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من الملف األسود
مذكرات مستر همفر
عبد الفتاح قلعه جي

ربما تطورت أنظمة االستخبارات لألنظمة
االستعمارية مع تطور التقنيات المعلوماتية
اليوم ،لكن المبدأ واأله��داف لهذه األنظمة
لم تتغير ،بل إن المستهدف ما يزال نفسه،
ً
وهو العرب واإلسالم أوال ،ومناطق أخرى من
العالم تعد استراتيجية بالنسبة إلى مصالح
الطاغوت الشرانية.
وإذا كان الخطاب القديم لهذه األنظمة
يغلف أهدافه التوسعية والتآمرية باسم
نشر المدنية والحضارة ،فخطاب اليوم يغلف
أهدافه باسم نشر الديموقراطية والسالم
ومحاربة اإلرهاب.
وإذا ك��ان الخطاب المعاصر للطاغوت
قد تناولته بالفضح والنقد والتحليل آالف
المقاالت وال��دراس��ات ،فإننا وللمقارنة؛ بل
وللتأكيد على أن المعركة ما زالت مستمرة،
والمستهدف ال يزال هو نفسه ،فإننا سنورد
مقاطع من مذكرات مستر همفر الجاسوس
البريطاني في البالد العربية واإلسالمية.
يقول:
«خصصت وزارة المستعمرات لكل قسم
من ه��ذه أقسام ه��ذه البالد لجانًا من أجل
دراسة هذه المهمة (يقصد فرض السيطرة
وتوسيعها على المستعمرات) ،وعهد إلي
بمهمة شركة الهند الشرقية التي كانت
مهمتها في الظاهر تجارية بحتة ،وفي
الباطن تعزيز سبل السيطرة على الهند
والطرق الموصلة إليها».
ويبين ب��أن حكومته كانت واثقة من
الهند لتعدد قومياتها وأديانها ولغاتها،
وواثقة أيضًا من الصين ،حيث إن البوذية
والكونفوشيوسية تهتمان بالجانب الروحي،
ومن المستبعد أن تعمال على إثارة المشاعر
الوطنية ،يقول« :ولذا كنا نضع الخطط الطويلة
األمد ألجل سيطرة التفرقة والجهل والفقر
وأحيانًا المرض على هذه البالد ،وكنا ال نجد
صعوبة في تغطية نوايانا هذه بغطاء براق
في ظاهره .لكن الذي يقلق بالنا هي الدول
اإلسالمية ،فإنا وإن كنا قد عقدنا مع الرجل
المريض (الدولة العثمانية) معاهدات عدة
كانت كلها في صالحنا .وكانت تقديرات خبرة
وزارة المستعمرات أن الرجل يلفظ أنفاسه
األخيرة في أقل من قرن ،وكذلك عقدنا مع
حكومة الفرس سرًا معاهدات عدة ،وكنا قد
زرعنا الجواسيس والعمالء في هذين البلدين،
وك��ان��ت ال��رش��وة وف��س��اد اإلدارة وانشغال
ملوكها بالنساء الحسناوات قد نخرت هذين
البلدين؛ إال أننا لم نكن نثق بالنتائج وذلك
ألسباب عدة .ويعدد هذه األسباب وهي1 :
ـ قوة اإلسالم في نفوس أبنائه 2 .ـ اإلسالم
دين حياة وعزة ،ولم يكن بإمكاننا أن نزيف
تاريخ اإلسالم 3 .ـ لم نكن نأمن تحرك الوعي
في نفوس العثمانيين وحكام الفرس بما
يوجب فشل خططنا 4 .ـ القلق من علماء
األزهر والعراق وفارس ،فقد كانوا سدًا أمام
اآلمال البريطانية ،ألنهم جعلوا الجنة نصب
أعينهم ،وال يتنازلون قيد شعرة عن مبادئهم،
والشعب يتبعهم ،والسلطان يخافهم».
ك��ان على همفر أن يتعلم التركية
والعربية والفارسية ثم يتجه إلى األستانة،
وهناك سمى نفسه محمدًا ،وراح يتردد على
المسجد مدعيًا أن��ه مسلم وغريب وطالب

علم وكسب ،فرحب به اإلم��ام ،وقدم له كل
معونة .يقول همفر« :المسلمون عندهم
تسامح ورحابة صدر وحسن ظن كما علمهم
نبيهم .وقد راقني النظام والنظافة والطاعة
التي وجدتها عندهم ،وقلت في نفسي:
لماذا نحارب نحن هؤالء البشر!! ولماذا نعمل
على تمزيقهم وسلب نعمتهم؟ هل أوصانا
المسيح بذلك؟ لكني رجعت فورًا وتحررت من
هذا التكفير الشيطاني (..هكذا!) وجددت
العزم على أن أشرب آخر الكأس (أي االستمرار
في المهمة)».
كان همفر يقدم تقريرًا شهريًا لوزارته،
ً
ويتلقى التعليمات أوال بأول .وبعد سنتين
انتهت مهمته في استانبول ،وكلفته وزارة
المستعمرات بالمهمة التالية في العراق،
وقال له السكرتير:
«إن مهمتك يا همفر أمران1 :ـ أن تجد
نقطة الضعف لدى المسلمين ،التي نتمكن
بها أن ندخل في جسمهم ونبدد أوصالهم2 ،
ـ إذا وجدت هذه النقطة فأنت المباشر لهذا
األمر».
في البصرة ادعى أنه تركي أزربيجاني،
وتابع مهمته ،ثم صدرت له األوامر باالتجاه
إلى كربالء والنجف .وقد حقق في هذه السفرة
نجاحًا كبيرًا ،استحق عليه وسام الوزارة ،وصار
ً
مؤهال ليطلع على سرين تحرص الوزارة على
إخفائهما ،وال يطلع عليهما إال من وصل في
العمل والنجاح في مهماته االستخبارية
والتآمرية مرتبة همفر.
السر األول :أطلعه سكرتير ال��وزارة على
نظام البدائل؛ حيث أدخله على مجمع فيه
أشخاص بمثابة بدائل لشخصيات مؤثرة في
الشرق ،يزودون بجميع المعلومات الواردة من
المستعمرات والخاصة بكل شخصية ،فهم
يفكرون بطريقة تشبه تفكير األصالء ،وهكذا
يطرحون عليهم األسئلة التي يريدون اإلجابة
عليها.
السر الثاني :أطلعه على كتاب ،وأمره أن
يقرأه من الجلد إلى الجلد ،وفيه تبيان لنقاط
القوة والضعف لدى المسلمين ،وكل ذلك
باستدالالت قرآنية وحديثية ،والكتاب يأمر
بهدم نقاط القوة وتعميق نقاط الضعف،
ومن ذلك زرع الخالف والجهل والحفاظ على
حالة الالوعي ،وتقوية ديكتاتورية الحكام،
ونشر مذهب القدرية ،والفوضى وتدهور
االقتصاد ،ووج��وب إحياء النعرات القومية
واإلقليمية والطائفية واللغوية واللونية،
وإشاعة الخمر والقمار والبغاء ،وأوصى الكتاب
بلزوم التعاون الوثيق مع اليهود وغيرهم من
الحاقدين واألعداء لتحقيق هذه المآرب.
لم تختلف األه��داف وال النهج اليوم،
مع أطروحات العولمة األحادية الطاغوتية،
ولم يختلف نظام البدائل كثيرًا وإنما ازداد
مسحًا استخباريًا وش��راس��ة مع التقنيات
المعلوماتية الجديدة السابرة لنقاط الضعف
والقوة ،والتي تجيد طبخ األحداث والرجال،
لكن شيئًا واح��دًا ال تستطيع أن تنال منه
هذه األنظمة العالمية ،أال وهو إرادة الشعوب
وإيمانها .ولدينا شواهد عديدة من التاريخ،
أل��م تغرب الشمس عن تلك االمبراطورية
التي كانت تتباهى بأن الشمس ال تغرب عن
مستعمراتها؟

تناقض كيسينغر ما بين خرف وحسن استشراف
خري الدين عبد الرحمن

أث��ارت تصريحات أعلنها في
األسبوع الرابع من أيلول  2012هنري
كيسنغر ،وزير الخارجية األميركي
األسبق والمهندس الرئيس لزمن
الخنوع واالستسالم والردة العربية،
اهتمامًا واس��ع��ًا ،وه��ي تستحق
بعضه م��ن قبل ال��ع��رب ،وخاصة
منهم أحبة أمريكا وخدمها الحكام،
وم��ئ��ات ماليين ال��ع��رب الغافلين
أو المغيبين .ف��ق��د ق���ال هنري
كيسنجر،في حديث أجرته معه
صحيفة (ديلي سكيب) األمريكية
إن طبول الحرب تقرع اآلن بقوة في
الشرق األوس��ط ،وم��ن ال يسمعها
أصم ،ومن يتجاهلها غبي أو مغفل.
ومضى موضحًا أن إيران هي مسرح
الضربة األولى في الحرب العالمية
الثالثة ،والمسمار األخير في النعش
ال��ذي تجهزه ال��والي��ات المتحدة
وإسرائيل إليران وروسيا معًا ،بعدما
منحناهما فرصة للتعافي والخدر
بإحساس زائ��ف بالقوة ،سيكون
م��ي��دان ال��ح��رب ال��واس��ع ه��و باقي
ال��ش��رق األوس���ط ال��ذي سيتوجب
على إسرائيل احتالل نصفه وضمه
إليها ،كما سيتوجب عليها قتل
أكبر عدد ممكن من العرب ...على
إسرائيل أن تقاتل بكل ما لديها
من قوة وأسلحة لكي تبيد أكبر عدد
ممكن من العرب .وأضاف كيسنجر
ً
قائال “ :لقد أبلغنا الجيش األمريكي
أننا مضطرون الحتالل سبع دول في
الشرق األوس���طً ،
نظرا ألهميتها
االستراتيجية؛ ألنها تحتوي على
البترول وموارد اقتصادية أخرى...
وإذا سارت األمور كما يجب فسوف
يصبح نصف الشرق األوسط جزءًا
من إسرائيل « .لم يتردد كيسنغر
في فضح حقيقة أن هذه الحرب
هي حرب صليبية أخرى ،وقال« :لقد
تلقى شبابنا في أمريكا والغرب
تدريبًا قتاليًا جيدًا خ�لال العقد
الماضي في أفغانستان والعراق
واليمن ،وحين تصدر األوام��ر لهم
بالخروج مجددًا لقتال أصحاب اللحى
المجانين في الشوارع فسيطيعون
األوامر ويحولونهم إلى رماد!»..
مضى كيسنغر يؤكد أنه بعد
هذه الحرب – التي يرى كثيرون
أن شروطها ليست متوفرة بسبب
التردد األمريكي ،على الرغم من
اإللحاح اإلسرائيلي على شنها -
سوف تسقط روسيا وإيران والعرب
إل��ى األب��د .وعندما أوض��ح الهدف
النهائي لهذه الحرب ،جاء مطابقًا
تمامًا لما ح��ددت��ه ب��روت��وك��والت
(حكماء) صهيون التي تكاثر فينا
ً
من أنكروا وجودها أص�لا ،وسخروا
ممن حذروا أمتنا وسائر العالم منها.
قال كيسنغر « :سنبني بعد الحرب
مجتمعًا عالميًا جديدًا لن يكون إال
لقوة عظمى واحدة وحكومة واحدة
هي الحكومة العالمية المنشودة
ً
ً
« .وختم قائال « :لقد حلمت طويال
بهذه اللحظة التاريخية «!

لكن كيسنغر نفسه أث��ار في
األس��ب��وع نفسه استياء األوس��اط
اإلسرائيلية عندما قال حرفيًا في
مقابلة نشرتها صحيفة (نيويورك
بوست) يوم  « :2012/9/24لن تكون
هناك إسرائيل في غضون عشر
س��ن��واتyears, there 10 In .
.“ will be no more Israel
حاولت مساعدة كيسنغر تارا بتزبوه
التنصل من هذا النص بالذات ،لكن
المحررة سيندي آدامز أكدت دقته،
وجزمت أن كسينغر قاله لها.
تضاربت المواقف من التناقض
ال��ظ��اه��ري المتعلق بمستقبل
اسرائيل في تصريحي كيسنغر
المتزامنين :هل هو إف��راز لخرف
ال��رج��ل ال��ع��ج��وز ،كما استسهل
بعضهم التفسير؟ أم أن تأكيده
نهاية إسرائيل خالل عشر سنوات
ه��و ت��ل ّ��م��س ص��ائ��ب للمستقبل
القريب ،سبقه تأكيد قادة ومفكرين
وسياسيين اسرائيليين كثر بأن
كيانهم يسرع نحو نهايته بسبب
تفاعل عوامل فنائه الذاتية التي
راف��ق��ت صنعه ووالدت����ه ،وضمور
ح��اج��ة ال��م��ص��ال��ح ال��غ��رب��ي��ة إل��ى
دوره ،وتراجع أكثر األسباب التي
استدعت ف��رض إسرائيل كيانًا
عنصريًا عدوانيًا على أرض فلسطين
ي��ح��رس ق��ن��اة ال��س��وي��س وحقول
النفط ،ويمنع إعادة توحيد العرب
ونهضتهم؟! أم أن هذا التناقض
الظاهري بين التصريحين متعمد
بخبث كيسنغري لإليحاء بأن هيمنة
إسرائيل سوف تمتد من أفغانستان
إل��ى المغرب ،وبالتالي فهي لن
تكون موجودة بكيانها الراهن وإنما
مدمجة في كيان جديد هو الحكومة
العالمية (الصهيونية) للعالم ،كما
حاول بعض اإلسرائيليين تعزية
أنفسهم وتبديد هواجسهم؟ مع
ذل��ك ،ال سبيل إل��ى االستخفاف
بالهاجس المصيب ال��ذي ي��ؤرق
الصهاينة الذين يوقن معظمهم
ب���أن إق��ام��ة كيانهم ع��ل��ى أرض
فلسطين المغتصبة جريمة غير
قابلة لالستمرار ،ومقومات بقاء هذا
الكيان العنصري وحياته تضمر بما
ال يجدي معه دف��ق مالي خارجي
ودعم وحماية القوى الدولية التي
أقامته ،خاصة وأن دوره الوظيفي لم
يعد مربحًا لها؟
تولى كيسنغر في العام 1970
منصبه مستشارًا لألمن القومي في
إدارة الرئيس األمريكي ريتشارد
نيكسون ،ثم تولى وزارة الخارجية
مع هذا المنصب ،وشرحت مذكراته
المعنونة (أيام في البيت األبيض)
دوره في قيادة التعامل األمريكي
واإلسرائيلي مع اشتباكات أيلول
 1970ف��ي األردن وإخ���راج ق��وات
الثورة الفلسطينية منه ،ثم في
التحكم بحرب تشرين األول (أكتوبر)
 1973ومحاصرة التأثير السوفييتي
فيها .وقد نجح كيسنغر في إنقاذ

إسرائيل وترجيح كفتها بإقامة
جسر ج��وي أمريكي هائل ّ
عوض
خسائرها م��ن األسلحة ف��ي تلك
الحرب ،وبدفق ضخم من المعلومات
التجسسية التي جمعتها األقمار
الصناعية وال��وس��ائ��ل األرض��ي��ة
األمريكية .نجح كيسنغر أيضًا في
التأسيس الستسالم رسمي عربي
إلسرائيل ب��دأه الرئيس المصري
أن��ور ال��س��ادات ،وتكريس تنازل
رسمي عربي نهائي ع��ن معظم
أرض فلسطين وح��ق��وق شعبها
تحت ستار (تسوية سلمية) .كما
نجح كيسنغر في تفجير وإدارة
ح��رب تدمير لبنان للقضاء على
ال��ث��ورة الفلسطينية وق��درات��ه��ا
القتالية .وكرر كيسنغر القول مرارًا
إن��ه ّ
ح��دد ال��ه��دف االستراتيجي
األمريكي بتحرير النفط العربي
ً
أوال ،ثم ( تحرير) العرب أنفسهم
من فلسطين وقضيتها ،وضمان
تفوق إسرائيلي عسكري دائم على
كل العرب مجتمعين .كانت أداته
الرئيسة في هذا الصدد اإليغال
في تمزيق العرب وطنًا وأمة وقيمًا
وأهدافًا مشتركة ،وإذكاء صراعات
بينية مدمرة بين األنظمة الحاكمة
ألق��ط��اره��م؛ اب��ت��داء م��ن الصحراء
الغربية على المحيط األطلسي
ً
وص��وال إل��ى الخليج العربي ،ومن
ً
سورية والعراق ولبنان شماال إلى
السودان جنوبًا ،والسيطرة المباشرة
ً
على ثرواتهم ،وص��وال إل��ى إلغاء
االن��ت��م��اء العربي ذات��ه لتكريس
هيمنة إسرائيل على المنطقة.
ي��ال�لأس��ف ،مضت أنظمة وق��وى
عربية عديدة تنفذ بغباء وغفلة،
أو بانصياع ذليل ،خطط كيسنغر
وبرامجه وصهاينة آخرين!
م��ع ذل���ك ،إن��ن��ا ن��دخ��ل ال��ي��وم
عصرًا عربيًا مختلفًا تغرب فيه
فاعلية أوض��اع وق��وى وبنى عربية
متحكمة ،افتعلتها وأحكمت
صياغتها وتربيتها القوى الدولية
نفسها تلك التي صنعت ودعمت
الكيان الصهيوني ،بنى فرضتها
أجهزة تلك القوى الدولية على
أكثر األق��ط��ار العربية ليتكامل
دورها مع دوره .إنها مرحلة جديدة
مختلفة س���وف ت��ح��اول ال��ق��وى
الخارجية المهيمنة التعامل معها
بأساليب وأدوات تختلف عن تلك
التي اعتمدتها في مطلع القرن
العشرين .يعتمد مستقبل العرب
في هذه المرحلة الجديدة على مدى
تحكمهم بعناصر قوتهم وحسن
تحديد أهدافهم ،وانسجامها مع
القدرات المتاحة والكامنة القابلة
للتوظيف الفعال في خدمة تلك
األهداف ،واالختيار اليقظ لقيادات
مؤهلة إلحداث تغيير يخدم أهداف
األم��ة ،ال يرتهن ألعدائها ويوغل
في قمعها وتبديد قدراتها ومسخ
أهدافها والتفريط بحقوقها.
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االفتتاحية

بروتوكوالت «حكماء أم خبثاء؟ صهيون»

ح�سني جمعة

المواطنة مرة أخرى

هل قرئت؟
عبد الوهاب زيتون
أح�لام أو هذيان جادت بها
إنها ليست مجرد
ٍ
قرائحهم الخبيثة ..بل إنها بشكل أدق منهج عمل
سكبوه من لقاءاتهم في مؤتمراتهم على أقالمهم
في أوراقهم التي َّ
سموها هكذا( :بروتكوالت حكماء
دور فيها ،سوى أن العرب
صهيون) ،..وليس للعرب أي ٍ
يشكلون الدريئة األولى في مسلسل االستهداف..
لقد عرفها العالم ألول مرة باللغة الروسية نحو عام
1903م ،إثر قيام المؤرخ الروسي سيرغي نيلوف
بنشرها ،بعد ترجمة مخطوطاتها التي تسربت إليه
من سيدة يهودية فرنسية كانت قد شاركت في
المؤتمر الصهيوني األول عام 1897م في مدينة
َّ
بازل في سويسرا ..ثم توالت الهزات مع قيام األميرال
الروسي فيكتور سبيرو دورو فيتش ع��ام 1912
بنشر كتابه المعنون( :حكومة العالم الخفية) ..ومع
ترجمة هذه النصوص المثيرة إلى اللغات العالمية
كافة ..وقد تكون ترجمتها إلى اللغة العربية جاءت
ِّ
متأخرة إثر قيام الكيان الصهيوني في فلسطين
ع��ام 1948م ،..ع��رف العالم أن هناك اخطبوطًا
للشر بين رؤوس مثلث ِّ
وتحالفًا ِّ
الشر ،من حاخامات
اليهودية وأبالسة الصهيونية والماسونية .هذه
َّ
البروتوكوالت تقع في أكثر من مجلد ،وهي تشكل
دليل عمل لجميع الحكومات االمبريالية في العالم،
وبشكل أخص للمؤسسة االمبريالية األمريكية،
الصهيونية في كيانها الصهيوني سواء في أمريكا
أم في فلسطين المحتلة ..ومن يقرأ بعضًا من هذه
البروتوكوالت يشعر كأنها قد كتبت أو وضعت اليوم
أو باألمس القريب؛ ألن كل ما يجري على الساحة
الدولية وبشكل أخص على الساحة العربية من
هزات ،وأحداث يتطابق مع تلك النصوص أعاله ،التي
تم حبكها قبل أكثر من مائة عام!
ولألمانة نورد بعضًا منها ،وللقارئ الكريم أن
َّ
يتفحص ِّ
بحسه السليم بين هذه النصوص ،وبين
ُّ
َّ
األحداث ،والواقع ،واألزمات التي هزت وما تزال تهز
العرب ،والعالم من الجذور ..لقد جاء في البروتوكول
الرابع:
[إن المحافل الماسونية في العالم هي الواجهة
اإلنسانية ،وه��ي القناع ال��ذي يحجب أهدافنا
الحقيقية] وفي البروتوكول السادس:
[سنشرع في إقامة احتكارات مالية عظمى،
تستوعب الثروات المالية للغويم ـ أي غير ـ اليهود
ـ بشكل تزول فيه هذه الثروات تمامًا ،كما تزول فيه
حكوماتهم غداة األزمات السياسية التي نصنعها
في بالدهم].
وفي البروتوكول السابع نقرأ:
[علينا أن نخلق الهزات العنيفة لدى الغويم،
وإثارة األحقاد ،والفتن ،وصناعة الفوضى ،واألزمات،
والمؤامرات ،والحروب ،والحروب األهلية الطاحنة.]..
وفي البروتكول الثاني عشر نقرأ:
[الصحافة واإلعالم دعامتان كبيرتان .علينا أن
نمسك بهما بكل قوة ،كي نسيطر سيطرة كاملة
على الغويم].
وفي البروتوكول الثالث عشر نقرأ:
[ ..كي يبقى الغويم يجهلون حقيقة ما نريد،
فإننا سنعمل على صرف أذهانهم بأنه الجديد
المختار ،في عالم الموضة ،واألزي��اء ..واالبتكار ..مع
الغويم بالترف ،والفنون والمسابقات في
إشغال
َّ
الرقص ،والملذات مع اإلدم��ان على التبغ والخمور،
والقمار مع نشر اإللحاد واإلباحية وعبادة الجنس.]..
وفي البروتوكول الخامس عشر نقرأ[ :الحافز
األهم لدى الغويم في ولوج المحافل الماسونية هو
حب الشهرة ،والظهور ،والنجومية ،وتقلد المناصب..
وعلينا من تمكينهم في ذلك ،بغرض استخدامهم
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قد يتحرك الخطاب السياسي واالجتماعي والثقافي؛ بما فيه الخطاب الديني ـ
في الوقت المناسب لصناعة الثورات ،واالنقالبات
واالضطرابات الدموية في العالم كي نقيم حكومتنا
العالمية في بسط عرش مملكة سليمان على العالم
خالل مائة عام].
ترى هل سياسة [الفوضى الخالقة ..أم الهدامة]،
َّ
في أزماتها المتشظية التي تهز العرب والعالم
جاءت من فراغ؟؟ وإذا كانت الصهيونية تقوم على
جذب الشريحة المؤثرة واألوس��ع من اليهود في
العالم في المنظمة الصهيونية وتنظيمهاَّ ،
فإن
الماسونية تقوم أساسًا على اإليقاع بغير اليهود ـ
أمم
من مسلمين ومسيحيين وبوذيين ونحوهم من ٍ
َّ
شتى ـ واصطيادهم إلى الخاليا والمحافل الماسونية،
وتسخيرهم في خدمة الصهيونية والماسونية معًا
تحت شعارات إنسانية ،وعالمية َّبراقة في (الحرية،
واألخوة ،والمساواة).
وال��م��اس��ون��ي ه��و أخ للماسوني تحت مظلة
(األخوة) في الماسونية ..أي الماسوني في الكيان
الصهيوني أو في فرنسا أو بريطانيا أو روسيا ..هو أخ
بلد عربيَّ ،
للماسوني في ِّ
مما يجعل الماسون كافة
أي ٍ
جواسيس على أوطانهم لحساب الماسونية العليا
في مؤسستها الصهيونية ،وهذا هو أخطر ما في
الماسونية.
الماسونية تقوم على منهجية (العدمية) تحت
قبة (العالمية)( ..والعدمية) هي في ُّ
َّ
تحرر الماسوني
تمامًا من جميع ال��والءات ،واالنتماءات األخرى هي
في انسالخ الماسوني تمامًا عن محيطه االجتماعي
والوطني ،والقومي ،والديني ،واألس���روي ،..بل في
خروجه من جلده تمامًا كشرط أساس ليصل إلى
المواقع المتقدمة في الماسونية؛ حيث (القضايا،
والمناصب ،والمهام العالمية) ..لذلك فإن الماسونية
َّ
تقوم بشكل منهجي ومنظم في غرس سلوكية
اإلباحية ،وتحطيم الوالءات األسروية ..ومن ال وفاء
له لزوجته وأوالده ،فلن يكون له والء أو وفاء ألمته،
ووطنه .من هنا يجب أن ننظر إلى خطورة أندية (عبدة
َّ
الهدامة ،وأندية ،ومنتديات (الشذوذ
الشيطان)
الجنسي) ،تحت مظلة (المثلية الجنسية) ..وكلها من
إفرازات الماسونية الصهيونية الهدامة ومنتجاتها.
أما (العالمية) في الماسونية فهي فخ ،ومصيدة
لجذب (الغويم ـ من غير اليهود) إلى دهاليزها
السرية كي تبدو مرغوبة؛ بل مطلوبة لدى ضعاف
النفوس ممن اهتزت ضمائرهم ،وهم من الساقطين
أخالقيًاَّ ،
ممن يبحثون عن النجومية ،والشهرة ،وحب
الظهور في المواقع (العالمية) ،على حساب أوطانهم
وشعوبهم ،ويصبحون [جواسيس] بالمطلق لحساب
الماسونية الصهيونية في العالمية.
لقد أف��رزت الماسونية تحت قبة (العدمية
والعالمية) ،عملية (البيريسترويكا ـ أي إعادة البناء)
التي هدمت البناء تمامًا في االتحاد السوفيتي نهاية
العام 1991م؛ ثم أنتجت [النظام العالمي الجديد]
المتوحش في شخص الواليات المتحدة األمريكية
التي أغرقت العالم أجمع بالحروب ..وليس آخرًا في
ما أطلقوا عليه بـ (العولمة) ..و(العولمة) هي منتج
ماسوني صرف بامتياز ..وهي و(العدمية) سواء في
تحطيم هويات وتدميرها ،ووالءات األمم والشعوب
الوطنية ..وه��ي في تعميم سلوكية (شيلوك)
المرابي اليهودي ال��ذي يتحدد نجاحه بمقدار
االنحدار الالأخالقي الذي يلحقه باألمم والشعوب ،مع
ما في ذلك من صناعة وتسويق آفة الفساد ،وعولمة
(آلية الفساد) ،وتحطيم أخالقيات الشعوب ،لحساب
(شعب الله المختار) (حسب زعمهم ومزاعمهم
الحمقاء.

والسيما عند ضعاف النفوس ،وإبان األزمات الكبرى التي تمر بها األوطان ـ في إطار
االنتماء الطائفي أو المذهبي أو العرقي؛ والفئوي ...ويصبح سلطان الوالء األصغر
وعصبيته أقوى بكثير من قداسة الوالء األكبر في االنتماء إلى مجموع الوطن واألمة...
ولعل من العجب بمكان أن أصحاب هذا الخطاب يغلفونه بدعوات إنسانية
شتى؛ وإغراءات جاذبة تمتد تأثيراتها المتصاعدة إلى بعض النفوس لتنال منها
فتقع في وهادها المنحرفة والضالة المضلة...
ولذا علينا  -نحن المثقفين  -أن نتحرك في ضوء االنتماء الذي يجسده مفهوم
المواطنة بما يقوم عليه من مساواة وعدل وتحقيق للكرامة اإلنسانية ...وبوصفه
النهر الجامع لكل الفروع الصغيرة التي تنتهي إليه؛ وأن نعتمد الحجة والمنطق
والحقيقة في مواجهة التشوهات الفكرية والنفسية التي يحققها مثل ذلك
الخطاب.
ومن ثم فإذا كنا نحترم الوالء األصغر ألي شريحة من شرائح المجتمع؛ ونرفض
االعتداء عليه من أي طرف كان في الوقت فإننا نرفض أن تكون لغة أي منا قائمة
على العصبية والهوى واألفق الضيق لتفضيل شريحة على أخرى ...فنحن نؤمن بأن
أي والء إنما يعد جزءًا من التنوع الغني الذي تتميز به سورية َّ
وكون حضارتها التي
َّ
ّ
ً
وإخاء ومحبة وعيشًا مشتركًا ...وعلينا أن نعض عليه بالتواجد...
تغنت بها تسامحًا
فقدرنا أن نعيش جميعًا في وطن واحد أيًا كانت انتماءاتنا وعقائدنا ومذاهبنا
وأن نجعل المواطنة األصل الذي نتوحد من خالله وفي صميم بناء الدولة المدنية
ً
ـ فالمواطنة تدعونا مرة بعد مرة لكي نلتزم بها ال لنتذكرها ،وأن نؤديها فعال
ديمقراطيًا حيًا وصادقًا ال أن نتفاخر بها تفاخرًا أجوف...
فالقراءة الحقيقية والموضوعية والحيادية للمواطنة تشكل المشاعر والمعارف
التي تبنى عليه ماهية الشراكة الوطنية من دون أن يظلم أحد منا اآلخر أو يعتدي
عليه ،فكل حسب جهده وكفاءته وقدرته العلمية والمعرفية والذاتية...
وال مراء لدينا في أن األزمة السورية قد هتكت ستر المواطنة وبخاصة حين
تشعبت هذه األزمة في اتجاهاتها ومظالمها ،وطال أمدها حتى جاوزت عشرين
شهرًا وكادت تقتل األمل المتأصل في ذواتنا وقدرتنا وإيماننا بأن حجم المحبة
ً
والتسامح أكبر بكثير من حجم التباغض والكراهية والحقد .ولو افترضنا ـ جدال ـ
أن الصراع الدامي بين أبناء الوطن الواحد سيشتد الشتداء الغرائز التي تتحكم
برؤوس أمراء الحرب والفتنة فإننا نرى أن أي صراع ومن أي نوع كان ـ وكما أثبتت
تجارب األمم والشعوب ـ لم يستمر إلى ما ال نهاية ...فكل صراع توقف وفرضت
طاولة الحوار ذاتها على المتحاربين؛ وانتهوا إلى توافق ما ...ومن لم يفهم دروس
التاريخ فإنه خارج عن الطبيعة البشرية...
ولو افترضنا ـ كذلك ـ أن المعارضة السورية نجحت في استدراج التدخل الخارجي
ـ وبخاصة حلف الناتو الذي يتلهف بعض قادته إلى العودة إلى سورية والسيطرة
عليها ،وتقسيمها ـ فإننا نتساءل :هل ستبقى هناك سورية؟ ومن الرابح حينذاك
أيًا كان موقفه أو موقعه؟...وأيًا كان حجم األلم الذي نعيش فيه فنحن مؤمنون بأننا
سوف نتجاوز بأبناء شعبنا كل شكل من أشكال الفتنة القاتلة التي تؤججها عوامل
داخلية وخارجية عدة ،وتقودها الدوائر الصهيوـ أمريكية للنيل من بنية الدولة
السورية؛ وتاريخها الحضاري ...فهذه الدوائر وأدواتها مازالت تصر على تأجيج
ّ
فضائياتها ووسائل إعالمها ليقتل األخ أخاه؛ ما يجعل
نار الخالف والحقد؛ وتسخر
ّ
الجميع يحترقون بتلك النار المستعرة ...فهال رجعنا إلى ضمائرنا وحكمنا فيما
بيننا مبدأ المواطنة الذي ال يساويه مبدأ؟!!
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توهم المعرفة في غابة الفضاء
ّ
غالب خاليلي
مقاالت متعددة
في الثمانينيات من القرن الماضي ،قرأت
ٍ
بعنوان يشبه هذا العنوان :الغزو الفضائي ق��ادم ،فماذا نحن
ّ
فاعلون؟ وهل َح ّصنا أنفسنا تجاه اإلعالم المفتوح؟
ثم جاء الغزو المذكور ،وراح الناس (فقيرهم وغنيهم) في
بعض البلدان يبتدعون الطرق المستحيلة من أجل تركيب صحون
االستقبال شبه المقننةُ ،
وج ّ��ل ّ
همهم أن يسهروا على برامج ال
تتيحها محطاتهم المحلية ذات الطابع المحافظ ،خاصة تلك البرامج
الخليعة التي تتوق نفوس كثيرين إليها (ولك أن تتساءل لماذا؟)،
وكان من نتيجة ذلك أن الناس بدؤوا يسهرون الليل الطويل ،وال
يصحون إلى أعمالهم الحيوية إال متأخرين في النهار ،حتى ّ
بت
ترى مدنًا بأكملها ال تفتح محالتها قبل الحادية عشرة أو الثانية
عشرة ظهرًا .وحتى أولئك الذين اشتهروا ببكورهم في األسواق،
صاروا يستيقظون متأخرين .وقد رأيت أن مثل هذه الظاهرة كارثة
حقيقية ،ال بد أن نرى عقابيلها ذات يوم.
ثم ّ
(تطورت) األمور أكثر ،ولعلني ال أخطئ إن قلت إنها تقهقرت،
حينما بدأ البث الفضائي في معظم المحطات أربعًا وعشرين ساعة.
وتقهقر األمر أكثر ،حينما ّ
فرخت الفضائيات فضائيات أخرى،
وكأنها األرانب تتوالد أو بيض الدجاج يفقس ،حتى صار المرء يرى
ّ
ألف فضائية بل أكثر ،وصار يقضي ُجل وقته أمام التلفاز ،يرى ما
هب ّ
ّ
ودب من كل التفاصيل وحول أي شيء ،إال الشيء الحقيقي الذي
يمكن أن يفيده ويفيد أوالده .ومن ركام هائل دنيء من المحطات
ٌ
محطات قليلة اعتمدت اإلثارةّ ،
وادعت
الغريزية في معظمها ،برزت
ّ
ما لم يدعيه حتى األنبياء أو كبار المصلحين ،وراحت تشكل (وعيًا)
جديدًا عند الناس ،وال أبالغ إن قلت :إنها غدت وأمست ّ
تخرب وعيهم
ً
أو ّ
تجهلهم قدر ما تستطيع ،وتضيف إلى جهاالتهم جهال ،حينما
راحت ّ
تدس السم في ما يظنه الناس دسمًا ،وهم غافلون عن أن
الدسم ال يمكن أن ترضعه الفضائيات لنا ،إنما نستخلصه من بطون
أمهات الكتب ،تلك التي صارت نسيًا منسيًا ،مع تدني نسبة القراءة
في المجتمعات العربية إلى أدنى مستوياتها ،ومع تدني السوية
الثقافية ،ومن ثم تدني الوعي الثقافي والوطني.
وازداد التقهقر أكثر حينما ظهر الوحش الكاسر على الساحة
أال وهو الشابكة (اإلنترنت) .وإني ألجزم أن هذا الوحش ّ
غير شكل
العالم ،وقد يؤدي بكثير من أممه إلى التقهقر أو الفناء ،وذلك ألنه
ّ
واسطة مشبوهة جدًا ،من حيث إعطاء المعلومات وتلقيها ،ومن
ّ
التجسس المطلق على عباد الله أجمعين .نعم ،في الشابكة
حيث
ٌ
شبكات يعلم الله عددها ومدى دقتها ومدى دخولها في صلب
حياتنا ،حتى إنها فرقت بين المرء وخليله ،وبين الرجل وزوجته،

وأبعدت الطالب عن مدرسته ،والطفل عن أهله ،وكل هؤالء صاروا
مدمنين لهذا الوحش المفترس ،يجلسون في أحضانه ليأكلهم،
فيما يظنون أنه األم الرؤوم التي ترعاهم .نعم ،صار كثير من الناس
مدمنين حقيقيين ،يسهرون الليالي حتى الصباح ،وينظر بعضهم
المهووس إلى بريده اإللكتروني كل لحظة ،فصارت حياة بعض
الناس جحيمًا حتى في اإلجازات .واألسوأ من ذلك أن بعضهم حمل
حاسوبه معه ،هذا الذي تطور إلى جهاز صغير فيه هاتف وشابكة،
بحيث يكون على اتصال مع تلك الشابكة في كل األوقات ،يطلع
على ما تجود به الشبكات من مكارم ومعارف .وقد ذكرت األنباء
ً
أن البريطانيين مثال يقضون في المتوسط أكثر من سبع ساعات
من كل يوم في مشاهدة التلفزيون واإلبحار في الشابكة وتبادل
الرسائل االلكترونية.
أي مرض هذا؟ وأية عبودية هذه؟ وأي جهل هذا الذي نراه؟
وأسألك :هل انقطعت عنك الكهرباء ذات يوم؟ حدث ذلك
ً
ً
كثيرًا أو قليال ،ويقينًا أنك انزعجت انزعاجًا ال مثيل له ،خاصة إن
كنت تعيش في بلد ُ
عماده ّ
بلد عماده تخزين
مكيف الهواء ،أو في ٍ
بعض (المونة) في البرادات ،فإذا بمؤونتك تخرب مع تمادي انقطاع
الكهرباء.

