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السمكة ال تعرف من يطعمها
جندة زريقة
يعمل الجميع بروح الفريق الواحد ،فالجندي الباسل يحتاج إلى ظهير
سؤال متى نضع إصبعنا على الجرح
نحو صندوق تكافلي بإشراف وجهاء المجتمع األهلي وعقالئه في اجتماعي قوي يرفده بالموقف الصلب المتمثل بأداء الواجب مهما كان
كل حي وقرية ،ولن ينساهم التاريخ الذي يقوم بالتسجيل .في كل زمان صغيرًا ودقيقًا ،ال أن يبقى اآلخرون متفرجين ،وإن كنا واثقين من أن
ومكان ،هناك رجال إيجابيون شجعان يملكون المبادرة والكرم ،وزمر أو سورية ستنهض من محنتها كما طائر الفينيق ،ويبدأ ذلك بالمهمة
أفراد سلبيون في تفكيرهم انهزاميون في تدبيرهم ،يستعذبون المياه الصغيرة قبل الكبيرة ،فعامل النظافة ال يقل أهمية في األداء عن أي
الراكدة ويخشون من تدفق شالل العطاء والمبادرة ،يسيئون بذلك إلى مدير ،ولعل من أشرف المهام في الوقت الراهن أن نتجه جميعًا بالرعاية
ً
معنى وجودهم؛ حيث هم أوال والوطن وتقدمه ونموه ثانيًا .بعضهم جبان سواء بالمال أو المساعدات العينية لجرحى الجيش البواسل وألسر
بطبعه ،واآلخر خبيث بطبعه ،واآلخر خبيث بمراميه ورغباته ،ولعل الثاني الشهداء العظام الذين قد يطول تعويضهم وألسر المخطوفين ،وهناك
أشد خطرًا على المجتمع من األول ،وفي كليهما سوء وفساد ينعكس من األموال واألرزاق الهائلة التي تهدر في مناسبات كثيرة؛ حبذا لو
في النهاية على البالد والعباد ،فكم من مؤسسة أو دائرة استثمارية خصصت لذلك الكميات المهدورة أو التي تذهب لمن ال يحتاجها؛ أما
أو خدمية تراجعت أو فشلت بسبب انكفاء هذه النماذج وتخاذلها عن عندما تصيب هدفها في معالجة جريح أو إكساء طفل أو عون محتاج
اإلقدام المتالك زمام القرار ،ونضع إصبعنا على الجرح ،نؤكد أن مثل تلك كائنًا من كان ،وذلك أرضى إلى الله من هدر هذه األطعمة واألموال في
الممارسات ال تعبر إال عن غياب العمل المؤسساتي الذي يحتاج إلى رجال غير مكانها ،فقد أمر الله بالتكافل االجتماعي فعندما يتعاون الجميع
مؤسساتيون ،يؤمنون باآلخر وال ينفذون الشلليه ومبدأ انتهاز الفرص ويتكاتفون بدءًا من أصغر خلية وهي األسرة إلى أكبر خلية وهي الوطن،
واقتناص الغنائم ووضع العصي في العجالت ،ويصبح األمر أكثر الحاحًا نكون قد حققنا الغاية والهدف من حماية سورية والعروبة والذود
في اجتثاث تلك العقليات ،سيما ونحن نخوض الحرب بكل أبعادها ضد عنهما ،ال أن نترك تلك المهمة للجندي المقاتل وحده ،ثم نجلس في
الصهيونية واإلمبريالية وأدواتهما في المنطقة ،ممن باعوا عروبتهم بيوتنا ننظر شرقًا وننتقد غربًا ،بينما الضحايا الطاهرة تتناثر هنا وهناك
وإسالمهم للشيطان ،واستباحوا الدم السوري الطاهر؛ لذلك فإن الحاجة في سبيل حمايتنا ،وما تزال العقول المعاقة تتلظى خلف قيم وأفكار
أصبحت ملحة إلى تطوير األساليب وتبديل األولويات ،وهذا يقتضي أن بالية تاركين الزمام للنقد الالذع الهدام ألعين الظالم ،بدل أن يشعلوا

شمعة واحدة من آالف الشموع التي يملكون ،إنهم يضنون على الوطن
بما يملكون ،وإذا الحت الفرصة تراهم كالدبابير يزاحمون النحل على
جهده ونضاله في ارتشاف األزهار وتجميع العسل في خاليا الشهد.
هؤالء اإلمعات وأمثالهم ال يختلفون عن الذين يدمرون الوطن ،وقد
أصبحوا اليوم بثورًا مؤلمة في جسد الوطن وقروحًا نازفة في جوانبه ،ال
ّ
نحتاج إالإلى مبضع الجراح ،فهو أمضى عالج وكأنني بهؤالء المارقين
يرددون مع الشاعر قوله:
يا قوم ال تتكلموا
إن الكالم محرم
		
ناموا وال تستيقظوا
ما فاز إال النوم
		
إن قيل إن نهاركم
ليل فقولوا مظلم
		
أو قيل إن شهدكم
مر فقولوا علقم
		
أو قيل إن بالدكم
يا قوم سوف تقسم
		
فتحمدوا وتشكروا
وترنحوا وترنموا
		

أمل جديد

حياة قناع

م�شلني بطر�س

خلع الصبر ذاته عن وجهك ،فارتديت قناعًا
غطى أحزانك.
ً
األقنعة ال تحتمل ،تململت قائال:
فازدادت آالمك ،وضحك منك القناع
ّ
مدية الهمس واللمز ،شقت وجه القناع
في بادئ األمر ،انفرجت أسارير نفسك ،وتعهدت
أمامها ،بعدم ارتداء القناع مرة أخرى ،مهما حصل.
عاودك اإلحساس بعدم رضا الناس عنك ،وعدم
رغبتهم بوجودك
تحاول جاهدًا أن تبقى أنت ،نعم سأبقى أنا
مهما كلفني األمر.
باءت محاولتك بالفشل ،ال تكن قنوطًا ،فاالنتحار
بسط أمامك سخاءه ،وفتح لك أبوابه.
............
............
يموت االنتحار عند قدمي قناعك الجديد ،لكن
أبوابه ماتزال مواربة...
أنت اآلن التعلم إذا كنت أنت من يرتدي القناع،
أم أن القناع هو من يرتديك؟؟؟
لألموال ...سخرية
دخ��ل السجن حياته ،فقابل زوج��ه من خلف
القضبان.
ذرف عذابات طبعت نظرة عتب ولوم على ورقة
تطلب توقيعه بالطالق.
ً
التقط رفضه ص��ورة للغضب الخاطف وجه
زوجته.
بعد كره وقيامة ،أفصحت النقود المسروقة
صدفة عن مخبئها...
..........
ً
امتطى حب ال��زوج��ة أوراق���ا هطلت كلماتها
في السجن ،تطلب حروفها الغفران ،تحتمي بين
إشاراتها وعود باالنتظار!!!...

فيهب طه حسين لمساعدته في كتابة موضوع فسقط في حفرة يطلب المساعدة.
عن الفجر ،ليغني تباشير العيدمع إيليا ابو ماضي،
وقعت استغاثة الرجل في أذن كاهن ّمر به
ويعزف على صفحات الشعر كلمات طفولة نظم صدفة فقدم له البركة ،ومضى...
أبياتها سليمان العيسى.
بعد زمن وصلت االستغاثة إلى طبيب ،عاين
جسده،
على
لهيبها
تصب
ركلة من نار جهنم
إصابة الرجل من بعيد ،وح��رر له وصفة دوائية،
يشعل فتيلها سخط معلمه ،ليعود إلى بيع مناديله ومضى...
الورقية ،محتسيًا برد الشوارع وزمهرير األرصفة...
ضحكت الحفرة م��ن خيبة ال��رج��ل ،فوصلت
سخريتها إلى مسمع رجل غريب ،رمى بنفسه إلى
انتحار الموت
جوف الحفرة.
لطمت عواصف الحياة روح��ك ،ودم��رت عبق
فقال األول للثاني :لقد أصبحنا اثنين عالقين
كيانك.
فما الحل؟؟؟
شعرت بمشنقة الظلم تبدد أيامك.
أجابه الثاني :ال لسنا كذلك؛ فأنا ابن المنطقة،
العذابات.
شوهت اآلالم نصفك وابتلعتك
وأعرف كيفية الخروج!...
ً
شاتما الحياة ،وساعة
خرج لسانك من حجرته
مولدك.
كنز اليفنى
ً
متوسال
السماء،
نحو
متضرعًا
تصرخ
��ذت
أخ
أعلن صندوق نقودك القليلة خواء معدته منذ
عزرائيل بالحضور.
أبد
تالشت آهاتك في صدى القبور
ازداد سوء حالك رداءة ،حتى ابتلع الفقر حذاء
...............................
قدميك.
.................................
بدأ التذمر يتسلل إليك ،ويضرب بسهام الغيرة
شعرت وسادتك بعبق عزرائيل تطوق أنفاسها
أوقفت بقوة نبض المالك ،مبعدًا إياه إلى حيث كل قدم ترتدي حذاءين.
انكسرت السهام ،وتالشت رؤوسها
أتى
امتطت عبارات شكرك خيول األدعية
عميق....
بأمل
الحياة
إلى
وانطلقت
ً
عندما شاهدت رجال آخر بال قدمين!...

الجريمة والعقاب

حواء

ارتدت الخيانة بفرح جسد عجوز هرمة ،فالتهمت
طبع المركز الثقافي بطاقات ال��دع��وة إلى
أموال البسطاء ،وابتلعت بالحيلة أمالكهم.
تدثر الخير بجلد أفعى ،فحمل شخصًا على بساط أمسيتها
ً
ّ
كرست الصحافة أوراقها عرشا لصورها.
الغضب ،أقفل على تجاعيدها األبواب ،وأطفأ األنوار،
ً
أصاخ الحضور سمعه منشدا التقاط كلماتها.
شدها بعنف ،ووضعها بوحشية تحت قبضته...ثم
ّ
جرت الفاعل على عربة ،رفعت المفعول به على
قبلها بمحبة وحنان.
دخلت العجوز في غيبوبة ،ووزعت أموالها على حصى دحرج .المضاف من مكانه...
أخذ زوجها المثقف ،يلملم الحروف والكلمات
الفقراء!!!...
مدارس معاصرة
المتعثرة على عجلتيها ،اشتعل الكرسي من حرارة
نسمة باردة صفعته ،فغفى على كيس أوراقه
استحيائها ،ونظم المنبر قصيدة ذم لغيرة وضعتها
البيض.
جذور تصبو النماء
ً
أخذ التيه رجال إلى حيث ال يشاء ،تعثر بإعيائه ،في قفص السخرية.
يدرس وصف الضباب لمخائيل نعيمة.

�أجفان ل�ؤي رزوق
عندما تفتح األبواب الشاهقة تتراءى لي
ألوان براقة في محياك،
يقبل الربيع في أوان الخريف!!
تفتح مقلتي وأنا غارقة في حضن الكرى
على أضواء ساطعة..
فتتبدد الكآبة في داخلي ،وفي نظري
وفي فصلي!..
ُ
فيختفي الخريف ويقبل فصل جديد،
يحمل في طياته اإلشراق ،ويحبل بالسرور
ً
ويلد طفال يتألأل مرددًا اسمه الموسيقي:
التفاؤل!!
عندها تحدثني وأنت تسمح شعري برفق
منقطع النظير:
أال فلتولد الفصول المضيئة في مخيلتك..
ولتنبعث ال��ب��راع��م الرقيقة ف��ي ضوء
لوحتك..
ولتشب الحياة في مأوى أفكارك ..وليخلق
اإلبداع في خاطرك..
ف��أث��ب واق��ف��ة على جبل م��ن األح�ل�ام؛
وأركض نحو البناء تحقيقًا لكالمك ،وتنفيذًا
للمعجزات ،علنا نمحو وجود المستحيالت،
ونزرع بذور اآلمال ،فنحصد آفاقًا
ح��م��راء ل��م تكن ول��م ت��ر؛ بيد أننا حقًا
لمسناها بأيدينا!!..
م��ا ك��ان للفصول ان تولد وت��ض��اء في
خيالي..
وال للبراعم ان تزهر في كينونة لوحتي..
وال لإلبداع ان ُيخلق في شخصي ،لوال
ً
ابتسامة أطلقتها في أمائري ،وإشارة بيدك
ب��دت ل��ن��اظ��ري ،فتعلمت كيف أح��ل رب��اط
المعضالت ثم أخلق المستحيالت...
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الجحيم العربي
والعجة التلمودية
مالك �صقور
سأل مكسيم غوركي ذات يوم :ماذا يمكن أن
تكتب وأنت تعيش الفقر المدقع؟
واآلن ،ثمة أسئلة كثيرة تطرح نفسها ،والدم قد
بلغ الزبى ..فماذا تكتب وكل شيء أمام عينيك ُي ّ
دمر،
وكل شيء يحترق؟
كيف تفكر ،وبماذا تفكر ،والبالد تغرق في بحر
من الدم؟
كيف تكتب قصتك ،وأنت تخرج من مجلس
عزاء لتدخل مجلس عزاء آخر؟
وعلى أي إيقاع ،أو على أي وزن تكتب قصيدتك،
وأن��ت ترى بأم عينك أش�لاء الضحايا تحت الردم
والركام؟
وهل يمكن أن تبدأ بكتابة رواي��ة ،وسط هذا
الضجيج ،والتهييج ،والتجييش ،من أجل نهش
لحمك ،وتكسير عظامك ،وتنسى ابن صديقك الذي
اختطف ولم يعد ،أو ابن جارك الذي اختفى وليس
له أي أثر؟
هل تنسى ابنة زميلك التي اغتصبت وأهينت
أمام عائلتها؟
وهل سيكون لمقالك أي طعم ول��ون ورائحة
ونكهة في زمن انتصار الغريزة وهيمنة وحوش
الغابة؟
َ
وبعد كل هذا الذي يصعب وصفه ،ولم يبق
سوى األلم يعتصر القلب والوجدان ،ترى وتسمع
َم ْن لم يقنع َبعد ،بأن الذي يجري في سورية اآلن،
هي حرب عالمية شرسة ،قذرة ،تقتات بلحم البشر،
وتحرق الشجر ،وتدمر الحجر .وستترك البالد كومة
أنقاض ،والعباد في العراء.
بعد ك��ل ه��ذا ال���ذي يصعب وص��ف��ه ،م��ازال
(البعض) من دون خجلّ ،
يسمون ما يجري (ثورة)!!
بعد كل ه��ذا ال��ذي يصعب وصفه ،وبعد أن
حصحص الحق ،وذاب الثلج وظهر الحق والحقيقة،
أسطع من نور الشمس في يوم قائظ ،مازال (البعض)
يشككون ،ويتوهمون ،ويريدون ،ويهيجون إلسقاط
سورية ،وتمزيقها ،وتقطيع أوصالها ،وهم ،يعرفون
أوال يعرفون أنهم يشبعون ّ
سادية أسيادهم ،الذين
يتلذذون في سفح الدماء الزكية ،والمجرمون يلغون
ً
في دماء السوريين األبرياء شيوخًا ،وأطفاال ونساء.
بعد كل ه��ذا ال��ذي يصعب وصفه ،لم يقنع
(البعض) أن استهداف سورية هو أبعد من الصراخ
ومن أجل الحرية ،والديمقراطية ،واإلصالح والفساد!!
بعد سنة وثمانية شهور ،وبعد تدويل القضية
السورية (يا لأللم)!! ،لم يقنع هؤالء ،أن القضية هي
أبعد من تونس وليبيا ،ومصر ،واليمن وأن الذي
يجري هو تطوير لسايكس ـ بيكو ،واستمرار لوعد
بلفور وسلخ لواء اسكندرون! أجل لم يقنع هؤالء ،أن
االستهداف هو تهويد المنطقة برمتها .لتصبح
«إسرائيل» االمبراطورية الوحيدة في هذا المشرق.
ال .لم يقنع هؤالء بعد ،أن ما يجري اآلن ،ليس
إصالحًا ،وليس من أجل اإلص�لاح ،وليس من أجل
الديمقراطية ،وليس من أجل الحرية .فمن يريد
الحرية والديمقراطية ،والعيش الكريم ،ال يحرق
المدارس ،وال ُيدمر المشافي ،وال يهدم المعامل،
وال يعتدي على رزق الناس ،وال يحرمهم لقمة
عيشهم .من يريد الحرية ،والدين ،ال ّ
يخرب بيوت

الله ويدنسها ،وال يسرق المتاحف واآلثار ،ويهديها
إلى العدو.
بعد كل النتائج التي آلت إليها أوضاع البلدان
العربية ،وبعد كل هذي المآسي اإلنسانية ،والفواجع
البشرية الجماعية التي استشرت في الوطن العربي
ال يقنع هؤالء أن ما حدث وما يحدث ،ليس ربيعًا،
بل هو الجحيم ُ
ستعر بعينه .أج��ل! لم يقنع
الم ِ
الثورجيون الجدد ،أو َم ْن يدعون التقدمية ،أنه ال
يمكن أن تكون أميركا في صف الشعوب المقهورة،
وال مع جبهة المستضعفين ،ف��وا عجباه!! كيف
يضعون أنفسهم في خانة واحدة ،وخندق واحد ،مع
العدو الصهيوني ـ األمريكي؟!
قال ستالين مرة« :ال يمكن بناء آخر المراحل
االشتراكية ،وعلى الكرة األرضية توجد إمبريالية».
فهل يفهم التقدميون ،الثورجيون الجدد ،أنه ال
يمكن ،بل من المستحيل أن يستقر الوطن العربي،
ال بل العالم الثالث كله ،أو يعيش بأمن وأمان والعدو
الصهيوني م��ازال يعربد ويحمي ح��راس النفط،
وحراس النفط يستمدون قوتهم من هذا الكيان
الغاصب المغتصب.
لقد نسي هؤالء ،أو باألحرى ،لم يقرؤوا كتاب
الصهيوني المجرم العتيق مستقبل (الشرق
األوسط) لخمسين سنة قادمة ،وهو ّ
يشبه الوضع
في (الشرق األوس��ط) بالمرأة التي تدخل المطبخ
لتحضير (العجة) .فلتحضير العجة يجب تكسير
البيض ..وبعد صناعة العجةْ ،إن كنت شاطرًا ،حتى
لو كنت ساحرًا ،أع ْ��د العجة إلى بيض ..وه��ذا هو
المستحيل بعينه.
أليس الذي يجري اآلن في الوطن العربي هو
تحضير (العجة)؟! أليس هذا الذي يجري اآلن ،من
دم��ار وخ��راب وقتل وفتك وخطف ،بشكل منظم
وممنهج ،هو الفوضى «الخالقة» ،التي رسمتها
أفعى سوداء ذات يوم؟!
يتغاضى هؤالء ،ويتعامون أن ما يجري هو حرب
عالمية ،بتخطيط وتنفيذ من االستخبارات المركزية
األمريكية ،واأللمانية ،والفرنسية ،والبريطانية،
والتركية وال��م��وس��اد ،لتقويض س��وري��ة ،شعبًا،
وأرضًا ،واقتصادًا ،وبنى فوقية وتحتية .كي تنعم
«إسرائيل» ويطيب لها استعباد ما بقي من الشعب
الفلسطيني ،والهيمنة على باقي البلدان العربية،
ّ
يتسيد العدو الصهيوني ،ويزداد وغطرسة..
ولكي
فماذا تريد «إسرائيل أكثر من ذلك»؟!
هل يعلم هؤالء ،أن «إسرائيل» نهبت أكثر من
مئة ألف كتاب من مكتبات العراق الذبيح بموضوع
واحد ،عن اإلسالم فقط ،ما عدا عشرات اآلالف من
أمهات المخطوطات النادرة؟! وهل يعلم هؤالء ،أن
المرتزقة الذين ّ
يدمرون سورية اآلن ،سرقوا ونهبوا
اآلثار السورية النادرة وهي بقيمة أكثر من ملياري
دوالر؟!! وقد أصبحت في متاحف الغرب( .وإسرائيل)!!
كم كان محقًا األديب الشهيد غسان كنفاني
حين قال« :ستصبح الخيانة وجهة نظر».
بلى! أيها السادة! لقد أصبحت الخيانة وجهة
نظر ،ال بل هي المنتصر ،اآلن.
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

مصطلح المقاومة والخداع األمريكي
حين يخفت الصوت العربي الرسمي في مواجهة هيمنة اإلدارة األمريكية المحافظة،
ويستكين لصلف التوحش الصهيوني وخبثه وغدره يأتي صوت المقاومة ـ بكل صوره
ً
ـ مجلجال هادرًا مثبتًا أن المقاومة لم تكن اعتداء على اآلخر ،وليست مجرد عنف للعنف
واع للحفاظ على الوجود
وليست مجرد مجابهة غريزية للعدو ولكنها فعل إنساني إرادي ٍ
والعيش بكرامة وحرية .إنها دفاع إنساني مشروع عن الحياة ضد من يعمل على قتلها
واجتثاث القيم اإلنسانية النبيلة وضد كل محتل غاصب ،ما جعل الجمعية العامة لألمم
ّ
المتحدة بقرارها رقم ( )3214لعام (1974م) ّ
تشرع حق الشعوب بالكفاح المسلح من أجل
نيل الحرية واالستقالل وحق تقرير المصير ،ما يعني مقاومة االحتالل بكل األشكال المتاحة
للشعوب .ولهذا فالمقاومة تشمل كل جوانب الحياة مادية وروحية ،ثقافية وسياسية
واقتصادية وتقنية وعلمية وإعالمية و ...فردية وجماعية ،داخلية وخارجية ألنها دفاع عن
الذات.
ولم تكن المقاومة /الدفاع عن الذات ومقارعة المحتل الغاصب لألرض بدعة مستحدثة
ـ وكذلك هي في مقاومة الفوضى وضرب األمن واالستقرار والسيادة الوطنية ـ فهي حالة
ً
وجودية لكل مخلوق ،بيد أنها تتخذ لدى اإلنسان أشكاال راقية تقوم على العلة والمعلول،
وتستند إلى معارف وغايات ووظائف ،ما جعل الشعوب على اختالف أجناسها قديمًا
ً
سواء منها المقاومة المادية أم المعنوية؛
وحديثًا تمارس أنماطًا عديدة من المقاومة
العسكرية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية و....
ّ
المصرة على نشر ما
ولم يعد هناك أحد يجهل سياسة اإلدارة األمريكية المحافظة
يسمى بثقافة العولمة ذات الرأس األمريكي .وهي ثقافة تقوم على إلغاء ثقافة اآلخر
ّ
ومفاهيمه ومبادئه ،بل حياته التي ُر ّ
بي عليها ...حتى صار من المسلم به أن ثقافة العولمة
ّ
قادمة ال محالة ،وعلى كل شعب أن يتخلى عما يؤمن به إما طوعًا وإما كرهًا ،ولم تعد مقولة:
(أهل مكة أدرى بشعابها) صالحة في زمن العولمة.
ومن هنا انطلقت فكرة التغيير القسري وفق متطلبات العولمة األمريكية ،ومن لم يقم
بذلك أصبح خارج الحضارة الكونية الجديدة ،حضارة القطب األمريكي الذي يملك القوة
الفائضة على مختلف ُّ
الص ُعد.
لهذا أخذ العقل العربي يتحول شيئًا فشيئًا مع متطلبات المدنية الغربية عامة
ّ
يتقبل شيئًا فشيئًا كل ما يأتيه من ِق َبل أوروبا وأمريكا ،ويعمل
واألمريكية خاصة ،وصار
بنفسه على وصم كثير مما آمن به من المصطلحات والمبادئ والقيم بأنه يحتاج إلى تطوير
أو إلغاء.
ونحن ال نشك أن هناك أصواتًا عربية قد أصيبت باالنفصام المرضي تجاه الهوية
ُ
والشخصية العربية ،فال غرو بعد ذلك أن تصاب بانفصام فكري تجاه مفاهيم المقاومة
والنضال والتحرر ولم يكن مرضها إال نتيجة فطرية وطبيعية لرضوخها المذل لثقافة
العولمة األمريكية...
وحين تسممت العقول بأضاليل الدوائر الغربية واألمريكية فإننا ما زلنا نرى أن المقاومة
حاجة طبيعية وجودية لإلنسان والوطن إذا تعرضت حياتهما وسيادتهما وحريتهما
للخطر...
ونرى أن هناك سياسة مدروسة لإلدارة األمريكية المحافظة في منطقتنا والسيما
ما يتعلق بقضية فلسطين .فهذه القضية تعيد إلى أذهاننا ما تتفتق عنه المخططات
ً
األمريكية ـ الصهيونية منذ اندالع انتفاضة أطفال الحجارة ووصوال إلى انتفاضة األقصى؛
وكلتاهما أعادت الزخم الحقيقي لقدرة الشعب الفلسطيني ...فقد عجزت القوة الوحشية
للجيش الصهيوني المزود بآلة الفتك األمريكية عن النيل من الشعب الفلسطيني .وكان
على العقل الصهيوني أن يخترع فكرة الجدار العنصري العازل الذي دعمته اإلدارة
األمريكية المحافظة بكل قوتها تحت ذرائع شتى .وإذا كانت فكرة الجدار العازل معروفة
في الفكر الصهيوني منذ نشوء الدولة اللقيطة ،بل قبل ذلك بكثير منذ عشرينيات القرن
العشرين في أعقاب ثورة ُ
(البراق) وسمي آنذاك بالجدار الحديدي أدركنا فكرة التماهي
بين الصهيونية وبين الدعم المتعاقب ل�لإدارات األمريكية لكل فكرة تخدم األجندة
الصهيونية.
فاإلدارة األمريكية كانت ومازالت تسعى إلى إجهاض أي مقاومة للشعب العربي ضد
القهر واالحتالل وتخلق األوضاع المؤاتية الداعمة للكيان الصهيوني على األرض وتدعم
مواقفه في المحافل الدولية لخلق اليأس في الذات العربية وال شيء أدل عليه مما يجري في
األزمة السورية التي تلعب فيها على مئة حبل.
ومن ثم فالمقاومة ليست تخلفًا واعتداء على اآلخر مهما ابتليت األمة بعدد من أبنائها
الذين عاشوا في حالة من انحراف العقل والنفس فانتهوا إلى التفكير اليائس والبائس
والعاجز عن التفريق بين الحياة الكريمة والخنوع الذليل ومن ثم خلطوا بين المقاومة وبين
العنف والقتل ،واالعتداء على األبرياء...
لذا علينا أن نتمثل اليوم انتصار المقاومة الوطنية اللبنانية بقيادة حزب الله ،وأن
نكشف كل ظواهر التضليل والخداع وابتزاز المواقف الفردية والجماعية ،الشعبية
والرسمية ،مؤمنين بالحكمة القائلة :تستطيع أن تخدع الناس بعض الوقت ولكنك ال
تستطيع أن تخدعهم كل الوقت .إننا نريد أن نمارس المقاومة مصطلحًا وثقافة من خالل
التعبير عن آمالنا وطموحاتنا في السيادة واالستقالل والحرية ،وأن يكون إبداعنا صدى
لثقافة المقاومة الشريفة والعادلة التي تحرس الوطن والكرامة اإلنسانية.
ولن يتم لنا ذلك ما دمنا متخلفين ال نملك أساسيات التقدم والديمقراطية والعقل
العلمي المنهجي الذي يدرس ما له وما عليه ،ويعرف قدراته وقدرات عدوه ،وتربية شبابنا
ومجتمعاتنا وفق برامج الحفاظ على الهوية والكرامة والحرية من دون اعتداء على اآلخر.
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عن التفسير ..والتأويل

الترجمة
والقصة القصيرة

حممد راتب احلالق
يذهب ال��ظ��ن ،ألول وه��ل��ة ،إل��ى أن
التفسير يشغل مرتبة أدنى في التعامل
مع النصوص عامة والنصوص اإلبداعية
خصوصًا؛ وأن التأويل وح��ده هو الذي
يليق بتلك النصوص .وهذا الظن مضلل
بقدر ما هو غير دقيق ،ذلك أن التفسير
يختلف عن التأويل من حيث الوسائل
والغايات في آن معًا ،فالتفسير ال يعدو
ً
أن يكون عمال لغويًا برانيًا (إن صحت
العبارة) ،هدفه شرح بعض المفردات
الغربية وتقريب بعض العبارات إلى
األذه����ان ب��ع��د ع��رض��ه��ا ع��ل��ى مسطرة
المعجم ،ثم ال يذهب أبعد من ذلك ،بل
يحرص كل الحرص على أال يذهب أبعد
من ذل��ك ،خشية اإلغ��راب والدخول في
عوالم اللبس واإليهام التي من طبيعته
أن يتجنبها ،بل ما وجد إال إلزالتها.
التفسير ،إذن ،ش��رح لنص سهل
هدفه ح��ل المشكالت ذات الطبيعة
المعجمية الصرفة ،لذلك يلجأ إلى إعطاء
ما يظنه مرادفًا لبعض األلفاظ ،أو إلى
الشرح بالسلب وإعطاء النقيض والمضاد
لتلك األل��ف��اظ ،وق��د يلجأ أحيانًا (في
الحاالت العليا من فعالية التفسير) إلى
تقديم الشواهد من النصوص األمهات
لتوضيح ما أشكل من المعاني واأللفاظ،
دون أن ّ
يقول النص ما لم يقله صراحة.
وأرى ،وق��د أك��ون مخطئًا ،أن فعالية
التفسير إنما تصلح للنصوص التي
أنتجت لتكون واضحة ومحددة بقصد
استئناس األلفاظ الحوشية والغريبة،
أو األلفاظ التي خرجت من التداول .أما
في حالة النصوص التي تتسم بالغنى
والكثافة ،والتي تعتمد أسلوب اإليماء
والتلويح من بعيد ،ونكتفي باإلشارة دون
العبارة ،والتي تمقت األساليب المباشرة،
واألس��ال��ي��ب ال��ت��ي ينبغي أن يتكافأ
فيها الدال والمدلول حسب المقاييس
المعجمية الصارمة ..فإن التفسير ،في
هذه الحالة ،ليس أكثر من شرح يحتاجه
بعض القراء ،ومن الطبيعي أن تختلف
درجة هذه الحاجة من قارئ إلى آخر ،تبعًا
لثقافته وخبرته وللتأهيل الذي تلقاه.
أم���ا ال��ت��أوي��ل ،ال���ذي يليق بهذه
النصوص الغنية ،فاجتهاد شخصي في
فهم تلك النصوص ،ومحاولة لتحصيل
المغزى ،أو المعنى الخاص بالقارئ ،بل قل
إنه اجتهاد يحاول ان ينحاز إلى معنى
معان ممكنة أخرى
يفضله القارئ من بين
ٍ
يفيض بها النص ،أو إنتاج معنى جديد
لم يسبق ألحد من قبل ان اكتشفه ،ومن
الطريف أن نذكر أن هذا المعنى الطريف
قد ال يكون قد خطر ببال منتج النص
نفسه في كثير من الحاالت ،كما حدث
مع أبي نواس وبول فاليري وسواهما.
وكلمة اجتهاد ،وهي الكلمة المناسبة
لتوصيف عملية التأويل ،ألن االجتهاد
يعني بذل الجهد حسب الطاقة البشرية
المسلحة بالمعرفة وال��خ��ب��رة .وب��ذل
الجهد مطلوب للتغلب على الممانعة
والمقاومة التي تبديها بعض النصوص،

إلجبارها على البوح بما حاولت أن تخفيه
وأن تكبته ،لحاجات فنية ،أو ألسباب
إيديولوجية أو اجتماعية أو اقتصادية،
والسيما حين تكون البيئة غير مستعدة
بعد لتقبل ذلك المكبوت والالمكتوب،
فيلجأ منتج النص إلى المكر الفني أو إلى
التقية والتخفي خلف حجاب الصنعة،
تاركًا المضنون به على القارئ العام،
إلى أهل الدراية والدربة عبر التأويل ،أو
القراءة المركبة والذكية ،ليستمتعوا
بإنجازهم واكتشافاتهم ،تاركين اآلخر
على التخوم ،قانعًا بالظاهر والقريب من
المعاني .أما النصوص السهلة ،التي
تستسلم للقارئ منذ ال��ق��راءة األول��ى،
فليست بحاجة إلى االجتهاد ،وإن حاول
بعضهم أن يتعامل معها بأساليب
االجتهاد وال��ق��راءة المركبة ،فجاءت
قراءاتهم متعسفة ومضحكة ..لذلك
يقال اجتهد فالن في حمل الصخرة أو
الحجر وال يقال اجتهد في حمل الحصاة.
ال��ت��أوي��ل ،أو االج��ت��ه��اد ،أو ال��ق��راءة
المركبة ،يهدف إلى البحث بين السطور
واكتشاف الالمكتوب ،ال��ذي قد يكون
الهدف الحقيقي لمنتج ال��ن��ص ..إنه
بحث عما وراء الظاهر ،وعن البعيد الذي
يتظاهر ب��ال��ق��رب ،بحث ع��ن المعاني
الثاوية في األعماق والتي يخفيها النص
ع��ن الكسالى وغير المستحقين من
القراء .وهذا البحث ليس عملية لغوية
فقط ،وليس شطارة في النحو والصرف
والبالغة فحسب ،كما يتوهم بعض
مدرسي اللغة ..إنه قبل ذلك كله ،وبعد
ذلك ،عملية ثقافية أركيولوجية ماهرة،
تحاول أن تربط النص بمنتجه ،وبالبيئة
االجتماعية واأليديولوجية واالقتصادية..
التي تم إنتاجه فيها أو التي يتوجه
إليها ،الستكشاف المستويات المختلفة
من المعاني الممكنة التي يفيض بها
هذا النص ،والتي حجبها هذا النص إما
ضنًا بها على غير المستحقين ،أو خوفًا
من أصحاب القوة والنفوذ ،أو ألن اللغة
تكلمت من خالل منتج النص بدل أن
يتكلم هو بها ومن خاللها ..وللقارئ الذي
قد يرى في كالمي شططًا وتعسفًا في
التمييز بين التفسير والتأويل ،ويرى أن
هذا الفرق ليس أكثر من فرق في الدرجة،
فإنني أقبل منه ذلك ،شرط أن يعترف
بأن التأويل تفسير مجازي يسمح للخيال
بأن يرود آفاق الممكن ،وأن يقلب المعنى
على وجوهه الممكنة (على أكبر قدر
من هذه الوجوه الممكنة حسب الطاقة
البشرية ،وحسب المعرفة والخبرة ودرجة
التأهيل التي تلقاها القارئ) وعندما
أضع هذا الشرط فإنني ألفت االنتباه إلى
الحقيقة التي تغيب عن أذهاننا نتيجة
التعود وتكرار االستخدام ،والتي تفيد
بأن الكالم كله كان مجازًا في البداية،
طالما أن األسماء غير المسميات ..فلفظ
ً
(شجرة) مثال لفظ مجازي أطلقه اإلنسان
العربي ليحد به مفهوم ه��ذا النبات
ذا الخصائص المعروفة ..إن��ه صوت

فيزيائي تدركه عقول المتكلمين باللغة
العربية ولكنه ليس الشجرة ذاتها
بالتأكيد .واستغراب القارئ لكالمي يرجع
إلى بعد العهد بينه وبين واضع اللفظ.
وما قلناه عن األلفاظ يمكن أن نقول
مثله عن أساليب التعبير ،فالعبارات
وأشكال التعبير التي كانت غير مألوفة
في زمن وضعها في التداول أول مرة
غدت اليوم عادية وبديهية وغير قادرة
على اإلدهاش ،وصدق من قال ما معناه
منكر زماننا معروف زمان آت ومعروف
زماننا منكر زمان فات.
وعندما قلت إن القراءة المركبة ،أو
التأويل ،ال يليق إال بالنصوص الفنية
واإلبداعية الفنية فإنني ألمح إلى بعض
المحاوالت التي حاولت أن ترفع من شأن
بعض النصوص الضحلة عبر عملية
تأويل متعسفة فجاءت تلك المحاوالت
كاريكاتورية مضحكة (وش��ر البلية ما
يضحك) ،والسيما وأن تلك المحاوالت
قد انطلقت من دوافع غير معرفية وغير
فنية (وح��ب��ك ال��ش��يء يعمي ويصم)
وكذلك كرهك الشيء ..وإننا ننظر بكثير
من االزدراء لتلك ال��ق��راءات ،المستبدة
والعنيفة ،التي تستجيب لحاجات تقع
خارج المعرفة والفن ،فتشرق بالنصوص
إلى حيث ال شرق بعد ذلك ،وتغرب بها
إل��ى حيث ال غ��رب بعد ذل��ك ،وتوظف
بعض التلميحات المبهمة والعامة في
تلك النصوص لخدمة مصالحها ،ولتلميع
شخص أو فكرة ،أو للنيل من شخص أو
هدم فكرة دون وجه حق .وقد وصلت
بعض التأويالت األيديولوجية المتطرفة
إل��ى درج��ة الهذيان المنفلت من أية
مسوغات عقلية أو منطقية أو معرفية
أو فنية ..كتلك التي يتبرع بها بعض
(النقاد) ألصدقائهم ورفاقهم (والسيما
لصديقاتهم).
بقي أن أق��ول ،ملخصًا ما سبق :إن
التفسير أقرب ما يكون إلى ما يمارسه
مدرسو اللغة في المدارس اإلعدادية
والثانوية ،وما يمارسه بعض مدرسي
اآلداب في الجامعات ..أما التأويل فعمل
النقاد الحقيقيين الذين من عادتهم أن
ّ
يلحوا في طرح السؤال الحارق والمؤرق
أثناء تعاملهم مع النص ،والذي يقول؛
بعد إنجاز كل قراءة :وماذا بعد؟ إن هذا
السؤال يطور اإلجابة التي تم إنجازها من
قبل ،بل قد يهدم تلك القراءة وينطلق
من جديد مرة أخرى ،دون أن يخامر القارئ
أدن��ى شك بأنني ألمح إل��ى تفكيكية
ج��اك دري���دا ،فالناقد ليس سيزيف
والنص ليس تلك الصخرة التي ما تلبث
أن تتدحرج من جديد كلما اقترب بها
من القمة .إن سؤال (ماذا بعد؟) الذي ال
ينفك النقاد الحقيقيون عن طرحه على
أنفسهم ،أثناء شغلهم على النصوص
اإلبداعية الغنية يتيح لهم أن يكتشفوا
المزيد من طبقات المعنى التي تتناسب
مع غنى النص من جهة ،وم��ع كفاية
الناقد ودرجة تأهيله من جهة أخرى.

