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طرائف مبكية
موفق نادر
اتفق الذين فلسفوا الضحك ـ ومن
ه��ؤالء برغسون ّ
طيب الذكر ـ ّأن��هّ ،
أي
ّ
الضحك ،ينشأ من مفارقات ال يتوقع
المرء حدوثها ببساطة؛ فإذا هي توليفة
من أحداث ال ينظمها خيط المنطق الذي
يمكن تسويغه ّ
عقليًا بال جداالت عقيمة،
ُ
وحتى ال أوغ��ل بعيدًا في التفلسف،
(فيخبط القارئ الحبيب قبعه) أسرع إلى
قول ما أريد من غير مواربة:
ـ ّ
حدثني صديق لي ،من بالد ليست
ّ
بعيدة ّ
جدًا عن خط العرض الذي نقع
عليه أو يقع علينا ،ويعمل ّ
موجهًا للغة
ّ ّ
العربية ،أنه دخل أحد الصفوف ليحضر
درسًا في التعبير ،وبعد أن سمع وراقب
وق��وم ّ
وقيم ّ
ّ
ودون...إل���خ ،أراد أن يحاور
ً
التالميذ قليال ،وما هي غير جمل بسيطة
نطق بها ،حتى دخل التالميذ في حالة من
الذهول ،وكثير منهم وجم كالمسطول،
ٌ
وسرت بينهم همهمة بالعرض والطول!!
ّ
اطمأن صاحبنا إلى أنه ليس
وبعد أن
في مظهره ما يجعله مخلوقًا فضائيًاّ
قادمًا من كوكب عجيب ،فهم سريعًا
ّأن لغته هي سبب الموقف الرهيب،
فهؤالء التالميذ لم يسمعوا من قبل
كائنًا يلهج باللغة الفصيحة في قاعة
ّ
الصف الفسيحة ،فوجد من واجبه أن
ً
ّ
يعرفهم عليها ،ولو قليال ،ويخرج من
ً
القاعة مغضبًا مخذوال!!
ـ في درس تعبير آخر ،كان الموضوع
ّ
عن المعلم الذي (يبني وينشئ أنفسًا
وعقوال) وال��ذي (ك��اد أن يكون رس��وال)
ّ
ّ
وغير ذلك من اليافطات الطنانة الرنانة
التي ما عادت تصلح دعايات على أبواب
محالت (خردة الحياة)!
ك��ان الطالب يخرجون إل��ى المنبر،
يغمغمون بعبارات ّ
صماء ،بال روح ،كتبوها
على عجل يلقونها عن كاهلهم غير
آبهين بما سوف تتركه من انطباعات،
ّ
والمدرس ـ مثلهم ـ سا ٍه ال ٍه ،يحكم على
ّ
قيمة الموضوع بطوله أو قصره ليس إال!
ف��ي نهاية ال���درس س��أل صاحبنا
ُّ
الحشري التالميذ:
ّ
ّ
 من منكم أيها األع��زاء يتمنى أنّ
يصبح معلمًا بعد أن سمعنا منكم هذا
ال��ك�لام الجميل عنه؟ وبحث ع��ن أي ٍ��د
ترتفع بحماسة وعنفوان!
ّ
ّ
ارت��د بصره حسيرًا ،غير أن طالبًا
يجلس ف��ي ال��زاوي��ة ،ي��ب��دو أن��ه صحا
لحظتها من إغفاءة لذيذة هتف بطالقة
وثقة:
ــ أنا  ...أستاذ.
ــ نعم  ..ممتاز!!
ّ
ّ
ــ أنا أريد أن أصبح معلمًا  ..نجارًا!!

مع العجيلي
عيد الدروي�ش
يعد العجيلي من األدباء الذين ملؤوا الدنيا
وشغلوا الناس ,وكانت حياته مليئة بالمصادفات
التي أكسبته خبرة ومعرفة ,أغنت ذاكرته األدبية،
وانعكس على حكاياته وقصصه  ,وقد اجاد في
تصويرها  ,ودقة في رسم شخوصها  ,فيختزل
الواقع ويشبع نهم القارئ  ,في غنى كتاباته
وحكاياه ,لقد خصب المعرفة واس��ع االط�لاع,
وكثيرة هي المواقف المثيرة ,التي تحدث لكبار
الكتاب واألدب��اء ,عبر مسيرة حياتهم بقضها
وقضيضها ,والعجيلي لم يكن إال واح��دًا من
أولئك الذين ذاع صيتهم في األدب في أصقاع
ً
المعمورة ,والترحال أكسبه صيتا وشهرة ,وظل
ً
مدفوعا للمشاركة في ترحاله ,بين الشرق والغرب,
حيثما يكون مجلس لألدباء من أصدقائه.
وللراحل العجيلي زي���ارات متكررة ,طاف
ً
بمجملها أغلب عواصم العالم ومدنه ,حامال
معه كعادته حكاياه المنتقاة من الظرفاء الذين
يجالسهم ,وأقاصيصه المختارة من التراث
العربي وحياته في الرقة ,وبما يتميز به من
سالسة الحديث ,وحضور البديهة والدعابة،
ومن أصدقائه على سبيل المثال جاك بيرك في
باريس.
وي���روي العجيلي ع��ن إح���دى رح�لات��ه إلى
امريكا في صيف عام 1996للقاء معه في إحدى
المنتديات األدبية ,وبعد أن حزم أمره وأمتعته,

ووصل إلى أمريكا  ,وبعد استراحته في الفندق,
توجه في المساء للمنتدى في الموعد المحدد,
وفي الطريق أضاع حقيبته اليدوية ,التي قد
نسياها في السيارة التي أوصلته إلى هناك ,
وفيها ما تم تدوينه عن محاور لما يمكن الحديث
فيه ,وعندما جلس على المنصة استحضر من
الذاكرة حادثة جرت لإلمام الغزالي في حياته
في القرن الخامس الهجري ,وهو في طريقه
بين مدينة طوس ومشهد ,وبرفقته مجموعة
من أصحابه ,وبعضهم من يحمل ً
زادا وأمتعة,
كما أن هناك حاجيات للتجارة للبعض اآلخر
منهم  ,ولكن الغزالي اقتصرت أمتعته على
تعليقة قد ّ
دونها من خالل رحلته لما استفاد
ً
من مشايخه ,وحفاظا عليها كتبها ,وإذ بمجموعة
من العيارين(قطاعي الطرق) تعترضهم في
الطريق ,وتوقف قافلتهم ,وأخذوا كل ما لديهم
من الحاجيات بما في ذلك تعليقة الغزاليّ ,
فهم
ً
الغزالي متوسال أولئك بأن يأخذوا ما يريدون,
ً
ورجعوا تلك التعليقة ,واصفا إياها بأنها لن
تنفعهم بشيء ,وال يمكن االستفادة منها,
ليتنطح أحد العيارين للغزالي بقوله :العلم ما
وعته الصدور ,وليس ما نقش في السطور ليقف
ً
مذهوال من هذا القول ,ويكون له ً
درسا
الغزالي
ً
واعظا في حياته فيما بعد.
هذه الحادثة يسوقها العجيلي من ذاكرته

بكل تفاصيلها ,ويسردها للحضور والصورة
متطابقة لما جرى له ,ولكن العجيلي ينتابه
ً
معتمدا على قراءاته الكثيرة,
الشك ,فيمن رواها
ً
متأكدا منها بشكل تفصيلي ,وبعد
ولم يكن
ً
ً
عودته من الرحلة كتب مقاال بما جرى له واصفا
الدعوة وسياق اللقاء ,وما جرى له ،وتم نشرها في
المجلة الثقافية في الكويت ,في العام نفسه,
وه��و يحتفظ بالعدد ,كما يحتفظ بصور عن
المقال من هذه المجلة.
وعندما أنجزت كتابي وهو المؤلف الثاني
بعنوان  :االمام الغزالي بين العقل والنقل ,في
ً
عام  , 2004وقد تضمن فصوال وأبوابًا وسيرة
اإلم��ام وحياته ونشأته ,وكل ما تعرض له في
حياته ,ومنها هذه الحادثة ,وقد أهتديته نسخة
ُ
منه ,وهو قارئ مميز لكل الكتب التي تهدى
ً
مبديا
إليه ,وبعد أي��ام اتصل بي في المكتب
إعجابه بالكتاب ,وقال :اآلن قد تأكدت من هذه
الحادثة التي جرت لي ,وهي مشابهة لما جرى
لإلمام الغزالي ,وفق مصادرها من خالل قراءته
للمؤلف بأنها للغزالي ,وسرد ما جرى له ماذكر
أعاله  ,وقال سأرسل لك صورة عن المقال الذي
نشرته  ,للحادثة التي مررت بها ً
ذاكرا الغزالي وما
جرى له ,ومازلت أحتفظ بنسخة عن المقالة التي
نشرها في المجلة الثقافية.

المعلم والتعليم
حمفوظ الطويل
الواقع المؤلم – والمواجهة التي البد منها
كي ننهض ويحترمنا العالم
يتصور الكثيرون أن جمع المال بكل السبل
هو الطريق األمثل للوصول إلى الراحة عندما
يتقدم بهم العمر ،وقد يكون مع الكثيرين منهم
بعض الحق في ذلك ،ألنهم ال ينظرون إلى الواقع
المؤلم الذي نعيشه بل ينظرون إلى المستقبل
البعيد الذي ربما ال يعيشونه وال يصلون إليه.
تعالوا بنا نشخص األسباب التي أوصلتنا إلى
ذلك.
معروف ً
جيدا أن أي نهضة أو تقدم في
أي أمة َّ
البد وأن تبدأ بالتربية والتعليم ،وهناك
الكثير والكثير من األمثلة ،وفي مقدمتها اليابان
وماليزيا والدول األوربية والواليات المتحدة وكندا
وغيرها.
ّ
في كل تلك ال��دول يعد المعلم والمعلمة
ال��رك��ي��زة األول���ى وأص��ح��اب المهنة وال��وض��ع
االجتماعي األرف��ع؛ حيث يتم إعطائهم أعلى
الرواتب ،ويتم تكريمهم بأعلى األوسمة؛ مما
يجعلهم يواصلون جهودهم الدائمة في تطوير
أنفسهم وتحصيل العلم ونقله بشتى الوسائل
ً
إلى األجيال المتوالية إيمانا منهم بدورهم في
رقي بالدهم ونهضتها.
أما نحن:
والله إني أصبحت أخجل أن أدعي أنني معلم!
بعد التدريس ألكثر من  20سنة في مراحل
التعليم المختلفة ،اكتشفت أنني كنت في عالم
مثالي ال يمت إلى الواقع بصلة ،على الرغم من
علمي وشعوري بذلك منذ زمن بعيد ،فقررت أن

أبتعد وال أواصل المشاركة في هذه المهزلة.
معادلة يصعب على أي عبقري أن يحلها:
يبحث المدرس المصري وغيره عن فرصة
عمل في دولة خليجية لتحسين وضعه ،فيتاجر
به أصحاب ال��م��دارس األهلية؛ حيث يشتري
التأشيرة بما ال يقل عن عشرة آالف ريال ،ويقبل
أن يعمل بعقد غير آدمي بمبلغ لم يصل إلى
ثالثة آالف ريال بعد ،ويأتي إلى دول الخليج،
ويتفاجأ بمستوى معيشي مرتفع ،فال يستطيع
أن يسكن ويأكل وي��ش��رب ،ويدفع متطلبات
تجديد اإلقامة والتأشيرات وغيرها والكهرباء
والهاتف واإلنترنت ......ومطلوب منه أن يسدد
ثمن التأشيرة التي اقترضها من أصحابه ويجد
ً
مضطرا إل��ى السعي وراء
نفسه ف��ي متاهة
ال��دروس الخصوصية بهدف تلبية المتطلبات
األساسية له هو نفسه ،ثم ألسرته التي فارقها
على أمل أن يحسن أوضاعهم ويدور في حلقة
مفرغة ،وينتهي العام الدراسي كل سنة ،ويلزمه
زيارة أهله ،فيضيع ما جمع ،ويتسلف من هذا
ومن ذاك ،حتى يعود مرة أخرى إلى عمله في تلك
الدولة الخليجية.
كيف لهذا المعلم أن يطور نفسه بتعليم أو
بدورات أو بأدوات تقنية حديثة ،وكيف يمكن أن
ً
يكون ً
مبدعا ليخرج أجياال تنهض بهذه األمة؟؟
يذكرني هذا بصندوق النكد الدولي الذي
يتحكم فيه الصهاينة؛ حيث يعطون القروض
بفوائد ال يقدر أي عبقري على الوفاء بها ،ويظل
يدور في فلك الدين حتى يعلن إفالسه ،ويؤخذ
منه كل ما كان يمتلكه قبل االقتراض.

المشكلة تكمن ف��ي أن���اس ي��ت��ص��ورون
أنهم أذكى من غيرهم ،وهم من يدعون أنهم
يساهمون في نهضة البلد بالتعليم ،وهم في
الواقع يدمرون المستقبل ،ليس فقط لبلدهم؛
بل لكل المنطقة التي يعيشون فيها والمناطق
المجاورة لهم .ثم يتفاخرون بأنهم استطاعوا أن
يبنوا أنفسهم بالماليين من دم الكادحين.
قيل (  )keep them in darknessاتركهم
في الظالم ...والمقصود أن يبقى هؤالء البشر في
جهلهم حتى يقضي الله أم ُ��را كان مفعوال...
ولكن..
ال ي��درك اآلب���اء م��دى المستوى المتدني
ً
متأخرا
ألبنائهم وبناتهم من ناحية التعليم إال
ً
جدا بعد اتمام شهادة الثانوية العامة ويضطر
الكثيرون منهم إلى تسفير أبنائهم وبناتهم
إلى الخارج ليتعلموا (اللغة االنجليزية) أو يلتحقوا
بجامعات غربية ،ويعاني أولئك اشد المعاناة
ً
لرفع مستواهم أوال في اللغة ثم في المجال الذي
يتخصصون فيه ،وفشلت نسبة كبيرة منهم،
وعادت بخفي حنين.
فهل نعيد التفكير في طريقتنا وأسلوبنا
في التعامل مع المعلمين والمعلمات؟! أم
تسيرون في طريق آخر ،وهو استقدام مدرسين
ً
من جنسيات غربية ظنا منكم أنهم أفضل منا،
ويهمهم مصلحتنا ومصلحة أبنائنا أكثر منا ؟؟
وبعد انقضاء عقد أو عقدين تكتشفون أنكم
كنتم تسيرون في االتجاه الخاطئ؟؟؟
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اإلعالم ولعبة خداع النظر
في االحتجاجات العربية
تركي �صقر

ً
مقصودا في سياق تبني الواليات المتحدة
كان
األمريكية لسياسة الفوضى الخالقة أن تشغل ,بل
أن تغرق ,آلتها اإلعالمية العالمية الجبارة اآلخرين
بمصطلحات متنافرة ومتناقضة ،ظاهرها براق وجذاب،
باطنها سم زعاف ..وما إطالق التلمودي برنارد ليفي
على االحتجاجات العربية مصطلح الربيع العربي إال
جزء من هذه التعمية المقصودة إلبعاد األنظار عن
حرف هذه االحتجاجات عن مسارها الصحيح وإخفاء
األهداف النهائية المرسومة لها..
والسؤال كيف تتوافق معاني كلمة فوضى مع
معنى خالقة أو بناءة؟! وكيف يتوافق ربيع عربي
مع تفشى الذبح بالسواطير وروائ��ح الجثث وإشاعة
فتاوى القتل والفتن المتنقلة وفرض األفكار السلفية
والفكر الظالمي التكفيري؟؟ وك��ي��ف يستقيم
مصطلح ثورات عربية مع نسيان أنظمة هذه الثورات
وتجاهلها للقضية المركزية للعرب والمسلمين -
قضية فلسطين وتهويد القدس واستباحة المسجد
األقصى....؟؟
ُُ
من هنا ُ
تجاهل العامل
يبدو من العسير جدًا
الخارجي في االنتفاضات والثورات الشعبية ،خصوصًا
أن جميع هذه الثوراتُ ،
تكاد ال ُ
نبوءات
تخر ُج عن إطار
ٍ
َّ
غربية ،أميركية تحديدًا ،بش َرت بها في سياق مخطط
ُ
ُ
المسيطر
مؤسسات اإلدارة األمريكية
متكامل ،لم تجد
عليها من قبل (المحافظين الجدد) حرجًا في اإلفصاح
ُ
عنه تحت ُم َّ
سمى الفوضى البناءة الذي عبرت عنه
حديث لها لصحيفة
بجالء كونداليزا رايس ،في ثنايا
ٍ
الواشنطن بوست ،في أبريل 2006م ،حول تعريف
المصطلح وأهميته ،قالت« :إن الفوضى التي تفرزها
عملية التحول الديمقراطي في الشرق األوسط في
َّ
البداية هي من نوع (الفوضى الخالقة) التي ربما تنتج
في النهاية وضعًا أفضل مما تعيشه المنطقة ً
حاليا!!».
فمصطلح «الفوضى البناءة Constructive
َّ
 »Chaosأو «الفوضى الخالقة »Creative Anarchy
مصطلحان ظهرا في مطالع ه��ذا القرن تحديدًا
في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول 2001م ــ
عبرا عن ُّ
ُلي ِّ
توجه في السياسة األمريكية ،احتشد ُله
َّ َُ
من التنظير والبحث ما أهله ليتخذ موقعًا في مصاف
النظريات السياسية المكتملة والمتكاملة ،وانطلقت
اإلدارة األمريكية في إنفاذه بال مواربة أو حرج .وبما أن
مخطط الفوضى الخالقة هو من صنف المخططات
ُ
ُ
إسنادها إال
ذات الطابع االستخباراتي ،التي ال يصل ُح
إلى عناصر المخابراتُ ،
فإنه ُ
يبدو غريبًا بل وغير مسبوق
ُ
وإعالن ِه
اإلفصاح عنه
في جرأة اإلدارة
ِ
األميركية على ً
ً
ً
بصفته سياسة مشرعنة ومعتمدة رسميًا من قبل
صانع القرار األمريكي ،على خالف ما جرت عليه العادة
من إحاطة العمليات ذات الطابع االستخباري ،عالميًا،
ِّ
السر َّية ُ
المظلمة ،وال ُب َّد َّأن هذا
كثيفة من
بحجب
ٍ
يأت زلة لسان أو عفو الخاطر ،إذ كان بمقدور
اإلعالن لم ِ
اإلدارة األميركية أن تعمل على إنفاذ سياستها في
ِّ
بالسر َّية ذاتها
نشر الفوضى في الشرق األوس��ط،
ُ َُ
نجز بها عملياتها االستخبارية المألوفة ،ولكن
التي ت
ُ
يبدو ّأن هذا اإلعالن يتخذ دورًا جوهريًا في نجاعة
مخططات الفوضى «البناءة من وجهة النظر األمريكية»
ٌ
ُ
االفتراض من جانبنا ُ
أماله افتراض
ونجاحها ،وهذا
ُ
ُ ُ ِّ
آخر ُهو استحالة أن يكون منظرو السياسة األمريكان
ِّ
ُ
يجعلهم ُي ُ
فصحون
ومفكروها وخبراؤها بالغباء الذي
عن مخطط ذي طابع استخباري بال مبرر أكيد لذلك
َّ
العمليات التي
النظر في طبيعة
اإلفصاح ،ولعل بعض
ِ
ُ
يكشف بعض
تنتمي إلى تعريف (الفوضى الخالقة) ِ
مزايا ذلك اإلفصاح.
ٌ
وواض���ح َّأن إح��دى أه��م م��زاي��ا ه��ذا المصطلح
ُ
ُ
ُ
الشيطاني ،هي كونه يحمل في دالالت اسمه نفسها