وهل انقطعت عنك المياه ذات يوم؟ ال بد أن ذلك قد حدث ،وكم
ّ
شعرت بالقذارة وأنت تحت ِم َرش الماء الذي انقطع وجسمك مغطى
بالصابون .وكم من الناس ال يجدون ماء حتى للشرب ،ويكون الماء
مقننًا عندهم معظم الوقت.
َ
خبرت معنى انقطاع الماء أو الكهرباء ،فال بد أن
أما وأنك قد
ّ
أذكرك هنا بانقطاع خدمة الشابكة عنك ،أو بضياع هاتفك الخلوي،
أو بتوقف البث التلفزيوني .مؤكد أنك شعرت بالضياع الحقيقي،
ّ
وكأن الدنيا خربت ،مع أن الدنيا (قد تكون) بخير ،وكل شيء فيها
على ما يرام ،ولكنه إدمانك هو الذي قادك إلى هذا الشعور بالخسران
العظيم.
ويقيني أنك لن تشعر بأية خسارة لو ضاع منك كتاب ،أي كتاب،
إن كنت تعرف القراءة ،أو كنت تقتني كتبًا ،فمثل هذا الشعور
بالفقد المر ال يكون إال عند قلة قليلة من أفراد أمتنا المنكوبة ،بدأنا
نفقدهم الواحد تلو اآلخر.
أال يوحي كل ذلك أننا نعيش كارثة ثقافية أو حضارية؟
بلى .كل ذلك خبرناه حتى قبل عام  ،2011عام ما ُيسمونه
ً
(الربيع العربي) .أص�لا أي��ن هو الربيع (ال��ذي أطلقت تسميته
الفضائيات أيضًا) ونحن نعيش في خريف طويل منذ أمد بعيد،
ُ
أشرت إليه من مقدمات؟.
زاد من (خريفيته وخرافته وخرفانيته) ما
ً
لو كنا أمة تعقل (وتتوكل) لما وصلنا إلى هذا الحد من اإلسفاف
وتصديق كل الخرافات واألكاذيب التي يضج بها الفضاء والشابكة.
صرنا بالضبط مثل اإلنسان البدائي الذي يبهر بأي شيء ،ويقبل كل
السخافات والسحر الذي يقوم به المشعوذون (المرسلون من اآللهة
كما يتراءى لبعضهم) ،ألن العقل عندنا غائب أو مغيب في رحلة
طويلة ،وألن العلم (بكل فروعه الدينية والدنيوية) عندنا في سبات.
ولو تساءلنا عن السبب لعرفنا أنه الفراغ الواسع الذي نعيش
به ،وحينما جاء ما يمأل ذاك الفراغ وجدنا لقمة سائغة ليست بحاجة
إلى أي (مضغ).
ّ
وحتى ال يظن القارئ أنني أتحدث عن السياسة وحدها ،أخبره
أن يسأل ولدًا اليوم ،أي ولد ممن يمتلك أهلهم المال الكافي ،أن
يبحث له عن أي موضوع يريده ،فما هو فاعل؟ أياتي بكتاب ينظر
فيه أم يفتح حاسوبه ويبدأ في البحث في الويك بيديا وغوغل
ْ
وغيرها؟؟ واسأل أي امرئ اليوم إن كان يمتلك دفترًا يسجل فيه
أرقام الهواتف أو العنوانات المختلفة أو أية معلومات حساسة ،فلن
تجد ،ألن كل تلك المعلومات (بما فيها الصور والوثائق) موجودة
هلى هاتفه المتحرك أو الشابكة ،بالحفظ والصون عند ياهو
ّ
ُ
وهتميل وجيميل والفيسبوك .فهل فكر أحد لحظة أن هاتفه قد
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يسرق أو يضيع أو يقع في الماء أو يخرب ألي سبب؟ وهل تساءل
أحد أين هي محركات البحث المذكورة ،وماذا نملك منها؟ بغمضة
عين يكون أي منا عاريًا كما خلقه ربه ،وبغمضة عين تنقطع كل
تلك الشبكات ،وبغمضة عين قد نرى وطنًا بأكمله عاريًا كل العري.
في وقت مبكر من حياتيُ ،بعيد تخرجي ،ذهبت إلى إحدى
الدول االسكندنافية المعروفة بأنها من أحسن الدول في العالم.
ُ
وجدت أن المحطات التلفزيونية محلية فحسب ،تفتح في
وقتها
ً
أول المساء ،وتغلق بحدود العاشرة ليال ،وأنها خالية من أية برامج
خليعة ،تمامًا مثل محطاتنا المحلية في بداياتها .أما اليوم الوحيد
ً
الذي يتأخر إغالق المحطة به قليال فهو في نهاية األسبوع .وفي
أيام العمل ،ينام الناس مبكرين ،ويستيقظون مبكرين ،ليذهبوا
إلى عملهم في السادسة أو السابعة ،وبالدهم بالد البرد الشديد
والثلج والظالم معظم أيام السنة .أما نحن في بالد الدفء والنور
ّ
فنستيقظ متأخرين ،ونذهب إلى أعمالنا مترنحين .وال تسأل عن
الحال في رمضان (شهر الخير واإلحسان)؛ حيث ال يستيقظ بعض
الناس قبل أذان المغرب.
ّ
بكروا ونمناّ ،
وجدوا وتقاعسنا ،وأقدموا وتخاذلنا ،فهل من
لقد
غير المعقول أال يسبقونا أشواطًا في كل شيء؟ نعم في كل شيء،
حتى في مكارم األخالق!.
إنني أتساءل ،وأنا أحاور كثيرين من األطياف العقلية كافة،
خاصة الدنيا منها التي تظن أنها ملكت ثقافة األرض بمطالعاتها
الفضائية والشبكية الهزيلة ،إن كانت عندنا أية بقية من أخالق.
أنا أدعي أن كل االكتشافات التي حدثت في العالم نقلته
بعيدًا في عالم الحضارة مثل اكتشاف الكهرباء واختراع المصباح
الكهربائي والهاتف والساعة واآللة الكاتبة والغسالة والسيارة
والطائرة والحاسوب ...إال الفضائيات والشبكات العنكبوتية ،فقد
وضعت كثيرًا من الناس في مآزق ومشاكل أيًا كانت درجة وعيهم،
وسلبتهم الكثير الكثير من راحتهم واطمئنانهم ،ألنهم أسلموا
قيادهم لها فيما ال يملكون الوعي الكافي وال مفاتيح تلك األدوات،
ّ
ّ
التي تشرف عليها جيوش من المدلسين والمحللين النفسيين
والعلماء الذين يعملون لصالح أهداف معينة.
***
في كتابه (الضحاالت  )The Shallowsتساءل الكاتب العلمي
األمريكي نيكوالس كار :هل يحولنا محرك البحث جوجل إلى حفنة
من األغبياء؟»
ّ
وجاء تساؤله من فرط المنبهات الحسية المزيفة والمواقع
المحشوة بالمعلومات التي تمأل الشابكة والتي أدت إلى (ثقافة
القراءة السطحية) ،الخالية تمامًا من المتعة والعمق واإلحساس
بجماليات النصوص .فالقراءة الشبكية تدمر القدرة الشخصية
على التفكير واإلبداع والتعلم ،خالفًا لقراءة الكتب العادية .وقد
ّ
توقف كار عند بحث نادر يعود فضل إنجازه إلى ثالثة من كبار
علماء النفس في جامعة كاليفورنيا يقودهم الدكتور جراي
سمول .واشتهر سمول بمشاركته في تأليف كتاب مثير حول
هذا الموضوع حمل عنوان «الدماغ اإللكتروني»  iBrainتناول فيه
ّ
التغيرات الطارئة على العقل البشري بسبب االستخدام المفرط
للتكنولوجيا الرقمية ،وأظهرت النتائج بوضوح أن نشاط القشرة
الدماغية عند المتمرسين في استخدام الشابكة أقل بكثير مما هو
عند المبتدئين ،لكن ساعات قليلة فحسب من ممارسة اإلبحار في
الشابكة كافية ّ
ّ
الجبهية .وهذا
للحد من نشاط القشرة الدماغية
يعني أن إدمان اإلبحار الشبكي تترتب عليه ضريبة تدفعها أجزاء
الدماغ المتخصصة بالتفكير العميق ،فيصبح العقل أقل قدرة
على الخلق واإلبداع؛ بل إنه يفقد هذه القدرة تمامًا بمرور الزمن.
ّ
وهو يلخص هذه الظاهرة بعبارة واحدة إذ يقول« :لقد أصبحت
ّ
قدرتنا على التعلم في خطر كبير ،وبات مستوى فهمنا لألمور
سطحيًا» ،وشاع استخدام التعابير الركيكة في نقل األفكار ،بدال
من العبارات الصحيحة الفصيحة»1.
ّ
مرة أخرى ،أال تستدعي (ثقافتنا الشبكية) الحديثة هذه دق
نواقيس الخطر؟
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مقام العقل عند ابن رشد
ح�سني عجمية
تتميز عقلية ابن رشد بكونها قابلة للتلقي واالنفتاح
في تأسيسها لوعي حر وجريء ومنطقي؛ فقد ارتبط نشاط
ابن رشد في ب��ادئ األم��ر بدراسة مؤلفات أرسطو دراسة
عميقة وفاحصة لكل دقائقها وخفاياها ،وعمل على شرحها
بإسهاب بأسلوب لم يسبقه إليه أحد ،وكان في أسلوبه
ناقدًا متميزًا ،في فهم األبعاد المتحركة والثابتة في هذه
الفلسفة.
* فقد ارتبط أسلوب ابن رشد بالنقد الجريء لكل من
بطليموس في دراسة الفلك ،ونقد كل من اسكندر مردوس
وغينوس ودرسهما ،وهاجم ابن سينا ،ورد على كل من
الفارابي والغزالي بلهجة قاسية ،جعلته يرتفع إلى درجات
متميزة في وعيه العقلي للفلسفة القديمة؛ فقد أخذ الغرب
فلسفة ابن رشد بالكامل ،وكانت أساسًا في التحضير األولي
لشق طريق الفكر الحر في العالم األورب��ي ،وفتحت أمامه
أبواب البحث والمناقشة ودخول واقع التحوالت الفكرية ،في
مجال التحرر من االرتهان الكنسي.
* ولم يكن ابن رشد كغيره من الفالسفة المسلمين،
فقد انشق على مذاهب الزهد والتصوف ،وهاجم الغزالي
في بعض آرائه الدينية من خالل كتاب ألفه باسم ((تهافت
التهافت)) ردًا على كتاب الغزالي ((تهافت الفالسفة))
وق��د ك��ان اب��ن رش��د أق��ل الفالسفة تصوفًا ،وأكثرهم
اعتمادًا على منطق العقل من خالل إنكاره لبعث األجسام
في يوم النشرّ ،
وعد اإليمان بذلك خرافة ،فقد نشأ مذهب
ّ
الرشدية لألخذ بالعقل كمرجع لفهم مكونات الوجود وجميع
القضايا المرتبطة بالمصير البشري وتغيراته ومدلوالتها ،بما
يستدعي التأمل في مكونات عقيدته الفلسفية كأسلوب
قائم على المعرفة العقلية في إرساء دعائم الفكر.
* * إن مكونات الحقائق واحدة في بنيتها وحقيقتها
األعمق ،عندما يريد العقل الوصول إلى غايتها ،مهما كانت
الوسائل المتبعة للوصول إليها ،سواء أكانت وسائل شرعية
أم عقلية.
فالشريعة داع��ي��ة إل��ى النظر ف��ي معرفة الحقيقة،
والشريعة ال تتعارض مع الحقيقة ألنها بنيتها ،وبالتالي
فإن الحقيقة ناتجة عن بنيتها.
والبرهان العقلي يتعمق في مجال وعيه من خالل الكشف
عن الحقيقة وموارد بنائها ،وهذا ما يؤدي إلى التناغم في
نظر ابن رشد بين الشرع والعقل في الوصول إلى الحقيقة،
وإذا ما حدث اختالف في حقيقة األدلة المستخدمة يكون
ناجمًا عن ضعف التأويل القائم في التعاطي العقلي مع
مضامين الشريعة الجوهرية ،عندما يعبر ابن رشد بشكل
واضح بأن الشريعة والحكمة تلتقيان في وحدة جوهرية من
حيث هما وجهان لحقيقة واحدة.
** كما أن ابتعد ابن رشد عن مجال التصوف بإتباعه
العقل مصدرًا ألدلة في الكشف عن خزائن الحكمة في بنية
الوجود ،والتوسع في دراسة التوفيق بين الشريعة والحكمة.
وقال :من الخطأ الجسيم تكفير الفالسفة ألنهم يعتمدون
على العقل في البرهان على وحدة الوجود وارتباط مكوناته
بالغاية الكلية ،وقال في هذا السياق إن الفالسفة وإن كانو
قد أخطؤوا أحيانًا في التأويل ،إال أنهم كانوا مخلصين في
محاوالتهم ،ولذلك ال يجوز تكفيرهم بأي وجه من الوجوه.
ونفر ابن رشد من علم الكالم اإلسالمي؛ غير أنه يرى في
الدين ضربًا من الحق ،وقد تبعه سبينوزا فيما بعد عندما
قال :إن الوحي يرمي إلى إصالح الناس وتحسين أحوالهم،
وإن طريق المعرفة العلمية مقتصرة على من يهب عقله لها.
*** وابتعد ابن رشد عن حياة العزلة ،وأدرك أهمية الدولة

ابن رشد
في جمع أطياف الناس المختلفة ،وقال :إن حياة التوحد ال
تثمر صناعة وال علمًا .فابن رشد يرى سعادته ضمن مجتمع
يحصل الفرد فيه على السعادة من خالل المجموع ومصلحة
الدولة؛ ألن الدولة في اعتباره فوق مصلحة الفرد ،وكان
ينتهز الفرص في الهجوم على الحكام الجاهلين؛ ألنهم ال
يقدرون الصالح العام ،وال يهتمون إال بمصلحتهم الخاصة
مهملين المجتمع الذي يحتضنهم ،وبهذا امتلك ابن رشد
روحه العلمية ،وسما بها ،ألنه كان من أكثر الناس تواضعًا
وأخفضهم جناحًا وأقلهم أنانية.
*** وق��د تجلت فلسفة اب��ن رش��د العملية بالجنوح
ّ
نحو الخير العام واالهتمام بمصالح الجماعة ،وحض على
مساهمة الفرد في إسعاد المجموع ،ودعا النساء إلى القيام
بخدمة الدولة والمجتمع كما الرجل تمامًا ،وكان يرى أن
حالة العبودية التي نشأت عليها المرأة قد أتلفت مواهبها،
وقضت على الكثير من قدراتها العقلية ،ولهذا بدت وكأنها
خارج الفضائل العقلية ،وعالة على الحياة الزوجية ،كما ربط
بين الفقر وتبعية المرأة للرجل؛ واعتبارها متاعًا تتوجه إليه
ً
المطامع كافة بدال عن مشاركتها في إنتاج الثروة المادية
والعقلية وحفظهما.
كما امتاز ابن رشد بمذهب عقلي اهتز له علماء الالهوت
في القرن الثالث عشر للميالد ،عندما اعتمد على آراء أرسطو
ّ
وضح األبعاد البنيوية للعقل ّ
الفعال المؤثر
في العقل ،فقد
والعقل المتأثر ،وفند كافة الشروح السابقة واستخرج ما
ّ
الشراح السابقين ،ورفع
يرمي إليه أرسطو بما لم يرتق إليه
التوجه نحو الدرس والتفكير والترفع عن الدنايا والشهوات
بعد إكمال بنية العقل المفكر ،فالسعادة العقلية في
رأيه مخالفة لتوجه الصوفيين في التأمل العقيم من دون
درس؛ ألن السعادة الحقيقية ال ينالها اإلنسان إال بالدرس
واالجتهاد والمثابرة؛ ومن ال ينالها في هذه الحياة يهلك
بالموت ويلحقه العذاب األليم .والخلود عند ابن رشد هو
للعقل ّ
الفعال الكلي ،واإلنسان عندما ال يتعقل يرتمي في
ّ
ويعد خلود النفس خرافة .وجميع المعلومات
الدنيوية،
ّ
تصدر عن العقل الفعال الكلي ،وهذه المعلومات ال تفنى،
وإن العقول التي تتلقاها هي التي تفنى ،ولهذا يكون ابن
رشد قد أسس لوحدة العقول البشرية في مجال بناء وعيها
اإلنساني.
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مراجعة البالغة ..تعريف البالغة بين األمم
عبد الكرمي حممد ح�سني
كيف نراجع تعريف البالغة عند األمم ،والبالغة
هي بالغة اللغة المحكية ،وبالغة اللغة المكتوبة
ثانيًا ،وبالغة النظام اللغوي ،وبالغة الفن القولي،
وبالغة اإليقاع؟ أليست اللغات مختلفة بين األمم؟
أولم تختلف األصوات واألنظمة والفنون بين تلك
اللغات؟ فكيف نزعم أننا نعيد النظر في تعريفات
البالغة عند األمم؟!!
وإذا كنا نجهل لغات تلك األمم ،فكيف نزعم
أن هذا التعريف تقول به تلك األمم ،الكالم نقله
هذا المترجم أو ذاك؟ أليست الترجمة تحصيل
معنى مشترك بين األمم؟ وهل المترجم على دراية
واحدة بين اللغتين؟ وماذا خسرت تلك التعريفات
من خالل قلة الفطنة إلى سياق القول ،في تلك
األم��م ،يستوي في ذلك سياق الحياة الخارجي
المحيط بالقول وسياق النظام اللغوي المعقد من
اللغة والفكر واالنفعال واختيار الوسائل المعبرة
من ذلك كله؟ وماذا يربح النص من معان ما كانت
لظل من ظالله في أثناء تحوله من أمة إلى أمة
له وال ٍ
ومن لغة إلى لغة؟ وال أريد أحدًا أن يشكك بفائدة
السياق الخارجي للمعاني البارزة من نسق اللغة
العقلي والنفسي والبناء الصوتي الصرفي للكلمة
والنحوي األساليب والجمل؛ ذل��ك أن��ي سمعت
شيخنا العالمة أحمد راتب النفاخ في مجلسه في
بيته يقول :ليس هناك من يفهم الشعر الجاهلي
َ
اليوم حق الفهم ،فقلت :إالك –أيها الشيخ -قال:
وال أنا ،فقلت :ما سبب ذلك؟ فقال :لقد فقدنا سياق
الحياة المصاحب إلنشاد ذلك الشعر ،فإن لقسمات
وجه الشاعر ،وهو ينشد الشعر توجيهات للمعاني
ال تفصح عنها الكتابة ،كما لحركات يديه وغمزاته
وما سوى ذلك آثار في توجيه المعاني من حقل
داللي إلى حقل آخر ،كما تخرجه من الجد إلى الهزل،
أو السخرية ،ومن المديح إلى الهجاء ،وربما من
الضد إلى َّالضد.وال ريب في أنني أعيد كالم الشيخ
بفهمي ُم َوضحًا مني بأكثر مما قال الشيخ.
فبالغات األمم تحتاج إلى مراجعة ،ومراجعتنا
ْ
مقيدة بما نقله الجاحظ ،فهو ُحك ٌم يتناول فهم
الجاحظ لما حمله من إسناد الترجمة إلى صاحبها
واضعين في االعتبار مجازية التعبير التي تفتح
أبوابًا لالختصار من المعاني أي إنقاصها ،وللمجاز وما
يفتح للخيال من أبواب لتوسيع فضائها ،وتمديد
بنائها ،لكن حقيقة التعريف مأخوذ نواتها من
األمم األخرى ،وتفصيالتها من لغة االستقبال التي
تستقبل تلك التعاريف ،فماذا قالت تلك األمم؟
البالغة بين األمم:
ال ريب في أن األمم تختلف في قياس البالغة
الختالف أذواقها؛ ذلك أن البالغة بلوغ بالمعاني
مقاصدها ،وبلوغ بالمعاني التعبير عن حاجات
الناطقين ،وبلوغ بالمعاني التعبير عن أح��وال
المخاطبين بها ،على ما بين ذلك من تساؤالت
العارفين ال��ت��ي تجعل ال��ش��ك يقينًا ،وتجعل
اليقين من أبعد الظن من التحقيق؛ ألن نسبية
التعاريف ومجازيتها واختصارها يفتح عليها
َ
سهام الناقدين من كل جهات الظن واليقين لمن
أراد ذلك ،لكن من اطمأن قلبه بالمنقول ،واكتفى
عقله بما يجد في القول ،فله ذلك؛ فاالستسالم
نعمة ال تتطلب بذل المجهود وال تحريك جهة
من جهات الوجود العلمي؛ فبها السكون والسكون
موت األحياء والعقول ،والحركة من طرف إلى طرف
رياضة العقول واألفهام التي تكسبها العافية
وتحقق رسالتها في الوجود.
وكالم األمم في البالغة جاء في النص اآلتي:
ُّ
محمد بن َح َّسانّ ،
َّ
الزبير ُ
وحدثني
((خبرني أبو
كاتب َّ ِ
َ
محمد بن أبان وال ّأدري كاتب من كان  -قاالَ :
للفارسي :ما البالغة؟ قال :معرفة الف ْصل
قيل
من الوصل،
ّ
لليوناني :ما البالغة؟ ق��ال :تصحيح
وقيل
َ
األقسام ،واختيار الكالم،

ّ
للرومي :ما البالغة؟ قال :حسن االقتضاب
وقيل
َ
ْ
َ
َ
اإلطالة،
م
و
ي
زارة
والغ
البداهة،
عند
ُ
وضوح ّ
ّ
الداللة،
للهندي :ما البالغة؟ قال:
وقيل
الفرصة ،وحسن اإلشارة،
وانتهاز
ُ
بعض أهل الهند :ج َماع البالغة َ
البصر
وقال
ِ
ُ
بالح ّجة ،والمعرفة بمواضع الفرصة،
ُ
والمعرفة بمواضع
ُ ثم قال :ومن البصر بالحجة،
ِ
الفرصة ،أن َ
اإلفصاح بها إلى الكناية عنها ،إذا
تد َع
ً
َ
ُ
َ
ُ
اإلفصاح أوعر طريقة َّ ،وربما َّ َكان اإلضراب عنها
كان َ َ
َّ
َ
صفحًا أبلغ في الدرك ،وأحق بالظفر1))...
ففي ه��ذا النص غنى تبسط فيه األلسنة،
وتطول فيه األقالم ،وتقصر دونه األعمار لمعرفة
السياق لديهم في توجيه
لغات األمم ومعرفة َ
أثر ُ
المعاني من انتفائه ،ف َح ْمل لغات األمم على اللغة
العربية-بحجة اإلنسانية المشتركة -فيه باب
لالرتياب النسبي في صحة األحكام المستنبطة،
لكننا نخطو خطوتين في الطريق :األولى تقديم
الفهم لكالم ترجم إلى العربية ،ففضاء المترجم
والمتلقي واح��د هو العربية ،لكن فضاء النص
األصلي هندي ،وتقاطع فضائي اللغتين في ذهن
المترجم غائب منا مساحة وقيمة .والخطوة األخرى
نقد ه��ذا الفهم قياسًا بزاويتين :األول��ى فضاء
التعبير ،واألخرى قدرته على التعبير عن علم البالغة.
ّ
للفارسي :ما البالغة؟ قال:
بالغة الفرس( :قيل
َ
معرفة الف ْصل من الوصل) فمعرفة الفصل والوصل
تعود إلى بالغة القراءة ال بالغة التعبير األول ،فكأن
واضع التعريف يصور البالغة في المكتوب دون
المنطوق؛ أي بالغة النص الجاهز ،وهو يعبر عن
حال قارئ القرآن ،فهو مطالب بالوقف؛ حيث تتم
المعاني الجزئية وال تشكل عليه ،وال يؤثر تخطيها
قصرًا عنها أو زيادة عليها في إشكال المعنى ،مما
يذهب بمقصود اآلي��ة ،فمعرفة الفصل معناها
الوقوف حيث يجب ،واالبتداء؛ أي مواصلة القراءة
من جديد.
فإن صح ذلك فأمة الفرس ال يعرفون بالغة
اإلن��ش��اد ،وال يعرفون ب�لاغ��ة الفنون كاألمثال
والقصص وغيرها ،والتعريف متكئ فيه المترجم
على علم الوقف واالبتداء العربي القرآني ،ولو كان
لفظه بالوصل والفصل يومئ إلى مصطلحات علماء
البالغة العربية في هذا الفن ،علمًا أن هذه العلوم
لم تكن معروفة في كتب تلك األمم السابقة على
ظهور اإلسالم ،وال بينة على سبق لها ،وإنما حملت
من علوم القرآن –كما أقدر -إلى تلك اآلداب ،فظن
بعض الناس أن تلك األمم سبقت العرب ،علمًا أن
علوم بالغة العرب أوسع مدى من هذه اإلش��ارات
القاصرة ،وأبناء فارس ال ينكرون أن الفرس تخلوا
عن الفارسية حبًا بلغة القرآن وطمعًا بغلبة السلطان
َ
بت الدواوين،
العربي؛ ذلك أن الدولة األموية ،وقد ع َّر ِ
جعلت إتقان العربية شرطًا لتوليها .ولما تمكن
الفرس في القرن الرابع الهجري من أمور الدولة
العربية اإلسالمية ،أع��ادوا إحياء لغتهم فوجدوا
أن ألفاظًا كثيرة ماتت ،ولم يستطع اإلحياء بعثها
م��ن مراقدها م��ن جديد فغلبت أل��ف��اظ العربية
على الفارسية ،والفارسية واحدة من لغات األمم
اإلسالمية التي أخذت من لغة العرب وأعطتها ،لكن
ما أخذته أكثر مما أعطته ،وهذا ما يقوي الظن أن
التعريف مأخوذ من العرب ،وليس قادمًا من بالد
فارس ،أوضحت خصوصيته ،وكشفت قصوره عن
ألوان البالغة المختلفة.
ّ
لليوناني :ما البالغة؟
بالغة اليونان( :وقيل
َ
قال :تصحيح األقسام ،واختيار الكالم) فالتعريف
يتحدث عن بالغة النص المكتوب ،ويتجه إلى
الزاوية الشكلية للنص من جهة مقدماته وطرق
عرضه وخواتمه وسبل االستنباط ،وليس المقصود
أقسام المعاني على طريقة(ثلث في األسر وثلث
في القتل وثلث الذ بالفرار) فليس هذا المعنى
مقصودًا وال مرادًا؛ بل المراد ما تقدم ذكره ،وليس

هذا التقسيم على عمومه وسكوته عن جهات
البالغة كافيًا ،لكن اختيار الكالم المناسب يتجه
إلى ناطقه ،فجعل اليونان للبالغة طرفين :الكالم
والمتكلم ،وفي المتكلم يكمن موقع المخاطب من
القول ،إذا لم يكن القول تنفيسيًا ،الغرض منه
الشكوى والصورة لكسب العطف ال غير .فيونان
أعمق رؤية في نظرتها إلى البالغة ،وفارس تنظر
إلى النص دون محيطه المبدع أو المتلقي.
ّ
للرومي :ما البالغة؟ قال:
بالغة ال��روم( :وقيل
َ
ْ
َ
َ
حسن االقتضاب عند البداهة ،والغزارة يوم اإلطالة)
فالروم يرون البالغة في اإليجاز إذا كان الكالم في
بدهية ،ويرون البالغة في اإلطالة وغزارة الكالم
أمور
ٍ
إذا كان الزمن َ
زمن إطالة؛ أي أيام الحروب وأيام
الصلح ،وذكر المترجم األيام وأراد المقام؛ ألن الزمان
والمكان بينهما اقتران ،فما تذكر أحدهما إال وقد
حضر اآلخر إلى الذهن في الحال .فاالختصار بليغ إذا
كان الموقف يتطلبه لبداهة القول ،والغزارة بالغة
إذا اقتضاها المقام .وال عيب في ذلك التعريف
للبالغة؛ ألنه ربطها بموجبات المقام أو الحال التي
عليها المتلقي والمبدع.
ّ
بالغة الهنود( :وقيل للهندي :ما البالغة؟ قال:
ُ
وضوح ّ
الداللة ،وانتهاز الفرصة ،وحسن اإلشارة.
ُ
وق��ال بعض أه��ل الهند :ج َ��م��اع البالغة َ
البصر
ِ
ُ
بالح ّجة ،والمعرفة بمواضع الفرصة ،ثم قال :ومن
ُ
تدعَ
ُ
الفرصة ،أن َ
والمعرفة بمواضع
البصر بالحجة،
ِ
اإلفصاح بها إلى الكناية عنها ،إذا كان اإلفصاحُ
ً
ََ
َ
ُ
اإلضراب عنها صفحًا أبلغ في
أوع َر طريقة ،وربما كان
َّ َ
َّ
َّ
الد َرك ،وأحق بالظفر) فالبالغة في الداللة على مراد
الناطق مما يجعل التشبيه واالستعارة والكناية
والمجاز والغريب والوحشي بعيدًا من التعريف في
ظاهر القول ،لكنها تدخل في حسن اإلشارة في
أداء المعاني ،فإن غمضت خرجت من حيز البالغة،
وانتهاز الفرصة جزء من بالغة المناظرة ،والبصر
بالحجة كذلك .فالهنود معنيون ببالغة المناظرة
في إط��ار تلك العناصر التي يشترط وجودها
البصر بمواضع الحجة من قول الخصم المخالف،
أي إدراك نقاط الضعف في حجته وإشهارها
وإقامة الحجة عليه ،وحسن اإلشارة دون التصريح
بالعبارة ،وااللتجاء إلى الكناية على أنها واحدة من
سبل علم البيان ،فالبالغة معرفة بانتهاز الفرصة
المناسبة للبيان ،وهي فرصة لمعرفة ضعف حجة
الخصم لكسرها وردها ،وكل غرض البالغة المغالبة
واالنتصار على الخصم.
فلكل أمة زاوية تنظر منها إلى بالغة فن القول
المشهور في تلك األمة ،وتبرز اهتمامها بوصول
الرسالة إلى اآلخر.
مما تقدم يتبين أن هذه التعاريف متكئة
على معارف العرب وعلومها ،ولو صح ما يدعي
المدعون أللفينا كتبًا في البالغة ترجمت في العصر
العباسي ،كما ترجمت كتب يونان في الشعر
والفلسفة ،وكذلك كتب األمم األخرى ،ومن كانت
تلك البذرة لديه من األمم تحولت إلى شجرة ثم
إلى ثمرة كشجرة علوم البالغة العربية عند العرب
والمسلمين الناطقين بالعربية .وال ريب في أن ما
قدمناه في هذه المقالة مقدمة تقودنا إلى الكالم
على تعاريف البالغة عند العرب مما سيأتي في
مقال قادم بمشيئة الله.
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الخيال أو المخ ّيلة:
وجه
القوة التي ُت َّ
ّ
العبقري
حممود حامد
ُ
ّ
األهم؛ بل ّ
الخيال ّ
ّ
األحد إلهامًا
الدور
الدور
 ...يلعب
ً
ً
وعذوبة ،وشفافية في صياغة القصيدة التي ينسجها
ََ
ّ
والملكات
حقيقي مبدع ،يملك روح الشعر،
شاعر
والذهنية المؤهلة الستنهاض ذلك المبدع ،الذي يفعل
ُ
الخيال لديه ُ
فعله المثير والمؤثر؛ بحيث يكون الخيال،
ّ
أو المخيلة ّ
ّ
القوة المطلقة التي توجه العبقري إلى
ّ
عبقريته الفذة الكامنة فيه؛ تطلقها تلك القوة عاليًا،
ُ
يفسح
فضاء
َو ُصعودًا إلى حيث يجب أن تكونَ ..ع ْب َر
ٍ
َ
ّ
الشجي أن يندفع على امتداده
المجال لذلك المغنى
ُ
َّ
ليصل صداه إلى أبعد مايمكن للصدى أن يصل :بقوة
ُ
مغناه ،وسحر خياله ،وروعة تلك العبقرية التي أبدعته،
ّ
ُ
َّ
وأنتجته ...يقول ديدرو :وإن من حق العبقري أن يكون
َّ
كتاباته كالشرارات المتقدة الخاطفة؛ وهو
ضاريًاَّ ..إن
ِ
ّ
ُيحلق كالنسر المسحور بروعة أفكاره».
كتابات عابرة ،أرهقت
قول يجعلنا نقف كثيرًا أمام
ٍ
ّ
ّ
اإلبداعي األجمل واألشف فوق
وأثقلت نسيج الفعل
ثقافة العطاء واإلب��داع ...ذاك هو الشعر ،والذي
ساح
ِ
الوجود مغناة الحياة الرائعة ،وجمال الكلمة:
في
شكل
ُي
ِ
الموحية؛ المعبرة والمؤثرة ،والتي أنتجتها ُمخيلة/
خصوصية ّ
ّ
حادة ،وفائقة العذوبة
عبقرية ،تحمل كينونة
ٍ
لتنتج تلك المغناة الخالدة ،والتي حاكت نسيجها روح
ً
ّ
والتجلي ُ
المفرد ذاتًا ،وطاقة إيحائية ،لتصوغ
اإللهام،
مثل ذلك اإللهام اآلسر َح َّد العذوبة َ
والو َجع!!!.
أليس هذا هو« :طغيان الخيال أو المخيلة المتسلطة
التي سيكون لها أكبر األثر في الشعر فيما بعد!!؟...»...
الشعر الذي يقول فيه نوفاليس« :هو الوجدان
ُ
شبهه ف��ي ه��دوئ ِ��ه وحساسيته
األص��ي��ل كالنورُ ،ي
قدرته على التأثير القوي غير
َو ُمرونته ونفاذه ..وهو في
ِ
الملحوظ أشبه بهذا العنصر البديع الذي ينتشر فوق
مظهر
بميزان دقيق ،ويجلوها جميعًا في
جميع
األشياء َّ ٍ
ٍ
ّ
ّ
متنوع أخاذِ ...إن الشاعر من الصلب الخالص ،وهو في
ٍ
ُ
ولكنه كذلك
بخيط من الزجاج الهش؛
حساسيته أشبه
ٍ
قاس كالحصا ِة الجامدة ...»..هذه ُ
المنمنمة المتقنة عن
ٍ
ً
ّ
الشعر والشعراء ،كأنها الميزان األدق حساسية في
ُ ّ
ُ
ترسم أدق التفاصيل لمفهوم
العرف اإلبداعي حيث
ُ
الشعر الملهم ،والشعراء الملهمين ،وتخرج من هذه
ّ
الدائرة المنضبطة َح ّ��د الخيال من دق��ة مفاهيمها
وتعريفها :من هم ال ُيقاربون المفاهيم والتعريف من
ّ
العربي إلى نتيجة
قريب أو بعيد!!؟ ..لقد وصل القارئ
ٍ
ّ
ّ
مؤلمة وموجعة جدًا تذهب في تصورها الرمادي القاتم
للشعر والشعراء في الوضع َّ
الراهن َّأن ما تطرحه المطابع
ّ
ُ
ّ
الماجنة لسوقها االستهالكي من منتجات كتابية!!..
سيئة ورديئة وضعت َّ
الساحة الثقافية في دائ��رة
مثيل لها في تاريخ الثقافات
وارتباك ،ال
وإرباك،
خلل،..
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
واإلبداعَّ ،
وإن الشعر هو المتضرر األكبر ِم ّما يحصل اآلن،
َّ ُ َ
زوف القارئ عن قراءة الشعر يعني َّأن هذا ُ
المنتج
وإن ع
ُ
اإلبداعي قد وصل إلى َد َر ٍك غاية في ّ
أخرجه من
السوء،
مفهوم تاريخي خالد..
يقولَّ :
«إن الشعر ديوان العرب»!!؟ ومع هذا نقول:
َّإن القارئ الجيد لو بحث عن البضاعة الجيدة لوجدها،
ِوإ َّن الزمن كفيل بعملية غربلة قاسية ،وحاسمة لوضع
ّ
إبداعي
األشياء في نصابها ،وإعادة اإلعتبار ألعظم فعل
في تاريخ الحياة ،وفي تاريخ الثقافة ،واألدب ،واإلبداع...
َّ َّ
ذاك هو الشعر والذي قال فيه نوفاليس :إنه التعبير
بالسحر ُيضفي ّ
ّ
عن الوجدان ...إ َّن ُه أشبه ّ
السحرية
الروح
ِ
على العالمَّ ....إن ُه الواقع األصيل ُ
عام ٌر :باألنغام
المطلق ِ
التي ال تنفد.
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نابغة ُبست
الب ْس ِت ّي
ابن ِح ّبان ُ
الدروي�ش
عبد العليم ّ

َ َ
ْ
َّ َ َ
َْ
اإلم َام أ َبا َح ِ َات ٍم ِب َعق ٍل َر ِاج َ ٍح،
 أك َر َم َ الل ُه ت َعالىْ
ْ
َ
ْ َ
ُ
َو ِفك ٍر ن ِّي ٍر ،فه َ َو ِنت ُاج َم َد ِار َس َم ْعَ ِر ِف َّي ٍة أك َس َبت ُه َم َع ِارف
ْ َ
َ َ
َ
َ
َ
ْاستط َاع ِب َها أ ْن َيت َع َامل َم َع قض َايا َع ْص ِر ِه ِب ِمنظ ِار
ُ ُ َّ َ َّ
ْ َ ِّ
َ
الع ِال َ ِم ال ُمت َمك ِن ِم َن الفن ْو ِن ال ِتي ت َعل َم َها.
ُّ
ُ
لش ُي ْوخ َي ْس َتف ْيدُ
َ
َ
فهو في د َر َاسته و َس َماعه ل
ْ َ ْ َ َ ِ ِ ْ َّ ِ ِ ْ َ ْ َ َِّ َِ َ ِ َّ ْ ْ ِ َ َ َ َ َ ِ َّ ُ
التر ِتيب ،ويتمثل
الفق ِهي ِة المنهجية و
َِمن مدر َس ِت ِه ُ ِ
الف ْق ِه ِفي ِ َح ْش ِد َاأل ِد َّل ِة َو َ
اه ْي ِن.
ق َو ِاع َد ُعل َم ِاء أ ُص ْو ِل
الب َر ِ
ِ
ْ
َ ْ
َ
َ َ
َو ُه َو ُيت ِاب ُع ذ ِلك ِم ْن ِخال ِل ال َم ْد َر َس ِة ال َ َح ِد ْي ِث َّي ِة
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ََ
َ
َ
ال ِتي رضع حبها ،وتعامل مع مصطلح ِاتها ،فال ي ِأتي
َّ
ب َكل َم ٍة إ َّال َوه َي َّ
الد َو ُاء الش ِافي.
ِ ِ َ ِ َ ِْ
ُُ
ْ ْ َ
العل ْو ِم َر ِح ْيقًاَ ،سِّ ِائغًا
��ن ِتلك
ف َي ْستخ ِر ُج ِم
َ ْ َ َ ُ َ َ َّ ْ
ْ َ
ْ َّ ْ َ ُ ْ ُ ُ
س ال ُمت َمث ِل ْي َن
ِللَ ْش َ ِار ِبي َ ْن ،يد ْ ِ َخل ِّه ِفي بوتق ِة علم ِاء النف ِ
ِلمنه ِج أه ِل الحق.
 اسمه ونسبه:أبو حاتمُ ،م َح َّمد ْب ُ
��ن ِح َّبان بن أحمد بن حبان
َ
َّ
ست ّي ِّ
يمي ُ
الت ِم ّ
الس ِج ْست ِان ّي ،ينتهي نسبه إلى
الب ِ
عدنان ،فهو أفغاني المولد ،عربي األصل.
 مولده ونشأته:َ
ُول َ
َّ
َ
���د في مدينة جب ِلي ٍة جنوب غ��رب عاصمة
ِ
أفغانستان اليوم تبعد عنها 600ك��مُ ،يقال لها:
ُب ْست ،من أحسن المدن ،كثيرة األشجار واألنهار ،من
أبوين صالحين ،على الرغم من أن كل من كتب عنه
أحد
لم ُي ِشر إلى سنة والدته ،أو إلى والده ووالدته ،أو ٍ
من أقاربه.
منطقة ذات َخ ْصبّ ،
هيأت له
في
ونشأته
فمولده
ٍ
ٍ
الظروف البيئية التي ساعدته على التفكير لالنشغال
ّ
بالعلم وتعلمه.
وكان يسيطر على الحكم في تلك البقعة من
ً
نسبة ِّ
األرض الدولة ّ
لمؤسسيها.
السامانية
ََ
ُ
ُ
 طلبه للعلم:لم يذكر ٌ
أحد من المترجمين لسيرته ،متى بدأ
بطلب العلم ،إال اإلمام الذهبي؛ حيث قال في ميزان
االعتدال :طلب العلم على رأس الثالث مئة.
َُ
ّ
العلمية:
 َر َحالت ُهعرف تاريخنا اإلسالمي بالرحلة لطلب العلم،
ّ
وقلما نجد عالمًا من علمائنا األقدمين إال ّ
طوف البلدان
ّ
لالستزادة َ من العلم ،واستفادة الفوائد ولو قلت.
َّ َ
فقد قصد ابن حبان ِأجلة العلماء في زمانه في
قراهم ُومدنهم القريبة والبعيدة.
ُ ْ
ّ
َّ
صاحب ال ِهم ِة العالية ـ
فتطل َب ذلك منه ـ وهو ِ
أن يرحل إلى أكثر من أربعين بلدًا من بلدان العالم
اإلسالميَ ،و َشم َلت ر ْح َل ُت ُه :سجستانَ ،
وه َ��راةَ ،ومرو،
ِْ
ِ
وس ْنجُّ ،
والصغد ،والشاش ،وبخارى ونسا ،ونيسابور،
ِ
َ
َوأ ْرغيانُ ،
وجرجانّ ،
والر ّي ُ«طهران» ،والك َرج ،وعسكر
َّ
ْ
ُ َ
ُمك َرم ،وت ْستر ،واألهواز ،واأل ُبلة ،والبصرة ،وواسط ،وفم
ّ
ُّ
وسام ّرا ،والموصل،
الص ْلح ،وبغداد ،والكوفة ،ومكةِ َ ُ ،
َ
ْ
ّ
ونصيبين ،وحران ،وكفرتوثا ،وسرغا مرطا،
ِ
وسنجارّ ّ ،
والرقة ،ومنبج ،وحلب ،والمصيصة ،وأنطاكية،
والرافقة،
ََ
وطرسوس ،وأذنة ،وحمص ،وحماة ،ودمشق ،وبيروت،
وصيدا ،وصورّ ،
والرملة ،وعسقالن ،وبيت المقدس،
وطبرية ،ومصر ،وغيرها.
وبلغ مجموع شيوخه في هذه الرحلة أكثر من
ألفي شيخ ،حيث قال في ّ
مقدمته للتقاسيم واألنواع:
ّ
ْ
شيخ من الشاش إلى
لعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي ٍ
اإلسكندرية.
 نشره للعلم وتالميذه:ُُ
قال الحاكم :كانت ّ
الرحلة َ َإليه لسماع كتبه.
ُ َُ
ُ
َ
دار ُ ،فكان
وقال مسعود السجزي :وقف كتبه في ٍ
أمر
السبب في ذهابها مع تطاول الزمان ،ضعف ِ
ُّ
السلطان ،واستيالء المفسدين.