مو�سى عا�صي
الترجمة صناعة قديمة قدم المجتمعات البشرية ،التي
واكب ّ
تطورها النزوع ناحية التفاهم والتواصل بدوافع سياسية
أو ثقافية أو فكرية أو تجارية أو حربية أو رياضية أو غيرها ..مما
جعل الترجمة قضية وئام بين الشعوب والدول ،ومما خلف
تأثيرًا متباينًا على نماذج الثقافات ونظم المعارف اإلنسانية
عبر المراحل التاريخية.
ً
وإذا عزف العرب عن ترجمة آداب األمم األخرى إال قليال
من الماضي ،نتيجة العتزازهم باألدب العربي بعامة ..وبالشعر
العربي بخاصة ،فإن أول حركة منظمة للترجمة بين األمم هي
الحركة التي بدأت زمن األمويين ،وتنامت زمن العباسيين،
وشكلت نقطة االنعطاف النوعي من الرواية والمشافهة إلى
ً
التدوين؛ حيث برز االهتمام أوال على مستوى طرائق الحكم
ووسائله وصقل السلوك والسمو بالوجدان.
وتنامت الحاجة لنقل المعارف واالبتكارات والمستجدات،
خالل العقود المنصرمة التي تفجرت خاللها «ثورة المعلوماتية»،
وبات نقلها بصورة فورية عبر وسائل اإلعالم؛ حيث يفترض
ترجمة ما يربو على عشرين مليون كلمة يوميًا إلى عشرات
اللغات ،وهذا ما جعل الترجمة أداة حيوية تحكمها المعايير
الدقيقة والشروط ،كما باتت الترجمة ضرورة حياتية في الواقع
العالمي الراهن؛ ألنها السبيل المالزم لتبادل المعلومات
والمعارف .لكن الترجمة األدبية فن صعب المنال .فحينما
تختلف مفردات األمم تتباين معها أنماط التفكير ،وتختلف
معها المشاعر واألحاسيس ...فليست الترجمة األدبية مجرد
عملية لغوية يستنفدها التحليل العلمي لمشكالت األلفاظ
والتراكيب؛ بل هي قضية يدخل فيها علم االجتماع اللغوي
الذي يشتمل على علم اإلنسان الثقافي ...العلم الذي يشكل
ركيزة أي نتاج أدبي ..ومن الطبيعي القول إن إمكانية فهم
الكلمات فهمًا صحيحًا مستحيلة ،إذا فصلناها عن الظواهر
الثقافية التي ترمز إليها.
ومن المنحى اآلخ��ر ..إن القصة القصيرة ،طبقًا لمعايير
الظرف الراهن ،جنس أدبي غاية في المرونة ،وغاية في القدرة
على اإلفالت من قيود التعريف وشروط التصنيف ،ولون أدبي
ظهرت بواكيره في الدوريات منذ ثالثينيات القرن التاسع
عشر ،ونمط انتزع لنفسه تعريفًا أوليًا بأنه مقطوعة أدبية
نثرية ينتمي إلى أدب الخيال العلمي ،وال تقيده المعايير التي
تتعلق بالطول أو القصر.
والقصة القصيرة التي حققت مشروعاتها منذ ثالثينيات
القرن التاسع عشر ،بدءًا من إدغار آلن بو  1809ـ  ،1848فإنها
لم تأخذ اسم ،أو مصطلح «القصة القصيرة» حتى بدايات القرن
العشرين ،وربما كان األديب هنري جيمس  1843ـ  ،1916أول
من استعمل مصطلح «القصة القصيرة».
ومن المنحى األهم ،بدأت «القصة القصيرة» مرافقة لبروز
وقائع سياسية عامة ،تبدى في مقدمتها انحسار النظام
اإلقطاعي بعد أن حسمت البرجوازية األوروبية الصراع لصالحها،
وبصورة شبه تامة في بعض البلدان األوروبية ..مما فتح الباب
رحبًا أمام مفهومات جديدة عن اإلنسان والمجتمع والوجود ،وأمام
سيادة عالقات إنتاج جديدة تفترض سيادة النزعة الفردية
وتحويل اإلنسان إلى سلعة يحدد رواجها وركودها العرض
والطلب ،ورغم بلوغ البرجوازية ذروة من المفترض أن تبدأ بعدها
باالنحدار ،كانت الرأسمالية الذروة المهيأة الستبدالها ،وتجدر
اإلش��ارة إلى أن المفهومات الجديدة التي سادت في أوروبا
ترافقت مع تنامي نزعة القومية ،كحالة تفرضها الضرورات
االقتصادية والسياسية؛ حيث تكسب األولى قصب السبق..
وتتلكأ التطورات األدبية ،رغم أن األدباء يبذلون قصارى الجهود
للحاق بالركب ،إال أنهم يخضعون للمناهج األدبية السائدة..
وقد كانت الرومانسية هي المنهج األدبي السائد ..المنهج
الذي يهتم بالفرد ال بالجماعة ،وبالحاضر ال بالتاريخ ،وباللحظة
ال بالزمن ،مما جعل القصة القصيرة تلد فنًا ّ
يعبر عن اآلنية من
البقية ......................ص23
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المظهر اإلعالمي الثقافي للعولمة
عي�سى ال�ش ّما�س

ّ
يرى كثير من المفكرين والباحثين
أن العولمة مصطلح حديث العهد ،ظهر
على األرجح في بداية السبعينيات من
القرن العشرين .ولذلك فما زال مفهوم
العولمة غير واض���ح المعنى ،وغير
ّ
ّ
محدد األبعاد وال���دالالت في ك��ل لغة
ّ
استخدمت للتعبير عنه ،أو في كل مجال
استخدمت فيه من المجاالت السياسية
واالجتماعية والثقافية.
ومن دون الدخول في تفصيالت
التعريفات المختلفة للعولمة ،يمكن
القول ّإن العولمة من الوجهة الثقافية
 /اإلع�لام��ي��ة ،ه��ي ظ��اه��رة ديناميكية
ّ
م��ح��رك��ات ه���ي( :ال��ث��ورة
ل��ه��ا ث�لاث��ة
التكنولوجية ،ثورة االتصال ،والتوحيد
ّ
بين البلدان والحضارات) وذلك للتغلب
على العوامل الجغرافية ،وجعل العالم
قرية واحدة ،بعد إن توافرت القدرة على
اختراق الحدود من خالل الفضائيات،
التي ّ
حولت العالم إلى «غرفة كونية
صغيرة».
وبذلك ّ
عدت العولمة محاولة لوضع
شعوب العالم في قوالب فكرية ّ
موحدة،
بغية سلخها عن ثقافتها وموروثها
الحضاري ؛ فتكون العولمة نظامًا يقفز
ّ
فوق حدود الدولة واألمة والوطن ..إنها
نظام يعمل على إفراغ الهوية الجماعية
لألمة من ّ
أي محتوى ،ويدفع بها إلى
ّ
التفتيت والتشتت ،ليربط الناس بعالم
الالوطن والالدولة..
وقد كان /جيمس روزناو  /منذ
عام  ،1997قد ّ
تعريف
شدد على ضرورة
ّ
واض��ح للعولمة ّ
يحدد محتواها بدقة،
وإن كان يبدو مبكرًا وضع تعريف كامل
ّ
التنوع الضخم لهذه
وج��اه��ز ،يالئم
ّ
الظواهر المتعددة .فإذا كان مفهوم
العولمة يقيم عالقة بين مستويات
ّ
متعددة للتحليل ،وتشمل( :االقتصاد،
السياسة ،الثقافة واأليديولوجية)...
ّ
مهمة إيجاد صيغة ّ
فإن ّ
موحدة للعولمة
ّ
تصف هذه األنشطة كلها ،تبدو ّ
مهمة
صعبة ؛ وحتى لو ط ّ��ور هذا المفهوم،
فإن من المشكوك فيه أن ّ
يتم قبوله أو
استخدامه على نطاق واسع.
ويبرز المظهر اإلعالمي للعولمة
أكثر ما يبرز في عولمة االتصال ،التي
أصبحت أكثر ّ
تطورًا وانتشارًا في بقاع
الكرة األرض��ي��ة كافة ،من خ�لال البث
التلفزيوني عن طريق األقمار الصناعية،
وب��ص��ورة أكثر عمقًا م��ن خ�لال شبكة
ّ
االنترنت التي تربط البشر في كل أنحاء
المعمورة ،األمر الذي أدى إلى طرح أسئلة
كبرى حول تأثيرات االنترنت والتعامل
ّ
معه بصورة إيجابية ،إذ أصبح من المؤكد
ّأن وج��ود شبكة اإلن��ت��رن��ت وذيوعها
وانتشار استخدامها على نطاق واسع
ّ
ستؤدي إلى أكبر
من الكبار والصغار،
ثورة معرفية في تاريخ اإلنسان ،تضاف
ّ
إلى ما يبث عبر القنوات التلفزيونية
الفضائية من القيم والمبادىء واألفكار
والسلوكات ،التي تنتمي إل��ى ثقافة
بعينها ،هي الثقافة القوية والمهيمنة
على وسائل اإلعالم.
لقد ازدادت القنوات الفضائية
المملوكة م��ن ِق��ب��ل ال��ش��رك��ات عابرة

ّ
ومتعددة الجنسيات ،ازديادًا
القومية،
انشطاريًا ،خالل السنوات األخيرة؛ بحيث
صار الفضاء ساحة تنافس تلفزيوني.
وفي محاولة لمواجهة هذا الخطر الوافد
عبر الفضاء ،عمدت بعض دول الجنوب
إلى االرتباط باألقمار الصناعية ،وأقامت
ّ
ّ
محطات أو قنوات للبث الفضائي ،أو
استخدمت تقنيات حديثة تلتقط
ّ
بوساطتها ما تبثه القنوات الفضائية،
ّ
ّ
وتعيد ب��ث ما ت��راه مناسبًا ؛ أي إنها
تعمد إلى االنتقائية في إع��ادة البث،
ّ
ّ
لكي تسيطر على البث الوافد وتقلل من
خطورته.
ولذلك أصبح المظهر اإلعالمي
ّ
األش��د خطرًا على
للعولمة ،هو البعد
ّ
المجتمعات اإلنسانية األق��ل تطورًا،
ّ
فثمة
علميًا واجتماعيا وثقافيًا ؛
ّ
متعددة في ه��ذا الشأن،
إشكاليات
ّ
ّ
وتدور كلها حول أية ثقافة عالمية يروج
لها اإلعالم المعولم التي يمكن أن تسود
ّ
الخصوصية ؟
؟ وهل الكوكبية تلغي
ّ
وهل يمكن أن تتأقلم الثقافات المحلية
مع ثقافة العولمة ،القادرة ،بما تملك
من آليات وق��وى ،على ضبط سلوكات
ال��ش��ع��وب ع��ل��ى اخ��ت�لاف ثقافاتها
ّ
وتنوعها..؟
ّ
أم��ا المظهر الثقافي للعولمة؛
فقد ارتبط بفكرة التنميط الثقافي
أو (التوحيد الثقافي) العالمي ..وهو
تعبير من التعبيرات التي استخدمتها
لجنة اليونسكو العالمية إلعداد مؤتمر
السياسات الثقافية من أجل التنمية،
عام .1988وقد رأت اللجنة ّأن التنميط
الثقافي ّ
يتم باستغالل ثورة االتصاالت
العالمية ،وهيكلها االقتصادي /اإلنتاجي
ّ
المتمثل في شبكات نقل المعلومات
والسلع ،وتحريك رؤوس األموال .وذلك
ّ
ألن البناء الثقافي لإلنسانية يتكامل مع
البناء االقتصادي المعلوماتي ؛ ومن هنا
ّ
اتخذ المفهوم الثقافي للعولمة بعدًا
اقتصاديًا وإعالميًا .فاإلعالن هو أداة
التوصيل والتأثير لألفكار الثقافية التي
يراد لها الشيوع واالنتشار.
فالمظهر الثقافي للعولمة يوحي
ّ
بإيجاد ثقافة ذات طابع عالمي ،يتسم
ّ
متحررة من تأثير
بخصائص ثقافية
أي ثقافة بعينها ..أي إيجاد ثقافة
تصلح ألن يأخذ بها األف��راد المنتمون
إلى ثقافات ومجتمعات متباينة .وهنا
يكمن خطر المظهر الثقافي للعولمة
ّ
على المجتمعات اإلنسانية األقل تطورًا،
ّ
علميًا وثقافيًا؛ ّ
فثمة إشكاليات متعددة
ّ
في هذا الشأن ،وت��دور كلها حول أية
ثقافة عالمية يمكن أن تسود ؟ وهل
ّ
الخصوصية ؟ وهل
الكوكبية تلغي
ّ
يمكن أن تتأقلم الثقافات المحلية
مع ثقافة العولمة ،القادرة ،بما تملك
من آليات وق��وى ،على ضبط سلوكات
ال��ش��ع��وب ع��ل��ى اخ��ت�لاف ثقافاتها
ّ
وتنوعها..؟ وال ّ
سيما ّأن الخطر األكبر
في عملية العولمة الثقافية ،يكمن في
ّ
أنها تفرض من الخارج ،وليست نتاجًا
لتفاعالت بين الحضارات والمذاهب
الفكرية المتباينة على مستوى العالم
ّ
ككل متكامل.

ّ
ّ
إنها – وال شك – ثورة عولمية
ّ
 /ات��ص��ال��ي��ة ،ب��ك��ل م��ا ف��ي ال��ث��ورة من
معان وأبعاد ،بالنظر لما نتج عنها من
ّ
تغيرات واسعة المجال ،قلبت األوضاع
ّ
الثقافية رأسًا على عقب،
االجتماعية /
ّ
بحيث أصبح العالم يعيش وكأنه قرية
كونية واح���دة ؛ فالوسائل ت��ع ّ��ددت،
وسرعتها بلغت مدى لم يعرفه اإلنسان
َ
م��ن ق��ب��ل ،حيث أصبح إن��س��ان اليوم
أم��ام عدد هائل من مراكز المعلومات
ّ
ومصادرها ،وهو يتابع برامج البث المرئي
التابعة لبلدان العالم جميعها ،ويتأثر
من خالل ذلك االتصال وتلك المتابعة،
بكثير األف��ك��ار والسلوكات والقيم،
مما يخلق في كثير من األحيانّ ،
ّ
هوة
عميقة بين ما هو واف��د وما هو أصيل
ّ
في المجتمع المحلي ..ويتأرجح الناشئة
ّ
 /الشباب بين هذا وذاك ،األمر الذي يؤثر
في ّ
ّ
وتمسكهم
تكيفهم وانتمائهم
ّ
ّ
بهويتهم الثقافية واالجتماعية.
وانطالقًا من ذل��ك ،هل يمكن
للنظام العالمي الجديد ُ
(المعولم) بما
يمتلك من إمكانات إعالمية هائلة ،أن
ً
يكون حامال لنظام ثقافي /اجتماعي
ّ
يلبي طموحات المجتمعات البشرية
في نهضتها والحفاظ على هويتها
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واستنادًا إلى ما ّ
تقدم ،نصل إلى
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على وسائل االتصال ،تعمل على صوغ
ثقافة إنسانية  /حضارية-كما ّ
تدعي-
تمتزج فيها الثقافات البشرية ،وتتآلف
ّ
التخلي عن جذورها األصليةّ ،
مما
بعد
يسهل على قادة العولمة توجيهها كما
يشاؤون.
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العقالنية ونقيضها في
الخطاب العربي الراهن

فايز عز الدين

مصطلح العقالنية في الخطاب يشير إلى تنوع في هذا الخطاب  ،فهنالك خطاب عقالني له
سماته ومنهجه في التفكير والتعبير ()Rationalism
وهنالك خطاب غير عقالني( )Irrationalله سماته ومنهجه في التفكير والتعبير.
كما إن العقالنية – في كل خطاب سياسي ,أو اجتماعي – نراها أسلوبًا في التفكير والتعبير
يقوم على االستخدام األمثل لملكة العقل ...تلك الملكة التي تزن المشاعر والعواطف بميزان
المصير ,ومستقبل الوطن والناس .يجري ذلك بمحاكمة منطقية ,مضمونية ,شمولية ,واقعية,
إدراكية حتى أبعد حدود الطرح المعلل .ثم بعد ذلك تعبر العقالنية عن قدرتها على امتالك
قوانين السيرورة ,والتراكم ,والصيرورة في الوعي وفي الواقع.
فالعقالنية – إذًا – ُّ
تلح على إعمال العقل في عملية المعرفة ,والتوصل إلى ما يتسم
بالشمول والواقعية ,والعقالنية تتمسك باالتجاه النقدي حتى تصبح مهمتها تحليل صيرورة
المعارف ,وإعادة سمت تطور الحدث ,وأشكال مآالته باتجاه المنهج األكثر عقالنية وواقعية.
والخطاب بتفرعاته هو لغة
في العقالنية نحدد نوع الخطابً ,ومنهجه ,وصور اتجاهاته ( لاّ
في العقل من حيث يجب أن يكون أصال) وإال سنطلق عليه الخطاب ال عقلي.
والخطاب( )The discourseالصق بالعقالنية دومًا إذا كان عقليًا(.)Rationalism
لاّ
َّ
عقلي(.)Irrational
أو الصق بال عقالنية دومًا إذا كان ال
والخطاب العقالني ( )The rational discourseيجب أن نجتمع فيه مع قيم ,ومناهج
التفكير العلمي الموضوعي التي ّ
تقدم كل أطروحة ضمن أو عبر مقدمات أساسية للتفكير
المنطقي الواقعي ...بإدراك كبير لقوانين الواقع وتحوالته ,وقواعد سير التاريخ في المكان
المحدد ...ثم يتوصل إلى تعيين البيانية الالزمة  ...وتحديد الميل ومعايير هذا الميل.
في الخطاب العقالني إدراك محسوس ...ومحاكمة ّواعية ال تحكمها المشاعر أو العواطف...
ومنهج في التعليل والبرهانية ٌ
مقنع في قدرته على تخطي حدود ما يظهر له مباشرة من أشكال
الحدث والحدوثية ،حتى يصل بالمعطيات المحصلة عن طريق الحواس إلى اكتشاف ما واء هذا
الظاهر.
ّ
ٌ
وقيل (:إن الطبيعة  ,أو الواقع الموضوعي هي شكل آخر لتجلي العقل/الفكرة المطلقة”.) /
انعكاسًا لصورة
في الخطاب العربي ...نفتقد عناصر التفكير العقالني ومناهجه ,بوصفه
لاّ
من اإلمالئية التقريرية المسبقة الصادرة عبر مرجعيات ( إما داخلية في الخطاب ال عقلي .أو
خارجية في موضوعة االستقبال ,والتلقي) .وهنا ما يزال هذا الخطاب يخوض معركة العقل,
والنقل بغير كفاءة ...وما يزال يخوض معركة :الخارج ,والداخل .والوطني الخاص ,والعالمي
العام .والهوية ,والتماهي .والذاتي ,واآلخر .والمحلي ،واإلقليمي .والفردي ,والجمعي .والنسبي,
والمطلق ...إلخ).
إذًا ,ما يزال الخطاب العربي الراهن في مرحلة ما قبل العقل؛ أي خطاب في حالة ركود سلبي
غير ّ
متبصر .في حين أن العرب يواجهون من الغرب خطابًا استتباعيًا ,يناورهم في حالة هجوم,
ومطامع خطيرة ومشاريع معلبة مسبقًا.
ٌ
العقالنية في منهج التفكير والتعبير ,والتدبير مرتبطة بالنقد ,والمراجعة للذات ,واآلخر
بجدلية معرفية .والخطاب العقالني من المفترض أن يكون نقديًا بالنسبية واإلطالق على حد
سواء.
ّ
قصدية للمنهج الذاتي للنقد ...وحضور كبير
ومن الواضح أنه في الخطاب العربي مجافاة
لمنهج نقد اآلخر .فنرى أن النقد عند العربّ ,
موجه لآلخر ,وال يمكن قبوله حين يتوجه نحو الذات.
وعليه فاألزمات العربية دومًا هي من صنع العامل الخارجي ,وال ُيلحظ فيها أي دور للعامل
ّ
ويتضح أن العقل ّ
السببي
المراجعة أية قيمة ّلها في األزم��ات,
الداخلي .وكذلك ال تشهد
ٌ
مرفوض ،وكل ما جرى ,ويجري فعل مخطط له ,ومنفذ من الدوائر األجنبية.
ّ
علل ما حدث
المغيبة في الخطاب العربي ال تتوجه نحو األشخاص
العقالنية
لتسائلهم عن ِ
ٌ
والنتائج ،بل ُّ
تنزيه أناني
حالة
ٍ
تصر على تعليق المسؤولية على مشجب اآلخر؛ فهي ذات في ِ
كبير؛ أي إن منطق الشفافية(ُ ,)Transparencyيطرح نظريًا ,وال ُيلحظ عمليًا ,وتحكمه مصالح
خاصة وال يطاله العام.
العقالنية الغائبة من الخطاب العربي ال تجعل منه خطاب التراكم ,والتحول ,واالنتقال دومًا
إلى التجديد؛ بل تجعل منه خطاب التعايش مع الطبقة أو الفئة أو الكوادر التي اختيرت ,وتأبيد
سياداتها دون رؤية للوطن والمواطن .فالخطاب الحاضر – إذًا – خطاب الدفاع عن المصالح
الذاتية ,وليس خطاب الدفاع عن المصالح العليا ّلألمة.
ُ
تفتقد بوصلة الحوار
وما نراه هو ان القوى المعاندة أحيانًا ,أو المتطلعة إلى مشاريع متجددة
ّ
المعمم ,وكذلك لغته ,ومصطلحه.
من منظور أن ثقافة الحوار مفقودة في الخطاب الالعقالني
ّ في الخطاب العربي الحاضر تتجه ظواهر االدعاء بتمثيل مجموع األمة إلى تحريض تفكير
الشخصانية ,واستبعاد التفكير الجمعي العقالني الموضوعي.
وبناء عليه فالمستقبل مضمون فقط مع الشخص أو الفرد المعني ،ومع من يسير وراءه ,أو
مع هذا الحزب و مع من يسير وراءه ,أو مع هذا التحالف ومن يسير وراءه.
ووفق هذا المقتضى :نجد أن الرؤية األحادية دائمًا محايثة للخطاب الالعقلي القائم ,وكل
ينتمي إلى شيء.
الثورة ,والتثوير ,وما يقوم به غيرها ال
ٌ
ما تقوم به هذه األحادية ينتمي إلى ٌ
وبناء عليه فالرؤية األحادية شعاراتية ,ال تتعاون مع الفكر والمبادئ ...حاضرية ليس لها أية
صلة بالرؤى المستقبلية الناهضة (.) Futurology
للسيرورة ّ
وهنا ينقلنا الخطاب العقالني إلى األخذ بعين االهتمام كل منهج ّ
والصيرورة
الممسكة بزمام الحدث والتاريخُ .ويكسبنا القدرة على أن نقارب األشياء بلغة االحتمال ,مبتعدين
َ
المست َ
تبع.
الحليف
عن لغة اليقين غير العلمي ,أو لغة
ٌ
ونظرية الترابط والشمول مستدركة في الخطاب العقالني ,والعقالنية ,أما بغيره فهي
مفقودة.
والمحصلة في هذه العناوين الكبرى نشير فيها إلى أن الخطاب العربي اإليديولوجي
ّ
وتاريخية
متكرر,
تاريخ
والسياسي يتخلف عن لغة العقل والعقالنية ,وإال لما وقع في
ٍ
ٍ
شعاراتية ...وفاقد كذلك ألية مبادرة في المحاكمة ومناهج الحياة.
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السنة السادسة والعشرون
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الحاسة السادسة
عبد العزيز اخل�ضراء
كان أرسطو أول من لخص حواس اإلنسان الخمس في النظر،
التذوق ،الحس أو اللمس ،والسمع ،والشم .فقد أنعم الله علينا
بهذه ال��ق��درات الحسية التي تعمل بتجانس إعجازي لتلبي
احتياجاتنا الفطرية إلدراك ما يدور حولنا .ولكن هناك الكثير
من الظواهر والدراسات والفرضيات التي تناقش وجود أكثر من
خمسة حواس يتمتع بها اإلنسان .فاإلنسان اعتاد منذ زمن بعيد،
استخدام المنطقية والمرجعية العلمية في كل شيء ،وهو يجد
ً
صعوبة تصديق ما هو غير مثبت علميًا بالتجربة والبرهان ،متجاهال
أن الفطرة قد تكون الحل لبعض التساؤالت التي عجز العلم عن
اإلحاطة بجوانبها .فال ي��زال الحديث عن “الحاسة السادسة”
يسبب الحيرة لعلماء النفس واألع��ص��اب ،وللكثير من الناس،
فهي ّ
تعد الخيط الرفيع الذي يربطنا بالعالم اآلخر غير المرئي أو
المحسوس ضمن الواقع؛ حيث يؤكد العلماء وجود بعض الظواهر
غير الطبيعية التي لم تستطع الحواس المعروفة أو القوانين
الفيزيائية تفسيرها .ويقال إن هذه القدرات الحسية تستشعر ما
فوق الطبيعي ،وتعمل دون االعتماد على الحواس األخرى؛ فالروح
اإلنسانية والعقل البشري للعلماء هي “أدوات خارقة” ،كما تعمقوا
في دراستها كلما اكتشفوا أنهم ال يعرفون فيها إال القليل.
ترى أحدث الدراسات أن «الحاسة السادسة» هي جزء من
القدرات العقلية البشرية التي يتم اكتشاف الجديد منها كل يوم.
وقد تظهر أقوى عند المرأة منها عند الرجل ،وقد يعود ذلك إلى
إيمان المرأة بأحاسيسها واهتمامها بتفسيرها أكثر من الرجل،
كما أن االرتباط الوجداني القوي للمرأة بخاصة فيما يتعلق بأبنائها،
قد يتيح لها التمتع بإحساس روحاني والشعور بأبنائها عن بعد.
هذا ال ينفي ظهور الحاسة السادسة بوضوح عند بعض الرجال
ممن يتمتعون بحس وشفافية عالية ،ويتميزون بقدرات إبداعية
وتخيلية روحانية تفوق قدرات اإلنسان العادي؛ فماذا تفعل إذا
أخبرك أحد بأنه يرى في منامه رؤيا تخصك ،وتتحقق هذه الرؤيا
فيما بعد؟ فهل هو ساحر أو قد تظنه مسكونًا أو ممسوسًا؟ وماذا
ّ
مسوغ فألغيت
تقول لو أنك شعرت بضيق وع��دم ارتياح غير
رحلتك ،أو قررت عدم المضي بمشروع شراكة مع أحدهم ،وتبين لك
أن شعورك كان في محله؟ فهل هذا ضرب من الشعوذة أو أنها ال
معنى لها؟
هذه الظاهرة أو ما يطلق عليها «الحاسة السادسة» قد نشعر
جميعًا بها ،ولكن بنسب متفاوتة ،وليس من الضروري أن يتنبأ
الشخص بحادث خطير أو أمر بالغ األهمية حتى يقال إنه يتمتع
بحاسته السادسة .يكفي أن يخطر ببالك أحد األصدقاء أو المعارف،
لتجده يدق جرس الهاتف ويطمئن على أحوالك ،ويقال لها «القلوب
عند بعضها» ،ألن هذا مظهر آخر من مظاهر الحاسة السادسة.
يحاول العلماء وضع احتماالت لتعريف الحاسة السادسة؛
فمنهم من يقول إنها نابعة من قوى وقدرات لها عالقة بالقوة
الروحية لإلنسان؛ فالعالقة الرابطة بين اإلنسان وروحه هي عالقة
شفافة تتمتع بدرجة إحساس عالية ,واالفتراضات األخرى تقول
إن هذه الحاسة بدائية وقديمة وموجودة عند اإلنسان البدائي
األول ،الذي كان في أمس الحاجة إليها وسيلة لالتصال والتفاعل
مع معطيات محيطه ،ثم ضمرت هذه الحاسة مع تطور التواصل
اإلنساني وتالشت وحلت محلها أشكال اإلدراك واالتصال األخرى،
وهناك احتمال ثالث قائم على االحتمالين السابقين ،وهو احتمال
أن الحاسة السادسة هي طبيعة بشرية يمكن تحفيزها ،عن
طريق تقوية روحانية اإلنسان؛ أي عن طريق تدريب قواه الروحية
وتطويرها ،حيث يتحكم بدرجة التفاوت بين الناس في نشاط
الحاسة السادسة عوامل عديدة منها ،صفاء الذهن وهدوء األعصاب
واعتدال المزاج ودرجة عالية من الوعي .كما تبين أنه كلما اقترب
اإلنسان من الفطرة ،وكلما كان تلقائيًا بسيطًا ومرتبطًا بالطبيعة زاد
عمق إحساسه بالمؤثرات .فهناك قبائل افريقية بدائية تستطيع

أرسطو
توقع التقلبات الجوية أو معرفة أماكن المياه في األرض ،وبعض
مظاهر تقلبات الطبيعية األخرى من خالل هذه الحاسة.
تقوى الحاسة السادسة عند اإلنسان كلما اقترب من الفطرة،
والتلقائية والبساطة في حياته.
هذا وقد أثبت العلماء بالمالحظة والدراسة أن الحيوانات تتمتع
بالحاسة السادسة أيضًا ،وهي قد تكون أقوى عند الحيوانات منها
عند اإلنسان ،وتظهر واضحة من خالل قدرتها على استشعار
الخطر قبل حدوثه ،فالحيوانات تمتلك مواهب مختلفة تمكنها
من االستجابة السريعة للتغير في ال��رؤي��ة أو ص��دى الصوت
وتحديد االتجاهات بواسطة المجال المغناطيسي .وإلى جانب هذا
تستطيع الكثير من الحيوانات اكتشاف وتتبع المواد الكيميائية
ولو بكميات بسيطة جدًا؛ حيث إن بعض أنواع السمك يتحرك
حركة غريبة قبل الزلزال .لقد تم تسجيل هروب الكالب والقطط
والطيور واختبائها قبل حدوث أي زلزال .وفي سيريالنكا صرح نائب
مدير إدارة الحياة البرية عدم رصد أي جثة للحيوانات بعد زلزال
شرق آسيا ،الذي نجمت عنه أكبر وأسوأ موجة مد اجتاحت مسافة
ثالثة كيلو مترات من البر السريالنكي ،ووصلت إلى حديقة ياال في
جنوب شرق البالد ـ وهي أكبر مجمع للحيوانات البرية تضم مئات
األفيال والفهود ـ وقد راح ضحيتها نحو  22ألف شخص ،وعزى
ذلك للحاسة السادسة التي تمكن الحيوانات من توقع حدوث
الكوارث ،وكذلك الحال في زلزال طوكيو المدمر عام  ،1923وزلزال
اليونان عام  1953وانهيار األرض تحت مدينة أورليان في فرنسا
عام 1977؛ حيث صدرت ردود أفعال الحيوانات التي استشعرت
تلك الهزات قبيل حدوثها .واألعجب من ذلك ما أكده األحياء الذين
كتبت لهم الحياة بعد كارثة هيروشيما ،الذين أجمعوا على أن
الكالب ظلت تنبح قبل إلقاء القنبلة الذرية على مدينة هيروشيما
بساعات ،ثم هاجرت كجماعات إلى خارج المدينة .وبذلك تنبأت
بما سيحدث من خراب ودمار قبل وصول الطائرة التي كانت تحمل
القنبلة الذرية إلى أجوائها.
وإذا درسنا فرضية أن كل إنسان يمتلك الحاسة السادسة
بقدرات متفاوتة كبيرًا كان أم صغيرًا ،معنى ذلك أن استغاللنا لما
نتمتع به من قدرات حسية وعقلية ال يزال ضعيفًا جدًا ،وبما أن الله
ً
خلق اإلنسان في أحسن تقويم ،والحيوانات اليوم تظهر استغالال
أقوى لحواسها الفطرية تفوق كفاءة تعامل اإلنسان مع فطرته،
معنى ذلك أننا نحتاج إلى إعادة التركيز على القوى الداخلية التي