َ
ُ
مجتمع ما ،هي
زبدة تفاصيله؛ فإشاعة الفوضى في
ٍ
ٌ
ً
عمل ُي ُ
وديناميات
مكن أن يتخذ أشكاال عديدة،
ٍ
ُ
سفر أيضًا عن نتائج مختلفة من حيث
مختلفةُ ،وي ِ
الحجم وم��ن حيث المترتبات وال��م��آالت ،فالفوضى
َّ
َّ
الخالقة ُي ُ
اغتيال
عمليات
مكن أن تتجلى في
األمريكية
ِ
ٍ
ارتباطات
منهمكة في
لشخصيات مؤثر ٍة،
محدودة
ٍ
ٍ
ٍ
وخصومات ذات طابع طائفي
وع���داوات
��ات
وع�لاق
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
َ
لفتنة قد تطول
لتكون بمثابة المفتاح
أو مذهبي،
ٍُ
ُ
ُ
نتائجها
وتتشعب ُوينسي بعضها بعضًا ،وتنسخ
ُ
المراق ُب شواهد هذا الصنف
يعدم
مقدماتها ،وال
ِ
َّ
من صنوف الفوضى األمريكية الخالقة في المنطقة
العربية خالل سنوات العقد األخير.
لذلك يبدو من الخطأ قراءة االحتجاجات الشعبية
في المشهد العربي بمعزل عن مخطط الفوضى
الخالقة األمريكي من غير أن نغفل وجود مناخ لهذه
االحتجاجات ووجود حاجة للتغيير ومن غير أن ننسى
أيضًا القدرة االستباقية للسياسة األمريكية على
استغالل هذا المناخ لصالحها ،وإظهار التحوالت التي
جرت وكأنها تجري ً
رغما عنها ،كما حدث في مصر
وتونس ،وهنا تتجلى الحكمة من اختيار مصطلح
الفوضى الخالقة وتسويقه بهالة إعالمية هائلة ،ليبدو
أن كل ما يلمع ذهب ،وكل ما يجري تحول ثوري يصب
في مصلحة الشعب ،بينما الواقع أن األصابع األمريكية
هي التي تتحكم باألمور من وراء ستار كثيف من
الشعارات المسبقة الصنع وبدقة متناهية..
ً
لقد لعب اإلعالم ً
خطيرا وما زال في عملية
دورا
خداع النظر الكبرى في خضم هذه الفوضى ،وذلك
عندما كان اإلعالم العربي المبرمج وفق أجندة مخطط
الفوضى الخالقة ينقل التأكيد تلو التأكيد عن اإلعالم
األمريكي أو عن بعض رموز اإلدارة األمريكية ،أن اإلدارة
بالثورات في مصر وتونس
األمريكية قد (فوجئت)
ٌ
واليمن ،على األقل ،وهو اعتراف أمريكي من شأنه
أن ُيفرح الشعوب المعنية ويوحي بعظمة ثوراتها،
ومن شأنه أيضًا أن يغري وسائل اإلع�لام العربية
باالنسياق في لعبة خداع النظر حتى النهاية بتتبع
مفاجأة ثوراتنا العربية العظيمة لألمريكان أنفسهم
ً
ُ
تكون
وتوسعها تحليال ودرس��ًا وتثمينًا؛ فلعلها
ُ
الكذبة الوحيدة في سياق الفوضى األمريكية البناءة
ٌ
ُ
يسندها بعض المنطق
في الشرق األوسط ،وهي كذبة ِ
َّ
العجول ،ذلك المنطق الذي ُي ِّ
قر ُر بداية أال مصلحة
أمريكية في إشعال ثورات في مصر وتونس واليمن،
حيث األنظمة الحليفة ،تقليديًا ،لألمريكان ،وأن الدور
الذي كان مرتقبًا من أمريكا ،إن كان لها بالفعل سابق
ُ
علم بهذه الثورات وبمآالتهاُ ،هو العمل بكل ما تملك
على اإلبقاء على األنظمة وعلى رموزها الثالثة ،مبارك
وبن علي وعلي عبد الله صالح ،وإفشال االنتفاضات
الشعبية ،وبما أنها لم تفعل ذلك على األقل بالنسبة
ٌ
ُ
يؤكد أنها ضحية للمفاجأة،
لمبارك وبن علي ،فذلك
وأنها ،اإلدارة األمريكية أعني ،عاجزة أمام قوة الثورات
ُ
العربية ..هذا المنطق يتجاهل تمامًا تقليدًا أمريكيًا
ُ
عريقًا في اتخاذ ُ
الحلفاء ومعاملتهم ،فحلفاء أمريكا
ُ ً
ٌ
أشخاص وليسوا دوال
جميعهم ما عدا إسرائيل ُهم
إال من باب المجاملةُ ،
وهم بوصفهم أشخاصًا لديهم
ُ
دائمًا تاريخ انتهاء صالحية ،بالنسبة ألمريكا ،وتاريخ
انتهاء الصالحية هذا ال دخل للعواطف فيه ..ثمة دائمًا
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ومشروع
تنتهي ومرحلة
مرحلة
تبدأ ،مشروع ينتهيٌ
ٌ
ُ
يبدأ ،حليف ينتهي ُ
دوره ليبدأ العمل حليف جديد،
المهم أن تبقى المصلحة األمريكية أو اإلسرائيلية
فوق مصالح الجميع ،وال يهم إن تحول الربيع العربي
إلى جحيم عربي والثورات العربية إلى مجازر ومحارق
تأكل األخضر واليابس في عموم األرض العربية..
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

وحد الموت
الحمق ُّ

ُ
ـ كنت أومن بأن السوريين قادرون على تجاوز أي محنة تمر بهم ِل َما يملكونه
من مقومات حضارية عريقة ...بل مازلت أومن بأن أي أزمة ّ
تمر بهم إنما هي أزمة
ّ
عارضة؛ مثلها مثل النار التي تخلص المعادن الثمينة من شوائبها؛ وهذا مصداق
لقول الشاعر:
لوال اشتعال النار فيما جاورت
ما كان يعرف طيب عرف العود
إن أي زمن أو عهد يبتلى أهله بالمصائب الكبرى يكون ما بعده أفضل مما
قبله ،إذا كانوا يتصفون بالتجدد والنهوض؛ ما يجعلنا نرى أن روح العطاء واالرتقاء
السورية تولد من رحم المعاناة الشديدة؛ واالبتالء صفة العظماء؛ وصفة أهل
االنتماء الوطني الحقيقي كونهم يرفضون كل أشكال االرتهان للخارج أيًا كانت
إغراءاته ،والسيما أن مصالحه تقضي بالسيطرة دائمًا وأبدًا على الموارد الطبيعية
والبشرية ألوطان اآلخرين ،أيًا كانت شعاراته براقة من الديمقراطية إلى الحرية...
إن تطوير مفهوم االنتماء الصادق والمخلص؛ والثبات على ماهيته يحتاج من
كل مواطن حر وشريف أن يتطلع إلى األمل القادم من وراء الغيب؛ من دون أن يقع
في مطب القنوط واليأس ...أو أن ينحدر إلى الجنون والحمق اللذين أغرقا سورية
خالل عشرين شهرًا بالفواجع والكوارث؛ وأديا إلى أوجاع سرطانية قاتلة اجتماعيًا
واقتصاديًا وخلقيًا وسياسيًا وثقافيًا ...فالحمق الذي مورس من قبل أطراف عدة لم
ينتج إال الفتنة والحقد والبغضاء والكراهية ،والقتل والدمار ...فالحمق سيطر على
غرائز أمراء العنف واالقتتال ووصل إلى ّ
حد الموت بامتياز ،وأوصل سورية إلى درجة
التقهقر واالنحدار ،وتدمير البنى التحتية من الجسور إلى محطات الماء والكهرباء؛
والنفط ...فاألزمة الراهنة كشفت كل األقنعة والبراقع المزيفة ألولئك الحمقى
الذي وضعوا على وجوههم الصفراء كل المساحيق السامة ،وراحوا يدعون إلى
ّ
مزيد من التفرقة والطائفية والقتل والدماء وإشاعة الفوضى واإلرهاب ما يذكرنا
بما كان يجري في الصومال وأفغانستان ...بل راح قسم من أولئك الحمقى الذين
يزعمون أنهم سوريون يدعون إلى التدخل األجنبي إلسقاط الخصم أو إلسقاط
النظام ...فأي نظام مهما كانت أخطاؤه ال يمكن أن يكون أسوأ من االحتالل ،وما
ً
وشقاء
أفغانستان والعراق إال شاهدان قريبان على ذلك ...فأي حمق أعظم بؤسًا
وألمًا من الدعوة إلى التدخل األجنبي في الوطن؟!! ولسنا نعجب من ذلك فقد قيل:
العاقل من اتعظ بغيره؛ واألحمق من لم يتعظ إال بنفسه؛ ولهذا قال الشاعر:
لكل داء دواء يستطب به
		
إال الحماقة أعيت من يداويها
فمثل هذا األحمق لم يتعظ بتجربة الشعوب قديمًا وحديثًا؛ وما زال العراق
ً
ماثال في الذهن العربي حين دمر االحتالل األمريكي في (2003/4/9م) كل ما
يملكه العراق تحت شعار إسقاط النظام المستبد نظام (صدام حسين) وإشاعة
الحرية والديمقراطية ...فعلى مثل هذا الرجل أن يضع النتائج التي آل إليها
العراق؛ دون أن ينسى التجربة اللبنانية التي استمرت ثالثين سنة من االقتتال
َّ
الداخلي واالحتراب الطائفي الذي كاد يهلك َ
الح ْرث والن ْسل؛ ولم يجد صناعها
مخرجًا لذلك إال باللجوء إلى طاولة التفاوض والحوار ...فإذا كان أحد معاني الحمق
ً
معنى آخر وهو (وضع الشيء في غير موضعه مع
في اللغة هو (قلة العقل) ،فإن له
العلم بقبحه) ...وهذا يعني أن من ينطبق عليه هذا المعنى قد دخل في درجات
الخيانة العظمى للوطن ،إذ غابت عنه حقيقة األشياء من جهة ،وأمعن في تخريب
وطنه من جهة أخرى؛ وصار جزءًا من ماهية االقتتال والقتل والتدمير واإلرهاب؛
في صميم حرب داخلية بين أطياف الوطن الواحد ،وال سيما حين استفاقت كل
األمراض االجتماعية والفكرية والدينية والمذهبية فصار الوالء للعشيرة والطائفة
والمذهبية أعظم مكانة من الوالء للوطن واألمة ،حتى صرنا نعيش الزمن بعقلية
ُّ
تصب صديدها
متوقفة على الشرور واآلثام التي تنطلق منها روائح الدماء التي
على الفتنة والعبث والفوضى والدمار .فأينما نظرت تأذيت بمناظر الخراب والقتل
ً
وسفك الدم؛ فضال عن أن الخوف أخذ يعشش في النفوس الممزقة والحزينة...،
فإذا كانت أمريكا قد استفادت من تجربتها في العراق وليبيا وقررت عدم خوض
َّ
الحرب من جديد بجنودها فهال أدركنا جميعًا أنه ال يجوز للسوريين تخريب وطنهم
بأيديهم لتحقيق مصالح غيرهم؟ أين الحكمة السورية إذا ما ظلت الغرائز تتفجر
بأبشع الروائح المنتنة؛ وتشحن النفوس بكل ألوان العذابات والحقد والكراهية؟!.
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اللغة العربية

عدة الدارس
ّ
المقارن لألدب

ح�سن حميد

عبد النبي ا�صطيف
ال��درس المقارن ل�لأدب حقل مغر
للكثيرين من الدارسين العرب هذه
األيام ،بل إن إغراءه قد يصل حد الغواية،
وربما ارتكاب الخطيئة .وقد يبدو الوقوع
ف��ي دائ���رة السحر ال��خ��اص��ة ب��ال��درس
أساس
المقارن مشروعًا ألي دارس ،على
ٍ
من مبدأ تكافؤ الفرص ،غير أن على
ِّ
المرء أن ُيذكر بأن على الدارس المقارن
لألدب ،وقبل أن يشرع بتلبية هذه الرغبة
المحمومة في أن يدخل نادي الدارسين
المقارنين لألدب ،أن ّ
يعد العدة الالزمة
ألداء عمله األداء السليم حتى ينتهي به
العدة المعرفية:
إلى نتائج ذات شأن في تيسير فهمنا
معرفة العلوم اإلنسانية التي تساعد
ّ
للنصوص المتفاعلة مع اآلخر .وتشمل على فهم النصوص التي يتدبرها سواء
هذه العدة فيما تشمل:
أكانت نصوصًا قومية أم نصوصًا تنتمي
إلى اآلداب األخرى.
العدة اللغوية:
معرفة واسعة بالفنون الجميلة
أدبها
أداة
وأولها لغته األم ،فهي
(واألدب فن جميل).
الذي يود أن يدرسه دراسة مقارنة.
معرفة العلوم األخ��رى الضرورية
الذي
ويتلوها بعد ذلك لغة األدب
لفهم بعض النصوص (مثل نصوص
يود أن يدرس تفاعله مع أدبه القومي.
الخيال العلمي التي يحتاج دارسها
اآلداب
وربما عليه أن يتعلم لغات
إل��ى معرفة العلوم الطبيعية وعلوم
التي تتصل بما ي��ود أن ي��درس��ه من المحيطات وعلوم الفضاء والعلوم الطبية
عمليات تفاعل مع أدبه القومي.
تبعًا لما يتطلبه النص المدروس).
أو لغات اآلداب التي يود أن يدرس
فعلى سبيل المثال ،هل يستطيع
تفاعلها فيما بينها ،إذا ما رغب في أن
ال��دارس المقارن لتفاعل رواي��ة مايكل
يتحرك خارج دائرة أدبه القومي.
كريتون أكلة الموتىThe Eaters of
وينبغي أن تكون معرفته بهذه
 the Deadم��ع رس��ال��ة اب��ن فضالن،
اللغات معرفة كافية لفهم األدب
أن ي��ؤدي عمله من غير معرفة اللغة
َ
وتذوقه وتحليله وت ُّبين وجوه تفاعله مع
اإلنكليزية من جانب ،واألدب األمريكي
اآلداب األخرى.
ال��م��ع��اص��ر م��ن ج��ان��ب ث���ان ،واألدب
فكيف يمكن أن يدرس المرء ،على
ً
العربي الوسيط من جانب ثالث ،فضال
سبيل المثال ،الموشحات واألزج���ال
العربية في األندلس من غير أن يكون عن أنتربولوجيا األق��وام التي م ّ��ر بها
على معرفة كافية بصالتها ب��األدب الرجل في رحلته ،وتاريخ هذه األقوام
اإلسباني العامي المعاصر لنشأة هذين والشعوب ،وجغرافية بلدانها (الطبيعية
الفنيين ،واألدب العبري الذي تأثر بهما ،والبشرية واالقتصادية) التي تعيش
وأدب صقلية النورماندية الذي استلهم فيها ،والمعتقدات واألديان التي تؤمن
الكثير من قيمهما الفنية ،وأدب جنوبي بها ،وقضايا الترجمة ومشكالتها،
فرنسا الذي أسس أناشيد التروبادور واألسلوبيات المقارنة ،والفنون الجميلة،
ً
فضال عن األدب والسيما الفن السابع؟
على أس��اس منهما،
العدة األدبية:
م��ع��رف��ة األدب ال��ق��وم��ي ال��خ��اص
بالدارس وتاريخه ونقده.
ومعرفة اآلداب التي يود أن يدرس
تفاعلها مع أدبه القومي أو فيما بينها،
وتواريخها ونقدها وحدودها.
ً
فضال عن المعارف األدبية العامة
من مثل تاريخ األدب ،والنقد األدب��ي،
والبالغة والعروض ،واألسلوبيات وغيرها.