 ونذكر من تالمذته:1ـ األديب أبا عمر محمد بن أحمد بن سليمان بن
أيوب بن غيثة النوقاتي ،صاحب التصانيف الكثيرة،
المتوفى سنة 382هـ.
ََ
2ـ اإلمام الحافظ علم الجهابذة أبا الحسن علي
بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني ،المتوفى سنة
385هـ.
3ـ اإلمام الحافظ ّ
محدث اإلسالم أبا عبد الله محمد
ْ
بن أبي يعقوب إسحاق بن محمد بن يحيى بن َمنده
العبدي األصبهاني ،المتوفى سنة 395هـ.
4ـ الشاعر أبا الفتح ُ
الب ْستي علي بن محمد الكاتب،
المتوفى سنة 401هـ .وقال أبو عبد الله الحاكم في
تاريخ نيسابور كما في تاريخ دمشق للحافظ ابن
عساكر ( :)163/43أكثر عن أبي حاتم محمد بن حبان
البستي ،وأهل عصره .وقال ياقوت في معجم األدباء:
سمع الكثير من أبي حاتم بن ِح ّبان.
5ـ العالم ال ّ��ر ّح��ال الحافظ أبا علي منصور بن
عبد الله بن خالد بن أحمد الذهلي الخالدي الهروي،
ّ
المتوفى سنة  401أو 402هـ .وهو متهم.
6ـ اإلمام الحافظ أبا عبد الله الحاكم النيسابوري،
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي،
المتوفى سنة 405هـ.
ْ َ
7ـ الواعظ ال ُمف ِّسر األدي��ب الشاعر أبا القاسم
الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب بن أيوب
النيسابوري ،المتوفى سنة 406هـ.
ّ
المحدث أبا معاذ عبد الرحمن بن محمد بن
8ـ
محمد بن علي بن رزق المزكي السجستاني ،المتوفى
سنة 424هـ.
ّ
المحدث أبا الحسن محمد بن أحمد بن محمد
9ـ
بن هارون الزوزني ،راوي كتاب التقاسيم.
ٌ
وخلق ٌ
كثير سواهم.
 براعته في العلوم:ْ
َ
وحفظ
رط،
فنون،
صاحب
كان ابن ِح ّبان
ٍ
وذكاء ُمف ٍ
ٍ
ٍ
َ
ِّ
ُ
واسع إلى الغاية ،فقد كان فقيهًا وقاضيًا ،محدثًا،
أديبًا ُم ّ
ؤدبًا ،عالمًا بالعربية ّ
لغويًا ،عالمًا بالطب والنجوم.
 مناصبه:َ
ولي القضاء ّ
مدة في أكثر من مدينة ،منها ن َسا
َ َ
وس َمرقند.
َُ
 ِم ْحنت ُه:ُ
ُّ
ألفاظ وقعت منه،
حياته ِب
وم ِه في
ات ِه َم من خ ُص
ِ
ٍ
ُ
َ ُ ْ
ََ
َ
بشكلها َّ
ات ُمتتالية
الصحيح ،فأ ِص ْ ْي َب ِبنك َب
ل ْم تف َه ْم
ِ
ٍ
ْ
ْ َ َ َ ُّ
َ
العزلة َوت َجن َب
من ال ُم َ ِح ْ ّي ِط ْين بهِ ،م َّما جعله ُيؤ ِثر ُ ِ
ّ
ْ
االعتزال
اس كافة .حيث ذكر األسباب التي تو ِج ُب
الن ِ
َ ََّ
فقال«َ :وأما
في كتابه روضة العقالء عقب رقم ()240
ْ َ َ َّ ً
ْ َّ َ ُ َّ ُ ْ ُ ْ َ َ
االع ِتزال ْ ِم َن ال َعال ِم كافة :ف ُه َو
السب ْب ال ِذي يو ِجب
َّ
َ ْ
ْ َ
ُ
َما ُ َع َرفت ُه ْم ِب ِه ِم ْن ُو ُج ْ��و ِد َدف ِن الخ ْي ِر ََ ،ونش ِر الش ِّر،
َ
ْ
ْ
َ
الس ِّي َئ َة .فإ ْن َك َ
َ
َ
ْ
َ
ان ْال َم ْرءُ
َي ْدف ُن ْو َن الح َسنة ،و ُيظ ِه ُرون َّ
ِ
َ
َ
َ
َعال َمًا َب َّد ُع ُ
ان َجاه ًال َع َّي ُر ْو ُهَ ،وإ ْن ك َ
وهَ ،وإ ْن َك َ
ان ف ْو َق ُه ْم
ِ
ِ
ِ
َح َس ُد ْو ُهَ ،وإ ْن ِ َك َ
ان ُد ْو َن ُه ْم َح َق ُر ْو ُهَ ،وإ ْن َن َط َق ق ُالواْ:
ْ َ
ِ َ َ ُ َ
َ َِ ُ
َ ِّ
ِمكث ٌارَ َ ،وِإ ْن َسك َت َقال ْوا :غ ِب ٌّيَ ،وِإ ْن ق َد َر قال ْواُ :مقت ٌرَ ،وِإ ْن
ِّ
َْ ْ ُْ ُ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
َس َم َح قال ْواُ :م َبذ ٌر .فالن ِاد ُم ِفي الع َو ِاق ِب ،المحطوط ع ِن
ْال َم َر ِاتبَ ،من ْاغ َت َّر ب َق ْوم َه َذا َن ْع ُت ُه ْمَ ،و َغ َّر ُه َن ٌ
اس َه ِذ ِه
َ ُ ُِ ْ ِ
ِ ٍ
ِصفتهم».
 قالوا عنه:قال أبو عبد الله الحاكم في تاريخ نيسابور :كان
أوع َي ِة العلم في اللغةَ ،والفقه ،والحديث ،والوعظ،
من ِ
ّ
َّ
وكان من عقالء الرجالَ ،صنف فخرج له من التصنيف
َ
في الحديث ما لم يسبق إليه.
وق��ال اإلم��ام أب��و سعد عبد الرحمن بن محمد
اإلدريسي الحافظ المتوفى سنة 405هـ في كتاب
ّ
تاريخ َسمرقند :كان من فقهاء الدين ،وحفاظ اآلثار

والمشهورين في األمصار واألقطار ،عالمًا بالطب،
ّ
والنجوم ،وفنون العلوم ،أل��ف المسند الصحيح،
والتاريخ ،والضعفاء ،والكتب الكثيرة في كل فن،
ّ
وفقه الناس بسمرقند.
ً
ً
وقال أبو بكر الخطيب :كان ابن َّ
حبان ثقة نبيال
فهمًا.
َ
َ وقال الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق :أ َح ُد
ْ
ْ ِّ
األ ِئ َّم ِة َّ
الر َّح ِال ْي َنَ ،وال ُم َصن ِف ْي َن ال ُم ْح ِس ِن ْي َن.
ْ
وقال ياقوت ال َح َم ّ
وي في معجم البلدان :اإلمام
َ
َ
العالمة ،الفاضل المتقن ،ك��ان َمكثرًا من َ الحديث
ْ
ْ ْ
والرحلة والشيوخَ ،ع ِال َمًا ِبال َمت ِن َواأل َس ِ َان ْي ِد ،أخ َر َج ِم ْن
ُع ُل ْوم ْال َحد ْيث َما َعج َز َع ْن ُه َغ ْي ُر ُهَ ،و َم ْن َتأ َّم َل َت َصان ْي َفهُ
ُ ِ
ِ ِ
ان َب ْحرًا في ُ
َت َأ ُّم َ ِل ُم ْنصف َعل َم َأ ِ َّن ْال َّر ُج َل َك َ
العل ْ
.
م
و
ِ
ِ
ِ ٍِ
ِ َّ َ
وقال السمعاني في األنسابُ :
إمام َع ْص ِر ِهَ ،صنف
تصانيف لم يسبق إلى مثلها.
ٌ
وقال األمير أبو نصر ابن ماكوال في اإلكمال :حافظ
ٌ
جليل ،كثير التصانيف.
وق��ال الحافظ الذهبي في سير أع�لام النبالء:
ُ
َّ
العالمة ،الحافظ ْال ِّ
مجود ،شيخ خراسان ،صاحب
اإلمام،
الكتب المشهورة.
وق��ال الحافظ عماد الدين اب��ن كثير :صاحب
ُ ْ ُ َّ
ّ
اظ الكبار المصنفين
األنواع والتقاسيم ،أحد الحف ِ
المجتهدين.
ّ
وقال الحافظ ابن حجر العسقالني :كان من أئمة
زمانه.
ّ
 مؤلفاته:ّ
المهمة ،منها:
له الكثير من المؤلفات الكبيرة
1ـ كتاب التقاسيم واألنواع المعروف بالصحيح.
ُ
2ـ كتاب الثقات .وقال في آخره :نملي بعد هذا
كتاب الضعفاء.
3ـ كتاب معرفة المجروحين من المحدثين
والضعفاء والمتروكين .فرغ من قراءته سنة 323هـ.
4ـ مشاهير علماء األمصار.
5ـ روضة العقالء.
 كتبه المفقودة:قال ّ
مؤرخ بغداد اإلمام الحافظ أبو بكر الخطيب
في الجامع ألخالق ال��راوي وآداب السامع ( 467/2ـ
 :)469ومن الكتب التي تكثر منافعها إن كانت على
ّ
قدر ما ترجمها به واضعها :مصنفات أبي حاتم محمد
بن حبان البستي التي ذكرها لي مسعود بن ناصر
السجزي ،وأوقفني على تذكرة بأساميها ،ولم ّ
يقدر
ٍ
ّ
لي الوصول إلى النظر فيها ،ألنها غير موجود ٍة بيننا،
معروفة عندنا ،وأنا أذكر منها ما استحسنه ،سوى
وال
ٍ
َّ
ما عدلت عنه واطرحته ،فمن ذلك :كتاب الصحابة،
َ
خمسة أج���زاء .كتاب التابعين ،اثني عشر ج��زءًا.
كتاب أتباع التابعين ،خمسة عشر جزءًا .كتاب تبع
األتباع ،سبعة عشر جزءًا .كتاب تباع التباع ،عشرون
جزءًا .كتاب الفصل بين النقلة ،عشرة أجزاء .كتاب
علل أوهام أصحاب التواريخ ،عشرة أجزاء .كتاب علل
حديث الزهري ،عشرون جزءًا .كتاب علل حدث مالك
بن أنس ،عشرة أجزاء .كتاب علل مناقب أبي حنيفة
ومثالبه ،عشرة أجزاء .كتاب علل ما أسند أبو حنيفة،
ُّ ُ
َ َ
الثوري شعبة ،ثالثة
عشرة أج��زاء .كتاب ما خالف
َ
أجزاء .كتاب ما خالف شعبة الثوري ،جزءان .كتاب ما
انفرد به أهل المدينة من السنن ،عشرة أجزاء .كتاب
ّ
ما انفرد به أهل مكة من السنن ،خمسة أجزاء .كتاب
ما انفرد به أهل خراسان ،خمسة أجزاء .كتاب ما انفرد
به أهل العراق من السنن ،عشرة أجزاء .كتاب ما عند
شعبة عن قتادة وليس عند سعيد عن قتادة ،جزءان.
كتاب ما عند سعيد عن قتادة ،وليس عند شعبة
عن قتادة ،جزءان .كتاب غرائب األخبار ،عشرون جزءًا.

َْ
ّ
ّ
البصري ْين ،عشرة أجزاء.
الكوفيون على
كتاب ما أغ َر َب
ّ
كتاب ما أغ َ
البصريون على الكوفيين ،ثمانية
��رب
ُ
أجزاء .كتاب من يعرف باألسامي ،ثالثة أجزاء .كتاب
ُ
أسامي من ُيعرف بالكنى ،ثالثة أجزاء .كتاب الفصل
والوصل ،عشرة أج��زاء .كتاب التمييز بين حديث
ّ
َّ
النضر الحداني والنضر الخزاز ،جزءان .كتاب الفصل
بين حديث منصور ومنصور بن زاذان ،ثالثة أجزاء.
كتاب الفصل بين حديث مكحول الشامي ومكحول
األزدي ،جزء .كتاب موقوف ما ُرفع ،عشرة أجزاء .كتاب
آداب ّ
الر ّحالة ،جزءان .كتاب ما أسند ُجنادة عن ُعبادة،
جزء .كتاب الفصل بين حديث ثور بن يزيد وثور بن
زيد ،جزء .كتاب ما ُجع َل ُ
عبد الله بن عمر عبيد الله بن
َ
ِ َ
عمر ،جزءان .كتاب ما ُج ِعل شيبان سفيان ،أو ُسفيان
شيبان ،ثالثة أج��زاء .كتاب مناقب مالك بن أنس،
جزءان .كتاب مناقب الشافعي ،جزءان .كتاب المعجم
ّ
ّ
الشاميين،
على المدن ،عشرة أجزاء .كتاب المقلين من
عشرة أجزاء .كتاب المقلين من أهل الحجاز ،عشرة
أجزاء .كتاب المقلين من أهل العراق ،عشرون جزءًا.
كتاب األبواب المتفرقة ،ثالثون جزءًا .كتاب الجمع
ْ
ّ
المتضادة ،جزءان .كتاب وصف ال ُم َع ِّدل
بين األخبار
ْ
وال ُم َع َّد ِل ،جزءان .كتاب الفصل بين أخبرنا وحدثنا،
جزء .كتاب أنواع العلوم وأوصافها ،ثالثون جزءًا .ومن
آخر ما صنف :كتاب الهداية إلى علم السنن ،قصد
فيه إظهار الصناعتين اللتين هما صناعة الحديث
والفقه ،يذكر حديثًا ويترجم له ،ثم يذكر َمن ّ
يتفرد
بذلك الحديث ،ومن مفاريد أي بلد هو ،ثم يذكر تاريخ
كل ُاسم في إسناده من الصحابة إلى شيخه ،بما
ُي ْع َرف من نسبته ،ومولده ،وموته ،وكنيته ،وقبيلته،
ّ
وفضله ،وتيقظه ،ثم يذكر ما في ذلك الحديث من
الفقه والحكمة ،وإن عارضه ٌ
خبر آخر ذك��ره ،وجمع
ّ
بينهما ،وإن تضاد لفظه في خبر آخر تلطف للجمع
َ
ّ
صناعة الفقه
خبر من
بينهما ،حتى ُي ْعل َم ما في كل
ِ
ٍ ّ
والحديث معًا ،وهذا من أنبل كتبه وأعزها.
ُّ
مسعود بن ناصر ،فقلت ل��ه :أك��ل هذه
سألت
ٌ
ٌ
ومقدور عليها ببالدكم؟
الكتب موجودة عندكم،
ُ َّ ْ
اليسير ،والنز ُر الحقير.
فقال :ال ،إنما ُيوجد منها الشيء
َ َّ َ ُ ُ
ُ
َ
قال :وقد كان أبو حاتم ابن حبان سبل كتبه ووقفها
وجمعها في دار رسمها بها ،فكان َّ
الس ُ
بب في ذهابها
ٍ
مع تطاول الزمان :ضعف أمر السلطان ،واستيالء ذوي
العبث والفساد على أهل تلك البالد.
قال أبو بكر :مثل هذه الكتب الجليلة كان يجب
أن يكثر لها النسخ ،ويتنافس فيها أهل العلم،
ّ
ويكتبوها ألنفسهم ،ويخلدوها أحرازهم ،وال أحسب
ّ
ّ
المانع من ذلك إال قلة معرفة أهل تلك البالد لمحل
العلم وفضله ،وزهدهم فيه ،ورغبتهم عنه ،وعدم
بصيرتهم به .والله أعلم.
 وفاته:توفي في سجستان بجوار مدرسته وخزانة كتبه
ليلة الجمعة لثمان ليال بقين من ّ
شوال سنة 354هـ،
ودفن في داره بمدينة ٍ ُب ْ
ت.
س
َّ َ
َ
َ َ
َ
َر ِح َم ُه الل ُه َوأ ْح َس َن ِإل ْي ِه َوأ ْعلى َمق َام ُه ِفي َد ِار
َ
ك َر َام ِت ِه.
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العدد «»1319

ّ
البري*
قراءة في رواية “سودوم” – سباق
اإلوز ّ
للكاتب« :إبراهيم الخليل»
ّ
يقول المؤلف ،لكأنه يكشف عنوان الرواية ..( :فالذكورة في
نشاطها البدائي ،بعيدًا عن سلطة العقل الواعي تتشابه ،فال
ّ
الفتيةّ ،وبين نزوات الشباب من
والجمال
فرق بين نزوات األكباش
الفالليح ّ
«الس ّ
والرعاة وعالقتهم ِ ّ
ادومية» الشائعة)( ..ص(..194
“  -عبد الله ..كانت أم فؤاد – صاحبة البانسيون – تناديك
ُ ّ
المعطشة ،ومخارجها
لتسمع لهجتك البدوية الغامضة ،بحروفها
الفخمة القادرة على التعبير عن صاحبها ،وكما تنفر الغزالن ،أو
ّ
اإلوز ّ
ّ
يطير ِس ٌ
عبثي ،كانت تنفر الكلمات”..
سباق
البري في
رب من
ٍ
(ص..)204
ّ
يتوكد لدى ّقراء الروايات السورية بخاصةّ ،
بأن
يومًا تلو آخر،
ّ
يتعرف إلى
في “سورية” روائيين كبارًاُ ،يشار إليهم بالبنان ،لم
ّ
ّ
المتميزة سوى كثرة قليلة ،أو قلة
أقالمهم ونتاجاتهم اإلبداعية
خجولة ،من ّ
القراء على امتداد الجغرافيا السورية..
واآلن ،نحن أمام واحد من هؤالء ،صاحب رواية “سودوم – سباق
ّ ّ
الرواية ( ..وجاء
اإلوز البري” ،لمؤلفها “إبراهيم الخليل” ..ورد في ّ ْ
َم ْن يهمس في أذن حضرة الوكيل “أبو الخير”“ :فتش بيت رافي
ّ
لغرامياته..
صباغ جيدًا”ُ ،ود ْو ِهم ّ البيت الذي كان رافي يستعمله وكرًا
ّأيها الفاسد متى تكف عن ِح َيلك؟ وحين شارف اليأس ،عثرت أصابعه
باأللبوم الخاص ،ألبوم المخازي والخاصرة ّ
الطرية ..ولحظة فتحه توقفت
ْ
أنفاسه ،وضربات قلبه ..وما عرفه من الوجوه يمكن أن يزلزل البلدّ :
“أي
ابن حرام َ
كنت”؟ ..أوضاع ال ّ
يصدق أنها موجودة ،ولم يسمع عنها في
ٍ
حياته“ ..يقول أبو الخير”:
«ملعونة مثل هذه القرى الكبيرة ،حسنات مثل حسنات البغال
في ّ
الجر والخدمة ،وآثام مثل آثام سودوم وعمورة»)( ،الصفحات213
.)215+ 214 +
ّ
تقع الرواية في ( 261صفحة) من القطع الكبير ،قسمها الكاتب
إلى “إشارة” و “إهداء” ،وستة كتب ،جاءت بمنزلة الفصول ،والرواية
ّ
من منشورات اتحاد الكتاب العرب – دمشق ،العام  ،2004وللمؤلف
ٌ
روايات ومجموعات قصصية عديدة ،وله باع في الشعر والنقد..
ّ
ورد في “اإلشارة”“ :كل ما في هذه الرواية من أحداث وشخصيات
ُم َت َّ
خيل ،إال اسم الكاتب فهو حقيقي” (ص ..)5وفي “اإلهداء”“ :إلى
الرقة ،والرقة فقط” (ص(..7
ّ
في التوطئة :إذا كان كل ما جاء في تضاعيف الرواية من أحداث
ّ
وتناصات وحكايات وسرديات وحوارات
وشخصيات واسترجاعات
وأسلوب سلس ولغة روائية  -شعرية مشرقة ،ووصف بارع ،هي من
لاّ
الخصيب ،وذاته الخ قة المبدعة ،ومن ضفر عقله
ُصنع خيال الكاتب
ّ
ّ
اللماح سيقول في ّ
السيال والشرايين ،فإن القارىء ّ
وذهنه ويراعه ّ
سره
ّ
ُ
بطريقة المونولوج الداخلي :يا الله ،ما أجمل هذا المتخيل العريض -
الم ّ
الواسع ،وما أخصب تربته البتول ،هذا ُ
تخيل الذي عال على الواقع،
ّ
ّ
الم ّ
كل هذا ُ
تخيل ،وهذا الضفر اإلبداعي،
أم ّأن الواقع كان بحق وراء
ّ
وهذه الرواية الماتعة بشخوصها وأحداثها وحكاياتها النابضة بكل
ّ َ
ُ
ّ
ْ
قائم على التخييل ،واقعيته،
روح
وحياة؟! ولكن ..أليس لكل عال ٍم أدبيٍ ،
ُّ
يرى (جورج لوكاتش)“ :أنّ
وزمنيته ،ومادته التاريخية واالجتماعية؟!
ّ
كل لون من ألوان الكتابة ،ال ّبد ْ
يتضمن قدرًا ّ
ّ
معينًا من الواقعية،
وأن
ّ
وإنما هي ُ
أساس
فالواقعية ليست أسلوبًا واحدًا من بين أساليب أخرى،
َ
ّ
ٌ
مضمار بسط الروائي فوقه كل
األدب” ..ورواية “س��ودوم” لكأنها
هؤالء األشخاص على كثرتهم ،وعلى اختالف أمزجتهم وانشغاالتهم
ومستوياتهم االجتماعية والفكرية ،كما طرح كل هذه
وهمومهم
ّ
تكثرها وتناميها ،التي ّ
امتدت لفترات زمنية متباعدة أو
األحداث على
متقاربة ،وفي أمكنة حضرية وريفية وفي البادية ..أما حكايات الرواية،
ّ
فإن المنطق يقولّ :إن لها أساسًا وج��ذورًا في الواقع المعيش في
مجتمع “الجزيرة” السورية ،أعني مناطق (الرقة ،دير الزور ،والحسكة)..
إلخ ..وقد أتحفنا الكاتب حين نقل إلينا جملة من الموضوعات الحياتية
البادية أو ابن الحضر أو ابن الريف
الواقعية التي عاشها إنساننا ابن
ّ
في “جزيرته” ..والتي شغلته كثيرًا وأثرت في مجريات حياته ،في
مرحلة أو في مراحل من التاريخ القريب أو البعيد ،لتلك المنطقة
بآن..
بفراتها وبليخها ودجلتها ٍ
في البدء ،صحيح ّأن “د .عبد الله الرفاعي” ،هو الشخصية األكثر
ّ
ولكن الصحيح
سطوعًا في الرواية ،وكذا “الحاج سعيد النهري”،
أيضًاّ ،أن هناك عددًا من الشخصيات كان لها حضورها الديناميكي
ّ
اآلسر ،كذلك ّ
ثمة شخصيات امتازت بالفتور والتسطح في سياقات
الرواية ..وبتضافر هذه الشخصيات الكثيرة مجتمعة ،وبأحداث الرواية
وحكاياتها ّ
الشيقة ،وبهذه اللغة الروائية  -الشعرية ،وبهذا الوصف

وجيه ح�سن
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ّ
الحي ،وبهاتيك الحوارات ُ
ّ
البرقية المالئمة لمستويات
المبتسرة
ً
يأت ثقيال على نسيج الرواية...
الشخوص ،وبإسقاطات التاريخ الذي لم ِ
ّ
كله وسواه ،يقع القارىء ُ
الم ْستأني على رواية ماتعة ،جديرة
بهذا
باالقتناء والقراءة ،لمؤلفها الذي ينتمي إلى محافظة “الرقة”ّ :
مقر
الخليفة العباسي (هارون الرشيد) ،و”عاصمة القصة القصيرة في
سورية” كما ُيشاع...
ّ
وحين ّ
ّ
يخوض القارىء في سرديات الرواية ،سيرى أن التاريخ لم
يكن ّ
سرد ألخبار زعماء وقادة بارزين“ :حسني الزعيم”“ ،أديب
مجرد ٍ
الشيشكلي”“ ،شكري القوتلي”“ ،ناظم القدسي” إلخ“ :محاولة
انقالب جديدة تكشفها الحكومة” ،قال “ديران ميناسيان” لـ “زكاء
القربي” وهو يتابع القراءة في جريدة “األيام”َ ..فر َّد ْت:
ّ
كل يوم والثاني انقالب جديد ،ورئيس جديد ،هذا خائن عميل،
الدنيا على رؤوسهم جميعًا..
وهذا بطل ،لتنقلب
ُ
إنها ّ
دوامة ..الزعيم قتل ،والشيشكلي ترك ورحل ،والقوتلي يريد
ّ
ّ
عمل متسرع ،وقد كثر
مخرجًا للبلد ،قد يقوده ّ إلى فخ أو كمين ،أو ٍ
الحديث عن الوحدة ،خاصة بعد الحشود التركية...
ّ
المهم الخالص ..قالت”زكاء”( ،ص.)244
ّ
ّ
إذن فالمؤلف لم يسرد مسائل تاريخية مجردة جافة ،ولم يتقصد
ذلك ،ولم يلجأ إلى الوصف التاريخي ،فمثل هذا الوصف ليس من
اختصاص الروائي ،بل ّإن مهمته مزج التاريخي بالروائي ،والروائي
بالتاريخي ،إلماطة اللثام عن بعض جوانب التاريخ ،بلغة روائية ّ
طلية،
بعيدة عن السرد التاريخي الممل ،وهنا يقول الروائي والناقد السوري
المعروف “نبيل سليمان” ..“ :وأنا أنظر إلى الرواية على أنها التاريخ
ّ
المؤرخ ،بديله في الزمن،
الحديث للبشر ،والروائي – هنا – هو بديل
ّ
َ
َّ
المهمشين ودخائلهم” ..مع التنويه،
وهو الذي ُيعنى بدقائق حياة
إلى ّأن وعي الروائي “الخليل” بالتاريخُ ،ي َع ّد ّ
مكونًا أساسيًا لعملية
ّ
وجه أخ��ص :االستعمار
استمتاعنا بالفن بوجه عام ،والرواية على ٍ
العثماني الظالم ،االحتالل الفرنسي وجرائره ،الحديث عن “الكاولية”:
ُ
والغدر) ،الحديث عن مذبحة األرمن
(جيل من القرباط ع ِرف بالشراسة ُ
َ
َ
وترحيلهم ،الظلم الواقع على فئة األجراء والعبيد ،قسوة “األغوات”
ومقدراتهم ”..إلخّ ..
ّ
ألن
و”الباشاوات” ،واستغاللهم لطيبة الفالليح

التسجيل الفوتوغرافي لواقعة ما ،أو لمسألة من المسائل التاريخية ،أو
االجتماعية ،يأتي دائمًا وكأنه ٌ
شرح ّ
أصم ،ال روح فيه وال حياة ..ألم يقل
ّ
الروائي التشيكي “ميالن كونديرا” ”:إنه ال معنى للفن بحد ذاته،
ّ
فهو جزء ال يتجزأ من تاريخ المجتمع” ..فالرواية بهذا المعنى ،هي جزء
من التاريخ ،بل هي تعمل على التاريخ“ :تاريخ الهواجس الداخلية،
تاريخ الوعي السيكولوجي لدى الفرد ،تاريخ القبائل والمجموعات
والفئات الصغيرة في المجتمعات ،وتاريخ الحروب والمعارك والثورات
ّ
ّ
ّ
والقص
اهتم الكاتب بالحكاية
والتحوالت الكبرى في العالم” ..كما
ٍّ
فائض من هذه الحكايات
في نسيج روايته ،وفيها نقع على كم
ٍ
الشيقة ..وعلينا ْأن ّ
ّ
نقر بأهمية تضافر عنصري الحكاية والتاريخ
بالرواية ،وأشكال استخدامهما في الكتابة الروائية ..ونحمد للكاتب
ّ
الترهل والمبالغة ّ
والسذاجة والبناء غير المنطقي
تخليصه روايته من
للشخصيات واألحداث والتعارضات ،التي كانت تحتشد بها الكتابة
الروائية من قبل ...واآلن ما الموضوع الرئيس الذي أراد الكاتب نقله
َ
ّ َ ْ
ّ
بتأن ،سيجد أنها استطاعت نقل
إلى القراء؟ أرى إلى أن من يقرأ الرواية ٍ
لقطات ومشاهد سينمائية ،وسردت حكايات بانورامية ،جمع بينها في
نهاية المطاف التساوق والتالحم واالندماج ..لكن الموضوع الرئيس

بالرواية :التطور اإليجابي أو السلبي ،الذي لحق البادية ومناطق
ّ
التحوالت االقتصادية
“الجزيرة” السورية ،بفضل كثرة كاثرة من
 “على رأسها زراعة القطن”  -واالجتماعية والسياسية والثقافيةالمباغتة ،بسبب ال��وج��ود األجنبي ،العثماني أو الفرنسي،
ّ
و”البيكاوية” ،و”الباشاوات” ،وأرباب
ومفرزاتهما من “األغوات”
ُ
المصالح المادية الضيقة ،وأصحاب النفوس المبتذلة ..يقول أحد
ّ
المحتشدين أمام سراي الحكومة واصفًا ْ
التحوالت:
غيضًا من هذه
ّ
“ماذا جرى للناس؟ إذا شبع ابن كلب منهم عض جاره أو
قريبهّ ،
وربما ابن ّأمه”َ ...فر ّد آخر:
امتألت جيوبهم بأموال القطن ،فماذا يفعلون؟ إم��ا أن
ّ
يتزوجوا ،أن يبتلوا عباد الله ،كل درهم مال يحتاج إلى درهم
عقل”( ..ص.) 80
ّ
ويقول الحاج “سعيد النهري” ألحد الغنامة:
“ السوق اليوم للقطن ،ودعم الحكومة كله للمزارعين ،أما
ّ
ّ
فقل الطلب عليه ،والسببّ :
ّ
السمن النباتيّ .”..رد الغنام:
السمن
“كل هذا من عالمات القيامة ..الدنيا آخر زمن ،وإال كيف
َ
نفهم هذه الخ ْر َبطة؟ الحيوانات الحصان والجمل والحمار أكلتها
ّ
والغراف أكله الموتور الذي يعمل على المازوت ،وينهب هو
السيارات،
ّ
وأمثاله ربع نهر الفرات في اليوم ،والصوف أكله القطن ،والغنام أكله
الر ِديّ ،
المزارع ،والشريف أكله َّ
ُ
والراعي أكله الفالح ،والعشاير أكلتها
األحزاب( ”..ص.) 83
أما الشخصيتان األكثر بروزًا  -كما أسلفنا  -فهما شخصية “د.عبد
ّ
الله الرفاعي” ،الذي كان منذ نعومة أظفاره يالحقه صوت ّ
جده كظله:
“يا عبد الله يا ول��دي ،ال تأخذك الدنيا بعيدًا ،وال تكن مجنونًا
ببريقها ،فهو خادعْ ،
ْ
تكسب أثمن جوهرة في هذا
كن مع الله والناس
العالم ،أال وهي الطمأنينة ..يا ولدي ال أعظم من السكون وراحة البال..
أبوك مجنون ،وال خير فيه ،يكبر مثل هرش القرع ،وفي النهاية يذوي
دون أن يترك وراءه غير المال ،والمال سالح إبليس ،إذا لم ْ
تكن فيه
ّ
حصة لله والفقير ،يا عبد الله ..اسمع( ”..ص ،)86وشخصية “الحاج
سعيد النهري” الذي كان والده ينصحه“ :ولد يا سعيد ..اسمع ،ما
ّ
عندي مال أعطيك ،لكن عندي وصية ،حطها مثل حلقة في أذنك،
ّ
ُ
تعلمتهاّ :
دو ْر على المال ،ألنك بالمال تشتري
دفعت عمري حتى
ِّ
الد ْي َرة ،لحاهم وشواربهم ونساهم ،الفقر ال يدوم( ”..ص !)62ويقول
له معلمه القديم “باوم” األلماني “ولد سعيد ،هذه الرأس الكبيرة
يصعب أن تفكر تفكيرًا نظيفًا ..حافظ عليها ،فال ّبد أن تقودك إلى
المالّ ،أما الشرف والحكمة فال نصيب لك فيهما ،فلقد ُولدت لتكون
“بندوقًا” حقيقيًا! (ص ..)56وفي ّ
السرد جاء( :سنة ّمرت تلتها سنوات
ُ َ
أخر في حلب ..وفي عامه الدراسي األخير ،عايش عبد الله جمر الغليان،
واكتوى بلهب المواجهة العنيدة بين “الحركة الوطنية” ،وبين
“المحتل األجنبي” ،وقد كتب في دفتره ”:لم يكن إبراهيم هنانو
ً
في تلك اللحظة رجال وحسب ،بل كان وطنًا في صورة رجل” ..وآخر
العام حمل حقائبه وشهادته الثانوية ،عائدًا إلى بلدته ،استعدادًا
لرحلة جديدة إلى جامعة دمشق ،حيث سنوات من ّ
الصقل والتحصيل
والجمر”(...ص 166+ص(.167
وفي الرواية نقع على شخصيات أخرى ّ
حية ،نابضة ،تنمو أمامنا،
ّ
وتحرك مجرى األح��داث فيها( :دي��ران ميناسيان“ ،مدير فرع بنك
سورية ولبنان” ،زكاء القربي ”،عشيقته” ،فريدة بنت عمر المسالتي،
“عامل المطحنة
“زوجة الحاج سعيد النهري الجميلة”“ ،أبو جورج ّ
الديناميكي المخلص” ،الشيخ ضاري بن سلطان “الشغوف بالغزو
والمال والسالح” )..إلخ ،وعلى شخصيات جامدة ،ذات طباع تكاد تكون
ّ
ّ
نمطية ،أو لنقل إنها شخصيات مسطحة (عمر أقجة – “تاجر حلبي”،
ّ
يزدشير الكاولي“ -صاحب صندوق البويا المزين بالمرايا” ،التاجر
اليهودي “عزرا حداد” ،هدلة “الفتاة اليتيمة” معشوقة دحام ،سلمون
العبد ّ
وعجوز”)...وهلم ّ
ّ
جرًا! وال يزال الكاتب ينتقل بنا من
“قواد عريق
أحداث األشخاص على اختالف أدوارهم ومواقعهم وسلوكاتهم ،حتى
ُ
إذا استقصى طائفة من أحداثهم وحكاياتهم ،عاد بنا من حيث ابتدأ،
ّ
فقص علينا طرفًا من أحداث “د.عبد الله الرفاعي” ،أو “الحاج سعيد
النهري” ،أو “رافي صباغ” ،أو “حاج مامو” ،أو “زكاء القربي” ،أو “الشيخ
ضاري بن سلطان” ..إلخ ،وتنقل بنا بين األطراف واألشخاص ،وما يزال
يفعل هذا َع ْودًا على بدء ،وبدءًا على َع ْود ،حتى ينتهي بالقارىء إلى آخر
الرواية ،وقد اجتمعت األحداث التي أراد الكاتب ْأن ّ
يصور بها حكايا
حياة هؤالء األشخاص جميعًا ..وحتى وإن ورد في الرواية ٌ
عدد ٌّ
جم من
القضايا االجتماعية والحياتية ،سواء أكانت سلبية أم إيجابية ،التي
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أراد الكاتب نقلها للقارىء إلمتاعه ومؤانسته وإفادتهّ ،
فإن
أحداث الرواية جاءت بصفة عامة مترابطة ترابطًا داخليًا
ّ
واضحًا ،ناهيك عن ّأن في كل حكاية من حكايات الرواية
عنصرًا من عناصر التشويق ،الذي يجعل القارىء مشدودًا
لمتابعة أحداث الرواية من ألفها إلى الياء ،ألم يقل الروائي
الكبير “عبد الرحمن منيف”“ :الرواية – كما أفهمها
وهاته
وكما أكتبها  -أداة جميلة للمعرفة والمتعة”..
ِ
حكاية ْ
“أس َود الحردان” ،الذي “بنى شهرة أسطورية في
ّ
اللصوصية ،وعبور الحدود إلى الجانب التركي ،لكنه ظل
مفردًا ،ال يألف أحدًا ،وال يسرق عابرًا أو فقيرًا” (ص...) 41
(فأمثال هذه الشخصية أثيرة لدى “د .الرفاعي” ،يرى فيها
إعادة لتاريخ الصعاليك في العصر الجاهلي ،واستمرارًا
إلرثهم)( ،ص .)42يومًا قال له د .الرفاعي“ - :وكيف كنت
تذهب إلى الغزو”؟
ُ
”كنت ُالشاطىء
وعند
رأسي،
على
وثيابي
الفرات
أعبر
ّ
ّ
أدفنها ،ثم أنطلق عاريًا ،ربي كما خلقتني ،حتى يتعذر
اإلمساك بي ،ثم أعود بالذي فيه النصيب عبر مخاضات
أعرفها في مجرى النهر” (ص.) 43
وهناك حكاية “إسماعيل الفارس” :
“وبعد الكأس الثانية بدأ إسماعيل حكاياته وآراءه
التي ال تدخل العقل ..فقال لصاحبه ونديمه( :مائة سنة..
نحتاج مائة سنة يا صاحبي! لنصل إلى مستوى بغلة
“ثريا باشا” ..كان ذلك في العهد العثماني ..حين ّ
جردت
ّ
المتمردة
الحكومة فرقة عسكرية لتأديب بعض العشائر
في المنطقة ،وعلى رأس هذه الحملة كان “ثريا باشا” والي
ّ
المدللة ..لم يكن يطعمها إال السكاكر
حلب ،ومعه بغلته ُ ّ
ّ
المقشر ..وكنا يومها نموت من الجوع ،وال
والفستق الحلبي
نجد خبز الشعير ..فهل نصل قبل مئة عام إلى مستوى
هذه البغلة برأيك)؟ (ص..)101
“كانت الدنيا قديمًا يا صديقي في هذه المنطقة،
باشوات الترك ،وشيوخ البدو ،ومخفر َّ
ال��د َرك ،ثم جاءت
فرنسا ،”..قال إسماعيل الفارس لنديمه وجاره المقابل”...
لاّ
ّ
ّ
“فتح ورد الباج ” ..ترنم “إسماعيل الفارس” باللحن،
فلم يكترث “أبو حنا اآلشوري” ،فهو يعرف  -كما يعرف
ّرواد الحانة ّ -أن إسماعيل يقول دائمًا أشياء ..ال ّ
يصدقها
العقل ،فالعالم عنده بعد الكأس الثالثة مهزلة( ..ص.)17
وهناك حكاية المعلم األرمني “قره بيت نها بيديان”،
صانع العربات العجوز الشهير ،يقول لنفسه ..”:فأيامك
صوحت بهجتها أيام الذبح والترحيل ،حيث ْ
مضتّ ،
أكلت
ّ
الممرات الجبلية ،وصحراء دير الزور والرقة...
من قدميك
ْ
َ
فتآخى هذا الجسد مع كل أنواع العذابات ..من أرسل القتلة
بثياب الناس؟ َم ْن قال لألدوات اقتلوا شعبًا ال طرائد من
الثعالب وال��غ��زالن؟ :ليش؟” (ص +170ص ..)171لقد
أنهى “قره بيت” كل أعماله ،وصرف عماله جميعًا ،يقول
للمسيو “ديران ميناسيان”“ :لم يبق من العمر ما يكفي
لمشاريع جديدة” (ص ..)172وها هو ّ
يقرر العودة نهائيًا
إلى موطنه األصلي “أرمينيا”.
والزوجة “زكاء القربي” :ما حكايتها؟ لقد طلبت الطالق
من زوجها الثري بالعاصمة قائلة له“ :إما طالقي أو طالقها!
َ
من الممكن أن يكون لك بيتان وسيارتان ورصيدانّ ،أما
زوج��ت��ان؟! مستحيل” (ص(“ ..177ول��م تسأل نفسها
إلى أين عليها ْأن تذهب؟ فهي ْإن تعبت من المسير،
فستذهب إلى منزل العائلة الباقي” (ص ..)178يقول
“سيادة الوكيل” الذي رافقها بالسيارة من دمشق إلى
َ
إليك رأس قائد ّ
الد َرك،
قريتها “الرميلة”“ :امرأة لو طلبت
ّ
لقدمته لها على طبق من فضة ..ومع هذا تذهب وحيدة،
َ
ّ
وحزينة إلى جهة مجهولة ..زمن ابن حذاء ،ورجال من جص)
ّ
ّ
يصدق أن
(ص“ ..!)179ك��ل شيء أصبح حقيقيًا ،فمن
“زكاء القربي” في طريقها إلى قرية ال يعرفها ٌ
أحد في
دمشق”؟ ..قالت المرأة! (ص..)178
ُّ
ُّ
ُّ
(أنوب ..أنوب ..أنوب..
َ َ َّ
والعرق بل الثوب..
ُي ْس َرى يا ّأم خزام..
ّ
حلي لي أزرار الثوب..
أنصتت “زكاء” إلى الصوت الطروب يأتيها من البيت
المجاورّ ،
مدت يدها إلى جانبها بعفوية فاصطدمت بـ
“دي��ران مينا سيان” – مدير فرع بنك سورية ولبنان -
العاري ،وقد سيطر عليه التعب والنوم ،بعد ليال من ّ
الحب
ٍ
والجنس)(..ص.)197
وهناك حكاية “رافي صباغ” ..( :ويوم جاءها القطن
“قرية تل الهوى” – قرية صغيرة على ضفاف الفرات  -على