ً
تتمتع بها ،بدال من التركيز المطلق على نتاج ما توصلت له البشرية
من تقنيات وآليات.
ورغم إهمال هذا الجانب الروحي عند اإلنسان مع نمط الحياة
المتطورة والسريعة؛ فالحاسة السادسة ال تزال تظهر بشكل واضح
عند التعرض لمواقف قوية ،فأجسادنا تلجأ لتنبيهنا من خالل
المشاعر الحادة ،كاإلحساس بالخطر ،أو الخوف أو الفرح أو الحب.
قد نستغرب إذا باغتتنا قوة داخلية فجائية تقذف بنا بعيدًا عن
خطر محدق .وفي هذا الصدد أوضح فريق من الباحثين بجامعة
واشنطن أن منطقة المخ المعروفة بالقشرة الداخلية الطوقية
بجانب الموصالت التي تفصل قسمي المخ األيسر واأليمن ،تطلق
إنذارًا بشأن األخطار ،ال تصل إلى الدماغ الواعي .وهذا ما يفسر
الغرابة التي ندركها من ردة الفعل الفجائية التي تقوم بها من
ً
دون وعي .فهي بحد ذاتها تشكل دليال أن بداخلنا قدرة فطرية
ال تظهر إال عند الحاجة ،هذه القدرة التي تنشط وتخمد حسب
مقتضيات االنفعاالت والتفاعالت الطارئة ،وهذه القدرات تتميز
بالشفافية ،بحيث يكتشف بها بعض الناس حقائق ،مثل قراءة
(لغة العيون) ،واستشعار رغبة الشخص اآلخر بمجرد النظر إلى
عينيه .إضافة إلى الشعور عن بعد بما يحدث لمن تحب ،حيث
تنتقل هذه األحاسيس عبر مجال خفي تتخاطب فيه من األرواح
دون استخدام الكالم أو السمع .وهذا ليس بالجديد فأجدادنا قالوا:
(من القلب للقلب رسول).
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :األرواح جنود مجندة
ما تعارف منها ائتلف ،وما تناكر منها اختلف» رواه مسلم.
يصعب على الكثيرين تقبل فكرة وجود قوى تفوق القدرات
الطبيعية .فالمعرفة كما تم توثيقها عبر العصور ،هي المعلومات
التي يتم استقبالها عن طريق الحواس الخمس ،كمصدر وحيد
للمعلومات ،ثم يقوم العقل بتحليلها ،وبالتالي يلجؤون إلى عدم
تصديق ما ليس له تفسير علمي ،وال يعتمد على المنطق والتحليل،
وبذا تصبح الحاسة السادسة وغيرها مما يعجز العلم عن تفسيره
مثل «الحسد» ،ورؤيا األحالم ،أو «توارد األفكار» وحتى «الحب» في
كثير من المجتمعات خرافة أو جنونًا أو كذبًا ،أو يتم ّ
عدهما موهبة
خارقة .وبينما تعبر وجهة النظر هذه عن غالبية الناس ،إال أن علم
البارسيكولوجي الذي يدرس الظواهر الخارقة لقوانين الطبيعة
(البارانورمال) ،تتيح المجال إلى التفكير بعمق في القدرات الروحية
والعقلية التي ال تندرج تحت المنطق أو التجارب المثبتة ،مثل قدرة
بعض األشخاص على التخاطر أو قراءة األفكار أو استبصار أحداث
سابقة أو الحقة ،أو الحصول على بعض المعلومات بواسطة األحالم
أو بشعور فجائي يسيطر على الشخص.
كلما ازداد تعمقنا في دراسة حواسنا ،يزداد فهمنا وتصنيفنا
الستخدامات الحواس التي نمتلكها .فنحن نمتلك قدرات حسية لم
يتم تصنيفها بعد تعتمد على اإلدراك والتصرف التلقائي ألوامر
يقوم الدماغ بإرسالها تحمينا من خطر متوقع .ويعتمد تصنيفنا
للحواس التي نمتلكها على كيفية تقسيمنا ألنظمتنا الحسية؛
فعلى سبيل المثال يمكننا النظر إلى التذوق كأربعة حواس :حلو
ومالح وحامض ومر ،وهو ما يطلق عليه اليابانيون اسم Umami
وهو قدرة تذوق النكهات المختلفةٌ .
مهم أيضًا أن ندرك أنه ليس
بمقدورنا سماع األصوات ذات الترددات العالية من دون فقدان
حدة السمع لألصوات ذات التردد المنخفض والعكس صحيح ،لذا
يجب تصنيف درجة حدة السمع أيضًا إلى درجات منفصلة .ويمكن
ّ
عد اإلبصار حاسة واحدة (ضوئية) ،أو اثنتين الضوء واللون ،أو أربعًا
الضوء واألحمر واألخضر واألزرق.
ويصنف علماء األعصاب اللمس على أنه جلدي أو جسدي أو
حشوي اعتمادًا على المكان الذي نستشعر فيه ،وهناك حاسة
فلنبق ذهنًا منفتحًا ،وال نستغرب إن
إدراك حركة الجسم والتوازن،
ِ
أجمع العلماء على امتالكنا إلحدى وعشرين حاسة.
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من مقامات العشق الحلبي ..والشاعر محمود محمد أسد
�إبراهيم النمر
عن دار إنانا للطباعة والنشر صدر للشاعر
الحلبي محمود محمد أسد ديوان شعري جديد
بعنوان( :م��ن مقامات العشق الحلبي) تقع
المقامات في مائة واثنتي عشرة صفحة من
القطع المتوسط ،وبإخراج فني وتصميم غالف
جميل للفنان أحمد إسماعيل.
نبدأ باإلهداء الذي ّ
خص به الشاعر مدينته
حلب التي رأى فيها مدينة العشق والحب واألدب
والعلم والخلود والبقاء والشباب معًا ..ورأى أنها
نابضة بعطر المحبة ،وفاتحة مسامات نهارها
ونوافذ قلبها الستقبال األحبة.
هي حلب عاصمة الثقافة اإلسالمية في عام
ّ
الحب في كل عمرها..
ألفين وستة ،وعاصمة
ّ
وباعتقادي فإن الشاعر قد وفق في إهدائه ولم
ُيشرك أح��دًا في حبها ليؤكد لنا إخالصه لها،
وليؤكد لنا أن اإله��داء هو طريق حرير الديوان
الذي ّ
خص به حلب دون غيرها من مدن:
((إلى مدينة الحب
مدينة األدب والعلم
مدينة الخلود والبقاء
أراها ّ
شابة تنبض بعطر المحبة،
وتفتح مسامات نهارها ونوافذ قلبها
لتستقبل األحبة)).
ص5
ومما ال شك فيه أن المكان مهم بالنسبة إلى
الشاعر ،فمن ال يعرف اإلخالص لمدينته ال يعرف
اإلخ�لاص لوطنه وال اإلخ�لاص ألدب��ه وشعره..
وعندما نتذكر بعض الشعراء الذين هجوا مدنهم
وأوطانهم تصيبنا حالة من األسى واأللم و المرار،
ونشعر بأن الشاعر الذي هجا مدينته ووطنه ال
يستحق أن يكون شاعرًا.
َ
أف���ردت ديوانًا
فيا أيها ال��ش��اع��ر ..ي��ا م��ن
ُ
َ
وأردت أن تشرك قراءك جميعًا في
لمدينتك،
ْ
محبة حلب ،وصلت رسالتك ،أيدك الله بالشعر
ً
واإلبداع ليكونا رسوال إلينا جميعًا ،وما دراستي
ّ
إال ق��راءة وانطباع أملتهما ّ
علي محبتي للشعر
والفنّ ،
وحرضني عليهما بحثي الدائم عن مواطن
اإلبداع لدى الشعراء ،وأعترف بأني لست محايدًا،
ألنني أغبط كل الشعراء على إبداعهم ،وأرى أني
ّ
ّ
المعبر
قارئ مكتشف يبحث عن الجمال الخالق،
والمبدع بعيدًا عن التجريح واإلساءة واألستذة.
***
ما يقال في األوزان الشعرية:
في البداية أراد الشاعر أن يرضي جميع
األذواق  ،فبعض ّ
القراء يحبون الشعر العمودي،
وبعضهم يرتاحون إلى شعر التفعيلة وآخرون
ُيعجبون بالنص النثري  ،وقد كتب الشاعر ثماني
قصائد عمودية على الكامل والبسيط والوافر ،أراد
من خالل التنويع في البحور أن ُيظهر لنا قدرته
على كتابة الشعر العمودي والتحليق به عبر
لغة فنية صاعدة ،مختارًا من البحور ما يناسب
الفكرة ويخدمها ،وإذا كان النقاد ينظرون إلى
آخر إبداعات الشاعر؛ فإنني أؤكد أن تجربة الشاعر
محمود أسد في تألق وأنه بدأ شاعرًا؛ لكنه اآلن
يتجاوز بداياته ويرتقي ويسمو في خط إبداعه
مؤكدًا شاعريته التي تتفجر يومًا بعد يوم ،ولو
أجرينا مقارنة بين دواوينه السابقة وبين ديوانه
الجديد لظهر لنا الفارق ّ
جليًا ..وال أزعم أن الشاعر
وصل إلى الكمال الشعري؛ فالقمة بالنسبة إلى
المبدع غاية ،والطريق إليها هو الخط البياني
الذي يحلم كل شاعر بأن يصل به إلى القمة أو
يقترب منها ويحاكيها كما أسلفت ،وكذلك فقد
كتب الشاعر عشر قصائد تفعيلة ،على السريع
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والوافر والكامل ،لكنه أكثر من المتقارب ،ذلك
البحر الذي يناسب شعر التفعيلة كثيرًا ،ويعطي
فسحة للمعاني كي ّ
تعبر من دون خوف أو وجل،
ويعطي للشاعر متسعًا كي ُيبهر ُويعجز دون أن
تأسره األوزان ..وباعتقادي فإن النقلة النوعية
للشاعر في شعر التفعيلة أجلى وأوضح وأقرب
إلى الحداثة من سابقاتها في الدواوين الماضية،
وه��ذا حتمي ومنطقي؛ فالشاعر اب��ن تجربته
ولسان حال إبداعه ،وربما قاد الموضوع الشاعر
إلى التفعيلة؛ ألن الفكرة التي أراد أن ّ
يعبر عنها
ً
تتطلب منه مجاال ال يستطيع الشعر العمودي
بمفرده أن ينقلها لنا ..وه��ذا الخوف النبيل
لدى الشاعر دفعه ألن يستخدم جميع أسلحته
ّ
الفنية ،وكانت األوزان أولى هذه األسلحة التي
أجاد الشاعر باستخدامها ،واستنفر معه عمود
الشعر وقصيدة التفعيلة والنص النثري ،ليكون
الديوان ّ
ثريًا مقنعًا في حب مدينة ثرية مبدعة
متألقة خضراء يعشقها من يراها ،ويشتاق
إليها من يسمع بها !! .هي حلب مدينة الجمال،
وهو محمود أسد الشاعر الحلبي الذي أحب حلب
وعشق تاريخها المتمثل بقلعتها وحاراتها
وحجارتها وأسواقها ،وأحب حاضرها المتمثل
بأهلها وساكنيها وزائريها.
***
ما يقال في المعاني:
اتفقنا على أن الشاعر أحب حلب ،واتفقنا
ثانيًا على شاعريته المتفجرة ..ولكن نظرة سريعة
إلى القصائد ال تكفي ،وال بد من كسر محار الجمل
ليخرج لنا لؤلؤ البيان واإلبداع:
_ من المعلوم أن الشاعر طفل ..وهذا الطفل
يحتاج إلى أبويه كما يحتاج المجتمع بأسره ،ولو
ً
تخيلنا شاعرًا طفال يقف على عتبة حنان والديه،
ويمد يده طالبًا شيئًا ،ولم نسمع الذي يطلبه ولم
َنر الذي يناله ،وفتحنا نافذة السؤال عن الطلب
والدين اللذين يريدهما،لقال بعضنا :يريد من
ً
ماال ،وقال اآلخر :بل يريد خبزًا ً
وماء ،وربما
والديه
قال شاعر مبدع :يريد ويطلب حنانًا ..لكن الشاعر
محمود أسد طلب واستدان شيئًا من الموروث
الشعبي ومن الذاكرة الغائبة حين قال:
((وكنت استدنت من الوالدين
حديث األزقة)).
ص8
_ وم��ن المعلوم أيضًا أن الشاعر ال يأتي
بالمفردات كما يأتي بها اآلخرون ،بل يعتمد في
اإلتيان بها على شيء يجهله اآلخ��رون ،فأبواب
المدن كثيرة على سبيل المثال ،لكن بعضها
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لها عالقة بالتاريخ ،وبعضها لها عالقة باألغاني،
وبعضها لها عالقة بالقدسية ،إشارة إلى إسالمية
هذه المدينة ،وإلى تراثها اإلسالمي الشامخ..
وقد استعار الشاعر مفردات تناسب هذا المقال،
ّ
التهجد
مشيرًا إلى المولوية السامية ،وإلى صالة
ذات الصلة الوثيقة بالعبادة الخالصة:
((وما أجمل الذكريات !
تقص عليكم مشاويرها
في أزقة باب الفرج..
ومنذا يلملم آهات باب الحديد ؟
ومن يقرأ الوقت واألغنيات ؟
ْ
الجنائن..
لذا جئت باب
َ
مددت يديك لتقبيل
نبض المآذن
ْ
أصغيت للعشق للمولوية..
سرحت قريبًا ،بعيدًا
ورحت أعانق سفرًا
ّ
ّ
التهجد))..
ندي
ص9 –8
_ ومن المعلوم أيضًا أن حلب مدينة التسامح
الديني ،مسلموها يصافحون مسيحييها ،كما
تتعانق ال��م��آذن مع الكنائس ..الكل يعانق
ويصافح بمحبة خالصة بعيدًا عن التعصب
األعمى الذي ال نلمح له في حال أثرًا:
((معًا قد صعدنا
معًا قد عبرنا الرواق
دخلنا الكنائس،
ْ
أشواقنا في التسامح تنبت))..
ص 11
_ ومن المعلوم أيضًا أن حلب بالنسبة إلى
الشاعر هي مرابع الصبا ،فيها ترعرع وبها تعلم
القراءة والكتابة ،وبها كبر حتى أصبح شاعرًا ..ولها
ْ
جناحي ديوانه الشعري ،وأوراقه الملونة:
أفرد
((كنت الرفيق أليام الصبا ،فمتى
نحكي لها واألماني صدقها ُ
كذب
قب ُ
ّ
لت قلعتك الظمأى وقلت لها:
الهوى عذبًا لمن شربوا
بشراك عاد
ٌ
ٌ
أنداء ومكرمة
هذي روابيك
فالعرس حان وخير الناس قد طربوا)).
ص 19 – 17
_ وألن حلب ودمشق شقيقتان وحبيبتان،
زاهيتان ومتألقتان ،مكرمتان ومعززتان ،فقد رأى
ّ
األخوة ّ
جلية والمودة نقية ،فكان لسان
الشاعر
حال حلب ورسولها الشعري إلى دمشق التي
تشتاق حلب وتنتظر سالمها:
((من الشهباء دبجت الخطابا

ّ
وللفيحاء عطرت الجوابا
ّ
شيخ
وحملت القصائد بوح
ٍ
من الشهباء يقتحم الهضابا)).
ص 29
ّ
_ وقد اتحد الشاعر مع مدينته حتى ذكرنا
ّ
بالشعراء الصوفيين ،وعشقها حتى ذكرنا
بالشعراء العذريين ..وأج��اد كثيرًا في ذلك،
فالشاعر حين يحب يتجاوز العبارات المألوفة،
ويحلق بعيدًا بأجنحة الخيال:
((طار الفؤاد إليك في غسق الردى
ُ َُ
ورأى الدموع على المنابر تخنق
قلبان لي ،رئتان لي ،ال تعجبي
َّ ُ
مصدق
اثنين كنا  ،والزمان
اثنين صرنا ،والمواجع بيننا
ّ
اثنين قمنا ،والوشاة تسلقوا)).
ص 36
_ وألن المحبة لدى الشاعر متجذرة وصادقة
ً
فقد اعتمد على حبه أوال ،وعلى معرفته الدقيقة
ثانيًا ،وأشرك في حبه الحصا والحجارة والقالع
ّ
واألنهار واألزه��ار ،وكان مستنفرًا لحبها يحث
الخطا في طريق الجمال:
الحسان،
((هذي زغاريد ٌ ِ
في المساء لوعة
ٌ
وعنبر من َّ
الس َح ْر..
ٌ
ْ
المساء عالق
عزف
ْ
في الذاكرة
ٌ
ومنجم
أسواقها مرافئ
ّ
خريفًا
شوقها
تبث
ْ
في الليالي الزاهرة.))..
ص 39
_ وإذا كان المحب صادقًا فإنه يسلط سيف
اللوم على رقبة من يحب ،ويحاول أن يرشده
ويدله وينصحه ويزعجه لو لزم األمر حتى تستمر
المحبة ..وهنا يشير الشاعر إلى غربته في مدينة
ال ترحم ّ
محبها ،وتضطره إلى الوقوف على باب
الفرن الشحيح ،وتجبره على انتظار صنبور الماء
البخيل الضنين:
((أتسرق حلمي الوديع
وظل البراءة .؟
أتغلق أشجار قريتنا بابها
ثم ترمي بنا للفراغ..
ْ
نكابر ..؟
ونحن
أأمشي غريبًا
ّ
وأجتر أعوام حزني
شحيح
على باب فرن
ٍ
ضنين
ماء
وصنبور ٍ
ٍ
وجه سبته الرطوبة ..؟))
و ٍ
ص 45
_ وفي قصيدة حوار بين الشاعر والشهباء،
يبني الشاعر القصيدة على صوتين ..فالشهباء
ّ
تخاطب الشاعر وتزكي شعره وإبداعه ،وتطالبه بأن
يقول كلمته في وجه من يسيء لهذه المدينة..
والشاعر يخاطب المدينة بمحبة ،مؤكدًا لها
ّ
المغرد في
أنه مسافر في غيابات الجوى ،وأنه
فضاءات النفوس ،وأنه عاشق حفظ الهوى:
ً
((شهباء جئتك حامال كل الجوى
ٌ
صماءُ
وعلى الجبين حكاية ّ
أما القصيد فإنه عقد على
ُ
الألالء
شفة الزمان وإنه
ّ
ما كنت إال عاشقًا حفظ الهوى
ُ
ٌ
واألشالء)).
حلب إليك الروح
البقية ......................ص22
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ناهدة عقل في “ليل البتول”

تنهد في عراء قاحل
صدى ُّ

ماجدة حمود

ح�سني هالل
ٌ
أحد ما ،جرحًا له ،يقلل
حين يعتاد
ذلك من ألمه..
حين يتأقلم شخص ما ،مع مرضه .فهو
يمهد من حيث يدري أو ال يدري ،لصداقة
معه..
وحين ّ
ٌّ
محب ما ،من لظى الحب
يتأوه
وظلم المحبوب .فهو يتخفف بذلك ،من
غير قليل من حرارة أشواقه ،التي تجد لها
منفذًا عبر آهاته..
لكن ،أن تقع بك القراءة ،على مجروح،
ّ
ّ
عصي على
التعود .مريض
خ��ارج غطاء
ّ
ٍّ
التأقلم .ومحب يبخل على أشواقه وحساده
بآهة وج��د .فالشك عندها ،في أنك إزاء
ومختلف جدًا..
امرئ مختلف،
ٍ
ٍ
-1في «ليل البتول» تراك أمام ِحجال شعر
تكرج في لجا ِة  67صخرة .ما أن تصافح
أه��داب الذائقة منك ،حجلة منها ،حتى
ترفع لها القبعة إعجابًا والرأس اعتزازًا..
ليل،
ُّفي ليل البتول .تجدك أمام وردة ٍ
تشق بتالت حزنها الصفراء ،عصا الطاعة
فيها ،لتخرق قسوة لونها وتضيء دامس
ظالمها..
في ليل البتول .أنت وجهًا لوجه ،مع
أنوثة في مهب الحزن والحب والشعر..
أنوثة تدعى «ناهدة عقل»..
-2ّ
ت��ود لو تستطيع بكلمات ،توصيف
ناهدة عقل ،فتقول:
ألج��ل غير مسمى  ،تتمايز
معتقلة
ٍ
لديها األمكنة ..تمايز سجن عن آخر..
فنانة ،تنحت تمثال حزنها ،بإزميل
الصبر وقوة الوحدة..
زائ��رة ،تنتظر يومًا بعد ي��وم ،انتهاء
مدة زيارتها ،وتحررها من واجب العيش
الثقيل.
ث��اك��ل��ة .تبكي بفم ص��ام��ت وغضب
مسموع..
طفلة .تشك دومًا بصدق الكبار..
ومريضة بالوحدة .تأخذ بيد نفسها
شعرًا ،على سرير المرض..
-3َمن يزر شخص ناهدة الشعري يمأل
عليه ذهوله ،ذلك اإلرث الباذخ والجنى
ال��واف��ر ،م��ن دي��ب��اج ال��ح��زن وفسيفسائه
بمتنوع صنوفه وضروبه ورتبه.
سيجد نفسه في حضرة سيدة أحزان.
ممنوع على الفرح ،دخول بيتها ..الوقوف
ببابها ..االقتراب من مملكتها ..والطيران
في أجوائها:
ال فرح يزورني
ال فرح
يلوح كطيف في األفق

مقاربة جمالية
لرواية محمد البساطي «ليال أخرى»

وال ّ
يهيأ لي أن فرحًا
سيطرق يومًا
باب هوائي الكئيب.
-4 ..أخيرًا ،لعله من األجدى ،التوقف عند
هذا القدر من اقتراف محاولة مقاربة عالم
ّ
بالود والفقد والخصوصية؛
شعري مفخخ
«عالم ناهدة عقل» ،والقفل بقطفتين من
تقديم وشعر.
أواله��م��ا ل�لأدي��ب الشاعر «ن��زي��ه أبو
عفش» الذي يفتتح مجموعة «ليل البتول»
بكلمة جاء فيها:
صوتك،
وخفوت
 ...في حياء خطوتك
ِ
ِ
يضيء ُ
قلب الخائف ويتفتح وعد الجمال.
ُ
وعد الجمال .ذلك كل ما يستطيعه
ً
أوال وأخيرًا ـ هو ُ
وعد
الشاعر ،إذ الشعر ـ
جمال ،وإرادة جمال .لهذا
جمال ،ومحنة
ٍ
ٍ
هو وحده ،لقمة الضعفاء وحليب اليتامى،
وجرعة ماء المحتضرين..
والثانية للشاعرة «ناهدة عقل» صاحبة
المجموعة ،تقول:
أنحت حزني بالصبرْ
ُ ّ
أنقيه من غبار اآلخر،
غبار حضور أو انتظار اآلخر.
ُ ّ
ْ
دمعه
عيني من
أصفي ماء
ِ
ُ
ّ
أغربل دمي إال من هواجس الروح األولى
ِّ
ّ
ُ
أجلس في فردوسي المنزه عن كل
ثم
عيب
طيب وحزينْ.
طيب ّ
كإله ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ليل البتول :شعر
ناهدة عقل :دمشق
الهيئة العامة السورية
للكتاب2012:م

غادرنا منذ فترة الروائي محمد البساطي ،هذه
ً
تكريما لذكراه.
المقالة
تتيح لنا لغة الفن االنطالق إلى أدغال اإلنسان!
نعايش خالصة الحياة! فنتلمس رؤى مدهشة في
بهائها وفي قتامتها! كما تتيح لنا إمكانات غير
مألوفة :كأن نسمع صوت المرأة عبر الرؤية اإلبداعية
للرجل أو على النقيض! وربما ك��ان الفن الروائي
أكثر الفنون قدرة على تقديم األص��وات المتنوعة
للجنسين! وإن كنا قد الحظنا أن الروائية أكثر
ً
ً
اهتماما
اهتماما بتجسيد صوت المرأة ،والروائي أكثر
ً
بتجسيد صوت الرجل ،وهذا لن يكون مستغربا مادام
اإلبداع ينطق بخصوصية التجربة الحياتية.
إن المتأمل في الرواية العربية يالحظ أن الروائي
ً
منح صوت المرأة حيزا للتعبير عن ذاتها ،ربما أكثر
مما منحت الروائية صوت الرجل؛ إذ قلما جعلته
شخصية محورية في روايتها!
تعد رواية «ليال أخرى» لمحمد البساطي إحدى
الروايات التي سلطت األض��واء على أعماق المرأة،
فبدت لنا شخصية محورية فيها! ولكن إلى أي مدى
أفلح في تجسيد خصوصية هذا الصوت؟ بمعنى إلى
أي حد أفلح الكاتب في االبتعاد عن ذاته لتجسيد
خصوصية صوت المرأة؟
سنحاول اإلجابة عن هذا السؤال عبر مقاربة
نقدية لجماليات الرواية:
البناء الروائي:
يوما ً
صحيح أن الرواية قدمت لنا ً
واحدا في حياة
امرأة ،من الناحية البنائية؛ إذ قسمت المتن الحكائي
أربعة فصول تحمل معالم يوم واحد (الصباح ،الظهر،
المساء ،الليل) فقدمت لنا حياة امرأة من الطفولة
إلى الشباب ملخصة على نحو رمزي في يوم واحد،
ويبدو لنا صباح هذا اليوم الرمزي هو أهم األوقات في
حياتها ،ليس من الناحية الشكلية فقط (إذ قدمه لنا
الروائي عبر خمسة مشاهد في حين قدم لنا كل وقت
من األوقات األخرى عبر مشهدين)؛ بل من الناحية
النفسية ،حيث نعايش طفولة المرأة في الريف (موت
األب ،عالقتها بأخويها…) ثم شبابها وانتقالها إلى
القاهرة للدراسة؛ وبعد ذلك زواجها من شاب مصري
ينتمي إلى الغرب (تربى في إيطاليا حيث يستقر
وال��داه) تتجاوز في هذا ال��زواج العرف االجتماعي،
فال تخبر أسرتها ،كما تتجاوز فيه العرف النفسي،
بقبولها بزواج مؤقت مدة سنتين ،وهي المدة التي
يقضيها الشاب في مصر ليتم دراسته! سينتهي
هذا الصباح بسفر الزوج بعد طالقها وبتساؤل البطلة:
«إن كان أحبها حقا؟»
إن الصدمة العاطفية التي تلقتها المرأة بعد
طالقها ستلقي ظاللها على بناء الرواية (ستنتهي
معظم المشاهد المقبلة بالموت) ،كما ستؤثر على
مجمل عالقاتها في مراحل حياتها المقبلة؛ إذ
ستتسم عالقتها مع الرجل باآللية ً
بعيدا عن العاطفة،
لذلك تبدو لنا المشاهد األخ��رى (الظهر ،المساء،
الليل) معنية بحاضرها التعس وبعالقاتها المشوهة
التي ستنتهي باالغتيال بيد أخويها اللذين يمثالن
سلطة الموروث من العادات ،التي تبدو لنا المرأة ال
تقيم لها وزنا! لكن رغم ذلك تؤطر حياتها بالموت! إذ
يقتل أخواها كل من يعاشرها من الرجال!
تستفيد الرواية في المشاهد الثالثة األخيرة
(الظهر ،المساء ،الليل) من بناء الرواية البوليسية،
لكنها تختلف عنها في استخدام ال��روائ��ي لغة
ً
شفافة تستطيع أن توحي بالمجرم بل أحيانا بأكثر

من مجرم (كما في مقتل الشاعر :قاسم ،والموظف
الشيوعي :عبد العزيز)؛ إذ ثمة يد خفية (قريبة
من السلطة التي يهمها القضاء على المثقف غير
المدجن) تحوم حولها الشبهات إلى جانب أخوي
البطلة اللذين يمثالن سلطة الموروث االجتماعي.
ومما يلفت النظر أن فصل المساء ال يقدم لنا
المرأة وقد بلغت مرحلة الشيخوخة كما هو متوقع،
مما يعزز الجانب الرمزي للرواية وللشخصية كما
سنرى فيما بعد!
جماليات االفتتاحية:
تبدأ االفتتاحية في هذه الرواية بمشهد موت
األب ،تسترجعه ذاكرة البطلة ،فتنهض طفولتها
أمامنا بكل التفاصيل الموحية التي ترسم مالمح
شخصية المرأة المقبلة إنها تسعى إلى الجمال
المطلق منذ تفتحها على الحياة (لذلك رفضت الزهور
التي ال رائحة لها رغم أنها ستضعها على قبر أبيها)
هنا ال بد أن نتساءل :هل يعد مشهد جنازة
األب في االفتتاحية رغبة ال شعورية لدى المرأة في
التأكيد على موت األب الذي يمثل سلطة الموروث؛
وبالتالي موت كل ما يرمز إليه من قيم وع��ادات؟
كي تستطيع العيش وفق أسس جديدة ،مما يؤكد
ذلك زواجها من شاب متغرب ،لكن فشل هذا الزواج
ورحيل الشاب إلى العالم الذي ينتمي إليه ،يبرز قلق
االنتماء لديها ،ومما يؤكد ذلك تعدد عالقاتها مع
الرجل وآليتها ورفضها الزواج!
جماليات الخاتمة:
ً
تختار البطلة مكانا كانت قد ذهبت إليه مع
أخويها ،كأنها لن تستطيع االستغناء عن ماضيها،
إنه (كازينو يقع في الطابق العشرين) تستطيع أن
ترى من خالله مدينتها «رقعة واسعة من األضواء
المتأللئة ال ترى نهايتها ،تسطع في أماكن متفرقة،
وتخفت في أخرى ،وفجوات مظلمة أشبه بالندوب،
ً
بصيصا من ض��وء .األص��وات بعيدة،
ال تلمح فيها
رغم ذلك ،وكأنها زغاريد ينتقل صداها من ناحية
أخرى)1(».
ال تبدو لنا الخاتمة قاتمة ،رغم افتتاحية الموت
ورغم االغتيال والمالحقة (تم اغتيال خمسة رجال
أقاموا عالقة بالمرأة بيد األخوين) ومشاعر اإلحباط،
مما أش��اع البؤس في حياة الشخصية ،لذلك رأت
ً
ندوبا ذات فجوات المظلمة ،رغم ذلك
في المدينة
كله فقد شاع الضياء في بعض أرجائها كما شاعت
أصوات الفرح (الزغاريد) في أنحاء أخرى ،ال أدري إن
ً
معادال ً
فنيا
كان يحق لنا أن نرى في هذا المشهد
ألعماق المرأة المضطربة بين األمل واليأس.
خصوصية صوت المرأة:
تحمل المرأة البطلة المحورية في رواية «ليال
ً
أخرى» ً
رومنسيا (ياسمين) وإن كنا لم نجده يتردد
اسما
سوى مرتين في الرواية ،حين أحست بكينونتها،
في لحظة حب مع الزوج ،ولحظة صداقة مع الشاعر
(قاسم) بعد ذلك سنتعرف إليها من خالل الضمير
الغائب على لسان ال��راوي ،حتى المشهد الحواري
كان يبرز فيه صوت الرجل ،ويضيع فيه صوت المرأة
ً
غالبا؛ إذ نسمع صوت الراوي يتدخل ليقدم ردودها،
مما أدى إلى ضياع صوتها الحقيقي ،وبات حضورها
أشبه بالغياب! ربما ألنها خسرت مالمحها الرومنسية
ً
نهائيا لتتابع دراستها في
بعد أن هجرت الريف
العاصمة ،وتستقر بها! كما أنها خسرت أحالمها في
البقية ......................ص22

 2012 /10/20م 5 -ذي احلجة1433هـ
السنة السادسة والعشرون

العدد «»1316

9

فن الرؤية البصرية وطقوس المسرح

في لقاء مع محمد بري العواني
�أجرى اللقاء �سالم مراد

األس��ت��اذ محمد َب ّ
���ري ال��ع��وان��ي :كاتب
ومخرج مسرحي وموسيقي عضو جمعية
أدب األط��ف��ال في اتحاد الكتاب العرب،
نشأ في مدينة حمص ،درس اللغة العربية
عمل مدرسًا ومخرجًا مسرحيًا ،في الشبيبة
ومديرية الثقافة في حمص وش��ارك في
المهرجانات ال��س��وري��ة والعربية كاتبًا
ومخرجًا ومحكمًا مسرحيًا وموسيقيًا ،فاز
بجوائز سورية وعربية ،أنجز دراس��ات في
مجال المسرح والموسيقا والشعر ،كان
آخر هذه الدراسات كتاب صادر عن اتحاد
الكتاب العرب بعنوان عصفور الرمان – مراد
السباعي دراسة 2012م.
س  : 1م��ا ه��ي قصة األس��ت��اذ محمد بري
العواني مع األدب؟ كيف بدأ القراءة والكتابة
ومتى؟
ج :كان ذلك منذ سبعينيات القرن العشرين،
حين كلفني الصديق األستاذ ساطع األزهري محرر
الصفحة الثقافية في جريدة العروبة الحمصية
ّ
تعرف ق��ارئ الجريدة
بكتابة مقاالت قصيرة
بالمذاهب المسرحية ،وأن��واع خشبات المسارح
منذ اإلغريق وحتى الفترة التي نعيش فيها.
ثم توسع األمر فصار كتابة عن عروض مسرحية
ت��ق��دم ف��ي ح��م��ص .وه���ذا يعني ّأن استمرار
ً
الكتابة جاء أوال من استمرار التكليف ،وثانيًا من
االستقبال الذي أبداه القراء فيما بعد لمثل هذه
المعارف المسرحية .كما يعني ذلك أن استمرار
الكتابة مرتهن باستمرار القراءة والتأمل والتفكير
والممارسة المسرحية والبحث في المصادر
والمراجع الفنية واألدبية والعلمية ،حتى وصل
األمر إلى االهتمام بالشعر والقصة القصيرة؛ حيث
صرت أقدم نقدات ومراجعات لقصص وقصائد
في الجريدة نفسها من خالل الصفحة الثقافية
األسبوعية .وفيما بعد ص��ارت
الكتابة والتأليف ونقد عروض
ال��ف��رق المسرحية الحمصية
والزائرة وعروض مهرجان حمص
ً
المسرحي شاغال مهمًا لي.
ُ
أص�������درت ن��ص��وص��ًا
ل��ق��د
مسرحية لألطفال فاز بعضها
ب���ج���وائ���ز ع��رب��ي��ة وس���وري���ة،
وك��ت��اب��ًا ف��ي ال��س��ي��رة الذاتية
واإلبداعية عن أمير البزق محمد
عبد ال��ك��ري��م ،وكتابًا آخ��ر عن
المسرحي الحمصي المعلم داود
قسطنطين الخوري الذي عمل
ً
مع القباني مغنيًا وملحنًا وممثال.
وهما كتابان موجهان للناشئة .كما
نشرت كتابًا نوعيًا بعنوان «ري��ادة التجاوز -أبو
خليل القباني» عن رائد المسرح العربي الغنائي
شامل
العظيم ،فكان أول كتاب عربي نقدي
ً
لمسرح القباني ونصوصه وألحانه ،ومناقشة
معمقة لما كتب اآلخرون عنه وتصحيحًا لكثير من
األوهام التي طالت مسرح القباني منذ زمن بعيد!
كما صدر لي كتاب «القوس والوتر -دراسة في
العالقات المشتركة بين الشعر والموسيقا» .وفي
هذا العام صدر لي كتاب «عصفور الرمان -مراد
السباعي» ،وهو دراسة شاملة في مسرح السباعي
وقصصه .ولسوف تصدر كتب أخرى أهمها كتاب

نوعي ورائد عربيًا عن رجل المسرح السوري فرحان
بلبل ،أدرس وأحلل فيه أسلوبه اإلخراجي الذي
امتد إلى أكثر من خمسة وثالثين عامًا.
س  :2ما الذي جعل األستاذ بري العواني
يتجه إلى الكتابة لألطفال والمسرح؟
ب��وص��ف��ي م��رب��ي��ًا– معلمًا
ج :
ً
ومدرسًا للغة العربية -آن��ذاك ،وكنت منشغال
بالثقافة بشكل عام كأبناء جيلي ،فقد انشغلت
بتنشيط األطفال والشباب ،خاصة في مجال
الشعر والقصة -الحكاية -والتمثيلية التربوية
ّ
ولكن النقلة الرئيسة التي طورتني
القصيرة.
قد
كثيرًا ،وقدمتني لمجتمع ُ
أوسع وأرحب ّكانت ُ
إلي مهمة
بدأت منذ عام 1982؛ حيث أسندت
رئاسة مكتب المسرح والموسيقا في فرع الطالئع
بحمص .وهذا يعني أنني صرت أكثر مسؤولية،
وأكثر تماسًا مع جميع أطفال المرحلة االبتدائية،
األم��ر ال��ذي وج��دت نفسي فيه أكتب بحماسة
وكثرة للمسرح الغنائي والعرائس وخيال الظل؛
حيث ينهل بعض هذه النصوص من التراث
الحكائي العربي ،وبعضها ينهل من التراث
اإلنساني ،وآخر من اختراعاتي وتجاربي وخبراتي.
لكن األكثر أهمية من بين ذلك كله كان الذي
نهل من مشكالت األطفال في المدرسة والبيت
والمجتمع والبيئة .وقد عزز ذلك أنني أعمل في
مجال المسرح والموسيقا للكبار .من خالل نادي
دوحة الميماس للموسيقا والتمثيل في حمص
الذي تأسس عام  ،1933وما زال حتى اآلن من
أقدم وأهم األندية األهلية في سورية!
س  : 3ذكريات األستاذ بري العواني مع
اإلخ��راج المسرحي ..ما هو أول عمل مسرحي
أخرجه ،وما ّ
سر استمراره في اإلخراج المسرحي؟
ج  :ال أريد أن أتحدث عن محاوالت اإلخراج
في المرحلة الثانوية التي بدأت من نشاط مدرسي
غير علمي .ولكنني قمت بأول إخراج لفت انتباه
الجمهور والكتاب والنقاد في حمص عام 1981
ل��ص��ال��ح ف��رق��ة م��س��رح المركز
الثقافي في حمص .وكان النص
يومها للصديق المبدع الراحل
وليد فاضل .ك��ان نصًا صعبًا.
حداثويًا .ينمتي إل��ى المسرح
َّ
الطليعي ،ومؤلفًا من شخصيتين
تعيشان ع��وال��م غ��ري��ب��ة .كان
ذلك تحديًا مفزعًا .لكنني كنت
واثقًا مما أفعل .وكان الممثالن
ْ
واثقين بي وبما أفعل .وكان
وليد فاضل واثقًا أكثر منا جميعاً
بما نفعل م��ن خ�لال حضوره
للتدريبات اليومية .لقد حقق
ُ
نجاح هذا العرض حافزًا على
لي
المضي في التجربة ،خاصة وأنني كسبت أصدقاء
كثيرين ممن هم أكبر مني سنًا ومعرفة ،وكانوا
شعراء وقاصين ونقادًا وفنانين تشكيليين
وموسيقيينّ ،
وأن كثيرًا من الراغبين بالتمثيل قد
جاؤوا إلى النادي وفرقة المركز الثقافي لممارسة
هوايتهم .كان ذلك مسؤولية محفوفة بالخطر
بعد أول تجربة إخراجية .غير أن طبيعة نشاطات
ال��ن��ادي المتنوعة ق��د شجعتني على القيام
بإخراجات لفصول ومشاهد ال تخلو من ظرف
وطرافة وجدية وحداثة بالنسبة إلى ما كان يقدم
في النادي على األقل ،خاصة وأنني على اطالع
جيد على المسرح العالمي والعربي ،وعلى الكثير