ابن سينا
عرفها ابن جني هي« :أصوات ُي ُ
اللغة كما ّ
عبر بها
ُ
كل قوم عن أغراضهم».
ٌ
ُ
ُ
فالمرء ال
وه��ذه األص���وات م��ش��دودة إل��ى العقل،
ُ
يتكلم من دون تفكير ،من دون غرض ،لذلك فإن من
للغة هو العقل ،وإال كانت
الجوهرية
المستلزمات
ِ
ِ
ُ
إيقاعات ال جدوى منها ،وال أهمية لها ،وال
األص��وات
ٍ
مهدوفية.
ّ
ُوللغة ،وحسب ما شخص علماؤها ،بنيتان هما:
البنية األوالنية وهي باطنية تسبق الكالم ،والكتابة،
وهي ذات وعي يناسب عصفها الكامن ،والثانية هي
البنية الدالة على اللغة ،والتي نسميها البنية الظاهرة
التي ُي ّ
عبر عنها باألصوات أو الكتابة ..واللغة المنطوقة
ّ
أو المكتوبة أيًا كان مستواها هي تعبير عن العصف
العقلي وهو في تجلياته الفاعلة.
بهذا المعنى ،تصير اللغة الوسيلة األهم والجوهرية
للتفكير ،والتواصل ،والتعبير ،والمشاركة مع اآلخرين
منهم ..كما يحدث في حاالت التعلم والمثاقفة،
أخذًا ً
ومشاركة لهم كما يحدث في الحوارات والمناقشات
والكتابة ..لذلك فاللغة ليست ظاهرة عقلية وحسب،
وإنما هي ظاهرة اجتماعية تحفظ العادات والتقاليد
واألع��راف والتصورات ،فهي هنا أشبه بالوعاء الذي
يحفظ خصوصية مجتمع من المجتمعات أو شعب من
الشعوب ،أو ّأمة من األمم ..ال بل هي الثقافة عينها.
واللغة العربية ال تخرج عن هذا النطاق الفكري،
والعقلي ،واالجتماعي ،والتعبيري ،ولكنها تمتاز من
اللغات العالمية المعروفة بخصائص ّ
عدة ،لعل في
طالعها:
ً
أوال :إن اللغة العربية لغة قومية ،فهي أحد أهم
المرتكزات القومية التي تشد أبناء العروبة بعضهم
إلى بعضهم اآلخر ،فاللغة رابطة من الروابط القومية
وذلك لما تشيعه في نفس الفرد العربي أو الشخصية
العربية من اع��ت��زاز ومباهاة المتالكها ،وم��ا تبديه
من أواصر التعاطف والمحبة والوحدة والتآخي بين
الناطقين بها .فاللغة العربية هي التعبير األبدى
عن مظاهر القومية العربية ..فهي هنا ليست ّ
مجرد
لسان ،وإنما هي المعاني والدالالت التي تشد األفراد
كي يشكلوا رابطة قومية من أبرز مظاهرها وتجلياتها
اللغة العربية .لذلك بميسورنا القول إن حدود القومية
العربية هي حدود اللغة العربية ..أي البقاع واألحياز
الجغرافية التي يتداول الناس فيها اللغة ليس
بوصفها لغة العلم والمعرفة ،وإنما بوصفها لغة
التفاهم ،والتواصل ،والتعبير ،والعلم ،والمعرفة في آن.
ثانيًا :إن اللغة العربية لغة ّ
مقدسة ،فهي لغة
القرآن الكريم ،ولغة العبادة في الديانة اإلسالمية..
فالصالة ،على سبيل المثال ،ال تتم إال باللغة العربية،
ومناسك الحج ال ّ
تؤدى إال باللغة العربية ،وقراءة القرآن

ابن رشد
ً
الكريم ال تتم أصوال إال باللغة العربية .إن قداسة اللغة
مقوم
العربية جعلتها جزءًا ال يتجزأ من الدين ،والدين
ٌ
أساسي من مقومات القومية ،لذلك فإن الصلة وثيقة
جدًا ما بين اللغة بوصفها رابطة قومية ،وما بين اللغة
بوصفها رابطة دينية.
ّ
إن قدسية اللغة العربية آتية من تشريف الله عز
ّ
وجل لها بأن تكون الحامل لكتاب الله القرآن الكريم،
وهي لغة محروسة من االندثار والضياع والبعثرة
ّ ّ
واالفتئات ،ألن الله عز وجل تعهد بحفظها ،وحراسة
اللغة هنا تعني حراسة حامل هذه اللغة ،وحفظ اللغة
العربية يعني هنا حفظ اإلنسان العربي ..فكالهما،
اللغة واإلنسان ،في حراسة إلهية ما دام الزمان وبقي ،ال
بل إنه ورد في أحد أحاديث رسولنا الكريم محمد بن عبد
الله ( )rأن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة ..أو ليست
هي لغة القرآن الكريم.
ثالثًا :اللغة العربية هي لغة الشعر الذي ال يدانيه
شعر في لغات العالم األخرى ..فقد ّ
قر في األذهان أن
ما تمتلكه اللغة العربية من شاعرية وقدرة على إبداء
العواطف ..هو ما ال تمتلكه لغة أخرى ،فاللغة العربية
هي لغة الهيف ،واللطف ،والحساسية ،والبهاء،
والجمال ،والفنون ،تمامًا مثلما هي لغة العقول ،واألفكار،
والنظريات ،وعلوم المنطق والرياضيات والهندسة.
ّ
يعد الشعر العربي دي��وان العرب الذي
لذلك
حفظ عاداتهم ،وأيامهم ،وأنسابهم ،وتواريخهم،
ُ
المرء فيه
وتقاليدهم ..وهو كذلك الديوان الذي يقرأ
طبائع اإلنسان العربي وصفاته ..وذهنيته أيضًا.
ّ
وأفصل في
 ..وبعد فإنني ال أري��د هنا أن أش��رح
خصائص اللغة العربية وفضلها وتشريفها ألن
الحديث في ه��ذا المجال يطول وي��ط��ول ..وحسبي
ّ
المقدسة والقومية
القول ،إن هذه اللغة الشريفة
التي وسعت العلوم وما أنتجته الحضارات اإلنسانية
عامة ،كاليونانية ،والرومانية ،والفارسية ،والهندية،
ّ
تتعرض في أزماننا
والصينية ،واألوروبية ،والعربية..
الراهنة ،ولألسف الشديد ،إلى الكثير من العقوق
والتجاهل من أبنائها تحت ذرائع وحجج واهية من
ّ
أبرزها القول بعجزها ،وتخلفها ،وجمودها ،وعدم
قدرتها على استيعاب المفهومات ،والمخترعات،
والنظريات ،والقوالت ،والمصطلحات الجديدة ..وهذه
الذرائع والحجج هي ذرائع وحجج ليس إال ..إنها محض
ّ
عجز وتخلف وجمود وع��دم ق��درة أبنائها في أيامنا
الراهنة على ّ
تحمل مسؤولية النهوض بها .والمشي
ُ
بقدسيتها وشرفها ،وامتالكها كي تمتلك العلوم
والنظريات واألفكار والثقافات األخرى..
ّ
إن العجز والجمود والتخلف إن ُوجد فهو موجود في
البقية ......................ص22

األمازيقي وأدب شمالي إيطاليا وأدب
العرب في المشرق ،وم��ن غير معرفة
اللغات الالتينية ،والرومانثية ،والعبرية،
والبروفنسية أو لغة األوك ،واإليطالية
القديمة ،واللهجات السائدة لهذه
اللغات في إسبانية ،وجنوبي فرنسة
ً
وشمالي إيطالية وجنوبها ،فضال عن
صقلية.
َّ
وربما يرى بعضهم متطلبًا كهذا أمرًا
غير ممكن لباحث واحد قد ال يكفيه عمره
كله لتأهيل نفسه للقيام بهذا العمل،
وقد يرى بعضهم اآلخر أن بإمكانه أن
يعتمد على الترجمة إلى لغة يعرفها،
غير أن عليه أن يتذكر أن عليه أن
يستعين عندئذ بترجمة عالية ّ
تمت
عن اللغة األصلية وليس عن طريق لغة
وسيطة.

العدة المنهجية:
وأهمها معرفة نظريات ال��درس
المقارن ل�لأدب في العالم وتطورها
والمستجدات التي طرأت عليها ،والتي
تكفل له نوعًا من التفكير المنظم عن
وج��وه التفاعل التي يدرسها ،حتى
يكون عمله متسقًا ومنسجمًا ومؤثرًا في
االرتقاء بفهمنا للنصوص التي يدرسها
دراسة مقارنة.
فكثير من الدارسين انتهى بهم
المطاف في دراستهم ،التي وهموا أنها
تنتمي إلى حقل الدرس المقارن لألدب،
إلى ممارسات بعيدة عنه ،نتيجة جهلهم
بنظريات الدرس المقارن لألدب ،وتجارب
األمم المختلفة في دراسة آدابها دراسة
مقارنة.

 2012 /12/8م 25 -محرم1433هـ
السنة السادسة والعشرون

�إ�سماعيل امللحم

العدد «»1322

الالوعي و(الحلم والكتابة)

يمثل عالم الحلم عالم الرغبات
الظاهرة منها والمكبوتة .إنه – بحسب
(بيير داك���و) -صميميتنا المطلقة
وعرينا الكلي ،يجرنا في شعابه ونبقى
نحن ساكنين.
ش��غ��ل��ت األح��ل�ام ال��ن��اس على
مختلف مستوياتهم م��ن��ذ أق��دم
العصور .نجد هذا االهتمام عند عامة
الناس ،كما عند الناشطين في مجاالت
المعرفة والفكر ،يدلنا على ذلك بحسب
مصطفى زيور ،ما جاء في القرآن الكريم
والكتاب المقدس عن قصة يوسف،
وما كتبه أرسطو وهيبوقراط انطالقًا
نحو األب��ح��اث وال��دراس��ات الحديثة
التي شغل تفسير األحالم ودالالتها
وعالقتها بشؤون اإلنسان ونشاطاته
المختلفة حيزًا هامًا من اهتماماتها.
وكان لمدارس التحليل النفسي
قصب السبق ف��ي دراس���ة األح�لام
واك��ت��ش��اف أس��ب��اب��ه��ا وطبيعتها
ووظائفها في ذهابهم إل��ى أعماق
النفس ،إل��ى «ال�لاوع��ي جوهر ال��ذات
العميقة للفرد من خالله ندرك الخيط
الخفي الذي يربط األلفاظ المتباعدة
ظاهريًا والتي جمعت كيفما اتفق».
ينطبق ذلك على الفنون اإلبداعية ،وقد
صح فيها ما يقال عن شيطان الشعر
الذي لم يعد خارج الذات الشاعرة ،إنه
في الالوعي .فوادي عبقر ليس موقعًا
جغرافيًا محدودًا ،إنه ال شعورنا .وكذلك
كل أثر أدب��ي فهو كالحلم يعبر عن
الواقع ،الواقع المكبوت بأشكال وهمية
وأخ��رى مموهة ،وليس من الصعب
الكشف عن ارتباطها بالحياة الواقعية
لصاحب األثر أو صاحب الحلم.
كان التقارب بين الحلم والكتابة
دائم الحضور عند فرويد ،والكتابة كما
يشار إليها التي تستعمل في الحاضر
لكي تجمد وتثبت اللغة المتداولة ،ما
هي في الجوهر إال وسيلة عابرة وزائلة،
أو هكذا تبدو للوهلة األول��ى ،ولهذا
فهي تلتقي مع الحلم في هذه السمة.
ّ
فسر فرويد العالقة بين النص
ً
اإلبداعي وبين الحلم متسائال:
كيف ألش��خ��اص وهميين أن
يوصفوا بشكل يبدون فيه وكأنهم
خاضعون للقوى النفسية نفسها
التي يخضع لها األشخاص الواقعيون
األحالم الواقعية واألح�لام المتخيلة.
تبدو األحالم الواقعية كأنها ال تعرف
مكبحًا أو قوانين ،فكيف بالنسبة
لألحالم المتخيلة؛ حيث يبدو نتاجها
متحررًا من أي قيد؟
وفي مكان آخر شخص فرويد فعل
ً
الكتابة ،قائال:
«يفعل الكاتب ما يفعله الطفل
في اللعب ،إنه يخلق عالمًا خياليًا يأخذه
مأخذ الجد التام ،أي إنه يستوحيه -
إلى درجة كبيرة  -من التأثر بينما هو
ً
يفصله فصال حاسمًا عن الواقع».
تختلف م����ادة ال��ك��ت��اب��ة عن
م��ادة الحلم في أن الثانية تستمد
موضوعاتها من الصور القابعة في
ال�لاش��ع��ور؛ ف��ال��ص��ور ه��ي ل��غ��ة كل
حلم .أما الكتابة فهي لغة الكلمات

وال��ح��روف والجمل تعيد ترتيبها
لتخرج نصًا يأخذ حيزًا في الواقع فال
يتبدد إال بعد حين .ويشتركان ,الحلم
والكتابة اإلب��داع��ي��ة ,في أن المولد
لهما هو الحركة الالواعيةِّ .
يوصف
(بريتون) الحركة الالواعية التي تظهر
نتائجها في الحلم كما في النصوص
اإلبداعية بقوله إن وراء الواقع تقع
الحقائق كاملة ،ففي الالوعي يقع
كل مجاز وشهوة وشعر وحلم؛ حيث
إن لالشعور في النفس لغة مميزة،
وهي في األعماق ال تنطق إال بالرموز
المغلقة.
في فعل الكتابة ال يرى الكاتب أن
ما ينتجه هو مجرد نفثة عابرة يتخفف
ال��دم��اغ بوساطتها م��ن ٍّ
ه��م أو أنه
ّ
يتوهم حل مسألة عالقة ،أو أنه يصور
حالة فردية تعنيه في اللحظة ذاتها
بقدر ما يشعر بأنه يفكر مع اآلخرين
لتحقيق غاية ما تثير لديه االهتمام
أو أنها ستثير اإلعجاب ،وقد يشطح
به الخيال أن��ه ق��ادر على أن يصحح
في سلوك اآلخرين لينعم وإياهم في
(جنة المأوى)؛ ففي أي نص إبداعي كما
في كل حلم دالالت عاطفية ،بل إنهما
مثقالن بمثل هذه الدالالت.
كأنما الكتابة والحلم تؤديان
وظيفة حيوية ل�لإن��س��ان ،على حد
تعبير(كريك) في تفسيره لنشوء
األحالم ،أن هذا الفعل يعكس عملية
تنظيف شامل في المخ باستبعاد ما
ً
ً
بات يشكل حمال ثقيال عليه في لحظة
ما ،فيتيح الفرصة للجهاز العصبي في
أن يواصل أداء وظائفه بكفاءة .فكما
أن التفكير المنهجي والفعل اإلبداعي
ينشطان العقل وأدوات��ه المعرفية،
ً
يشكل الحلم ضرورة أو أنه يكون عامال
حاسمًا في تطور دماغ اإلنسان ،إضافة
إلى أنه يتبوأ وظيفة حيوية من حيث
أن الشخص يحلم لينسى ،ففي الحلم
تستبعد المعلومات قليلة الجدوى من
المخ كما أشير سابقًا.
حين ي��ح��رم ال��م��رء م��ن ال��ق��درة
منته في
على رؤي��ة األح�لام البد أنه
ٍ
النهاية إلى الخبل .يذهب بعض علماء
النفس إلى القول بأن الحلم واإلبداع
يقعان من حيث الوظيفة النفسية
والفيزيولوجية كعاملين هامين
وأساسيين يحافظان على التوازن
العقلي ،حتى في سنوات متأخرة من
عمر اإلنسان ،وهذا يؤيد الرأي القائل
بأن العمل الفكري يؤدي إلى الحفاظ
على ذاكرة المرء وعلى صحة القدرات
المعرفية ،وبالتالي التوازن النفسي
والعقلي عند كبار السن .يقترب هذا
الرأي وغيره مما أشير إليه سابقًا مع ما
ّدل عليه هيراقليطس من ارتباط الحلم
بالذاكرة وخصوصية األحالم بقوله:
يملك الصاحون عالمًا مشتركًا
وحيدًا؛ إال أنهم يبتعدون في أثناء
ٌ
النوم عنه كل صوب عالمه الخاص.
ما قاله (وليم بليك) في كتابه
(مفاهيم نقدية) ثمة ميادين إنسانية
تتشارك مع ما يقال عن وظائف الحلم
في تحدي الزمان والعصور:

