلتين
ومتضادتين ومتنقلتين التقتا خالل المؤتمرات
في أمكنة عدة هما جهاد وداود مجيبًا عن سؤال
طرحه في مقدمة القصة “متى وكيف دبر داود
عملية نوعية مست حياة جهاد الزوجية».
وأشار عبدو إلى أن القاص طبرة هو الذي حرك
شخوص قصته وقدم توصيفًا دقيقًا لها مبينًا
الغيرة التي تشق طرقها خاصة عندما انصرفت
أنظار الفتاة إلى جهاد وأشاحت ببصرها عن داود
الذي التقط صورة ذات تغيرات فاضحة وصورة
أخرى لجهاد وبعملية تقنية جمع المعجبين حتى
بدت الصورة لقاء بينهما.
وأوض��ح عبدو أن طبرة ح��اول أن يستفيد من
تقنيات االتصاالت وما يجري من تشويه للواقع
في الفضائيات المعادية للشعب السوري فهو
لم يحقق الهدف ال��ذي أراده من كتابة قصته
“الصورة” التي لم تتغير عن شكل الواقع بل جاءت
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

مشوشة وغير واضحة وهذا ما ظهر في الدور غير
الواضح للشخصيتين “جهاد وداود” من حيث
مرادها وحركتها وتعدد األمكنة التي جرت فيها
األحداث والتآمر والكيد والقصة لم تأت مكتملة
بحسب األديب عبدو.
وبين األديب عبدو أن قصة “سارة” لألديبة
سوزان ابراهيم دارت أحداثها حول طلقة استقرت
في رأس صبية لم تكمل عامها الـ  24وأنه في
القصة تماه بين سارة واألنا الراوية ..تقول “إنني
هنا وإنني أحمل كل ماضيها” لقد فقدت سارة
بصرها ولم تعد تعرف وجهها بالمرآة وسيدة
أخرى فقدت طفليها بعبوة ناسفة ففي القصة
لقطة واضحة تبين وح��دة النسيج االجتماعي
مكتفية ب��ث�لاث شخصيات ف��ي القصة وهي
شخصيات رئيسة “سارة ومها والسيدة سكوب
باأللوان».
وأش��ار عبدو إل��ى أن القاصة تعرض حاالت
شخوصها فـ “مها” فقدت والديها وأخوين
مريضين وسارة تعيش مع ذكرياتها كما ترصد
القاصة الصور اليومية المعروفة لدى العامة من
عدة زوايا للرؤية أي بعد تأطيرها بقوالب وإطارات
جديدة محاطة بتأمالت وتخيالت إنسانية خلصتها
من الجمود وال��س��واد وج��اءت النهاية متفائلة
فضحكت سارة كشمس الصيف.
أما باسم عبدو فرأى أن قصة األديب يوسف
األبطح “الموز األصفر” تحمل تفسيرات عديدة
فالموز هو حالة من االض��ط��راب والريح المثيرة
للتراب وهذه الرياح تخرب كل ما تصادفه أمامها
مبينًا أن القصة تعبر عما يجري في البالد فالرياح
الصحراوية المحملة بالرمال ترمز للقوى الظالمية
التكفيرية التي تخرب عقول الكثيرين وما عمرته
القرون من حضارة.
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.

وبين أنه يوجد في هذه القصة إشارات داللية
واضحة بعضها يشير إلى رفض العجوز الخروج
من بيته رغم الرصاص والقذائف والمعارك الدائرة
في حيه ألنه جرب الرحيل القسري قبل ستة عقود
ً
ونيف من فلسطين منتقال بعد التمويه بالرمز
ً
إلى التقريرية قائال “فقدته وفقدت معه الوطن
والشرف والكرامة” فالسرد في القصة بحسب عبدو
له طريقان األول التمسك بالمكان والثاني الحفاظ
على البقاء مستخدمًا األبطح الصور الرمزية المعبرة
باعتبارها الرؤية الخلفية لما يجري والمضافة إلى
الصور اليومية المرئية من خالل الشاشات.
بدوره بين األديب أيمن الحسن أن قصة فوزات
رزق “تنظيم” تشي بحالة سياسية ت��دل على
موروثنا المعرفي مشيرًا إلى أن قصته توحي بوجود
عدد من األحزاب السياسية في سورية التي ينطوي
تحت لوائها المواطنون السوريون ومبينًا أن القاص