من ممارسات المسرحيين السوريين .ناهيك عن ولبنان ،والقت استحسانات كثيرة .غير أنني قد
أنني اتبعت دورة في اإلخراج المسرحي لمدة ستة أنجزت مع األطفال كثيرًا من األلحان المسرحية
أشهر لصالح وزارة التربية عام  1981في دمشق .وأغنيات الطفل العربي.
وكان يحاضر فيها كل من المبدعين :فواز الساجر
المفصل األكثر أهمية هو أنني لحنت
لكن ِ
لإلخراج -نديم محمد للنقد المسرحي -محمد ستة أناشيد للشاعر العربي السوري سليمان
سعيد الجوخدار للتمثيل والليونة -خضر جنيد العيسى بتكليف من جائزة أنجال آل ّ
نهيان
للموسيقا والتذوق الموسيقي .كما كان هناك الخاصة ب��أدب األطفال .وقد تم توزيع شريط
أستاذ لإللقاء المسرحي نسيت اسمه لألسف .األغنيات مع القصص الفائزة في المسابقة على
وقد أنهيت الدورة بحصولي على الترتيب األول .مستوى اإلمارات والوطن العربي.
لكن أهم شيء في هذه الدورة أنني كتبت بحثين
أما المفصل اآلخر فكان االشتراك في مسلسل
نظريين شكال جزأ من مشروع أبحاثي في المسرح «الباقة» الذي أنتجه وأشرف عليه الصديق الفنان
العربي والعالمي فيما بعد .أما آخر عرض مسرحي والمسرحي الراحل «محمد شيخ الزور» في الشارقة.
للكبار فهو «تلك الرائحة» المعد عن مسرحية لقد شاركت مؤلفًا في جميع الحلقات إلى جانب
«الزنزانة» لهارولد ّ
كمل .وقد كتبت مسرحيتين الصديقين فرحان بلبل ونور الدين الهاشمي من
من نوع المونودراما ،وأخرجت أربع مونودرامات حمص ،ولحنت أكثر من ثالثين لحنًا ،إضافة إلى
ش��ارك ْ
��ت في مهرجان القاهرة
ألحان الصديق الفنان عدنان
ل��ل��م��س��رح ال��ع��رب��ي وال��ب��ح��ري��ن
دي��اب ف��ي المسلسل نفسه.
واإلم����ارت العربية المتحدة-
ف��ك��ان ذل��ك م��ص��در ث���راء فني
ال��ف��ج��ي��رة -وم��ه��رج��ان دمشق
وفكري وأدبي وخبرة ال تضاهى.
المسرحي ،ع��دا ع��ن أك��ث��ر من
س  : 5أنجز األستاذ بري
خمسة وعشرين عرضًا مسرحيًا
ال��ع��وان��ي كتابًا ع��ن العالقة
غنائيًا ل�لأط��ف��ال م��ن تأليفي
بين الشعر والموسيقا .ما هي
وتلحيني وإخراجي.
العالقة التاريخية والفنية بين
س :4األستاذ بري العواني
فن الشعر والموسيقا؟
ناقد وكاتب وموسيقي .كيف
ج:ي��ح��ف��ل الشعر العربي
استطاع أن يوفق بين هذه
الجاهلي واإلس�لام��ي بإشارات
األنواع األدبية والفنية؟ وماذا
كثيرة -واضحة وموحية -إلى
أنجز في مجال الموسيقا؟
العالقة المشتركة بين الشعر
يوفق
ج :يمكن للمرء أن
وال��م��وس��ي��ق��ا .غ��ي��ر أن أب��رزه��ا
ّ
من
ن
تمك
بين ع��دة ه��واي��ات إذا
وأوضحها ما ِّقاله حسان بن ثابت:
َ
تغ َّن بالشعر ّإما َ
كنت قائ َلهُ
تنظيم أوقاته والتزم بهذا التنظيم .ولقد فعلت
ِ
ِ
ِّ
ّ
َ
الشعر ِم ْضمارُ
ذلك بدقة متناهية وصارمة منذ أن كنت أدرس
الغناء لهذا
إن ِ
ِ
وأشتغل بدءًا من المرحلة الثانوية وحتى إنهاء
من خالل شرح البيت السالف شرحًا لغويًا
المرحلة الجامعية ،من دون أن أنقطع عن هواياتي وحسب نجد أنفسنا مباشرة أمام تلك العالقة
وممارستها في ن��ادي دوح��ة الميماس وفرقة التاريخية التي انطلقت م��ن روح الطقوس
المركز الثقافي وغيرهما من الفعاليات المسرحية االحتفالية الدينية وأغاني العمل والحرب واألفراح
األخرى.
واألحزان وغيرها .ولكن األكثر أهمية هو أن الشعر
أما عن اإلنجازات الموسيقية فكثيرة؛ منها والموسيقا يتوافران على اإليقاع ألنهما فنان
ً
قيادتي لفرقة ال��ن��ادي الموسيقية التراثية سمعيان أوال بأول .فالشعر قول ،أو كالم ،مباشر
الكالسيكية ،والمشاركة في إعداد برامجها الفنية
البقية ......................ص23
التي جبنا بها الكثير من المحافظات السورية
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أحمد جميل الحسن وشيء من الحزن
يا�سني فاعور
«ش��يء م��ن ال��ح��زن» المجموعة القصصية
الثانية بعد مجموعته «انكفاء» .تقع في مئة
ُّ
وتضم خمس عشرة قصة
وسبع وعشرين صفحة،
قصيرة متفاوتة في عدد صفحاتها ،أطولها قصة
«المقايضة» ،وتقع في عشر صفحات ،وأقصرها
«بال وصايا» ،وتقع في أربع صفحات ،صدرت عن دار
بعل للطباعة والنشر والتوزيع عام  ،2006وتحمل
ً
عنوانًا شامال «شيء من الحزن» ،ومهداة «إلى من
َّورثني الخوف والقلق ،إلى الذي استهوته الغربة،
َّ
وشدته المنافي ،وطواه التراب الغريب ،إلى أبي»
(ص .)5
وقصص المجموعة متفقة «في الشكل»؛ فقد
ِّ
«مقدمة وحبكة
ج��اءت بشكل القصة المألوفة
وخاتمة»؛ ومتفقة «في أسلوب السرد؛ فقد جاءت
راو عارف بضمير الغائب».
بلسان ٍ
يستثير عنوان المجموعة «شيء من الحزن»
قارئ المجموعة ،لمعرفة هذا الحجم من الحزن الذي
اختاره القاص عنوانًا لمجموعته ،يدقق القارئ في
َّ
لوحة الغالف عله يجد جوابًا لرغبته ،فيقرأ الحزن
في العينين الجميلتين ،ويطالع خلف الصورة
رمزين مقدسين قبة الصخرة وكنيسة القيامة،
َّأما صاحبة الصورة ،فهي فتاة فلسطينية ،ارتدت
َّ
َّ
َّ
المميز ،ولفت رأسها بالكوفية
الزي الفلسطيني
الفلسطينية التي استقلت على صدرها ،والتفت
على كتفيها لتبرز العلم الفلسطيني.
لوحة فولكلورية تضع القارئ مباشرة في
جو األحزان المنشود ،وإذا ما باشر في قراءتها،
َّ ً
طالعته صورة الحزن األولى ممثلة في شخصية
أبي يوسف «الرائد حسن التعمري» الذي َّ
صد
ً
عام  1978رتال من المشاة اليهود الذين اجتاحوا
َّ
بشظية تركت حفرة في
الجنوب اللبناني ،وأصيب
فخذه األيمن (ص  7ـ .)8
ُ
َّ
رمس جوال في شوارع
وآلت به األمور إلى بائع ت ٍ
َّ
ُ
مخيم اليرموك ،وفي مرحلة الحقة بائع قهوة مرة،
َّ
وذلك ألنه رفض أن يعلن موقفه مع طرف دون آخر
َّ
من تنظيمه الذي انشق إلى قسمين ،فقطعوا عنه
راتبه ولزم بيته ،في الوقت الذي أصبح أبو خليل
أحد العناصر الذي خدم تحت إمرته ضابطًا برتبة
َّ
مقدم «له مكتب وحاجب ،يصدر األوامر ،ويقبض
راتبًا كثيرًا آخر الشهر» (ص .)10
ً
أبو يوسف هذا يعود إلى بيته ليال على غير
َّ
«محمر الوجه ،تائه النظرات ،منهوك القوى،
عادته
َّ
ألقى بنفسه على أول فرشة صادفها ،حاولت أم
يوسف أن تواسيه ،أبعدها بيده ،ودف��ن رأسه
تحت الوسادة ،بينما كانت دمعة كبيرة بحجم
يأسه ،وهزيمة روحه ،تنساب بحرقة على ِّ
خده»
(ص .)13
ولوحة الفراق وحرقة الحنين وشاطئ مخيم
الرمل في الالذقية ِّ
تؤجج الحزن واأللم والشوق
ّ
َّ
القسام ،وقلعة ال��ج��زار للعودة إليها،
لمدينة
والحلم الذي لم يتحقق «وقبل أن يبحر في مركب
الهجران التهم الموج وصيته األخيرة» (ص .)18
والعدوان اإلسرائيلي الذي يطول الصغير

ِّ
ويدمر حياة أهل البالد ،فال يبقى وال
والكبير،
أضرمت قلبي بنيران الفرح ،وقدتُ
ُ
يذر «بعد أن
خطواتي إل��ى األم��ل ،بعد أن رششت وسائدي
َّ
بالعطر والحناء ،اآلن تريد أن تلبسني ثوبًا من
نيران الشوق ،وقالدة من ِّ
حر الدموع ،هكذا ينتهي
ُّ
ُّ
كل شيء ،تمضي كطيف ،ويموت كل ما بيننا»
(ص .)26
وسمير الباشا ال��ذي غلبه الجشع والطمع،
وعبثت الخمرة بعقله وقلبه ،وحفر قبره بيده
«أحدهم
َّ
أعلمنا بأن شخصًا ما يحفر قبرًا ،ظننته سيدي
أدر
يقتل إنسانًا بفأسه ليدفنه بذاك القبر ،ولم ِ
َّ
بأنه كان يحفر قبره بيده» (ص .)34
ومنعطف الحياة الذي يعبث بحياة (فرات)
على يدي طغيان (أبو صطيف) «أعجب أبو صطيف
بقوة (فرات) وساعديه المفتولين ،وعرض منكبيه،
والنظرة الحادة في عينيه ،وجد فيه الرجل الذي
يستطيع أن يعتمد عليه في الكثير من سطواته،
والتصدي ِّ
ألي مقاومة من الخصوم ،وبدأ يغزل
شباكه حوله» (ص .)45
وعلى الرغم من مالحقته من قبل رجال األمن،
ُّ
وهروبه طلبًا للنجاة ،تهزه النخوة العربية إلنقاذ
امرأة من براثن مغتصبيهاُ ،وي ِّ
ضحي بنفسه في
سبيل نجاتها (ص .)51
َّ
وح��دي��ث العمة ،وح��دي��ث ال��ج��دات عندما
يبتعد عنهم األوالد ،واستعراض الحياة الماضية
بقساوتها ومسراتها ،والهامش القصصي الذي
يضفي روح الدعابة« :قال لها أن تبقى في دمشق
ُّ
والجد الذي «صبر
المدة التي تريدها» (ص .)57
على الفقر وضنك العيش ،ولكن أكثر األي��ام
والسنين الطويلة التي رافقه الصبر بها هي
ُ
َّ
نفرز) سريعًا ،وتسبقها
حياته مع عمتي التي (ت ِ
عصبيتها في أمور كثيرة ،كادت تودي بترتيبات
َّ
ُّ
ويمتص
رتبها لبناء أس��رت��ه ،يكظم غيظه،
عصبيتها بهدوء قاتل أصبح مألوفًا لها مع األيام»
(ص .)56
وجحود االب��ن وقسوة الحياة ،ومعاناة األم
زريفة البدر في قصة «الحزينة» حيث تعاني من
إهمال ابنها لها ،وقسوة زوجته عليها «خذي هذه
النقود لك من صاحب البيت ،وال تعودي مرة ثانية،
ابحثي عن بيت آخر َّ
تسولي منه» (ص .)65
وحرقة الغربة وأم إبراهيم التي َّ
دوى صوتها
«آه يا ِّأمي أعيديني إلى تربة تفوح منها حكايات
أج��دادي وآبائي إلى حيث حلقات السهر حول
مواقد الحطب وأعراس الجفرا والعتابا والميجنا،
ُّ
أضمها،
أتوق إلى شاهدة قبر أبي أنوح عليها،
ُأ ِّ
قبل ترابه» (ص .)71
ومعاناة اللجوء ،وعدوانية العدو ،وإط�لاق
النار على الصغير الذي يخرج من الكهف وبيده
ُ ِّ
(نقيفة) (ص  ،)91وصمود الالجئين «في غيمة
الوطن ُّ
سر الحياة ،وصحوة الشرايين تغسل حزن
الظمأى ،ويتدحرج ال��رذاذ يمسح دموع الصبايا
األرامل ،وحين يشحب وجه جنين ُّ
تفر الروح من

ُ ِّ
جسدها ،وتحلق في سماء المخيمُ ،ويدندن الجرح
أغنية الغياب» (ص .)91
وأح�لام العانس التي فاتها القطار تجوس
يدها تتحسس وجهًا ،تمسح دمعة َّ
حرى ألهبت
ُ ِّ
َّ
خدها ..وتقلب صفحات حياتها ،تستحضرهم
الواحد تلو اآلخر ،وهي تقول« :أغفو على حلم ،أحلم
برجل يجلو الهباب عن قلبي ،يوقد جمر برودي،
يتدفق في عروقي ،يسلبني وحدتي ،وهذيان
حنيني ،يبعثني من رق��دة أع��وام��ي الشاحبة،
لينعتق جسدي من قمقم االنتظار ،رجل فقطُّ ،
أي
َّ
ً
رجل ،حتى لو كان عجوزًا ،أنجب منه طفال ويموت
بعدها» (ص .)81
ومعاناة الفقر ،وطمع الطامعين ،وضحية
ٌ
المعاناة ممثلة في إنعام بطلة قصة «توق إلى» ..
إلى انعتاق من كبتها ،وكلمات مقتضبة من الثناء
والمديح العابر ،أما جمالها فيذكر األستاذ عبد
الكريم بنجاح حبيبته ،وهمس إنعام في داخلها:
«لماذا ال يريد هذا الرجل البوح لي بما يجول في
ُّ َّ
وأحس بأنه يكن لي مشاعر
خاطره تجاهي؟ أعرف،
طيبة ،ويستلطفني ،لو يصارحني لرضيت بأن
أعيش معه ومع زوجته أسرة واحدة ،لن أسيء إلى
كبريائها ،أو كرامتها ،سأحترمها ،وأجعل منها
صديقة وأختًا لي ،لو يفعلها!؟» (ص .)100
ومع تتابع أحداث القصة ،تتابع قذائف العدو
َّ
الصاروخية والقنابل المختلفة العيارات دك
المخيم وتدميره.
ورغبة حسام بطل قصة «ذات صباح» في
ال��زواج من يسرى ،وتوزيع أيامه مناصفة بينها
َّ
َّ
وبين زوجته سناء ،ولكنها تبقى مغامرة لم تكلل
بالنجاح «ولكن ماذا لو تزوجتها؟ ماذا سيحدث؟
هل سيفنى الكون؟ سناء ستغضب وتتوعد،
ِّ
وتثرثر ثم سرعان ما يستكين غضبها ،وتسلم
باألمر الواقع من أجل األوالد ،نعم سوف ترضخ
ِّ
في النهاية ،وتقبل بالوضع الجديد ..سأوزع أيامي
ُّ
مناصفة بين االثنتين ،وستحاول ك��ل واح��دة
َّ
منهما استرضائي بشتى الوسائل ،لتثبت أنها
األفضل» (ص  103ـ .)104
وفجيعة األب بابنته الصبية (فريال) ،ومشاعر
الحزن في قصة «صرخة» «تنهمر دموعه مدرارًا،
وهو يسبل عينيها العسليتين العاتبتين على
َّ
الحياة التي تخلت عنها ،يتراقص شارباه المبلالن
حزنًا ،يغوص األسى في أعماقه ،يزحف إلى أقرب
مقعد في الغرفة ،يرمي بجسده المتهالك عليه،
يغيب الرجل الخمسين في ذهول لوعته( »..ص
.)111
ولقاء الشاب العراقي (كاظم) بوالده القائد
ِّ
المتخفي في ساحة النضال بعد ف��راق طويل،
ابتدأ بمرحلة طفولة الشاب ،وانتهى بمرحلة
النضال المشترك في قصة (المقايضة) «تأمله
َّ
القائد جيدًا ذكره بابنه الذي تركه صغيرًا ،وهو
ِّ
اآلن بمثل سنه ،اختلطت عليه الصور ،وعاوده
األل��م ال��ذي م��ازال يعاني منه من أث��ر اللكمات
الشديدة ،والركالت التي كان يتعرض لها رأسه

أثناء اعتقاله ،مسح وجهه بكفيه :ما اسم والدك
يا كاظم؟ ..منصور ،منصور كاظم النجفي» (ص
.)125
صور من الحزن اختزلتها ذاكرة القاص /الراوي
تنطق بها عناوين بعض القصص صراحة «بال
وصايا ـ في زمن القهر ـ الحزينة أم إبراهيم تخيط
كفنها ـ ندم ـ ظمأ ـ صرخة» ،وتشي بها عناوين
القصص األخرى «أحالم سكرى ـ اللوف ـ المنعطف
َّ
العمة ـ ط��وق إل��ى ذات صباح ـ المقايضة»
ـ
جاءت متتالية بأسلوب التداعي (الفالش باك)،
يستعدها ال��راوي ،ويصورها بالكلمة «تجلس
َّ
عمتي بقامتها القصيرة ،وعيناها الصغيرتان
ِّ
تلمعان ببقايا بريقهما .تقطب حاجبيها الدقيقين
عندما تنخز أذنيها كلمة ال تطرب لسماعهاُّ ،
تزم
شفتيها فتظهر حقدًا آنيًا سرعان ما يتالشى بعد
لحظات ،تنساب الكلمات مخنوقة على الرغم من
النغمة المغناج في صوتها ،واللكنة ذات الصدى
َّ
األنثوي في نبرتهاِ :حنا أهل السطل والرطل ،إحنا
بنات الحسب والنسب» (ص .)53
ويستعرض أحزان الماضي وحياة شخوصه،
وما آلت إليه حالهم «أبو الحسن التعمري المناضل
الذي َّ
تحول إلى بائع ترمس والقهوة َّ
المرة في
ش��وارع مخيم اليرموك ثمنًا لوقفته البطولية»
(قصة التعمري).
ويجوب شوارع مخيم الرمل مع بطل القصة
ال��ذي ترعرع فيها ليطلق صرخة اإلص��رار على
َّ
العودة إلى قلعة الجزار في عكا (قصة بال وصايا).
وسعيد وحبيبته اللذان يعيشان في َّ
حي ِين
من أحياء نابلس وكيف انتهت قصة حبهما»
(قصة مخبز من القهر).
ٌ
«شيء من الحزن» عنوان أطلقه لمجموعته،
وج��ال في أح��داث قصصه ِّ
يعبر بـ «غيض من
فيض» عن هذا الحجم من الحزن بلغة شاعرية
أحيانًا ،تهدهد النفس ،وتثير لواعج الشوق،
وتضرم الحزن «في الوطن ُّ
سر الحياة وصحوة
الشرايين ،تغسل حزن الظمأى ،ويتدحرج الرذاذ
يمسح دموع الصبايا األرامل ،وحين يشحب وجه
ُ ِّ
حنينُّ ،
تفر الروح من جسدها ،وت َحلق في سماء
المخيم ،ويدندن الجرح أغنية الغياب» (ص .)91
ولغة شاعرية تسبر غور النفس وتعبر عن
برجل
مشاعر الفتاة الحالمة« :أغفو على حلم ،أحلم
ٍ
يجلو الهباب عن قلبي ،يوقد جمر برودي ،يتدفق
في عروقي ،يسلبني وحدتي وهذيان حنيني،
يبعثني من رقدة أعوامي الشاحبة لينعتق جسدي
َّ
من قمقم االنتظار .رجل فقطُّ ،
أي رجل ،حتى لو كان
ً
عجوزًا ،أنجب منه طفال ويموت بعدها» (ص .)81
وأحيانًا أخرى بلغة سهلة تقترب من اللغة
ُّ
يضمنها بعض األه��ازي��ج
المستعملة التي
كأهزوجة األم وهي تغلي الحليب:
عددوا المهرة ُّ
َّ
وشدوا عليها
تاييجي حسن يركب عليها (ص .)9
وحالة الظمأ التي يعاني مها بطل قصة «ظمأ»
يما عطشان» ُّ
وموقف األم منه ِّ
«بدي أشرب َّ
وترد
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عليه األم بكثير من الحنان ،ترتجف يدها،
ِّ
تمس ُد جبينه األصفر ،تتمتم« :لو كانت دموعي
ترويك؟ لو كان دمي يرويك؟» (ص .)85
يمزج ال��ق��اص بين ح��زن أب��ط��ال قصصه
وذويهم ،وبين ما آلت إليه مدنهم وقراهم
«بيت لحم ـ حيفا ـ نابلس ـ عكا ـ تونان ـ جنزور»
وحاراتهم «الحبلة ـ القيسارية ـ القريون ـ جذور
حارة الحواشين ـ حارة السويطات ـ شارع وادي
برفين ـ ومرج ابن عامر».
ِّ
ويعدد النباتات وصلتها بحياة شعبه
ُّ
«ال��ل��وف ـ شجرة البطم ـ شجرة البربريس ـ
العليق ـ الزعتر األخضر ـ الصناب ـ الريحان
ـ القرنفل ـ النعناع ـ الميرمية ـ النرجس ـ
اليسباس ـ الحنون» (ص .)35
وال يغفل أماكن اللجوء «مخيم اليرموك ـ
مخيم الرمل بالالذقية ـ بيروت ـ مخيمات لبنان».
تتفرد قصة صرخة بموضوع اجتماعي
«فجيعة األب بابنته بدأ الدم يسري في عروقي،
بدأ العمر يزحف نحو الشروق ،دعني يا أبي
ُّ
أشم أريج الورد من َّ
محياه» (ص .)114
كما تتفرد قصة «ندم» بموضوع اجتماعي
«العنوسة ومراراتها» «أفلت نضارتي ورشاقتي،
َّ
تسرب
وأنا أستهزئ بهذا ،وأسخر من ذاك،
عمري ضياعًا» (ص .)77
وتتفرد قصة «المقايضة» بموضوع الكفاح
المشترك وسير االبن على خطا والدهَّ :
«تأمله
َّ
القائد جيدًا ،ذك َره بابنه الذي تركه صغيرًا ،وهو
اآلن بمثل سنه ،اختلطت عليه الصور ،وعاوده
األلم الذي مازال يعاني منه من أثر اللكمات
الشديدة والركالت التي كان يتعرض لها رأسه
َّ
في أثناء اعتقاله ،مسح وجهه بكفه :ما اسم
والدك يا كاظم؟ ..منصور كاظم النجفي» (ص
.)125
وتتفرد قصة «صرخة» بلغتها الشاعرية
َّ
تسمرت
«ذات ليلة مقمرة سمعته يناديني،
دون حراك ،جاء بعد انتظار ،لم َ
أقو على شيء
سوى النظر إليه ،رحت أغ��رق وأغ��رق ،تلعثم
َّ
لساني ..تعثرت خطاي ،أخذ الصمت طريقه
إل َّ
��ي ،صرحت أبحث عن شيء ينقذني ،كانت
َّ
َّ
يستمر في ندائه،
أمنيتي أال أجد شيئًا كي
وأتوه في بحر عينيه» (ص .)114
ً
َّ
َّ
وأم��ا من حيث الشكل ،فقد ذيل كال من
قصصه «أحالم سكرى ـ َّ
العمة ـ اللوف ـ ظمأ»
بما أطلق عليه القاص بـ «هامش قصصي» وهو
ما يمكن أن يكون (القفلة) التي كشفت لغز
القصة.
وإن كان من كلمة تقال في نهاية هذه
الدراسة لهذه المجموعة القصصية الجميلة
ال��ت��ي اس��ت��م َّ��د ال��ق��اص م��ادت��ه��ا م��ن ذاك��رة
ع��دةَّ ،
احتفظت بأحداثها سنوات َّ
وقدمتها
للقارئ ذكريات وأحاسيس ومشاعر ،فإننا
نقول :هنيئًا ألديبنا هذا اإلبداع الجميل ،وإلى
مزيد من العطاء.
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في ذكرى تشرين التحرير
طاهر �سعيد عجيب
ّ
مكن العدو من نقل مجهوده الرئيسي إلى الجبهة السورية عبر الجسر
ّ
الجوي األمريكي ،كانت حينها سورية قد نجحت في تثبيت جبهتها في
.1973 / 10 / 11
تالشى التنسيق بين الجبهتين ،وانخرط ّ
السادات في مفاوضات
مباشرة مع العدو عن طريق ّ
ّ
خارجية
الداهية الصهيوني – كيسنجر – َ وزير
َ
ٍّ
ٍّ
َّ
ّ
واستمر حال القتال على الجبهة السورية بين كر وفر إلى أن جاء
أمريكا..
ّ
يوم  ..1973 / 10 / 21يوم آخر لن أنساه أبد الدهر..

َّإن��ه يوم  6تشرين ّ
األول من عام  ،1973يوم انتظره الشعب
ُّ
العربي بعد طول يأسٌ ..
يأس تراكم فوق جسد َترهالت بنيته ،وشاخت
ٍ
َ
ّ
ٌ
مفردات َّ
هوي ِت ِه ،يوم كان فيه المارد العربي ينتظر الفجر
فأضاع
عقليته،
َّ
بواقعة ميالد جديد ،يراقب نهوض الشمس كيف ستزيح الغيوم الملبدة
ّ
ّ
لتترحب
المتأملين ،ويفتح النهار رحابته
لتكشف عن سماء تريح أنظار
ّ
آفاق المنتظرينّ ،
يغازل أشجار السنديان والبلوط
وهو
عطره
النسيم
ويبدل
ّ
ُ
ُّ
َّ
سمفونيتها لزفة العريس ،فتقف منها
والصفصاف التي أخذت تعد
ُ
والسرو وبقاماتها ّ
أشجار الحور َّ
السامقة تتحاور فيما إذا كانت رشاقتها
ّ ً
ّ
ّ
ّ
في ذلك اليوم ،أرسل المقاتل القائد – حافظ األسد – برقية إلى
لهذا اليوم في التمايل واالنحناء تجبر خاطر جمهور المتفرجين ،فتغرد
َّ
الطيور على ترداد صوت شاعر النيل العظيم وهو يصدح بين األهرامات أنور السادات يخبره فيها أن الوضع ال يدعو إلى التشاؤم في الجبهتين،
ويمكن أن ّ
يؤدي استمرار القتال وتطويره إلى تدمير القوات المعادية
و قاسيون:
التي اخترقت الخطوط في كال الجبهتين ..لقد أوقفنا الخرق في جبهتنا..
ّ
إذا َّ
ّ
ام قليلة..
يل نازلة
ألمت ِ
بواد الن ِ
ُ وسنستعيد منطقة الخرق بعد أي ٍ
ّ
ام تضطرب
باتت لها راسيات الش ِ
ّ
ّ
ّ
في ذلك اليوم ،وزعت إدارة التوجيه المعنوي للجيش والقوات
ّ
ُّ
َّ
َ
ّ
وت َ
َّ
ّ
الضباط تهيب فيها المقاتلين
ضج أحجار األهرامات ،ويتعك ُر بردى ،ويهتز المسلحة في سورية نشرة على مستوى
فيتغير لون النيل،
ّ
ّ
َّ
قاسيون ،فيفيق محمد على صوت صالح الدين وينفخان في الجسد إلى المعركة الفاصلة من خالل الهجوم المعاكس الشامل على جميع
َ َ
ّ
َّ
يوق ُظ ّ
ّ
ّ
ُّ
الجنوبي ..وفي المساء ،كان هدير
المصري القطاعات – الشمالي – األوسط –
العربي
قمقمه ،إن ُه المارد
السكون ،ويخرج المارد من
ف
ِ
ّ ُ
ّ
ّ
ّ
السورية ومن خلفها بعض االحتياطي من الجيش
الدبابات و المجنزرات
يتحرك في ساعة صفر واحدة حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر
السوري،
ّ
المتقدمة نحو الخط األمامي ،يؤذن َّ
ّ
الشاعر ،مأثورًا ب َن َفس َ
ذلك اليوم ّ
األغرّ ،
بأن قيامة وشيكة الوقوع –
ته من األجداد ..العراقي –
ملبيًا لطموحات
قاد ِ
ِ
ِ
َّ
ّ
من ،وهو وصار بالمقدور معانقة هالة النصر القادم في ّأية لحظة..
وجه حضارتها ويزيل النيل
عن ِ
عنها غبار الز ِ
فتكشف األهرامات َ
كيف ُّ
َّ
أبجدية أوغاريت ..بينما
يمد رأسه ليقرأ عن كثب
ينظر إلى قاسيون
ُّ
َ
ّ
ّ
إبان ذلك ،كان أنور السادات ،قد انتهى من وضع ترتيبات وقف
جحافل المارد ذهبت تدك موانع األعداء الصهاينة على جبهتي سيناء
َ
ّ
ً
والجوالن ..فانهارت تحصينات بارليف في الجنوب وآلون شماال على إطالق النار على جبهة سيناء ..وهذا ما جعل محمد حسنين هيكل يسأله:
ّ
َّ
ّ
ّ
«ال ُله ُ
“ هل وافق السوريون على وقف إطالق النار ،هل يعرفون الموعد
باب
أكبر» فتزغرد
صوت
الصبايا على أصداء أزيز نار عش ِاق ّها من الش ِ
ّ
ّ
ّ
َّ
ّ
المقاتلين ،ليختلط النغم ،ويؤلف فيما بينه لحن أهزوجة النصر القادم ..المحدد لوقف إطالق النار؟؟ ..فرد عليه :يقول لهم الروس ..فأجابه هيكل
ّ
َّ
نسقوا معنا ولم ّ
النار يوم  6أكتوبر َّ
ينسقوا
ولكن السوريين عندما فتحوا
“
ّ
ّ
َّ
ً
نعم ،إنه العيد الذي رسمت معالمه تقاطيع ذلك اليوم الذي كان مع السوفييت “ ..فضاق ذرعا بهيكل وجعله يقول:
ُ
َّ
ّ
شكلية ،وليست هي بيت القصيد ،ويمكن أن نتصل
“ هذه مسألة
لي شرف المشاركة فيه كضابط احتياط ،وك ِت َب لي مشاهدة ّأول معركة
ّ
العدو ووسائط ّ
ّ
ّ
الدفاع الجوي ..بحافظ “.
جوية عصر ذلك اليوم الثالث بين طيران
ّ
ّ
خارجية مصر هو أنَّ
ّ
ّ
واألمر الذي أدهش هيكل وحافظ إسماعيل ،وزير
السورية الطيران المغير على مبنى األركان،
عندما تعقبت صواريخ سام
وأسقطتها في منطقة ّ
ّ
الديماس ..وقد أزال الحدث ما كان من ريبة في السادات ،وافق على الدخول في مباحثات مباشرة بعد “  “ 12ساعة من
ّ
األذهان إثر المعركة ّ
الجوية التي حدثت في  13أيلول من ذلك العام ..وقف إطالق النار في مساء  ..1973 / 10 / 21وهذا ما دفع بحافظ إسماعيل
ً
ّ
ومع هذا النوع من التطعيم لنا في المعركة ،تقدمت وحدتنا المقاتلة عبر ألن يقول لرئيسه :ليس هناك ما يدعو للعجلة ..فزجره قائال :جرى لك إيه
ّ
ّ
الغوطة الشرقية نحو جنوب غرب العاصمة باتجاه منطقة يعفور التابعة يا حافظ ؟؟..
لمدينة قطنا..
ّ
سحق
كانت أيادينا تحمل الكأسين :أحدهما نتهيأ لشرب نخب
ِ
َّ
ِّ
ولكن المارد
العدو ٍ،واآلخر نترعه حزنًا وألمًا إذا ما خذلنا األخوة في مصر..
كانت نكهة ّومغازي ذلك الفطور الصباحي المشترك مع رجال يعفور
ُ ُ
تعبر بدقة متناهية عن فسيفساء جدارية الوطن ،عن ّ
وشبابها ّ
سجادته انكفأ إلى القمقم منتظرًا والدة ما قبل البزوغ ،فلم يلبث أن جاءته ضربة
ّ
التي ذهبت تبدع في حياكتها ورسم لوحاتها أيادي شعبه العظيم في على الرأس خارت قواه ،وهو يستمع إلى مفردات قرار وقف إطالق النار
لاّ
ُ َ
ُ
ّ
ّ
ُّ
ُّ
تتناقله وكاالت األنباء
الصادر عن مجلس األمن تحت رقم ...73 / 338
الوطني والقومي وهو يذيب الفوارق
الحس
تحرك خ ٍق استنهض فيه
ّ
الطبقية ،لينفتح المدى أمام البذل والكرم والسخاء ،تلبية لنداء مقولة « العالمية..
ُ
َ
ِّ
ال صوت فوق صوت المعركة «وشرعت أبواب المخازن لتضيق األسواق
َّ
َّ
ّ
وحسبوا أن ُه خلد إلى الموت البطيء ،ولم يأخذوا
المارد،
طرف
انشل
األنانية أمام مقولة «ال رقابة فوق رقابة الضمير» ..وبات
بأصنافها ،وتندحر
َ ِ
َّ
َّ
َّ
ُ
ّ
َّ
َّ
ّ
ُّ
الخروج عن المسلمات إنما هو خيانة تصب على مرتكبيها لعنة األبدية ..باالعتبار أن روح التحدي تتمرد عند الجراح ،فتدفع بقواها الخفية نحو
ّ
َّإنها الجبهة الداخلية تحيك ّ
النحو ،وجنودها البواسل الطرف السليم لتزيده صالبة ّ
وقوة..
على هذا
سجادتها
َ َ
ّ
يتمددون بها في ساحات القتال إلى أن فرض واقع الحال سؤاله:
ِّ
َّ
نعم ،إنها إرادة ّ
َّ
المحصنة بالعقيدة
القوة المتسلحة بالمبدأ،
ّ
ّ
ُّ
العسكري اآلن؟؟ « ..واإليمان ،جعلت الطرف السوري يعيد نار المعركة في حرب استنزافية
« كيف تسير األعمال القتالية ،وما هو الموقف
َّ
دامت ألكثر من خمسة أشهر ..حين تحررت القنيطرة ،عاصمة الجوالن.
ٌ
البرقية التي ّ
ّ
وجهها القائد الخالد - :حافظ األسد – ورفع القائد الخالد – حافظ األسد – العلم ّ
سؤال ّ
السوري في سماء المكان،
عبرت عنه
ّ
َّ
ُ َّ
َ
ّ
نصر إلى آخر حتى إنجاز النصر
إلى
ِ
شريك ِه في الحرب – أنور السادات – بتاريخ  1973 / 10 / 9وجاء فيها :معاهدًا له أن مقاتليه سينتقلون ِبه من ٍ
الكامل..
ّ
ّ
لم أطلب من السوفييت التدخل لوقف إطالق النار ،وهذا مرتبط بتحرير
ّ
ُ
ُ
ّ
ّ
العربية األولى
سورية بالد الشام ،صاحبة اإلمبراطورية
ِتلكم هي
األرض..
حمالت
والسند شرقًا إلى تخوم فرنسا غربًا ،مرورًا بتبديد
الهند
بالد
ليست هناك ّأية
ِ
ِ
ِ
أسباب في المعركة تدعو لوقف إطالق النار ،فالمعركة من ّ ِ
ُ ُ
ّ
تسير بشكل ّ
بالقوات اإلسرائيلية أكبر الخسائر بالرجال المغول والتتار وإجهازها على الصليبيين ..إلى قياد ِة مرحلة اليقظة
لحق
جيد ،ون ِ
ّ
ّ
ّ
والعتاد ،وقد َّ
ّ
ّ
الفرنسي..
العربية التي أقضت مضاجع العثمانيين ،ودحرها لالستعمار
تم حتى اآلن تحرير أكثر من نصف مرتفعات الجوالن.
َّ
َّ
ّ لاّ
ّ
ّ
َّ
هر ..وها هي اآلن
وقف إطالق النار ال يتم إ باالتفاق بيننا ،وال أعتقد أن هناك حاجة إلى أن أطل تشرين وقاتلت ّ بشرف وهي مطعونة الظ ِ
ّ
ته
هوي
عن
الخليج
ترفع لواء العروبة عندما تخلى النظام العربي بقيادة
لبحث الموضوع.
ِ
ّ َ َُ
ً
ُ
ّ
َّ
ابة
ّكمسافر حامال مضمون ما أسموه “ الربيع العربي “ مثله بذلك مثل الد َ
ألربابه الريادة
عتيقة ،تاركًا
خيمة
تأخذ شكل القتال في التي تحمل أسفارًا ..وهو يسعى خلف
ِ
ٍ
ٍ
وذهبت الحركة على الجبهة المصرية ّ
المكان بدءًا من  1973 / 10 / 7وذلك بعد وقف تدفق القوات ..وهذا ما والسيادة...
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قراءة في دراسة (سورية ...االستهداف والمؤامرة)
يحيى �سليمان ق�سام
استلمت من األستاذ الدكتور حسين جمعة
رئيس اتحاد الكتاب العرب ،هديته القيمة دراسة
بعنوان (سورية ...االستهداف والمؤامرة) ،والمؤلف
أشهر من أن يعرف ...لموقعه في مجال التعليم
األكاديمي ،ولعمله األدبي ونشاطه الثقافي المتالزم
حكمًا مع العمل السياسي بصفته رئيسًا لالتحاد.
وبوصفنا جميعًا نعيش ّ
هم الوطن ،كان من
الواجب أن أبدي رأيًا متواضعًا في الدراسة التي أتت
في ثالثة أقسام؛ إضافة إلى المقدمة والخاتمة ،وفي
وخمسة وتسعين صفحة.
مئة
ٍ
ٍ
س��ل��ط��ت ف��ي قسمها األول اإلض�����اءة على
مفهوم المؤامرة ،وطبيعة االستهداف ومشاريعه
التقسيمية وحتى الوقت الراهن ،وعلى مختلف
الصعد الداخلية واإلقليمية ،وخلصت إلى التساؤالت،
التي صيغت بأسلوب أدبي(:أسئلة الوطن الموجعة)
(ص.)52
أما القسم الثاني فركز على الجوالن تاريخًا
ً
ً
وحضارة وموقعًا ونضاال ...وصوال إلى احتالله من
جيش الكيان الصهيوني عام 1967م ،وانتهى ّ
بعد
الجوالن مفتاح الحرب والسالم(ص )91وما بعدها.
وك��ان القسم الثالث ح��ول سورية ،وعنوانه:
(سورية في مركز االستهداف والتآمر) من (ص117ـ
ص )182وكانت عناوينه :أسباب االستهداف،
ت��س��اؤالت ،م��ش��اري��ع التقسيم ،أش��ك��ال ال��ع��داء
المختلفة والتي تمس المجتمع السوري في مختلف
مجاالت حياته االجتماعية واالقتصادية والثقافية
ً
والسياسية...الخ ،وصوال إلى العداء الداخلي ،لتبرز
المؤامرة أزمة خانقة بعيشها المجتمع السوري؛
حيث أصبحت مواجهتها مطلبًا.
وبعدها صاغ المؤلف رؤيته المستقبلية .وال
نستطيع أبدًا أن نتناول اللغة أو األسلوب؛ بل يمكن
القول ـ وبصدق ـ إنه يمكن اإلف��ادة منها ،كما ال
يمكن أبدًا تناول العاطفة الصادقة التي تميز بها
المؤلف ،وقد بدا من خالل المتابعة خارج الدراسة،
وأنه يقاتل منفردًا على الساحة الفكرية الثقافية،
وقد يجد المساعدة في أحيان كثيرة ،لكنها لم تصل
حتى الوقت الراهن إلى تشكيل جبهة ثقافية،
ويظهر ذل��ك واضحًا من خ�لال مطالعة صفحات
األسبوع األدبي والفكر السياسي ،وللداللة على صدق
العاطفة نقرأ ما كتبه على صفحة الغالف األخيرة:
« فال يجوز أن يقال :إن السوريين خربوا وطنهم
بأيديهم...
وقتلوا أبناءهم بأسلحتهم...
وقدموا أنفسهم للعالم بصورة مزرية ومحزنة»...
من هنا سأبدأ مالحظاتي على مجمل الدراسة،
التي ستنطلق من الواقعة التالية ،وملخصها:
نزل مغامر على شاطئ ،وجعل من بعض الصخور
المرتفعة في أعلى تلة قريبة من قرية شاطئية مالذًا
ي��أوي إليه ،ومنه ينزل إلى القرية ويدخل دكانًا
يشتري منه الضروري للحياة ،ويطرح على صاحب
الدكان األسئلة المختلفة التي تتناول السكان
والعائالت واالمكانيات والملكيات واألفكار...الخ،
وكان قبل أن يصعد إلى مالذه يدور دورات عدة حول
بيت كبير محاط بحديقة واسعة خضراء ،لها سور
مرتفع وباب حديدي كبير ،ويمكن القول إنه أفضل
بيوت القرية وأجملها ،وبعد أن يصل إلى المالذ ،كان
يجلس مفكرًا وعينه على المنزل ،استمرت تأمالته
فترة طويلة إلى أن توصل إلى قرار عزم على تنفيذه،
فنهض وتوجه مباشرة إلى البيت ،ودخل من دون أن
يطرق الباب ،وقف في فنائه ،استقبله صاحبه مرحبًا،
ودعاه إلى المضافة .رفض المغامر الدخول ،وظل
يحدق إلى صاحب الدار ثم قال بلهجة واثقة:
ـ أيها الرجل المعتوه ،إنك تسكن في داري
وسأستعيدها منك ،وسأثبت لك صحة كالمي...
قال قوله وانصرف من دون أن يسمع جوابًا ،أو