فرويد
ما األدب في نهاية المطاف  -مثله
مثل الفنون التشكيلية ،مثل أصوات
الصمت التي تحدث عنها (أندريه
مالرو) -إال جوقة أصوات تتحدث عبر
العصور ،وتؤكد تحدي اإلنسان للزمان
والقدر ،وانتصاره على الزوال والنسبية
والتاريخ.
عبرت (غادة السمان) عن تالقي
الحلم واإلب��داع وعن عالقة كل منهما
بالجنون ،فقالت:
جوهر لقاء الحلم مع الجنون أن
كليهما يعبر عن الصدق المطلق،
تلعب األحالم دورًا هامًا في أعمالي.
الحلم يحاكي الجنون ،وال أعتقد أن
ً
هناك عمال عبقريًا دون لمسة جنون.
يلتقي ما قالته غادة اسمان مع
ما شرح به (مصطفى زيور) الحلم ،في
قوله:
للحلم منطق ال يمكن تبينه من
خ�لال ما نعيه في يقظتنا إال حين
ننظر في سلوك المجنون أو الطفل
أو اإلنسان البدائي؛ فهو يجمع بين
العقل والجنون ،فإلى جانب كونه
ينتمي إلى بعض خبرات صاحبه ،لكن
الطبيعة الهلوسية التي يختص بها ال
تختلف عن هلوسة المجنون.
يحمل الحلم للمعالج النفسي
والباحث كثيرًا من الدالالت ،كما تحمل
الكتابة دالالتها بالنسبة إلى الناقد
األدبي والثقافي والفني .وفي الحالين
تحمل األح�لام كما بعض المنجزات
األدبية كثيرًا مما ينتمي إلى عهود
قديمة ترجع إلى زمن بعيد من تاريخ
اإلنسان.
يأتي الحلم من أعماق النفس
ً
محمال ب��ال��رم��وز ،معبرًا ع��ن خبرات
مكبوتة يعود بعضها إل��ى المرحلة
الجنينية ،كما يؤكده (أوتو رانك) ،أو
إلى حيث تبدأ الحياة من الماء الذي هو
أصل األشياء ،بحسب أحد الفلسفات
القديمة .في النفس البشرية توق إلى
ما سبق من حياة يتبدى في سلوك
اليقظة ،كما في الحلم مثل اللجوء إلى
األماكن المظلمة ،أو النزعة إلى التكور،
وتعمد الغموض .وق��د يعيد الحلم
بعضًا من سلوك اإلنسان إلى ما قبل
المرحلة الجنينية ,إلى النطفة؛ حيث
تتكثف خبرة األجيال ،والعودة إلى

الحكايات البدائية وعالم األساطير
فتبدو لغة مشتركة بينها تسهم
في فهم أصول السلوك البشري.
ليس الحلم وسيلة شكلية أو أنه
ضغائث؛ وإن كان يحوي في بعض
أجزائه أحيانًا بعض ضغائث؛ بل إنه
 بحسب الطبيب النفسي األلماني(كريستفايد توغل)  -يقوم بمهمة
العالم العاكس للواقع ،والكساء
الشعري للخياالت ،والوصف المثالي،
واإلب�لاغ عن أح��داث الفعل المتوقع
(ولبعض النصوص األدب��ي��ة قدرة
على التنبؤ) ،وكوسيلة إلنارة الحالة
الروحية للشخص ،وكحادث مثير
للفعل ،وليس أخيرًا وسيلة شكلية.
استشهد توغل ،موضحًا ما قال،
بحلم بنيليوب في األوديسة:
حلمت بعشرين أوزة في بيتها
ترتع بقمحها ،وقتلها بعد ذلك ُعقاب
وقد عرفها بنفسه أنه أوديسيوس.
الحلم عابر للزمن ال يقف عند حد.
تقول (س��ارة سولوفتش) في مقالة
لها ،بعنوان (التنويم المغناطيسي
والصدمة):
علمنا فرويد أن نعود للوراء إلى
طفولتنا المبكرة ،بينما أعادنا (أوتو
رانك) إلى رحم أمهاتنا .واآلن تأخذنا
مجموعة صغيرة ،لكنها متنامية من
المحللين النفسيين إل��ى أبعد من
ذلك ،فمن خالل التنويم المغناطيسي
وتوجيه التفكير يستطيع المحللون
أن يعودوا بمرضاهم إلى خبرات حياة
وموت سابقة ،يزعمون أن صدماتها
تواصل الحياة انطالقًا من (ذكريات
ال����روح) ...إن العقل البشري يشبه
المكتبة المليئة بالسنين والصور
والحوادث واألحداث والكتب واألغاني
وع��روض التلفزيون .فكل شيء نراه
ونسمعه محفوظ داخل العقل .ال شيء
ُيفقد ،فقط بعض األجزاء تختفي من
الشعور ،ولكن باستدعاء الشعور يمكن
لإلنسان أن يتذكر كل شيء.
ول��ي��س العمل الفني واألدب���ي
بعيدين في أسبابهما وتشكلهما عن
ركائز األحالم وتداعياتها ،يقول يونغ:
الفن ن��وع م��ن ال��ن��زوع الداخلي
يمتلك كائنًا بشريًا ويجعله أداة له.
وليس الفنان -كما األدي��ب -شخصًا
يتمتع بإرادة حرة ويسعى إلى غاياته
الخاصة ،وإنما هو شخص يسمح للفن
أن يحقق أغراضه من خالله ،وهو كائن
بشري قد تكون له أغراضه ومراميه
الشخصية ،ولكنه كفنان ّ
يعد إنسانًا
بمعنى أسمى إنه إنسان جماعي أو
فرد يحل ويشكل الحياة الالشعورية
النفسية للجنس البشري.
يبقى أن الحلم ،كما لحظات اإلبداع
الفني واألدبي يأتي من غير موعد في
الحلة التي يتجلى فيها ،يصح القول
فيهما إن الحلم واإلش��راق��ة األدبية
والفنية كالمرأة الجميلة تأتي وقتما
تشاء ،ال وقتما نريد.
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المثقف
العربي والذات
المختطفة
م�أمون �شحادة
إن المثقف ال��ع��رب��ي مقارنة
بقاعدة نقد «الذات والواقع والتاريخ»
أصبح خائفًا من الحاضر بكل أفعاله
وصفاته ،فالنسيان أرغمه على النفي
واإلبعاد خارج إطار هذا الزمان ،واختلط
الحرف العربي باالنجليزي ،ولم يعد
له إال احتراف لغة «العربليزية» وسط
تشعبات تتقمص الضمير الشرعي
المستتر.
فاألصالة ،بمضمون من ُي ّ
جيرها،
بؤرة للهروب إلى الخلف ،والمعاصرة
أداة أس��ر وكسر في غياهب ُ
الجب
ً
وص����وال إل���ى ال��س��ج��ن ،والضمير
المستتر جالد الذات وقاهر المنطقية
والعقالنية.
تلك الثالثية توجع الرأس وحاوية
األفكار ،والنوع الفكري بمنهجيته
ُي َع ِم ُم قياس األصالة على المعاصرة
من غير اس��ت��دراك ال��ف��ارق الزمني،
وال يزال متأرجحًا للسقوط ،والرذيلة
سلعة رائجة بين ضعيفي األنفس
والتشتت الفكري؛ أما الشرعية فهي
ْ
سلعة ُم��زج��اة متداولة بين ممرات
الجدلية والفكر الشعبي.
ولكن إن لم تكن هناك معرفية
علمية “اب��س��ت��م��ول��وج��ي��ة” تسمو
ع��ل��ى أف��ق��ي��ة ال��م��س��ط��ح ال��ف��ك��ري،
حينها يصاب المجتمع بالفصام
السياسي ،والشقيقة االقتصادية،
وال��دي��م��اغ��وج��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة،
واالنهيارات الثقافية.
حتى إن ه��ذا المسطح ،حينما
يتعرى من إطاره الفكري ،نستطيع
ال��ق��ول إن��ه ظ��اه��رة وقتية وع��اب��رة
كسحابة صيف ،فالعقل والتوازن
الفكري هما الخطوة األول��ى لبداية
الوعي وكسر قيد الجهل والتطفل
الفكري .إما إذا أرسى ذلك المسطح
على شاطئ مجاملة المتطفلين،
وقتها يقال إن دورته خلقت لتجني
على نفسها ،م��رورًا ب��إع��ادة عقارب
الساعة إلى الخلف.
إن االن��ح��ن��اءات الفكرية التي
يعاصرها كل جيل ،هي عبارة عن
ثنائية (الماضي في الحاضر) تزحف
عقاربها نحو ال��ه��ي��ام ال��م��اض��وي،
ً
بدال من جعل تلك الثنائية دعامة
أساسية ترسو على شاطئ نقد الذات
والواقع والتاريخ.
ُ
فالذات العربية خ ِطفت ،والواقع
يفتقد عناصر التقييم والتقويم
والمعرفية ،والتاريخ ملجأ لمن يريد
الهروب من أمام واقعه ،ولكن! ماذا
عن المستقبل؟.
إن المستقبل حينما يرتكز
على ذات مختطفة ،فمن المؤكد
أن��ه سيكون مشابهًا لفتاة جميلة
يعشقها كل الرجال ،من غير الزواج
منها ،و”المحرمات” أقرب الطرق إلى
ذلك ،والعكس صحيح.
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من التعبيرية إلى البنيوية
علم الدين عبد اللطيف
النقاد هم أكثر الناعين بالالئمة على تخلف
المشهد النقدي العربي؟ .وهم الذين يعلنون
ّأن النقد يجب أن يكون فعل مساءلة دائمة،
ومراجعة مستمرة للمفاهيم والتصورات ،ومع
ذلك فلم يبدأ اهتمامهم بمدارس النقد المختلفة
ّ
إال بعد انحسار مد هذه المدارس والنظريات في
موطنها األص��ل��ي ...فقد أسقطت ث��ورة الطالب
 1968في فرنسا ,البنيوية ،وث��اروا على سجون
النسق والبنية والنظام ...ومنذ ذلك الوقت ،هجرها
كل من(ألتوسير) و(فوكو) و(بارت) ،في فرنسا ...ثم
في أمريكا عام  1971مع (بول دي مان) وكتابه
(العمى والبصيرة) ..وكانت بداية الثورة المضادة
للبنيوية ...ومقابل تسعة كتب ترجمت إلى
االنكليزية للفيلسوف والناقد البنيوي الفرنسي
الجنسية والروماني األصل  /لوسيان جولدمان /
منذ عام  1964إلى عام  ..1980فإنه لم يترجم
خالل هذه الستة عشر عامًا إلى العربية كتاب
واح��د لهذا المفكر والناقد ...والكتاب الوحيد
الذي تناول فلسفة جولدمان ،هو كتاب (مقدمات
في سوسيولوجيا الرواية) للكاتب السوري بدر
الدين عرودكي ..عن كتاب جولدمان /علم اجتماع
الرواية ../وقد أصدر كتابه المذكور عام  1992عن
ً
دار الحوار بالالذقية ..وكان قد نشر فصوال منه
في مجلة /الفكر المعاصر /اللبنانية عام ،1980
ثم تاله (جمال شحيد) عام ( ../1982/دراسة في
منهج جولدمان)  -دار ابن رشد – بيروت.-
إن المتغيرات المتسارعة على مستوى
العالم بشكل عام ،ووص��ول نماذج من إبداعات
العالم الثالث إلى مستوى العالمية ،والحضور
الالفت للمبدعين الجدد من خارج دائرة المركزية
الثقافية األوربية ،كل ذلك ساهم في اتساع مجال
المشاركات النقدية على مستوى العالم.
وان��ط�لاق��ًا م��ن م��واك��ب��ة ال��ن��ق��اد خصوصًا
والمثقفين العرب عمومًا لمدارس النقد ومناهجه،
فقد تم وضع عشرات الكتب وال��دراس��ات التي
تعنى بالنظريات النقدية على مستوى لعالم،
وقاموا بدراستها وتسليط الضوء على مجمل
الحراك النقدي العالمي ،فدرس كل من كمال
أبو ديب ويمنى العيد وعبد العزيز حمودة وجابر
عصفور المدارس النقدية المختلفة ،واهتموا
بالنظريات المؤسسة ،من نظرية التعبير التي
يؤكد (كروتشه) من خاللها أنه ليس هناك طرق
ودرجات مختلفة للتعبير الذي هو عملية آنية على
المستوى النفسي ،ال ينقسم وال يتجزأ ،وليست
الترجمة التي تنقل النص بشكل حرفي ،أو التي
تعتمد على فهم المقصود اإلبداعي (التأويل) إال
شرحًا شاحبًا لألصل ،ينقصه أو يفسده ،أما أصل
التعبير فال يقبل باألصل أي شرح أو ترجمة؛ يقول
كروتشه (إننا نستطيع أن ننشئ منطقيًا ما سبق
أن أنشأناه بداهة على صورة جمالية ،ولكننا ال
نستطيع أن نأتي بمضمون له صورته الجمالية
فنلبسه صورة أخرى هي أيضًا جمالية)..
لقد أدى التمييز بين الوصف والتعبير على
هذا النحو إلى خلق معضلة األداة في الفنّ ،
وعبر
الشعراء الرومانتيكيون عن معاناتهم مذ ذلك،
مما حدا بهم إلى إساءة الظن باللغة ،وشكوا من

د عبد العزيز حمودة
عجزها ،وأقاموا على هذه الفكرة أساس نظرية
التعبير ،يقول كروتشه( :إن الذي يعبر عنه الشعر
ليس شيئًا يمكن للغة المنطقية أن تعبر عنه)..
كما تساءل (برغسون) عما إذا كان للغة أن تعبر
عن انفعاالت النفس ،وأجاب طبعًا بالنفي ،ألنه
بقي حبيس دائ��رة الشكوى التعبيرية ،حاذيًا
حذو (كولردج) الشاعر االنكليزي ،الذي حلم دائمًا
بتحطيم التناقض بين الكلمات واألشياء ،وأيضا
الشاعر الفرنسي (المارتين) الذي يشكو من عجز
اللغة عن التعبير عن انفعاالته التي ال يستطيع
أن يترجمها ،فيطلق بطله (رافاييل) شكوى مؤثرة
أوصلها إلينا مترجمة (أحمد حسن الزيات) ..يقول:
(لغة الناس التي لم تخلق لشرح الغامض وتفسير
المبهم ،وإنما هي عالمات ناقصة ،وكلمات فارغة
وجمل جوفاء وألفاظ ب��اردة ،تصهرها نفوسنا
بقوتها وحميتها واضطرابها صهر المعدن اآلبي
على النار ،ثم تصوغ منها لغة أثيرية مبهمة)..
ويتابع الشاعر والناقد االنكليزي (توماس
أرنست هيوم) خطى (برغسون) ويؤسس مع
صديقه (هربرت ريد) ما يسمى (الحركة الصورية
في الشعر االنجليزي الحديث) ووض��ع كتابه
(تأمالت) عام 1924؛ يقول هيوم(:الهدف من
الفن هو الوصف الدقيق المتقن والمحدد ،وثمة
صعوبة كبيرة في ذلك ،فالمسألة ال تقتصر على
مجرد الحرص ،إن عليك أن تتوسل باللغة ذات
الطبيعة العامة ،التي تعبر عما هو مشترك بيني
وبينك وبين الجميع ،وكل شخص يختلف في رؤاه
وتصوراته عن اآلخرين)..
وحاول (توماس ستيرنز إليوت )1965-1888
تطوير نظرية التعبير فقال :إن مهمة الشاعر
ليست في التوصل إلى انفعاالت جديدة ،بقدر
ما هي استخدام االنفعاالت العادية في التعبير
عن مشاعر لوجدانية قد ال يكون لها وجود في
االنفعاالت الواقعية ،وعملية الخلق -ال التعبير-
هي محاولة لخلق كيان مادي أو صورة بين عالمين،
عالم النفس وعالم الطبيعة؛ أي الذات والموضوع،
ويصبح الواقع الذي تقدمه القصيدة غير الواقع

د جابر عصفور
الحرفي للتجربة الشخصية بما فيها االنفعاالت
والمشاعر التي يريد الشاعر أن يعبر عنها)..
ويعد الفيلسوف األميركي (ج��ان دي��وي-
 )1917أكثر فالسفة التعبير المتأخرين إدراكًا
لهذا الجانب ،يقول دي��وي( :إن كلمة التعبير
( ) expressionتعني في جذرها اللغوي العصر،
فهي مستمدة من الجذر( )pressوالعنب هو المادة
الخام واألداة الخارجية هي المعصرة ،وخالل تحول
المادة إلى عصير( )pressureيحدث تفاعل بين
الداخل والخارج ،فينتج الجديد الذي هو العصير،
والعالقة بينه وبين مادته األصلية(العنب) تصبح
بعدئذ.
واهية
ٍ
وهكذا تخلصت نظرية التعبير من بعض
نقائصها التي عانى منها تولستوي وكروتشه
وغيرهما ،نتيجة التركيز على جانب واح��د من
جوانب التعبير وهو مادته أو طبيعته الحدسية،
على حساب الجانب الثاني المادي الذي تتجسد
فيه حقيقة التعبير.
وكان برأي المتابعين من علماء الجمال أن
إغفال ممثلي نظرية التعبير الطابع البنائي
أو التشكيلي هو الذي قاد الحركة برمتها إلى
طريقها المسدود ،ولم تنجح نظرية التعبير حتى
بعد تطويرها بتقديم تصور مثالي للفن؛ ألنها
ظلت تتعامل مع الذات المبدعة كما لو كانت قائمة
في فراغ ،وتفهم الطابع التشكيلي على أنه نابع
من مجرد التحوير في محتوى التعبير بتجسده
في أداة أو وسيط ،وق��اد النقاد الماركسيون
أصحاب نظرية (االنعكاس) إلى القول بأن يفهم
الناقد الدوافع الفردية لإلبداع من منظور الذات
المجاوزة للفرد (الحافز االجتماعي) ،وعلى الناقد
أال يشغل نفسه بانفعال غامض ،بل بما هو أكثر
قابلية للفهم ،وهو الواقع الموضوعي الذي يدفع
بالمبدع إلى فعل اإلبداع ،وترتب على هذا الفهم
المغاير إزاحة رمزيات التعبير المفضلة وعزوف
النقاد الجدد عنها نهائيًا واالتجاه نحو البنيوية
التوليدية.
البنيوية التوليدية حسب لوسيان جولدمان