يد “رافي صباغ” ازدهرت ،فأقام أول مشروع ضخم فيها،
ّ
بالمحركات)( ،ص ،)239ورافي في الوقت
ُيسقى من الفرات
عينه “صاحب محطة المحروقات والمشروعات الزراعية”،
ً
الذي ُع ِثر عليه مقتوال بعد اختفائه“ ..وفي اليوم الثالث
ُوجدت الجثة في أحد الوديان ،وأمر “سيادة الوكيل” أبو
الخير ،بتوقيف عامل المحطة  ،وإعادة التحقيق معه ،على
ضوء الواقع الجديد” (ص(“ ...217بعد مقتله ،رحل أهله
ُ
إلى لبنان ،حيث أصولهم البعيدة ،فالصدمة كانت أكبر
ْ
من ْأن يحتملها األب أو األم”( ،ص(“( ..239تل الهوى”!
َ
بك القطن!! ..تلك آخر جملة أطلقها التاجر
م��اذا فعل ِ
الحلبي “رحمو الجيرودي” ،وهو يقود سيارته باتجاه حلب،
وفي رأسه أصداء غامضة لوجوه وأجساد وعيون ..بانتظار
وهاته حكاية “أبو علي”
الموسم القادم ليعود)(،صِ ..)242
المشبك ّ
ّ
الجوال ،الذي انحنى على يد “حسين
بائع أقراص
الرميالوي”(صاحب مطعم) يريد تقبيلها ،طالبًا منه العون
والمساعدة:
ّ
”يا حاج دخيلك ..امرأتي  ..أخذها مني أوالد الكلب”!َ
”وم ْن أخذها”؟ “بيت أهلها”!”يا ّعمي صارت روحي اآلن بين يديك ،أنا بال فطوم
أفطس مثل االكديش ،وفطوم حلوة وصغيرة ،مثل البيضة
ُ ّ
ّ
ّ
الذبان،
المقشرة ،ومغطسة بالعسل ،والحالوة تجيب
وحماتي معبودها القرش”..
ّ
“راج ْعني بعد أسبوع”( ،ص +113ص ...)114وثمة
ِ
“فريدة بنت عمر المسالتي” وهي حكاية جميلة:
حكاية ُ ّ
( ..ويوم زفت فريدة إليه” أي إلى الحاج سعيد النهري”
كجنية من ّ
ّ
ّ
جنيات
تخبل ..كانت رائعة في ثيابها البيضاء،
ّ
ّ
الفرات ..وألن فريدة قرأت القرآن عند الكتاب ،كانت تعرف
قوامون على النساءّ ،
القاعدة الذهبية :الرجال ّ
وأن َمن َ
حرمت
ّ
َ
ّ
زوجها متعة جسدهاُ ،حرمت الجنة ..مثل ّ
هر ٍة انسلت فريدة
ّ
ّ
وتوج ْ
المسالتي من المنزلّ ِ ،
هت إلى بيت الحفافة “فلة”..
ّ
(والحفافة) :مثل اليهوديات تشتغل في كل صنعة:
ّ
خاطبة ،وماشطة في األعراس ،وقوادة بين العشاق ..تعرف
ّ
كل شبر وكل عيب في نسوان البلد! ..وبدأت “فلة” مع
ّ
تعلمت كل هذا”؟ “من
الزائرة حديثًا هامسًا“ ..ومن أين
ِ
َّ
الن َور”!“ ..وليس فيه ّ
أي ضرر”؟ “أبدًا”! “وإذا رآه الحاج”..؟
ْ ُ
ً
زلت
“قولي له أليس جميال؟! لقد ّ صنعته من أجلك”“ ..أما ّ ِ
ّ
“تعري”ّ ..
أحست “فلة”
في مكانك”؟ “ما المطلوب مني”؟
بصعقة الجمال ،وهي العارفة الخبيرة بأسرار الجسد،
ّ
ومواطن اإلثارة ..أغمضت الشابة عينيها ..وأصابع “فلة”
َّ
المدربة ترتجف وهي تالمس اللحم الدافىء ،وتتوقف
ّ
ّ
عند المنطقة اللدنة من البطن ،تحت السرة ،تحدد المكان،
ّ
بالشذر األزرق ّ
ُ
والدم واإلبرة .هنا
سترسمه
والشكل الذي
ُّ
ستنقش “الزهرة” ،وتابعت األصابع ترتجف) ..الصفحات
(..)116 + 95+96+103+ 115
وللتنويهّ ،
فإن الرواية مملوءة حكايات متفرقة كثيرة،
ّ
والتأمل والتشويق..
فيها المتعة والفائدة
ً
واختزاال ،فلقد استطاع الكاتب “الخليل” في روايته
الماتعة ،أن يمنح ّ
ق��راء “س���ودوم” ال��رؤي��ة الواضحة،
بشخوصها وأحداثها وحواراتها وأخيلتها واسترجاعاتها
وتناصياتها ولغتها الشعرية الشفيفة ّ
ّ
الراقية ،وال غرابة
في ه��ذا :فالمؤلف شاعر وق��اص وروائ���ي ،إذن فاللغة
الشاعرية ليست دخيلة في عمله الروائي ،بل هي من
ّ
المتنوعة..
صميم شخصيته ،وواحدة من هواجسه الكتابية
“والخليل” يروي حكايات وقصصًا حصلت في الجزيرة
ّ
يتحدث عن شيوخ السياسة ناقدًا“ :أما
الفراتية ،وها هو
ّ
َ
الشيوخ – شيوخ السياسة ،فب ِطرون تافهون ،ولكن أخطرهم
أولئك الذين بعدوا عن الحواضر ،وعاذوا ّ
بالرمل والشمس..
لم ّ
تفرخ فيهم دودة القطن اللزجة الخضراء ،وال استفتاهم
االنتداب ولجان الغرب ،وال رائحة البارات بعد ،وال امتألت
ُ
أيديهم بأموال الخ ّوة والنهب وسلب الفالليح قوت األوالد
وبذار العام القادم ،وال زانوا أسماءهم بألقاب الحكومات
المحتلة المتعاقبة :من باشا عثمانلي ،إلى شيفالييه
فرنسي ،كما حدث للشيخ ضاري “بن سلطان” وغيره من
ّ
الشامية”( ،ص!)247
شيوخ الجزيرة والفرات والبادية
ّ
وعود على بدءّ :أما الرفاعي الكبير جد “د.عبد الله
يعط بصره ووجهه لغير كتاب الله،
الرفاعي” ،فـ “لم
ّ
ِ َ ْ ّ
يرشف أحرفه ويراجعها ،من علمك الحرف علمك الحياة!..
هكذا ّ
ثمن من يومها قيمة الكلمة( ”..ص...!!)131
و(في البدء كانت الكلمة)..
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تطور القصة السورية
ومواكبتها للواقع !
رم�ضان �إبراهيم
يالحظ كل من يهتم بالقصة في
سورية ،ليرى كيف أنها سارت وتسير
وفق خط بياني متصاعد؛ فإذا كانت
حقبة الخمسينيات والستينيات قد
برهنت أن القصة في سورية رائدة في
التجديد ،فإن الكم الوافر للمجموعات
القصصية التي صدرت فيما بعد ،وقد
بلغ عددها في الفترة من عام 1970
حتى  1995أكثر من ثالثمائة مجموعة
قصصية ،كما يذكر الدكتور عبد الله
أبو هيف في كتابه القصة القصيرة
ف��ي س��وري��ة ،م��ا ه��و إال دليل عافية
واهتمام بهذا النوع األدبي ،يفوق ربما
االهتمام بالمسرح والرواية والشعر،
بالرغم من عدد المحاوالت التي صدرت
في هذا المجال!
لقد برهنت القصة القصيرة في
سورية بأنها رائدة في مجال التجديد
ترتض الوقوف عند
والتحديث ،فلم
ِ
اجترار التجارب ومحاولة قول ما قيل؛
تظهر تطورًا
بل كانت على ال���دوام
ِ
وإبداعًا في السير جنبًا إلى جنب في
قراءة الواقع والتأريخ للفترات الزمنية
التي يمر بها المجتمع السوري ،فهذا
الكم الكبير الوافر الذي تحدثنا عنه قد
أعطى قيمة فنية كبيرة؛ حيث أبدع فيه
القصاصون ،وعملوا على مواكبة حركة
الحداثة التي شملت مناحي الحياة
كلها.
وإذا كان عدد من الباحثين ونقاد
األدب قد أظهروا في كتاباتهم أهمية
االشتغال القصصي الحديث المشبع
بأصالة البحث في السرد التقليدي
استنادًا إل��ى ال��ت��راث القصصي في
العصور الكالسيكية لألدب العربي،
وإل��ى وعي حاد بمعضلة الهوية إزاء
تفاقم المثاقفة ال��ت��ي غ��دت أبعد
من تأثير إيجابي معتدل للمؤثرات
األجنبية ،التي البد منها إلدراج مغامرات
التحديث األدبي ،في دوائر االستالب
والتبعية والخوف من الحداثةّ ،
فإن
التجديد ال��ذي سعى إليه القاصون
في سورية قد كان في منتهى الثراء
والجماليةّ ،
مما أدخل القصة القصيرة
ّ
في عجلة التحديث التي تعبر عنها.
وإذا أرج��ع البعض تطور القصة على
المستوى العالمي للكاتب الفرنسي
دي غي موباسان الذي كان يعتقد أن
الحياة تختلف ّ
عما ترسمه القصص،
فليس أهم ما فيها هو الفراق أو الزواج،
وه��ي في الغالب تخلو من األح��داث
الخطيرة أو الوقائع الهامة،ولكن على
الرغم من ذلك فإن بين طياتها من
األمور العادية التي تحدث كل يوم ما
قد تعكس زوايا وأضواء ومعاني جديرة
باالهتمام .ولم يكن من الضروري في
رأي موباسان أن يتخيل الكاتب مواقف
أو شخصيات غريبة ليخلق قصة ما؛ بل
على العكس يكفيه أن يصور أفرادًا
عاديين في مواقف عادية ،كي يفسر

الحياة تفسيرًا سليمًا ،ويبرز ما فيها من
معان خفية .
لقد أعاد بعض الباحثين في جذور
القصة السورية القفزة الكبيرة باتجاه
التحديث ألعمال زكريا تامر ،الذي سار
ً
بالقصة القصيرة محوال إياها من مجرد
سرد حكائي إلى تعبير صادق عن الحالة
المعايشة في ظل األوض��اع المأزومة،
وه��ذا مابدا واض��ح��ًا؛ س��واء من خالل
مجموعته القصصية األول��ى صهيل
الجواد األبيض التي صدرت في العام
ً
 1960وص��وال إلى قصص نداء الروح
التي صدرت في العام 1994وقصص
مجموعته الحصرم التي ص��درت في
ً
ال��ع��ام  2000وص���وال إل��ى مجموعته
(تكسير ركب) التي صدرت في العام
 .2002ولم يكن زكريا تامر وحيدًا في
مجال تحديث الفن القصصي وعقلنة
السرد والبحث عن مواءمة بين التقليد
والتجديد في القصة السورية؛ بل كان
إل��ى جانبه مجموعة من القصاصين
الذين أغنوا هذا النوع األدبي ،وتركوا
بصماتهم الواضحة والجلية عليه،
أمثال وليد إخالصي ال��ذي أص��در في
العام  1963أولى أعماله القصصية،
وكانت بعنوان( قصص) ،ثم تتالت
مجموعاته القصصية وأعماله األدبية
الحافلة بالصور الغنية ع��ن الواقع
ال��س��وري ،ول��ك��ن بما ي��واك��ب حركة
الحداثة على مختلف المجاالت .وإن
ذكرنا هذا الثنائي المؤسس لحركة
التحديث والتطوير في فن القصة
السورية؛ فإنه من المجحف أن ننسى
فضل حيدر ح��ي��در ال��ذي شكل مع
زكريا تامر ووليد إخالصي ضلعًا ثالثًا
لمثلث ّرواد التطوير في تلك الحقبة
من خالل مجموعته القصصية األولى
( حكايا النورس المهاجر) التي صدرت
في العام  .1968طبعًا القائمة تطول
ّ
فيما لو أردنا الحديث عن كتاب القصة
في سورية الذين ّ
ص��وروا الواقع خير
تصوير ،والذين رسموا من خ�لال ما
أب��دع��وا ل��وح��ات حقيقية ّ
عما يجري
في الواقع على الساحة السورية في
مختلف المراحل!
ي��رى ال��دك��ت��ور رش��اد رش��دي في
كتابه (فن القصة القصيرة) أنه ليس
من الضروري أن يكون كل خبر يروي
قصة؛ فمن األخبار ما يمكن أن توضع
جنبًا إلى جنب ،ومع ذلك تظل مجموعة
أخبار متفرقة ال تنتج أثرًا كليًا ..وفي
الوقت نفسه من األخبار ما توضع جنبًا
إلى جنب ،فتنتج أثرًا كليًا ،ومع ذلك
تظل مجرد خبر يزودنا بالمعلومات،
ولكنه ال يروي قصة .ومن هنا أستغرب
كيف يمكن لبعض من يطالب اآلخرين
بالتعامل معه على أنه قاص ،وهو ال
يمكن أن ّ
يفرق بين الخبر وبين القصة!!
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التراث العربي المخطوط في البوسنة والهرسك
عبد اللطيف الأرنا�ؤوط
ّ
مما يحز في النفس ما تتناقله األنباء عن
م��ح��اوالت التدمير واإلب���ادة التي تتعرض لها
األوابد األثرية والمعالم العمرانية والثقافية في
جمهورية البوسنة والهرسك ضمن مجموعة
ال���دول البلقانية المسلمة ..وه��ي محنة ال
تستهدف اإلنسان فحسب على ما يبدو ،وإنما
هي أشبه بعاصفة عاتية من التعصب العرقي
والطائفي تهدد بالخطر واآلثار العمرانية والتراث
الثقافي الديني العريق لشعب المنطقة ،وهو
تراث يمتد في أعماق الزمن طوال خمسة قرون
متواصلة ...فمع انتشار اإلسالم في هذه المنطقة،
انتشرت حضارته وآدابه باللغات العربية والتركية
والفارسية ،وباللغة القومية لهذه الشعوب
المسلمة ،فكانت المساجد والجوامع والكتاتيب
والتكايا ومجالس العلماء منارات فكرية ،تنشر
القيم السامية التي حملها اإلس�لام لشعوب
البلقان ،وتهيئ لألجيال عبر التاريخ تهذيبًا
إنسانيًا وحضاريًا رفيعين من خالل المدارس ودور
العلم ومجالس الثفافة المتواصلة.
نذكر أن��ه أطلق على شعب ه��ذه المنطقة
قبل دخولها اإلسالم اسم (بوغوميلي) نسبة إلى
اسم أحد مبشري المسيحية (بوغوميل) .وقد
اعتنق هذا الشعب المسيحية ،فنشأت الكنيسة
البوسنوية على اإليمان بمعتقد ديني يقترب في
جوهره من اإلسالم ،مما ّ
سهل فيما بعد اعتناق
البوغوميلي العقيدة اإلسالمية ،وانتشارها سريعًا
في ربوع البالد ،حتى كان في البوسنة والهرسك
وحدهما ما يزيد على ألف جامع وألف وخمسمائة
مكتب لتعليم األطفال مبادئ الدين اإلسالمي،
ورافق ذلك منذ القرن الخامس عشر الميالدي،
إنشاء المكتبات التي انتشرت في معظم مدن
بوسنة ،وجلبت إليها الكتب الفريدة من مختلف
أرج��اء العالم اإلسالمي ،برعاية القائمين على
شؤون الحكم أو الرحالة المسلمين من أبناء البالد
الذين يؤمون الشرق والبالد العربية طلبًا للعلم،
ويحملون معهم أنواع الكتب المختلفة النادرة،
والعناية بتجليدها.
وق��د ّ
تعرض ه��ذا التراث لإلهمال واإلب��ادة
في العهد الشيوعي البائد ،بعد خضوع منطقة
البلقان له ،لكنه لم يستطع أن يزحزح أركان إيمان
المسلمين بعقيدتهم الدينية ..ولم يكد وجه
الشيوعي ينجلي حتى واجهت المنطقة الصراع
العرقي والطائفي الذي تتناقل أنباءه اإلذاعات
العالمية ،وتتحدث عن نتائجه على الصعيدين
السياسي والبشري.
ولم ُيشر أحد إلى الخطر ال��ذي تتعرض له
ُ
الكتب التراثية التي تعد جهدًا حضاريًا إنسانيًا
يعد فقده خسارة ال تعوض ،ذلك أن القتلى من
البشر يمكن تعويضهم بالتناسل ،والمعالم
العمرانية يمكن إعادة تجديدها ،أما المخطوطات
النادرة والتراث الثقافي فمما ال يمكن تعويضه،
وبضياعه تخسر اإلنسانية جانبًا هامًا من تاريخها،
ومن الغريب أن تعنى منظمة اليونسكو في أكثر
من موقف بحماية تراث اإلنسانية ،فتحمي آثار
ً
(األقصر) مثال من الضياع حين بناء السد العالي

في مصر ،وال نلمس منها اليوم أي مبادرة لصيانة
وحماية تلك المخطوطات التي تتعرض في
الحرب المدمرة الصربية التي تشهدها البوسنة
والهرسك للحرق والنهب واالغتصاب واإلبادة.
وتجدر اإلشارة إلى أن مكتبات منطقة البلقان
ّ
تعرضت للهالك أكثر من مرة ،كان ذلك زمن حرب
فيينا  1699-1683حين أغار القائد النمساوي
(البرنس أوجن ّ
السارويي) على البوسنة وأحرق
مدنها ،دون أي اعتبار لآلثار؛ العمرانية والثقافية،
وتكررت المأساة نفسها في الصراع الذي شهدته
تلك المنطقة بين الدولة العثمانية والدول الغربية
في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ،فلم
يكن الغربيون يقيمون لهذا التراث في غزواتهم
االستعمارية أي اعتبار ،ومع أن النازية وما ُعرفت
به من قسوة وعنف لم تتلف اللوحات والتحف
الفنية التي استولت عليها في متحفات الدول
الغربية التي احتلتها؛ بل حرصت على نقلها إلى
(برلين) وحفظها ،وأمكن استرداد كثير منها بعد
الحرب العالمية الثانية ،فإن العالم اليوم يشهد
تدمير دور العلم والمكتبات والمساجد في منطقة
(البوسنة والهرسك) دون أن يرتفع نداء احتجاج
ودعوة لحماية المعالم الثقافية والدينية فيها.
في تقديري إن أي مخطوط ُيتلف في البوسنة
ّ
والهرسك ال يقل عن أي لوحة للفنانين العالميين
أمثال :رامبرانت أورن��وار أو بيكاسو وغيرها من
اللوحات واآلثار التي يحرص الغرب على تخليدها
ُ
وصونها في متاحفه ،ألن تلك المخطوطات تعد
ثروة علمية وثقافية ال ّ
تعوض ،وهي تمثل ماضيًا
لم ي��درس بعد دراس��ة كافية عبر ح��دود الزمان
والمكان ،كما أن��ه ت��راث غني بمحتواه وقيمه
اإلنسانية.
ويمكن أن ن��ق��دم ص���ورة ع��ن ه��ذا ال��ت��راث
المخطوط بالحديث ع��ن توزيعه ف��ي مدينة
(سراييفو) عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك.
نالحظ أن التراث المخطوط والوثائق التاريخية
موزعة على ثالثة أماكن بسراييفو ...وهي:
آ -المعهد الشرقي.
ب -مكتبة الغازي خسروبك.
ج -المكتبة الوطنية.
آ -الوثائق األصلية التاريخية في المعهد
الشرقي:
تأسس المعهد الشرقي في مدينة (سراييفو)
في عام 1950م ،ويضم المعهد أرشيفًا ضخمًا من
الوثائق التاريخية التي تعود إلى القرون الخمسة
الماضية ّإبان العهد العثماني في منطقة البلقان
بعامة والبوسنة والهرسك بخاصة ،ويحتوي
األرشيف على كثير من الوثائق من المصادر
الشرقية واألوربية  ..وخاصة من دور المحفوظات
في استانبول.
ويضم قسم الوثائق األصلية م��ا يقارب
( )700وثيقة عثمانية تعود إلى الفترة الممتدة
من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر،
وتحتوي على «فرمانات سلطانية وبراءات وأوامر»
ص��ادرة عن حكام البوسنة ،وق���رارات المحاكم
ونصوص حقوقية...وهي على جانب كبير من

األهمية لعالقاتها بتاريخ البوسنة والهرسك،
وقد تناولت هذه الوثائق مختلف فروع المعرفة،
وإن بعض تلك الوثائق كان حول عالقات الدولة
العثمانية وال��دول األخ��رى كالنمسا في أثناء
االحتالل النمساوي  -المجري ألراض��ي البوسنة
والهرسك ،كذلك حول عالقاتها مع صربيا والجبل
األسود وروسيا.
ونجد ف��ي سجالت المحاكم مجموعة من
الوثائق العثمانية وهي المراجع الرئيسة لنظام
اإلدارة المحلية في أرج��اء البالد ،وتحتوي على
القضايا المتعلقة بالزواج واألح��وال الشخصية
األخرى وقضايا نزاع الملكية والسرقة..وبعضها
يرجع إلى الفترة الواقعة بين القرن السابع عشر
والقرن التاسع عشر الميالدي.
وهناك قسم أرشيف الوالية ويضم ()200
وثيقة ترجع إل��ى أواخ��ر العهد العثماني في
البلقان ..وتمثل الوثائق المرسلة من الوحدات
اإلداري��ة الصغيرة « السناجق واألقضية» إلى
اإلدارة المركزية في استانبول أو العكس ،إضافة
ً
إلى ( )450سجال ل�لأوراق الصادرة وال��واردة مع
موجز لمضمونها.
أراض تعود
سجالت
الوالية
أرشيف
«ويضم
ٍ
وثائقها إلى النصف الثاني من القرن التاسع
عشر -وهناك مجموعة الميكرو فيلم والوثائق
المصورة المتصلة بالبوسنة والهرسك جمعت من
مصادر عدة.
كما يضم األرش��ي��ف أي��ض��ًا مجموعة من
المخطوطات الشرقية التي تزيد على ()7000
مخطوطة تتعلق بالفقه والطب والنحو والفلسفة.
«وت���دل ه��ذه المجموعات الوثائقية على
اهتمام السكان بالعلوم والفنون التي جمعت
من العالم اإلس�لام��ي ..وبخاصة في منتصف
القرن الخامس عشر وحتى عام 1878م ...منها
المصاحف ويبلغ عددها ( )79مصحفًا أقدمها
ُ
ك ِت َب في عام 1368م.
«وه��ن��اك أيضًا ( )256مخطوطة في علوم
التفسير والتجويد من القرن الثاني عشر والقرنين
الرابع عشر والخامس عشر..وكتب الحديث النبوي
وعددها( )39مخطوطة أقدمها من القرن الخامس
عشر ..ويمكن القول إن المخطوطات الدينية يبلغ
عددها( )1258مخطوطة بعضها بخط مؤلفيها
من علماء البوسنة.».
ب -مخطوطات مكتبة خسروبك:
تعد مكتبة خسروبك من أق��دم المكتبات
اإلسالمية التي نشأت في ع��ام 1537م ،فقد
عمل «خسروبك» واليًا في البوسنة أيام السيطرة
العثمانية لتلك المنطقة ..واهتم بتكوين مكتبة
لمدرسة أنشأها بجوار المسجد الذي بناه ،ومازال
يحمل اسمه إلى اليوم.
كان الوالي «خسروبك» شديد العناية بالعلم
والدين ،مهتمًا بالتراث العربي اإلسالمي ...إال أن
ُ
أكثر مخطوطات هذه المكتبة ف ِق َد في أثناء حملة
القائد النمساوي «أوجن».
في عام 1863م خصص لهذه المكتبة بناء
خاص سعى في إقامته خسروبك متولي األوقاف

وجعله ملحقًا للجامع ،ونقل للبناء منذ إنشائه
وحتى عام 1950م كتبًا ومخطوطات من مكتبات
خاصة عديدة في منطقة البوسنة والهرسك
منها :مكتبة قنطيري -مكتبة المصري -مكتبة
مدرسة سيم زاده كومشيج  -مكتبة شهدي
أفندي  -مكتبة الحاج خليل أفندي -كما ّ
تم نقل
ثالثمائة مخطوطة من مكتبة مدرسة إبراهيم
باشا في مدينة (ترافنيك» وجميع محفوظات
مكتبة قره كوزبك في «موستار» .كما وصل إلى
هذه المكتبة بطريق الوقف أو الوصية أو التبرع
أو الشراء مجموعة من المخطوطات النادرة ،إضافة
إلى تبرعات العلماء لهذه المكتبة بمخطوطات
كانت في حوزتهم ،ونذكر منهم»:عثمان أفندي
صقولويج» الذي أمضى نحو ستين عامًا من عمره
وهو يجمع الوثائق اإلسالمية.
وضمت مكتبة الغازي خسروبك حتى عام
1991م جميع كتب مكتبات الوقف وفيها ما
يقارب تسعة آالف مخطوط ما بين كتاب أو
رسالة مع مجموعة هامة من سجالت المحكمة
الشرعية في «سراييفو» تعود إلى القرون األربعة
(من السادس عشر حتى التاسع عشر) وعدد من
الوثائق التاريخية الهامة ،والمجالت األسبوعية
الشهرية ،إضافة إلى عدد من الكتب المطبوعة ...
ومنها مؤلفات رجاالت العلم في البالد ،كمؤلفات
(حسن كافي البوسنوي) ( )1616 -1525وأحمد
بياضي زاده ،ومصطفى بن يوسف أيوبي زاده،
والشيخ عالء الدين علي دده البوسنوي ،وكلهم
من أعالم القرنين السادس عشر والسابع عشر.
وقد جهد الباحث «قاسم دوبراجا» في وضع
فهارس عدة لهذه المخطوطات مصنفة وفق
أسماء المؤلفين أو عناوين المخطوطاتّ ،
وبوبها
بحسب موضوعاتها في أبواب عدة منها:
 -1دوائر المعارف
 -2القرآن وعلومه
 -3علوم الحديث
 -4علوم اللغة
 -5التاريخ.
 -6الجغرافيا.
 -7الطب والبيطرة
 -8الطبيعة والحساب
 -9متفرقات.
كما رتب المخطوطات وفق هذه األبواب بحسب
ُ
اللغات التي كتبت بها ،فبدأ بالعربية فالتركية
فالفارسية ،مراعيًا التسلسل التاريخي لزمن
تأليفها ،مضيفًا إلى أصولها مخطوطات الشروح
والحواشي عليها ،وأورد عناوين المخطوطات
بالعربية والالتينية ،م��ع وص��ف دق��ي��ق لكل
مخطوط ،وتضمن الفهرس أيضًا صورًا وثائقية
لبعض صفحات من المخطوطات التي تضمها
مكتبة الغازي خسروبك ،وباستعراض عناوين
المخطوطات تطالعنا نسخ نادرة منها أو فريدة
غير معروفة للباحثين تتناول العلوم اإلسالمية،
وال سيما علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه..
نذكر منها:
البقية ......................ص22
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نهر بردى في قصيدتين
«لألخطل الصغير وجورج صيدح»
حممود �أ�سد
الماء جدول الحياة ومبعث استمرار الوجود.
َ
ُّ
ونستمد جمال وج��ودن��ا .هي مبعث
بها نحيا
ً
سرورنا .نبعًا أو نهرًا أو جدوال أو ساقية أو بحرًا.
ُ ُ
َّ
تتجد ُد المنى ،وتبعث اآلمال ...هي بؤرة
بذكرها
اللوحة الطبيعية التي خلقها الله .منها نستمدُّ
ِّ
ُّ
وتعد اللقاءات ،وتنشط
بقاءنا ،وتوقظ ذكرياتنا
ً ّ
المجتمعات فتكون قوال حقًا لما قاله الله تعالى
َّ
كل شيء ّ
حي).ونهر بردى رئة
( :وجعلنا من الماء
عبر التاريخ ،شريانها النابض ،يأتيها ّ
دمشق َ
مارًا
من النبع األصلي سفوح لبنان الشرقية ،ويقطع
خمسة وثالثين كيلو مترًا ليصلها ...وقبل دخوله
َّ
تتفرع شرايينه السبعة ،ويعبر من دمشق إلى
َّ
الغوطة الشرقية ،ليبل ظمأ حقولها وأهلها .هذا
النهر متنفس الدمشقيين ،وموطن النزهات
الجميلة حول ضفافه ،بينه وبين الدمشقيين
عالقات حميمة ألفهم وألفوه ،يشتاقون إليه
ّ
كما يشتاق إلى أنسهم ودفء طباعهم .تغنى
به الشعراء ،وأوحى إليهم بالكثير من القصائد
األخطل الصغير
الرنيمة بإيقاعها ،وال��ث َّ
بمعالم
��ري ِ��ة
الجميلة
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ّ
اح
إال استهل
واإلب��داع .وفي الديوان الدمشقي كثير
الجمال
ِ
ِ
بذكرك الفو ِ
ِ
مجاهد
أو سال ُج ْر ٌح من جبين
من القصائد في نهر ب��ردى بعضها انفردت
ٍ
َّ
َ
بجراح
جراح ُه
إال َع َص ْبت
بالتسمية والموضوع ،وبعضها اآلخر جاء وصف
ِ
ِّ
ّ
بردى شقيق النيل منذ أمي ٍة
بردى في ثنايا القصيدة ،وفي كل القصائد بردى
ِّ
واألتراح
األفراح
ُج ِمعا على
الحب وباعث األمل والذكريات .ماؤه رقراق
منهل
ِ
ِ
ُ
ِّ
ُ
ٌ
الورد في شفة الضحى
عنادله وطيوره موسيقى
نسب كخد ِ
عذب .ضفافه خضراءِ ...
َّ
ّ
اح
والجر
العاص
بين
يختال
المطربين
حناجر
به
للتنزه واالصطياف .تغن ْت
ِ
ِ
ٌ
ٌّ
ق��وم��ي مشهود ل��ه بشعره.
وه��ذا موقف
والمطربات ،وكانت باعثًا لكثير من التراث الشعبي
والسير الشعبية واألغاني التراثية ،ما أذكره اآلن والقصيدة الثالثة عنوانها « ضفاف بردى « وهي
ٌ
دع��وة لالهتمام بموروثه الثقافي واالجتماعي موضوع دراستي ومقاربتي .وقصيدته الرابعة
ّ
ّ
الشفهية حملت عنوان « كفنوا الشمس « ص  218وفيها
الناس
دراسة وبحثًا بعد جمعه من ذاكرة
ِ
التي تغني إلى جانب الكتب التي تناولته....ال يناجي بردى ويشيد بطهره وينسبه إلى الشام
َّ
أرغب بالمقارنة بين القصيدتين اللتين سأتوقف وأهلها :
ّ
َ
ْ
طبعت وادي بردى من جن ٍة
عندهما ،بقدر ما أرغب كشف خبايا القصيدتين
َ
ِّ
ْ
ُ
ُ
ومدى أهمية بردى بإلهام الشعراء ِّ
َ
رجس
كل
من
ها
أرواح
ت
ر
ه
ط
ومدهم بالنسغ
ِ
ُ
ُ
َي ْس َبح النور على أرجائها
الشعري والتجربة الوجدانية الصافية ....في
ُ
ُّ
ْ
س
د
ق
ينبوع
من
الحق
ويفيض
الديوان الدمشقي قصائد تصف نهر بردى بدقة
ِ
وتفصيل ،ولكنني ْ
وقصيدته األخيرة جاءت بعنوان « خيال من
أردت أن أمسك خيوط اإلبداع
ّ
دمر « وال تخرج عن اإلط��ار العام الذي َّ
عب َر عنه
التي انطلقت من وحي بردى.
ّ
الشاعر (األخطل الصغير) وهو لقب له وقع به الشاعر ص 343
يا عيونًا َ
أوح ْت إلينا الغراما
قصائده األولى ،واشتهر به واسمه ((بشارة بن
َ
ُأجنونا سق ْي ِتنا أم ُمداما ؟
عبد الله الخوري)) ومولود في لبنان عام /1885/م.
ُ
ِّ
آية ِّ
الحب أن تظلي ربيعًا
وكان له نشاط صحفي ،وأنشأ جريدة البرق .وله
َّ
ُ
لفؤادي وأن يظل هياما
		
دي��وان شعر مطبوع بعنوان «الهوى والشباب»
َّ
ٌ
وم��أس��ور
فالشاعر مفتون ب��روع��ة دم��ش��ق
وللشاعر قصائد رائعة نالت حظها من الشهرة،
ِّ َ ْ َ
ُ
وش َد ْت به الشفاه والحناجر .وقد ورد له بجمالهاُّ ،
وحبه لها ال يخفيه وال يقمعه ،وقد كان
فلحنت
َّ
يتردد كثيرًا إلى دمشق لقربها من لبنان ولعدم
في الديوان الدمشقي خمس قصائد بين قصيرة
ِّ
ُ
والشعر أقوى من كل
ومقطوعة ،وتقترب هذه القصائد من عالم نهر االعتراف بالحدود .فالجمال
ّ
ّ
بردى .في األولى وردت في ص  64يتغنى بنهر الحدود وألنه وجد فيها مصدر اإللهام وهو شاعر
ِّ
ذلك إلى القصيدة
بردى ويذكر أجمل الذكريات:
الحب والجمال .سأعود بعد ّ
َ َ
ّ
ً
المحددة للدراسة ،ولكنني سأتوقف عند الشاعر
بردى نظ ْم َت لنا الزمان قصائدا
بيضًا ُ
وح ْمرًا من ً
وص
فاح اآلخر (جورج صيدح) المولود في دمشق 1893 /
ندى ِ
ِّ
ِّ
ِ  /وقد هاجر منها إلى القاهرة ثم إلى فرنسا ثمّ
رابية ،وكل َح ِن َّي ٍة
في كل
ٍ
عصماء تسطع بالشذا ّ
الفواح إلى فنزويال ،ثم َ
ُ
عاد لالستقرار في لبنان ،وقد عمل
ِ
وفي مقطوعة أخرى يقارب بين نهري بردى في التجارة والصحافة ،فأنشأ في فنزويال مجلة
والنيل (ب���ردى والنيل) ص  65وفيها يذكر « األرزة « .وقد وردت له أربع قصائد في الديوان
ّ
يتحدث ويبوح ّ
النهرين للتعبير عن التالحم
بحبه لدمشق
والتعاضد القومي :الدمشقي ....األولى
ً
ُ
يا ُ
مصر ما َ
الجهاد قصيدة
نظم
وجاءت في ديوانه ((حكاية مغترب)) ص 176

جورج صيدح
ُ
–  .177وقد َّ
مهد للقصيدة المذكورة  :ف ِرض على
الشاعر أن يرافق مندوب الجنرال بيرون في مهمة
لدى رئيس الجمهورية السورية في دمشق .فطار
إليها معه بعد غياب أربعين عامًا ،وأذاع انطباعاته
من محطة اإلذاعة السورية في أيلول عام 1950 /
 /ومطلع القصيدة المذكورة  :ص 41
َّ
للمغرب
هش ْت سماء
الشرق َّ َ ْ ِ
ِ
للموكب
بالشمس
ولوحت
ِ
ِ
وفيها يقول :
ِّ
َ
بيرون عن جل ٍق
من مبلغ
ّ َ
ِّ
األطياب للطي ِب
تحية
ِ
والقصيدة الثانية عنوانها « حنين إلى دمشق
ِّ
ومعبر:
« ونظمها عام  / 1925 /ومطلعها جميل
ص 394
ُْ
ُ ّ
هت ُ
ان
ذكرتها نائيًا والدمع
ٌّأم َ
تناس ْت بنيها حالما بانوا
في قلبها من ندى أجوائها ِش َيمٌ
َ
لذاك القلب ن ُ
يران
وفي فؤادي
ِ ِ
ويختمها بالبيت السادس واألربعين كما
بدأها:
ُ
ٌ
ُ
الوجد هجران م ِنيت به
حسبي من
ِ
العهد ال ُي ْنسيه ه ْج ُ
ُ
ُ
ران
وحسب ِك
ِ ِ
والقصيدة الثالثة حملت عنوان «دمشق
الجريحة» وقد أنشدها في اجتماع عقده أبناء
الجوالي العربية في (كراكاس) إثر قصف دمشق
بقنابل الفرنسيين سنة  ./ 1945 /ومطلعها ص
483
وهموا َّ
َ
بالص ّ
الستر ّ
في ْه
هتكوا
تام ُ
أكذا ُي ْس ُ
عرس الهاشميه ؟
والقصيدة الرابعة هي موضوع دراستنا
ومقاربتنا مع شقيقتها ضفاف ب��ردى للشاعر
(األخطل الصغير) وحملت عنوان /ب��ردى /وقد
نظمها عام ./1947/
القصيدتان لم تتفقا بالبحر ،فاألخطل نظمها
على الكامل ،وصيدح على البسيط ،وهما بحران
يحتاجان إلى براعة ومقدرة ،ويمتازان باالنسيابية
وسهولة االنتقال والتوقف .والقصيدتان اقتربتا
ِّ
الروي؛ فقصيدة األخطل الصغير
من االتفاق في