يتلقى ردًا...
أصيب صاحب ال��دار بصدمة أفقدته القدرة
على المحاكمة ...وبعد فترة من الصمت والتفكير
وسارق،
معتد،
هز رأسه ،وقال وهو يضحك هازئًا:
ٍ
ٍ
ومعتوه...،فلننتظر.
المغامر ومعه قاضي
عاد
الزمن
بعد مدة من
ُ
التنفيذ وم��أم��ورون ُ والمختار ،وأبلغ صاحب الدار
ب��ض��رورة اإلخ�ل�اء ،وأش��ه��ر بوجهه ق��رار المحكمة،
والمستند إلى ثالثة شهود من أهل القرية ،وكان
قرار المحكمة قطعيًا ومبرمًاّ ،
ألن صاحب الدار لم
يحضر جلسات المحكمة المتتالية ،ما جعلها تصدق
ثبات البيع ،وثبات العقد الموقع بهذا الشأن ،ونفذ
اإلخالء ،وشرد صاحب الدار وعائلته ،وراح أهل القرية
ومعارض ...وما زالوا!!.
مؤيد
يناقشون ما جرى بين ٍ
ٍ
وه��ذا يذكرني بمقولة روتشيلد األكبر عام
1772م »:هناك على ضفاف البحر الميت خمسة
تريليون دوالر ،إنها ملك لنا ،ول��ذل��ك سنحتل
فلسطين ،وسنجعل منها مركزًا للسيطرة على
العالم ،وعند ذلك سنمحو اسم الله» وهذا ما حصل،
وما يحصل.
يتساءل القارئ العزيز :ما العالقة بين ما فعله
المغامر وما قاله روتشيلد وبين دراس��ة األستاذ
الدكتور حسين جمعة؟.
ً
وهنا سأتناول أوال المبادئ التي أرى أن الدراسة
قامت عليها ،ثم سأعطي وجهة نظر خاصة في
مجمل الموضوع.
المبدأ األول :قامت الدراسة على أساس أن الغرب
االستعماري واألمريكي والصهيوني تآمر على الوطن
العربي بشكل عام ،وعلى سورية بشكل خاص.
المبدأ الثاني :قدمت الدراسة إلثبات ذلك عددًا
من القرارات والوثائق والمقاالت واألفكار الصادرة
عن مؤتمرات وحكومات ومسؤولينّ ،
وتم ذلك من
خالل السرد التاريخي للمؤامرة.
المبدأ الثالث :أثبتت الدراسة أهمية الموقع
الجغرافي واالقتصادي والسياسي لسورية ،ما
جعلها مركز االستهداف.
المبدأ الرابعّ :
عدت الدراسة الجوالن مفتاح الحرب
والسلم ،وذلك لموقعه وغناه.
المبدأ الخامس :وكان تحت عنوان( :مواجهة
المؤامرة والرؤية المستقبلية).
أم��ا ال���رأي الشخصي ف��ي ال��دراس��ة ،فسوف
يكون موجهًا إلى المثقفين بشكل عام من خالل
هذه الدراسة ،وسوف أجعله مركزًا على جملة من
المالحظات المستوحاة منها:
المالحظة األول��ى :أغرق المثقفون والمفكرون
العرب في اكتشاف المكتشف ،وتكرار المعروف،
ونشر المنشور( ،بروتوكوالت ،سايكس ـ بيكو ،سان
ريمو ،وعد بلفور...الخ) ،حتى غدت هذه االكتشافات
علة ُيتباهى بها ،وهنا قد نلتمس عذرًا لهم في
سعيهم لتعريف األجيال بمراحل التآمر ،ولكنهم
لم يميزوا بين األجيال ،وبين المثقفين ،فإذا كان
الخطاب موجهًا إلى المثقفين السياسيين فأغلبهم
يعرف هذه الحقائق ،وأما إذا كان موجهًا إلى األجيال
الشابة ،فعذرًا القول :إن كتابًا أو دراسة يطبع منه أو
منها ألف نسخة ال ّ
يعرف بالقضية ،فتوعية األجيال
تحتاج إلى منهجية متكاملة ،ومع ذلك تشكر كل
ّ
المحاوالت ويثنى عليها.
المالحظة الثانية :الوقوف عند الحدود التي
تفصل (التاريخي) للمشكلة أو للقضية مع الواقع
الراهن ،وتجنب الخوض فيما يجب أن يكون في
المستقبل ،وقد يكون لذلك أسبابه الموضوعية
التي يعرفها المفكرون والمثقفون ،ولكن هل
األسباب الموضوعية ّ
تحرم على المفكر طرح رؤيته،
وإعطاء رأيه في مسائل مهمة تتعلق بمصير الوطن
واألجيال في المستقبل؟! ما جعلهم يبتعدون في

د.حسين جمعة
كثير من األحيان عن البحث في المفاهيم األساسية
الستراتيجية الصراع والتي منها(:من أنا) (من نحن)
(من العدو) (من الصديق) (جبهة الصراع األساس)
(القدرة الذاتية) (الوطن) (الحدود) (األمة) (االنتماء)
(المواطنة)...الخ.
المالحظة الثالثة :تحديد موقف المثقف
(المفكر) من السلطة؛ فهو ًإما مع أو ضد ،متناسيًا
أن هناك مجتمعًا ووطنًا وأمة لهم كلهم عليه حقًا
وواجبًا ،متناسين أيضًا أن كل السلطات وعبر تاريخ
البشرية قد زالت ،وبقيت المجتمعات وهي التي
يجب أن تكون مركز االهتمام ،وموقع الدراسات.
ّ
المالحظة الرابعة :وهي األه��م ،ويمكن عدها
األس��اس ،ولم يتطرق إليها المثقفون والمفكرون
ال��ع��رب ،وك��أن بوصلتهم مبرمجة بعيدًا عنها،
وذلك عندما يحاولون استحضار الوثائق إلثبات أن
(فلسطين عربية ،وإسرائيل مغتصبة) ،وأن (الجوالن
جزء من سورية ،وأن إسرائيل احتلته عام 1967م)،
وأن اللجوء إلى الوثائق ـ في هذا المجال ـ هو الوقوع
في الفخ الذي أراده ذلك المغامر الذي اغتصب الدار،
وشرد أهلها في البراري ونعت صاحبها بالهبل ما
أفقده حق المطالبة.
المالحظة الخامسة :ومنطلقها (من الحب ما قتل)،
وموضوعها (الجوالن مفتاح الحرب والسالم)(ص91
ـ  ،)113وقد تم معالجة الموضوع بشكل وثائقي
للتأكيد على تمسك القادة الصهاينة بالجوالن،
ورفضهم إعادته ،والحقيقة أن احتالل الجوالن تم
لحماية الكيان الصهيوني (إسرائيل) ،الذي يسعى
قادته لتفريغ األرض من السكان ولجعله حاجزًا
طبيعيًا بين سورية وفلسطين ،حيث جوهر الصراع.
وقد أكد المؤلف ذلك بالتساؤل(ص « :)176لصالح
من يجري تحويل أنظار العرب جميعًا عن القضية
األساسية لتحرير فلسطين؟)..
المالحظة السادسة :أمام خطورة ما يحدث لماذا
قصرت منظمات المجتمع المدني بكل منظماتها
وفئاتها ،وتنوع أحزابها ،من مثقفين وسياسيين عن
الدعوة إلى استنفار الهمم والعقول واإلرادات ،إلى
اجتماعات مستمرة مفتوحة لمكاتبها التنفيذية،
ولقياداتها المسؤولة ،لمواكبة تطور األزمة ،المؤامرة،
وتشكيل خاليا اختصاصية مستقلة ومشتركة،
ً
يكون فيها الحوار والنقاش شفافًا وص��وال إلى
قرارات التنفيذ على المستوى هذه الفئات؟.
المالحظة السابعة :ويتلوها ت��س��اؤل :وهي
مستمدة من مجمل المالحظات السابقة:
إذا كانت مجمل المشاريع االستعمارية ،قد
كشفت ّ
وسربت وأعلنت وبطرق متعددة ـ وقبل وقت

كاف ـ ومنها مشروع (برنارد لويس) (ص60ـ  )69ـ
والذي صيغ عام 1983م ،ومن المؤكد أنه وصل إلى
الدول المعنية في ذلك الوقت وخاصة:
ـ السلطات السياسية (المتعاقبة).
ـ المجالس التشريعية (المتعاقبة).
ـ المثقفين والمفكرين.
ـ األح���زاب السياسية الموالية والمعارضة
(المتعاقبة).
ـ منظمات المجتمع المدني (المتعاقبة).
وتمت قراءتها من قبلهم ،ثم ّ
ّ
تم البدء بتنفيذه
واقعيًا على األرض :في العراق والسودان وسورية...
والتساؤل:
ماذا فعلت المؤسسات السابقة كافة لمجابهة
المشروع في وقت مبكر؟! .أليست رقصة التحدي لـ
(الرئيس السوداني عمر البشير) وهو واقف على
منصة الخطابة بعد فصل الجنوب خير دليل على
الفعل العربي واإلقليمي ،كون المشروع يطال جميع
دول المنطقة بال استثناء!؟.
أيها المعنيون بقدسية األرض وكرامة ترابها،
أتاكم المغامر ،ومعه المختار ومأمورو التنفيذ ،فماذا
أنتم غافلون؟!.
قد تكون هذه المالحظات ذاتية جدًا ،ولكنها
ّ
ويصح أن تكون ح��ول الدراسة
أيضًا عامة ج��دًا،
التي نحن بصددها ،كما ّ
تصح أن تكون لغيرها من
الدراسات التي تناولت األزم��ة ،ومن هذا المنطلق
تطرح التساؤالت األهم:
ـ هل سخر المفكرون والمثقفون العرب جزءًا من
قدراتهم وبشكل دائم ومستمر ومتكامل لمعالجة
قضاياهم؟
ـ هل وعوا ّأن هذا الجزء المسخر لصالح القضايا
القومية ،يفيد ف��ي معالجة القضايا الوطنية
والقومية؟.
ـ هل أدركوا الخط الفاصل بين السياسة والفكر،
أي بين السلطة والمجتمع؟.
إذا كان ما يجري في الداخل السوري يصب
في النهاية لمصلحة إسرائيل ،وهو كذلك ،فلماذا
االستمرار في تعزيز هذه المصلحة(مجانًا)؟.
أخيرًا يبقى األستاذ الدكتور حسين جمعة
ً
مقاتال من أجل األم��ة والوطن ،قبل هذه الدراسة
وبعدها ،وأيضًا قبل هذه القراءة وبعدها.
وحفظ الله الجمهورية العربية السورية،
لعروبتها ولمجتمعها.
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قصائد مصطفى النجار بين العنوان والمتن والهامش
�أحمد ح�سني حميدان
ما عاد خافيًا إيالء العنوان المتموضع على
صدر غالف أي نتاج إبداعي أهمية كبيرة ،نظرًا
ل��دواع جوهرية ال تتوقف عند حدود استيالئه
ٍ
على مسمى هذا النتاج وحسب؛ بل تمضي إلى
حدود بدء الخطاب المنطلقة منه بوصفه الجملة
األولى التي تقف بحالة تماس مباشر مع المتلقي،
لتوجه الدعوة له بلسان مبين للولوج إلى العالم
َّ
الداخلي الكائن بين دفتي هذا النتاج والتعرف
إل��ى مالمحه الخبيئة ,وعلى مقاصده الكلية
المعلنة والمضمرة المنتشرة في مجمل نواحيه،
وعبر امتداد مساحته ،وبهذا تكون هذه الجملة /
العنوان مفتاحًا مركزيًا للبوابة الرئيسة المؤدية
إلى العتبات األخرى الكامنة في سائر ِّ
مكونات أي
ْ
نتاج أو ُمن َجز ..األمر الذي سيتطلب إنفاق المزيد
من الجهد في صياغة العنوان نفسه ،وفق سمات
ومالمح ،رأى جيرار جينيت أن من أهمها أن يكون
العنوان تلميحيًا ال تصريحيًا ..وفي السعي نفسه
ِّ
مشوشًا
طالب إمبرتو إيكو بأن يكون العنوان
لذهن القارئ  /المتلقي وذل��ك بجعله إيحائيًا
يومض بأكثر من تعبير وأكثر من دالل��ة ،وهو
ما يمكن ع ّ��ده متوافقًا مع طروحات ابن رشيق
والزمخشري واب��ن سينا وسواهم ممن ّ
يعدون
اللغة الشعرية في عناوينها ومتنها هي لغة
مجازية في المقام األول وقبل أي اعتبار آخر ..وإذا
كان بعض الشعراء قد ركب موجة هذا الفحوى،
وأوغل إلى حدود اإلبهام؛ وبعضهم تراجع وارتد
عنه لصالح الجملة التقريرية المباشرة؛ فإن الشاعر
مصطفى النجار ـ الذي هو مقصد مقاربتنا في هذا
السياق ـ اختار في عناوين منجزه الشعري وفي
متنه موقعًا وسطًا ،بقي يتأرجح من خالله بين
التراكيب الفنية اإليحائية والتراكيب المباشرة،
مما جعل بنية قصائده تتشكل م��ن نسيج
كليهما؛ كما جعلها بين ٍّ
علو وهبوط من الناحية
التعبيرية والجمالية ،وهو ما يمكن مالحظته منذ
مجموعته األولى «شحارير بيضاء» الصادرة عام
 ،/1963/فاختار في عنوانها االنحياز إلى المفارقة
اللونية بدل التركيب اللفظي الموافق للسائد،
فوسم طير الشحرور األسود بالبياض؛ لينزع عنه
التشاؤم المكرس اجتماعيًا بلونه الفاحم؛ كنزع
غادة السمان فأل السوء من الذاكرة االجتماعية
عن طائرها المفضل البوم ..بينما ابتعد المتن
في قصائد هذه المجموعة عن مشاطرة العنوان
الرئيس بالمجاز ال��ذي مضى فيه قدر انحيازه
إلى التعبير عبر الصورة المباشرة ..والشيء ذاته
سيتوالى فيه السبق المجازي للعنوان أكثر من
المتن في مجموعات مصطفى النجار التالية،
التي حرص فيها على إقامة عالقة مباشرة مع
ّ
اآلخر ـ المتلقي ـ فاختار من البدء مالقاته باألسئلة
المتولدة من االستنكار واالستفهام والدهشة
التي جعل منها عنوان مجموعته الثانية َ«م ْن سرق
القمر» الصادرة عام  ،/1977/ومجموعته الثالثة
«ماذا يقول القبس األخضر» الصادرة أيضًا عام
 ،/1977/وكأنه بذلك يتفق مع الشاعرة الفرنسية
كالرك بوجوب بث روح األرق في الحواس الداخلية
للقارئ؛ التي انتهجها الشاعر النجار ـ إضافة
إلى مجموعتيه السابقتين ـ من خالل لجوئه

إلى الجملة اإليحائية التي سمى بها مجموعته
المشتركة «حوار األبعاد» ،ومجموعته «كلمات
ليست للصمت» ،ولعل المفاجأة التي جاءت بعد
ذلك هي بالعودة إلى النبرة االرتدادية المتشكلة
من المفردة التراثية التي أنشأ منها ما بين عامي
2005/ـ /2006عنوان مجموعتيه « فلوات الرؤيا
ّ
ومن رفيف الروح»؛ إال إنه سرعان ما افترق عنها
مقتربًا أكثر من الجملة الشعرية الوامضة بأزمات
الراهن ومكابداته ،مختارًا منها عناوين تنبئ عن
ذلك مثل :وردة ذات تويجات مبعثرة ،وغنائيات
عصرية ،وه��ام��ش على سيمفونية ناقصة..
وهو بعنوانه األخير ُيفصح على نحو ال يحتمل
المواربة بعقد العزم على االنتقال بالنص الشعري
إلى الهامش كفضاء إضافي لمتن عصي على
ً
االكتمال ،ممثال إياه بسيمفونية ناقصة ،وهو ما
يثير في مسعاه جملة من األسئلة تتعلق بمقاصد
هذا التوجه المعلن باسم الهامش فهل يكون
لعبة فنية من رجل طاعن في الشعر ليتخلص
من التكرار الذي ّنبه إليه وحذر منه ت.س اليوت
الكهلة من الشعراء ،ووجد لزامًا عليه االبتعاد
عن متن فاض في أخذ حقه من الكتابة والقراءة
والدرس؛ أم أن ثمة ما يخبئه الهامش من مكمالت
يحتاج إليها النص لسد النواقص القائمة فيه؟..
ألم يقل خلدون الشمعة :قد يتموضع الهامش
غير مرة متن النص ؟ ..وجاك داريدا ألم يؤكد بأن
الهامش يساعد على تفسير النص؟ ..وكذلك
أدونيس ألم ينحز غير مرة لهذا الهامش في
بحثه عن مفقودات بقي في مخبوئها أج��زاء
متساقطة من حقائق متن النص؟ ..ونزار قباني
ألم يأخذ القصيدة برمتها في أعقاب الهزيمة
الحزيرانية ،إلى هوامش دفاتر النكسة؟ ..فهل
تبين لمصطفى النجار غنى مخبوء الهوامش،
فانزلق إليها طوعًا أو كرهًا ،ليحقق مراده الشعري
في إكمال سيمفونيته الناقصة من ذلك الخفاء؟!
أم أن انقالب حقائق الصورة في الواقع المأسوي
والمتأزم جعله يدرك بحدسه الثقافي والفني
ً
انقالب الصورة في النص أيضا ،فسقط المتن
المخادع إلى الهامش ،وصعد مجهول الهوامش
إلى أعلى المتن وشرع بقصم ظهر الوهم ،وبقطع
األواصر والسبل بين الشاعر واليقين ،مما جعل
سيمفونيته الشعرية تنهض على الريبة ،وتقوى
وتتشكل بكثير من األسئلة التي أنبتها على شفاه
الكالم وعلى حواف الصمت ،مطالبًا السيمفونية –
القصيدة -االنفتاح على البحث واالستفهام ،لتعثر
بهما على ما ضاع ،وتبلغ من خاللهما معلن الشاعر
ومضمره وهو ما يمكن التأكد منه واالستدالل
عليه من عناوين قصائده التي جاءت على النحو
التالي ((وتنهمر األسئلة ـ تساؤل  -البحث عنها
 نوافذ األسرار…)) وبموجب ذلك سيأخذ النصالشعري عند مصطفى النجار منحى استكشافيًا،
وسيعتمد على أص��داء التساؤالت المتتابعة
باستفهاماتها واستفساراتها المساهمة في
تشكيل الصورة ونمو المعنى داخل تشكيالتها
المقترحة ..وإذا كان محمود درويش قد ّ
عد لغة
الحلم إحدى لغات الشعر ,فإن مصطفى النجار
لجأ في آخر إص��دار له إلى هذه اللغة .وهو منذ

مصطفى النجار
المسمى الذي أطلقه عليه (حلم تفتح في أباريق
الندى) انحاز إلى تراكيبها ،سعيًا منه إلى توليد
شعرية بصرية ،رغم انشغال العديد من قصائده
بالتراكيب السمعية المباشرة ،معتمدًا من أجل
تحقيق هذا المقصد على مخزون الذاكرة ،وما
يحتويه من خبرات ومفاهيم مكتسبة ،منشئًا
عبرها ما يسميه عبد القادر الجرجاني بالصورة
ّ
الحركية التي شكلها مصطفى النجار منذ البداية
من خالل التفاعل بين الحلم ـ الذي هو مجرد ـ
وبين األباريق ـ التي هي محسوسة بهيئتها
وبنداها المتقاطر من بخار الماء ـ عبر هذا التفاعل
تتمكن اللغة الشعرية من إعطاء أبعاد حسية لما
ّ
ال وجود له إال بالوعي اإلنساني ،كما يعبر جورج
طرابيشي ..وبتكرار هذا التفاعل ُيعيد مصطفى
النجار تجسيد هذه األبعاد الحسية وينقلها وفق
صورتها البصرية من عنوان قصائده الرئيس إلى
متن القصائد نفسها ،مزاوجًا في جملتها بين
ِّ ً
العناصر المرئية والمجردة ،ومشكال من كليهما
صورًا متعددة بمالمح غير مألوفة ،وموقظًا المعنى
بتراكيب مجتهدة وطموحة ،يرشح منها مشهد
يبعث على الدهشة وهو ُيفضي إلى أنين للقرنفل
وسنابل للوجدان وشمس ذات أصابع ،قال في
رسم مالمحها:
( حلم تألق أم تطامن في استغاثات الصغار..
ّ
وتقص ٍف لسنابل
وف��ي أنين القرنفل,
الوجدان
نوم وسبات
لم أخرج من ٍ
ال لم تدخل في ذاكرتي
شمس ذات أصابع
ُ
لتميط لثام الظلمات
عن وطن ضائع!! ) ص16/12
وف��ي سياق آخ��ر يلجأ مصطفى النجار إلى
المزج بين العادي وغير العادي ،فيتجاور ويتمازج
التسجيلي المتمثل “بذبول الورد”مع التخييلي
المتمثل”بجدائل األشجار وهطول ُمقل اليتامى”،
وينتصر في إطار هذا التمازج اإليحاء الذي جاء
فيه:
( ال ..ال تقل الورد يذبل والشراع ممزق
ُ
وجدائل األشجار ,بعض حكاية تروى

قد زين الشهداء هامته الحزينة
ويفيق حلم الحلم عن مجد توارى )..ص13
إن ما ُيسجل لصالح قصائد مجموعة « حلم
تفتح في أباريق الندى «إضافة إلى كل ما ذكرناه,
هو محاولة استحضار الفعل العربي الغائب في
ّ
الماضي ،وفي التغني بمآثره من دون السعي إلى
تجاوزه أو اإلضافة إلى انجازاته بما يوازيها إذا
كان عاجزًا على التفوق عليها؛ وعبر هذا المسعى
تتوقف القصيدة بداية على مقربة من قبر البطل
التاريخي المعروف «صالح الدين» لتقول:
ّ
يتهدل بالتاريخ الدامي
( وبكاء
كي يقرع باب «صالح الدين» بيمناه
ال..ال يسمع في الريح سوى..
ما يسمع ميت شكواه !..
قومي من نوم طالت نومته )..ص18
وتمضي في مسعاها اآلخر لبلوغ هذا الزمن
الحاضر الذي تنشده ،مقترحة تعبيد الطريق إليه
من خالل ما تقترحه مع الشاعر من أسئلة ،تخاطب
فيها َم ْن يشاطرها شرف المسعى في صنعه
قائلة له:
( تضيق عليك الدروب..
فال األرض أرض
وال في الفضا غيمة ماطرة
تضيق عليك الفصول..
أتنوي ابتكار زمان؟..
اعزف لنا في الحزن ألحان الكفاح
اعزف لنا..
شد الجناح على الجناح )..ص30/14
لقد اعتمد الشاعر مصطفى النجار في البناء
الفني لمجموعته «حلم تفتح في أباريق الندى»
على الومضة الشعرية ،إضافة إل��ى اعتماده
على القصيدة ،وظلت القصيدة لديه في مجمل
إصداراته مكللة بقوام متلون بجملة فنية مباشرة،
وبتراكيب فنية أخرى تجنح نحو اإليحاء والتخييل،
الذي احتل مساحة أوفى في هذا اإلصدار األخير،
فارتقت الجملة الشعرية المباشرة فيه باعتمادها
على التراكيب المسكونة بالمفارقة المضمونية..
وتوهجت الجملة األخرى اإليحائية باعتمادها على
التراكيب المسكونة بالمجاز وبصوره التخييلية..
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زمان..ليس مني

قصيدتان

حممد توفيق يون�س

يحيى حمي الدين

في زمانَ ..
ليس مني
ٍ

قافية المطر

طارت عصافيري

حجر بواد غير ذي زرع

لم يبق لي غير الصبا

ْ
مختصر
وعشب في نشيد

ال ً
بيدرا ال وردة

والبين مأسور

ال ملعبا

وحبلى فوهتي يا زمزم

طارت عصافيري

َ َ
ْ
رأسي
سماء فوق
ال
َ
صوت ..وال غريب.
ال
َ
ُ
الوقت
تش ّر َد
ْ
ْ َ
وأم َسكنا الخيال.
ُ
ٌ
تترنح دروب
أنهار
ُ
شيء
وكل
ٍ
ُ
ُ
الفرح
عديم
اللون،
عديم
ِ
ِ
ُ
ُ
الحزن
أطراف
الواقع ،يجلس على
وحده
ِ
ِ
ُ
ُ
تفتحه
فيما كل ما

عام
من ألف ٍ
بالقدر
ألف الذي
ماانفك يرشدني لموتي
ظله

ُ
ينغلق عليك.

ْ
الصور
يا ليتني نثر مقيم في

ُ
كنت فيما أبدو

ألعيد تشكيل الندى

غيمة
مخافة
ٍ
والشمس حلت شعرها
ال مشرقًا ال مغربا
ْ
مرت – أفاطم – من هنا
وجرى الغدير بربوة ٍ
ال صادقًا أو كاذبا
أين السواقي
في حمانا
ْ
عوسجت غصن الندى

ُ
َ
السراب
أحتضن
ُ
َ
الرعب:
وأوشوش
ْاف ْ
تح كتابًا

وهناك من جرحي وتر

ُمستغربا

فالوقت مسكون

حتى الشهيق

غني للياسمين

بتأويل و ترتيل

ً
النور قليال
أفئ إلى ِ
َّ ْ
ذذْ ..
تألم
تل
َ ْ َ
وتذك ْر :

أوى لزفرته

ْ
المنحدر
وعتم

غريبًا في الدجى

ال فرق عندي

مستذئبا

بين أنثى إذ تعد تراثها

يا قرة العينين

َ
محكمون بالحقيقة.
أننا

وسريرها

يا وطنًا

2

ومواطن الذكرى

أبى إال الصعود

في زمان ليس ْ
مني
ٍ

لعشق منتظر

لسدر ٍة في المنتهى

ْ
تركت ذراعها ووجهها

فأنا مرور الزهر

مأخوذًا بشهوة ُّ
تشد
ٍ

في لغة السنا

مطر هنا

َ
الريح
عجائب
ِ
َ
ُ
وتحضن َّ
الطالع
السر

كم مكث البهاء

وعد هواها.
من ِ

بغزوتي والميجنا

حينها اكتشفت َّأن

ومشى انبجاس

للموت بيوتًا كثيرة

في ثنيات الذهول هنا

َ
ُ
تقدر أن تمسك الكلمات

ْ
وانكسر
وكم خاب ارتعاشي

َ
أشكال
وتظهر في
ٍ
َ
ُ
النهر مرات و مرات
تعبر

يا ليل

حجر
زرع
ٍ
بواد غير ذي ٍ
ٌ
وشعب يكمل المعنى

ال لكي تتأوه أو تستغيث
َ
تجعل َ
الدم ُ،يضيئ
بل لكي

ْ
المطر
بقافية

زمان ليس مني.
في ٍ

***

واستصعبا
هونًا سرى
ً
ال مقبال ال مدبرًا
بديارنا ُمستعربا
عرف الزمان لصبوتي
دربًا
مشى بضفافها
ً
متحايال أو ُم َ
طربا
كأني ما ولدت وصرت
في عليائه
ً
أيقونة أو كوكبا
لم يبق لي غير الصبا
ً
ال بيدرًا ال نجمة
ال ملعبا
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إن لم تقتليه فقد قتلتني
نادرة بركات احلفار
 هل أنت فاتنة العمر؟ّ
رفعت فاتنة رأسها إلى القاضي الجالس وراء منصة القوس،
التقت عيناها بعينيه ،توهج وجهها ،قوة ما سحبتها عبر أمواج
ّ
دتها
سماوية إلى عالم الزوردي ،شحنات
كهربائية مغنطسية زو َّ
ّ
بعاطفة لم تستشعر مثلها من قبل ،تلونت أحاسيسها ،وتدفق
الدم إلى خالياها.
 أسألك يا فاتنة ...أال تسمعين سؤالي؟سألها القاضي بنبرة قاسية ،أمعن النظر إلى مالمحها ،ربما
انساب إليه صوتها...
«أجل أنا هي من فتنت األحزان فهرولت إليها ،أنا هي من أغوت
َّ
الشؤم فانقض عليها ،أنا من خافت الهزيمة فطوقتها ،ومن داعبت
الدموع فسكنت عينيها ،أنا من صعدت جبال الوهم فسقطت
عليها ،أجيبك سيدي القاضي ،لكنك ال تسمع صدى صوتي،
ّ
تصدعت زفراتي ،وسالت الحروف الجافة
تشابكت أوتار حنجرتي،
ّ
كسيرة متقطعة»...
 إلى متى أنتظر؟! ما اسمك؟ وما اسم عائلتك؟ أنا فاتنة ،فاتنة العمر...ّ
َّ
رن صوتها الرقيق في القاعة ،تسلل بنعومة إلى أعصاب
القاضي ،لم يستطع كبت انفعاله ،ورعشة ّ
مست أحاسيسه ،فقد
ّ
تالحقت دقات قلبه ،وتراخى القلم في يده ،وضعفت حدة صوته:
 أين كنت يا فاتنة ليلة مقتل زوجك؟...ّ
الليلية إلى
«كنت أطارد سحب األوهام ،كنت أصعد في رحلتي
عالمي الرمادي المجهول ،أسبح وحدي في طوفان األلم ،أهرب من
ذاتي إلى ذاتي ،تدفعني ينابيع الشوق والحنين ،أتساءل أين أنت؟
وأين ألتقيك؟»...
 ّأكرر سؤالي يا فاتنة ،أين كنت ليلة مقتل زوجك؟..
ّ
كان صوته الجسور قد تخدر ،ونظراته الصارمة قد تهاوت أمام
سيل فتنتها ،يمور في داخله إحساس وليد ،يستعيد الزمن الذي
ّ
ّ
لعله َّ
ضم هذا الوجه المالئكي بين يديه ،لعل أصابعه
التقاها به،
ّ
ّ
مرت بحنان على خصالت شعرها الكستنائي؛ لعله التقاها في
عصر من العصور السالفة؛ في زمن من األزمنة البعيدة...
راق له صمتها ،ماذا يجري في أعماقه؟ أي نسيم ذاك الذي
َّ
مس حنايا صدره؟! أي عطر رقيق داعب حواسه؟ أي نشوة سرت
ّ
في أوصاله؟ هزت موقعه ،وأضاعت سيل أفكاره ،وبعثرت مالمح
هيبته...
 كنت جالسة في شرفة أحزاني ،كنت أتالشى ،أذوب في الظلوحدي ،أنتظر الفجر الدامي ،أبحث عن زورق نجاتي...
ّ
مرت بأصابعها على جبينهاّ ،
ضمت شعرها ،ألقته وراء ظهرها،
كأنها تستعرض في حضرة المحكمة مواطن جمالها ،وسحر
فتنتها...
تسارعت أنفاس القاضي ،سالت فيه ال��روح ك��ان يراقبها،
ّ
تحطمت السدود وفاضت المياه ،ووجد نفسه يبحر إليها في خشوع
واستسالم...
أقبلت لتسكني على حين غفلة فؤادي ،أم
أين
من
ساحرتي
«يا
ِ
صحوت لتصغي إلى
تراك مقيمة في أعماقه منذ األزل؟! ..واليوم
ِ
وشوشة أغنيتي؛ من أنت أيتها النشوة العميقة؟ وكيف جرى لمن
كان مثلي أن يسقط عند قدميك صريع الهوى؟! وكيف اصطادت
ّ
أنوثتك مكانتي وسلطتي ووق��اري؟! أصبت الفؤاد وال��روح ،مزقت
ّ
ّ
الكلمات المنمقة فلم أعد أجد الحروف التي يليق بها التلفظ بها»...
 أفهم من كالمك أنك لم تكوني سعيدة مع زوجك يا فاتنة؟«كم ّ
يسرني سماع هذه الكلمات منك يا فاتنة ،كم يسرني أنك
ّ
كنت تعسة شقية ،وأن الحب لم يطرق بابك قبل اللحظة ،اعترفي يا
فاتنة ،اعترفي بأن الماضي بغيض كريه ،ما بك تنظرين َّ
إلي بعينين
ذابلتين حالمتين؟!..»...
«في عينيك ش��رارة صغيرة ،مثل وميض ب��رق ،مثل صعقة
أشعلت النيران في أحاسيسي المنطفئة ،ها هي أسراب الطيور
تقبل مع ّأدق الخلجات ،لتداعب أوتار شبابي الذي ّ
خيل َّ
إلي أنه
هجرني ورحل؛
هاج البحر من جديد يا فاتنةّ ،
تبددت غيوم السماء ،واندفع إليك
زورقي في جنون».
 -كيف كانت عالقتك بزوجك المغدور يا فاتنة؟

«لماذا لم ألتقيك قبل أن تلتقيه؟ وقبل أن يقترن اسمي ببطاقة
المرأة المزروعة في مسكني؟؟ تراني التقيتك يا فاتنة منذ أن كنت
أحبو؟! أم تراني أدركت الهوى وعشقتك منذ أن خلقت؟!»
«لقد تجاوزت الخمسين عامًا ،ومن دون أن يخطر لي على بال
ّ
أسترد روحي ،وأستعيد الليالي
بأنني مع طليعة هذا النهار سوف
التي غمرك بها خيالي ،ولسوف ّ
أضمك بين ذراعي إلى أن يحين
اليوم الموعود»..
 فاتنة العمر! أال تسمعين!! أسألك كيف كانت عالقتك بزوجكالمغدور؟!
ّ
ّ
احمرت عيناها ،كأن دفقة غبار جللت حدقتيها ،نظرت إليه عبر
ّ
غشاوة حارة..
«بماذا أجيبك سيادة القاضي ،وأنا التي لم تعترف بالمغدور
زوج��ًا؟! أنا امرأة ّ
سجلوا اسمها على فسيحة مستطيلة صفراء ،ال
ُ
يجمعني بالمغدور غير اسمينا على صفحتها ،لقد نفرت منه منذ
الليلة األولى ،ولك وحدك أن تدرك ،ماذا تعني الليلة األولى؟!»...
اصفر وجهها ،أسبلت جفنيهاّ ،
ورددت بصوت ّخفيض مؤثر:
ّ
 كانت عالقتي به باردة ،فاترة ،كئيبة ،مملة ،جافة ،كريهة طابتله كلماتهاّ ،
تبسم في قرارة نفسه ،وسألها بصوت مأخوذ:
 معنى كالمك أنك لم تحبيه ؟ وأنك...صمت فجأة ،ليس له أن يسأل مثل هذا السؤال الشخصي،
تنحنح شاردًا ،وهتفت فاتنة بحماسة:
 لم أشعر يا سيدي ّبأية عاطفة تجاهه ،كنت منشغلة في
انتظار حدث ما ،حدث كبير قد يتحقق في غفلة من الزمن القاسي...
تذوقت عيناها طعم نظراتهّ ،
ورددت من أعماقها في صمت
وإطراق:
ّ
«كنت أعرف أنني سألتقيك ،وأن الحب سوف يتسلل إلى قلبي،
كنت أشعر بخطواتك خلفي ،وأصغي إلى أنفاسك وهي تمر بنعومة
إلى أنفاسي ،وفي عمق الليل ،كنت تشاركني فراشي ،تشدو دقات
قلبك نغمًا شجيًا ّ
يحرك في نفسي مشاعر الرغبة في تحقيق اآلمال
الغامضة ،واألحالم المجهولة»...