هي منهج يتناول النص األدب��ي بوصفه بنية
إبداعية متولدة عن بنية اجتماعية لطبقة أو
مجموعة اجتماعية ،ووج��د فيها النقاد العرب
ً
بديال جذريًا عن نظرية النقد الجديد (جون كرو
رانسوم ..ت س إليوت) واالنعكاس على السواء،
ً
ورأوا في النظرية الجديدة أمال واع��دًا ،خصوصًا
بعد هزيمة  1967وبدت بداية لعهد عربي جديد
في النقد ،وتجلت أولى المحاوالت في سبعينيات
القرن العشرين ،وحلت البنيوية اللغوية محل
النقد الجديد ،وتم األخذ في المنطلق األدائي
من منهج (فردينان دي سوسير) ،لكن المفارقة
المؤسفة أن صعود المد البنيوي في الممارسات
النقدية العربية لم يبدأ إال بعد انحسار البنيوية
نفسها في موطنها األصلي مع تمرد الطالب
 1968في فرنسا ،وهتافهم بسقوط (ألتوسير)،
وثورتهم على سجون النسق والبنية والنظام،
مما حدا بـ(ألتوسير وفوكو وب��ارت) إلى التنكر
ً
للنظرية التي عملوا عليها بجهد وقتًا طويال،
وانتهى بارت إلى وضع كتاب (لذة النص) الذي
يشبه الفوضى بألغازه ،وفق د جابر عصفور ،لكن
البنيوية في أميركا بقيت ط��وال السبعينيات
متسلحة بمناظرات النقاد البنيويين ،الذين
يسائلون البنيوية نفسها ،ووضع (جاك دريدا)
كتاب (البنية واللعب والعالمة في خطاب العلوم
االنسانية) ال��ذي ينقض فيه أفكار سوسير
وشتراوس على حد سواء ،فاحتضنت جامعة بيل
هذا الناقد الجريء ،وكان كتاب الناقد البلجيكي
بول دي مان(العمى والبصيرة)  1971بداية ثمار
الثورة المضادة في أميركا ،وأصبح هناك ما يسمى
(مجموعة نقاد بيل) ،وضمت إلى جانب دي مان
جيفري هارتمان وجوزيف ميلر ،على الرغم من أن
األنظار بقيت متجهة إلى وعود البنيوية البراقة
في أميركا ،وورد في مساجالت (جان إيبولت) مع
جولدمان((إن البحث يجب أن يبدأ من األبنية))،
لكن الهجوم اليساري على البنيوية اللغوية
ّ
ح��ول األنظار إل��ى البنيوية التوليدية كبديل
يساري عن البنيوية الشكلية ،واتجه النقاد إلى
التيار اإلنساني الهيجلي في الماركسية في
تعلقهم بالبنيوية التوليدية ،وهو االتجاه الذي
يجمع إسهامات (لوكاتش) مع فيشر وماركيوز
وجيمسون وغيرهم ،مقتربين من التيارات التي
تقترب من التيارات الليبرالية المخالفة للنزعات
الحدية في الفكر االقتصادي الماركسي ،فكتب
جيمسون (سجن اللغة) كتقييم نقدي للبنيوية
ً
والشكالنية الروسية  1972متواصال فيه مع
مدرسة فرانكفورت األلمانية ،ويمثل استجابة
أمريكية يسارية للبنيوية اللغوية ،مؤكدًا أن
ً
النموذج البنيوي ال يمكن أن يكون أصيال إال
بإعادة مكانة الباحث الذي يقوم بالبحث ،ولكن
ليس بالمعنى الذي يجعل من عملية القراءة إنتاج
معان تفرضها أنساق تحتوي القارئ في فعل
استقباله النصوص المنغلقة على أنساق مغلقة
بدورها ،وإنما بالمعنى الذي يفتح فعل القراءة
على لحظتها التاريخية الخاصة ،ويفتح أنساق
البقية ......................ص22
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المبدعون المغاربة والنقد ...أية عالقة؟
ه�شام بن ال�شاوي
النقد في عالمنا العربي دائمًا مدان ومتهم ،وال
تثبت براءته أبدًا ..فإن كتب الناقد اتهم بالتحيز
حينًا أو المعاداة حينًا آخر ،وإن الذ بالصمت صار
متعاليًا وإقصائيًا ..ويتهم النقاد دومًا بإهمال
النصوص الحقيقية ،والتركيز على أسماء معينة،
حتى تكاد تتخيل أن النقاد يتنافسون في ما
بينهم في تناولهم للنص المحتفى به لكاتب ال
تنقصه الشهرة وال جوقة مطبلين ،كلما نشر كتابًا
جديدًا ،في حين نجد كتابات وأسماء ال يكتب عنها
سطر واحد ،والضحية دائمًا هو النص...
القاص والمترجم المغربي المقيم في فرنسا
(محمد المزديوي) يرى أن هذه الحالة َ
الم َرضية
أمر واق ٌ��ع حتى في فرنسا ،ولعل األسباب كثيرة
ومتضافرة .من بينها ،ولعله أخطرها ،العالقة
الملتبسة بين النقد واإلب���داع ،وأيضًا العالقات
التي تربط النقاد بالمنابر المتعددة ،من جرائد
ومجالت متخصصة ...ربما كان الخالص في النقد
األكاديمي ولكنه بطيء ،وأحيانًا يغرق في شكليات
ال تفصح عن مضمون يستطيع القارئ العادي أن
يتفهمه ...إذًا ال ّ
مفر من النقد الصحفي ،السريع
والمواكب لظهور النصوص اإلبداعية ..في فرنسا
تطبع في كل دخول أدبي ما يناهز  700كتابًا ال
يحتفي النقد إال بعشرة إلى عشرين كتابًا فقط...
دون نسيان الخط التحريري للمجلة والصحيفة
(التي يكون مسؤولوها ،وهم عادة مبدعون ونقاد،
ُ
بك ّتاب ُم َّ
كرسين معروفين) له دور حاسم
مرتبطين
في تقبل النصوص النقدية ،أو في القذف بها في
سلة المهمالت ...ويضيف المزديوي« :جميل أن
ننشر ونحتفي بالشباب ،ولكن حذار من أي نزوع
شبابوي أو من ّ
ّ
تلهف لدفن الكبار الذين ال يزالون
ينزفون إبداعا»ً.
وبالنسبة إل��ى القاص وال��روائ��ي (مصطفى
ً
ً
تراكما متواصال،
لغتيري) فاألدب العربي يحقق
ويتوفر على نصوص المعة شعرًا وقصة ورواية،
لكن “يا لألسف نفتقد مؤسسات تدافع عن هذا
األدب وتروج له ،ثم إن معضلة النشر عويصة ،وال
تساهم في مواكبة الزخم اإلبداعي الذي يحققه
األدب العربي ،عبر تحقيق التراكم المطلوب،
ويبقى األدباء وحدهم في الميدان ،يناضلون من
أجل السير قدما باألدب العربي نحو المراتب التي
يستحقها عالميًا ..أما الوضع في المغرب فيكاد ال
ً
كثيرا عن الوضع العربي العام ،الذي لم
يختلف
يصل بعد إلى تقدير الفعل الثقافي حق قدره.
أما بالنسبة للنقد فيالحظ  -بصفة عامة -نوع
من الفتور وعدم قدرة النقاد على متابعة جميع ما
ينتجه المبدع العربي ،ومع ذلك فاألمر ليس كارثيًا،
فهناك زمرة من النقاد تبذل مجهودات محمودة
في المتابعة والرصد والتقييم .وأخص بالذكر النقد
الصحافي واألكاديمي”.
الكاتبة والمترجمة (الزهرة رميج) ...ال تعدّ
ً
الناقد خصمًا للمبدع ،ألن كال منهما يكمل اآلخر.
«إنهما وجهان لعملة واحدة .فال وجود للنقد من
دون إب��داع كما ال وج��ود لإلبداع من دون النقد.
العالقة إذن ،بينهما جدلية».
لكنها تالحظ أن النقاد المغاربة يهتمون

الزهرة رميج

مصطفى لغتيري

بالتجارب الناضجة أكثر من اهتمامهم بالتجارب
المبتدئة ،ويهتمون باألسماء العربية أكثر من
اهتمامهم باألسماء المغربية« :مشكلة النقد أنه
تخلى عن دوره في الكشف عن المواهب وتقديمها
للقارئ ،وفي مواكبة جديد الكتابة لتقييمها إن
ُ َّ
سلبًا أو إيجابًا .هذا الواقع يشمل كل الكتاب الذين
ال يزالون في بداية طريق الكتابة ،وأنا واحدة منهم».
وع��ن ل��ج��وء بعض ال��ن��ق��اد إل��ى استعراض
ثقافتهم النقدية واستظهار األفكار المعلبة
الجاهزة سلفًا ،ومدى مساهمة هذه القراءات في
(تنفير) القارئ العادي من النقد؛ حيث يحس هذا
القارئ أنه مثل تلميذ ُيستبلد إزاء مقررات مدرسية
متجهمة ،يؤكد الناقد المغربي الدكتور (جميل
حمداوي) على ضرورة تسلح الناقد بمجموعة من
المعارف والنظريات في علوم شتى ،حتى ال يكون
ناقدًا سطحيًا ،يهبط إلى مستوى القراء ويراعي
أفق انتظارهم ،وأال يكون ناقدًا صحفيًا انطباعيًا،
بل عليه أن يجرب مجموعة من المناهج النقدية
الحديثة والمعاصرة ،شرط أال تتحول هذه المناهج
إلى تمارين تطبيقية لتطويع النص لصالح المنهج،
وأال يقع الناقد -أيضًا -ضحية التعصب األعمى ألحد
المناهج ،ويحاول إقناع اآلخرين بأنه يصلح لمقاربة

جميل حمداوي

محمد المزديوي

كل النصوص ،مع ضرورة التفكير في منهج نقدي
عربي أصيل دون االعتماد على النظريات والمناهج
األدبية المستوردة.
أما القاص التجريبي (أنيس الرافعي) فيبدي
اعتزازه بكل من كتب عن تجربته س��واء بشكل
إيجابي أو بشكل سلبي ،من داخل المغرب أو من
خارجه ،ويجزم بأنه ليس من الملحين على ضرورة
الكتابة عن التجربة ،ألنه يفهم أن لكل ناقد مشروعه
الخاص ،فإن كان منجزه المتواضع يستجيب لهذا
المشروع فذاك ،وإن لم يكن فله (الناقد) كامل الحق
في أن يغض عنه الطرف ،ويعتقد بأن« :النقد ليس
خدمة عمومية من حق الجميع أن يستفيد منها.
النقد ورشة خاصة بصاحبها فحسب».
وسألنا الكاتب المغربي (شكيب عبد الحميد):
«هل النقد يواكب الحراك اإلبداعي؟ وهل يوجد
نقاد حقيقيون في عالمنا العربي؟ « ،فكان جوابه
ب��أن كل جيل يواكب جيله ،والكتاب يكتبون
بعضهم عن بعض نظرًا لرؤيتهم الموحدة للعالم..
ويرى أن هناك من «األساتذة الكبار» من يستغل
منصبه فيكتب عنه تالميذه ،وهناك من يستغل
إشرافه على منبر ثقافي معين ،فيطبل له الكل
ويزمر..

أنيس الرافعي

شكيب عبد الحميد

ففي المشرق وفي الغرب هناك أدبيات النقد
وتبادل أيدي المساعدة وفتح األب��واب للقادمين
بعيدًا عن كل الحساسيات ،أما عندنا فاألدب آخر ما
يفكر فيه المسؤولون عن الثقافة ،إنهم يحتفلون
بالغناء وال��رق��ص وال��ط��رب ويتناسون اإلب���داع
المكتوب ،والكل يقفز وراء الخبز ،حتى المثقفون
ال يفكرون سوى في األكل والشرب والسيارة وبناء
الفيالت ودراس��ة األبناء في المدارس والمعاهد
الخاصة..
ويضيف شكيب :نعم يوجد نقاد حقيقيون
ف��ي العالم العربي ال��ذي��ن يحترمون أنفسهم
ويحترمون النصوص الجيدة .يهتمون بالنص ال
بالشخص .تجد ذلك عند المشارقة ،أما في المغرب
فثمة ع��زوف شامل عن اآلداب س��واء العربية أو
األجنبية ،فحتى الذين يبدعون يكتفون بالجرائد
والمجالت ،وقراءة الكتب التي تفيدهم في البحوث
الخاصة ..أي يقرؤون لمنفعة خاصة ،أو ما أهدي
إليهم أو طلب منهم أن يكتبوا عنه دراسة نقدية،
نظرا للصداقة التي تربطهم ببعض أو لمصلحة،
خصوصًا إذا كان المبدع أستاذًا جامعيًا؛ فالكل
يتقرب إليه بقربان الكتابة عنه ،أو إذا كان المبدع
امرأة ،إذاك تتهافت عليها األقالم.»...
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المؤرخ الموسوعي جرجي حبيب زيدان
 1861/12/14ـ 1914/8/21

يو�سف عبد الأحد

أدي���ب عصامي وم���ؤرخ روائ���ي ورائ��د
النهضة الصحفية واألدب��ي��ة والتاريخية
والعلمية الحديث في الشرق العربي.
ول��د جرجي زي��دان في بيروت في 14
كانون األول  1861من أسرة متوسطة الحال
تعود جذورهاإلى بلدة (عين عنوب) في
لبنان.
ً
كان جده زيدان مطر وكيال على أمالك
ال��س��ي��دة ح��ب��وس وال���دة األم��ي��ر مصطفى
أرس�لان ،وكانت هذه السيدة تحكم (عين
عنوب) في أوائل القرن الماضي.
كان والده حبيب في العاشرة من عمره،
نزح مع األس��رة إلى بيروت ولم يتمكن من
الدراسة لضيق الحال ،فعاش أميًا ،وكان
عمله يقتصر على مطعم صغير في ساحة
البرج ببيروت ،كان هو وزوجته على الرغم من
ضيق ذات اليد مثال النشاط والجد والعمل.
تلقى ج��رج��ي دراس��ت��ه االب��ت��دائ��ي��ة
في مدرسة الثالثة أقمار لطائفة ال��روم
األرث��وذك��س ،لكنه اضطر لترك المدرسة
لمساعدة والده في المطعم ،وأخذ يدرس
اللغة االنكليزية في مدرسة ليلية مدة
قصيرة ثم التحق بالجامعة األمريكية عام
 1880لدراسة الطب والصيدلة وبقي فيها
ً
سنة واحدة فوجد نفسه مياال إلى األدب،
فتركها وس��اف��ر إل��ى القاهرة ع��ام 1882
لمتابعة دراسته ،وانكب على مطالعة كتب
األدب العربي.
عمل محررًا في جريدة (الزمان) اليومية
لصاحبها (علسكان صرافيان) في القاهرة،
ثم عين مترجمًا في قلم المخابرات.
ع��ام  1884راف��ق الحملة االنكليزية
مترجمًا إل��ى ال��س��ودان بقيادة (غ���وردون)،
وقضى هناك عشرة أشهر ،وشاهد المواقع
الحربية ،وتعرض لألخطار ،وذاق األمرين،
ونجا من الموت بأعجوبة.
عاد إلى بيروت عام  ،1885وانتخب عضوًا
في المجمع العلمي الشرقي الذي أسسه عام
 1882يعقوب صروف وفارس نمر وفانديك.
درس اللغة العربية والسريانية عشرة
أشهر ،ووضع كتابه األول (األلفاظ العربية
والفلسفة اللغوية) صدر في بيروت عام
.1892
وانتخبه المجمع اآلسيوي الملكي في
ً
إيطاليا عضوًا عامال فيه.
ع��ام  1892أس��س مجلة ال��ه�لال في
القاهرة ،وصدر العدد األول في أيلول ،وتعد
مجلته من أهم المجالت الثقافية العربية،
وان��ق��ط��ع إل��ى التأليف وإص����دار الكتب،
واستمر في إصدارها حتى وافاه األجل في
.1914/8/21
عام  1897انتخب عضوًا في الجمعية
اآلسيوية في بريطانيا .خالل إقامته بمصر
قام برحالت إلى البالد األوروبية والعربية،
فزار لندن عام  1886وزار فرنسا وإنكلترا
وسويسرا عام  ،1912وق��ام برحلتين إلى
سورية ولبنان وفلسطين بين عامي 1910
ـ .1912
نال وسام االفتخار من الدرجة األولى من
باي تونس ،ومنحه الخديوي عباس الثاني
رتبة (المتميز).
يعد جرجي زيدان من أبرز رواد النهضة
العربية بمؤلفاته وأدبه ورواياته التاريخية
ّ
وتعد مؤلفاته
العربية في التاريخ الحديث،