رويها الدال المكسور المسبوق بألف ِّ
ّ
المد ،وهذا
ِّ
ما أعطاه انبساطًا وتماوجًا في آخ��ر ك��ل بيت.
والقصيدة الثانية التزمت األلف المقصورة حينًا،
ّ
ِّ
الروي
للروي وألف اإلطالق ،ويعتمد
وهي تصلح
على الحرف الذي قبلها ،وهو ال��دال المفتوحة،
فحينًا يقول :
(ص���دى) وحينًا (ان��ب��ردا ،والبلدا).قصيدة
َّ ٌ
ُ
(األخطل الصغير) أبياتها ستة وعشرون بيتًا.
ُّ
تشكل وحدة شعورية متكاملة .أما قصيدة (جورج
صيدح) بلغت أبياتها اثنين وأربعين بيتًا ...وفيها
َّ
موضوعات مختلفة ال يجمعها إال الحنين وشريط
ِّ
معب ٌر
الذكريات .مطلع قصيدة ج��ورج صيدح
وعميق الداللة إذا عرفنا معاناة المغترب البعيد
عن وطنه والذي يعصره األلم  :ص 93
ُ
حل ْم ُت إني قريب منك يا بردى
َّ
ُّ
َ
النسيم ندى
أبل قلبي كما بل
ّ
ه��ذا المطلع ال��ش��ف��اف يحمل لنا معاناة
ّ
الشاعر ،ويبشرنا بقصيدة فيها مفارقات تجمع
والحاضر المأزوم
بين الذكريات الحلوة والعذبة
ِ
َ
المختزنة في
وهموم ُه
الذي يكشف قلق الشاعر
ِ
لحلم طال انتظاره وعودة
أعماقه .فبردى استعادة
ٍ
َ
خل ْت َّ
.أما مطلع قصيدة (األخطل الصغير)
إلى ّأيام
ِّ
ّ
فهو يحمل حبًا وشوقًا دفينًا متجددًا:
ْ
َ
هواي هذا الوادي
َسل عن قديم
هل كان يخفق فيه ُ
غير فؤادي
فالسؤال إثارة وتحريض ،وتكراره مرتين ّ
مرة
َ ْ
(س��ل) وأخرى باستخدام (هل).
عن طريق األمر
ُّ
أعماق الشاعر.
مكنون عميق في
يدل على
ٍ
ِ
ِّ
الجميل
باالستهالل
فالقصيدتان وفقتا
ِ
ِ
ّ
حياديًا بالنسبة
المؤثر .والمطلعان لم يتركا بردى
ٌّ
معني ب��ال َّ��ج��واب ع��ن (األخ��ط��ل)
لهما .ف��ب��ردى
َّ
وشفتْ
ْ
مائ ِه
كعذوبة
ت
رق
التي
الذكريات
فتداعت
ِ
كشفيف نميره فيقول :
َ
ليلة
عهد
الطفولة في الهوى كم ٍ
ِ
ْ
َّ
َّ
األبراد
مرت لنا ذهبية
ِ
ُ
أهون أن ِّ
نحرك ساكنًا
إذ نحن
ُ َّ ً
صاد
في
ة
ل
غ
أو
حاسد
في
ِ
ٍ
ُ
ُ
النجوم ألدمعي
الزهر
تتضاحك
ّ
في جيدها ،فإخالها حسادي
ف (األخطل الصغير) عودته إلى صباه وليس
إلى طفولته ألنه َّ
حدد – عهد الطفولة في الهوى –
ِّ
ووفق بالنداء المتبوع بكم الخبرية وهي داللة على
كم غزير من الذكريات التي تالحقه.
لكن الشاعر (ج��ورج صيدح) يريد من الحلم
تحقيق ما افتقده ،واستحضار ما صعب عليه
ُ
ُ
فالبوح كاشف َّ
عما يجول
نيل ُه وهو في االغتراب؛
النفس .وتلتقي القصيدتان بهذا الجانب
في
ِ
الشعري فيقول صيدح:
ُ
ٌ
قريب منك يا بردى
حل ْم ُت أني
َّ
ُّ
َ
الهشيم ندى
أبل قلبي كما بل
ُ
ُ
ون ْص َب عيني من البلدان أبدعها
َ َّ ّ
السكان والبلدا
سبحان من أبدع
ُ
دمشق اعرفها بالق ّب ِة ارتفعت
َْ
بالمرجة انبسطت بالشاطئ انبردا
ِ
البقية ......................ص22
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تقنيات السرد القصصي لدى الكاتب رياض طبرة
في المجموعة القصصية (لحظة فرح).
�أحمد مروان احلفار
يجهد ّ
القاص رياض طبرة في المجموعة القصصية
ّ
ّ
ّ
(لحظة ف��رح) أن يرسخ هويته اإلبداعية في الكتابة
القصصية ،بالقياس إلى محاوالته التجريبية السابقة في
ّ
التناص
فن القصة ،من خالل إبداع نص قصصي يقوم على
ّ
والمثاقفة والتخييل ،وتغريب العمل الفني بأساليب
ّ
الفنية العربية والعالمية عبر
مختلفة احتضنتها القصة
مسيرتها على دروب التحديث.
في المجموعة ثالثة وعشرون نصًا قصصيًا بعضها
ال يندرج في إط��ار القصة؟ إذا طبقنا عليها شروطها
الفنية التقليدية ،منها ماهو أقرب إلى المخاطرة ،غير أن
القصة الحديثة اليوم تجاوزت تلك الشروط التقليدية،
ّ
ً
وضمت تحت عباءتها أشكاال من النثر الفني الذي يقوم
الذاتي ،فكل ما ّ
ّ
يعبر عن أعماق الذات
على االستبطان
اإلنسانية أصبح مسرحًا للعمل القصصي ،عن منطلق أن
الواقع الخارجي ليس إال انعكاسًا أو َّ
محركًا لنوازع النفس
اإلنسانية.
ّ
ّ
ّ
خفي ال
تصب قصص المجموعة كلها تحت هدف
َّ
يدرك إال بالثاكل ،فعنوان المجموعة (لحظة فرح) ال يكتسب
داللته من اإله��داء[ :إلى امرأ ٍة سقت خريف عمري بغيث
رياض طبرة
ربيعها ،فكان عمرًا من فرح] .وال من القصة التي تحمل
يضم أصحاب األموال وهم حائرون بين الذهاب والفرار.
العنوان ذاته في المجموعة التي يختمها الكاتب بالمقطع
ومع ذلك تظل دمشق مدينة العشق والوداعة والسالم ،تعرف كيف
اآلتي[ :الحلم اليوم قاب وجعين أو أدنى ،الصباح وجع أول ظهر ولم يزف إليها
الفرح الكبير ،والمساء وجع ثان لكنه سيكون الوجع األخير ،ليس بعد الفرح تنسج من حبال صوتها أجنحة للفراشات ،تظل عشاشًا ألسراب الصبايا
هذا من وجع] ،وإنما ترتبط القصص كلها بـ البحث عن (لحظة فرح) ،طالما كالفراشات ،فالغد حلو ،ومرأى أي أبناء دمشق وبناتها يسرعون الخطو نحو
ّ
انتظرها أبطال القصة ،وهم من المهمشين في الحياة ،لكنهم ليسوا تافهين أبواب المدارس يبشر بلحظة فرح ،رغم أن المهمشين يحملون صليبهم إلى
يعيشون على هامش الحياة ،هم رافضون لواقعهم لكن يحدوهم األمل دومًا آخر المشوار ،فال ييأسون ،فهم أشبه بسيزيف والصخرة هم اآلخرون.
تكاد تكون القصة األولى هي القصة المفتاح لبقية القصص ،فتحت
في مجابهة الحياة التي شحنتهم ،وارتقاب لحظة فرح في حياتهم ،ليس
من الضروري أن تكون اللحظة انتصارًا ظاهريًا يستحق الفرح ،إنها لحظة فرح عنوان (الفجيعة) وهو عنوان ال يسمع أي بصيص لحظة فرح ،فإن مضمونها
ً
ً
ّ
يجسد هذه اللحظة ،بطلها زوج خائب األم��ل ،عرف زوجته عبر لقاء عابر،
داخلي تتحقق من خالل دافع خارجي نبيل ،قد يكون عمال خلقيًا نبيال أو حلمًا
ً
جميال أو انتصارًا على ّالذات ،وقد تكون ،إكبارًا لتضحية غالية الثمن ،كفرح وتحابا ،لكنه كان حبًا قصيرًا وعابرًا فطلقها ،ولم تغفر له ذلك؛ بل تحول
حقدها تدميرًا لكل الرجال ،وله أيضًا ،كان قلبها أشبه بعقدة األفاعي ،ثم
األم حين تزغرد حين يزف إليها نبأ استشهاد والدها.
يتابع القاص «رياض طبرة» هذه اللحظات من الفرح العابرة ،في قلب تصاب بارتصاص في الكريات الحمر ،وتحتاج إلى نقل دم ،فلم تجد غيره بعد
ّ
ويجسد من خاللها األمل اإلنساني الهجر ،يبادر الزوج فيتبرع لها من دمه وينقذها ،رغم ما بدر منها من سوءات،
بحر من األلم العاصف أو الشر العاصف،
الذي ال يموت حتى لدى أكثر البشر تهميشًا ،فيرسم هذه اللحظة في إطارها فيشعر بهذه اللحظة بفرح عارم بالفوز ،لكن قطرات دمع كانت تتهاطل من
النفسي؛ حيث تبدو كوميض نجمة سرعان ما يخبو ،إنه فرح مبتسر قد عيني «منى» التي شعرت بالندم ،كانت تعكر عليه تلك النوبات من الفرح
ّ
ً
تعترضه المنغصات ،وقد يكون سرابًا خادعًا ،لكنه يظل عزاء للمعذبين في النبيل ،وبالمقابل كانت لحظة الفرح التي غمرت «منى» الزوجة سبيال لبعث
ّ
ذلك الماضي الجميل من حياتهما ،فعرضت عليه العودة إلى ما سلف من
كل قصص المجموعة.
َّ
َّ
ماض اختلطت
في قصة «قفا نبك» يستعين الكاتب بالتشكيل اللغوي الجمالي ،ماضيهما ،لكنه آثر أال يفسد لحظة الفرح التي أحس بها ببعث
ٍ
ّ
المهمش الوافد من الريف فيه التعاسة بالهناء...
فيستعير لغة الشعر لرسم أعماق شخصية بطلها
ّ
لحظة الفرح لدى الكاتب رياض تظل أبدًا مبتسرة ومنقوصة ،تحف بها
إلى مدينة دمشق ،فباللغة ومن خالل طاقاتها التي لم يتم تفجيرها بعد ،إذ
مازالت عصية وغير مطواعة للنفاذ إلى أعماق الروح ،يستهل قصته بقوله الظروف التي تعكر صفوها ،لكنها تبقى بالمقابل عصية على الوصف ،شأن
بلسان السارد« :ها أنت تقبض على جمر الوقت ،تستطلع إمكانية اإلبحار أي لحظة جمالية يحاول أن يجسدها المبدع بقلمه ،والكاتب هنا يدين المرأة
ّ
في صحراء الكالم ،تتسلح بحروف من دم ودموع ،تغتسل بضياء الماضي ،والرجل معًا ،لكنه يغلب نبل الرجل على تماهي المرأة وراء حقدها الذي لم
تستشرف آفاق القادم من األيامّ ،
تهون عليك مصاعب الرحلة ،من دون أن يعرف الحدود ،فإلى أي حد يعكس «رياض» حقيقة شخصية المرأة والرجل
تنسى كيف تترك المدن جلود أبنائها معلقة على نوافذ من فعتب» ،بهذا إذا عممنا نماذجهما في قصصه؟ ...هل صحيح أن المرأة عامة أقل صفحًا من
يغدو المجاز واالستعارة وقد انفتحت أبوابها على عوالم من التشخيص الرجل ،وهل هو أنبل منها عامة؟ هي وجهة نظر ال تثبت صحتها ،وال يصح
واإلحيائية لم تألفهما البالغة القديمة تفجيرًا لطاقات اللغة وتطويعًا لها تعميمها بحال من األحوال.
وفي قصة (شداد) يحاول الكاتب اإلضاءة من تقنيات السرد القصصي
للتعبير عما في أعماق النفس من مشاعر ،فإذا اآلالم تعتصر الجسد والروح،
والحاضر(عيش على قدمين) والبسمات تزغرد على المحيا ...والحقل المندى المعاصر ،ومن خالل التخييل ،فيجمع بين ثالث مراحل من القصة يفرد كل
ً
بحكايات الصبا يحرك أجنحة الفراشات في الذاكرة ...على أن هذا االنفتاح على منها نصًا مستقال ،وتؤلف بينها وحدة عضوية ،بطل القصة «شداد» كثير
جماليات البالغة الحديثة لدى رياض طبرة ،لم يقترن بظاهرة االنزياح الداللي الشكوك بزوجته ،حتى صارت شكوكه ظاهرة مرضية ،فهو يراقبها ويتصيد
للغة ،ولم ينظر إليه على أنه البديل للتراكيب المجازية التقليدية وللموروث الفرصة لضبطها ،ليبرهن على صحة شكوكه؛ لكنه في كل مرة يأمل أن
الذي يحمله التناص ،يطالعنا العنوان( :قفا نبك) من معلقة امرئ القيس يضبطها متلبسة بالجرم يخفق ،ويظهر له سخف وساوسه ،فيرتمي على
وتكظم غيظك من (والكاظمين الغيظ) في القرآن الكريم ،ويشيع في أسلوب قدميها طالبًا الصفح ،ويذهب الكاتب في اللوحة الثانية من القصة بعنوان:
القاص تراكيب قديمة تتعايش مع صور المجاز الحديث ،من مثل أضغاث (استعارة إلى التخييل) فيتخيل أن الزوجة تستعير رأس زوجها المتشكك
أحالم ،والقابض على جمر ،ومن كل حدب وصوب؛ أو يتالعب بالتركيب القديم ليلة واحدة ،فإذا هي ال تقل عنه شكوكًا طالت بناتها وأبناءها ،عند ذلك
فرح للزوجين ،ففي عالمنا هذا
(قاب وجعين) بدل (قاب قوسين) .لكن الصور والتراكيب الحديثة لديه تتكئ تقدر الزوجة وضعه وتعتذر له ،وتكون لحظة ٍ
أيضًا على تقليد للصور والتراكيب الحديثة لدى قصاصين ،معاصرين ،فهو ال يستطيع المرء أن يغير شيئًا في هذا العالم ،ولذا عليه أن يتمسك دومًا
يجاري على سبيل المثال «أحالم مستغانمي» التي ألفت في كتابتها إضافة باألمل ،ويتجاوز اليأس.
وفي قصة (الرصيف) يعمد أيضًا إلى التخييل ،فالشارع وهو المكان
كلمة ذات إلى غير (يوم) فنجد لديه :ذات حلم ،ذات قصة الخ ...بما يمكن أن
الوحيد الذي يشاهد مباذل اإلنسان ،ألنه بصمته ورقابته يحتفظ بتداعيات
يألفه الذوق المعاصر..
وفي استعراضه ألناس دمشق يعمد إلى التخييل ،فيجعل أبوابها أفكار البشر ولو نطق لفضح األسرار ،ربما ال تماثله في ذلك قاعة المحكمة؛
المعروفة منافذ لفئات من أهليها ،باب تطل من جحافل الهاربين من التاريخ ،فهي ساحة للكالم ،لكنه كالم ّ
ي��زود الحقيقة؛ بل ّ
يغيبها فتضيع بين
وآخر تهرول جموعه نحو الغياب ،وهي تسمع لعنات اللعنات ،وثالث يفر منه شهادات الشهود وتناقضها ،وكلهم يقسم بكتاب الله ،ربما كان أصدقهم
َّ
هاربون من صباح الديكة ،وكل منهم ينكر صاحبه عند صياح الديك ،تلميحًا ذاك الذي كان من (عبدة الشيطان) ،فقد أبى إال أن يقسم على «كتابه» فهو
لما ورد في اإلنجيل من إنكار بطرس معلمه عيسى عند صياح الديكة ...ورابع يقسم صادقًا على تزوير الحقائق.

وفي قصة (األعمى) يستفيد «ري��اض طبرة» من
الموروث الشعبي ،فيورد حكاية شائعة على ألسن
العامة ،عن أم تبرعت بإحدى عينيها لطفلها إثر حادث
وقع له ،فكان الناس يعيرونه بابن العوراء حتى كره لقبه
وأمه ،وتشاء األقدار أن يبرز في دراسته ويصبح طبيبًا
المعًا ،فيهرب من وسطه ليتخلص من لقب ابن العوراء،
بل يتنكر ألمه حين زارت��ه في مهجره ،لكنها عندما
تموت ،تخلف له رسالة ،تعلمه فيها أنها لم تكن قط
عوراء؛ بل آثرت أن تتبرع له وهو طفل بإحدى عينيها
لتنقذه من العمى ،لكنه لم يدرك الحقيقة ،فظل أعمى
عن حقيقة أمه ،تحمل الحكاية في مغزاها لحظة من فرح
نبيل ،حين ندرك عظمة تضحية األم ونبلها .بالطبع ال
يمكن أن نطالب الكاتب بواقعية الحكاية؛ فهي غير
ّ
قابلة للتصديق إذا فحصناها بمنظار الواقع ،لكنها تظل
ّ
متخيلة قابلة لتعزيز قيم األمومة السامية.
مادة
والكاتب رياض طبرة في قصصه شديد االحتفاء
بدنيا المرأة ،يجعلها محورًا ألكثر قصصه ،أمًا وزوجة
وحبيبة وشقيقة ،وهي في قصصه تقوم بأدوار نبيلة،
وتحمل أرقى المشاعر اإلنسانية ،أحيانًا ،وتمارس ردود
فعل عظيمة في مواجهة الظلم ،لكنها في مواطن أخرى
من قصصه يتم تحجيم دورها في الحياة ،أو يصدر عنها
تصرفات سلبية ّ
ّ
يردها الكاتب في كثير من األحيان إلى النظرة الدونية لها
عبر مسيرتها التاريخية مع الرجل ،فهي رمز الدهاء ،وإن لم تكن مصدر الشر
على األقل مثلما أغوت آدم في الموروث الديني لألكل من الشجرة المحرمة،
فإنها على األقل شريكته في اإلغواء ،ورفيقة دربه في الخير والشر ،هذا ما
ً
نلحظه في قصة (األشعث) مثال...
من النماذج الخيرة التي ترتقي فيها المرأة إلى مستوى من النبل بطلة
قصة بعنوان (أمي)؛ امرأة فلسطينة من المهمشين لم تيأس من وضعها،
فصممت أن تعمل في البيوتات غسالة؛ ولم تكن تفرق في عملها بين حي
يهودي وحي عربي في حيفا ،لتربي أوالدها ،إلى أن اعترضها ذات يوم جنود
صهاينة ،ووضعوا البندقية في صدرها ،واتهموها بأنها جاسوسة تنقل
األخبار إلى قومها ،وهددوها بحرمان وليدها منها ،فلم ترهبهم ،وواجهتهم
بجرأة حين قالت لهم :بأن األرض ليست لهم ،لكن خشيتها على ولدها
أفقدتها عقلها ،استطاعت إنقاذه منهم ،لكنها ألفت الطواف في الشوارع
بعد ذلك تسأل عن (طفلها) الذي فقدته ،في حين أنها تحمله على كتفيها،
وحين يسألها الناس عن عمر طفلها المفقود ،وهل هو أصغر من هذا الذي
تحمله ،كانت تبتسم وتتلمسه ،فينداح الفرح العظيم في أعماق قلبها .هي
لحظة فرح دفعت ثمنها غاليًا ،لكنه ثمن يليق بعظمة رسالة األمومة ونبلها،
ويتعزز أثر القصة؛ إذ يسردها الكاتب بلسان ولدها بعد أن شب عن الطوق.
وفي قصة (حرمة) التي يتصل عنوانها بعالم الحريم والمحرمات ،فالحرمة
تعبير شعبي عن المرأة ،يرتكب بطلها الطالب الساذج الوافد من الريف الذي
ينفس عن مكبوتاته بمعالجة الفتيات ،وهو ماال يتاح له في مجتمع الريف
الضيق ،غير أن صاحبنا ّ
وسع أفق معاكسته ،فاختار فتاة جامعية هي زوجة
مسؤول عسكري كبير من غير أن يعلم ،فلما استنفدت الحيل من معاكساته،
أشارت إليه أن يتبعها ،فكانت (لحظة فرح) لم تدم ،ألنها قادته إلى حيث
ً
زوجها الذي كان ينتظره محاطًا بحاشيته ،فخاطبه قائال:
ـ لم تجد غير زوجتي تطاردها أيها الـ......
فتبددت الفرحة واألمل ،ولم يستفد من حكمة الشاعر؛ إذ يقول:
تعدو الذئاب على من ال كالب له
ّ
وتتقي صولة المستأسد الضاري
			
وقد يلجأ الكاتب إلى الحكايات الرمزية ،فقصته (سنديان) تذكر بحكم
النبي يوسف في العهد القديم ،وبمسرحية «توفيق الحكيم» الرمزية التي
تدور حول الملك العاقل الذي جن شعبه ،فاضطر أن يجاريهم ويشرب من
نهر الجنون ،فالسنديان في حلم الملك رمز لوحدة الشعب ،وهذه الوحدة
تعزز ما بين األفراد من روابط ،يحلم الملك أن السنديانة اجتثت فخرج من
رأسها المقطوع مئات من ال��رؤوس البشرية المقطوعة ،ويستعين الملك
بالمفسرين ،وكبيرهم لتفسير هذه الرؤيا ،فيرفض تفسير هذه الرؤيا ،ألنه «ال
يطمع في حياة أكثر حرية من حياته التي يحياها؛ فهو يرى ماال يراه سواه،
ولما أغراه الملك بتفسير الرؤيا ،وزوجه بامرأة هددها حراسه باغتصابها أمام
عينيه ،طلقها فأمست غريبة عنه ،وأحضروا أمه ّ
مكبلة عسى أن يبدل موقفه،
فكانت األم أشد نزوعًا إلى الحرية من ولدها مفسر األحالم ،وقالت له :ال تهن
بني وإال قطعت (الديد) الذي رضعت منه ،من الواضح أن لحظة الفرح المغامرة
يتجلى في موقف األم ،وتمسكها بالقيم التي غرستها في قلب ولدها مع
الحليب منذ التنشئة ،والقصة ترمز إلى عظمة الدور التربوي لألمهات ،وتذكر
بقصة أسماء والدة عبد الله بن الزبير حين دفعته للدفاع عن قيم آمن بها،
وقالت له مشجعة :إن الشاة بعد موتها ال يؤلمها السلخ.».
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فمن خالل الموقف النبيل للمرأة األم في القصة تتجلى لحظة
الفرح في قلب المأساة.
وفي قصة (برصوم) التي كره فيها بطلها منذ طفولته بعض
الطقوس التي ترافق المعتقدات الدينية ،ومنها نقص جمرة من
ً
وانتهاء بالمشاركين في
كف إلى كف ،بدءًا من سدنة المعبد
الصالة ،وعبر معتقد لدى الملة بأن النار تطهر اإلنسان من الذنوب
واألرواح الشريرة ،لكن برصوم الذي عارض هذه العادة ،وتم طرده
من المعبد وتهميشه ،لم ييأس ،فاعتزل قومه في الجبال ،واستطاع
أن يستبدل هذه الطقوس بتطهير العقيدة مما يرافقها من
شوائب ليست من جوهر الدين باستخدام اللحن والغناء ،ويعيد
ّ
إلى المعتقد فطرة اآلباء واألجداد ،وقاد تغلبه على مجتمع الموروث
إلى فرح عامر َّ
عم النفوس.
وفي قصته( :تكاليف) يحاول بطلها ،وهو سائق سيارة يؤجرها
للمسافرين ،أن يتستر على جريمة ارتكبها حين أغراه من استأجرها
للسفر إلى الشمال السوري من دمشق بدفع عشرة آالف دوالر من
مبلغ كبير كان يحمله ،غير أن (حميدًا) طمع حين رأى المال ،فقتل
الرجل ،ودفنه في الصحراء ،وادعى أمام أهله أنه يملك المال الحالل
ألن الرجل المسافر تنازل له عنه ،ولم يصدق أهله الحكاية ،وسألوه أن
يذهب معهم إلى الرجل للتثبت من صحة روايته ،ويسفر التحقيق
عن كذب حميد ،وتطير (لحظة الفرح) الشريرة التي استولى بها على
مال ليس له وقتل نفسًا بريئة ،والقصة أقرب إلى الحكاية ببعدها
عن الواقع ،غير أن الكاتب يستغل الموروث الشعبي المتداول في
قصصه ،ويجيد تسخيره لتصوير حقائق النفس اإلنسانية بغض
النظر عن مدى مطابقة الحكاية لمنطق الواقع.
وتتوج قصة (لحظة فرح) دنيا األمل التي يحملها المهمشون
في أرض اللهّ ،
تغرب بطلها صابرًا محتسبًا ،وجمع في غربته ما
يمسح عناء البؤس عنه وعن أهله ،فلما حانت عودته تخيل مشهد
لقائه مع األحبة في (لحظة فرح) تاريخية يقول عنها[ :الحلم قاب
وجعين أو أدنى ،الصباح وجع أول ظهر ولم يزف إليك الفرح الكبير،
والمساء وجع ثان (ويريد به الغربة) ،لكنه سيكون الوجع األخير].
ويمجد الكاتب اإلنسان المهمش الذي ال يتسرب اليأس إلى قلبه،
ً
ويعرف كيف يكون رجال يعرف كيف يمسك عرف جواده ليعهد
المستحيل ،آنذاك حين يتحقق أمله يدرك أنه ليس بعد الفرح
هذا من وجع .وألن القصة ترتبط بحياة كاتبها الشخصية ،فهو
يجيز لقلمه أن ّ
يردها إلى عالمها الواقعي ،فيسمي منطقه بطلها
َّ
(محافظة السويداء) وقريته «صما» مخالفًا بالشرط الشائع من شروط
القصة الفنية ،وهو نأي كاتبها عن إقحام ذاته وعالمه الخاص في
القصة ،حتى لو كان بطلها هو الكاتب نفسه ،لتحافظ على قدر من
اإليهام والعمومية يؤهالنها ألن تكون قابلة للتعميم ،وقادرة على
إحداث مايسميه أرسطو بالتطهير ،فكلما نأت القصة عن واقع ّ
محدد
كانت أقدر على التأثير.
ومن تقنيات السرد لدى الكاتب رياض طبرة تغريب مسرح
«واقعة الحدث» من خالل اختيار أمكنة لساحة القصة ذات طابع
استثنائي ،فقصة (الجائزة) تستند إلى موروث شعبي عن حكايات
ً
اقتحام المغاور والكهوف الحافلة بالرعب واألسرار ليال ،حين تمتحن
شجاعة المقتحم وتحديه الخطر الذي أقله ما تحفل به تلك المغاور،
ً
من وحوش ضارية ،ويقبل ّ
(رداد) بطل القصة اقتحام المغارة ليال
بعد أن أعلن أحد الشيوخ أنه سيزوج ابنته لمن يحمل من المغارة
ً
أثرًا حين يقتحمها ليال ،فيزوجه ابنته الحسناء ،ويندفع ّرداد
بلحظة فرح مؤجلة مدفوعًا بأمل نيل هذه الجائزة المتعطش لها
عبر حياته المهمشة ،لكن المفاجأة تقع حين يكتشف أن وحشي
المغارة لم يكن حيوانًا بل بشرًا مثله ،كانت ابنة الشيخ نفسها
التي فقدت عقلها ،وسكنت المغارة ،ودأبت على تصفية من تراوده
نفسه عبورها من بشر أو حيوان ،وبذلك يتابع «رياض طبرة» التقليد
القصصي الذي أثله «إدجار آلن بو» في قصصه النفسية التي ترجي
في سراديب هي أقرب إلى كهوف النفس البشرية ظلمة وتعقيدًا.
وقد يتناول التغريب لديه الشخصية القصصية ممثلة ببطل
القصة ،فيخالف منطق الحياة حين يجمع الحب بين بطل قصته
(لألشعث) على دمامته وقبحه وبؤسه ،ومعشوقته «رغد» األميرة التي
استطاع أن يستميل قلبها بكالمه العذب وحكمته التي ال تتناسب
وبالهته ،مثلما جمع «هوغو» بين (أحدب نوتردام) و«أزميرالدا» لكن
األميرة هنا لم تعشق نبله؛ بل عشقت حكمته وسحر بالغته التي
كانت مبعث إغواء من الرجل للمرأة ،مخالفًا مادرج عليه التقليد في
أسطورة طرد آدم من الجنة؛ حيث كان اإلغواء صادرًا من المرأة.
إن الكاتب القاص «ري��اض طبرة» استطاع أن يحشد كثيرًا
من تقنيات سرد العمل القصصي والمتداول على دروب تحديث
ّ
المهمشة في حياة
القصة ،وتجلية هدفها في مناصرة الطبقات
مجتمعه ،ورصد لحظات الفرح المحدودة في حياتها ،وهو فرح
عابر ،منه يستمد أبطال قصصه إيمانهم بالحياة وكفاحهم ليكون
لحياتهم معنى ،هو قطرات الزيت المتبقية في سراج حياتهم
ّ
متجدد.
لتنيرها نحو أمل
ولكن هل استطاع «ري��اض طبرة» من خالل تحديث شكل
القصة ومضمونها أن يمتلك صوته الخاص على دروب االقتباس
والمثاقفة؟ تساؤل يستحق أن يفرد له حديث مخصوص؛ فقارئ
قصصه يلحظ وحدة أسلوبية في كتابته ،تؤكد قدرته على هضم
ّ
تقنيات القصة الحديثة وتمثلها في كل عضوي يسم كتابته،
لكنها وحدة مازالت تلتمس ّ
ّ
هويتها الخاصة التي تميز الكاتب

ّ
فيتعرفه القارئ من خالل هذا اإلب��داع ،ألن أسلوبه
في إبداعه،
ّ
يغدو عالمة مميزة لنتاجه ،ربما تلمس هذه الوحدة العضوية في
التشكيل اللغوي للسرد القصصي لديه ،أكثر مما يبدو في مضامين
القصص التي تراوح بين أفق إنساني معاصر في رسم الشخصيات،
والسيما الشخصيات النسائية في هذه القصص ،ونظرة موروثة
مازالت تحكم أدوار هذه الشخصيات اإلنسانية وتطلعاتها ،ويحمد
له أنه يدأب ّ
مجدًا لتطوير تقنيات إبداعه القصصي ،فال يكف في
ّ
تجربته الفنية عن التطلع إلى األفضل ،وبهذه المثابرة سيمتلك
المبدع صوته الخاص ويصبح عالمة له.
ولعل أجمل قصص المجموعة وأنبلها هدفًا القصتان( :ليرة.
ولكن) و(حفار القبور)؛ فباإلضافة إلى نبل هدفهما ،إن موضوعهما
يتناول جوانب من المقاومة الفلسطينية الباسلة ،وصبرها العتيد
القتناص «لحظة فرح» على طريق الفداء ،فكلتاهما فوق ذلك ترتبط
ّ
الحي من غير ضفاف أو ظالل ،فبطلة قصة (ليرة ولكن)
بالواقع
يكلفه الضابط العربي اختيار عشرة رجال ليكونوا قرابين للوطن،
فترتفع األيدي للمشاركة في المهمة الخطيرة ،وتكاد دموع القائد
تفصح عن فخره بجنوده ،ويكاد يطير من الفرح ،ويدعو لهم بالعودة
سالمين ،ويتابع المقاتل واقعة استشهاد ّ
(بسام) بطل القصة،
المهمشين الذين لم ّ
ّ
يقدم لهم الوطن ماقدمه
فهو وأقرانه من
ّ
لمغتصبيه من رفاء وترفع ،لذلك تأتي واقعة استدانة بطل القصة
ّ
وتعهده بردها بعد عودته ،ألنه
بسام ليرة سورية من الرقيب األول،
لم يكن يحسب حسابًا للموت؛ بل لم يكن يطلبه ألنه عاشق للوطن
والحياة ،لكن قبل طلوع الفجر عاد بسام جثمانًا يحمل على األكف
والليرة تسبح بدمه ،استردها الرقيب واحتفظ بها كأعز مايملك .أما
القصة األخرى فتصور حياة حفار القبور «سالم» في أحد المخيمات
الفلسطينية بغزة ،وقد ترك موته صدى دهشة لعارفيه؛ ألن حفار
القبور مثل عزرائيل ال يتوقع الناس موتهّ ،ربما أجهد سالم كثرة
الموت وتوالي الحرائق والضحايا من الشهداء الذين يدل ارتفاع
عددهم على أن المقاومة بخير ،فكان «سالم» يفرح الستقبالهم
أن وطنه معافى ،وهو بخير مادامت قوافلهم تترى ،إذًا لماذا مات
سالم؟..
وينقلنا الكاتب إلى مشهد استقبال «رضوان» حارس الجنة له،
فيستنكر «سالم» أهليته لهذا التكريم ،وهو لم يمارس أي عمل
خيري يشفع له ،وتلطم أخت سالم خديها في الجنازة ،وهي تبكي
أخاها وتعزو موته إلى المشاهد الدامية التي كان يراها بعد عمله
جالسًا أمام التلفاز ،فلم يتحمل وحشية المحتل وال تزويره للحقائق،
فمات قهرًا؛ نعم مات قهرًا..
حول الكاتب رياض طبرة استخدام الفانتازيا األدبية في
مواز للعالم الواقعي ،فاستخدم بعض
بعض قصصه لخلق عالم ٍ
المظاهر الخارقة للطبيعة ،أو اإلعجازية لترسيخ بعض القيم
الخلقية ،أو ّ
ّ
لرد الواقع الخارجي إلى جوهره األساسي من خالل
رؤيته للعالم ،فاستخدم الخرافات واألساطير الشعبية التي تعبر
عن الالشعور الجمعي ،وما تحمله من إدهاش واستهداء لقلوبنا
يمكن استخدامهما لتمجيد الخير والفضيلة ،ونقد الواقع وتحليته،
والدعوة إلى اإليمان باألمل والثقة بالحياة ،غير أن بعض أشكال
الخيال التي اعتمدها ،والحكايات الشعبية التي استفاد منها كانت
ّ
التسطح والبعد عن العمق وهشاشة اإلدهاش إلى ّ
حد أنها لم
من
تحقق الغاية في التأثير ،فشتان بين فانتازيا قصة (شداد) التي
تستغل شعور الخوف لدى اإلنسان من األماكن الموحشة ،وهو
ّ
ّ
يتعرض للخطر أو يشعر
سطحي يواجه الكائن حين
شعور جمعي
أنه يتعرض له من غير أن تنجح القصة في توجيه هذا الشعور
إلى التماس وسائل أخرى لتطهيره ،وقصة (استعارة) التي يلعب
فيها الخيال دورًا في توجيه القارئ للقبول بالواقع والتسليم به،
فالتطهير هنا بلغة أرسطو هو تطهير ّ
محول وهادف ،في حين إنه
َّ
في َّ
(شداد) ظل مبنيًا على حيل خارجية عمقت الشعور ب بالخوف
َّ
من غير تحويله .ظل لونًا من الهروب الذي ال هدف منه ،على نقيض
ذلك نجح رياض طبرة في قصة (األشعث) في إحداث تغيير في
رؤية أبطالها للعالم ،خاصة مايتعلق بالعالقة بين الرجل والمرأة
ومسؤولية كل منهما في مسيرة الحياة( :زغردت الذكورة في أحشاء
محاورها ،ونهض الطاووس يبحث عن أرض تتسع لغروره...
أما رغد فقد افترشت الياسمين ،والتحفت السماء ،وضمت إلى
صدرها باقة من النجوم ،وأطلقت حلمها ،وطارت على بساط من
الحرير فانتشقت الرياح بضيقها..
ّأمحت صورة الرأس المقطوع من مخيلة رغد ،الوردة التي سفحت
دماءها على اسفلت الشارع ،صارت محطة للفراشات والرغيف صار
معينًا ال ينضب من الجهد والعرق ،اقتسم األشعث ورغد التفاحة
(بدت لهما سوءاتهما ،وطفقا يخصفان عليهما من ورقة الجنة)
وكان صباح ،وكان مساء يومًا تمت فيه لحظة فرح.
بهذه الفانتازيا الهادفة والعميقة يصحح الكاتب مواقف
البشرية عبر تاريخها الطويل حول عالقة الرجل بالمرأة ،وينفي
ّ
بعمق كل ادعاء لتمايز بين الجنسين يرسخ الدونية أو الفوقية،
ألن حكمة بطلها األشعث المبهرة عوضت عن جماله ،وجذبت رفيقة
ّ
ّ
المترددة بسبب قبح شكله إلى اعتباره رمزًا للجمال ،حيث يحل
دربه
الحب محل التنافر ،وتذوب األدوار لكل منهما ،الرجل والمرأة ،في
طريق مشترك لبناء الحياة ،وفرح الحياة بكدحهما المشترك.
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ندوة الجوالن في
الرواية السورية
الأ�سبوع الأدبي
أقامت جمعية القصة والرواية في اتحاد الكتاب يوم األربعاء 2012/11/7
ندوة نقدية تناولت موضوع الجوالن في الرواية السورية من حيث التعاطي معه
ً
أدبيا ،فاختلفت اآلراء وتباينت حول طرق تناول المواضيع من حيث األسلوب
والطرائق الفنية والرؤى السياسية لطرح فكرة استرجاعه وتنشيطها من أجل
تحفيز النفوس على تحريره داعية إلى مواجهة تزوير التاريخ والوقائع التي
يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي خالل تعامله مع األرض والبيئة واإلنسان.
وكان االفتتاح قد تم بحضور مجموعة من األدباء السوريين ،وأدار الندوة
أمين سر الجمعية األديب أيمن الحسن ،فألقى األديب غسان كامل ونوس
نائب رئيس االتحاد كلمة االفتتاح فقال :إن هذه الندوة تأتي مع تساؤل سابق
لها وحاضر فيها ومعها ومتواصل بعدها «هل نال الجوالن حقه في الرواية
السورية بل في اإلبداع السوري بشكل عام» سؤال أعترف بالمسؤولية ..فحوى
الجواب عليه بالنفي وهذا عتب على قدر األهمية التي يمثلها الجوالن في
الواقع والضمير الوطني والقومي واإلنساني ومقدار الوجع الذي يحث موردات
األحاسيس وذؤابات الحماسة إلى اهتمام أكبر ورصيد أوفر وتنويه بأال تلهينا
عنه الجراح المستجدة في جوارح الوطن األخرى.
ومن القراءات النقدية قدم الدكتور /عاطف بطرس/قراءة في رواية «المرصد»
التي كتبها المبدع حنا مينه فقال :يمكن قراءة هذه الرواية من منظورين األول
التماثل وهو وضع الرواية ضمن السياق اإلبداعي للكاتب مينه وفي هذا ظلم
للرواية وللروايات األخرى التي كتبها والثاني منظور االختالف فالرواية تختلف
ً
موضوعا وفكرة وبالتالي شكال وأسلوبًا فـ المرصد رواية وثائقية أو توثيقية
تنشد إلى المرجعية الواقعية وتلتزم باألحداث كما وردت وأن اإلمكانات
التخيلية للكاتب مصادرة إلى حد ما من قبل الموضوع والوفاء لألصل.
وإذا ما قارنا هذه الرواية بروايات مينه األخرى نجد هبوطًا في المستوى
بسبب طبيعة المادة والموضوع الذي تناوله إال أن صاحب «الياطر» رفع راية
الصمود في المعركة وص��ور البطوالت والمعاني اإليجابية لحرب تشرين
التحريرية وما قدمه يعتبر وثيقة تاريخية هامة اآلن.
و قدم الدكتور /عبد الكريم حسين /دراسة نقدية بعنوان «اإلنسان والمكان
في قناديل الليالي المعتمة» لألديب علي المزعل مبينًا فيها أن األديب أعطى
الرواية شكل المجموعة القصصية وجعل لكل اختيار عنوانًا محققًا لها
طبيعة الرواية ولم يمارس القاص تحليل هذه الشخصيات بل جعل العنوان
للشخصية وانتقل بها من باب الشخصية الفاعلة إلى باب الرواية من ذلك
فصل عوض المسعود.
وإن األديب عبد الكريم حسين اشتغل في الرواية على التحليل النفسي
للشخصية والتحليل العقلي لمواقفها إضافة إلى تعدد الرواة الذين تم تحليل
شخصياتهم من خالل البيئة الريفية فجاء بلمحات دالة وإشارات تبين طبيعة
الشخصية وسلوكها في رواية المزعل التي تفرق بين تعاملنا الجاهل في
معالجة األمور وفي الحراكات االجتماعية التي بنيت على تعاملنا الرديء فيما
بيننا وتعامل العدو في أشياء تخصه ضمن سلوك يدل على تفوقه علينا
اجتماعيا فنحن نعيش على مصباح الكاز في الليل والعدو بأرضنا المحتلة على
الكهرباء.
ُ
أما شهادة زهير جبور الذي لم يحضر وقرئت بالنيابة فبينت أن أدب
الجوالن قصر في استثمار التاريخ كما ينبغي وهو المادة الرئيسة مع ظهور
بعض األعمال بين قصة ورواية حتى أن الدراسات افتقرت للتأمل والصهر
ولذلك لم يأخذ الجوالن حقه في األدب وما كتب حتى اآلن ما هو إال القليل
جدا في حين يقوم االحتالل يوميا بتشويه التضاريس وطمس المعاني ومن
الواجب أن تكون المقاومة األدبية واإلعالمية والجماهيرية لمثل هذه األعمال
على مستوى الهجمة الشرسة للصهيونية العالمية .وإن مؤسساتنا الثقافية
مقصرة جدًا في هذا المجال فيجب أن تشكل لجنة دائمة تعمل على جمع
الكتابات التي تخص الجوالن وترجمتها وصناعة مسلسالت وأفالم طويلة
وقصيرة بعدة لغات وعرضها وتنظيم ندوات ومهرجانات وعلى الكتاب متابعة
نشر أعمالهم ألن أدب الجوالن تراجع كثيرًا ويكاد يغيب عن الساحة.
وقرأ الدكتور /غسان غنيم/دراسة نقدية حول رواية أيمن الحسن «دفاتر
الزفتية» موضحًا أن الكاتب يعرض حكاية نزوح ومحاولة شريحة من الناس بناء
حياة جديدة بعيدًا عن أرض وذكريات وتاريخ تركوه وراءهم في الجوالن ولكن
هذا البناء تهاوى وإن في الرواية تفككًا ظاهرًا عبر شخصيات الرواية كما أن
أيمن الحسن رسم شخصيات الصورة جزءًا جزءًا وبشكل متفرق تاركا للقارئ
مهمة جمع الجزئيات ليكمل الصورة إال أن هذه التجربة تحتاج الى إعادة نظر
في كثير من مفاصلها .
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يا شهيدًا