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

E-mail : aru@tarassul.sy

لم يتعرض إلى ذكر الحياديين حيث تجري قصته
على لسان تبلة حمود ابنة بطل من أبطال حرب
تشرين التحريرية التي تفوق عليها رجل متخاذل
في كثير من األحيان علمًا أنها ابنة أحد األبطال.
وأوض��ح الحسن أن الكاتب اعتمد في قصته
“تنظيم” أسلوب المفارقة والمقارنة المؤلمة التي
قضت بتفوق المتخاذل على الوطني حيث يلجأ
إلى السرد التقليدي مع تكسير للزمن بالرجوع
الى الخلف عندما تتذكر البطلة والدها ومشاركته
بحرب تشرين التحريرية.
ورأى الناقدان «عبدو”و”الحسن” أن قصص
المهرجان واكبت الحدث بما يحمله من تناقضات
ورؤى مختلفة تبشر بدالالت على أن هناك إبداعات
قادمة تحمل لغة أكثر اقترابًا من المتلقي وها نحن
نعمل لتثمر هذه الغرسة الخضراء في عالم القصة
القصيرة.

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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الدكتورة نجاح العطار تلتقي المكتب التنفيذي التحاد الكتاب العرب
استقبلت السيدة الدكتورة
ن���ج���اح ال���ع���ط���ار ن���ائ���ب رئ��ي��س
الجمهورية السيد رئيس اتحاد
الكتاب ال��ع��رب وال��س��ادة أعضاء
المكتب التنفيذي ف��ي الساعة
الحادية عشرة من صباح يوم األربعاء
الواقع في .2012/10/10
وجرى الحديث خالل اللقاء حول
أهمية ودور الثقافة في الوصول إلى
حال وطنية سليمة تطال مختلف
ٍ
مجاالت الحياة في قطرنا ،وتساهم
بفعالية في إيجاد حلول ناجعة
ل�لأزم��ة ال��راه��ن��ة ،وض���رورة أن يقوم
المثقفون ،كل من موقعه وحسب مسؤوليته ،بدوره في تحصين الفكر
الوطني ،وبث الوعي ،وتفعيل الجوانب اإليجابية في ميادين حياتنا
المتعددة ،واالنفتاح على مختلف اآلراء واألفكار ومضاعفة الجهود

للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع
ً
وص��وال إلى بلوغ مناخ وطني سليم
يضمن عودة االستقرار لربوع الوطن
والحفاظ على سيادته وكرامته.
وق��دم السيد الدكتور حسين
جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب،
درعًا تذكاريًا للسيدة الدكتورة نجاح
العطار نائب رئيس الجمهورية
بمناسبة انتهاء أعمال الندوة الفكرية
التي أقامها االتحاد مؤخرًا بعنوان
«المثقفون العرب ..واألزمة السورية».
وعبر السيد رئيس االتحاد في
نهاية اللقاء عن شكر أعضاء اتحاد
الكتاب العرب للسيدة نائب رئيس الجمهورية إلتاحتها فرصة هذا
اللقاء ودعمها المستمر والمتميز للمؤسسات والفعاليات الفكرية
والثقافية.

زيارة المكتب التنفيذي للسيدة وزيرة الثقافة
زار أعضاء المكتب التنفيذي التحاد الكتاب العرب ظهر االثنين
 2012/10/1السيدة وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة ّ
مشوح.
دار الحديث حول التعاون المتبادل بين وزارة الثقافة واتحاد
الكتاب العرب وحول سبل الدعم التي تقدمها الوزارة إلى االتحاد
والدور الفاعل والمحوري لالتحاد في نشر المعرفة واإلشعاع الفكري
بالتعاون مع الوزارة.
تطرقت السيدة الوزيرة خالل الزيارة إلى الجهد الكبير الذي
تقوم به حاليًا لجنة إعادة تفعيل المراكز الثقافية مؤكدة على
ضرورة تضافر الجهود بين ال��وزارة واالتحاد وتكامل العمل فيما
بينهما لالرتقاء بالمجتمع نحو األفضل  ،كما ّ
عبرت عن ترحيب

الوزارة بجهود جميع المثقفين العرب في ميدان الدعم الثقافي
ونشر الوعي والفكر.
كما قدم األستاذ الدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب
العرب خالل الزيارة عرضًا للدور الكبير ال��ذي يقوم به االتحاد
والمكتب التنفيذي من حيث إصدار االتحاد لست دوريات تعنى
بشؤون األدب والفكر إضافة إلى مجلة األدب العربي التي يصدرها
االتحاد باللغتين الفرنسية واالنكليزية والتي تعتبر الوحيدة في
ً
الساحة الثقافية العربية فضال عن خطة االتحاد السنوية في
نشر عدد من اإلصدارات التي تتنوع بين الشعر والقصة والدراسة
والمسرح وأدب الطفل والترجمة.