القيمة من أهم المراجع المعتمدة من قبل
الباحثين والدارسين في التاريخ العربي،
بفضل األمانة التاريخية التي وردت في
أعماله.
احتفلت مكتبة اإلسكندرية في كانون
الثاني  2012بمناسبة مرور  150عامًا على
مولده ،من خالل إطالق المرحلة الثالثة من
توثيق أرشيف «دار الهالل» التي أسسها
جرجي زيدان في القاهرة قبل  120عامًا.
وتتضمن المرحلة الثالثة من توثيق
محفوظات «دار الهالل» ،من خالل التعاون
بين ال��دار «ومركز ذاك��رة مصر المعاصرة»
التابع لمكتبة اإلسكندرية ،توثيقًا رقميًا
ً
كامال ألرشيف صور مؤسسة دار الهالل.
وتعد هذه المرحلة من أكبر المشاريع
التوثيقية الرقمية التي تبنتها المكتبة
بالتعاون مع دار الهالل.
مؤلفاته التاريخية
 1ـ تاريخ مصر الحديث ـ القاهرة 1889
(جزءان)
 2ـ تاريخ الماسونية العام ـ القاهرة 1889
 3ـ التاريخ العام منذ الخليقة ـ بيروت 1890
 4ـ تاريخ انكلترا إل��ى الدولة اليوركية ـ
القاهرة 1899
 5ـ تاريخ التمدن اإلسالمي في خمسة أجزاء
ـ القاهرة  1902ـ 1906
 6ـ تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع
عشر القاهرة ( 1907جزءان).
 7ـ تاريخ العرب قبل اإلسالم القاهرة 1908
 8ـ تاريخ اليونان والرومان ـ مصر
مؤلفاته العلمية واللغوية وغيرها
 9ـ األلفاظ العربية والفلسفة اللغوية ـ
بيروت 1886
 10ـ رد رينان على بنش الهذيان ـ القاهرة
1891
 11ـ مختصر جغرافية مصر ـ القاهرة 1891
 12ـ علم الفراسة الحديث ـ القاهرة 1901
 13ـ تاريخ اللغة العربية ـ القاهرة 1904
 14ـ تاريخ آداب اللغة العربية ـ  4أجزاء ـ دار
مكتبة الحياة ـ بيروت 1983
 15ـ طبقات األمم أول السالسل البشرية ـ
القاهرة 1912
 16ـ عجائب الخلق ـ القاهرة 1912
 17ـ أنساب العرب القدماء القاهرة 1921
 18ـ البالغة في أصول اللغة.
 19ـ مختارات جرجي زيدان ـ  3أجزاء.
 20ـ العرب قبل اإلسالم جزء أول ـ مكتبة دار
الحياة 1979
سلسة الروايات التاريخية
 1ـ فتاة غسان  2ـ أرمانوسة المصرية  3ـ
عذراء قريش  4ـ  17رمضان  5ـ غادة كربالء
 6ـ الحجاج بن يوسف  7ـ فتح األندلس  8ـ
شارل وعبد الرحمن  9ـ أبو مسلم الخوراساني
 10ـ العباسة أخ��ت الرشيد  11ـ األمين
والمأمون  12ـ عروس فرغانة  13ـ أحمد بن
طولون  14ـ عبد الرحمن الناصر  15ـ االنقالب
العثماني  16ـ فتاة القيروان  17ـ صالح
الدين ومكائد الحشاشين  18ـ شجرة الدر.
روايات أخرى
 1ـ المملوك الشارد  2ـ أسير المتمهدين  3ـ
استبداد المماليك  4ـ جهاد المحبين
المصادر والمراجع:
 1ـ إلياس زخ��ورة ـ م��رآة العصر ـ القاهرة
1897

 2ـ مختارات جرجي زيدان (المجلد األول ـ
القاهرة 1919
 3ـ محمد حسنين هيكل ـ في أوقات الفراغ
ـ القاهرة 1925
 4ـ مجلة الهدف العراقية ـ ع��دد خاص
بمناسبة مرور  25سنة على وفاته 1939
 5ـ حنا الفاخوري ـ تاريخ األدب العربي ـ
المطبعة البوليسية ـ جونية (لبنان )1953
 6ـ طاهر الطناحي ـ عصاميون عظماء من
الشرق والغرب ـ كتاب الهالل  1954ص (59
ـ )78
 7ـ مصادر الدراسة األدبية ـ الجزء الثاني
ـ يوسف أسعد داغر ـ بيروت  1956ـ ص
( 442ـ .)448
 8ـ جرجي زيدان ـ تاريخ آداب اللغة العربية
(الجزء الرابع) دار الهالل ـ القاهرة 1957
 9ـ محمد يوسف نجم ـ القصة في األدب
العربي الحديث ـ المكتبة األهلية ـ بيروت
1961
 10ـ كمال اليازجي ـ رواد النهضة األدبية
في لبنان الحديث ـ مكتبة رأس بيروت 1962
 11ـ أعالم نهضة العرب في القرن العشرين
ـ جميل عويدات عام  1994ص 76
 12ـ خير الدين الزركلي ـ األعالم ـ المجلد
الثاني ـ دار العلم للماليين ـ بيروت 1997
 13ـ عيسى فتوح ـ أدباء في الذاكرة ـ دار
كيون ـ دمشق  2004ص  13أ 16
 14ـ معجم المطبوعات العربية ـ يوسف
اليان سركيس
 15ـ النبوغ اللبناني في القرن العشرين ـ
أنيس نصر
 16ـ رسالة جامعية قدمت إلى كلية اآلداب
بجامعة دمشق ـ محمد صالح موسى بإشراف
الدكتور إبراهيم الكيالني
 17ـ كتاب جرجي زي��دان ـ يحتوي على
ترجمته ومراثي الشعراء والكتاب ـ مطبعة
الهالل 1915
 18ـ مجلة الهالل العدد ( )10المجلد  47عدد
خاص بجرجي زيدان.
 19ـ جريدة األنوار  2012/1/5عدد 17935
ـ مكتبة اإلسكندرية  /حيت ذكرى جرجي
زيدان
 20ـ المعاصرون ـ محمد كرد علي ـ مطبعة
مجمع اللغة العربية بدمشق  1980ص (143
ـ .)147
 21ـ قصة األدب في مصر ـ الجزء الخامس ـ
محمد عبد المنعم خفاجه ـ 1956
 22ـ مجلة المستمع العربي عدد  8السنة
السادسة ـ 1945
 23ـ أنور الجندي ـ من أعالم الفكر واألدب
ـ سلسلة مذاهب وشخصيات العدد ()98
 1964/9/29ـ ص  83ـ
 24ـ مجلة الهالل عدد خاص بمناسبة مرور
مئة وخمسين عامًا على ميالده 2012
 25ـ مجلة زهرة المدائن العدد ( )6أيلول
 2010ـ الصحفي جرجي زيدان بقلم بشار
منافيخي
 26ـ جريدة األنوار  2012/1/5العدد 17935
ـ ذكرى جرجي زيدان.
 27ـ أل��ح��ان ال��غ��روب ـ طاهر الطناجي ـ
مطبوعات لجنة البيان العربي (بال تاريخ) ص
( 78ـ .)82

الدكتور محمد جميل الخاني
1951 – 1891م
حمي الدين طيلوين

نشأ الدكتور محمد جميل
في بيئة علمية ،فقد ّ
وجهه والده
في أواخر عهد الدولة العثمانية
نحو العلوم العصرية ،وأدخله بعد
الدراسة االبتدائية واإلعدادية في
معهد الطب العثماني باستانبول
فتخرج طبيبًاُ ،
ّ
وع ّين أستاذًا في
مدرسة الطب العثمانية ببيروت،
وعمل طبيبًا في الجيش العثماني،
ثم التحق بالجيش العربي عقب
تأسيس الحكومة العربية في
ُّ
دمشق سنة 1918م ،وعين طبيبًا د.محمد جميل الخاني
برتبة رئيس ،كما ُع ِّين أستاذًا في
المعهد الطبي العربي بدمشق
َ
أول تأسيسه ،ث��م س��اف��ر إلى
باريس للتخصص ،واستفاد من
وجوده فيهاَ ،
فدرس الرياضيات
والفيزياء بجامعة باريس إضافة
إلى متابعة االختصاص الطبي.
وع��اد إل��ى دم��ش��ق ،ف��أوك��ل إليه
ت��دري��س ال��ع��ل��وم الفيزيائية
باإلضافة إلى عمله الطبي لندرة
أساتذة العلوم آنذاك.
ّأل��ف كتابًا بجزئين ّ
سماه:
(ال��ق��ط��وف الينيعة ف��ي علم
ُ
الطبيعة) طبع على نفقة الجامعة
السورية لفائدة طالب المعهد الطبي العربي.
تميز هذا الكتاب بأن مؤلفه سعى فيه إلى ترجمة المفردات
العلمية األجنبية إلى اللغة العربية معتمدًا على غنى العربية بالصرف
واالشتقاق ،وضلوع العرب في السابق بعلوم الطب والرياضيات
والفلك والكيمياء والفيزياء (الحكمة) ونبوغ علمائهم ،وتآليفهم.
كان كتابه بادرة جريئة في عهده في تأليف العلوم البحتة
والتطبيقية بالمفردات العربية ،فكان له أثر كبير في األوساط
العلمية واللغوية ،واستفاد منه أساتذة العلوم في المدارس
الثانوية في تدريسهم وفي مؤلفاتهم ،وقد ساعده في إنجاز هذا
األثر العلمي نشأته العلمية واللغوية على يد والده وعلماء عصره،
فحصل عنده َميل خاص للغة العربية ،حتى أنه ّ
وجه عنايته أواخر
حياته إلنجاز معجم خاص باللغة العربية فريد في نوعه ،إال أن المنية
وافته قبل أن ينتهي منه.
لقد نشأ في المعهد الطبي العربي بدمشق على غرار أو بريادة
الدكتور محمد جميل الخاني فئة من األساتذة األجالء الذين ّ
جدوا
في نقل المفردات العلمية واألجنبية إلى اللغة العربية وانتهوا إلى
تأليف المعجم الطبي ،فكانوا بذلك ّرواد حركة التعريب في العالم
ّ
وشجعوا على تدريس العلوم العصرية باللغة العربية في
العربي،
الجامعات العربية صامدين في وجه دعاة تعليم العلوم باللغة
ّ
يسجلها لهم التاريخ.
األجنبية ،ونجحوا ،وفي ذلك مأثرة
ُ
انتخب الدكتور محمد جميل الخاني بفضل ضلوعه باللغة
ً
العربية وتأليفه (القطوف الينيعة في علم الطبيعة) عضوًا عامال في
المجمع العلمي العربي بدمشق (مجمع اللغة العربية اليوم) بجلسته
المنعقدة في 1942 /1 /26م .كذلك اختير أمينًا للسر في الجمعية
الطبية العربية ،ثم انتخب رئيسًا لنقابة أطباء سوريا عند تأسيسها،
فكان أول نقيب لألطباء في سوريا.
ً
وكان له أيضًا نشاطه االجتماعي واألدب��ي ،وكان يكتب مقاال
ّ
أسبوعيًا تقريبًا ،في إحدى الصحف اليومية الدمشقية يتطرق فيه
إلى النواحي االجتماعية المتنوعة.
انتخب رئيسًا لجمعية التمدن اإلسالمي.
وكان اختصاصه الطبي في األمراض الجلدية.
ّ
قدرت وزارة التربية السورية مآثر الدكتور محمد جميل الخاني
ّ
فسمت إحدى مدارس دمشق اإلعدادية باسمه تخليدًا لذكراه ،ثم
دشن بناؤها الجديد في حي القنوات منذ سنوات.
المراجع:
 -1جامع التصانيف لسركيس ص.88
 -2معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة  .159/3و.417/13
 -3من هو في سوريا ص.254
 -4األسرة الخانية الدمشقية للدكتور عالء الدين الخاني ص.59
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دالالت الطيور
في قصص د .أحمد زياد محبك
�أحمد ح�سن اخلمي�سي
األستاذ الدكتور أحمد زياد
محبك أدي��ب جمع بين اإلب��داع
والنقد ،فهو ل��م يكتف بإلقاء
ال��م��ح��اض��رات على الطلبة في
الجامعة؛ ب��ل انطلق للتواصل
مع األوس��اط الثقافية واألدبية،
وأص���در خمسة عشر كتابًا في
ال��دراس��ات األدب��ي��ة والنقدية،
واثنتي عشرة مجموعة قصصية،
وثالث رواي��ات ومسرحية واحدة
هي (بدر الزمان).
وله موقع الكتروني يتواصل
ب��ه م��ع ال��ش��خ��ص��ي��ات األدب��ي��ة
والمواقع والوسائل الثقافية.
ول���و أن��ن��ا تتبعنا م��ا كتبه
الدكتور أحمد زي��اد محبك من
قصص ،لوجدناها ق��د تناولت
موضوعات اجتماعية وثقافية
وق��وم��ي��ة ،وك��ان��ت شخصيات
قصصه من اإلنسان وأحيانًا من
الحيوانات أو الطيور.

د .أحمد زياد محبك

دالالت الطيور في قصصه:
لقد كتب قصصًا عدة تشير إلى ذلك مثل :العصفور والوزير،
وطعم العصافير ،وأم خالد والكناري ،والحمامة المطوقة ،والطائر
األبيض...
إن هذه القصص تناولت الطيور من جوانب عدة ،فالطير كان
ْ
رمزًا ،وكان ُحلمًا ،وكان مربيًا ،وكان أسطورة.
لقد كان الطير رمزًا في قصة «طعم العصافير»؛ إذ قدمت
القصة العصافير لتشير إلى ظلم األغنياء للفقراء ،وتمثل الطبقة
المسحوقة الفقيرة التي يتحكم بها األغنياء؛ ففي هذه القصة
يجلس عددد من التجار ومعهم األستاذ عماد إلى مائدة فيها
عصافير مشوية ،ويدور حوار بينهم ،فيحكي كل واحد فيهم قصة
مع العصافيرّ ،
ويبين أن له ثأرًا عندها ،عليه أن يأخذه أو دينًا عليه
ِّ
يسترده.
أن
ً
ولم تكن القصة غامضة ،فقد ظهر من خالل الحديث أن التجار
يقصدون بالعصافير (الفقراء) ففي كالمهم عن العصفور الدوري،
يتحدث أبو نزار عن عصافير ألفت حياة المدن ،وقنعت بما يرمى
إليها من فتات ،فضعفت أجنحتها ،وأخذت تعيش في شقوق
الجدران ،وتلك هي عصافير الدوري نسبة إلى الدور التي عاشت
فيها.
ويسخر هذا التاجر من هذه العصافير التي يرمز بها إلى الفقراء
فيقول( :أخذت تعيش على فتات الخبز ،مثل الفقراء الشحاذين
الله يجيرنا منهم ،وال يرينا وجوههم»...
ومما يظهر قسوة قلوب هؤالء التجار قول أحدهم عن الفقراء:
(اصرفهم ،اصرفهم يا أبو جميل وال ِّ
تعودهم عليك ،صدقني
الواحد منهم أغنى مني ومنك) ،ثم يحللون ألنفسهم الظلم ،فيقول
أحدهم عن صيد العصافير( :هذا يعني أن صيدها حالل) يرد اآلخر:
صيدهم حالل وواجب ،وتتوضح لنا عملية الربط بين العصافير
والطبقة الفقيرة التي يتعامل معها التجار أيضًا من قول أبي نزار:
(والله كل واحد منا ال يهنأ في بيع وال شراء إال إذا وقع بين يديه
عصفور أو غشيم) .ويبدو التجار مسرورين بهذا الظلم ألنهم بعد
ذلك انقلبت جلستهم إلى مزاح وضحكات حول اسم العصفور
باالنكليزية والفرنسية ،وطلبوا من األستاذ أن يجيبهم عن ذلك!!
وبعد أن يقدم لنا القاص العصافير مأكولة مهضومة من قبل

التجار ،يقدمها لنا عند األستاذ المثقف ،تمثل ُ
الحلم واألماني ،وما
هي عنده إال رمز للجمال والحبور والسرور والمحبة ،وقد يعبر عن
ذلك برسمها وتطريزها على المالءات والمناديل.
فالقصة حملت وجهًا سلبيًا لجشع التجار وظلم العصافير،
ووجهًا إيجابيًا مشرقًا ألحالم األستاذ المثقف.
وفي قصة (أم خالد والكناري) وهي الرابعة من مجموعة (عريشة
ُ
الياسمين) يشكل الكناري ُحلمًا لعماد؛ إذ يزور الطفل عماد وجدت ُه
َ
بيت جارتهم أم خالد ،وعندما يدخل فناء الدار ،يجده جنة وارفة
ُ ِّ
َ
الظالل؛ ويلفت َ
نظره قفص عصفور قد علق فوق السلم المؤدي إلى
غرفة فوق السطح ،وبعد أن يصعد مع جدته إلى الغرفة العلوية،
استأذن عماد بالخروج لقضاء حاجته ،وبعد إلحاح ُسمح له ،ولكن
صاحبة البيت أم خالد حذرته من االقتراب من القفص ،إال أنه وهو
الطفل المحب للطيور التي يحلم بمالعبتها واقتنائها ،ما إن خرج
إلى أرض ال��دار حتى وقف على طرف أصيص ليلمس القفص،
فوقع على األرض ووقع القفص بجانبه ،وشج رأسه وسال الدم منه...
وفي اليوم التالي جاءت أم خالد الحريصة على الكناري والقفص،
الذي كانت تضن به على أحبابها لعيادة عماد وتفقد أحواله ومعها
القفص والكناري هدية له ،وتحقق ُحلمه بعد عناء وتضحية.
ُْ
الحل ُم في القصة السابقة ،فإن األحالم في قصة
ولئن تحقق
(العصفورة والوزير) وهي الثالثة في المجموعة القصصية (يوم
لرجل واحد) لم تتحقق...
لقد بدت الطيور في القصص السابقة منفعلة إال في قصة
(الحمامة المطوقة) وقصة (الطائر األبيض) فكانت فاعلة ومؤثرة
في اآلخرين:
فالحمامة المطوقة معلمة وموجهة لألمير ،والطائر األبيض
ينقلب إلى شاب وسيم يتزوج األميرة فيما بعد!!.
روت قصة الحمامة المطوقة التي كتبت لألطفال حكاية ملك
عجوز ،أوصى ابنه إن هو مات أن يستفيد من الحمامة التي بنت
عشها في القصر ،وقال له :إنني ِسست الناس بالشفقة التي
تعلمتها من هذه الحمامة ،وأشار إلى دواتين من الحبر األزرق الذي
َ
يوقع به على العفو وزيادة األجور ،وما ينفع الناس ،واألحمر يوقع
فيه على أحكام النفي والسجن والمصادرة.
ودارت األيام وآل الحكم لالبن ،ونسي وصية أبيه ،وصار يظلم
في حكمه ،وذات مرة أراد أن يوقع الحكم على إعدام أكثر السجناء،