عبداللطيف حمرز

ً
أشعل الجرح جمرة في المعـــــاني
وبخورًا في مهجة اإلنســــان
وشروقًا دمــًا ،وزيتـــًا مضيئـــــًا
في سراج الضمير والوجدان
َّ
َ
يستشهـــد الــفجر  ،كـي
كــل يــوم
يولد ٌ
صبح لمن له عينــــــان
ليس غير الشهيد من يعزف الموت
نشيدًا في نبضة الشريــــــان
ليس غير الشهيد من يزرع الروح
ً
سماء في تربة األوطـــــــان
•••
ً
ً
طـــال كيد األعــراب ليــال وويـــال
وضياعًا في غربة وارتهان
ال فلسطين في رؤاهــم وال الـقـدس
فيهم  ،حرف من اإليمــــان
سالموا  ،راهنوا َ ،
شروا  ،ثم باعوا
سيف أجدادهم إلى الشيطان
سافحوا في سالمهم بنت صهيـــون
فكان المخاض في السودان
•••
أيهــــا الــعــرب ّإنـــهــا الشـــام أمٌّ
ٌ
وأب للشموخ والعنفوان
تتسامى عزًا ولن تحني الهامات
ّ
ّ
إال للـــواحــد الــديــــان
تعبد الله مــلهمــًا لمعـــانـــي الــخير
وحيًا في سائر األديــــان
تتســـاقى خمر األلـــوهة صرفـــــًا
من كروم اإلنجيل والقرآن
•••
كل دين اليخصب الروح في اإلنسان
ٌ
وهـــــم  ،يقـــود للــخذالن
كل دين ال يمــأل النـــاس حبــــًا
كان أنفاس عاصف من دخان
•••
سوريــــــا أبجدية الــنــور تنداح
ً
صالة على شفاه الزمان
		
ترتــدي قامــــة الجبــــال إبــــاءً
واخضرار الزيتون والسنديان
		
ْ
تصفع الليــل فـالصباحــات تندى
ّ
وعلى غصن كفها كوكبان
		
هي حرب على الطغاة قديمًا وحديثًا
وكــل حــيــن و آن
		
َ
ال ســـالم  ،لكــن صراع وجــود ٍ
ّ
ما استمر الزمان بالدوران
		
من دمـــاء الشهيد تغزل للـــعرب
صباحًا من عز ٍة وأمـــــان
		
•••
ّ
يا شهيدًا  ،يا سيف حق ويا من
ّ
حول المستحيل لإلمكان
		
وسيبقى الشهيــد يستنبت الــفجر
انتصارًا على ذرا الجوالن
		
وسيبقى الشهيد يطعم في األرض
رغيف السماء للجوعان
		
وسيبقى الشهيــد يستقبـــل الله
متى شاء دونما استئذان
		

عازف البزق
ح�سني حمي لدين �سباهي
ّ
(واآلن ..ال حنين ،ال غرام ،ال ضغينة ..كل ما كان خبا ..انقضى ..مضى..
ّ
القوام األبيض ،وأصوات الجناز ..ومجدافك الذهبي).
الشاعر :ألكسندر بلوك
ّ
ُ
ّ
غادرت منزلي وجدت نفسي أقف شبه مرغم تحت ظل
القصة :عندما
ّ
تلك النخلة التي تتوسط الساحة ..همست لنفسي مندفعًا( :عليك
تتحرى جاهدًا لتعرف س ّر هذا الغريب) وعلى الجسر ْ
ّ
وجدتهم
أن
ِ
بنظرات
النهر
يرمقون
المعدني،
السياج
إلى
ظهورهم
يتسامرون..
ٍ
غريبة ،ويرتدون ثيابًا بيضًا شبيهة باألكفان ،يرقبون (المركب اآللي)
ٍ
الذي كان يطوي أرجاء النهر إلنقاذ الغرقى.
ّ
ّ
ُ
كنت أرى ذلك الغريب كل صباح عند عبوري قادمًا من الضفة األخرى
ٌ
ّ
ٍّ
إلى المدينة ..إنه رجل أشعث ،تبدو عليه مالمح الوقار إلى حد ما..
ً ّ
تقبض يده على حقيبة بزق ،يرتدي معطفًا طويال مبطنًا بالفرو،
ُ ّ
وعلى رأسه ّ
(قبعة) جزراوية الطراز ،تطل ياقة قميصه المهترئة من
ّ
كلل في قسمات العابرين.
المعطف ،وكان يتصفح بال
ٍ ّ
ّ
تتوالى األيام ،وتغيب الشمس كل يوم وهو على عادته ..ثمة شجرة
ّ ُ
وث ّلة من ّ
الصيادين
تين عتيقة تفترش الماء بجوار الجسر الحديدي،
ّ
المحترفين يالزمون الشاطئ ..ينظرون إلى ّ
عوامات سناراتهم بفارغ
ُ
َ
ْ
ّ
اقتحمت عليه وحدته وهو يقف
الصبر .كنت قد التقيته منذ ّأيام..
ّ
ّ
يتفرس في وجوه العابرين الذين يحملون
هيئة ملفتة للنظر
في
ٍ
ّ
وتتدلى صحفهم من جيوبهم ...قلتُ
أرغفة الخبز ،وأكياس الخضار،
له:
َ
كيف أحوالك؟
التفت باستغراب ناحيتي وقد استجمع نفسه من على ّ
السور
ً
َ
ُ
بصوت
وصاح
ثير ،أومأ برأسه تجاهي
ٍ
القصير فبدا طويال على ٍ
نحو م ٍ
رع ٍب:
ُم ِ
ليس ّ
ثمة ما يدعو للسرور.
ّ
َ
أراك هنا كل يوم..؟
قال..؟
لشخص يرقب القادم على الجسر..
يحتاج
األمر
ٍ
القادم؟!!
ْ
َأجل ..هو الذي أنتظره..
ُ َ
َ ً
ُ
وأدركت ّأن ّ
ثمة خبال يجتاح عقل
هذا اليوم داهمتني الشكوك..
ّ
الرجل ،لكنني بقيت عاجزًا عن مسح صورته العالقة بمخيلتي،
ِ
ُ
أثقلني بالكثير من األسئلةّ ،
وحيرتني حقيبة البزق التي ال تفارقه.
ُ
صاح في وجهي وقد ّ
أصبحت ُقبالتة َ
شو َح بيد ِه..
عندما
َ
أنت أيضًا؟!!
قلتُ:
َ
كان من األفضل أن ترحل من زمان.
ولماذا ُ
أبرح مكاني؟

ُ َّ
َ
علقة على ّ
السور،
عندما غادرني راجعًا بظهر ِه ،وقد ترك حقيبة البزق م
ّ
ُ
الصيادين قافزًا إلى الخابور بكامل
تجاوزًا حفرة القمامة ونسق
م ِ
ثيابه.
تعة غريبة ،وكان يصرخ في وجهي،
كان يضرب وجه الماء بذراعيه ُبم ٍ
ِّ
َ
يأتيني صوته الجهوري متقطعًا عبر اندفاعات الماء (كما أخبرتك
ّ ّ
َ
ُ
َ
ينزف
لن أرحل حتى يجيء) ..حين هده ّالتعب ترك النهر ،والماء ِ
من ثيابه متناثرًا ،خلع معطفه ُ
المبطن بالفراء وأخذ يعصره ،وكذلك
قميصه المهترئ ،وقف بسرواله تحت الشمس تهبط اآلن على
جسده األسمر النحيل.
َ
ُ
ّ
رفع حقيبة البزق على السور وأردف يصرخ في وجهي:
ّ
َ
أنتظرك أنتَ ..
أنت أحد هؤالء ّ
المارة.
أغرب عني ،أنا ال
َ
دحر يده في كيس الخبز الذي أحمله ،وانتشل رغيفًا جعله قسمين
بسبب المواسم.
َ
سرعان ما أودع أحدهما في جوفه ..هبط حفرة القمامة ّ
ثم انتزع
المواسم؟؟!!
قبضة من رماد المواقد ورشقني بها:
أقصد الصيف والمطر.
َ
ً
أغرب ..أغرب.
صرخ قائال:
ّ ٍّ
ُ
ّ
َ
ْ
َ ُ َ ّ
ّ
البلدةّ ،
ثم يا عزيزي من لم َيعد ُيخامرني أي شك في جنون الرجل المروع ..صرخ في وجهي
العلم ،لقد ْأعل ْمتك أنه سوف يجتاز
ال تد ِع ِ
ّ
َ
ُ
ّ
َ
ِّ
ُ
حق كل شخص أن يمكث في المكان الذي ُ
لحظات من الصمت ،وكان يبحلق بعينيه تجاهي بطريقة مخيفة
إثر
ٍ
ريحه..
ي
ٍ
ّ
ُ
ّ
َ
وكأنه يعبث بأعصابيُ ..ر ِّوعت عندما صاح:
أنت ال تمل المكوث؟
ّّ
َ
أنت المجنون ،و (ستين مجنون كمان) ..وشاهدته يصعد التل عاريًا
أجابني:
ّ
ّ
ّ
والذي بالكاد يستر عورته تحت ّ
ّ
َ
ُ
ْ
ُ
أشعة
الق َصر
إال ّ من سرواله الشديد ِ
أنت الذي ال يد ِرك ...إنه هذا الزمن الصعب..
ّّ
ويافطات
لتلفزيونات قديمة،
أنقاض
الشمس ،كان التل كومة من
ٍ
ٍ
تقصد..
ٍ
ّ
َُ
ّ
ّ
ّ
بيوت َب ُج َرت ألوانها ،أقسام من
فات
مخل
من
ل
ت
ك
الزمن،
عنها
عفا
ٍ
ِ
األمر غير ما تفهمه أنت ..إن الكثير من هؤالء المارة ينوون كل ليلة
ُ
بخطوط طمست
كلمات محفورة
بنقوش عتيقة عليها
مزخرفة
جدران
ٍ
ٍ
االنتحار...
ٍ
ُ ّ
ّ
ّ
ُ
أنا ُ ُ
ُ
يوم وال أرغب في االنتحار ..رأيت سحنته تتقطب أحيانًا معالمها ..قضبان من حديد التسليح تبرز كالرماح ،نافذة محطمة،
أعبر ِّ كل ٍ
ُ ّ
ّ
ّ َ
ّ
ألشخاص
بقرف ..وأحيانًا أخرى يزم شفتيه ويرتجف ،صحف ومجالت طاعنة في القدم تغلفها طبقة غبار ،وصور
ثم ُيكشر عن أسنانه
ٍ
ٍ
ٌ
ترابية خشنة ..بلغت دهشتي أوجها،
كالحي الوجوه ،بمالمح
ٍ
الزجاج في
شعاع بعينيه كلمعان
كان شديد الغضب فيما ُيبرق
أعرفهم ِ
ِ
ِ
ّ
ُ
َ
عندما رأيت الرجل يجلس أعلى التل ينتزع حقيبة البزق يخرجه
وصاح!!:
الضوء،
ِ
ّ
ويضعه تحت إبطه ّ
ثم يعزف لحنًا ّ
شجيًا يصعد من التل عبر النهر
لن أرحل..
ّ
َ َ
ّ
َ
تأك ُ
دت من جنونه إلى الناس الذين يسيرون في كل أحوالهم منكسرين...
ضحك ضحكة جنونية
وع َبث بذقنه األشعث،
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ثدي البحر الظمآن
طالب هما�ش
ّ َ
ماء
يافوارة ٍ
ُ
تترقرق سكرى في صحن ْ
الدار
ِ
ّ
موسيقي ْه!
كلمات ذابت في سقسقة
يا
ٍ
َ ٍّ ً
بيضاء معطرة
حليب
قطرات
يا
ِ
ٍ
كدموع األزهار!ْ
ّ
رشي ِ َ
َ
تصاوير )
شالل (
الناعم في
الماء
ِ
ٍ
َ
َ
ّ
ذهبيه!
وأقواس
بيضاء
وشرائط
ٍ
دموعك
حفنات
الغيمة
بعيون
رشي
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
المكسور!
الحزن
مساءات
تحت
ِ
ِ
ّ
َ
رشي َ
بركة
الماء لتغرق روحي في ِ
الليل
أحالم َ ِ
ِ
ّ
وتهدأ هدأتها الربانيه!
ٌ
ُ
ُّ
صغير،
الصبحي
فالقمر
ُ
نهد النورْ
أبيض من ِ
ٌ
ُ
ُ
وصباحات الدنيا الليلية صافية
ّ
ّ
تتدلى كعناقيد البل ْ
ور .
ّ ُ
َّ
العاشق
فوارة ماذا حل بقلبي
يا
َِ
ّ
المطر الزهراء
قطرات
إني أتلقى
ِ
ِ
المكشوف
صدري
على
ِ ّ
ُ
البلوريّ
كالخرز
فتكرج حولي
ِ
ّ
ّ
الذهبي ْه
البرد
ات ِ
وحب ِ
ُ
ُ
المشمش
أغصان
الطير تزقزق في
وصغار
ِ
ِ
ِ
ً
التسبيح إلى األعلى
نغمات
مرسلة
ِ
ِ
وتغرد في ِّ
ُ
ْ
عصفور
جو النشو ِة عصفورًا..
ّ
ً
النهر طويال
فدعيني أتطل ُع في
ِ
ْ
األزرق كاألطياف!
عالمه
حتى أتالشى في
ِ
ِ
َ
ودعيني أغسل قلبي الناسك
الماء الصافي
الليل
جمال
تحت
المعكوس على ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الليل
ماء
في
العالم
فجمال
ِ
ٌ ّ ْ ِ
جمال شفاف!
ُ
ُ
ضحكت
الصيف
أصباح
ضحكت
ِ
أضواء غروب الشمس بكيتُ
ُ
بكت
ُ ِ
ِ
ّ َّ
ولما حل الليل
ُ
ُ
َ
َ
العاطر يشرق كالصور ِة
القمر
رأيت
الزرقاء
البئر
ِ
من ِ
عين ِ
ْ
ُ
َ
الوديان .
أجراس
الساحر
بالصمت
ويكسر
ِ
ِ
ُ
يا أختي النافورة ..
َ
َ
يا نافورة بيتي السهرانة
ْ
السهران!
رفيق مراثيها
قرب
ِ
ّ
رشي َ
َ
اليائس
الماء
ْ
رشي َ
األسيان!
الماء
فلقد ْ
نامت شمسي عن دنياها
واآلن ْ ..
َ
اآلن
ُ
ضريران
ليالن
يتبادل بالخمر ِة
ِ
ِْ
َ
ن
سكران إلى سكران!
ّ
ْ
َ
رشي َ
َ
األسيان!
والماء
اليائس
الماء

َ
َ
ُ
فاآلن ّ
الشاعر
تعاسته
يطي ُر أوراق
ِ
من ّ
الريح
اك
شب ُ ِ
ِ
كالنعوات على أديار الرهبان!ْ
فتسقط
ِ
ِ
واآلن  ..اآلنْ
َ
ُ
ٌ
ّ
ٌ
الضائع
ال
يتطاول صوت مصلوب بالمو ِ
ِ
صعداء الروح
القلب إلى
صعداء
من
ِ
ِ
ِ
ُ
رباعي ُ
ات ِالكروان!ْ
ُ
ات الريح ّ
ّ
وتسمع في وتري ِ
ِ
واآلن ْ ..
َ
اآلن
ُ
َ
طالب في ِّ
قلبك يا ُ
الجب ليبكي
تلقي
األرض
رحم
ِ
ٍُ
كجنين في َ ِ
الرمل
فوق
وتزحف روحك
ِْ
َ
لترضع َ
البحر الظمآن!
ثدي
ِ
واآلن ْ ..
اآلن
ّ َّ
ُ
ُ
خيطان
تغزل غيمات الشتوي ِة أول
ِ
يتامة نفسي
األبيض حول
الثلج
ِ
ِ
ِ
ُ
مغزلها المتعبُ
الغيمة
وأنا تحت
ِ
ُ
أغزل ّ
الموحش
الليل
غصاتي في
ِ
ِ
ْ
َ
دخان .
خيطان
ُ
ّ
تتنهدها ُ
الريح
آهات
وأحوك من الحسر ِة
ٍ
ُ
ْ
ُ
األحجار!
المحفور على
المطر
ويشربها صوت
ِ
ّ َ
ُ
ماء تترقرق سكرى
يا فوارة ٍ
في صحن ْ
الدار!
ِ
َ
ُ
عند غدير المغرب َ
الشاعر
نام
ِ
ِ
َ
ّ
بيضاء
ليل
تحت شفافي ُ ِة ٍ
ُ
ّ
ولف ُ
العاشق –
ته الغيمة – مرضعة
ِ
في إغفاء ِة حزن ّ
وردي ْه!
ٍ
عصفور
بكآبة
وبكى
ِ
ُ
صوت امرأة في ٍ ْ
الغيتار!
ٍَ
الغيمة للشاعر ّأم ُاه وأختاهُ
َّ
لكأن
ً ِ
ُ
المتروكة شاتية
ّ
ُ
تتقط ُر من عينيها مطرات ّ
اليائس
الحب
ِ
ُّ
القلب فيبتل أساه!
فوق
ِ
ُ
َ
الشاعر َ
الماء الهاني
قرب
نام
مسيل ِ
ِ
ُ
يترقرق َ
البيضاء
بالقطرات
الغيمة
صدر
ِ
ِ
ِ
شفتيه
على
ِ
ُ
الحلم األزرق عيناه .
ساقية
في
وتسبح
ِ
ِ
ُ
ُ
البيضاء
بالمحرمة
وتراه يكفكف دمعتها
ِ
ِ
َ
القلب وأبيضه
رقيق
ِ
ُ
ذراعيك رضيعًا
ويقول خذيني بين
ِ
ُ
يا َ
أماي الغيمة
ُ
ُ
َ
ُّ
مذ كان الحزن صغيرًا كنت أمد ّ
يدي
َ
َ
الصيف
فانوس أماسي
ألشعل
ِ
َ
دموع سراج ْ
ُ
الله!
بالغيمات
وأمسح
ِ
ِ
ُ
ُ
المجروحة
الغيتارات
درب
ِ
ِ
كنت أسير على ِ
مستمعًا لنواح الريح ّ
الة
الرح ِ
ِ
ِ
باكية َ
ُ
رجع اآله!
واألوتار بقلبي
ُ
َ
كان ُ
ّ
جفني
المشمش يغمض
هواء
ِ

ّ
ّ
ُ
الشهاء
الصيف
ات
فأنعس فوق مخد ِ
ِ
َ
تغي َ
رت علينا يا َ
فكيف ّ
المشمش
زهر
ِ
َ
ْ
سنلقاه؟
الصبح ،وصبحك أين
في
ِ
ُ
يا ّأم َ
اي الغيمة
َ
العاشق
قلب
من يبكي بكوة ِ
ِ
الليل
مصابيح
صفوف
تحت
ِ
ِ
ِ
ُويسقى في طقس الخمرة ُسقياه؟ْ
ِ
ِ
ُ
الغيمة نامي يا ّأم َ
يا ّأم َ
اي
اي
ْ
األمطار!
عن
ُّ
ُ
ٌ
الشاعر
فالليل دموع تتقطر في محبر ِة
ِ
ُ
كالنغمات المكسور ِة
واألصحاب تالشوا
ِ
ْ
المزمار!
صمت
المزمار إلى
صوت
من
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
ماء
لم يبق سوى فوار ِة ٍ
ّ
تتأل ُم سكرى في صحن ْ
الدار!
ّ َ
ُ
تلعب بالموسيقى
ماء
يا فوارة ٍ
لعبتها المائيه!
ّ
ّ
ُ
يا َ
اف
سرب
(شحارير) يتراقص كالشال ِل الشف ِ
ٍ
الثلجيه!ْ
ّ
النغمات
على
ِ
ً
ُ
َ
ضياء القمر البحريّ
جلس الشاعر ليال تحت
ِ
ِ
ُ
ُ
عينيه
ماء تتألأل في
ِ
وبركة ٍ
ّ
بصورتها القمريه..
الشاعر ّ
ُ
َ
الشمس
شروق
قد َام
جلس
ِ
ِ
ُ
ّ
ّ
القدسي ِة إذ تتراءى
يحدق في طلعتها
ً
ْ
الماء الرقراق!
صافية في ِ
َ ّ ً
اللحظة
مقدسة في هذي
فرأى الدنيا الزهراء
ِ
ً
َ
ّ
كاألحالم
والغيمة عائمة في جو النشو ِة
ِ
ّ
َّ
فرد َ
الخلف وغنى
الرأس إلى
ِ
ْ
منتشيًا باإلشراق...
ّ
الماء ْ
رشي َ
إذن
َ
رشي َ
الدار العطشى
البارد في
الماء
ِ
أرض ْ ِ
اليابسة األوراق!
األشجار
وعلى
ِ
ِ
ّ
َ
الثلج األنقى
رشي الماء ودوري يا عاصفة ْ ِ
َ
دوران الكروان على شجرة ّ
دراق!
ِ
ِ
ّ
َ
َ
رشي َ
النهر
صوت
لنسمع
الماء
ِ
ُ
الضاحك
البئر
ِ
ويحملنا اإلصغاء إلى ِ
قلب ِ
ْ
في األعماق!
ّ
َ َ
رشي َ
سرير الليل
الماء األزرق فوق
ِ
َ
َ
الشمس
بالسقسقة
لنوقظ
ِ
َ
ونغسل وجه الصبح ّ
النو ْار!
ِ
ّ َ
ُ
تترقرق سكرى في صحن ْ
الدار!
ماء
يا فوارة ٍ
ِ
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حياة جديدة
�أمين احل�سن
 اآلن فقط:عرفتك يا حبيبتي!
راحت
في صبيحة ذلك اليوم لم أستيقظ .فولولت زوجتي ،بينما َّ ِ
الدموع تنهمر على خديها بحزن بالغ »:لم أعلم أنها تكن لي كل
هذا الحب!»
كانت ليلة كئيبة .صوت الرعد يولد الرهبة .هطلت أمطار غزيرة.
ُ
ُ
ُ
َ
فتوقعت ،قبل أن أضع
أشجار حديقتنا،
الهوجاء
الرياح
واقتلعت
ِ
رأسي على المخدة ،أن تقع لي فاجعة ما.
مأل صراخ أمي الشارع .فحملوني إلى أقرب مشفى .وأخذ األطباء
يحاولون إعادة الروح لجسدي .لكن بال فائدة .لذلك أعادوا جثتي
إلى البيت إلجراء مراسم الدفن.
دمعات ِه بين جفونه ،ألنه رجل ال يجوز له أن
جاء والدي ،أخفى
ِ
يبكي.
أذاعوا خبر وفاتي في المآذن ،معلنين أن الدفن عند صالة العصر
بعد غد ،ريثما يحضر أقربائي من قراهم الشمالية البعيدة.
*
وسط هذا الطقس الشتائي البارد؛ حيث يبعث ُلمعان البرق
الرجفة في أوصالي ،لم تمنعني زخات المطر ،الهاطلة بغزارة ،من
السير مسافة طويلة إلى هناك ،كي أقدم أوراقي.
ليلتي تلك قضيتها مع مستضيفي األول ـ هكذا عرفني إلى
نفسه ـ بينما الجميع يسمونه العم عزرائيل .لذا رحت أناديه :يا
عمي تحببًا ،رغم وجهه المتجهم ،فأخبرني أن جوهم إما صقيع
قارس ،أو قيظ حارق ،وال خيار ثالث.
مضى نهاري باهتًا ،جرت أحداثه على وتيرة واحدة من الملل،
كأن مناظره ّ
صورت باألبيض واألسود :ثمة رطوبة ،شجيرات قزمة،
ِّ
تقيد جذوعها الضخمة حشائش متعفنة.
تصطف الوحوش الكاسرة إلى جوار الحيوانات األليفة جنبًا إلى
ُ
جنب .نسمات ساكنة بال حركة تذكر .أزهار منوعة ،لكن بال عطر.
شمس كابية على عكس شمسنا التي صبغت وجوهنا بالسمرة
القاتمة .حتى إنني اشتقت إلى أشعتها الذهبية تضيء شوارعنا،
وتمنح بيوتنا الدفء.
اختفت زقزقة العصافير على أغصان الشجر في حديقتنا ،وهديل
ُ
َ
الدائم ،وتعصيب زوجتي
افتقدت شجار أوالدي
الحمامات غاب،
على مدار الساعة.
ّ َ
تغلغل البرد القارس داخلي .خرق عظامي الهشة .فكان نهارًا
مضجرًا.
أعلموني أن بإمكاني الرجوع كلما عثروا على من يحبني حبًا جمًا،
ُ
استفسرت عن هذه الـ» حبًا
وعندئذ أستطيع استعادة روحي.
ٍ
جمًا» فقالوا بأنهم يعرفون كيف يقدرون ذلك ،وأضاف عمي
عزرائيل:
ـ ال تأخذ في بالك ،خبرتنا طويلة في هذا المجال.
مضيفًا »:سنعلن لك عن هذه الحالة بحضور فراشة مزركشة
ترفرف فوق رأسك»
ثم طلبوا مني اسم المرشح لتلك الحالة من الحب الجم ،قلت»:
حبيبتي»
فسمحوا لي بالتجوال قريبًا من جسدي بانتظار إتمام إجراءات
قبولي المعتاد.
*
ُ
ُ
عندما رجعت إلى صالون الضيوف الواسع ،حيث وضعت جثتي،
صدمتني شهقات نساء يبكين ،فتنهمر الدموع من عيونهن في
نشيج متواصل ،حرقات قلوب تتمزق وجعًا من أخواتي ،وعماتي،
وبعض الصديقات.
بعد ذلك دخلت زوجتي..
بدا منظرها مأساويًا ،يبعث األسى :وجهها يقطر ألمًا ،كأن رحيق
ُ
الورد امت َّص من خديها ،عيونها محمرة ،وقد توشحت بلباس
أسود.
َ
جوار رأسي
حشرجات خيبة ،إذ تجلس
انكسارها
تلملم
هي
ها
ِ
ً
المكشوف مسبلة عينيها النديتين .حتى إنها رفضت مغادرة
ِ
ُ
فلمت نفسي»:
المكان مفضلة البقاء جانبي ،مهما كانت النتائج.
ليتني عرفت أنها تحبني إلى هذا الحد إذًا لما ُّ
مت .لكنها بقيت
صامتة كعادتها طوال سنوات زواجنا!»
حاولت أن أخبرها:
 إن قبلتني ُعدت حيًا من جديد.
لكنها راحت تخاطبني بعدما خرج الجميع:
ـ أعرف أنك تقابل فتيات ،تجالسهن لساعات.

ّ
تقرب فمها من أذني هامسة »:أشعر أنك تواعد إحداهن مثلما
كنت تواعدني».
ُ
صدمت »:كيف تعرف ذلك ،وتسكت؟»
وفي سري أضفت »:بئس المرأة ال توغل في دواخل زوجها ،لتعلم
ما ينقصه ،قبل وقوع المحظور».
أضافت في نبرة حزينة:
 فأنت منذ فترة ،أعتقد من بدء عالقتك بها ،لم تعد تقربني.وتظل منزعجًا طوال مكوثك في البيت ،لدرجة أنك ما تكاد تدخله
َّ
حتى تخرج مسرعًا.
ْ
رغبت في أن تقول أكثر ،لكن الغصة خنقتها ،فتحشرجت الكلمات
في حلقها...
يا إلهي كأنني في حلم ،أنا الذي ظننت أنها ال تعبأ بمشاعري،
يهمها إال أن تأخذ مصروف الشهر ،تصرفه حسب أهوائها
وال ً
فارضة علي أن أجلب لها أي لباس ،أو مكياج ،من أفخم المحالت
ُ
فعلت في بداية عالقتنا العاطفية....
في الصالحية ،وباب توما ،كما
نعم أحببتها .شهور قليلة ،بعد تعارفنا ،وخطبتها ،وشعرت
بالسعادة تغمرني :تبادلنا أصناف الغرام ،في مشاعر ّ
جياشة
ً
صادقة »:فهل من رجل عاقل ال يحب؟ بل هل عاش حياته فعال
بال حب؟»
ثم دخلنا قفص الزوجية ،لتصطبغ نظرتي بسوداوية قاتلة»:
يا الله كم يتعذب الواحد منا حتى يتزوج ،لكنه ،بعد سنوات،
يعيش حالة عذاب ال تطاق!»
الحب.
فتالشى
تباعًا،
األوالد
جاء
ثم
بسرعة.
مضت السنة األولى
ً
حتى إنها اعترفت لي ،بعد فترة وجيزة ،أنها خدعتني ،مرجعة
قرار زواجها إلى أنني رجل جاهز للزواج فحسب .وأكثر من ذلك
لديها من ُّ
تحبه اآلن .فجزمت أن حبي لم يدخل قلبها في يوم من
األيام.
وكأنها سمعت ما أفكر بهّ ،
فردت بانزعاج:
 لو لم أكن أحبك ما قبلت بهذه العيشة السوداء معك!ّ
تمسد عليه بلطافة .ثم مأل
مشت يدها الناعمة إلى شعري،
نحيبها فضاء صالون الضيوف.
َ
حاولت مواساتها لكن دون جدوى .إذ راحت تلهج بصوت مرتفع:
 إنك الرجل الوحيد في حياتي .أنت روحي .فماذا يتبقى ليبعدك؟

أردفت في نبرة مؤثرة:
 أريد أن أموت معك.أمسكت يدي اليمنى بيديها الناعمتين ،وقبلتها في شغف»:
لمن تتركني ريشة في مهب الريح بعدك؟»
ـ حبيبتي أعبد األرض التي تمشين عليها.
وهجست داخلي« :لقد صدق المثل اليوناني :تجلب الزوجة للرجل
أعظم بركة».
بدا وجهها ي��زداد توهجًا ،وهي تبكي بحرقة ،بدل أن يشحب
كعادته ،كلما تشاجرنا .طفا بريق صارخ في عينيها .وتزحلق
شفتي الباردتين .فبدأت ّ
َّ
أشم عبق
العرق الغزير من جبهتها ،إلى
عطرها ممزوجًا برائحة الطعام ،ومساحيق الغسيل...
تأت حبيبتي التي ُّ
تحبني» حبًا جمًا» ما دفع عمي عزرائيل
لم ِ
للتأكد من دقة اسمها الذي سجله عنده .والتحقق مرارًا من أسماء
الصديقات الحاضرات.
ً
ُ
ُ
َ
معشر الرجال نخدع بسرعة ،وال
استهجنت ما يحدث »:إننا
بداية
نقدر قيمة ما لدينا حتى نفقده».
ثم ُ
قلت لها في صوت واهن ،كأنني أخشى أن يسمعني أحد»:
تظهر على مالمح وجهك الجميل عالئم قسوة العيش معي .لقد
ّ
تحملت مزاجي المتقلب ،ونزواتي
جبلت مرارة الحياة بصبرك،
ِ
ِ
النسائية.
 أعترف لوجه الله خالصًا »:ال أحد مثلها يستطيع تهدئة أعصابيعندما تضيق بي الدنيا:
ّ
ـ حبيبي عليك حرارة ،خذ حبة بروفين ،ونم.
فأتوسد حجرها ،تدثرني بغطاء من فيض حنانها.
أو إثارة انزعاجي إلى درجة الغضب العارم:
ـ ليش لهلق؟ ومع مين كنت؟
زوجتي الغالية:
لئن كان من نبت طيب في بيتي فقد غرسته يداك ،عطرك يفوح
عبقًا ،وأطفالك ما زال��وا صغارًا ،تغمرينهم بأنفاسك الحانية،
لمساتك الحنونة...
ً
ياسمينتي النقية ،يا الدافئة مثل شمس بالدي :نضرة تظلين
إلى األبد.
أردت أن أعود إليها ،أعوضها جفاف مهجتي في اآلونة األخيرة.
ُ
ونقمت على نفسي أنني ميت اآلن ال حول لي ،وال قوة.
فجأة قربت شفتيها من شفتي .وراحت تقبلني بحرارة .فظهرت
فراشة مزركشة ،أخ��ذت تحوم فوق رأس��ي ،مرفرفة بجناحيها
الجميلين في فرح.
شعرت أنني كنت في نوم ،ال أستيقظ منهُ ،واألعشاب المتعفنة
ُ
فأمسيت عاجزًا عن الحركة ،أزيلت عن كاهلي،
التي قيدتني،
ُ
ألسمع دبيب الزواحف تحتها ،متمنيًا لو أحضرت بعض تلك
الشجيرات القزمة ،كي أبين ألوالدي أهمية الضوء لنمو كامل،
فهنا النجوم تمد السماء بالبريق الساطع ،بينما هي مطفأة هناك،
كأنها متجمدة من دون أي وميض .وتمنيت  -في نية صادقة  -أن
أحظى بيوم رائق مع زوجتي.
*
بعيد صالة العصر تنادى أقربائي ،وبعض الجيران ،يحملونني
ُ
ارتديت معطفي السميك ،ألمشي معهم،
إلى مثواي األخير .بينما
ُ
بعدما صبغتني الشمس الباردة ببياض باهت .حضرت مراسم
ُ
رميت حفنة تراب على جثتي المشلوحة في جورة ضيقة.
دفني.
ثم عدت إلى منزلي .أحطت بالمدفأةّ ،كأنني أحتضنها بعدما
أحسست بالبرد القارس خرق عظامي الهشة ،ويكاد ّ
يجمدني.
ٌ
وقت َبنكهة الهيل ،شجارات أوالدي :من يأخذ كأس الحليب
الطافحة أكثر ،تمأل المكان حبورًا ،فأكتشف جمالية مشاغبتهم،
وحالوة ضجيجهم لتخفيف ضغوط الحياة ،وإكراهاتها الكثيرة.
ً
لقد هدأ المطر قليال .وثمة فراشة ترفرف بجناحيها المزركشين
من خلف زجاج غرفة النوم.
تأملتها فإذا صورة زوجتي ترتسم داخل بؤبؤيها..
قدماها صغيرتان كقدميها..
ولها بريق عينيها.
عندئذ عاد رذاذ المطر
يدندن لحنًا ناعمًا على نافذة بيتنا
َ
راسمًا جداول
وأزهارًا
مائية
يانعة..
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وعـد غـيـمـة

غ�سان اليف طعمة

ُ
ٌ
حزين ياحبيبة
جسدي
أتيت َّ
إلي
فهل ِ

ْ
الجسد؟!
كي تصغي إلى بوح
َّ
األثير أنين أعضائي
هال تناهى في
ِ
تتوق إلى ْ
أحد!!
ٌ
حزين يا حبيبة
جسدي
الموسوس
الحزن
كيف أمسك رعشة
ِ
ِ
في شراييني
َّ
ْ
وقد غطى على نفس البلد؟!
هل تعلمين...؟!
تركت عيني في مداها
كي تحاور ما ُ
تريد

َّ
بأشالء
فلم تعد إال
ٍ
ّ
َ
امحات
تناثر وشمها فوق الزنود الط
ِ
إلى ْ
األبد

متراس يجادل حاجزًا
وصراخ
ٍ
ٌ
طفل
بنزيف
وكالهما متمسك
ِ
ٍ
ّ
لم يغادر سنه اللبني
هل تذكرين نداء أم الخير جارتها
َ
تعالي يابنة العم الحبيبة
ّ
لكل عاشقة ْ
وثن
كي نقيم
ٍ
تتكاثر األوثان في ساحاتنا
ويضيق عنها ذو الشفاعة كارهًا
فنزيلها،
لكن عشق الناس ال يفنى
ْ
ْ
الوثن
وإن ُه ِدم
َ
الله! ما أغلى ائتالف الناس!
ما أغنى ّ
محبتهم!
ْ َّ
ْ
الثمن
وإن قل
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ُ
ٌ
حزين يا حبيبة
جسدي
تنتقالن
لم تعد قدماي
ِ
بيت،
بيت إلى ٍ
من ٍ
ُّ
ّ
بيوت هذي الد ِار
وكل
ِ
تتلو سورة «األهال»
َ
ّ
السنية
ماعدت أصحب شهقة الفجر
حين أخرج من حديقة جارنا
والصبح يحبو فوق عشب الفجر طفال
ً
ويقول ثالثنا :تركنا في الكؤوس بقية
فمتى سنرشف ما تبقى
َّ
ُ ّ
كي يظل العمر فال
فيصيح رابعنا :رويدًا
يا ندا من ّ
الحب
ّإن األمس أحلى!
-4-