زيارة المستشار في سفارة كوريا الديمقراطية إلى اتحاد الكتاب العرب
زار السيد المستشار ف��ي سفارة
كورية الديمقراطية مبنى اتحاد الكتاب
العرب صباح األربعاء  2012/10/10والتقى
بالسيد رئيس االتحاد وال��س��ادة أعضاء
المكتب التنفيذي.
و أكد السيد رئيس االتحاد ضرورة
تفعيل العالقات الثقافية بين سورية
وكوريا الديمقراطية ،وتم االتفاق على
وضع برنامج للتبادل الثقافي بين البلدين
من حيث تبادل الوفود والمنشورات بين
اتحادي الكتاب في البلدين؛ إضافة إلى
التنسيق بهذا الخصوص عن طريق سفارة
كوريا الديمقراطية في دمشق وسفارة
الجمهورية العربية السورية في كوريا
الشمالية ،كما تم تأكيد ضرورة التشاور
وتبادل وجهات النظر والوصول إلى نقاط
مشتركة بين األدباء في البلدين.
ونقل الدكتور حسين جمعة رئيس
االتحاد رغبة االتحاد الكبيرة في أن ُيترجم
األدب العربي إل��ى اللغة الكورية ،طالبًا
من الطرف الكوري المساعدة في إنجاز
بعض الترجمات التي يمكن أن تعرف
باألدب العربي والواقع الثقافي والسياسي

واالجتماعي في سورية بشكل خاص وفي
الوطن العربي بشكل أشمل ،مؤكدًا على
رغبة مجلة اآلداب العالمية في نشر ملف أو
عدد خاص عن األدب في كوريا.
م��ن جهته ،أك��د السيد المستشار
دعم بالده لسورية في مواجهتها للقوى
االستعمارية ،وإن هذا الموقف هو موقف مع

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

الحقوق والعدالة اإلنسانية والدولية ،وعبر
عن رغبة كوريا في بناء المزيد من العالقات
المتميزة بين الشعبين الصديقين في
كوريا وسورية والسيما بين األدباء ،مشيرًا
إل��ى أن��ه سيقوم ببحث آليات التنسيق
مع اتحاد الكتاب في بالده لتفعيل هذه
العالقات في أقرب وقت ممكن.

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

يسار يمينُ ..د ْر!