وإذا به يسمع جلبة ،وإذا الحمامة قد نقرت الزجاج وكسرته ومدت
رأسها منه ،وهي تضربه بجناحيها ،فأخرجت رقبتها ،فأسرع إليها
وضمد جراحها ،ونظر إلى النافذة ،فوجد ريشًا وقطرات من دم
الحمامة ،وكانت تلك القطرات زرقاء ال حمراء ،فجمع تلك القطرات
في دواة ،وغمس الريشة فيها وكتب عفوًا عن المحكوم عليه.
أما الطائر األبيض ،فهي الحكاية الشعبية األولى من مجموعته
(من الحكايات الشعبية) وفيها حكاية ابنة الملك الوحيدة مع
الطائر األبيض الذي كان يأخذ أشياءها عندما كانت تستحم ،وذات
مرة نزع ريشه فإذا هو فتى وسيم ،وراح يزورها بين الفينة واألخرى،
ويضع لها نقودًا تحت وسادتها ،فغضب الطائر وغادر ولم ْ
يعد،
فحزنت األميرة لفراقه حزنًا شديدًا ،ومضت جادة في البحث عنه،
فوجدته مريضًا يحتاج إلى الدواء ،وفي طريق عودتها شاهدت
حمامتين تقول إحداهما لألخرى :إن شفاء الفتى في لحمنا ودمنا،
فتأخذهما األميرة وتذبحهما ،وتضع منهما دواء أزال مرض الفتى،
وهكذا تضحي كل من الحمامتين بنفسها كي تشفي جروح الفتى،
وتجمع شمل المحبين.
إن القصص السابقة التي أوردن��ا ذكرها عرضت الطير في
القفص وعلى موائد األغنياء وفي قصور األمراء والطير في الحكايات
الشعبية.
إن الطيور في القصص السابقة كانت تشكل محورًا رئيسيًا
بنى عليه القاص قصصه ليوصل لنا أفكاره ،إال أنه لم يؤنسن
هذه الطيور ،ولم يدعها تتكلم كما هو شأن الطيور في القصص
القديمة.
ومما يضفي على القصص روعة أن القاص وصف لنا الطيور
ً
وصفًا جميال في أثناء سرده ،وشبه بها تشبيهات ،ورسم لنا منها
لوحات ،وأظهرها جزءًا من الطبيعة الساحرة التي يعيش بها
اإلنسان ويتناغم معها.
إن التركيز على ُ
الحلم في قصص الطيور ،عند الدكتور األديب
أحمد زياد محبك يدل على أنها تشكل هاجسه الذي يسعى إلى
تحقيقه ،ولو أننا استعرضنا قصصه األخرى لوجدنا لألحالم الوردية
والسعي إليها وتحقيقها الحظ األوفى.
لقد حلقت القصص السابقة على أجنحة الطيور ،لتقدم العبرة
والفكرة والصورة ضمن شكل فني متطور ولغة سهلة مأنوسة
ومعبرة ورشيقة.
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حوار مع األديب القاص والكاتب لألطفال نزار نجار

الكتابة هي الملجأ ......هي الخالص
�سالم مراد
األستاذ نزار نجار أديب وقاص ،أحب القصة
من أيام طفولته إلى اآلن ،استمع إلى قصص والده
وأهله .أحب القصة ،وتكون لديه خيال قصصي
واسع وزاد حمله معه في عقله وقلبه ،لينتفع به حين
بدأ مرحلة الكتابة .فكان بمثابة العلم في الصغر
الشبيه بالنقش على الحجر .يكبر اإلنسان وتكبر
معه هواياته إذا اهتم بها ونماها؛ وهذا ما فعله
األستاذ نزار نجار ،بعد أن وجد البيئة االجتماعية
المؤاتية التي كانت خير معين له.
صقل األس��ت��اذ ن��زار نجار موهبته من خالل
المثابرة والدراسة ومتابعة القراءة ،وط��ور لغته
بالدراسة والعمل.
أنجز األستاذ ن��زار نجار الكثير ،وحصل على
العديد من الجوائز ومازالت آماله وأحالمه كثيرة
وكبيرة فهو المسكون بالخيال منذ نعومة أظفاره.
هذا الخيال ظل معه كظله الذي ال يفارقه.
● متى بدأ األستاذ نزار نجار الكتابة وما أول
عمل أدبي أنجزه؟
**ك��ان وال��دي صانع أحذية ،وفي كل مساء
أنتظر عودته من الدكان ،أنتظر حكاياته ،والنوم
يداعب أجفاني ،كان في جعبته دائمًا حكايات
مدهشة ،وكذلك أمي وعمتي ،وكنت مشدودًا
إلى هذا العالم المدهش ،عالم الحكاية والقصة،
لذا علق قلبي بها ،فأحببت القصة ،أحسست أنها
قريبة مني ،منذ صغري وأنا أحتفي بها ،أحتفي
بهذا الفن الجميل الذي جذبني إلى أحضانه!..
هذا أنا في الماضي والحاضر واآلتي ،أرهف
السمع ،أصغي إلى وجيب القلب ،أسدد النظر في
زوايا التاريخ القريب والبعيد ،أقرأ وأكتب ،وأشعر
أن ال خالص لي إال بالكتابة ،وال ملجأ لي إال إلى
القصة!..
كتبت قصصًا من التراث العربي( ،قصص
البطولة للناشئين واألط��ف��ال) وكتبت (قصص
الفاتحين) غصت في كتب التاريخ ،بحثت عن
أبطال ما سمع بهم أح��د ،كانوا نقاطًا مضيئة،
رسمتها فوق الورق ،كان ذلك أوائل السبعينيات
من القرن الفائت ،قدمت سلسلتين من القصص،
عشرة أجزاء ثم عشرة أجزاء أخرى ،ثم كتبت قصتين
طويلتين اقتباسًا عن الفرنسية (الحيوانات
الموسيقية وأحالم الذئب) كانت البداية تقريبًا
عام اثنين وسبعين وتسعمائة وألف (،)1972
وهذه أولى أعمالي األدبية!..
● لماذا كتب األستاذ نزار نجار لألطفال؟
**األطفال أثمن ما نملك من حطام الحياة،
األطفال هم الحلقة الثمينة التي تتمم سلسلة
اآلباء واألجداد ،وأنا أحب األطفال ،وألنني أحبهم،
كتبت لهم .ف��ي س��ن��وات طفولتي كانت أمي
وعمتي تتباريان في رواية األحاديث ،أجواء ندية
مفعمة باألشياء التي تسر الخاطر ،طفولتي حافلة
بالمشاهد ،تتراقص الحكايات ،تتراكض القصص،
تتراكض الكلمات ،خيول أصيلة في ميدان سباق.
طفولتي مدهشة ،وعالمي مطرز باأللوان ،وها هي
ذي حارة النحاسين تلوح بكفيها ،تفتح ذراعيها،
تهتف بأسمائنا ،هذه حارتي البيضاء تسفح
أمامي الحروف كالمدى ،تنداح ال��رؤى غامضة
مبهمة ،أستحضر عالم الطفولة ،عالم البراءة
والعذوبة ،أكتب قصصًا وحكايات لألطفال ،أعرف
أن األطفال يريدون دائمًا القصة ،يريدون القصة

األطفال ورعايتهم وتأهيلهم إلى غد أفضل!
التي تفتح أمامهم أب��واب المغامرة واالنطالق في الفراغ لن يفيد في شيء...
إن (مصر) الشقيقة على سبيل المثال قد
أدباء األطفال في سورية ليسوا استثنائيين،
في الحياة ،روح الطفولة ما تزال تتدفق في ،روح
المسؤولية ،واإلحساس المرهف ،والكتابة لألطفال لكنهم يريدون أن يقولوا شيئًا ،يريدون أن يرسموا قطعت شوطًا أبعد وكذلك بعض دول الخليج
ليست لعبة ،الكتابة لألطفال ليست تسلية ،ليست االبتسامة على الشفاه ،يريدون أن يثيروا في العربي ،ويبدو أن استراتيجية تربية الطفل في
ً
تجارة وال شطارة ،إنها فن ،فن ومسؤولية ،إنني القلوب الصغيرة حب الناس واألشياء الجميلة ،الوطن العربي وتنمية ثقافته ستأخذ مجاال أرحب
أحاكم ضميري قبل أن أخط كلمة ،الكتابة لألطفال أن يتذوقوا الكلمة ،أن يربوا فيهم الحب والخير في المستقبل القريب..
صعبة ،ولكنها ممتعة ،ولذلك اخترت طريقي والعدالة والحرية والسالم..
● ما الخصوصية التي يتمتع بها أدب األطفال
اجتماعات كثيرة هنا وهناك من أجل الطفولة،
وتوجهت في الكتابة إليهم!..
ومن أجل أدب وثقافة لألطفال معاصرة ،ومع هذا وعالم الكتابة لألطفال؟
**القول الصحيح الذي أذكره هنا:
● كيف يقرأ األستاذ ن��زار نجار خارطة أدب وذاك حتى اآلن -بعد كل التوصيات والندوات -لم
كتاب األطفال يمكن أن يغيروا ذوق العالم ،بل
يدخل أدب األطفال صلب الخطط الثقافية ،وال في
األطفال في سورية والعالم؟
**ف��ي س��وري��ة ،ل��م نعد نستطيع أن تقول إطار التنمية الشاملة؛ بل إنه ال يتعدى (الهامش) يمكن أن يغيروا العالم نفسه!
الطموح في أدب األطفال عند كل كاتب مبدع
إن أدب األطفال أدب حديث العهد؛ بل صارت من هذه التوجيهات مجتمعة..
ً
ً
ً
بعد كل ندوة هناك توصيات ،بعد كل حلقة هو أن يقدم عمال راقيًا ،عمال جميال ،يبهج الحياة
له مساحات تتسع يومًا بعد ي��وم ،والمبدعون
في هذا المجال يتناولون مختلف االهتمامات ،بحث هناك اقتراحات ،بعد كل اجتماع هناك ورقة القاحلة أو يؤسس لمشهد ثقافي متنوع ،الطموح
مختلف الموضوعات ،مع مراعاة قدرة األطفال على عمل وطموحات ،ولكن ذلك ال يخرج من صفحات والخصوصية هي أن نزرع النصوص اإلبداعية ،أن
نعلي من قامة القصة الموجهة لألطفال ،أن ننهض
الملفات وال يتجاوز األوراق والمراسالت!!
استيعابها..
أما في العالم العربي فالتواصل محدود ،وما بالمقطوعة الشعرية ذات اإلي��ق��اع الموسيقي
ال شك أن هناك أدعياء في هذا المجال ،هناك
مستسهلون لهذا األدب ،واهمون ومتسللون ،يصلنا ال يعطي الصورة المتكاملة التي تفضي إلى ال��م��أن��وس المحبب ل�لأط��ف��ال ،أن نقيم مسرحًا
ولكنهم في النهاية لن يصلوا إلى شيء ،واالدعاء جهود اآلخرين (الرسمية واألهلية) في مجال ثقافة للطفولة ،وفنونًا قريبة من عالمهم ومملكتهم ،أن
يكون هناك عمل متواصل له منهج وأسلوب تربوي
مغاير ومميز ،بعيدًا عن النمطية واالتباعية ،بعيدًا
عن الوعظ ،بعيدًا عن المباشرة والتلقين ،قريبًا من
معايشة األطفال ،قريبًا من توقهم وأحالمهم ،مع
ممارسة التحسس لعوالمهم وأخيلتهم.
خصوصية أدب األطفال أنه بحاجة إلى مبدعين
-7قال القطار الصغير -كتاب
ولد في حماة ،عام .1949
حقيقيين ال أدعياء ومقلدين ،وهذه الخصوصية
إج����ازة ف��ي ال��ل��غ��ة العربية أس��ام��ة -وزارة الثقافة -دمشق
في عالم الكتابة لألطفال ليست سهلة ،هي بحاجة
.1981
وآدابها -جامعة دمشق.
إلى خبرة ومران ..ال استسهال فيها وال ارتجال ،ال
-8ح��ك��اي��ات إي���اد -قصص
دب��ل��وم ال���دراس���ات العليا-
لألطفال -اتحاد الكتاب العرب-
جامعة دمشق.
لهوجة وال سرعة ،بل تأن وروية ،فهم عميق لعلم
ّ
وتفرغ دمشق .1981
عمل ف��ي التدريس
نفس الطفل والتربية ،فهم للمراحل العمرية ،أدب
-9ال��س��ن��ون��و ط����ارت -قصة
للعمل الصحفي واإلبداع األدبي.
األطفال مدرسة تهذب وتعلم وتنهض وتحلق،
وزارة
أس��ام��ة-
كتاب
لألطفال-
في
مقرر جمعية أدب األطفال
وكاتب األطفال له حس مرهف ،واندفاعة فطرية،
1983
دمشق
الثقافة-
اتحاد الكتاب العرب.
كاتب األطفال له خيال خصب ،ومحلق وناهض،
قصة
السماء-
من
-10صيحة
الصحفيين
ع��ض��و ات��ح��اد
له امتياز وخصوصية فريدة ،ألنه يخاطب األطفال
طويلة للناشئين -دار المعرفة-
العرب.
الذين هم بحاجة إلى الحماية من المآسي والكوارث
.1983
دمشق
مصورة
مجلة
حماة
في
أصدر
-20حكايات أحمد -قصص
وال��ح��واج��ز والصعوبات ،بحاجة إل��ى رس��م عالم
-11طفلة اسمها رزان -كتاب
لألطفال والناشئة بعنوان “تعال
لألطفال -اتحاد الكتاب العرب-
ينهض بهم إلى ينابيع المعرفة المعاصرة والعلوم
أس��ام��ة -وزارة الثقافة -دمشق
نقرأ”.
دمشق 1993
الحديثة!..
وأمينًا لسر فرع اتحاد الكتاب .1986

نزار نجار

العرب بحماة.
ت��رج��م��ت ب��ع��ض قصصه
الموجهة لألطفال إلى الروسية
واأللمانية واأللبانية والفارسية.
مؤلفاته:
-1ق�����ص�����ص ال���ب���ط���ول���ة
للناشئين(عشرة أج����زاء) -دار
المعرفة -دمشق .1975
-2قصص السيرة المصورة
للناشئين -دار المعرفة -دمشق
.1976
-3أحالم الذئب -دار المعرفة-
دمشق .1976
-4ال��ح��ي��وان��ات الموسيقية،
ق��ص��ة ّ
ّ
م���ص���ورة ل�لأط��ف��ال -دار
المعرفة -دمشق .1977
-5ل��م��اذا حزنت العصافير-
قصص لألطفال -اتحاد الكتاب
العرب -دمشق .1978
-6ق����ص����ص ال��ف��ات��ح��ي��ن
للناشئين -دار المعرفة -دمشق
.1979

-12ف��ارس القلعة الصغير-
وزارة الثقافة -دمشق .1986
-13بيتنا الصغير -قصص
لألطفال -اتحاد الكتاب العرب
.1988
-14وج����ه ال��ق��م��ر -قصص-
اتحاد الكتاب العرب .1987
-15الخنساء -شاعرة الرثاء
والوفاء -عن دار النشر للجامعين-
حمص .1978
-16أدب ال��ن��اش��ئ��ة -وزارة
التربية -باالشتراك مع األستاذين
عبد ال��رزاق األصفر وسمر روحي
الفيصل.1989 -
-17ع������ذرًا أي��ه��ا ال���س���ادة-
قصص -دمشق .1992
-18في أدب الطفل -دراسة-
دم��ش��ق  -1995ات��ح��اد الكتاب
العرب.
-19س��ع��ي��د ال��ع��اص -قصة
طويلة للناشئة -كتاب أسامة-
وزارة الثقافة 1992

-21ف��ي محل األلعاب -قصة
طويلة -الجمعية الكويتية ّ
لتقدم
الطفولة العربية-الكويت1996 -
-22ف��رس��ان البحر -قصص
للناشئة -اتحاد الكتاب العرب-
دمشق1996 -
-23ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ،تمثيلية-
ق��ص��ص ل�لأط��ف��ال-ال��ج��م��ع��ي��ة
ّ
ل��ت��ق��دم الطفولة
الكيويتية
العربية-الكويت1996-
-24ش���ك���رًا ي��ا أم���يّ -
قصة
لألطفال -دار الحدائق -بيروت-
1997
-25في دارنا ثعلب -قصص
لألطفال -اتحاد الكتاب العرب-
دمشق1998-
-26صورة المشتاق -قصص-
اتحاد الكتاب ال��ع��رب -دمشق-
1998
-27في أدب األطفال -اتحاد
الكتاب العرب -دمشق1994 -