 هل تذكرين من هم أعداء زوجك؟...َّ
«ليتك تصمتين يا فاتنة ،ليتك تنظرين إلي تلك النظرة
اآلسرة التي ّ
ّ
تستمر إلى ما ال نهاية ،ليتك
أود من كل قلبي لو أنها
ال تجيبينني لتسمحي لي بالمزيد من التأمل واالنتظار ،والمزيد من
التمتع بجملة العواطف التي اندفعت في داخلي ،دغدغت حواسي،
وسلبتني إرادتي ،ليتك تشعرين بما أعانيه من وجد إلى لقياك،
تنظرين َّ
إلي بشوق محروم ،وأنظر إليك بألم مكبوت ،أمنحك الدفء
الذي ّ
ّ
يلون حياتك الباردة ،وتمطرينني بذرات عطر الحياة»...
«آه يا فاتنة ،كيف أثق بأن ال شأن لك بمقتل زوجك؟!»
وضرب بالمطرقة على الطاولة:
 هل تقصدين إضاعة وقت المحكمة؟ لماذا ال تجيبين؟! منهم أعداء زوجك؟!
ّ
أرسلت إليه نظرة طويلة ناعسة ،خيل إليها أن الحضور
يراقبونها ،ينتظرون سماع قصتها ،اهتز صوتها الجريح:
 لم يكن للمغدور أعداء غير نفسه ،كان ّعدوًا لنفسه ،قتل
نفسه انتحر حين عجز عن الخالص من فشله...
دمدم الحضور بهمسات وتمتمات ،تشاورت هيئة المحكمة،
ّ
تخضب وجه القاضي بحمرة اللهفة والفضولّ ،
ورددت فاتنة
ّ
بصوت وجل متعثر:
 اعذرني سيادة القاضي ،هناك من األسرار ماال يمكن أن ُيعلنعنه أمام هيئة محكمتكم الموقرة ،وأمام هذا الحشد من الناس،
هل لي بمقابلتك في المكتب؟؟!..
عصفت كلماتها بكيانه ،ارتعشت أصابعه حين كان يتظاهر
بتقليب صفحات الملف ،شاردًا وراء دعوتها له ،إلى جلسة ّ
سرية
ّ
خاصة بهما....
 ال بأس يا فاتنة ،سوف ّّ
إدارية في
أعين لك موعدًا لجلسة
المكتب..
ّ
«أيتها األنثى الرائعة ،كم يروق لي لقياك ،واإلصغاء إلى عذوبة
صوتك ،كم تبهرني نظراتك وهي تمرح في أعماقي ،تزرع الشوق
ّ
ّ
وتمدني بشباب يندفع نحوك مثل طائر فكوا
إليك في وجداني،
أسره للتو»...
 هل تؤكدين براءتك من جرم قتل زوجك؟ّ
«أال يزال الشك ي��راودك؟! أال تزال الظنون الصاخبة تدور في
خيالك؟! ..أو لم تثق حتى اللحظة ببراءتي؟! ..أنا يا سيدي القاضي
ّ
ّ
ّ
يفسرها ،وحروف مشتتة تنتظر من يلملمها،
مجرد كلمات تنتظر من
ّ
وأحاسيس تنتظر من يلبيها ،أنا أبحث عنك منذ أعوام وأعوام ،ليت
ّ
ّ
تمتد إلى يدي ،تضمها بحنان
يدك التي تقلب صفحات الملف،
أبدي ،ليتني التقيتك قبل أن ألتقيه ،أال تزال تسألني إن كنت قد
قتلته؟!!»
امتزج صوتها بنسيم ّ
هب في رقة:
 لقد تزوجته مرغمة ،لم أحبه ،لم أكرهه ألنه لم يكن ذا وجود،كيف يمكن للمرء أن يقتل وهمًا وسرابًا؟!
 ماذا تطلبين من هيئة المحكمة يا فاتنة؟! هل تلتمسينالشفقة والرحمة؟..
«ألتمس حبك ،أتمنى أن أكون ربيع عمرك ،ونور لياليك ،أنتظرك،
أصغي إلى صدى صوتك ،أكون مثل فراشة تبسط جناحيها على
صدرك ،ليتني وردة في راحة يدك ،أروي ظمأك ،أستظل بين أغصان
حنانك ،لعلنا ننسى أعوام الحرمان»...
 لقد تماديت كثيرًا يا فاتنة ،لم أع��د أطيق صمتك؛ هلتلتمسين الشفقة والرحمة؟!...
ّ
 ألتمس الحرية يا سيادة القاضي ،لعلي أعود إلى الحياة ،بعدأن احترقت ،وأصبحت مجرد حفنة من رماد...
أغلق القاضي أوراق الملف ،نظر إلى فاتنة نظرة تمعن وقناعة،
وانفرجت شفتاه عن ابتسامة ،تحمل الكثير من اآلمال والوعود،
«لقد سلبتني بالعنف أفكاري وحواسي ،أضعت ما قضيت العمر
في السعي إليه ،قطعت من أجلي ماليين الخطوات وسرقت قلبي،
لن أدعك ترحلين عني ،وتهربين ،لن أغفر لك فراقك ،سوف أمنحك
حريتكّ ،
وأقيدك بسالسل ّ
حبي»..
التقت نظراتهما:
«آه  ،يا فاتنة لست أدري إن كنت قد قتلت زوجك أم أنه انتحر،
لكن ما أثق به أنك إن لم تقتليه هو فقد قتلتني...»...
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حان الحصاد
مروة بعاج
ُ
ْ
الغياب..
جنيت سوى
حان الحصاد وما
وتسر ْ
ّ
بت من راحتي
ُ
ُجزر الحصى المنهوك
ْ
كالقباب..
يحلم بالبيادر
وسنابلي سوداءُ
ُ
مذ ّ
غص الشروق
ٌ
ّ
وما تأت ْت بذرة
إال لها..
ِس ٌ
فر حطيمٌ
أو ْ
كتاب..
ٌ
بالعذل مخطوط..
ْ
العتاب..
بأقالم
جاء الحصاد..
مندوحة
والمنجل المطعون في
ِ
ِ
ّ
ُ
القلب المذه ِب
ِ
ّ
قد تكسر..
الغياهب..
في
ِ
األثام
في
ِ
ْ
وما استتاب..
والقمح مصلوب الجوارح
ْ
قارعة ْ
يباب..
وسط
ٍ
***
ْ
ُ
أخطأت إذ حصدت أناتي
في حقول الورد
ال في ُردهة ّ
اليم
ّ
الموشى ُ
بالع ْ
باب
ُ
أخطأت..
ْ
لكن..
التململ
بعض أوردة
ِ
ّ
قد تجف بخضرة الروح
انبهارا..
والبعض يحيا
يستبيح الموت
ْ
الخضاب..
في بئر
***
جاء الحصاد..
وغنائم األيام
ِت ْب ٌر..
فوق أعناق العذارى والشباب..
آبوا..
ْ
وما سلكوا وهادًا شائكة
وغاللهم..
ّ
ُ
ُ
صفراء ترقص في أزقتها الشموس
إذا ُت ْ
ذاب..
وأنا التي..
ُ
خلق الحصيد بمهجتي..
ْ
التباب!!..؟
أجني
رجعوا..
ً
وما بذروا قلوبًا ِخصبة
وال حرثوا برمش العين
ً
أوراقًا ممزقة
ُ
أذكارهم
كي يدفنوا
األمنيات..
في
ِ
ْ
وفي الصعاب..
ْ
َ
أصاب..
كذب الحصاد وما
***

أتلومني الغيمات!!..؟؟
ْ
وهبت عيونًا
وأنا التي
َ
الصيف
تون
ِ
في أ ِ
مألى..
وابل
باصطبار ٍ
ٍ
ْ
السماء..
البن
اآلهات
كي تعصر
ِ
زيتًا
ْ
في مصابيح السحاب..
َ
ُ
ّ
َ
ود َع الشوق المكدس
كي ت ِ
ْ
في الشفاه المقفلة..
يا لوعتي..
كل النوافذ ُأوصدتْ
ُ
غلق ْت دوني السهوب
ُواست ِ
وأ ْ
ْ
أبواب..
رتجت
غاف
والكنـز ٍ
قرب مملكة الوجود
ْ
ّ
فأين قارون المصفد في حبال األسئلة؟!
َ
القلب
فعسى يعير
مفتاحًا تماهى..
ْ
في مفاتيح السراب!!..
***
َغ ُر ْ
بت ذراع الليل
فانشقت براكيني
بعصا يقين
ْ
وارتياب..
ُ
فحصدت يحموم ّ
التأمل
ً
مرة..
مرات
وحصدت ٍ
ْ
تماثيل العذاب..
ِب َي ِد النهار
ُ
خلعت سندس بسمتي
ُ
ولبست أخالق
التوجع ِّ
والس ْ
الب..
َ
أ َويرجع التأويل
ْ
من كهف المرارة؟
الفقد
أم يستريح على جباه
ِ
في أرجوحة الوجدان
ال يحظى ْ
بشرب للتساؤل
ْ
للجواب..؟!
أو ِبقوت
***
حان الحصاد..
اركض برجلك
ُ
يافؤاد-ُ َ ٌ
غتسل
فليس م
لديك..
ْ
وال شراب..
اذهب وحيداً
ْ
كالقمر..
ِّ
َ
سمير يقطف الشوك
إذ ال
َّ
المخدر من دروبك
َ
عزمت
إن
ْ
على الذهاب..
ِّ
قل ْص فضاءك
َّ
يقل صفاء روحك
لن ِ
ساحرٌ..

ُ
َّ
يقل رجاء ل ّبك للهوى
بل لن ِ
ْ
أبدًا جواد..
ب ّل ُ
الشفيفة
ور رؤياك
ِ
ِ
ّ
ما تهشم
إنما..
َ
ْ
ضباب..
أعشى طهارته
***
ْ
دغدغ ضحاك
بما تبقى من ترانيم السحرْ..
ً
واشرب هجيعك قهوة..
َ
بيضاء..
يسرح في أمانيها
ْ
المنتظر..
الحصاد
ْ
وامزج أنينك بابتهاالت الترابْ
ْ
القدر..
تجن الذي شاء
ِ ٌ
شرفة زهراءُ
لك
ال يصطاد في واحاتها
ْ
والضجر..
ُحوت المالمة
ْ
فاركب هاللك..
ّ ْ
واتكئ..
ْ
الذئاب..
هي بين أنياب
ّ
قل ْب سطورك
ما استقامت
فغدًا  ..مع الكون القصير
ْ
ستستدير..
وابذر حروفك قبل أن
ْ
المداد..
يعسو
ْ
حان الحصاد..
***
أدر السماءَ
ِِ
لوجهة نكراء
تجهلها..
البروج
أساطين
ِ

َ
وال ِسماك لرائديها ..
ْ
شهاب..
أو
واحصد هناك
َ
الشعر

َ
واألقدار
ْ
واألحباب!!..

كل الدموع ألجل ثغرك
ُ
خ ّد ٌم
ترقي ابتسامك
ْ
يصاب..
أن
ْ
لكن..
حذار من التماري
ِ
في فصول اليأس
ّ
فالمرج كم صلى
ٌ
عسى ترتاد َ
معبده مهاة..
ُُ
والماء يطمع في فلول الصخر
يومًا أن ُي ْ
جاب..
َ
وإذا يحين الغدوة األخرى
ٌ
حصاد..
ْ
الحصاد)؟
ال تسلني( :ما
َ
فلكم ُ
بذرت ..
ُ
سقيت..
وكم

ْ
رجوت..
وكم

ْ
الغياب
وما حصدت سوى
وما..
		

حصدت..

			
			

سوى..
ْ
الغياب!!..
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ضفاف الحبر

قصيدتان

ر�شا معتز اخل�ضراء

حممد الفهد

ُ
ماجن الصمت

َ
برزخ الوقت
كيف لي أن أرتمي في ِ
ُ
َ
زمان
أعيد الماء للمجرى  ,وأمشي في ٍ
َ
َ
الستر  ,ويدني صورة األنثى جهارًا
يرفع

بكى ومجرى الحبر ينبع
من وريد ّ
حبه...
ليسير خلف سطوري
شعرًا ّ
نديًا...

َ
الكالم
عند أدراج
ِ
َ
َ
الضفاف َ
البكر
أسند اآلن
كيف لي أن

هو ليس أكثر
من سحابة فرحة

ِّ
َ
وأعيد َ
الروح فيها
مرآة التمني ,

هو ماجن ُ الصمت...
ّ
مالمح الكلمات تشرح حبه
ُ
ُّ
بل...
يقد من ق ٍ
قميص الشوق
ُ
تدخل من مسام جسدي

دون أن أبني جسورًا
َ
َ
الحاضر المآلن عشقًا
وأكون
َ
الحمام
عند أبراج
ِ
كيف لي أن أهتدي نحو المرافي
ِّ
ُ
َ
األشعار في رأسي وفي ظلي
تزرع

ليبعث في الضحكة
ٌ
المقدرة عاشق..
يود لو َّ
ُّ
أن الحبيبة تراه

ولي في وقتي اآلن الشظايا
َ
األحالم  ,كي أبقى هنا
تمأل

لتمتد أحالمها العالقة

َ
ال ُ
الضوء عيونًا
أفتح
ال وال أمشي إلى أشعار لوركا
ُ
الشمس
القمح نحو
مثلما تمشي ظالل
ِ
ِ
العشق
السهول
في هذي
ِ
ِ
السالم
في مرآتها نحو
ِ
َ
َ
اللون
أستعيد
كيف لي أن
َ
أصوات الحروف الخضر
ترمي سحرها شعرًا وأمطارًا
العراء
تناجي نشوة األجساد في هذا
ِ
عقود
فأنا منذ
ٍ
شارد
غيم
أرتمي في
ٍ
ِ
حضن ٍ
أهتد
لكنني لم
ِ
لاّ
َ
أسود فوق الهواء
للون
إ
ٍ
ٍ
َّ
ٌ
شهود
إنها أرضي
ُ
ٌ
ٌ
وأصوات
خوفها ليل
ِّ
َاآلهات أحالمًا
تربي جمرة
ِ
ّ
ْ
أضاءت
وتنسى أنها يومًا
درب ذاك ِّ
َ
الحب
ْ
السماء
عطر
مأخوذًا على ِ
ٌّ
سماوي
وهنا وجه
ُّ
يجر الوقت من أصواته األولى
ُ
األشباح
درب إلى
يروح اآلن في ٍ
ِ
كي ينسى وننسى
ٍّ
َ
ونصير الموت في ظل
ْ
الفضاء
من األسرار في هذا

17

ُّ
ويمر الوقت فينا
نرتدي َّ
قبعة النوم
جنان الحلم أوهامًا  ,غبارًا
شعلة كانت هنا يومًا
ً
وصارت دمعة أخرى
ْ
البكاء
الروح من صوت
لما في
ِ
ٌ
ٌ
ُ
الضوء في أسفارنا نقش جميل
وهناك
ٌ
لعرش الروح
نظرة توحي
ِ
ْ
َ
أن يمشي إلى أحوالنا مثل الطبيعة
َ
صوت المنافي
فارتدت أقوالنا
حين صرنا دفترًا َ
عند الطغاة
ْ
صارت ُ
َّ
روحنا نردًا وبابًا
ثم
عند من يوصي بعرش األرض
ْ
الدماء
صوت
في
ِ
وانتفى ٌ
الحب ٌ
وجه يقول َّ
كون
ِّ
عاشق
لفضاء
ويغني
ٍ
ٍ

ٌ
في روحه األنثى شهيق
ٌ
ْ
َ
الضياء
القلب في دنيا
ومنارات تضيء

فاسكبي فوق الرؤى ما َ
صار في أرواحنا
من َّ
بالقبح في دنيا المعاني
جرة مملوءة
ِ
ٌ
ٌ
ٌ
عيون
تقاليد ,
فهنا سوق ,
الغائب المحزون
كصالة
ِ
ِّ
ْ
العناء ......
في ظل

تسامر وحدتها
َّ
وترفع كل انتظار...

نزيف القلب
إلى من أشتكي ظلمي وقهري
وقلة حيرتي والناس تدري
وأطفال قضوا من غير ذنب
بسيف الكفر والعدوان يسري
وغزة التهاب البغي حقدًا
خنازير الرذيلة والتعري
حصار في حصار في حصار
ثأر لثأر
وزحف النصر من ٍ

ّ
فلسطين التي في الصدر عزي

وقدس الله أحالمي وشعري
شموخ
هنا األطفال ماتوا في
ٍ
على درب الفداء بكل فخر
تراب األرض يامجدي وكبري
وياجمرًا يمور ّ
يجر جمري
وغزة ملء ذاكرتي وقلبي
ّ
يضج شذًا بعمري
وروعة ما
وهذا أضعف اإليمان عندي
وأقواه المواجد حين تغري
ولكن خلف آهات التمني حراب
ماتزال تخون ظهري
ولي درب الشهادة والمنايا
وأصبر فوق ُ
مايعنيه صبري

ُ ٌ َ
سر ذاك عهدي
العسر ي
وبعد
ِ

ُ
ْ
سر
بيسر
قادم من ِ
بعد ع ِ
ٍ
ٍ
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حيث يمر ّ
الظل

َخ َيب ْة

�إىل �صديقي خالد هالل

حممد ابراهيم

ً َّ
َ َ ُ
َ
القلب طبيعيًا أو أقل قليال
عاد نبض
َهكذا
ِ
ُ ًّ
َ َ ً
بضة ُكلما ّ
عقرب الثواني
أتم
َسبعون ن
ُ َُ َ ْ
المتك ّررة.
رحلته
ْ
ً
ْ
َ
َ
َ
َ
الة ح ٍّي للحياة
صار ِر َس ِ
سبعون نبضة الخ ِت ِ
ُ
ٌ
ْ
َ
َ
ْ َ
ّ
ّ
اج ِع من ذرى ِتلك الجبال
نبضة للصدى الر ِ
َ َ ٌ َ َ
ين ْ
ين َس َ
وداو ْي َن
نبضة لع
حمان بعطر البنفسج والياسمينْ
َت ْس َت ّ
ِ ِ
ِ
ْ
َ َ ٌ ُ
الوالدين
عاء
نبضة ِلد ِ
َ َ ٌ
ْ
هرمت في ّ
الص ْ
غر
طفولة
نبضة ِل
ٍ
َ َ ٌ ُ ُّ
ْ
القمر
الكتمال
نبضة تهلل
ِ
ْ
ٌ ُ َ
وعشوائيات أخ ْرِ ،لضرور ِة الحياة
ً
خير ٌة ُنذ َر ْت ل ُ
تند َب َّ
حبًا أمسى قتيال.
وأ َ ِ ِ
****
ُ َ َ َ
لب
وباألمس ضبطت نبض الق ِ
ِ
ْ
من َدون أن أدري-
ُ
على موسيقى خطوتها
َ
َ َ
ْ
تشرين
عر َع َّم َد ليل
وش ٍ
َوبريق َلن َ
ظر ِتها
ٍ
ً َ َ
كأضواء ُت ُ
راقص ليال تك َّس َر
ٍ
الع ْ
حيرة َ
ينين
في
ِ
صمت ُب ْ ِ
بين َليلينْ
ياح ْبَ ..تر ّف ْق ب َق ْلب تائه َ
ُ
ٍ
ِ ٍ
أو َع ّذ ْب ُه كما َت ْ
شاء
ُْ
ُ
ُ
وحلمي
وك ْن قاسيًا ِب ُمستوى ُحلمي
ّ ْ
َ
َف ُ
لست ُمهت ّمًا للطريق
ُ َ
انتظارًا طويال
الب ِ
داية ألنهي ِ
وال أريد غير ِ
*
ّ َ
ياح ْب أنا لم ْ
ُ
أكن عالمًا ِبسرك
َ َ
ّ ُ ْ
جربة
رف الت
ولم أحظ ِبش ِ
ْ
َ َ َ
ْ
بلك ب ْ
المراهقين
عة
سر ِ
ولم أسابق الليل ق ِ
َّ َ
ألسجل ِلكلينا ُحضورًا صباحيًا سريعًا
ً
ُ
أمال َ
وم َد َدا.
يزيدني
ْ
ُ
ياح ْب هل ِنل َت مني
ْ
َ َ
ْ
كما تشتهيني وأشتهيك؟
َ ُ
االرتقاء من و ْح َش ِة ُ
فرد
أم أنها نشوة
ِ
الم ِ
ِ
َ َ
ابات المثنى؟؟
صوب ص َب ِ
َ
اثنان ال ثالث لهما
أنا وهي فقط
ِ
ُ
ُ
الوصل وضمير المثنى.
إال همزة
ِ
َ
معًا َس ُ
حارات دمشق
نعيد اكتشاف
ِ
ْ
َ
ُ
الياسمين
توزيع
ونعيد
ومقاهي دمشق،
ْ َ ْ َ َ ّ
بين ثنايا دمشق ِبحس ِب مشيئ ِة الذكرى.
ُ
َ
رفع َ
الوقت َلن َ
أذان ْ
الحب
سنوقف
هنا
ِ
َ َْ َ
َ
ماضيًا حزينًا.
ونقيم فرض الهوى وندفن ِ
نار انتظاري ْإن تأخرتْ
هنا َس ُت ْض َر ُم ُ
َ
َ
خمس دقائق عن ُموافا ِة َموعدنا
ً
كأن شيئا لم ْ
وأعود َ
ُ
يكن
َ
ّ
َ ً
كف ْ
ْإن َ
نت غضبي
أطرق ْت خجال ثم
بابتسامة ُعمرها ُ
خمس ثوان.
ٍ
ْ َ َ ّ ْ
هنا َسنمشي إلى أن يذوب الطريق
ُ
المطر إلى أعلى
َويهطل

حمي الدين حممد

بيتي من الورد ما كانت مســـاكبه
ْ
َ
شوق وغزل
قصائد
ٍ
ً
َ
َ
ُ
ْ
أغنية َ
العابرين.
همس
رغم
من دون ْأن نخطئ لفيروز
ِ
ُ ْ ً
ْ
َ
فراق أو رحيل
هنا
ِ
سأنسج ِكذبة بيضاء عن ٍ
َ
دمع حزينْ
الصدق يعز ْف ُه ٌ
ألنصت للحن ّ
ِ
ِ ِ
ُ
يضيف لسحر عينيها إيقاعًا وسحراً
ِ
ُ
َ
ّ
مع أمحو خطيئتي
ِوبط ِ
هر الد ِ
ُ ّ َ
احل ّ
السوري
ولوصفه أمنح الس
ِ
َ
أبجدية أخرى
اختراع
شرف
ٍ
ِ
تشاء من حروف اله ْ
ُ
جاء.
لها ما
ِ ِ
ٌ
ٌ
َ
ُ
ستولد وصفة سحرية
بين هنا وهناك
ْ
وكبرياءَ ،ت ّ
الحكايات
قص على
حياء
من ٍ
ِ
اثنان كتابًا جميال
كيف يصوغ
ِ
*
َ ّْ َ ّْ
ُ
الرؤى واألمنياتْ
الغارق في ّ
مهل أيها
تمهل تُ ّ ٌ
ْ
َ
ُ
نجوم الشمال
حرمة عليك
م
ٌ ّ
ُ
سماء الجنوبْ
وبعيدة عني
ُّ
ٌ
ُ ّ ٌ
َ
ْ
مة َع ّ
الجنوب
سماء
لي ِفكرة ت ِرف نحو
محر
ِ
ّ
َ
ليست سواء كل هذي الد ْ
روب
ٌ
ّ
ّ
سكونة بالض ْ
ْ
والن ُ
جيج
كاألجراسَ ،م
اس
َ ٌ
ْ َ
َ ُ َ
الس ْ
فوق ّ
ياج
فقد أمنها إذا ما نسمة عبرت
ت
َ ُ ُ َ
رق َة قلب يذوبْ
وتجهل ح
ٍ
َ ّْ َ ّْ
أنت َ
لست تدري ..تمهل تمهل قليال
 أنا ُلست أدري َ
غير ّأن َ
الحب

ْ
ُ
الحنين
ونار
ال يدين إال ِ
بذات ِه ِ
ْ
للعيون
العيون
ووحي
ِ
ُ
ُويمضي خ ُ
ْ
الجنون
طاه ِبهدي
ُ ْ
الحدود
ويجهل ِفق َه
ِ
ْ
ْ
ْ
الجهات
وفق َه
وفق َه
اللغات ِ
ِ
ِ
رسم دربهُ
وال ُي ُ
عير انتباهًا لمصدر نور َي ُ
ِ ٍ
ُ ْ َ ّ
ّ
ور دليال
مذ أقام ِظل العاشقين على الن ِ
*
ّ
الشرق ُي ْخ َت َص ُر الحبّ
فقط في
ِ
ْ
ّ
اريخ والعائلة.
على
ِ
مقاس الت ِ
ّ
ُ
لحب
رق فقط ،يمكن ٍ
وفي الش ِ
َ
ّ
يعرف َ
من الحيا ِة سوى
أال
َ
ساعاتها األولى ،قبل ْأن يأتيه
ِ
َ
ْ ُ ْ
ُ
ُ
عش ِه
بلون ن ِ
عزيز حكيم ،ين ِبئه ِ
أمر ٍ
ْ
ْ
ُويك ِر ُمني بذكرى الخسارة
ُ
دونها
ويأخذني بإرادتي أو من ِ
َ
َ
بعض خيبتي
ألسكب بعضًا من
ِ
ْ
في قصيدة.
ْ
حكيم
عزيز
وبأمر ٍ
ِ
ْ
بداية أخرى جديدة
انتظار
في
ٍ
ِ
قد تأتي أو ال تأتي
َ
ْ ُ َ َ
بض القلب طبيعيًا َ
ومهزومًا قليال.
أعيد ن
ِ

ِّ
عرج على ضيعة في حضنها عنبــي

َ
عذراء  ..لو لـم يكـــن مفتاحـــه بيــدي
غالتها من حصـــاد العمـــر في مـــــــدد

إني مقــيم بها أغفـو على حجـــر
فكيف للشعر أن تندى محابــــــره

ّ
أســــتمطر الشــعر من صناجها الغــــــرد
َّ
ضـج القصـيـد بقلبـي و اســــــتـوى رأدي

يرنو إلى الورد أهل الحب من زمــن
نواره من جــديـــــــد الــدهــــــر في أود
حيران..ال .ال تكن مثلي على عجل
قف ها هنا ..و اســتمع ما قلت في خلدي
ّ
ماذا أقول لمن في المهــــــد علمني؟
كيف الكواكـــــب ال تخشـــــى من الوأد
ماذا أقول لمن في مقلتيـه غـــــوى؟
الظــــــــل رحب ..كــذا األيـام في بلدي
ماذا أقول ؟ فضــاء القرب أغرقنـي
يا ســــاكن البعــــــــد لم تفرح و لم تلـد
ْ
غفت على زنده في الدرب زائـــرة
ليالتهــا من ربيـــــــع الحــــــلم في ِورد
ً
تأنق النبع ..حياه الحصى ثمـــال
و الصـيـف نادى جنــود المــاء في حــــرد
ال يمـــــــرح العمــق إال في تودده
ما أجمل العمق في أبنائـــــــــه الجـــدد!
تشــدو الغصون على إيقــاع ساقية
كـم في الخمائـل من إبـــــداع مجتهـــــد
يا جولة الدفء في أكمام داليــــة
رياحهــــا من سنين الرشــد لم تعـــــــــد
ً
إني بها هائـــم ما دمت مرتحــال
يهــوى الرجــوع إلـى أعتـابهـا أبـــــــدي
ّ
ضيعت كل الذي قالوا و ما عرفـوا
إني ألنــــداء ذاك الـورد في ُ
شـــــــــــــرد
عشرون بعدًا  ،و ما زالوا على طلل
إنــــي ألخـبــارهم ما عدت في جلـــــــــد
أصارع الليل من وجـــــــد يعذبني
يا للسياج الــذي أناتـــــــه رفــــــــــدي
وقفت أسمع قبل الدرب خافقــــة
يا لهفـــة الدرب من أوجاعنــا ابــتــــــردي
كأنها من ضجيج البعد في شـــــغل
كـأنــهــــا من نداء الحبــــر في نكـــــــــد
كل الحكايات كانت في مخابئهـــا
ً
دمعـــــــًا من النـــار  ..أو ليــال من السـهد
دنوت من غيبتي الكسلى ألسألــها
أمـا تعبـت من الترحــــال في الجســــد ؟
ً
إالك يا ضيعتي ما رمت متكــــــأ
البــاب يشــــكـــو و ما في الدار من أحــــد
يا دمعة القلب و األيام في خجــــل
من يكســــــر الحزن في أوصال مبتعــــــــد؟
هذا معينك ال تخفى شــــــــــواهده
ربـيـــــــع أيامــــه ما زال في وقــــــــــدي
تنهد الكــــرم و العنقود في زعـــــل
يا ليلــــــة القــرب في أوصالنــــا اتـقـــدي!
بيتي أدللـه ..غنجـــًا و تكرمــــــة
ّ
و أرقـب الــوعـــــــــد فـــي إغواء متئــــــد
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تراتيل المرأة

ُج ُ
العاص َفة
نون
ِ
�إ�سماعيل ركاب

-1َ َ ْ َ َ ْ ً
وضعت يدًا معروقة،
َ ً
َ ْ ََ
راعشة..
مومة
مح
األوصالِ ،
ِ
َ
ِّ
على خدي،
َْ
ْ
خائفة
ُوقالتِ :
ق ُ
لتْ :اهدئي،
َْ
ْ
قالتُ :ج ُ
العاصفة
نون
ِ
َ
ُ
ُ
ياح العاتياتُ،
ُ
الر ُ
َش َج ٌر تق ِّصفه ِّ
ُ َ
وأنج ٌم تهوي،
َ ُ
ود ٌ
َ
مع َي ْستغيث،
ُ
وسقف بيتي..
َ ُ ْ ْ
قاس،
ل ْم َيعد ِمن َم ِ
عد ٍن َّ ٍُ
َ َّ ْ ُ
ُور ُ
الزل،
كن
ِ
البيت هزته الز ِ
والمجاز ُر،
ُ ِ َّ َ ْ
والجراح الن ِازفة
ُ
الرمال َت ْأم َر َكتْ،
الل أوكار ِّ
وص
ِ
ِ
ِ
َ
َّ َ
ُ
َّ
ُ
َ
ْ
الحقد الدفين بأصغريها،
وتحرك ِ
ْ
وان َبر ْت،
َ َّ ْ ُ َ
العدا،
وتقد َمت جند ِ
ْ َ َْ
واستكل َب ْت..
ُّ
ِل َ ْ َ ْ
س الضحى،
تنال ِمن َّشم ِ
ُول َ
كوين ،أو..
باب ِة الت
ِ
ُّ
القداسة والحضار ِة والنهى،
َم ْه ِد
ِ
القلب..
جهات
وعلى
ِ
ِ
َُْ ُ ْ
َ
تنفث ِحقدها،
ٌ ْ
ُ َ
وافتراءٌ،
وسالحها ك ِذ ٌب وبغي ِ
ِ
ُ
فضائيات ُع ْه ٍر،
أو
َ
أو ِمن األنياب..
َ ُ ُّ ِ ُ َّ َ ْ
تنداح السموم الر ِاعفة
ْ
َ ْ ُ
شامتًا،
ساخرًا أو ِ
ِ«عزرا» ُيقه ِقه ِ
ُ َ
وتدور خ ْم ُر..
ُ
َ
برأس ِه،
ربان ِ
اإلله ِ
طير ق َِ
َف ِ
ف ُ
يطير ِم ْن ف َرح،
ٍُ َ ُ ََ
َوي ُ
تابع لعبة..
جلس كي ي
َّ ِ َّ
َّ
لفيق..
الت
ِ
دوين والت ِ
زوير والت ِ
أسفار ِه،
في ُ ِ
ُ
ُ
ُ
بار..
َوشيوخ ع ِ
ربان الغ ِ
َ
األدوار ،أو شالوا..
تقاسموا
ْ ً
«الحاخام» ِحمال..
َع ِن
ِ
ْ َ َ َّ َ ْ
اجفة!!
كي ينالوا األجر يوم الر ِ
-2ُ ََ
ُ
َأ ُي ُ
َ
عيد « إنليل» العذوبة للمدى،
َّ
َ َْ
وم في ..
ولذيذ َّطع ِم الن ِ
أرض الندى والبيلسان ،
َِ
َ ِ َّ ُ
ويرتقي َد َر َج ُ
العال ذاك النخيل!؟
ُ
ََ ُ
سوق َ
الغيث َ«ب ْعل»،
غيم
أي
ِ
َ
َ
وينتشي بردى،
َ َ ُ َ ُ
الهديل!؟
ويشت ِعل
ُ َ َ
َأ ُت ُ
ُ
«إيزيس» الجليلة ن ْبض..
عيد
أشالء ُم َب ْعثر ٍة،
ٍ
َف َت ْل َتئ ُم ُ
الجروحُ،
ِ
ُ َ ُ ِّ
العظيم،
يل
وتزدهي أغرودة الن ُ ِ
ِ
ُ
ُ
الوجه الجميل!؟
ويشرق
َ
َ
الل َ
َ
عين َرمى..
«هاديس»
أ ْم َّأن
َ
الموت،
ِشباك
ِ
َ ْ
َ
واصطاد الغزالة واختفى،
ْ
فان َ
وطولها..
البالد
عرض
داح في
ِ
ِ
ِ
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سألتك يا امرأة..
تحمل بين ترائبها بذرة حواء ,وينبجس من صدرها نهرا
عطاء ,ويتلوى في وهاد مخها مكر عظيم ,ويرجف بين ضلوع
وجدها برد وسالم..
سألتك يا امرأة..
ْ ّ
غشيت جبلتها الورود والرياحين ,وخالط تربتها األشواك
ْ
تعمدت قامتها بالشهوة ,وتوضأ كيانها بالعفة,
والحسك,
ْ
ْ
ويممت اللهفة شطر جحيم
وطافت األش��واق حول لذتها,
ذاتها..
سألتك يا امرأة..
ُ
ُ
انكلمت سقمًا بين أظفار طمعها ,واصطليت خنعًا في
ُ
ورشفت صبرًا
محراب قربها ,وتشظيت مزقًا في أتون بعدها,
ُ
وتبخرت وجدًا على صحفة عشقها..
من نهر فجرها,
سألتك يا امرأة..
ً
ُ
ُ
وتقاطرت شوقًاً بين
انتشيت ثمال بين أهداب لطفها,
ُ
ُ
وهفوت نعسًا
وجننت توقًا إلى عسل شهدها,
حنايا دفئها,
ُ
واندملت برءًا على شفاه جرحها..
إلى طيب ظلها,

َ ُ
ُح ُ
َ
والعويل!؟
البنفس ِج
زن
ُْ
َ
قل لي ِب َر ِّبك..
َّ ُ ُّ
َْ
وفان»..
هل َستبقى قصة «الط ِ
ُ
صور،
َمأساة الع ِ
ف َم ْن ْ
إذن..
َ
َ
َو َج َ
������ع ِّ
��ة..
ال��س
����ن ال��خ��ل��ي��ق ِ
��ن��ي��ن ع ِ
ِ
َ
ُ
ق ْد َيشيل!؟
-3ُق ُ
لتْ :
اسمعي،
ُ
ُ
َ
قال ْ َ
ذام» وقولها..
سأقول ما
ت َ ْ«ح ِ
َ
ٌ
فيه زلل
ِصدق وما ِ
ُ َْ
شام ُة ُّ
هي َ
َ
وفيحاء األزل
الدنيا
َ ٌَ
ْ
ُ
وحمامة عادت ِببشرى،
َ
َْ
العيونُ،
وأشرقت ُ
فانتشى «إنكي»
ِ
َ َ ْ
األمداء..
شاس ِع
ِ
وغ َّردت في ِ
ُ َْ
األمل
أطيار
ُ َّ َّ ُ
َ ُ َْ
ُ
َ
و «عناة» تنب ِجس الينابيع السخية..
ِم ْن أصاب ِعها،
َِ ُ
ََ
األنهار؛
فتجري سبعة
ِ
َ ْ َ ُ ُ ُ
الحقول،
تغت ِسل
ُ َْ
َ
وتكتسي أبهى الحلل
َ ُ
َ ٌ
ٌ
هي ُد َّرة َمحبوكة ِم ْن هال ٍة ق ْد ِس َّي ٍة..
ُّ
ْ َ
ِّ
الجليل،
اإللهي
ور
ِ
فاضت ع ُ َِّن الن ِ
َ َّ ْ
العقول،
ف ْحي َرت ك ُ َّل َ ْ ِ
وأذهل ْت كل ُ
المقل
ً َ َّ َ ً
ُ
ُ
شاطئ غيمة هطالة،
أبدًا ت ِ
ْ ٌ
ُ
َ
َ َّ َ
واصفَ ..صخ َرة،
وإذا ت َمرد َ ِت الع ِ
ُ
تكس ُر األ ُ
َت َّ
واألنواء..
هواء
َ
نادها،
فوق ِع ِ
َ َ ُّ
ِّ
ُ
ال����ع����ز أح����ل����ى..،
ش������ام
وت�����ظ�����ل
ِ
ُ ْ
في
المدارات البعيد ِةِ ،م ْن ز َحل
ِ
-4-

ُ َ َ
ُق ُ
خت «ش َّما»..
لتْ :اهدئي يا أ
ْ
واسمعي،
الخضر..
الجبال
وامضي معي نحو
ِ
ِ
ُ َّ
َ
نستاف الندى
َ
ْ
ماء طالما..
عين ٍ
أو َنرتوي ِمن ِ
صوت العتابا ،أو..
فاق ْت على
ِ
الخيل ،أو..
صهيل
ِ
ِ
ََْ
َ َّ
َ
ال «سعدى» ..تنتخي؛
مو ِ
َّ
َْ
تنخي «النشامى»..
ُ
َ ْ
َّ
َ
حين َح َّم الخط ُب والزحف ْابتدا
َ َ
ُّ
وح..
َوط ٌن ل ُه ِم ْن ِس
ًِ
نديان الر َّ َ ًِ
ما يكفي ليبقى راية خفاقة..
المدائن..
فوق
ِ
غم أنف الحاقدينَ،
ُ
ر َ ِ
َ ُ
وهاُ ..هنا َستذوق..
َ ََ
ُ َّ
رارة مثلما..
ياطين الم
أرتال الش
ِ
ُ
ْ
َ
سران..
الموت والخ
كؤوس
ذاقت
ِ
ِ
َّ َ ْ
ُ ِّ ُ
الس ِالفة
صور
َفي كل الع ِ
ِّ
غني معي،
َ
أو زغردي،
َ
ِّ
قلبين ِم ْن ف َر ٍح..
أو طيري َ ِ
إلى ُع ْم ِق الفضا،
َّ
ُ
كس َرت الق َ
يود،
فالش ُام َّ ِ
ُ
َو َق َّط َع ْت ُك َّل َ
ذور،
الم ِ
فاص ِل والج ِ
ْ
وأن ْ
اإليمان..،
بصالبة
هكت،
ِ
ِ
َْ
َ
العاصفة
قلب
ِ
َ
ليست األولى..
هي
ِ
َ َ
َ َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َّ
فكم عص ٍف تكسر ها هنا،
َّ
َْ
ٌ
واقفة!!
والش ُام باقية
كطود ِ
ٍ
َّ
َْ
ٌ
واقفة!!
والش ُام باقية
كطود ِ
ٍ