ّ
منذ تفكك االتحاد السوفييتي ،بداية تسعينيات القرن الماضي،
وانهيار المنظومة االشتراكية ،شهد (اليسار) العالمي (مع اإلشارة إلى أن
لفظة اليسار فضفاضة وإشكالية أحيانًا) ،و(اليسار) العربي التابع بدرجات
ّ
تصدعات وانهدامات لم تقف عند حال الخيبة وعدم التعيين،
مختلفة،
ّ
ّ
واالنسحابات من األحزاب (الحمراء) وأخواتها؛ بل وصلت إلى حد الكفر بكل
ّ
والتنصل من تاريخها ،والتشكيك بإنجازاتها؛ ومنهم من بالغ في
مبادئها،
ّ
الطعن المبرح في الصدر والظهر لعلمه بمواقع اإليالم ،والفتقاده اإلحساس
ّ
الضحية ،بسبب كثرة السكاكين التي تنهال عليها،
بالمواجع التي تعتري
ّ
والضغوط الهائلة خارجيًا ومحليًا؛ وما يجعل األمر أشد إيالمًا ومرارة أن هؤالء
ّ
(المرتدين) هم الذين كانوا يشرعون تلك األفكار والمقوالت وأصحابها
مقدسات في وحوه (اليمين) الذي تتعدد جبهاته ،وتصطلي
ورموزها..
ٍ
ّ
نيرانه ،وتزداد شبكاته ،وتنشط رغباته ،ويؤكد أن لديه نهاية التاريخ دنيا،
ومنتش وبطر ،بعد أن فعلت سهامه فعلها
وجنان الخلد آخرة ،بشكل متناغم
ٍ
ّ
المغترة ،وأوغلت في الجسد المتهالك لإلجهاز وإعالن اإلنجاز.
في القامة
وكان من بين المنتسبين (المناضلين) الحاصلين على االمتيازات من
ّ
ّ
تنكروا واستكبروا ،وانسلخو عن أبناء جلدتهم ،بعد أن تنكبوا ،في ما مضى،
ّ
عبء الثورات التي أوصلت (الجماهير) إلى السلطة ،ونكلوا بخصومهم في
عمالء الرأسمالية واالمبريالية العالمية..
أعداء الشعوب،
(الثورة المضادة)
ِ
ِ
ليتحدثوا عن األغالط والخطايا ومخالفة قوانين الطبيعة والحدّ
ّ
وها قد عادوا
ّ
ّ
ّ
من المبادرات واإلمكانيات والحريات التي كبلت الطاقات ،وأدت إلى أن تركد
ّ
ّ
َ
وتأسن السوائل الرقراقة ،وتتعفن الزوايا
األنهار التي كانت تجري دفاقة،
ّ
ّ
تتوهج باليقين ،وغدت
وتتلبد الساحات التي
التي كانت تضاء بالحماسة،
ّ
الجباه تتقوقع من تعب وحاجات ،وتتكور األجساد حول رماد ومدفأة توقد
ّ
ّ
وكراس منبتة؛ وقد تعبوا –
فتائلها في رؤوس مؤدلجة ،وعقول محنطة
ٍ
ّ
يتحدثون عن ذلك ،ولم يكن ليسمعهم أحد في الزمن
كما يؤكدون -وهم
عد المزار وارتفاع األسوار حتى في البلد الواحد .وبصرف النظر عن
البائدُ ،لب ِ
ّ
الحق ،وما وراءه من نوايا ّ
ّ
المنطقي رؤية
نقية أو خبيثة ،فإن من غير
الكالم
ّ
أمثال هؤالء (الثوار) في ركاب (الثورة المضادة) ،ببذالت مختلفة ونياشين
َ
معاكسة ،ومن غير المقبول متابعتهم وهم يركبون رأس المال الذي طالما
أهانوه وقذفوه ،وقد أصابهم هذا (المال) أو ّ
ّ
ذهبية
تعرفوه في سالل
مخبأة في «مغاور عالء الدين والحرامية الذين ال ّ
يعدون» ،أو فارت عليهم
ّ
(الحظوظ والجوائز واللقى) من آبار سوداء ،ظهرت فتحاتها من (دشداشات)
ال تستر عوراتها ..أو أبواق ال يقاوم فحيحها ..ويسارعون لـ (شهامة ونبالة
ووفاء!!) إلى إنقاذ البالد (بالدهم) من شفا الكارثة (اإلنسانية) ،وأحزمة الفقر،
ومهاوي المفاسد ،ومستنقع اإليديولوجيات التي فات زمنها ،وبهتت
ّ
وتوجهات وتحالفات ومشروعات
ألوانها ،وابتردت جمراتها ..بتنظيرات
ومساعدات ومناقصات و»مزاودات»..
ّ
ّ
ّ
ولكن العجيب الممض أن يسود فيهم التقى ،ويعم الورع والزهد،
ّ
والمادي مثاليًا ،والشعاراتي داعية ،وموقظ الوعي
ويصبح الدنيوي أخرويًا،
ّ
ّ
و»المسهراتي» «مسحراتيًا»..
منومًا للعقل،
حدث مثل هذا في التاريخ ،وفي مختلف أركان العالم ،وحدث قبل
التغييرات الكبرى في (المعسكر) االشتراكي ،بأعداد محدودة ربما..
ّ
ً
فللمؤلفة قلوبهم حضور ودور في بلدان العوالم المختلفة درجاتها ،وصوال
ّ
إلينا ..وهاهم اليوم في سورية في ظل األزمة؛ بل في صميمها ،نافخين
ّ
النار ،مثيرين الغبار والضجيج ،شامتين ّ
نهازين ،منفذين لألوامر العابرة لـ
(الحدود الشرعية) أو غير المشروعة علنًا أو خفية ..وهم شرائح وأشخاص
ّ
جد ّ
والنخبة والبوصلة والـ قربان إذا ّ
الجد..
يفترض أن يكونوا الطليعة
ّ
ّ
ّ
ولعله عنوان ّ
ّ
مهم ،ينبغي أن يؤخذ في الحسبان لدى النظر في أي تحوالت
ّ
ّ
«فوضوية ّ
ّ
مخططة أو ّ
هدامة»!!
عفوية ،منظمة أو
مدروسة أو عارضة،
***
gassan.k.w@mail.sy