ُ
ٌ
حزين يا حبيبة
جسدي
ّ
ّ
لم تعد كف َ
ّ
بالحب المصفى
تشتبكان
اي
ِ
حبيبة،
فوق شعر
ٍ
ُ
النجمات
أنفقت عمرًا أقطف
ِ
ً
راعشة على شفتيها
ّ
ضوء
ان عبير ٍ
ماعادتا تتلمس ِ
َ
في أنامل
ُّ
الجوري مستحيًا لديها
ينحني
هل تذكرين...؟!
تنام كفي َ
حلمها
الضفائر
فوق
ِ
ال ّ
ُ
الوساوس
تؤرقها

• إذا غرقت في بحر امرأة ،فإنك غارق في
ِّ
كل البحور ،وإذا جدفت ووصلتها سالمًا ،فأنت
قادر على السباحة في المحيط.
-1ُ
تعبث أناملي بأوتار الكلمات .يحتشد
الياسمين على النوافذ ،ويغسل الصباح ندى
الفضاء والطرقات والقلوب ،بينما الفراشات
ترسم تخوم السهول .أسمع عزفًا .تنقل الريح
كلماتها وتعيدها عبيرًا .وأنا مازلت مكاني أنتظر.
ستأتي نور بعد أن تعافت ،وغدا زمنها الموحش،
واأليام التي تاهت عن طريقها من الماضي .ال
يمكن أن تعذبني ما دامت ذاقت مرارة العذاب.
أنثى لو شئت وصفها المتدحت الخالق الذي
أبدع صورتها .يدفعني جمالها إلى التحليق في
َّ
َّ
مقلتي،
عيني بعد أن أرسمها في
ملكوتها .أغلق
في خيالي الذي لن يهبني امرأة لها حضورها.
وعدتني وأنا أحلم ،واستمتع باستحضارها .قالت:
دعنا على سجيتنا.
سأعبر على صهوة أحالمي ،وأشعل الرماد،
وأعيد لشفتيك االبتسامة ،ولجسدك المياس
رهافته وشغبه .تتقافزين فتتمايل خصالت
الحرير الكسلى ،وتجيئك الفصول في غير أوانها.
ً
وأحيانًا تتهادين تدلال ،فيظهر شيء من الخجل
على وجنتيك .سبحان خالق حنجرتك الذي
جعلها سكنًا للبالبل!
أمي وخالتي صوتهما جميل .غنت فحضرت
أم كلثوم وفيروز وفايزة أحمد...غناؤها أثلج
صدرك ،وأطرب العصافير التي تناغم طيرانها
وشدوها وسكونها مع اللحن ،ترافق هذا مع هيام
الفراشات التي بدأت تدور حولكما ،أشبه بمسلم
ي��ؤدي ط��واف اإلف��اض��ة ،أم��ا األشجار فتمايلت
أغصانها ،وانتشرت رائحة ورودها وعبقت في
ً
ِّ
الجو .تعابير وجهها ودماؤها الفائرة تهدأ قليال
َّ
ثم تفور ثانية .يترافق ذلك مع خصر يتلوى،
وجسد يتحول بياضه إلى نبيذ وضياء .مالت
بعنقها العاجي وقالت :أنا متزوجة وعزبة ،انجبت
ثم افترقنا .قبل قليل خرجت من الحمام ،المياه
التي غسلت جسدي أزاحت آثار يده .منذ عرفتك
ووزني ينقص ،وربما ينقص أكثر ،ما رأيك؟!
أنت امرأة يأخذ الطيف بريقه من عينيك،
وتحلم الزهرة باستدارة نهدك .وتزنر الفراشة
خصرك.
تبتسم وتقول :أنا محسودة؛ السمينات
يتمنين أن يصرن مثلي .أما النحيفات فيقلن ال
سمنة وال ترهل في جسدي.
ماذا أقول في طولك المتناسق مع صحتك،
وص��درك العامر بفراخه واألرداف الممتلئة!
جمعت حسن النساء ،لماذا ال أرى الرضى على
محياك؟!
أتمنى لو أنحف أكثر ،أفضل المالبس التي
أصغر من قياسي .ولهذا أمارس رياضة الصباح،

وأصوم بعد العصر ،دائمًا أبقي نصف معدتي
ُّ
فارغة ،كل ذلك للوصول للجسد المثالي ...منذ
اللقاء األول وكلماتك تتغلغل في شراييني،
وتحرك المياه ال��راك��دة .ال أبالغ إذا قلت إنك
صرت جزءًا مني ،أرى صورتك في مرآتي .كبرت
أحالمي وغ��دت بعرض العالم .عمري خريف
وشتاء ،أحاول أن أتجاوز أثالم روحي ،الموسيقى
تنساب كمياه النبع في كياني ،تعيد للعصفور
تغريده؟! جسدي الذي فقد رائحة المكان والزمان
واألشخاص طهرته بدموعي ،وتخلص من سبات
ّ
علي أن أحلم بفصل
ليل طويل مقلق ،أكثير
يحيل الركام إلى واح��ات ضوء وخضرة وثمار؟!
معك الفصول تبدأ دورانها ،وأغصاني تبرعم،
ووردات��ي تتفتح .أنا اآلن أرتدي ثياب السهرة،
أتخيل نفسي معك.
أنت رائعة تبدين كلؤلؤة داخ��ل محارة،
كياسمينة جمعت زهرها وأبقت رائحته جزءًا من
مكونات جسدها.
-2لم تعد نور بعيدة مادامت ق��ادرة على
التسلل بين سطورك .تختلط صورتها بقراءاتـك،
ُ
تسمعك أحلى تعابيرها بصوتها الرقيق .تزهر
ابتسامتها وينتشر عطرها في أوردتك .ويلهج
لسانك باسمها .ترسمها في دفتر مذكراتك.
ويستقبل فؤادك طلتها ،وتبدأ بمسح خرائطها
الضائعة.
سمعت شهقاتها ،ياإلهي كم من حبات
األلماس توهجت على خدها ،وانحدرت لتستقر
على عنقها! بانت الحشرجة في صوتها وهي
تعيد ماضيها :زوجي لم يحقق شراكة حقيقية.
تركته وظننت أنني ضائعة .أحمد الله أنني
ً
التقيتك ،لقاؤنا أعاد الروح إلى جسدي .كفى غزال،
َّ
قمري نائمين أيها البعيد القريب .الماضي
ودع
َّ
أشعلت رماده وذريته ،أخرجت كل األحقاد من
ً
َّ
رئتي .سأرتاح قليال وأتمدد على مشرحة االنتظار.
-3حركاتها تعصف بالصمت ،وتقول ما ال
َ
حاولت أن تحملها إلى شاطئك ،أن تتفيء
يقال.
َ
ظلها ،أن تطرد ماضيها الذي يعذبها ويعذبك ،إال
أن قاربك غير قادر على اإلبحار ،وإذا جازف وأبحر
قد يتوه في زحمة تيارات البحار والمحيطات .في
نهاية االتصال قالت :أنا قادمة إليك ،وعدي إليك
وعد غيمة أثقلها تكاثف قطراتها.
قبل أن تغلق الهاتف ،تركت عطرها
وأنفاسها وكلماتها وغيومها التي بدأت تتكاثف
ثم تتالشى في خيالك وروح��كَّ ...
مر زمن وأنت
تنتظر ياسمينة أثقلها زهرها األبيض .لماذا
تأخرت وشوارع المدينة بانتظار أريجها؟! الحزن
يتكاثف ،والعطر النسائي يتالشىَّ .
رن الجوال،
وصلتك رسالتها التي تقول فيها :طفلي فارس
مريض أرسله أبوه ليظل إلى جانبي ،فعذرًا.
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قالها ثم انطفأ

ـام
واألي ُ
...و َم َض ْي ُت َّ
َ
ْ
تـأ ُك ُـل ُم ْه َج ِت ْي

غامن بوحمود
()1
الورد
على شفا ِه ِ
ُ
تذوب الحقيقة. .
ُ
ُ
تحكم
شريعة الغناء
الطيور،
ٌ
ما َ
أثمر غصن ،وما
َّ
شق في المعنى
َ
طريقه.

م�صطفى قا�سم عبا�س
ُ
يسافر فـي دجى أهـدابـي
دمعي
ُ
طول غيابـي
ويـزور جفنـي بعـد ِ
يهمـي على الـخديـن نهرًا داميًا..
ُ َّ
ُ
فيحيـل َوجـناتـي كـما العنـاب
ُ
َ ٌ
ُ
نشيـجهـا
أ ِرق وآهـاتـي َيطول
ُ
كفكف ُ
األعـصـاب
أدمع
ُسهدي ُي
ِ
َ
تباريـح الغـرام ألضلعي
أشكـو

()2
ُ
كن رسولي ّأيها
ُ ّ
الغائب عني! .
ليس طبعي أن
أجافي،
ُ
تهرب
كيف
ّ
مني،
ّإن في الالشيء
شيء.

ُ
ْ ُ ِّ
لكن ..تـمـزق أضلعـي أوصـابي
ٌ
ركـب ألحبابـي مضى وكـأنـه
الـرحـيل إلى األسى أوصى بي
قبل
ِ
ُ
سـاروا  ,وغابت في القفار ِجمال ُهم
ُ
ُ
ورجـعت أحـمـل عبـرتي وعذابي
ُ ُ
مـري ً
الق َّ
نوحـا  ,والجوى
وأشارك
َّ
ْ
ياب
يـحدو
ِ
بصـوت النـاي أو ِزر ِ

()3
ُ َ
حين أسمعتك لحني
َ
كنت تملؤني
حضورا,
َ
ُ
رشف الصمت ابتهالي
ً
فغدا ظال
ونورا,
َ
دهشتي منك
وفيك.

َ
فجـرًا أنـاجي طيفهم  ,فإذا مضت
ِّ
ُ
سراب
شـمس الغـروب بـدا كظل
ِ
ُ
ً
لـيـال ُي ِّ
كحل ناظري
وهـاللـهم
َ
شهاب
...ويـمـر بـرقًا أو وميض
ِ
ً
ُ
سنون العمر َ
مرت ِخلسة
...وكـذا
ِ
ُ
والـمـشـيب ببابي
أدر إال
...لـم ِ
َ
ُ
واأليـام تـأكـل مهجتي
ومض ْي ُت
َ
ـطـيتـي ٌ
وم ّ
َ
زمـن َيـروم شبـابي
َح ّـم ُ
ـلت َ
بوح مشاعري لحمائمي
ُ
وشـكـوت آالمـي لكل ص ِـحابي
َ َ
ُ
َ
القلب من طول البكا!
رحمت
ولك ْم
َ ُ
ُ
بعــثـت مع النسيم كـتابي
ولك ْم
ُ
وجلست أرنو للنـجوم ومـا أرى
لي فــي دجى األسحار َّ
َ
جـواب
أي
ِ
َ
النوى كالسيف ْ
يص ِر ُم َوصلنا
لـمتـى
ْ
ـراب؟
ويغور فـي كبدي كنصل ِح ِ
ُّ
أتظـل ُم ْـز ُن الشوق ُتـمطرني ً
أسى
ُ
بالهـموم سـحابي
لهفي! َويهـمـي
ُ
سهام فراقكم؟!
أتظـل ترمـينـي
ُ
عجبي! فتقتلني  ,وتـسأل :مـا بي؟

ُ
ُ
أترى ـ أحبائي ـ سأدخل روضكم
ُ
َ
العمر في األعتـاب؟
أم سوف أمضي
َ
ُ
ُ
أزاهـر خاطري
بــذكركم
َع َبق ْت
واخضـر قلبـي َ
َّ
َ
باب
بـعد
طـول ي ِ
ِ
ُ
ُ
ّ
غنـت لطـيفك ُم عـنادل مقلتـي
فمـتـى تراكم َ
دون ِّ
أي حـجاب ؟
مـا َآن ْأن ِأر َد الـوصـال بقربكم
َّ ُّ
شراب؟
بعـد التضـلع مـن حميم
ِ
َ َ
ال تحسـبوا أنـي خفـرت ِذمامكم
فأنا عـلى عـهـدي بكم  ,أحبابي

()4
يا لهذا النور،
ُ
يسرف في
العطاء. .
ُ
يشعل األلوانَ
َْ ُ
يفت ِرش المدى.
ّ
َ
بالغيمة حتى
جاد
ِ
ْ
انهمرت،
َ ٍّ
فوق كف
ْ
لم تفارقها ــ سوى ــ
ُْ
ّ
إن تقل ــ حتى ــ
ٌ
ّ
فإنك جاهل،
َ
المترفين
جهل
مثل
ِ
ب ــ متى ــ
ُ ُ
ّ
األوتار تزجي
إنها

َ
بوحها،
ُ
ُ
األصوات تكتحل
حيثما
الصدى،
ّإن حزني. .
لو عرفتني
لعظيما!
وشقائي لو
رأيتني. .
لمقيما!
َ
فاعزف اللحن الذي
ِ
َ
يشبه صوتك! .
َ َ
َّإن موتك ال
ِّ ُ
َ
سعي نحلة،
يعطل
ُ َ
وانشغالك ال
ُي ّ
غي ُر
َ
درب نملة،
ً
َ
الكأس اشتعاال
فامأل
ِ
قالها،
َّ
ثم انطفأ! .
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وتناهبتها ٌ
أعين
شهوة
من
ٍ
علو�ش ع�ساف
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قصيدتان على
ضفتي الجرح

حممد خالد اخل�ضر

ِّ
ُ
تــــتألــــم
راحهـــــا
تمشي بظـــــــــــــل ِج ِ
وعلــى َبريــــق العـــــاج يغفــــو َ
الع ْ
نــــــ َد ُم
			
ِ
ِ
َ ُ
َح ْ
َ
ــــــــلوعها
بين ض
الجــــــــوع
فحيح
ملت
ِ
ِ
ّ
ُّ
َ َ
قت ُ
ـــات صـــــــبرًا بالتـــقـــــى تتــــــحـــز ُم
ت
		
ُ
ُ
تتشابك َ
أنفاســــــها
ـــــــــرات في
الح َس
ِ
ٌ ُ ْ
َ
ـــظ ِل ُ
ُ
ـــــم
الـــروح لـــيــــل م
ويحوم فـــــــوق
			
ِ
ُ ّ
َ
الزمـــان ب َص ْ
ــــد ِرهــــــــا
وت ِئ ُّن أوجـــاع
ِ ِ
ُ َْ
ُ
قــــــم
العل
موائ ِدهــــــا يطــــــوف
			
وعلــــى ِ
ّ
َ
َ ْ
الرجــــــاء كـــــــأنها
ات
ِ
ع َب َرت محط ِ
			
ّ
ورود شبـــابــها وتحط ْ
َد َف َن ْت َ
ـمت
ِ

ّ
ٌ
يتحط ُ
ـــــم
بأنيــــاب األســـــــــى
برج
ِ

		
َ
َ ّ ُ ّ
تمزق ْ
ُ
أحشـــاؤه
ــــت
شــــاب اللثام

ُ ْ
َ
ومـــات ُ
ُ
ــــــــــم
البرع
نتها
أغصان ِفت ِ

ّ
َ
ُ
ـــــــــم
حيائهـــــــــــا تتلث
عفافهـــــــا و ِ
ِب ِ

		
ُ َْ
َ
ُ
عادت األقمار تمسـح وجهـها
ما
ِ

َ
ْ
ُ
نجــــــم
أو ترتــــوي مــن ُمقلتيـها األ
		
َ ٌ
ٌ
َ ْ
ما راودتهـــــا ِفتـــــنة مشبوهـــــة
حتى بأحــــــالم الــــــــهوى ال ُ
تحلم
		
ِ
وضم ْ
َح َض ْ
َ
ّ
رضيعها
للفــــؤاد
ـت
نت
ِ

ُ
ُ
ــــــــم
الموس
شــذاه
زه ُر من
		
ِ
فغدًا َس ُي ِ
ُ
ُ ْ ُ
ُ
ويــــــورق غصـــنها
وتعـــود بسمتهـــا
ِ
ُ
ّ
الميســـــــــــم
قلتيـــــه
ويضمــــــها في ُم
		
ِ
ُ
ّ
ْ
واكتوت
جــداول مقلتــــيــها
َجف ْت
ِ
ٌ
ْ
سيـــــــف قاط ٌ
ـــــع ال َي ْر َح ُ
ــــم
فالفق ُر
		
ِ
ُ ْ َ
ْ
فلم ت َد ْع
هاجت عليـــها النائبـــات

ّ
ُ ْ
يترن ُ
ــــــم
يدهــــــا
		
فـــار ِع ِج ِ
غصـــنًا ِب ِ
ْ َ
ْ
ٌ
وتناهبتها أعيــــــن ِمــــــــــن شهـــو ٍة
ُ
ُ
َ
ْ
جم ُ
راحت ت ّ
ْ
ســــــنها وت ِّ
قس ُم
ــــع ُح
		

ذكرى

وتكتمل المنى

وأذكر عندما كنا

مستبعد هذا الرجوع

نسير على السطوح
نضحك كالنجوم
أمام الله نقطف قبلة حرى..
تسافر كالعبير

ُ َ
فالد ُ
ّ
فط ُ
ــــــم
أحداقهــــا ال ي
مع عــــــن
ِ

		
َ
فام َس ْح ُغ َ
ْ
ـــائها
بار
الجوع عن أحش ِ
ِ

َ
ْ َ َ
روحهـــا يا ُم ْس ِل ُم
وارح ْم طهـــــــــارة ِ

			
ْ َ َ
ُ
يحتاجـــــــــها
وادفع زكاتك للذي

ُ ُّ
ٌ
التقــــــى ال ُي ْه َ
ـــــــد ُم
بيــــــــت ِب ِه نور

			
ال َف ْر َق في اإلحسان َ
مذاه ٍب
بين
ِ
ِ
ً
راء ّنزتْ
َع ْف ُ
لـــوعة أو َم ْ
ـــــــر َيــــــــــمُ
			

لكنني خبأت نصف قصائدي
في مكتبي

إلى البيادر والتخوم
ملونة

وتركت أقالمي..

بأفراح الورود

تسافر في الكروم

وأسراب البالبل
في مغانينا تحوم

ودمعها يتوقد
سأعود..

تسافر مثلنا يا أم خالد

حتى لو رجعت قصيدة

عمرها مثل الغيوم

مكتوبة بدموع أطفالي

ويبقى الشر يقتلنا

على أوجاعهم

ويأكل من أمانينا
وتأكلنا المتاعب والهموم
***

كس َ
شوك األسى َ
ْ
حاب ٍة
تمشي على
ِ

وخاطري يستبعد

محزونة

تطير واألحالم تسرقها

تتردد
سأعود مرفوع الجبين مكفنًا

وداع

بقصائدي

 ..وأنا أودع صاحبي

وهناك حيث قضى أبي

تتدحرج اآلالم من روحي

سأحط راحلة الشقاء..

ويبكي أحمد

وأرقد

قاومت..
أسقطني الطريق على دموعي
والنوى يتوعد

19

أو ربما تمضي الذئاب..
كما أتت

قالوا:

وعهودنا..

سترجع مرة أخرى..

تتجدد.

20
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قصيدتان
ترجمة :لطيفة ديب

�ألفرد ،كونت د فيني

ثم بعدئذ ،كما فعلت أنا ،تألم ومت من دون أن تتكلم.

كاتب فرنسي («ل��وش»  1797ـ «ب��اري��س»  .)1863مؤلف
مجموعات شعرية غنائية (قصائد قديمة وحديثة  ،)1826رواية

منزل الراعي

تاريخية (الخامس من آذار.)1826 ،
شهر المفهوم الروائي للمسرح (شترتون .)1835 ،وفي أعماله

إذا ما أطلق قلبك األنين تحت وزر الحياه

ذات القضية (ستيلو1832 ،؛ العبودية والسمو العسكريان)1835 ،
وبعض كبار القصائد (موت الذئب ،بيت الراعي ،جبل الزيتون).

متجرجرًا ومتخبطًا مثل نسر جريح
ً
حامال مثل قلبي ،على جناحه المنقاد

ومجد االستسالم رابط الجأش الذي ينبغي أن تواجه به هذه

عالمًا بأكمله ،من الشؤم والسحق واالستبعاد

العواقب( .مجمع علمي فرنسي).

وإذا لم يخفق إال وينزف من جرحه الخالد

شهر االنعزال الذي تقضي به العبقرية وال مباالة الطبيعة والبشر،

في قصيدته «موت الذئب» يلقن اإلنسان «اإلنسان» كيف

وإذا لم يعد يرى الحب ،نجمه الممحو ،الكئيب،

يجب أن يموت.

يضيء له وحده األفق الباهت؛

موت الذئب

وإذا كانت نفسك مكبلة مثل نفسي،

كنا نسير صامتين في الخضير الرطب،

وقد سئمت مهمتها وقوتها المر،

في الخلنج الكثيف وفي السميسم المختال،

تترك المجذاف يسقط على سفينتها الكئيبة،

عندما تبينا تحت شجر التنوب
الذي يشبه أشجار منطقة «الالند»،

وتحني رأسها الشاحب فتبكي فوق البحر

آثار قوائم كبيرة رسمتها

وإذ تبحث في األمواج عن طريق مجهول،

مخالب الذئاب التي نطارد.

ترتعش إذ يتراءى لها ،على كتفها العاري

أكبر الصيادين سنًا من بين الباحثين

الوشم االجتماعي الذي كتب بالنار.

أستلقي على الرمل مقتفيًا؛ وعما قليل،
هذا الذي لم يسبق أن أخطأ قط

وإذا ما ارتعش جسدك بفعل األهواء الدفينة
ً
فارتعد خجال وأغاظته األنظار

همس أن تلك اآلثار الحديثة
تنبئ بسير ومخالب قوية

وبحث عن خلوة بعيدة يعزل فيها جماله

ألوسين كبيرين وجرموذين.
عندئذ جهز الجميع المدى
ٍ

وبنادقنا تحيط به في هالل مخيف

كي يحسن بذلك تفادي المدنس المهين

وخبأنا بنادقنا البراقة
ً
ً
وسرنا خطوة خطوة نزيح األغصان.

نظر إلينا أيضًا ثم اضطجع ثانية

وإذا جفت شفتاك تجاه سم األكاذيب

وهو يلعق الدم المراق على شدقيه.

واحمر جبينك الجميل لمروره في األحالم

توقف ثالثة ،وفيما كنت أبحث

ودون أن يتنازل لمعرفة كيف هلك،

عما يرون أبصرت فجأة عينين متوهجتين.

أغمض عينيه الواسعتين ،ومات ولم يطلق صيحه.

دنس يراك ويسمعك
بمجهول
ٍ

جاء الذئب فأقعى وقد انتصبت قوائمه

لألسف قلت في نفسي ،بالرغم من االسم العظيم (إنسان)

وانغرست في الرمل بمخالبها المعقوفة

كم أخجل من أنفسنا ،يا لنا من ضعفاء!

وقدر أنه هالك ألنه كان قد فوجئ،

كيف ينبغي أن نغادر الحياة وآالمها كافة

وقد سدت جميع الطرق في وجهه،

أنت تدركينه ،أيتها الحيوانات المهيبة!

مثل صخور االستعباد البشري المشؤومة!

فأطبق شدقه المضطرم على العنق

إذا ما اتضح لنا ما كناه على األرض وما نخلف

فالغابات الكبيرة والحقول هي مالجئ شاسعة

الالهث ألجرأ كلب وبالرغم من

وحده الصمت عظيم وكل ما تبقى وهن.

حرة كالبحر حول الجزر الكئيبه

طلقات أسلحتنا التي كانت تخترق جسده

آه! لقد فهمتك جيدًا ،أيها الرحال المتوحش،

وسيري عبر الحقول وفي يدك زهره...

وخناجرنا الحادة التي كانت تلتقي

ونظرتك األخيرة اخترقتني حتى القلب!

ألفرد ،كونت دو فيني

في أحشائه فتطبق عليها كالملزمة
لم ُيرخ فكيه الحديديين عن عنق الكلب

كان يقول« :إن اسطعت اعمل لتبلغ نفسك،
من فرط ما تظل مجدة ومفكره،

ارحلي بشجاعة؛ اهجري جميع المدن
ال تجعلي غبار الطريق يكمد قدميك
ومن أعالي أفكارنا انظري المدن الدنيئة

بعيدًا عن الخدمات المدينية المضرة بالهواجس ،نجد أن
األنفس التي جرحتها الحياة تجد في «الطبيعة» ملجأها المهدئ

تحت جنبي الذئب وقد مات قبله.

هذه الدرجة العالية من اإلباء الشديد
ً
التي صعدتها أوال كوني ولدت في الغابات

المالئم للتفكير بسكينة ،ونجد بخاصة أن نظم الشعر «جوهرة

عندئذ تركه الذئب ثم نظر إلينا

إنه لجبن أن تتأوه وتبكي وترجو

الفكر» ،يطلب الوحدة خيرة األفكار المؤدية إلى التقدم ورصانة

كانت الخناجر ال تزال في جنبه حتى المقبض،

قم بمهمتك المديدة والثقيله

تسمره في الخضير الغارق في دمه

في الطريق حيث شاء القدر فدعاك

األحكام .ونجد غالبًا في تلك األعمال أن «امرأة» تساعد هؤالء الشعراء
ً
ً
في قصائدهم التي تفيض رقة وخياال.

إلى أن تدحرج الكلب المخنوق
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ميزان ّ
ُ
الذهب
في
جودي ال َعربيد
ُ
ٌ
لعدد من الذين
نصوص
تطالعنا
كثيرًا ما
ٍ
ّ
بمالحظات نحوية،
لكتابة ج��ادة،
َيصبون
ٍ
ٍ
ُ
َّ
وعروضية هنا أو هناك.مما ُيشين النص،
ٍ
َ
العديد من
بالرغم من وجود
وينكأ جراحه،
ِ
ِ
ّ
ُ
شاعر،
بميالد
اإليماءات الناصعة التي تبشر
ِ
ٍ
ّ
أو كاتب ،لما في ّ
شذرات متوهجة،
نصه من
ٍ
ٍ
ّ
وبذور حية توحي بذلك.
ٍ
نصوص
ّأما األنكى من هذا هو وجود
ٍ
ً
وكتب كاملة ،شعرية كانت أم
ناجحة ،بل
ٍ
ّ
النضوج لتأتي تقاريرُ
درجة من
نثرية ،على
ٍ
ُ
َ
القراء ِة عليها لتكشف العجب العجاب !
ُّ
ُ
التقارير ،التي ُت ّ
سمى بالفنية ،تدل
هذه
ً
ُ
بما ال يدع مجاال للتخمين على المدى الذي
ُ
ْ
القراء ـ ّ
السادة ّ
قراء
وصلت إليه ثقافة
بعض ّ ِ
ِ
ّ
وتفس ٍخ ،وال مباالة
تآكل،
المخطوطات ـ من
ٍ
أحيانًا في أدوات��ه��م ،التي من المفترض
ُ
قارئهم ُي ُ
عيد النظر في ثقافته،
أن يبقى
ُ
وي��ق��وم بتجديدها ،وصقلها،وتصفيتها
من الشوائب ،ونفض الغبار عنهاّ ،
والسعي
ِ
ِ
ِ
ّ
المعرفة،
��ل
ِ
الحثيث إلغنائها بشتى سُّ��ب ِ
واالس��ت��زاد ِة من قراءاته في المصادر التي
ُ
مياهه ،ليبقى مصدرًا نظيفًا،
تعنى بتجديد
ِ
ّ
واللون والرائحة.
الطعم
طي َب
ِ
ِ
ُْ
َ
ْ
وبسبب ما الحظته ،وما وقع لي
ولكن ـ
ِ
ّ
عدد من قراء المخطوطات ،في
ـ من
هفوات ٍ
ِ
ّ
بالثقافة
الجهتين األساستين المعنيتين
ِ
أكاد أقول َّ
َ
والنشر في بلدناُ .
إن العديد من
ّ
ُ
ّ
ينقصها
المقدمة فيها
الفنية
التقارير
ّ ُ
ُّ
ّ
ّ
رفية والموضوعية .وربما ال ت��دل على
الح
ِ
ّ
جدية في النظر إلى الكتابات الجديدة ،بل
والطليعية منها.
ً
ُ
هذه المالحظات ليست مقتصرة فقط
اللغة والنحو وال��ع��روض ـ عدا
على خفايا
ِ
ّ
ّ
ائع والمعروف.
األدب ـ؛ بل وتتجه نحو ُ الش ِ
المرحلة اإلعدادية
وذلك الذي قد ُيدركه طلبة
ِ
ً
ّ
والثانوية من طالبنا .فمثال جزم المضارع
ّ
بجواب الطلب ،واقتران جواب الشرط بالفاء
وجوبًا ،وكتابة (إذن) بالنون أو بألف التنوين،
واقتران جملة جواب أفعال المقاربة والرجاء
وال��ش��روع ْ
ب��أن الناصبة ،وجوبًا أو ج��وازًا أو
امتناعًا ،ومواضع حذف أو إثبات ألف ابن
ورود الفاء ،أو ال��واو عطفًا أو
وابنة ،وأماكن
ِ
استئنافًا..وما يشبه هذا.
ُ
ّأما تلك التي تحتاج إلى خبر ِة العارف،
ّ
ّ
واللغة والشعر،
باألدب
ليع
والمحترف ،والض
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ً
فهناك ت��رى م��ا ال ت��رى ! اس��أل��ه مثال عن
اإلمالة،أو اإلب��دال ْ
الجهر،
صرفًا ..عن حروف
ِ
ِ
ّ
مسية ..وحروف الهمس..عن
والحروف الش
ِ
ْ
ْ
والعصب والعق ِل
الخب ِن والتذييل والترفيل
ِ
ّ
بحر المضارع والمجتث والمقتضب
ووزن
ِ
ِ
عروضًا ،والمناهج النقدية ،وأح��دث الكتب
وأمهاتها ،في أدبنا ،واألدب العالمي ،وتطور
ُ
أية
نظرية النقد ،وأعالمها ،فستعرف أمام ِ

حفر ٍة أنت؟!
قاض في
أليس من الخطأ أن يقضي
ٍ
ْ ُ
هل من أن َّ
يبت فيه؟ فكيف
مصير هو أج
ٍ
ُ
ُ
صاحبه؟
مصير
سيكون
ِ
َ َ
َّ
الحك ِم؛ بل
بمثابة
إن قارئ المخطوط هو
ِ
ُ
هو كذلك .فكيف نولي قاضيًا َ
فهيم في
غير
ٍ
صدر حكمًا ّ
اسة؟ كأن ُي َ
ّ
قضي ٍة ّ
مزورًا عن
حس ٍ
علم منه أو غير علم؟ وأرى ّ
بأن أكثر األحكام،من
ٍ
ٌ
ذبول
أو
،
نسيان
أو
لجهل
القبيل،نتيجة
هذا
ٍ
ٍ
َ ْ ٍّ
يتولى هذا َ
األمر ،وليس
ورخاو ٍة في ذاكرة من
ّ
إصرار ،وترص ٍد منه.
قصد ،وسابق
عن
ٍ
ٍ
وعلى ذلك فليس من الخطأ أن تقوم
ِّ ُ
ُ
عي ُن ّ
فة ـ التي ُت ّ
القراء ـ بدعوتهم
الجهة المكل
ّ
روع في مهامهم إلثارة االنتباه إلى
قبل الش
ِ
ّ
الجوهرية في عملهم .حتى ولو
القضايا
ِ
عناوين
إلجراء دور ٍة تثقيفية في
ّأدى ذلك
ِ
ِ
ُ
سسها ،أو ما يشبه هذا وما تراه الزمًا
القراء ِة وأ ِ
لذلك .للتأكيد على األمور التي تعنيهم في
َّ ُ ْ
واعد كان
قراءاتهم.
فرب حك ٍم يودي بمصير ٍ
ُ ُ ُ
ٌ
ٌ
ْ
ْ
ّ
ُ
يمكن لو أتيحت له قراءة صحيحة أن يغير
مجرى جدول حياته ،ويكون لنا ّ
بح ٌار أو ّ
غو ٌاص،
ِ
وأي ّ
ُّ
غواص !
ثم لماذا ال ُي ُ
ُ
ّ
المالحظات
النظر في
عاد
ِ
َ
ّ
يخطها ّ
ق���ر ُاء المخطوطات ُليعرف
التي
ّ ُ
قيق والموهوب منهم؟ أليس التقويمُ
الد
ُّ
ِّ
للوصول إلى
المستمر من أه��م الوسائل
ِ
الجود ِة ،وتصعيد ّ
الجيد؟
ُ
أعضاء لجنة القراءة معًا،
ولماذا ال يلتقي
ٍّ
ُوي ُ
نظر في حكم كل منهم معًا ،في مواعيد
ُ
ُ
التداول
دوري��ة ،وتعطي هذه اللجنة ،بعد
ٍ
ِ
ً
ّ
رأيًا موحدًا ،متجاوزة الجزئيات ،ليكون هناك
ُ
ٌ
ّ
ٌّ
حقيقي تجاه َم ْن يبدأ بصعود السلم
موقف
ُ
الميزان
محترف ،فيكون
غير النظر في كتابة
ٍ
ُ
ً
آخر ما كتب الدرويش ونزار مثال؟.
ندر َم ْن ُي ُ
ما َأ َ
ولد وفي يده القيثارة !.وما
أكثرهم ! وما َ
َ
أكثر الوصوليين والمتطفلين
الظلم ْأن ندعهم
األدب ،ومن
على موائد
ِ
ِ
ُ
جميعًا لمقاييس بائدة ،ومهلهلة تعبث
ُ
ُ
فتقفر بذلك ساحة أدبنا من المواهب
بهم،
ُ
ّ
األدب
المشعة ،على ما هي عليه .فشذرات
ٌِ
ّ ٌ
ّ
ّ
النفيس ال ُيدركها إال َب َص ٌر نفاذ ،وبصيرة
ّ
متوقدة.
ّ ُ
ْ
بناء،
ليست فقط قضية
والقضية
شكل أو ٍ
ٍ
ُ
ً
ُ ّ
ُّ
يكون إال كامال،جسدًا
الحقيقي ال
فالجمال
ً
انسجام بين أغصانها
وروحًا،معنى ومبنى،في
ٍ
ّ
وذراتها وألوانها.
ً
ً
خاصة إذا ك��ان المعنى نبيال .وبذلك
ُ
ُ
البهاء َ
ّ
أكثر إقناعًا
ران معًا ،فيأتي
يأتلف الني ِ
ً
وبقاء.
َ
وإمعان النظر
ما أحوجنا لتطوير أدواتناِ ّ ،
َّ ّ َ
ُ
هب .وهذا
لوزن الذ ِ
فيها ! فإن القبان ال يصلح ِ
َ
ـ ْ
إن حدث ـ خيانة على رأي نيرودا.
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مغامرات لغوية وإسقاطات سياسية ـ 3
قوطر! Go there
عبد الرحمن غنيم
ً
سواء
لو تصورنا أن المتظاهرين فيما أسموه ـ
عن حق أو عن باطل حسب اختالف الحاالت بـ
«الربيع العربي» ـ كانوا جميعًا من البدو ،فإنهم
ً
بدال من استخدام كلمة «ارح��ل» ،سيلجئون إلى
وعندئذ،
كلمة «قوطر» التي تحمل الداللة نفسها،
ٍ
فإننا سنالحظ أن كلمة «قوطر» تحمل داللة العبارة
اإلنجليزية  ،go thereأي اذهب هناك.
ومن المناسب هنا القول إن جانبًا من العرب
في جزيرة العرب يستخدمون كلمة  goبنطقها
ّ
وتعد من عاميتهم.
اإلنجليزي ذاته بمعنى اذهب،
وإذا نحن فكرنا في وضع لفظة «ذر» أي دع محل
«طر» لن يتغير المعنى وهو الذهاب أو
المقطع ِ
الترك ،وتتشكل لدينا عندئذ اللفظة الهجينة
التي تجمع بين العامية والفصحى «قو ذر» التي
هي عين العبارة اإلنجليزية.
وفي «اللسان» قطر في األرض قطورًا ومطر
مطورًا :ذه��ب فأسرع .وف��ي «موسوعة العامية
ْ َ
قوط َر الدابة :ربطها بالدابة التي تسير
السورية»
أمامها في القافلة «فوعل من قطر» .فكأن الداللة
األخيرة تقودنا إلى الصورة الراهنة ،حيث تقطر
قطر دول مجلس التعاون الخليجي ،وتحاول هذه
مجتمعة أن تقطر أقطار جامعة الدول العربية
معها .أما من يسوق القافلة المقطورة دابة وراء
دابة ،ويقوطر بها وقد ربطها بالحبال ،فهو لألسف
العدو الصهيوني ـ اإلمبريالي.
من دالالت المصدر «قطر» ،قطر الماء والدمع
وغيرهما من السيال .ويبدو أن قطر التي تعاني
ً
أصال من قلة الماء ،أرادت أن تلعب دورًا قاطرًا
بالدموع ،وه��ذا ما تعكف على فعله في أكثر
من قطر عربي ،حتى ولو بتعريض الناس ألن
يتساقطوا صرعى .وفي اللغة أنه صرعت الرجل
ً
صرعة شديدة قلت قطرته.
وأنشد الليث:
ْ
علمت سلمى وجاراتها
قد
ما قطر الفارس إال أنا
أي ما صرعه.
ويبدو أن لدى حكام قطر اليوم رغبة عارمة
في مثل هذا اللون من التقطير؛ أي القتل وسفلك
ً
ال��دم��اء .وف��ي الحديث أن رج�لا رم��ى ام��رأة يوم
الطائف فما أخطأ أن قطرها .وتقطر هو :رمى
بنفسه من علو ،وهذا إن شاء الله سيكون مصير
الحكام العابثين الظالمين من أمثال حكام قطر
حين يضيق عليهم الخناق ،وال يعود ينفعهم
النفاق ،وال تحميهم القواعد العسكرية األمريكية
المزروعة في العديد والسيلية وأماكن أخرى.
وتقطر الجذع :قطع أن انجعب كتقطل .وعن الفراء
القطاري :الحية مأخوذ من القطار وهو سمه الذي
يقطر من كثرته .وحية قطارية :تأوي إلى قطر
الجبل .قال تأبط شرًا:
ّ
أصم قطاري يكون خروجه
بعيد غروب الشمس ،مختلف الرمس
وإن السم الذي تبثه قناة الجزيرة هو سم
األفعى اليهودية الصهيونية مثلما هو سم
ربيبتها الحية المتحوية المتحكمة بقطر؛ حيث
اجتمع السمان معًا.
وتقطر للقتال تقطرًا :تهيًا وتحرق له .والتقطر

لغة في التقتر وهو التهيؤ للقتال .والمقطر
والمقطرة :المجمر .وذهب ثوبي وبعيري فما أدري
من قطره ومن قطر به أي أخذه ،ال يستعمل إال في
الجحد .وهذا ما يرتكبه حاكم قطر من الجحود.
ويقال :تقطر عني أي تخلف عني .يقول الشاعر:
إني على ما كان من تقطري
عنك ،وما بي عنك من تأسري
		