سألتك يا امرأة..
ُ
انتكست حيرًا من رماح صدها ,وهربت فزعًا من صليل
ُ
ُ
وتحطمت نتفًا فوق
وتجشأت قرفًا من غباوة عهرها,
كفرها,
نصال حقدها..
سألتك يا امرأة..
ُ
مزقت عنها سحابة نهاري حتى أغفاني النصب على
وتهو ْ
َ
رت علي شعلة نهارها وقامة ليلها وما رقأ
وسادة الكرى,
ُ
أتيمم في صعيد عطرها مرة ,وتسعى في شعاب
لها بحث,
طهري سبعًا.
سألتك يا امرأة..
تزرع بيادر األنس وتجني ثمار الوحشة ,وتغرس نصبات
األمل وتتفيأ ظالل األحزان ,تهز بيدها مهد الملوك ويهدها
جفاء اإلحسان.
سألتك يا امرأة..
ترتقي سلم تواضعي لتحكم خنقي بأنفاس إرادتها,
وتركب موجة مالءتي لتحصر طيبتي في خلجان حوزتها.
سألتك يا امرأة..
تشرق شمسًا بين قرني شيطان ,وتغرب حقدًا بين أوجاع
ً
الزمان ,سابحة قوس يومها؛ ظهيرة في غياهب األسرار.
سألتك يا امرأة..
تقف على حفاف النعمة واللعنة ,ممسكة بيد حلقة الجنة
وباألخرى خطام الخطيئة ,مسرجة براق الشك ,معتلية صهوة
الرفض ,مترقبة عقارب الرحيل..
سألتك أيتها المرأة الحرون ..أال تغادريني ..وأال تتركيني
وحيدًا شريدًا ,فنعيد ارتداء سيرة أخلقتها عاديات الزمان..
وأن تبقي ظلي ..فأنت تعلمين حق العلم أنه لوال ((أنا)) لم
تكوني ((أنت))..
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غيمتي الزرقاء

من األدب الزنجي

ب�سام الطعان

ترجمةموري�س جالل
-1-

ُ
الزهيرات ّ
الحرية
بعض

ُهناك من ينتمون إلى جميع العهود
ُ
وهم حقًا من كل زمان وجيل
بل ُهم من كل قطر في العالمين
إنهم زنجيقيون ُسود ليس إال
ُ
وهم من البيض في شمال الورى
وإن��ه��م ع��ل��ى ل��ون��ه��م األص��ف��ر في
المشارق األخرى
ُ
غايات ساميات
وهم من باسم
ٍ
قد فقدوا شبابهم بالوفاة

االضطهاد

َ
ّ
أياد قد ض َر َب ْت
ثمة ٍ
ٌ
كثيرة قد َن َح َرتْ
وأياد
ّ
وأياد مجرمة قد جردت
ٍ
ٌ
وأياد غازية قد نهبت
ٍ
َ َ ٌ
ّ
وأياد ش ِرسة قد حطمت
ٍ
ُ
أياد ال تختفي
وجميعها ٍ
أياد على قيد الحياة
بل هي ٍ
بيد أنها على ذعر حتى الممات
ُ
أما اآلن يا إخوتي فقد قيض لي
َ
مابين ُ
ّ
والحب الهني
البغض
أن أختار
َ
َ
وأختار مابين القبيح والمليح
ّ
ومسرة السالم
ومابين الحرب
ُ
ّ
فها أنذا أتكلم عما هو األفضل
عوضًا عن االنتقامات الشرسات
ُ َ
والمؤانسات
وأتكلم عن الغفران
ال عن الحروب وسفك الدماء
ألني براحًا أعشق السالم والسكينة
ً
سواء بسواء
*
ْ ُ َّ ً
َ
بيد أني لست بتة
ُ
ماهم عليه قائمون

َ
ُ
ّ
يتجبرون
أكون ممن
وأستنكر أن
انقطعت عما ُ
ُ
كنت عليه
فها أنذا قد
َف ُ
كوكب هو ثراء العالمين
ننحن على
ٍ
ُ
شعب أمين
عالم لكل
ٍ
نحن في ٍ
َ َ
البشرية على السواء
ولجميع أفراد
ِ
ّ
تنضم دومًا إلى اإلباء
فأرضنا
فعلى الشعوب أن َ
تنص ِهر
في شعب فريد
دون وعيد
(أغاني الغسق)
إبراهيم سورانغ
زنجيقي  /سينيغال

-2-

أنا األسود
 أنا أسود زنجيكي من منبت زنجيقيأياد سوداء
وقد شاهدت ٍ
تنتصب بقبضاتها المتمردات
إلى جانب الصحبة
مع قبضات بيضاء ثائرات
يرفعها ّ
جم غفير من عمال
ليسوا سودًا بل بيضًا ُمساندين
 وذات يوم من األيام المنشودة وهذا ما قد َد َع َمني –ّ
إذاك حقًا سيكون
ماليين وجم من الماليين
ذات يوم يلتحف بلون الدماء
فيلبث رافعًا قبضات رجوليات
بأفق من االنتصار
حتى ينعم ٍ
أفق من اآلفاق القشيبات
ٍ
أياد سوداء)
(شاهدت
ٍ
ستيرلينغ برووني
زنجيكي  /هارلم
)1901-1891( Sterling Browni
-3-

عودة زنجي إلى وطنه
(من وحي األدب الزنجيقي)
زنجي من الكونغو
يعود إلى وطنه عقب الحرب األهلية
أفديك يا وطني الحبيب ِب ُمهجتي
ّ
وأذود عنك بمكنتي وبعزتي
ّرباه كم من ّ
مر ٍة في غربتي
ُ
اشتقت أن يروي ترابك عطشي
َ َ
َولكم ظمئت إليك يا نهر الصفا
وعلى ضفافك منزلي وحديقتي
ّ ً
وهرعت إخالصًا إليك ُمهلال
ُ
ومسحت في أردان ثوبك دمعتي
ً
لكن وجدت الثوب منك مهلهال
ُ
وعجزت عن ترقيعه بإبرتي
وقد رأيت الوجه منك داميًا
هيهات أن يرعاك ُط ُ
هر نقاوتي
ورأيت جسمك باليًا ّ
ومقرحًا
وخشيت أن تموت ّ
الميتة
شر
ِ
*
فالداء فيك بأصله وفروعه
ويقطع األوصال منك بمدية
القاتل المقتول أنت بذاته
وقتلتني بيديك َّ
شر القتلة
(كينشاسا )1967

يبدو أن أم��ي الحبيبة ،حملتني على حلم
وأطعمتني من حلم ،وسقتني من حلم ،وهذا
دليل على أحالمي التاريخية ،فأنا أنام على حلم,
واستيقظ على حلم.
كثيرًا ما حلمت بغزالة تشبه الضوء الملون،
ولذيذة مثل القبلة األول��ى ,وكثيرًا ما تمنيت لو
التقي بها في األسواق ,على الدروب والضفاف,
وفي السهول والوديان.
يبدو أنني كنت أشط بأحالمي نحو أغوار
المستحيل ،وها قد مضت عشر سنوات ولم ألتق
بها ,وقد كتبت عنها مئات القصص.
ذات تعب وربيع ،هربت من ملل ،وضجيج،
وري��اء ،ونميمة قيدتني بها البلدة ومن فيها,
هربت إلى غابة كبــيرة ال أعرف في أية جهة تقع،
وال أعرف إن كانت في بلدتي غابة ،كل ما أعرفه
أنني أمتهن األحالم وكتابة القصص القصيرة.
في هذه الغابة ،جلست ألكتب قصة خطرت على
بالي ،فردت أوراق ذاكرتي ،وكتبت وأنا أنظر إلى
السحب السابحة في الفضاء :كثير من األشياء ال
ننساهاّ ,
نحن إليها ,ننتظرها أن تأتي ولكنها ال
تأتي ،وتلك التي شدتني نحو سحرها ,وأسرتني
فكرًا وقلبًا وروحًا ال تأتي ..بغتة سمعت ضحكة
ناعمة ,فتوقفت عن الكتابة ،أرسلت نظراتي في
كل االتجاهات ،فرأيت مخلوقًا على شكل امرأة
تشبه قصيدة تنساب من مسارب ال��وج��دان,
ترتسم على وجهها الطفولة ,شعرها طويل ال
حد له .يا إلهي لماذا أحب الشعر الطويل؟ عيناها
صباحات عصافير ال��دوري ,وجنتاها زهر اللوز،
وشفتاها بستان كرز .كانت تتمدد بأناقة تحت
شجرة باسقة ,وال يستر جسدها إال ثوبًا أزرق يكاد
ال يسـتر شيئًا من المفاتن.
إنها ه��ي ..غزالتي الضائعة .صـحت من
الفرح وغرقت في خضم نشوة ممزوجة بكثير من
العذوبة ،تأملت إغراء جسدها ،فتوزع نبضي في
المدى ,ونســيت أين أنا ونسيت موضوع القصة
أيضًا.
أشارت لي بسبابتها أن أقترب منها ،وهي
تنظر َّ
إلي نظرة تنم عن جوع من نوع آخـر ,لكنني
لم أجرؤ على االقتراب ,كيف أقترب وال أعرف هل
هي امرأة ,أم غزالة ,أم مهرة ,أم جنية؟
ّ
ـ تعال ودلك ظهري .قالت بصوت آمر ,ثم
استلقت على بطنها ،فاختفى الجسد تحت نثار
شعرها األسود.
اهتز قلبي اهتزاز أوتار القيثارة وأنا أنظر إلى
الغرابة والجمال العجائبي ،وال أدري كيف تجرأت
وركعـت أمام الجسد المثير ،أبعدت بحنان خصالت
الشعر ,فبانت النعومة والطراوة والبياض .غازلت
يدي اللحم الحار ,وطاب لها المقام فوق الكتفين,
ثم منتصف الظهر ,فالوركين ,بينما نفسي
تصدح كطائر أفلت لتوه من قفصه وتتساءل »:إذا
كانت غزالة ,أو امرأة ,أو جنية فأين العظام؟
الشمس تشـرف على المغيب ،والعصـافير
تودع بعضـها البعض بالقبالت ورفرفات األجنحة
على أمل اللقاء عند الفجر ,والغابة تلتزم السكينة,
وهي وأنا نطلق آهات وتنهيدات ،نمتهن اللذة
ونكاد نسافر إلى عالم النوم.
وم��ا أطيبها إذاك حين استوت جالسة,
وأمسكت يدي وهمست:
ـ سأطعمك لحمًا لم تذقه من قبل.
سارت َّ
في جداول الرغبة ,انفتحت شهيتي
لكل الجسد ,من أصابع القدمين حتى الرأس ,وبعد
خدر لذيذ سألتها:
جئت؟
أنت ومن أي عالم ِ
ـ من ِ
ـ أنا الدهشة والضحك والفـرح الذي يطير بال

أجنحة ,وقد جئت من عالم الحب والغموض.
وقبل أن أبدأ بتناول وجبتي الشـهية ،أطلقت
ضـحكة عالية ،هرولت بين األشجار ,وراحت تقسو
َّ
علي وال أقسـو إال في حبها ,وكان ثوبهاـ يرتعش
ارتعاشـات الندى البحري ,بينما العتمة تستعد
ألن تعلن عن نفسها.
انجذبت إليها انجذابًا مغناطيسـيًا,غردت
حلما منثورًا خلفها .وهل لي غير األحـالم ؟ رسـمت
حنيني على أوراق الشـجر ,والعشـب الناعم ،عانقت
خطـواتي خطواتها ،كدت أمسك بيدها وشـعرها
الهفهاف يداعب خدي ،لكنها استطاعت وبحركة
سريعة أن تفلت مني .الركض في الغابة وفي
جو بديع وخلف ام��رأة لها طـعم العنب ,شيء
جميل وغير متعب ,حتى لو كانت األشواك تدمي
القدمين.
ْ
َّ
لعبت لعبة المراوغة ,تحكمت في وهي تريني
مفاتنها حينًا ,وحينًا تمطرني كركرة وتشجعني
على اللحاق بها ،فجأة ضاعت وضعت معها,
اختفت وكأن األرض قد ابتلعتها ,فعاد الحزن
المنسي وارتسم على هوامش العمر ,ولم يعد لي
هم غير أن أعيدها وبشــكل متشـنج وطفولي إلى
دفاتر التفقد.
بعد حين انبثقت أمامي وكأنها تسـللت من
الفضاء واستـوطنت الغابة في غفـلة مني ،غـرزت
َّ
عيـني ,فاستعددت ألن
أشياء رائعة في حـدقتي
ً
احتويها بهديلي وأقتنيها اقتناء سرمديا ,ولكن
ُ
نسـيت في غمرة لهفتي
حسـرة ال��روح شاخت,
وأنا أركض خلفها أنني في أعماق الغابة ،وبت
تائها فيها .كنت أركض وأزفها ولهي ,اشـتياقي,
ألمي ،ضياعي ،لكنها خانتني وأعادتني إلى نقطة
الصفر؛ حيث الحلم والصراع بين الجسد المتعب
والقلب الولهان.
أين أنت؟ هل مازلت في الغابة أم تحولت
إلى سراب؟
َّ
لم أم��ل ولم أتعب من البحث عنها ,فجأة
سمعت صدى ضحكاتها ونداءها يأتيني من
البعيد:
ـ أنا هنا..
عندئذ اندفعت أركـض وألهث وأصيح ,فلم
تمنحني الغابة سوى ارتداد الصدى ،وضاع الوصل
والوصال ،وحدث ما لم يكن في الحسبان ,فقدت
توازني ,وكادت أنفاسـي تتوقف من هول المنظر
الذي لم تألفه عيناي ،رأيت مخلوقات كثيرة ال
أعرف اللحــظة عددها ,وكل واحدة تمشي على
أربع ومتحفزة ـ لالنقضاض ََّ
علي ,وبدأت أحلم من
جديد ,فأنا ال مهنة لي غير األحالم ،أحلم بكيفية
الخالص من هذه المخلوقات الشرسة التي ال أعرف
من أين جاءت وماذا تفعل في الغابة ,تراجعت
خطوات عدة إلى ال��وراء ,ثم هرولت بكل قوتي،
ويا للهول ،كشـرت عن أنيابها ولحـقت بي كلها،
وبلحظات قليلة ,حولت ثيابي إلى خـرائط ممزقة
ولوثت العشب بالدماء ,تركتني المخلوقات الظالمة
وهربت ،وال أعرف لماذا هـربـت ,رممت جسدي
وبكيت ،ومع البكاء رأيت الغزالة فوق الشجرة
ً
تنظر وتكركر بعذوبة ،فلم أنتظر طويال ،نهضت
بكل آالمي ,صعدت إلى الشجرة حتى صرت فوق
أعلى غصن ,لكنني لم أصل إليها ،وحين تطاير
ثوبها في الهواء ورأيت ما رأيت ،قفزت ألضمها
إلى صدري الجريح ,وعندها تكشفت رؤاي الكاذبة,
وجهلي الفاضح في تقدير المسافات ,تطاير
جسدي في الهواء وعلى األرض ابتدأ لحن األنين،
وكانت غزالتي الضـاحكة تسـبح في الفضاء مثل
غيمة زرق��اء ،وتنظر َّ
إلي بجسد طري يشع برغبة
متوحشة ,وانتظرت هطولها.
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آخر فصول التهويد في المدينة المقدسة 2012
معهد نار التوراة ((ايش هاتوراة))

م���ازال مسلسل تهويد المدينة المقدسة
مستمرًا بتسارع ل��م يسبق ل��ه مثيل ,وم��ازال��ت
حلقات تهويد المسجد األقصى والبلدة العتيقة,
تنته هذه المجزرة الحضارية واإلنسانية ولن
فلم
ِ
تنتهي بنظر الصهاينة إال باالستيالء على المسجد
األقصى ,وتحويل محيطه إلى واقع يهودي ,ومن
ثم بناء المعبد المزعوم ,افتتاح كنيس الخراب
على بعد عشرات األم��ت��ار غ��رب األقصى وتصب
ف��ي ه��دف تحويل ه��ذا المسجد ومحيطه إلى
الطابع اليهودي المزعوم .فقد أعلنت المؤسسة
الصهيونية مؤخرًا عن افتتاح كنيس الخراب ،الذي
كان ُّ
هم إقامته األكبر هو تهويد المدينة وإضفاء
صبغة يهودية مقدسة عليها ,وذلك على حساب
المقدسات اإلسالمية والمسيحية والوجود العربي
في المدينة ,وكخطوة متقدمة في التحضير إلقامة
المعبد المزعوم مكان المسجد األقصى ،وإن طالت
الفترة الزمنية أو قصرت .ولقد شهد افتتاح هذا
الكنيس الصهيوني الخطير ج��دًا في الموضع
والحجم والغايات صمتًا رسميًا منقطع النظير,
ً
وحراكًا شعبيًا وإسالميًا خجال على استحياء ,وقد
سبق افتتاح هذا الكنيس رفض ومقاومة مقدسية
كانت هي الوحيدة في المنطقة ،ولما تنته جوالتها
وتبعاتها إلى اآلن في مدينة القدس وضواحيها,
وكأن المدينة المقدسة باتت ال تعني أحدًا إال أهل
بيت المقدس وبعض شرفاء األمة ,وكأن األنظمة
العربية الرسمية والشعبية بصمتها قد تنازلت عن
قبلتها األولى ,وأعطتها لقمة سائغة للصهاينة.
في ظل هذا الصمت والتخاذل العربي الرسمي
ف��إن المؤسسة الصهيونية س��وف تبدأ بتنفيذ
خطوات أكثر خطورة في قضية المسجد األقصى,
وأكثر تقدمًا في التحضير لتقسيمه والسيطرة
الكاملة عليه ,ومن ثم تحويله إلى معبد توراتي
على غرار المسجد اإلبراهيمي الذي خذلته األمة
اإلسالمية والعربية من قبل .فها هي الجماعات
ّ
الصهيونية المتطرفة بدأت تحضر لتنفيذ أهم
طقوس الهيكل داخل المسجد األقصى ,وذلك بعد
أن قامت المؤسسة الصهيونية بتنفيذ اقتحامات
متعددة للمسجد األقصى بكل الظروف واألوقات,
وأجرت تدريبات وتحضيرات مختلفة لدخول القوات
الصهيونية داخل األقصى ،والسيطرة على ساحاته
الداخلية ،واقتطاع أجزاء منه حتى في أوقات الذروة
مثل صالة الجمعة ,والتمركز فوق مصلياته وأبنيته
وإغالق جميع منافذ المسجد والبلدة ,ونفذت ذلك
ً
فعال خالل شهر مارس من العام الجاري ,فقد بدأت
الجماعات الصهيونية المتطرفة تعلن عن أوقات
عديدة القتحام األقصى ،وتتذرع بأي ذريعة لدخوله
وتدنيسه بطقوسها التوراتية ,وإن هذه األعياد
ستكون ذريعة كبيرة لتنفيذ التقسيم الجزئي
على المسجد األقصى ،والسماح للمتطرفين بتنفيذ
طقوس المعبد داخ��ل المسجد االق��ص��ى ,كلها
خطوات استباقية لفرض التقسيم على المسجد
األقصى بين المسلمين واليهود المغتصبين .أما
عن المشروعات التهويدية التي تنفذها المؤسسة
الصهيونية في محيط المسجد األقصى ,فكان على
رأس القائمة بعد إع�لان افتتاح كنيس الخراب,
مشروع آخر تهويدي واسع له أبعاد دينية وفكرية
خطيرة جدًا على المدينة المقدسة ومسجدها.
متحف المعبد الثالث :يقع هذا المتحف في
أقصى غرب ساحة البراق ,قبالة المسجد األقصى
المبارك من الجهة الغربية ,على عبد عشرات األمتار
من المسجد األقصى المبارك ,داخل مبنى مملوكي
قديم بني بين حارتي المغاربة والشرف داخل البلدة
العتيقة ,استولت عليه المؤسسة الصهيونية بعد
أن قامت بهدم حارة الشرف خالل عام  ,1968وقد
أنشأت المؤسسة الصهيونية داخل هذا المبنى
المملوكي مركزًا توراتيًا عرف بمعهد إيش هاتوراة
(نار التوراة) الذي تأسس عام  1974على يد الحاخام

نوح واينبرغُ ,ويعنى هذا المعهد بنشر الثقافة
العبرية المزورة ,وتغيير تاريخ القدس واستقطاب
سواح العالم للتعاطف مع الصهاينة ,وقد أقام هذا
المعهد  26فرعًا في العالم ،واستطاع أن يستقطب
أع��دادًا هائلة من األجانب ،ويجند مجموعات من
المؤيدين إلقامة المعبد .قام مركز نار التوراة خالل
السنوات الماضية بجمع تبرعات من يهود العالم،
ودع��اة الفكر الصهيوني ،إلقامة متحف يكون
األكبر من نوعه في المنطقة واألضخم واألقرب من
المسجد األقصى ,فقاموا بوضع تصور لبناء متحف
سمي بمتحف الهيكل الثالث لقربه من هضبة بيت
المقدس (جبل الهيكل كما يدعون) ،وللرسالة التي
سيؤديها هذا المتحف ،ولقرب موعد بناء الهيكل
الثالث كما يزعمون! فكانت تكلفة هذا المشروع
التهويدي تزيد عن  20مليون دوالر تبرع بأغلبها
الممثل األمريكي كيرك دوج�لاس وابنه الممثل
مايكل دوجالس لصالح المعهد .فباشرت المؤسسة
الصهيونية ببناء هذا المتحف الصهيوني الضخم
داخل المبنى اإلسالمي المطل على المسجد األقصى
خالل تسعينيات القرن الماضي ،حتى انتهت من
بناء هذا المتحف مع نهاية عام  ,2009حتى أصبح
هذا المتحف قاب قوسين من االفتتاح خالل األيام
القادمة!
يتكون هذا المتحف الضخم من سبعة طبقات
اثنتين فوق األرض باإلضافة إلى سقف المبنى,
وخمس طبقات داخل الصخر أسفل مستوى الساحة
العلوية من حارة الشرف ,وتبلغ المساحة الكلية لهذا
المتحف (متحف الهيكل الثالث) أربعة دونمات
ونصف  4.565 m2ويوجد داخل قاعاته المتعددة
والمتفرغة ما يقارب الـ  800مقعد وتطل %401
من واجهة المتحف على حائط وساحة البراق,
ويضم هذا المتحف في داخله ع��ددًا كبيرًا جدًا
من الغرف والقاعات وصاالت الطعام واالحتفاالت
والعرض السينمائي ,وقاعات المؤتمرات والتعليم
وم��ع��ارض تتركز في بث مفاهيم بناء الهيكل
ً
المزعوم ,وعرضًا تاريخيًا عبريًا موهومًا وباطال في
مدينة القدس .تبلغ مساحة سقف المتحف ما يزيد
عن نصف دونم  510متر مربع ,ويطل مباشرة على
حائط البراق والمسجد األقصى بواجهته األطول,
وقد أقيمت فوق سقف هذا المتحف حفالت عدة
زواج وبلوغ للصهاينة ,وكانت قبة الصخرة داخل
المسجد األقصى هي خلفية منصة حفل الزواج ,في
خطوة ترويجية واضحة لتهويد المسجد األقصى,
وقد جهز السقف لجعله كنيسًا يهوديًا أو منصة
احتفال أو صالة زفاف حسب الحاجة ,ويكون المسجد
األقصى المشهد الواضح فيها .ومن أبرز ما وضع
في سقف المتحف هو ذلك المجسم اإللكتروني
المتنقل واألكبر للهيكل ,وضع هذا المجسم في
شهر  2009-8في وسط سقف المتحف ,ويعد هذا
المجسم األخطر على اإلطالق بين مجسمات المعبد،
كلها كونه ال يبعد سوى أمتار قليلة عن المسجد
األقصى !.ويتم توضيح المزاعم التوراتية وطقوس
ً
المعبد وشرحها على هذا المجسم تفصيال ،وخاصة
أن هضبة بيت المقدس (جبل المعبد كما يزعمون)
تقع خلفه مباشرة!
كما تسعى المؤسسة الصهوينة من خالل هذا
المتحف لتهويد المشهد البصري ،ليس لمدينة
القدس فحسب ،إنما يتعداها إلى ما بعد المدينة
المقدسة وحتى ما بعد فلسطين!! فقد قامت
المؤسسة الصهيونية بتزويد سقف المتحف
بتلسكوبين متطورين جدًا بلغت تكلفتهما 54
ألف دوالر ,وتهدف المؤسسة الصهيونية من خالل
هذين التلسكوبين وضع السائح والزائر للمتحف
في مشهد بانورامي ،انطالقًا من حائط البراق ،ومرورًا
بالجامعة العبرية المقامة فوق جبل المشهد ،ومرورًا
بجبل الزيتون وصحراء الضفة وحتى البحر الميت
وجبال مؤاب في األردن! وبجانب المسجد األقصى

�أحمد �أبو �سلعوم املنا�صرة
أقام الصهاينة موائد للسكر والنجاسة ,فهاهم
فوق سقف هذا المتحف يقيمون موائد لالحتفاالت
ولتناول المنكرات ,ولوضعها أمام المسجد وجعل
خلفية هذه المائدة المسجد األقصى معتمدة إبراز
تلك المشروبات واألقصى خلفها مباشرة!! .المسجد
األقصى خلفية لحفالت زف��اف الصهاينة فوق
سقف هذا المتحف ,إذ يتم نصب منصة الزفاف
فوق سقف المتحف ،وتقام حفالت الزفاف فوقه،
وحفالت البلوغ عند الصهاينة!
وقد جهز سقف المتحف في الجهة الشمالية
منه بمدرج صغير بلغت تكلفته  180ألف دوالر،
يتسع ألربعين شخصًا بشكل نصف دائري يحيط
بقبة المتحف ،ليجعله مكانًا هامًا لمشاهدة حائط
البراق (المبكى كما يزعمون) ،ومن ثم بث األكاذيب
والتاريخ المزور حول المسجد األقصى وحائط البراق,
وق��د جهز المكان نفسه لجعله كنيسًا يهوديًا
تقام فيه الصلوات ،ويرفع فيه تابوت الشريعة
أمام المسجد األقصى ,ويرتدي الصهاينة التفلين
والطاليت وهم يقفون أمام جبل بيت المقدس.
في هذا المستوى توجد مجموعة من الغرف
الصغيرة ,وقاعتي عرض وتعريف بحائط البراق
وتاريخ الشعب اليهودي بنظرة توراتية م��زورة,
ويوجد داخله أيضًا قاعات لالجتماعات والطعام عدة,
كما يتخلله منفذ يطل على ساحة البراق حتى يتم
ترسيخ مشهد التهويد الذي يبث في عقول الزوار
خالل العروض التزويرية .ومن أبرز ما وضع داخل
هذا المستوى من المتحف مايلي :تلك القاعدة
الكبيرة الموجودة في جنوب المتحف وتحتوي على
عدد كبير من المقاعد ،وقد بلغت تكلفة إقامة هذه
القاعدة  432ألف دوالر ,وتستخدم هذه القاعة
لعرض ما يدعي اليهود بأنه تاريخ الدولة العبرية
منذ آالف السنين ,ويتم داخلها تدريب الزوار على
صالة البكاء أمام الحائط ،ليخرجوا بعد ذلك فيطبقوه
ً
فعال أمام حائط البراق!
كما يحتوي هذا المستوى من المتحف على
عدد من غرف االجتماعات الخاصة بكبار المتبرعين
ورجال الدولة العبرية ,وغرف الطعام وكذلك غرف
الراحة ,والتي تطل مباشرة على حائط البراق وعلى
المسجد األق��ص��ى! وف��ي قاعته الكبيرة قد ضم
المتحف مجموعة لوحات جدارية زجاجية دونت
فيها أسماء المتبرعين إلقامة هذا المتحف وأسماء
عائالتهم ونبذة عنه ,كما أن متحف الهيكل الثالث
يحتوي على سلسلة زجاجية ضخمة يبلغ طولها
3.5م تقريبًا وعرضها مترين ,قد صنعت من الزجاج
على شكل الماء ،والنار كرمز لمركز نار التوراة ،وقد
تدلت هذه السلسلة من قبة المتحف البارزة وحتى
المستوى السادس .كما وزع في الجهة الغربية من
هذا المستوى عدد من المراحيض ودورات المياه
لخدمة زوار المتحف.
المستوى السادس في المتحف :هذا القسم
ّ
يعد المستوى بالنسبة لحارة الشرف ,أي ما يعرف
بحارة اليهود اليوم ،بعد أن هدمت حارة الشرف
وأبيدت ،وحل محلها؛ الحي اليهودي المغتصب.
يدخل السواح والزوار من مدخل كبير وضخم وضع
لهذا المتحف من الحي المطل عليه ,وكان له دور
كبير في تهويد المنطقة؛ فقد صمم هذا المدخل بما
يناسب المعتقدات التوراتية والمزاعم الصهيونية
وضعت أمامه شجرة زيتون معمرة .ويوجد داخل
هذا المستوى كسابقه عدد من الغرف والقاعات
لتدريب أبناء الدولة العبرية الغاصبة على طقوس
المعبد ومزاعم التوراة ,كما يحتوي هذا المستوى
على قاعة كبيرة لالحتفاالت واستقبال الشخصيات
والزوار ،تقع مباشرة أسفل سلسلة المتحف ،بلغت
تكلفتها ما يزيد عن مليون دوالر.
المستوى الخامس في المتحف :يقع هذا
المستوى أسفل مستوى الحي اليهودي بأربعة
أمتار ,ويتكون من قاعة عرض وندوات ومؤتمرات

وقاعة كبيرة تم دمجها وتحويلها إل��ى مطعم
سياحي ضخم ,وصالة احتفاالت كبيرة تطل مباشرة
على حائط البراق ويتخللها مرقص تقام فيه حفالت
الرقص مطلة على حائط البراق!.
المستوى الرابع والثالث في المتحف :يطل
المستوى الرابع في المتحف على المستوى الثالث،
إذ ينخفض عن مستوى الحي اليهودي تقريبًا 12
مترًا ,وأب��رز ما بداخل هذا المستوى من القاعات
هي تلك القاعة التي تتوسطه وتكفل في بنائها
الممثل كيراك دوج�لاس ,وابنه الممثل مايكل
دوجالس؛ فدعي هذا المستوى باسمهم وجعلت
القاعة الكبيرة داخل المستوى لتكريس دعمهم
للمعبد ,وإلقامته على أنقاض المسجد األقصى
ولنشر الثقافة العبرية حول المعبد ونشر أعمال
الممثلين الصهاينة!
المستوى الثاني داخ��ل المتحف :يطل هذا
المستوى على ساحة حائط البراق ،وهو محفور
بالصخر الطبيعي ,وقد تم فتح مخرج صغير له
مباشرة على حائط البراق ،ويوجد داخله قاعات
االستقبال وشاشات عرض واسعة وبرامج االحتفاالت
داخل المتحف ,وقد بلغت تكلفة قاعة االستقبال
فيه مليوني دوالر.
أخيرًا المستوى األول هو عبارة عن تسوية وفيه
مولدات الكهرباء والخدمات للمتحف!
متحف الهيكل الثالث بحجمه الضخم ,وبتعدد
أغراضه وباتساع أهدافه وبحجم التبرعات التي
صبت فيه بكل ما يحتويه ,هو متحف تهويدي من
الدرجة األولى ,وخطوة خطيرة جدًا في تهويد محيط
المسجد األقصى ,بل وتهويد المدينة المقدسة وما
بعدها ,هذا المتحف الضخم يمثل خطوة متقدمة
في التمهيد والتأسيس لبناء المعبد مكان المسجد
األقصى ,ولقد تنبه أثرياء الصهاينة وحملة الفكر
الصهيوني ألهمية مثل هذه المشاريع في بث
األفكار والمعتقدات التوراتية وتهويد المدينة
والمسجد ,فقد ساهموا في إقامتها؛ بل وتكلفوا
بكل نفقاتها ,فهاهم يجمعون أموالهم من كل
العالم ويجمعون التبرعات من مئات الشخصيات
ليقام هذا المتحف التهويدي الضخم الذي يخدم
قضية زعموها وصدقوها ،وأصبحت واقعًا يفرض
على المدينة المقدسة ,أما أثرياء أمتنا واصحاب
األم��وال عندنا ليس لهم هم إال اإلفساد ونشره
لهدم القضية وإضاعة الهدف ,أصحاب الماليين
في أوطاننا يتسابقون في محو هويتهم ويتنافس
بعضهم على كل ساقط ووضيع ,فأين نحن من
هؤالء الذين زعموا واخترعوا األكاذيب ولتصديقها
وتحقيقها أنفقوا الماليين ,ونحن أصحاب الحق ماذا
قدمنا لألقصى وهو حقنا والتاريخ يشهد بذلك؟!!
المعهد إيش هتوراة ماض قدمًا في إقامة هذا
المركز والمتحف أمام األقصى ،ليبدأ الصهاينة
بعده بإقامة كنيس نور يروشااليم (قدس النور)،
وليزداد التهويد وليزحف حتى يغطي على األقصى
بمعامله ,فهل نظل صامتين كعادتنا وكما وقفنا
ننظر ونرتقب متى يفتتح كنيس الخراب؟! وهل
سيتكرر المشهد أم��ام ه��ذا المتحف؟! وال��ذي
افتتحت المؤسسة الصهيونية بالفعل جزء منه،
ولم يبق فيه إال بعض الرتوش كي يكون جاهزًا
لالفتتاح القريب؟!
يا أبناء أمتنا وأتباع رسالة خاتم النبيين ,ويا
أصحاب الحق الوحيد في األقصى ومن لكم حق
السيادة في األرض المقدسة ,يا من تؤمنون بسورة
اإلسراء ,مازلنا نعول عليكم فليس لألقصى غيركم
وإن خذلتموه فلن يغفر لكم وستكتبون في صفحة
المتخاذلين ,وسيالحقكم ذنبكم ,وسيسألكم
حينها ربكم عن تفريطكم بقبلتكم األولى وبمعراج
نبيكم.

22

 2012 /10/20م 5 -ذي احلجة1433هـ
السنة السادسة والعشرون

العدد «»1316

مقاربة جمالية لرواية محمد البساطي «ليال أخرى» /تتمة/
العمل ،فتراكم الغبار على تحفها ،في مركز الفنون الشعبية ،ولم تعد عن خصوصيتها ،حين عاشت عالقات جسدية متعددة في وقت سريع
ً
مكانا لعرض تحفها سوى صناديق التخزين ،فقد تغير الزمان ،ولم وبشكل آلي؛ لهذا ال أدري إن كان يحق لنا القول بأن الكاتب أسقط رؤيته؛
تجد
يعد البحث عن الذات وتأكيد الهوية يشغل بال المسؤولين في عهد أي تجارب الرجل وعالقاته على البطلة ،فارتسمت أمامنا مالمح امرأة مثقفة
السادات ،كما كان في عهد الثورة! رغم ذلك أحاطت نفسها في المكتب غير مبالية ،تعيش تناقضات ال معقولة؛ فهي تعاشر العديد من الرجال،
كما في البيت بالفنون الشعبية (مصنوعات شعبية ،أغان ،صور ،أثاث…) ومنهم عبد العزيز (الشاب الشيوعي) من دون أن تكون مقتنعة ،لذلك
يصله إحساسها فيقول لها:
علها تدافع بذلك عن حلمها!
ً
كثيرا لذهابي عندك! وقالت إنها لم
«_ يبدو أنك ال تتحمسين
تبدو هذه الشخصية ،على نقيض المألوف عن النساء ،محصنة
جزء ا من الحكمة الموروثة عن األجداد ،لذلك تعلق تتحمس ً
بالصمت ،الذي يبدو ً
أبدا لذلك!
_ وكنت توافقين؟ هزت كتفها ونظرت إلى الناحية األخرى من
على حائط مكتبها ورقة بردي ،يقول فيها حكيم فرعوني :يا آمون..أنت
أيها الينبوع العذب /الذي يروي الظمأ في الصحراء /إنه لينبوع موصد لمن الشارع…”
إذًا نفتقد صوتها الخاص بها في المشهد الحواري ليعبر الراوي عنه،
يتكلم /مفتوح لمن يتذرع بالصمت /وحينما يأتي الصامت ،تأمل /فإنه
وحتى حين يفسح المجال لصوتها كي يعبر أو يدافع عن وجهة نظر
هنالك  ..يجد الينبوع» ()2
ً
إن الشخصية حين تتحصن بالتأمل ،تستطيع الوصول إلى ينبوع تتبناها وتعمل من أجلها في مركز الفنون الشعبية ،يبدو باهتا بالمقارنة
ً
الحياة ،تستطيع أن تكون أكثر حكمة وأكثر معرفة! وبالتالي أكثر ً
صبرا! مع صوت الرجل (ص  )86كما نفتقد صوتها الداخلي الذي ينطلق مسلطا
الضوء على عدم مباالتها في أخص خصوصياتها! لذلك لن نستغرب
هذا الصبر الذي شكل مالمح المصريين عبر العصور!
تحاول الشخصية أن تنتمي إلى عالم نظيف ،يعترف بالعواطف ،سيطرة لغة الجسد في العالقة مع الرجل على حساب لغة الروح والعواطف!
ً
ً
لكن ال��زوج يهجرها ً
واسعا في حياتها!
عائدا إلى مجتمعه االستهالكي ،تحاول أن تجد التي تفسح لها المرأة عادة مجاال
عملت هذه البطلة في مجال الفنون الشعبية ،وقد بدت مؤرقة
تعويضا في العمل ،لكنها تفاجأ بما يثبط آمالها« ،فقد توقفت البعثات،
لم يعد هناك ما يضاف إلى ما جمعوه ،وكانت تخشى الذهاب ،تفاجأ بهاجس ضياع خصوصية هذه الفنون أو تهجينها في زمن استهالكي
بعالم مهجن زالت معه خصوصية األشياء والمكان…” ( )3فقد تغير يلتهم هوية المجتمع ،لكننا نفاجأ أن هذه الشخصية منبتة الجذور ،ال
ّ
وحلت الهجانة محل األصالة ،ففقدت المرأة ّ
مسوغ عملها في الفنون تملك مالمح خاصة تؤهلها لالنتماء إلى بيئتها؛ أي لخصوصيتها التي
الزمن
الشعبية ،مادامت ال تستطيع تطوير ذاتها من خالل العمل ،وبالتالي تدافع عنها في مجال عملها ،وال تجسدها في عالقاتها مع الرجل ،لذلك
ً
ً
خارجيا يظهر فقط
حضورا
مقاومة طوفان الهجانة والزيف! لهذا كان من الطبيعي أن تسيطر عليها يبدو لنا حضور المجتمع الذي تنتمي إليه
مشاعر اإلحباط ،ويتحول الحزن على وجهها «إلى ألسنة صغيرة من اللهب في القمع الذي يمارسه أخواها عليها  ،لذلك ما إن تطأ أرض الشارع حتى
تشي بحجم النار» فقد انهار الحلم الخاص ،كما انهار الحلم العام! ولم يبق تحس بهما ،يتعقبانها ،يريدان حمايتها من الرجال (حين يغتاالن
كل من تعاشر من الرجال) إنهما يريدان الحفاظ على نقائها حتى من
أمامها سوى حياة آلية! تعيشها بعدم مباالة!
تتضح لنا هذه اآللية في معظم عالقاتها مع الرجل ،نستطيع أن لمسات الهواء (حين يمسكان طرف ثوبها الواسع ليسترا فخذيها ص
نستثني الزوج الذي منحته حبها ،والشاعر (قاسم) الذي منحته شفقتها!  )61إنه حضور يتجسد عبر اآلخر ،لم ُ
ً
ً
داخليا ،فلم نجد المرأة
حضورا
يبد لنا
ً
حسابا لمحاذيره ،خاصة حين تتجاوز مواضعاته ،فال نعيش أزمة
وقد استطاع الروائي أن يقدم لنا الشخصية النسوية عبر لغة مكثفة تحسب
ً
تبرز معاناتها ،خاصة في لحظة الطالق؛ حيث ترقب زوجها «في صمت ،في أعماقها أو حوارا مع ذاتها! كما لم نجدها تحاول التواصل مع بعض
تكاد ال تعي ما يقوله ،وال ما يحدث حولها…” (ص  )67ستنعكس هذه معطياته ،مما أفقدها خصوصيتها! وأهلها لتكون شخصية رمزية أكثر
المشاعر على تصرفات الشخصية ،فترفض أن يقترب منها الزوج في ليلة من كونها شخصية إنسانية تجسد نبض الواقع بما فيه من إمكانات
الوداع! وبذلك عايشنا عواطف المرأة ومعاناتها بفضل حساسية الرؤية تنفتح على أفق بعيدة عن اليأس واإلحباط؛ كما أوحت لنا الخاتمة وعنوان
			
الرواية!
لدى الكاتب!
الداللة الرمزية:
لكن ما يؤخذ على هذه الشخصية أننا افتقدنا لديها لغة األعماق،
ً
لو تأملنا بعض مكونات الرواية (البناء ،الزمان ،الشخصية ،العنوان،
غالبا ،رغم أننا الحظنا الشخصية وضعت في مواقف تؤدي إلى تأجيج
صراعها الداخلي ،مثل اغتيال من تعاشر من الرجال ،وممارستها كل الخاتمة ،التناص…) لالحظنا إمكانية قراءة الرواية قراءة رمزية ،تضفي
يناقض قناعاتها (عالقتها مع تاجر االنفتاح في المشهد السابع)؛ أو جمالية خاصة عليها ،فقد كان البناء الذي قدمته الرواية يرمز لتاريخ
حين مارست ً
دورا ً
غريبا عنها (إذ تتصرف كمومس مع الرجل الخليجي في مصر الحديث ،إنه يقدم لنا يومها الذي تعيشه ،ويسلط الضوء على
ً
المشهد التاسع) وقد ذكرنا هذا المشهد بقصة «لعبة االستيقاف» من تفاصيله وخاصة مرحلة الشباب ،لذلك لم يكن المساء أو الليل حامال
مجموعة ميالن كونديرا «غراميات مرحة»( )4لكن بدت لنا شخصية المرأة لدالالت الشيخوخة ،فمازالت الشخصية شابة تنتظرها ليال أخرى من
أكثر حيوية لدى كونديرا؛ إذ استطعنا أن نعايش أزمة األعماق ،والرغبة الحياة المليئة بندوبها وبأفراحها! لهذا كانت داللة العنوان ً
جزء ا من رمزية
في الخالص من هذا ال��دور ،خاصة أنها كانت تمارس هذه اللعبة مع الرواية باعتقادناً ،
وجزء ا من إيحاءاتها التي تحيي األمل في النفس! خاصة
ً
صديقها ،وهي فتاة بسيطة ،ليست كبطلة «ليال أخرى»؛ إذ من المعروف أن ألفاظ الفرح كانت أكثر حضورا من ألفاظ األلم!
لو تأملنا ال��دالالت الرمزية لشخصية (ياسمين) في هذه الرواية،
أن المرأة المثقفة أكثر حساسية وكبرياء في عالقتها مع الرجل وأكثر
ً
جلدا لذاتها ،وبالتالي أكثر ً
حوارا مع أعماقها! وهذا ما لم نجده لدى بطلة لوجدناها تذكرنا بشخصية (زهرة) في رواية “ميرامار” لنجيب محفوظ،
فهي تجسد مصر في مرحلة السبعينيات كما جسدتها (زه��رة) في
الرواية في أغلب األحيان
إذًا يبدو لنا أن الشخصية النسوية المثقفة (ياسمين) قد ابتعدت الخمسينيات ،لنالحظ اللقاء بين اسم (ياسمين) واسم (زهرة) فهو يوحي

من مقامات العشق الحلبي ..والشاعر محمود محمد أسد /تتمة/
ص 51
_ وإذا كانت المدن تفخر بتاريخها..
واألبناء يفخرون بآبائهم ..فإن األجيال
جميعًا تفخر بمعاهدها ومدارسها ودور
علمها ..وقد دلل الشاعر على حب العلم
والمعرفة ،في قصيدته التي نظمها في
حب ثانوية المأمون التي غازلها وأحبها
الكثير من الشعراء واألدب��اء وأف��ردوا لها
صفحات وصفحات:
احتراز
في
أرفل
((أنا المأمون
ٍ
وحينًا أسكب الحزن اندفاعا
أيا مهد الرجولة والتمني
ألجلك نبض قلبي قد تداعى
سألتك يا رياض العلم صبرًا
ْ
فقلت :أجل .فكرم الصبر جاعا
ِ
إلى العلياء أدعوكم فإني
بشوق لأللى راموا انتفاعا)).
ٍ
ص 56 -55
_ وفي قصيدة من وحيها ..يتحدث

ال��ش��اع��ر ع��ن حبيبة ي��رن��و لها ب��ف��ؤاده،
ويتنفس من ثغرها ،وهي مسكونة في
أضلعه ،وهي ال تنبس ببنت شفة ،لكنها
ليست خرساء ،ونفاجأ بأن كل هذا الغزل
ليس ألنثى من لحم ودم ،ولكن لقلعة حلب
ذات التاريخ العريق:
((هي قصة للحب مذ ولد الهوى
ُ
المؤنس
هي قلعة الشهباء نعم
ّ
أجداد بنوا وتفكروا
هي نبض
ٍ
فثمارهم مجد وطبع ُ
أملس
ٌ
وتصارع
هي والبقاء تحالف
ّ
والمعتدون على الدروب تكدسوا
نبض المشاعر في هواها ٌ
راقص
ُ
األنفس
تروي لنا ما تشتهيه
عبث اللئام بطهرها لكنها
َ
ُ
يبق فيها ٌ
ظالم متغطرس))
لم
ص 76

أسد على تحفته الحلبية ،وقصته العاشقة
وصدقه المبثوث بين السطور ،وهو يتغزل
ّ
ويغرد لها ،ويفرد لها أوراق قلبه..
بحلب،
وشكرًا لحلب التي استقبلت إبداعه
بنفس مطمئنة راضية..

أن الجمال والعطر جزء من هوية مصر.
وقد اتضح لنا التشوه ال��ذي أص��اب الوطن بفضل العالقات التي
أقامتها (ياسمين) مع الرجال الذي يرمزون ،ربما ،إلى كل من أساء إلى
مصر (الشاب المتغرب :الذي جسده لنا الزوج الذي يتركها ويرحل رغم
ما أظهرته من حب ،المثقف الضائع :الشاعر قاسم والشيوعي :عبد
العظيم ،ومحدث النعمة تاجر االنفتاح الذي تكون عالقة بـ(ياسمين) أي
مصر أشبه باالغتصاب ،والرجل الخليجي الذي ينظر إليها بوصفها مكانا
للدعارة ،لذلك يعاملها كمومس وهي تستجيب لنظرته تلك ،وال ترفضها
إال في آخر لحظة حين يريد أن يدفع لها ثمن اللقاء ،ثم أخويها :وهما
يمثالن التقليديين الذين يرفضون أية عالقة باآلخر وال يجيدان إال لغة
االغتيال).
ومما يعزز رمزية ياسمين أن أخويها الريفيين ال يقتالنها نتيجة
تصرفاتها المناقضة لقيم الشرف ،كالعادة ،وإنما يقتالن كل من يحاول
االتصال بها ،لتخلو مصر للتيار التقليدي ،بدعوى أنه أكثر التيارات قدرة
على حمايتها من االنتهاك!
وقد الحظنا أن بقاء الشخصية شابة (في فصل الليل وفصل المساء)
يؤكد أن مصر مازالت شابة ،تدافع عن خصوصيتها التي تتجلى عبر
فنونها الشعبية ،لذلك تنتظرها ليال أخرى ستساعدها على حياة أكثر
ً
ً
فاعلية وجماال! لهذا اختار البساطي مشهد الليل خاتمة وعنوانا للرواية:
(والليل عنوان أثير لدى المؤلف لحظناه في روايته “أص��وات الليل”
ومجموعته القصصية “ساعة مغرب”) كون الليل يساعد اإلنسان على
التفكر والتأمل الذي من المفترض أن يسبق العمل وهذا ما تحتاج إليه
مصر.
يؤكد لنا هذا الرمز التناص التراثي (على لسان حكيم فرعوني) الذي
ً
لحظناه سابقا حين تحدثنا عن سمات الشخصية النسوية ،ورأينا الصمت
والتأمل والصبر ،من أبرز صفاتها المتوارثة عن األجداد ،فهي صفات مصر
ً
أيضا.
ً
لو تأملنا التراث الشعبي ،لبدا لنا مسعفا للداللة الرمزية ،فقد أضر
مصر ضياع كفاءاتها وانقالب الموازين فيها؛ إذ أبعد من يستحق
قيادتها ،ليستلمها من ال يستحق! لذلك حالها كحال السبع في هذا
الموال الصعيدي الذي تقتنيه ياسمين ويتردد في الرواية (حكمت ع
السبع راح حد الكوم /لما صحا الكلب جال له السبع صح النوم /أنا أسألك
يا رب يا مجري بحور العوم /ترجع السبع يخطر زي عاداته /وترجع الكلب
ينبش في تراب الكوم)
لهذا يعيش أبناء مصر ،بعد انقالب الموازين ،غرباء في أوطانهم؛ إذ
سيطر الطالح ونفي الصالح ،وهم رغم ذلك ال يملكون سوى الحب «تالف
وما نقدر نعيش بالها /ها الريمة اللي خدت العقل معاها /وين الغالي يا
دار /وين كحيل النضار» (ص )43
أخيرا أعتقد الرؤية الرمزية نهضت بالرواية ،وأنقذتها من بعض
عثراتها ،التي لحظناها في بناء الشخصية النسوية!
الحواشي:
محمد البساطي «ليال أخرى» دار اآلداب ،ط ،2000 ،1ص 178
المصدر السابق ،ص 41
المصدر السابق نفسه ،ص 46
ميالن كونديرا «غراميات مرحة» ترجمة فوزي شعبان ،دار اآلداب
بيروت ،ط ،1988 ،1ص .73

تعزية
يتقدم رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعضاء
المكتب التنفيذي بأحر التعازي من الزميل

من هنا يبدو لنا الشاعر محمود أسد
شاعرًا صادقًا ّ
عبر بالشعر عن حاله وعن

خالد العبود باستشهاد شقيقه ،راجين

كوامن نفسه دون أن يغرق في الرمز،

المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع

ويدخل قارئه بمتاهات اإليهام  ،ولم يكن
سطحيًا ولم تكن صوره عادية ،بل استعار
من اإلب��داع جناحيه ليحلق في سموات

_ وبعد ..شكرًا للشاعر محمود محمد الشعر.

رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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لقاء مع محمد بري العواني /تتمة/
موجه إلى جمهور مستمع .والموسيقا هي كذلك أيضًا .فإذا ما أضفنا
اللحن والتوقيع والترجيع والترداد والتكرار والتضمين واالقتباس
والتضاد والتنافر وتعددية األصوات -البولوفونية -والنغمة وطول
موجة الصوت واللهجة والقفالت الموسيقية والشعرية التي هي
القوافي وأحرف الروي وغير ذلك كثير ،لوقفنا على العالقة الوشيجة
ْ
ْ
العظيمين تاريخيًا .ولعل الرجوع إلى
الفنين اإلبداعيين
بين هذين
كتابي «القوس والوتر» الصادر عن اتحاد الكتاب العرب يفيد كثيرًا
في معرفة قضايا أخرى!
َ
ِّ
س  :6ما الذي تشكله الثقافة من حي ٍز في حياتنا االجتماعية
واإلنسانية؟ وكيف نستطيع تطويرها وزيادة تأثيرها؟
ِّ
ج  :ما تشكله -أو ما تحتله -الثقافة في حياتنا االجتماعية
ضئيل كونها تعني شمول المعرفة والعلم والخبرات والتجارب
ُّ
فيتم
وأنماط التفكير وغير ذلك .وأما تطوير حضورها وفاعليتها
حسب تجربتي المباشرة من خالل األنشطة األدبية والفنية والفكرية
والرياضية المتنوعة والشاملة ،خاصة األنشطة الموجهة لألطفال
والفتيان والشباب ،من دون أن ننسى الشرائح األخرى من المجتمع
وتخصيصها ببرامج ومشاريع ثقافية تنسجم مع طبيعة أعمالها
وأوقات فراغها .ولقد كان لنا في حمص تجارب من هذا النوع مع
األطفال والفتيان والشباب من خالل الطالئع واتحاد الكتاب العرب
والمركز الثقافي.
س  : 7لماذا هناك انفصام بين ما نكتبه وبين الواقع الذي
نعيشه من وجهة نظر األستاذ بري العواني؟
ّ
نتخيل ،رغم أننا
ج  :الواقع أكثر رحابة وتنوعًا وتعقيدًا مما
نشاهد هذا الواقع بسيطًا ومتدفقًا .ونحن أيضًا ال نرى ترابطاته
بالتأمل .وألننا ال نتقن مهارة ّ
ّ
التأمل
وتناقضاته وجدل عالقاته إال
والتفسير والتأويل ،فإننا نجد أنفسنا بعيدين عن الواقع ،أو نقوم
نحن بتسطيحه وتعويمه .وأما ما نكتبه فهو في أغلبه محض ّ
تخيل،
أو ّ
توهم .مع ذلك ال ّبد من الكتابة زمانًا ومكانًا ،ألنها تسهم في
ْ
َّ
المتخيل .إذن ليست
ربطنا بواقعنا بشكل ما من األشكال َ ،وبالواقع
المشكلة في الواقع ،وال في الكتابة ق ْد َر ما هي مشكلة تكمن فينا
نحن الذين ال ندرك هذا الواقع وال نعيه بكل تعقيداته!
س  : 8هل استطاع النقد ْ
أن يواكب اإلبداع؟ وما هي الثغرات
بينهما من وجهة نظر كاتب وناقد ومخرج مسرحي؟
ج:لم يكن النقد على مدى تاريخه مواكبًا لإلبداع في الزمان
والمكان ،بوصف اإلبداع أسبق دائمًا في الحضور والتداول االجتماعي.

وربما كانت الثغرة الرئيسة بينهما َهو ّأن اإلبداع رؤية متقدمة
للواقع ،وهي رؤية نقدية في عمومها ق ْدر ما هي رؤية جماليةّ ،
وأن
النقد رؤية لهذا اإلبداع وليس للواقع .إنها ثغرة -فجوة -كبيرة .لكنّ
ذلك ال يعني ّأن النقد مجرد تابع والحق وقاصر ،ألنه إبداع نظري
وتطبيقي على إبداع ،مما يمنحه مصداقيته ومشروعيته وواقعيته؛
بل ّإن كثيرًا من النقد النظري والتطبيقي قد فاق اإلبداع األدبي.
نقد كشف وفسر لنا أسرار إبداعات كانت
ولهذا قرأنا كثيرًا عن ٍ
منسية ألسباب ما ،فجعلها في متناول البشرية؛ بل ّإن كثيرًا من
النقد نقل إبداعات إلى مصاف العالمية .ولهذا أرى ّأن الثغرة بين
النقد واإلبداع مجرد مسافة زمنية قصيرة ال بد منها ،وإال ما تراكمت
خبراتنا وال تكاملت معارفنا وتجاربنا اإلبداعية.
غير ّأن ما هو عيب في النقد -كما في اإلبداع األدبي والفني-
ّأن كثيرًا ممن يمارسونه من خالل الصحافة اليومية ذات الطابع
االستهالكي ال عالقة لهم بالنقد أو اإلبداع ،مما يجعل اإلبداع نفسه
سلعة تضج بالمديح أو الهجاء.
ولعل المسرح أسوأ أنواع اإلبداع من حيث عالقته بالنقد ،خاصة
وألن المسرح ّ
في وطننا العربي ،حيث المتخصصون قلةّ .
فن بصري
ّ
ً
ومركب ثالثًا ،وبيئي رابعًاّ ،
فإن عالماته وإشاراته
أوال ،وشامل ثانيًا،
تنغلق مدلوالتها على غير المختصين والمهتمين والمجتهدين
من المسرحيين والنقاد .ولهذا تبدو الفجوة كبيرة بين العرض
المسرحي والنقد المسرحي ،كما تبدو الفجوة عميقة بين النص
المسرحي والنقد األدبي.
س  :9حصل األستاذ محمد بري العواني على جوائز عديدة،
فهل شكلت حافزًا معنويًا ،أم فيها ما فيها؟ وكيف ينظر إلى
الجوائز السورية والعربية؟ َ
ج:للجوائز قيمة معنوية ق ْدر ما لها من قيمة مادية .ومن الضروري
ّ
ّ
ْأن تشكل هذه الجوائز حافزًا للمبدعين على الكتابة .وال شك في
ّ
أنها– من جانب آخر -تشكل حافزًا على الكتابة وعلى تجويدها
ّ
كفعل إبداعي .وال شك أيضًا في أنها -من جانب آخر -تشكل إحباطًا
للمبدع إذا نظر إلى الجائزة بوصفها منتهى االكتمال واإلنجاز .فأنا
ّ
أعرف كثيرين وقعوا في فخ الجائزة فتراجعوا اجتماعيًا وإبداعيًا.
وأعرف كثيرين تقدموا وحققوا إبداعات الفتة للنظر!
أما ْأن نغمز بجائزة ما فأمر محفوف بالمخاطر الكثيرة التي
تدخل في باب المؤامرة واالمتثال ألديولوجية معينة ،فربما كان
األمر غير ذلك .وما بالنا نعير هذه القضية اهتمامنا ما دامت الجائزة

بشكل َعام ال تفرض شروطًا فكرية أو فلسفية أو سياسية على
المبدع ،ق ْدر ما تفرض عليه قضية اللغة العربية الفصيحة والجنس
ّ
الفني؟! ّ
األكثر أهمية هو ّأن من لم يفز بجائزة ما ال يعني أنه
لكن
َ
ّ
ْ
غير مبدع بإطالق ،قدر ما أن هناك من هو أفضل إبداعًا ،سواء أكانت
ّ
سورية أم عربية .مع ذلك ال بد من محفزات لإلبداع الشاب.
الجوائز ّ
وهذا يتمثل في إشاعة المسابقات اإلبداعية المتنوعة ،مع الحرص
على تسمية خبراء مشهود لهم في الجنس األدبي والفني المتقدم
ٍّ
للمسابقة والجائزة .وعلى هذا فإنني أستبعد أي شك بأي جائزة
سورية أو عربية على األقل!!
محمد ّبري العواني
حمص 1948
إجازة في اللغة العربية
عضو جمعية أدب األطفال
عضو نقابة الفنانين
صدر له مجموعة مسرحيات لألطفال فيها
قمران = الجائزة الثانية في الشارقة 1998 – 1997
سيف الحرية – نبوخذ نصر – الجائزة األولى وزارة الثقافة
2002
شموس ال تغيب
التنين
كتاب ( القوس والوتر ) دراسة في العالقات المشتركة بين
الشعر والموسيقا
كتاب أبو خليل القباني – ريادة التجاوز
سيصدر له :
كتاب عصفور الرمان -مراد السباعي
كتاب المغامرة المستمرة – فرحان بلبل مخرجًا
ومسرحيات لألطفال والناشئة
كتب العديد من الدراسات النقدية من شعر األطفال
وقصصهم ،وعن المسرحيات والعروض المسرحية
شارك مخرجًا في مهرجانات عربية (مصر -البحرين –
الفجيرة ُ -عمان)..
ُ
همات أخرى في الموسيقا العربية ،وموسيقا األطفال

الترجمة والقصة القصيرة /تتمة/
ناحية ،وعن امتالك الواقع الجمالي من ناحية ثانية .وفي خضم وفكرية واقتصادية ببعديها الزماني والمكاني؛ أي نتاج الواقع
تلك المعطيات برز الخالف األزلي األبدي بين السياسي وبين الراهن ال��ذي يشكل حصيلة الماضي ويؤسس للمستقبل..
األديب حول فهم الضرورة وكيفية التعبير عنها ،وتجلى التباين وبالتالي يكون البعد الزماني هو تاريخ اإلنسانية في تطورها
العام ،وضمن هذا التاريخ يتحرك تاريخ األديب المبدع ،ويتشكل
صارخًا بين مقولتين:
تاريخ إبداعه الذاتي ،أما البعد المكاني فهو كوكب األرض ..وإذا
أولهما :مقولة الفن للفن.
كان باإلمكان ترسيم الحدود السياسية والجغرافية والطبيعية
وثانيهما :مقولة الفن للناس.
وفي الوقت ذاته انحسرت سلطات رجال الدين ،خاصة في بين الدول ،فليس باإلمكان ترسيم حدود تفصل بين األدباء أينما
ميدان الفنون والتأثير واإلعالم واإلعالن ..وظهرت الدوريات بأعداد كانت مواقعهم المكانية ،لكن الحدود بين األدباء تنشأ عبر ما
كبيرة ممثلة لهيئات ومنظومات ومؤسسات اقتصادية واجتماعية يقدمون من رؤى خالل رحالتهم األدبية.
كان إدغار آلن بو أول من قدم مقاربة عن القصة القصيرة؛ إذ
وسياسية  ،وتنافست فيما بينها بحثًا عن ال��رواج ،وسعيًا خلف
استقطاب القراء ،والتقت إرادة السياسيين واالقتصاديين عند قال« :القصة مقطوعة أدبية نثرية تركز على حادثة واحدة يتمحور
نقطة محددة هي كسب األنصار والمؤيدين في صفوف األدباء التأثير الكلي فيها حول الموضوع الرئيس» .لكن هذه المقاربة ال
والمثقفين في محاولة إلمالء الفراغ الناجم عن انحسار سلطات تحدد هذا الجنس األدبي؛ بل تفتح الباب رحبًا أمام العديد من
رجال الدين وأدوارهم ..وعبر ذلك الصراع والعالقات ولد فن القصة التفسيرات والتأويالت؛ ألن فن القصة القصيرة برز معلنًا عن
ً
القصيرة في ثالثينيات القرن التاسع عشر ،وقدم نفسه بديال ذاته بأنه الجنس األدبي المرن والحساس والقادر على استيعاب
للشعر .لكن األدباء انطلقوا من منطلق محورية الفرد .وما دام لكل مواضيع ال حصر لها.
وإذا كان األمريكي بو رائد القصة القصيرة األمريكية ـ إن لم
فرد في المجتمع البرجوازي حياته الخاصة ورؤيته الذاتية ،فلماذا
نقل العالمية ـ فإن الروسي غوغول كان المؤثر الثاني في هذا
ال يكون لكل فرد قصته القصيرة الخاصة؟
واإلنسان الذي تتجسد فيه اإلنسانية ،هو نتاج بيئة اجتماعية الفن ،وقد تركت قصته القصيرة «المعطف» أكبر األثر لدى األدباء
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

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

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

E-mail : aru@tarassul.sy

الذين عاصروه وأعقبوه ،وقد قال مكسيم غوركي مرة« :تخرجنا كلنا
من تحت معطف غوغول» .وبين الرائدين برزت أسماء أمثال :والتر
سكوت وواشنطن أرفينغ وهوفمان وهاوثرون ..وأعقبتهم أسماء
مثل :تورجينيف وتشيخوف وتلوستوي وميرمي وموباسان.
ال تتباين ترجمة األجناس األدبية كثيرًا ،فثمة قواسم مشتركة
عديدة ،كما أن هناك عوامل افتراق .فاألدب بعامة يقوم على
مقوم اثنين هما الواقع والخيال ،وإذا كانت ترجمة الوقائع يسيرة
بحكم وضوحها ،فإن ترجمة مقوم الخيال عسيرة؛ ألنها معنية
في تحديد آفاق الرؤى التي يضمنها األديب في قصته القصيرة،
للتدليل على معطيات تعتمل في خياله حيال التطورات التي
ً
ينشدها من خالل ما تقدمه شخصيات قصته راهنًا ومستقبال.
وليس من ريب أن القصة القصيرة تتطلب حرفية ومهارة
وبراعة في السرد والحوار والحادثة بحيثي تتضافر معًا لتقديم
نص شيق ،وكذلك فإن الترجمة تتطلب قدرات بارعة في انتقاء
المفردات والتعابير ،بحيث يضاهي ّ
النص المترجم النص المبدع،
والبد من القول إن عملية فهم المفردات ألسنيًا أو لغويًا تتطلب
بلوغ ذروة تتحقق عندها عملية دقيقة ،ألن الترجمة ليست مجرد
عملية نقل فقط؛ بل عملية رؤيوية ال تقل أهمية عن رؤية المبدع
األول.

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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سلطان األطرش في كتاب جديد
لجمال حسن أبو جهجاه

غ�سان كامل ونو�س

واليسار العالمي أيضًا!

أصدر الباحث جمال حسن أبو جهجاه كتابه الجديد «سلطان
األطرش :باعث الفكر الثوري والشعور القومي».
يتناول الكتاب أسباب غياب الفكر العربي وعمد االستبداد
إلى طمسه ،كما تناول حياة المناضل الكبير سلطان األطرش
والشعارات التي طرحها وموقفه من العروبة وجمعه لألحرار
العرب في جبل العرب وبعثه للشعور القومي العربي والفكر
العربي التحرري .كما سلط الكتاب الضوء على موقف سلطان
األطرش من الدين والسياسة موضحًا صورة المناضل الكبير في
ظل االستقالل وفي ظل الحركة التصحيحية.
دراسة توثيقية سعت قدر اإلمكان إلى أن تكون شاملة
صادقة تاريخيًا ،تقع في  160صفحة من القطع الكبير وغالفها
لعبد العزيز محمد.

فوز الصيني مو يان بجائزة نوبل لآلداب لعام 2012
أع��ل��ن��ت األك��ادي��م��ي��ة
السويدية في 2012/10/11
فوز الصيني مو يان بجائزة
نوبل لآلداب للعام .2012
ُيذكر أن مو ي��ان أديب
ي��دم��ج القصص الشعبية
بالتاريخ والحاضر بواقعية
تمتزج بالخيال ،وق��د أق��ام
من خالل الجمع بين الخيال
والواقع وبين البعد التاريخي
واالجتماعي عالما يذكر من
خالل تعقيداته بعوالم كتاب
مثل وليام فولكنير وغابريال
غارسيا ماركيز مع ج��ذور ضاربة في األدب الصيني
القديم وتقليد القصة الشعبية.
ُ ّ
ّ
يعد مو يان من أبرز الكتاب الصينيين؛ فقد حققت
رواياته نجاحًا كبيرًا باللغة الصينية وبكل اللغات التي
ترجمت لها ،وأصدر إلى جانب الروايات عددًا كبيرًا من
الكتب في فن األقصوصة ومحاوالت أدبية في مواضيع
مختلفة ،ومن أعماله فينغرو فيتون  996وهي ملحمة
تاريخية تصف الصين في القرن العشرين انطالقًا من

احتجاب
تحتجب األس��ب��وع األدب��ي
ع��ن ال���ص���دور ص��ب��اح السبت
 2012/11/3بمناسبة حلول عيد
األضحى المبارك.
وكل عام وأنت بخير

قصة عائلة ،وصدر له مؤخرًا
كتاب «قانون الكارما القاسي»
ّ
ويتحدث
باللغة الفرنسية،
ف��ي��ه ع��ن ص��ي��ن م���او وف��ت��رة
اإلصالح الزراعي.
وقد أثار مو يان التساؤالت
ح��ول اختيار لجنة نوبل له،
ليصبح ب��ذل��ك ث��ان��ي كاتب
صيني يحصل على جائزة نوبل
في ال��ت��اري��خ .وكانت جائزة
نوبل لآلداب في عام  2000من
نصيب الكاتب الصيني غاو
سينجيان ،في حين فاز بالجائزة
العام الماضي الشاعر السويدي توماس ترانسترومر.
ّ
تضمنت قائمة المتنافسين على الجائزة
وكانت قد
لعام  :2012الروائي الياباني هاروكي موراكامي ،والكاتب
والمغني األمريكي بوب ديالن ،والكاتب الصيني مو يان،
والروائي األمريكي توماس بينشون ،والشاعر الكوري
ّ
الجنوبي كو أون ،وكال من الكتاب األمريكيين :فيليب
روث ،ودون دوليلو ،وجويس ك��ارول أوت��س ،وكورماك
ماكارثي.

عصفور الرمان «مراد السباعي» وتجربة
اإلبداع المسرحي والقصصي
دراسة جديدة صادرة عن اتحاد الكتاب العرب للباحث محمد بري العواني
تناولت تجربة مراد السباعي الذي كان عصفورًا حرًا على ال��دوامّ ،
يغرد
ً
بمسرحه أوال ،وبقصصه ثانيًا ضمن مجتمع منغلق على نفسه .وهذا يعني
أن السباعي كان بفعله اإلبداعي فوق ذلك الواقع ألنه غير ممتثل لتقاليده
وعاداته وثقافته .بل إنه كان مناوئًا لهذه الثقافة ،ومعاديًا لتجلياتها .ولهذا
كان متمردًا على الواقع الراهن ،رافضًا له ،وهاجيًا إياه ،األمر الذي سمح له
بأن يقتحم موضوعات مسرحية لها مساس مباشر بتلك الحياة وما يجب أن
تكون عليه الحياة االجتماعية.

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

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

لي�س �آخراً

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

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

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

«كان ماركس يعتقد بأن النضال السياسي ضد القهر سوف يؤدي
إلى تراجع الظالمية الدينية .لكن ها نحن نشهد منذ عشرين سنة ،حركة
معاكسة :فكلما فقد اليسار شيئًا من أرضه ،ازدادت الظالمية قوة ،وليس
ذلك في العالم اإلسالمي فقط .ويعود هذا قي قسم كبير منه إلى أنه أصبح
الوسيلة الوحيدة لالحتجاج الممكن ضد ذلك «الوادي من الدموع» الذي آلت
إليه األرض» .جاك بريكمون في «االمبريالية بقناع إنساني» ص– 206اتحاد
الكتاب العرب_ 2009م ترجمة عبود كاسوحة.
ليس اليسار العالمي واح��دًا؛ لم يكن كذلك؛ حتى في ذروة الحالة
السوفييتية ،وبين أقطاب متقاربين؛ وكان هناك التباس -وما يزال -في
التسمية أو المصطلح -اليسار -؛ فليس كل يسار يناضل ضد القهر ،أو يكون
مع حقوق الشعوب المظلومة بإطالق؛ فاالشتراكية الدولية كانت تضم
ً
ً
فصيال من الكيان الصهيوني ،وهذا يكفي دليال؛ ناهيك عما يعرف من أن
ّ
ّ
األشد فتكًا بالفلسطينيين،
الحكومة التي كان يشكلها ذاك الفصيل كانت
(تكسير العظام)! كما ّ
تضم تلك االشتراكية الدولية فصائل عربية بزعامات
ّ
طائفية إقطاعية ،وأحزابًا من اليسار األوروبي ،الذي لم تكن حكوماته أقل
دعمًا للكيان الغاصب في فلسطين ،من اليمين المعروف تاريخيًا بذلك
الدعم .وبالتالي فإن هذا اليسار الباقي ،بعد انهيار منظومة المعسكر
االشتراكي ،ال ّ
يتورع عن دعم الواليات المتحدة متزعمة االمبريالية العالمية
في محاولة فرض هيمنتها بالقوة الناعمة أو الوحشية في ّ
أي مكان من
العالم ،ترى أن ذلك يخدم مصالحها ،حتى لو ّأدى ذلك إلى مئات آالف
ّ
الضحايا ،بحجة التدخل اإلنساني؛ وهي مفارقة غريبة فاقعة:
«حين بدأت حرب كوسوفو ،وجدتني في عزلة تامة .كان ما يزال في
صفوف اليمين بعض السياسيين الواقعيين الذين ما كانوا يستوعبون
َلم كان على فرنسا أن تشن الحرب على صربيا ،ال سيما إرض��اء اللمانيا
والواليات المتحدة .أما في صفوف اليسار فإن مفهوم الحرب ذات الصبغة
اإلنسانية كان عمليًا يحظى باإلجماع ،حتى داخل التنظيمات التي حافظت
على شعارات ثورية من التروتسكيين والشيوعيين والفوضويين ،وهي
التنظيمات التي تحاشيت على الدوام االنتماء إليها شخصيًا» .المرجع ذاته
ص16
وليس هذا فحسب؛ بل إن الكثير من القوى اليسارية العالمية وبعض
ّ
التدخل؛ بل ّ
تسوق له ،وتشرعه،
العربية والمحلية ،ال تكتفي بتأييد مثل ذلك
وتلوم القوى الغربية على تقاعسها في ذلك ،إن تلكأت أو أجرت حساباتها
التي ال تتعلق بهذه القوى أو سواها؛ بل بما يحقق غاياتها القاتمة وأهداف
حلفائها والجدوى التي لها معاييرها الخاصة.
«إن اليسار الذي ينشد المصداقية يؤدي دورًا عظيمًا في شرعنة
هذه المسيرة ،ألنه هو الذي يركز النقاش بصورة عامة ،على النمط األول
من المسائل (جدوى المسائل) ويهمش النمط الثاني (طبيعة األهداف
وشرعيتها) .اآللية األخرى التي يستخدمها اليسار المحترم ،هي التنديد
المنهجي بأنظمة التلقين «االستبدادية» »..الكتاب السابق ص36
ّ
واألنكى من كل ذلك أن أصحاب اليمين واليسار يتبارون في دعم
القوى الظالمية باإلعالم والمال والدعم الديبلوماسي في المنظمات الدولية،
بوصفها حركات تنشد الخالص من االستبداد ،وتهدف إلى التحرر والعدالة
والديمقراطية! في حين أن منطق هذه الجماعات إقصائي ،وتفكيرها
وأدواتها وممارساتها وتاريخها وحاضرها ..كل ذلك مناقض تمامًا لهذه
ّ
الشعارات؛ إضافة إلى أن متبنيها وداعميها بالمال والسالح وسواهما،
بعيدون كل البعد عن ذلك!
وفي الوقت ال��ذي ّ
تدعي هذه الجهات العالمية القادرة محاربتها
ّ
ً
لإلرهاب ،ورفضها لألحادية ،وتنكرها للعنف المسلح ،وتهاجم دوال،
وتحاصر أخرى ،وتحظر مؤسسات ومقاومات وأحزابًا وتدعو إلى تجفيف
ّ
مواردها وقطع (الهواء) عنها ..بهذه الدعاوى؛ ها هي تغض الطرف عن
ّ
جرائم العصابات المسلحة والقوى التكفيرية بحق أبناء الشعب في سورية،
ّ
وتسوقها
وتخريبها للممتلكات العامة والخاصة؛ بل تحميها وتدعمها
َ
بدائل (حضارية!) من أجل ّ
تبعية لها واستسالم ،وتسليم بعدوانية الكيان
ّ
وتسيده مقدرات المنطقة ومصائر شعوبها ومستقبلها.
الصهيوني
إنه الفجور العالمي ،والتزوير المفضوح ،والتضليل السافر ،والنفاق
الماكر ...وما يؤلم أكثر أن بعضه يأتي من أصحاب رؤى يسارية ،ومشاريع
إنسانية ،وشعارات سيادية!!
***
gassan.k.w@mail.sy