والمقطئر :الغضبان المنتشر من الناس.
وكأننا بصدد التحريض الذي تمارسه قناة الجزيرة
الصهيونية التي ترتدي حلة قطرية في إثارة
المشكالت وجعل الناس مقطئرة ،أي متهيجة.
وللعلم فإن الحلة القطرية تاريخيًا هي نوع أحمر
من الثياب كانت قد تخصصت به قطر في الماضي
البعيد ،أي قبل أن يطأ أرضها أحد من آل ثاني.
وهنا البد وأن نفكر في سر اعتماد قناة الجزيرة أو
باألحرى الـ جوز ـ إرا  jews –eraأي «عصر اليهود»
اللونين األزرق واألحمر في رمزيتها ،فهما يرمزان
إلى سالحي األعور الدجال المتمثلين بالماء والنار؛
حيث ـ كما جاء في الحديث ـ ماؤه ٌ
نار وناره ماء.
ويبدو أن الفتن التي تثيرها الجوز ـ إرا وأخواتها
اآلن إن هي إال فتنة الدجال.
واآلن ،لنقل لحاكم قطر go :أو قوطر؛ أي
ابتعد عنا وافرقنا ولتذهب إلى الجحيم .أو لنقل
له :روح غاد « gadوتعني اذهب باللغة السلتية
وتعني هناك بالعامية الفلسطينية»؛ أي إلى
حيث يوجد األس��ي��اد؛ وحيث يجتمع األوغ��اد:.
ّ
أو حل « ellبالسلتية» عنا .أو لود أي اذهب في
بعض اللهجات الشامية « lud – eبالسلتية»،
ّ
وقد نجعلها أكثر بداوة ،فنقول له تدل أي ابرح
المكان ،أو فز /فض « fedبالسلتية» ،ولن نقول له
َ
ارق « erg –eبالسلتية» التي قد تفيد الصعود
ألن أمثاله ال يصلح لهم إال الهبوط.
وبعد ،فإن من طرائف اللغة أن  fendeفي
السلتية تعني أيضًا اذه��ب .ولكن الداللة في
العربية هنا هي لذهاب العقل وللتفرق كما
للكذب .فالفند :الخرف وإنكار العقل من الهرم
أو المرض ،وقد يستعمل في غير الكبر وأصله
في الكبر .والفند :الخطأ في الرأي والقول .وأفنده:
خطأ رأيه .والتفنيد :اللوم وتضعيف الرأي .وروى
شمر في حديث واثلة بن األسقع أنه قال :خرج
رسول الله  rفقال« :أتزعمون أني من آخركم وفاة؟
ً
أال إني من أولكم وفاة ،تتبعونني أفنادًا يهلك
بعضكم بعضًا» .قوله تتبعونني أفنادًا يضرب
بعضكم رقاب بعض؛ أي تتبعونني ذوي فند أو
ذوي عجز وكفر للنعمة ،وفي النهاية :أي جماعات
متفرقين قومًا بعد قوم ،واحدهم فند .وواضح أن
األمة اآلن تعيش مثل هذا الذي ورد ذكره في
الحديث .ويبقى أيضًا أن الفند :الكذب .ونحن نرى
ما تمارسه فضائيات الفتن وما يمارسه أصحابها
اليوم من الفند أي الكذب.
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التراث العربي المخطوط في البوسنة والهرسك /تتمة/
 -1المخطوط رقم  108بعنوان( :فتح الوحيد
في شرح القصيد -القصيدة الشاطبية )-وهو شرح
لكتاب الشاطبية في القراءات السبع ألبي الحسن
علي بن محمد الصمادي المصري.
أوله( :الحمد لله الذي جعل كتابه العزيز نورًا
يهتدى به إذا ظلمت األمور )..ويختمه بقوله( :بلغ
المقابلة مع نسخة األصل المقروء من مبداه إلى
منتهاه لفظًا بلفظ ،وحرفًا بحرف من غير مزيد وال
نقصان بقدر الوسع ).عدد أوراق المخطوط 291
ورقة قياس  .17×24ونسخة الصمد محمد بن
محمد أوسريدو .وفي خاتمة النسخة ورد ما يلي:
«وقع الفراغ من نسخة الفقير إلى رحمة ربه الصمد
محمد بن محمد في المسجد القاضي لمدينة
المذكورة يوم األربعاء قريب صالة الظهر بتاسع
شهر صفر عام ثمان وسبعماية».
 -2المخطوط رقم  ..126بعنوان( :مفردات أبي
عمرو البصري) ..ويستهل محمد بن محمد المريني
المخطوط بقوله»:الحمد لله الذي أنزل فينا الكتاب
وم َّ
الحكيم َ
��ن علينا رسوله الكريم .وبعد فقد
التمس مني بعض الراغبين الطالبين أن أفرد لهم
قراءة أبي عمر البصري ،وأذكر الخالف بين راوييه:
أبو عمر الدوري وأبو شعيب السوسي مستخرجًا
األحكام من قصيدة الشيخ اإلم��ام ...أبي القاسم
خلف بن أحمد الرعيني ثم الشاطبي.»..
ّ
وفي ختام المخطوط جاء ما يلي»:وتم الفراغ

من هذه النسخة يوم الجمعة سنة خمس وستين
وتسعماية.»..
-3المخطوط رقم  ..169كتاب ( الكشف والبيان
في تفسير القرآن) تأليف :أبي اسحق أحمد بن
محمد بن إبراهيم الطالبي النيسابوري..وقد أورده
بروكلمان في كتابه تحت رقم  592قياس 24,5
× 17كتبه بخط النسخ « بركات بن عيسى ابن أبي
يعلي حمزة» ،وفرغ من نسخه في العشر األول من
ذي الحجة سنة إحدى وسبعين و خمسماية...
 -4المخطوط رق��م  187بعنوان (الكشاف
عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجود
التأويل) من نسخ بالل بن جبرائيل بن محمد بن
محمد علي التركماني ،وورد في نهايته»:فرغ من
نسخ جميعه ونقله من نسخة المصنف وخط يده
رحمة الله عليه التي هي أم الكشاف العبد الذليل
بالل بن جبرائيل بن محمد علي التركماني ..في
ثامن وعشرين من شهر ذي الحجة سنة ستين و
ستماية بالمدرسة المستنصرية»..
 -5المخطوط رقم  ..315بعنوان( :تفسير سورة
الفاتحة) لفخر الدين الرازي في ( )123ورقة قياس
( )17,5 ×25أول��ه( :الحمد لله الذي وفقنا ألداء
أفضل الطاعات) وفي ختامهّ »:
تم تفسير سورة
الفاتحة من التفسير الكبير ...في السابع عشر
من شهر شعبان المبارك سنة إحدى وتسعين
وستمائة بمدينة القيصرية على يد العبد الفقير...

عمر بن ميكائيل بن عبد الله القيصري.»..
-6المخطوط رقم  259وعنوانه( :أنوار التنزيل
وأسرار التأويل) للشيرازي البيضاوي ...تفسير
س���ورة الكهف ،ق��ي��اس  18× 26,5وورد في
ختامه»:وافق الفراغ من نسخ هذا الجزء المبارك
في الثاني من شهر رجب الفرد الميمون سنة
تسع وستين وثمانمائة بالخانقاه الناصرية
بالصحراء ،على يد كاتبه فقير رحمة ربه..محمد أبو
الفتح.»...
-7المخطوط رقم  381وعنوانه (تاج التراجم
في تفسير القرآن الكريم لألعاجم) تصنيف
الشيخ اإلم���ام أب��ي المظفر ط��اه��ر ب��ن محمد
االسفراييني.
 -8المخطوط رقم  385عنوانه( :فتح المغيث
بشرح ألفية الحديث) من تأليف اإلمام عبد الرحيم
بن حسين األثري ،ومن نسخ محمد بن الحاج سالم
بن محمد بن سالم بن سعيد بن عمرو العذري ،وقد
فرغ نسخه في الثاني من ذي الحجة الحرام سنة
ثالث وتسعين و ثمانماية هجرية.
 -9المخطوط رق��م  503وع��ن��وان��ه( :كتاب
األربعين في إرشاد السائرين إلى منازل اليقين)
ألب��ي الفتح محمد بن محمد بن علي الطائي
الحمداني ،نسخه أحمد ب��ن أب��ي بكر ب��ن أبي
الفوارس سنة أربع وستين وستمائة هجرية.
هذه نماذج مختارة من المخطوطات القيمة

نهر بردى في قصيدتين «لألخطل الصغير وجورج صيدح» /تتمة/
بالطيب يعبق في الوادي َ
وأطي َب ُه
ِ
ّ
في تربة األرض غذاها دم الشهداء
ال��ش��اع��ران ي��ب��رز ف��ي قصيدتيهما ضمير
ِّ
المتكلم منذ البداية ،وهذا ُمؤش ٌر على مكابد ٍة
ِّ
ّ
حيادية
النص فال
ورغبة بالحضور في صلب
ٍ
َ
ُّ
بالوصف ،وال تجرد من المشاعر .فبردى شريط
حياتهما قبل أن يكون لوحة جميلة فحسب.
وروح الشاعرين .فهذا
جسد النص
فبردى في
ِ
ِ ُ
ذكريات ِه على
(ج��ورج صيدح) ترفرف أجنحة
ِ
ُ
َّ
النقية فيقول:
األحالم الوردية
ٍ
عاودني
العمر
وربيع
فأنثني
َّ ِ
ُ
كأنني لم أ ِض ْع ُه بالنزوح ُسدى
َ
يا َ
الفيحاء ،ما بخل ْت
الغوطة
مورد
ِ
ِ
باألطيبين وما ضاقت بمن وردا
ّ ِ
َ
َ
َ
ثوبك الفض ِّي زركش ُه
أهواك في
ِ
بدر الدجى بشعاع ُ
حوله َم َسدا
ٍ
َ
ضاحكة
للفجر
صفحة
أهواك في
ٍ
ٍ
ِ
َّ
النسيم عليها َ
ُ
شعر ُه زبدا
خط
فاألبيات المذكورة حافلة بالصور البديعة
الجديدة .وحافلة بالمشاعر َّ
الفياضة فجمال بردى
من جمال الروح والذكريات في األبيات تقرأ طبعَ
َ
ومشاعره ،ووصف النهر معًا ،وهذا ما نجده
الشاعر
ِّ ِ
لحد ما في قصيدة (األخطل الصغير) الذي يصف
َ
ّ
للجمال:
المحب ِة
ذات ِه
خالل ِ
ِ
النهر ّ من ُ ِ
وفتون ِه
ِغران نمرح في الهوى
ِ
واألجياد
الورد
خدود
وعلى
ِ
ِ
المش ِّت فال نرى
ونح ُّس
ِ
بالبين ِ
ِ
َ
زاد
من
النوى
على
ناق
الع
غير
ِ
ِ
ُ
َ
َ
الصباح ِ ْ
كصب َي ٍة
نتخاطف القبل
يتخاطفون َّ
األعياد
هدية
ِ
ّ
المجر ِد الذي
الوصف
فالنهر يبدو بعيدًا عن
ُ ِ
مال إليه أغلب الشعراء ولكنه يبرز من وراء المعاني
واألحاسيس التي حملها الشاعر .فبردى استرجاع
ِّ
َّ
ّ
للشح .ولذلك
تتعرض
ألي��ام الهوى ولذكريات

ْ
ُيل ِحق ذلك باألسئلة:
ُ ْ
ُ
ليلة
أنا مذ أتيت النهر آخر ٍ
َّ ُ
كانت لنا ،ذك ْرت ُه إنشادي

ّ
وهنا تكمن عالقة الشعر والشاعر بالنهر (ذكرته
إنشادي) ثم يتابع:
ْ
ّ
َْ ُ ُ
تيه  :ألم يزل
وسألته عن ِضف ِ
لي فيهما أرجوحتي ووسادي
		
ُ
َ
ُّ
َ
فبكى لي النهر الحنون توجعا
َ
الشحوب البادي
لما رأى هذا
		
الفاحمات بمفرقي
ورأى مكان
ِ
البقية من ُ
َّ
ً
ورماد
ذى
ج
تلك
		
ِ
َّ َ
ْ
ُ
النفس الشاعرة التي
اتض َحت لنا معالم
ِ
وراء ها ما لم تستطع كتمانه ،بل َ
تخفي َ
باح ْت به.
َّ
ُ
والشاعران توجها إلى ذلك؛ فالنهر يسمعهما
َّ
ويشخ ُص كإنسان ُم َّ
سو ٍر بالتاريخ
ويحاورهما،
ٍ
ومحاط بالهموم إل��ى جانب َّأي��ام
��ات،
وال��ذك��ري
ٍ
ُ
السعادة .فالنهر مسار حياة حافلة بالسعادة
ِّ
والمنغصات.
فيقول الشاعر (جورج صيدح) وبلغة تشيح
نفس ِه بسبب الغربة .فقد استفاق من
عن انكسار ِ
َ
شريط حياته ليرى نفسه غير التي كان يعرفها:
َّ
ْ ّ
ُ
صياح الديك نف َر ُه
ُحل ُم الليالي
ُ
فال دمشق ترى عيني وال بردى
ً
ْ
َ
األنهار راقصة
أجد
أفق ُت لم
ِ
َ
َ
َ
والعندليب شدا
والدوح ُم ْصط ِفقًا
َّ
َ
َ
الجناح رأت
مهصور
أصب ْح ُت كالن ْس ِر
ِ
َ
ُ
َّ
عيناه ما قرف الجرح الذي ض ِمدا
َ َ
السرب َ ّ
أخفى عن ّ
فرحت ُه
يش
َّ ُ ِ
تحت الر ِ
ْ
ِّ
ُ
التحليق قد زهدا
فظنه السرب في
ِ
ً
ف (جورج صيدح) رأى في نهر بردى سبيال
ُّ
وضيق
اإلحباط ومرار ِة الغربة
للتخلص من حاالت
ِ
ِ
النفس ،فالشاعر َع َّب َر بوضوح َّ
عما يكابده ولم
ٍ
َّ
مقومات ِّ
يتخل ِعن ِّ
الفن الشعري.

(األخ��ط��ل الصغير) يستعين بنهر ب��ردي
الساعات الخوالي على
مشاع ِر ِه وإحياء
لسكب
ِ
ِ
ُ
ُ
الصغير مفاتيح التحكم
ضفافه ،ويمسك األخطل
بقصيدته ،فال تهرب ُ منه الشعرية إلى المباشرة؛
والحالة بالصورة
بل يسعى لتدعيم القصيدة
ِ
البديعة َ
الحافلة باالنزياحات البالغية فيقول:
َ
ايه خيال المانعي َ
طيب الكرى
ٍ
ُ
ُ
ّ
ُ
أيتاح لي رجعى مع الور ِاد
لي في قرار الكأس ُ
بعد ّ
بقي ٍة
ِ
ِ
ْ
َ
ّ
ُ
سمحت بها اآلالم للعو ِاد
ًّ
ُ ْ
َّ
حن ْت لها خض ُر الدوالي رقة
وبكى لها جفن النسيم النادي
هي ُك ْن ُه إحساسي ُور ُ
وح قصائدي
ُ
ُ
وركن ودادي
ومطاف أحالمي
غيبا َ
الشاعران باقتدار َّ
نهر بردى كنهر فحسب،
ٍ
َّ
التواصل معه ،فطغت شاعريتهما
وتمكنا من
ِ
َّ َ
ُ
وحالهما على ِّ
اللغة
النص الذي تكلل بابتهاج
ِ
ُّ
وتأل ِق الصورة إلى درجة كبيرة من الجودة والجمال
عند (األخطل الصغير) ،وهذا ال يعني تقليل شأن
قصيدة (جورج صيدح) بهذا المنحى..
ُّ
بتفهم
إن��ي أرى القصيدتين ناضجتين
الشعر ل��دى الشاعرين؛ فالشاعران معاصران
ِّ ِ
ومجليان أدركا وظيفة الشعر .فنهر بردى أعادا
َ
َ
وحضوره بصورة مغاير ٍة عن الصورة
رسم ُه واعتباره
َّ
منسوخ ومكرر ،وهذا ما دعاني
المنقولة بشكل
ٍ
للتوقف عندهما .فيهما تجاوز للوظيفة المألوفة
للشعر والوصف ،فكان نهر بردى شريط حياتهما
َِ
ً
َّ
ات هامة من حياتهما ،والشاعران
الحافل ،ومحط
ٍ
حبهما المطلق لدمشق التي َّبث ْت فيهما َ
أعلنا َّ
روح
اإلبداع وألن بردى رئتها ونبضها ،فيقول (جورج
صيدح) مبديًا َّ ُ
سرده شيئًا
حبه وارتباطه بها بعد ِ
من معاناة دمشق عبر التاريخ والحاضر:
ُ ُّ
رابية
تلكم دمشق وكل
ٍ
لمخاتل َر َص ُد
دونها
من ِ
ٍ

التي حوتها مكتبة الغازي خسروبك بمدينة
سيراييفو ...وإذا كانت هذه المخطوطات قد
ّ
تحدت عوادي الزمن ،وسلمت حتى يومنا هذا
بالرغم من الخطوب والمحن التي م��رت بها
هذه المنطقة المسلمة ،فإن المجازر الوحشية
ّ
المدمر
التي يرتكبها الصرب اليوم ،والقصف
للمنشآت الثقافية والدينية تجعل هذه الثروة
اإلنسانية مهددة ،وتنبه إلى خطورة المأساة ،فال
بد من تحرك عالمي يضمن صيانة ذلك التراث،
وعلى منظمة اليونسكو العالمية أن تبادر إلى
نقل هذه المخطوطات من ساحة الحرب إلى
مكان آمن ،كما يجدر بالمنظمة الدولية لألمم
المتحدة أن توجه تحذيرًا للصرب المعتدين
وتحظر عليهم قصف أماكن العبادة ومراكز
الثقافة اإلسالمية ،لما في ذلك من انتهاك
وعدوان على كنوز التراث اإلنساني ،كما يمكن
إصدار قرار عالمي يفرض على المعتدي التعهد
بترميم ما سببه ويسببه عدوانهم من خراب
ودم��ار للمنشآت الثقافية والدينية ،ويجدر
بالمراكز الثقافية في العالم اإلسالمي أن تبادر
إلى السعي التخاذ ترتيبات سريعة تكفل نقل
هذه المخطوطات وحفظها ريثما يتاح لشعب
البوسنة والهرسك أن يعالج جراحه وينهض
من المحنة القاسية سليمًا معافى ،وقد نال حقه
المشروع في الحياة الحرة الكريمة.

عبق َّ
النبو ِة في مرابعها

ُ َ ِّ
دف ٌق يزكو به ُ
البلد
مت
ُ ْ
جنائ ِنها
والوحي ُيجلى في ِ
ُ
ُ
العدد
صورًا يضيق بحصرها
َ
مالح ٌم ُس ِط َر ْت
وبقاسيون ِ
ٌ
وغرائب ُج ُد ُد
غابر
عن ٍ
َ َ
ُ
وهن ْت
ترائب ُه ،وما
شابت
يومًا له عند الحفاظ يدُ
ِ
انتقل (ج��ورج صيدح) إلى التاريخ والواقع
والتمسك بالثوابت واألرض عن طريق بردى ّ
ّ
وربما
يعني له دمشق  ،ودمشق تعني العروبة ،والشاعر
(األخطل الصغير) أباح اللثام عن ِّ
حبه وعشقه
َ
انتماء ه القومي
فقال في ختام قصيدته ما يثبت
َّ
وحبه للعروبة:
ُ
ْ
بردى هل الخل ُد الذي ُو ِعدوا به
َّ
شواد ٍن وشوادي؟
إال بين
ِ
َ ْ
قالوا ُّ :
الشام ؟ قل ُت  :جوانحي
تحب
ٌ
ْ
مقصوصة فيها وقل ُت  :فؤادي
ِّ
بالحب
فاألخطل الصغير فاضت مشاعره
والعشق لبردى ودمشق من البيت األول حيث
السؤال والخفقان والفؤاد والهوى ،إلى آخر بيت
َّ
فيه ُّ
الحب والذوبان المطلق لفؤادي الموله بها.
ٌ
ٌ
هذه مقاربة ومحاولة الستقصاء المجهول
الشعر
واالق��ت��راب من صيغ
ومالمسة الجميل
ِ
ِ
ِ
ِّ
المتجدد ب��ص��وره وشاعريته ووظيفته .في
ّ
ُ
َ
مالمح
القصيدتين تجلت ذات الشاعرين وأبرزا
َ
َ
معالم إبداعهما الشعريّ
ورس��م
شخصيتهما
َّ َ
َ
َّ
إليه الكثيرون وربما عادوا نسخه
لموضوع تطرق ِ
ٍ
َّ
ِّ
متعدد ٍة ولكنها متشابهة....
صور
على ٍ
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بالقصيدة
أحمد الدمناتي ِط ْف ٌل ُم َك َّف ٌن
ِ
ع��ن دار ال��ف��راش��ة الكويتية ف��ي طبعته
األول��ى ،2012ص���در للشاعر والناقد المغربي
أحمد الدمناتي ديوانه الشعري الرابع بعنوان
( طفل مكفن بالقصيدة) في  64صفحة من
القطع المتوسط،لوحة الغالف من إنجاز الفنان
التشكيلي العراقي ضياء العزاوي.ويضم القصائد
التالية:أسفار القصائد،طفولة القصيدة،دهشة
ل��ع��ب��ور ال���ب���ي���اض،خ���رائ���ط ال��ض��وء،ت��ه��م��ة
ملون،فخاخ الحنين،فاكسات
الجنون،ذكريات رجل
ِ
الفراغات،شباك
ملكة
قصيرة،خسارة،العزلة
ِ
الشاعر،هاجر،الرا تضفر موج الغواية،بيروت،
دمشق،جنون ليل الجديدة،امرأة وشاعر،الحزن
شرفة ال تنتظر أحدا،
للسماء صنابير،وشم على ذاكرة البحر،القلب
للمعنى،عناية عائلة عاشقة،آخر الحب الكي.
ممر
ِ
ومن الديوان نقتطف هذه القصيدة:
بيروت
		
ب-ْ ُ
ِبن ٌت ت َر ِق ُع سيرة الموج برغبة المنفى
ُ َ ُ
المفترس
البياض
ِ
ت َع ْ ِاند ُتيه ْ َ َ ِ
وتسكن خيمة المعنى
ْ
بالليل
ال تثق
ِ
السؤال
وانحني سريعا في اتجاه
ِ
ُ
البارحةٌ ينظف القصائد
مطر ٌ
ِ َ
ُ
ِغيرة صارخة تجر اللغة
َ
الحديقة
ات
ِ
لبهو تأوه ِ

أضممومة جديدة
من القصائد الوجدانية
ّ
ضمها ديوان سنا هايل
الصباغ «لبوة الحرف»
الصادر عام .2012
يهتم عبر سطور
القصائد نفحة غامضة
م��ن ال��ع��ش��ق والسحر
واألم��ل عكست بشكل
أو بآخر مشاعر مرهفة
أرادت الشاعرة لها أن
تتجلى بين األب��ي��ات،
ك��ي��ف ال وه���ي ال��ت��ي
أطلقت ضفائرها كي
تلعب مع الريح..
ّ
ف��س��رع��ان م��ا ح��ل
الصيف ف��أخ��ب��رت إله
ال��ح��رف بأنها ّ
قصت
ض��ف��ائ��ره��ا واعتكفت
في محرابه ريثما يأتي
الهبوب....

ي-َي ٌد ترسم تاريخ النسيان
الطفولة
بألق
ِ
ُعلى ُ ِ
حافة الجنون ِ
الغياب
ت َسابق القصيدة شهوة
ِ
ُ
ُ
ُتش ُ
رقة
طب ُالعين عناد الز ِ
ُ
ُ
الحنين
يسكن ُعش
وهي تقبل نورسًا
ِ
ْ
القلب
أبراج
الرسائل
بمج ِد
ِ
ِ
ِ
النائمة في ِ
ر-ً
الغبطة
فلوات
َر ِاحال في
ِ
ِ
منكسر
عاشق
بسير ِة
ٍ
ٍ
َ
فائقة
عناية
ُي َربي األحاسيس ِب
ٍ
ٍ
َ
األبجدية،
ام
ِ
في ُ ِخُي ِ
َ ْ
الخيانة
قبائل
ِ
ينض ُج المحو في ْ ُِ
والمرأة التي استلذت عزلتك
َ
باذخ
ذات
ٍ
خريف ُ ٍ
شاخت فراديس رقصتها األخير ِة
و-الصباح
َو ْزع بنفسج القصيدة على طفولة
ِ
ْ
الفراغ
ملكوت
وارحل سريعًا في
ِ
ِ
َْ
تنة الحواس
ِب ُعزل ٍة
مدربة على ِف ِ
ٍ
شاعر
بمخيلة
الفراشات
واقتناص مخبأ
ِ
ِ
َ ُ ِ
ٍ
ص على هسيس الضوءْ
يتلص
ِ
 ت-ُ
ُ
َ
َ
تواريخ ْ
األر ِز
ت ْم ِشط األرجوحة
ْ
ُ
وحة
من ب
ستان ِمر ٍ
ُ
يسيل ِ ُ
الماء من شقوق بهجتها

لبوة الحرف ...جديد
سنا هايل الصباغ

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

ُ
َيشيخ الظل من جفون لهجتها
ُ
ُ
ينام الفراغ في عيون عتمتها
ُ
ُ
بلقيس:
تقول
ُْ َ
عرش الزرق ِة
على
األرض
بيروت جنة
ِ
ويقول الشاعرُ:
َ
القصائد
بيروت غجرية تجمع
َ
في َس ِلة الخراف ِة

صدر كتاب جديد بعنوان :الرحلة الفلسطينية إلى الديار
الحجازية .مستخرجة من مذكرات الكاتب الفلسطيني محمد عزة
دروزة .وقد قام باستخراجه والعناية به :محيي الدين طيلوني ،عن
دار البينة للطباعة والنشر بدمشق 2012م.
والكتاب عبارة عن سرد لرحلة قام بها المؤلف في العام
1355هـ = 1937م .ولهذه الرحلة حدث هام في حياته ،وهي رحلة
دينية سياسية ً
معا ،وفيها أشياء كثيرة من المشاهدات واألحداث
والصور.
وقد تناول الكتاب أسباب الرحلة ،وطريقة السفر بالطائرة من
القدس إلى مصر ،وما تم في مصر من لقاءات مع كبار الشخصيات
المصرية والعربية ،ووصف مفصل لمحمل الحج المصري .ثم ركوب
ً
الباخرة إلى جدة وصوال إلى مكة المكرمة والمدينة النبوية ،مع سرد
لمناسك الحج وزيارة البقاع المباركة في الحجاز ،ولقاء الملك وكبار
الشخصيات العربية واإلسالمية .ومن ثم انتقل إلى وصف رحلة
العودة إلى جدة ًّبرا ،ومنها ً
بحرا إلى مصر ،ومن َّ
ثم إلى فلسطين.
وفي مالحق الكتاب ،قام المحقق بإدراج تراجم لستة عشر
شخصية ورد ذكرها في الرحلة بقلم المؤلف ،وذلك باالعتماد على
مذكرات صاحب الرحلة.
وفي الملحق الثاني ،أورد المحقق ترجمة لصاحب الرحلة محمد
عزة دروزة ،مع ثبت بمؤلفاته على اختالف مواضيعها.
وفي الملحق الثالث صور تذكارية من الرحلة.
ال��ك��ت��اب :ال��رح��ل��ة الفلسطينية إل���ى ال��دي��ار الحجازية
1355هـ=1937م مستخرجة من مذكرات محمد عزة دروزة.
الكاتب :محمد عزة دروزة.
المحقق :محيي الدين طيلوني.
الناشر :دار البينة للطباعة والنشر بدمشق .2012
القياس 24×17 :سم
عدد الصفحات 160 :صفحة

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

الخيال
لصوص
وتنادي على
ِ
ِ
ومجانين االستعارة
ِ
بيروت رئة الشاعر المسكونة بأسرار بلقيس
الشاعر حلم الفقراء في غابة األرض
المدججة بحنو امرأة
بيروت كتاب مفتوح على القصيدة
القصيدة فخ يتجسس على عزلة الشاعر.
أهدى الشاعر الديوان ألمه (إلى أمي التي
َر َتب ْت قصائدي َ
تحت َسرير
َ ِِ
َ
ِ ِ َْ
ْ
بهدوء ِطفل ٍة كفراش ِة خوان
،ونامت
الغ ْي ِم
ِ
ميرو)
كما تجدر اإلشارة أن قصائده ترجمت إلى
العديد من اللغات العالمية كاللغة الفرنسية
واإلسبانية واأللمانية ;والكردية،كما حضرت في
أنطولوجيات وموسوعات شعرية متنوعة.
من أعماله:
(
أحبك بجنون البحر،شعر
القاهرة ) 1996،
ام������������رأة ت����ل����ب����س ال�����ب�����ح�����ر ،ش��ع��ر
(الرباط )2005،
ال��ع��زل��ة غ��ي��رت ع��ن��اوي��ن��ه��ا ب��اك��را،ش��ع��ر
(الرباط)2011،،
المساهمة ف��ي كتاب ج��م��اع��ي(األدب
الكويتي الحديث بأقالم مغربية) (أصيلة)2011،

الرحلة الفلسطينية
إلى الديار الحجازية

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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جلسة دورية لمجلس اتحاد الكتاب العرب
عقد مجلس اتحاد الكتاب العرب جلسته الدورية وذلك صباح
يوم اإلثنين  2012/11/11برئاسة الدكتور حسين جمعة
رئيس االتحاد ،وناقش المجلس في جلسته عددًا من القضايا
المحالة إليه من المكتب التنفيذي حول نشاطات االتحاد
وفعالياته خالل الفترة الماضية ،وكان من أبرز القرارات التي
تم اتخاذها قبول استقالة ثالثة من أعضائه بناء على طلبهم،
ودعوة األدباء الثالثة حسب تسلسل األصوات التي نالوها
في االنتخابات التي جرت في المؤتمر العام االنتخابي ،وهم

الزمالء (محمد الحاج صالح ـ غسان حنا ـ نزيه الشوفي) أعضاء
جددًا في مجلس اتحاد الكتاب العرب.
كما ناقش المجلس الفعاليات والقضايا على مستوى االتحاد
والفروع والجمعيات والندوات والمشاركات وخصوصًا منها ما
يتعلق باألزمة الراهنة التي تمر بها سورية ،واإلعداد للندوة
التي سيقيمها االتحاد بعنوان (الخطاب الديني والتحديات
الراهنة) بتاريخ  2012/12/4-3بمشاركة مفكرين عرب بارزين
من لبنان واألردن وفلسطين وسورية..

إعالن

ندوة /الخطاب الديني والتحديات الراهنة/
يقيم اتحاد الكتاب العرب ندوة بعنوان:
/الخطاب الديني والتحديات الراهنة/
وذلك يومي االثنين والثالثاء  3ـ  2012/12/4في مكتبة
األسد الوطنية ،علمًا أن االفتتاح سيكون الساعة العاشرة على
الشكل اآلتي:
 1ـ كلمة االتحاد.
 2ـ كلمة المشاركين
 3ـ كلمة وزارة الثقافة.
 4ـ كلمة مكتب اإلعداد القطري
ثم تعقد الندوة كما يأتي:
اليوم األول 2012/12/3م:

 1ـ المحور األول (الجلسة األولى):
 11,00ـ .13,00
واتجاهاته
 2ـ المحور الثاني (الجلسة الثانية):
وظائفه وأهدافه  13,30ـ 15,30

الخطاب الديني؛ أنواعه
الخطاب

الديني؛

اليوم الثاني 2012/12/4م:
ال��خ��ط��اب الديني
 3ـ المحور الثالث (الجلسة الثالثة):
 10,00ـ 12,00
واألزمة السورية		
 4ـ المحور الرابع (الجلسة الرابعة) :الخطاب الديني ودور
 12,00ـ 14,00
اإلعالم		
الدعوة عامة

«وباء السلطان»
رواية جديدة
للكاتب حسام
الدين خضور
فانتازيا سياسية مبنية على حالة
افتراضية :إصابة سجناء بأمراض عضال
وأخ���رى مزمنة وث��ال��ث��ة وراث��ي��ة وم��ن ثم
تعافيهم بطريقة إعجازية ،حيث يخرج خبر
حاالت الشفاء اإلعجازية إلى العالم الخارجي
ويتفاعل داخل السلطنة االفتراضية.
تقع الرواية في  128صفحة من القطع
المتوسط ،وصدرت عن دار نينوى ودار شرق
وغرب في دمشق.

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

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

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

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

غ�سان كامل ونو�س

لي�س �آخراً

بيئة حاضنة!

وملكات أن يموت ،إذا لم يكن ما حوله قادرًا على
يمكن للمخلوق الصحيح جسمًا
ٍ
ّ
تأمين شروط البقاء وظروف الحماية الضرورية للعناصر الغضة ،وهي في سبل النمو،
ّ
يتشوه هذا الكائن ،أو ُيعاق بعض إمكانياته؛ في الوقت الذي تستطيع
ويمكن أن
ّ
الرعاية الحريصة أن تؤمن السالمة لهذا المخلوق ،وتحميه من الخلل الذي يمكن أن
ّ
ّ
ّ
اعتل ،أو ّ
التكيف
تيسر
يكون فيه؛ ناهيك عن أعطاب الخارج ،ويمكن أن تشذب ما
ّ
ً
مع الحالة لالستفادة القصوى مما تبقى من قدرات ،واإلحساس الذاتي بالجدوى ،بدال
من الشعور بالعبء والعالة والنقص والدونية !..ليس هذا جديدًا ،وال القول استطرادًا
إن العكس صحيح أيضًا؛ أي سيكون لإلهمال أو الغفلة أو القصور الخارجي في البيئة
والعناصر واإلمكانيات ..آثار سلبية قد تصل إلى أن تكون ِّ
مشوهة أو قاتلة!!
ّ
ومن الطبيعي أن تنمو في ظل مثل هذه الظروف القاتمة الخواص التي تناسبها،
ُ ّ
ُ
وتظهر وتهيمن ،فيما تضعف الميزات األخرى أو تحبط أو تشل..
ُ
تلك هي البيئة التي ترعى وتحمي وتغذي وتسيد .وهي ليست ف��ردًا ،وال
ّ
مجموعة بشرية طارئة وعناصر طبيعية أو مصنوعة منبتة عن العالم ،هذا الذي يمكن
ّ
أن يكون في معسكرات أو ّ
مخفية.
مخيمات أو أنفاق ظاهرة أو
ّ
ُ
ّ
وال تتشكل البيئة في ليل ونهار ،وال تتبدى بخطة وقرار ،وال تنجز بإرادة ورغبة
وحلم!..
إنها فعل إنساني في محيط مادي ومعنوي ،أفكار وأحالم وحاجات ومتطلبات،
أمان ورغبات..
عناصر وإمكانيات
وموارد وعالقات؛ إنها مشاعر وأحاسيس وأحالمٍ ،
ّ
منها ما هو قابل للتحقق ،وآخر ال ينفذ ،ومنها ما هو مثالي ،ما زال الكائن العاقل
يسعى إلى نواله بال جدوى..
إنها قناعات ورضا وعقائد ..أو ضغوطات وإلزام وتشريعات.
ّ
أفعال وردود أفعال وإنجازات ،عمل ونشاط وسعي وإيمان وآفاق ،أو حظ وخمول
وقعود واعتقادات وأقدار وقنوط وحواجز وعثرات..
ّ
فالبيئة الجاهلة الظالمية تحضن الكائنات في العتمة ،وتشوش الضوء ،وتعيق
ّ
ّ
ّ
التميز
وتحد من
وتنمي األفكار النهائية والرؤى القاصرة،
االنفتاح إلى الجهات،
ّ
واالنطالق ،وتحاصر الكوى والنوافذ ،وتحصن األعراف والتقاليد ،وتزيد من الستائر
ّ
ّ
ّ
وتجرمهم أو تكفرهم..
وتضيق على اإلبداع والمبدعين،
والسواتر،
ّ
أما البيئة المنيرة فتسعى إلى مزيد من اآلفاق ،وتحفز الطموح ،وتشد من عزائم
للمميزين ،وهي ّ
ّ
ّ
الروادّ ،
تشع على ما حولها ،وتفضح بؤر العفونة
وتؤمن دروبًا أقصر
واألسن ،وتجفف مواردها ،وتكون عوامل النمو واالنتشاء في داخلها ومن صميم
طينها وخصوبتها!!
ّ
ّ
ّ
وقبل أن نصنف أو نوصف ،ونرتاح إلى ذاك اإلرجاع وهذا االستنتاج ،ال بد أن
نسأل عن دورنا في مثل هذه البيئات ،وكيف يمكن أن ُيحمى الموهوب في البيئة
ّ
المظلمة ،قبل أن ينتقل ،أو ُيجبر على الخروج منها ،ما يفاقم الحال القاتمة ،ويقلل
من فرص ّ
تحولها أو ّ
تغيرها..
ويجب أن ّ
توجه المشروعات والنشاطات واإلمكانيات بشكل ال يؤدي إلى تطوير
ّ
المطور وإبقاء اآلخرين في جهلهم يعمهون..
ّ
تصح خطط تنمية البيئة هذه في تلك ،وال المبادرات التي
ومن الطبيعي أن ال
ّ
تنشط في تلك الحاضنة يمكن أن تناسب هذه في الوقت عينه؛ بل ال بد من وعي
بطبيعة األشياء والواقع ،والتحرك إزاءها ،إلجراء ّ
تحول ضروري في البنى التحتية
ُْ
ّ
وإغنائها ّ
المقنعين القادرين على العطاء والحوار ،ويبقى من حق البيئات
بالنيرين
األكثر تطورًا أن تكون لها سبل التقدم الدائم ،وأن ال تضيع في مديح الذات والشعور
ّ
بالوصول إلى المجد والركون إلى الرخاء واإلشباع ،أو التحضر لمواجهة تلك البيئات
البائسة للقضاء عليها بأسلحتها ذاتها!..
وفي ذلك خطر مضاعف ونتائج كارثية؛ مع اإلشارة إلى أنه يجب أال يغيب عن
أذهان المعنيين أن هناك من له مصلحة في أن تبقى بؤر تتخبط في ظلمائها؛ بل
ربما يعمل على أن تزيد حالها سوءًا ،أو قد يستخدمها لمواجهة البيئات األخرى
ّ
القريبة أو البعيدة ..تلك البيئات التي لن تهنأ؛ ّ
ألن هناك من يحاول النيل من
َُّ ُ
عليائها وتقويض بنيانها حتى بيد أبنائها .وال نغر لنخدع بأن البيئات التي تبدو
ّ
مشرقة أو متأللئة تتمنى –جميعها -ذلك لسواها ،وترعى كائناتها وتغني تربتها؛
ّ
فقد يكون العكس هو الصحيح ،كي تنفرد بالساحة ،وتستغل مواردها المادية
ّ
والبشرية بأقل كلفة وخطر..
تلك طبيعة البشر وميولهم ونزواتهم ونزوعهم إلى السيطرة بمختلف الوسائل..
لكن هذا ال يعفينا من واجبنا تجاه بيئتنا ،وال من مسؤولياتنا في حمايتها
ّ
المقدرة ..حتى
وتطويرها ،وإضاءة مواقع الخير والمواقف اإليجابية والمبادرات
ّ
تتحول إلى بيئة حاضنة للفكر الخالق والثقافة واإلبداع ،لمختلف األجيال والمجاالت؛
ّ
ّ
ّ
هذه المسؤولية التي ال تنوس وال تخفى ،وليس من مسوغات للتردد والتحجج
والتسويف ،وإللقاء التبعات على اآلخرين!
***

gassan.k.w@mail.sy