● ب��رأي األستاذ ن��زار نجار ما المشترك في
الكتابة لألطفال بيننا وبين اآلخرين؟
**مرة سألوا الكاتب الفرنسي فرانسوا مورياك
في مقابلة تلفزيونية:
ً
 ماذا كنت تبحث في الكتاب عندما كنت طفال؟فأجاب:
 كنت أبحث عن بطل يعلمني الحياة!في كل قصة لألطفال تمثل لديهم موقفًا
أو تصورًا أو التماسًا لعالم جديد ،ورؤى وأحالمًا
متجددة..
ك��ل قصة لألطفال ترافقهم تظل حاضرة
في أذهانهم ،تصحبهم مدة طويلة أو قصيرة
بحسب براعة أبطالها ورشاقة حركاتهم وسحر
أفعالهم ،لذلك ترى األطفال يرددون دائمًا ما عمله
أهم شخص في القصة ،يتعلقون به ،ويتابعون
مغامراته ،وبخاصة عندما يكون هذا الشخص قريبًا
منهم ،يفهمهم ويفهمونه!!
هناك أمور مشتركة بيننا واآلخرين في الكتابة
البقية ......................ص23
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«وقع الحافر على الحافر»..
بين درويش وزين الدين
فريد حامت ال�شحف

حين َ
كان
عربيان قديمان يتناوالن
شاعران
ِ
ِ
غرضًا شعريًا واح��دًا ،أو ينظمان في موضوعين
معنى أصابه ّ
ً
ُ
األول،
فيصيب ثانيهما
متقاربين
كانت العرب تقول« :هذا من قبيل وقع ِ الحافر على
ُّ
النقدي صالحًا إلى
الحافر» ،فهل مازال هذا الحكم
ّ
يومنا هذا؟! سيرفض بعضنا ذلك مسوغًا رفضه
بأن العالم اليوم قرية صغيرة والشاعر الحقيقي
موهبة عالية وثقافة واسعة ،ما يجعله
صاحب
ٍ
ق��ادرًا على معرفة معظم شعراء العالم ،وق��راء ِة
كثير مما أنجزوه عبر شبكة االنترنت وغيرها،
وبالتالي فما ُعدنا نقبل منه أن ّ
يقدم لنا ما أنتجه
ُ ّ
شعراء آخرون سبقوه .وسيقبل نق ٌاد ومبدعون هذا
الرأيّ ,
ُ
يعيد اإلنسان
ألن أفكار البشر تتكرر ,وقد
إنتاجها من جديد ,والموضوعات األساسية في
ُ
ُ
ّ
الشعورية
تكون نفسها ,والحاالت
تكاد
األدب
ّ
اإلنسانية ,التي يعيشها المرء هي ذاتها قديمًا
وحديثًا مع بعض التنويعات ُ
الئمة للعصر,
الم
ِ
ومن هذه الحاالت – على سبيل المثال ال الحصر
–ما قد ينتاب الشاعر من أحاسيس ومشاعر عندما
ً
ّ
فتتأخر ،وقد ال تأتي ..أال ّ
ُ
امرأة ّ
تتكرر
يحبها
ينتظر
ّ
هذه الحالة مع البشر ماليين المرات؟!
بلى .وه��ذا ما تؤكده قصيدتان تعالجان
الموضوع نفسه ،عنوان األولى «انتظار» للشاعر
ثائر زين الدين ،مكتوبة عام  1991في مدينة
خاركوف في أوكرانيا ,وصادرة عن وزارة الثقافة
ْ
يجئ ُ
السورية ضمن مجموعة ّ
ّ
بعد المساء»
«لما
عام  ،1996والثانية عنوانها «في االنتظار» للشاعر
محمود دروي��ش مكتوبة على األرج��ح بين عامي
 2003و ،2004وصادرة ضمن مجموعة «ال تعتذر
ّ
عما فعلت» عن دار الريس في كانون الثاني
ُّ
ّ
 ،2004أي إن بين القصيدتين من الزمن ما اليقل
عن عشر سنوات.
ّ
ً
ولنفترض جدال أن محمود درويش لم يطلع
على قصيدة ثائر زين الدين ،ولم يقرأ الكثير
ّ
السورية وهو القارئ
من مطبوعات وزارة الثقافة
النهم ،والمثقف الموسوعي ,ولنفترض أنّ
َ
األمر كما ّ
عبر درويش نفسه في تصدير ديوانه
ُ
المذكور مجرد« :توارد خواطر ,أم توارد مصائر»
َ
ُ
ساق قول أبي ّ
الديار
أنت  /وال
حين
أنت ِ
تمام« :ال ِ
ُ
ديار» وبعده قول لوركا« :واآلن،ال أنا أنا  /وال البيت
بيتي» 1لنفترض كل ذل��ك؛ لكن أرج��و أن نقرأ
ّ
القصيدتين على التتالي ّ
نتحدث عنهما:
ثم
يقول زين الدين:
ستجيء
ربما كانت تطير اآلن نحو البيت أنسام عبير.
ّ
أخرها بعد انتهاء الدرس ْ
طالب
ربما
أو زميلة ْ.
ستجيء
ربما استوقفها في الدرب من يعرفها،
ْ
الزهور.
ربما مرت على «كشك»
ستجيء
ُ
ُ
ٌ
عصفور نشيدًا،
تفتح الباب كما يبدأ
ُ
َ
تسأل األشياء في الغرفة عن أحوالها،
ترتمي كالطفل ما بين َّ
يدي.
ِ
ستجيء
والذي ّ
كون عينيها من الغابات،

ْ
المنثور،
خديها من
والذي صورها أجمل من ضحكتها،
الكرم،
والعصافير ،وتين
ِ
ِ
اليوم،
نهار
لن أغضبها بعد ِ
ِْ
لن أزجر غزالن أمانيه الغريبة.
ستجيء
ُ
تخلف قبل اليوم موعدْ.
لم تكن
ِ
ُ
تمتد
ال��خ��رق��اء
للحظة
ل��م تكن تتركني
ِ
ِ
ْ
عصور2».
ويقول محمود درويش:
ٌ
«في االنتظار ،يصيبني هوس برصد
ْ
نسيت حقيبتها
االحتماالت الكثيرةّ :ربما
الصغيرة في القطار ،فضاع عنواني
ّ
شهيتها
وضاع الهاتف المحمول ،فانقطعت
َ
نصيب له من المطر الخفيف /
وقالت :ال
ّ
رحلة
بأمر
انشغلت
وربما
طارئ أو ٍ
نحو الجنوب لكي ٍتزور ٍالشمس ،واتصلتْ
ولكن لم تجدني في الصباح ،فقد
ُ
خرجت ألشتري غاردينيا لمسائنا وزجاجتين
النبيذ /وربما اختلفت مع الزوج القديم على
من
ِ
ْ ّ
شؤون الذكريات ،فأقسمت أال ترى
ً
رجال ّ
يهددها بصنع الذكريات/
ّ
وربما اصطدمت بتاكسي في الطريق
ّ
ّ
إلي ،فانطفأت كواكب في مجرتها.
ُ
تعالج بالمهدئ والنعاس/
وما زالت
وربما نظرت إلى المرآة قبل خروجها
ّ
وتحسست أجاصتين كبيرتين
من نفسها،
ّ
ّ
تموجان حريرها ،فتنهدت وترددت:
ُّ
ٌ
هل يستحق أنوثتي أحد سواي/
ً
عبرت،مصادفةٍّ ،
بحب
وربما
سابق لم تشف منه ،فرافقته إلى
ٍ
العشاء /
ِ
ّ
وربما ماتت ،فإن الموت يعشق فجأة ،مثلي،
ُّ
وإن الموت ،مثلي ،ال يحب االنتظار « 3
ّ
متأنية سنالحظ سيطرة جو
بعد ق���راءة
االن��ت��ظ��ار على القصيدتين ،وت��ش��اب��ه بعض
ّ
والسيما ت��ك��رار كلمة ّ
«رب��م��ا» عند
ال��م��ف��ردات،
الشاعرين ،حين يستعرض كل منهما االحتماالت
التي سببت تأخر المرأة في الحضور ،وه��ذا ما
سيفضي إلى تماثل بعض األسباب أو تقاربها،
وكل ذلك سيجعل فكرة واحدة تتملكنا :لقد قرأ
درويش قصيدة الشاعر الشاب – يومذاك – ثائر
زين الدين ،وأسهمت القصيدة المذكورة بطريقة
واضحة في إنتاج ّ
نصه الجديد الجميل ...وهل
هي ّ
المرة األولى بالنسبة لدرويش؟؟ ألم تسهم
قصيدة الشاعر الفلسطيني الرائع معين بسيسو
التي يردد فيها الزمة تقول« :يطير الحجل ..يحط
الحجل» في والدة نص من أجمل ما كتبه درويش»
يطير الحمام ..يحط الحمام»؟!.
ّ
ألم تسهم قصيدة ناجي علوش :محاورة مع
أبي ّ
الطيب» المكتوبة عام  1979والمنشورة عام
 1980في والدة قصيدة درويش «رحلة المتنبي
إلى مصر» ،المنشورة في «حصار لمدائح البحر»
والمطبوعة أول مرة في تونس عام 1984؟ لنقرأ
ّ
على سبيل المثال هذا المقطع من قصيدة علوش
المذكورة وسيحيلكم مباشرة إلى قصيدة درويش:

ثائر زين الدين

« للنيل عادته
ّ ْ
وقلبي ال ّ
الموسمية
تغيره الرياح
فإذا تخاذل متعبون على الطريق
ّ
وخلفوك بغير ْ
زاد
فاصبر قليال ّإن سربك سوف
ّ ْ
يأتي من مضارب ال تغادرها الحمية
ّإن الصراع هو الصراع
ّ
وإن أصارع لو عصت قدم ،ولو كلت ذراع..
والنيل ال ينسى ،وال يلهيه عن عطشي الضياع
للنيل عادته
ونيلي ال يشت وال يراع
ّ
وال يكف عن المسيل»4
تكفي تلك الالزمة التي أخذها درويش عن
ّ
علوش وكانت مفتاح القصيدة« :للنيل عادات/
ّ
ّ
وإني راحل ،»...ولن ننقب أكثر في وجوه االستفادة
من ه��ذه القصيدة ودوره���ا في والدة قصيدة
ّ
البد أن ّ
درويش ..التي ّ
نسجل -وللحق! -أنها فاقت
ً
زميلتها جماال واتقانًا.
ّ
ثم فلنعد إلى مجموعة «ال تعتذر ّ
عما فعلت»،
ّ
ولنقرأ قصيدة« :ف��ي بيت أم���ي» ،حيث يقف
درويش أمام صورته القديمة التي ترنو إليه وال
تكف عن السؤال:
« أأنت ،يا ضيفي ،أنا؟
هل كنت في العشرين من عمري
بال نظارة ّ
طبية،وبال حقائب؟
كان ثقب في جدار السور يكفي
ّ
كي تعلمك النجوم هواية التحديق
ّ
األبدي...
في
أتذكر حافر الفرس الحرون على جبينك
أم مسحت الجرح بالمكياج كي تبدو
وسيم الشكل في الكاميرا؟».5
لنقرأ بعد ذلك قصيدة أمل دنقل «الورقة
األخيرة – الجنوبي» من مجموعته «أوراق الغرفة
الثامنة» المكتوبة عام  /1983فبراير ،وهي آخر
قصيدة كتبها الشاعر قبل وفاته ،وسنالحظ
اإلف��ادة الذكية – إن لم نقل س��وى ذل��ك – من
أج��واء قصيدة دنقل ومشاهدها .حيث ينظر
ّ
الشاعر أيضًا إلى صورته القديمة المعلقة على
الجدار ويتذكر «ركلة الفرس» التي شجت جبهته

محمود درويش

ّ
«وعلمت القلب أن يحترس» .وتأتي المقارنة هنا
لصالح أمل دنقل:
ً
« هل أنا كنت طفال...
ً
أم ّأن الذي كان طفال سواي؟
هذه الصور العائلية..
ّ
كان أبي جالسًا ،وأنا واقف..تتدلى يداي!
رفسة من ْ
فرس
ّ
ّ
تركت في جبيني شجًا ،وعلمت القلب أن
يحترس
ً
أتذكر..مات أبي نازفا.6»...
وك��ي ال نذهب أبعد من ذل��ك ،فلنعد إلى
النصين موضوع الدراسة أو المقارنة ،وسيلفت
انتباهنا الكثير من التباين والتنوع في معاني
ّ
المعنية،
القصيدتين وفي تصويرهما للمرأة
ْ
ولشكل عالقة الشاعر بها :فبينما ب��دت ام��رأة
دروي��ش ام��رأة عابرة ،لم يلتقها من قبل ،وهو
ينتظر زيارتها أول مرة بعد أن لقيها في مكان ما
ّ
فقدم لها عنوانه ورقم هاتفه المحمول ،ها هي
ذي تنسى حقيبتها في القطار وفيها العنوان
والهاتف ،وبالتالي فما عادت ق��ادرة – حتى لو
ً
أرادت – على أن تصل إليه ،إذا بينما تبدو امرأة
درويش على هذه الصورة ،تبدو امرأة زين الدين
امرأة محبوبة ،تأتي لزيارة حبيبها وقد أصبحت
ّ
حميمية حتى
 من ج ّ��راء العشرة – على عالقةمع موجودات غرفته وأثاثها ،وحين ننتبه إلى
ً
استخدامه مفردة «غرفة» وليس «بيتًا أو منزال»
ندرك أن المرأة تزور شابًا فقيرًا لديه غرفة ما في
ّ
بناء عام ،أو تزور طالبًا في مبنى ما ،ولعلها تحمل
ّ
مفتاح الباب ،ألنها كعادتها – كما تقول القصيدة
– ستفتح الباب «كما يبدأ عصفور نشيدًا» وترتمي
كالطفل بين يدي الشاعر.
امرأة درويش ذات زوج سابق ،ولديها قصص
ّ
عشق سابقة ،ولعل أح��د عشاقها قد ب��رز لها
مصادفة فمضت معه ناسية موعدها؟! وهي أيضًا
ّ
يضن بجماله حتى على الرجل
من النوع الذي قد
المرغوب فيحتفظ به لنفسه ...« :هل يستحق
أنوثتي رجل سواي!».
البقية ......................ص22

12

 2012 /12/8م 25 -محرم1433هـ
السنة السادسة والعشرون

العدد «»1322

في ذكرى «وعد بلفور»
مناهضة الشعراء واألدباء الفلسطينيون والعرب للوعد المشؤوم وتنبؤهم بنكبة فلسطين

كتب قصيدة عن النكبة عام !!1933
شاعر مصري َ
�أو�س داوود يعقوب
يعد األدب الفلسطيني ،شعرًا كان أم نثرًا،
ّ
ُ
الهم الفلسطيني والعاكس
الم َع ّبر الرئيس عن
للقضية الفلسطينية وال��ص��راع الفلسطيني
الصهيوني االستعماري .ولقد استشرف هذا
األدب النكبة وحذر من ويالتها قبل سنوات من
وقوعها ،ورصد خيوط المؤامرة التي تحاك ضد
الشعب الفلسطيني ،منذ ص��دور «وع��د بلفور»
المشؤوم ،وف��رض «االن��ت��داب البريطاني» على
فلسطين ،والدعم البريطاني لليهود في التمهيد
إلقامة كيانهم الصهيوني االستيطاني اإلحاللي.
والدارس لهذا األدب منذ عشرينيات القرن
الماضي ،يرصد أن ع��ددًا من الشعراء واألدب��اء
الفلسطينيين والعرب قد تنبئوا ـ قبل النكبة
بسنوات طويلة ـ بما آل إليه أمر فلسطين ،وقد
تنوعت تنبؤاتهم تلك بتنوع الفنون األدبية من
قصيدة وقصة ورواية ومسرحية ومقال.
في الشعر أص��در اللبناني ودي��ع البستاني
(1888م – 1954م) ديوانه «الفلسطينيات» سنة
1946م ،وكتب بولس سالمة (1902م – 1979م)
ملحمته «فلسطين وأخواتها» سنة1948م.
أما ما هو أكثر غرابة ،فهو ما أشار إليه الشاعر
والباحث الفلسطيني سمير عطية في مقال له،
من أنه في الثالث عشر من شهر تشرين الثاني/
نوفمبر عام 1933م ،أي قبل حدوث نكبة فلسطين
ْ
ن��ش��رت صحيفة «ال��ب�لاغ
بخمسة عشر ع��ام��ًا،
المصرية» قصيدة طويلة للشاعر المصري أحمد
ّ
محرم (1945 – 1877م ) بعنوان «نكبة فلسطين»،
وتكاد تكون القصيدة الشعرية األولى التي حملت
هذا المصطلح ،وهي تتألف من ثمانين بيتًا،
ّ
وتبكي وجع فلسطين ،وتستحث همم العرب على
نصرتها .يومئذ لم تنشر الجريدة هذه القصيدة
من دون أن تتوقف عندها ،بل كتبت مقدمة لها،
إيمانًا منها ّ
بتميز النص وصاحبه في هذا المجال
ٌ
ٌ
ّ
الحي في
فقالت« :صيحة عالية يرسلها الشعر
ً
ممالك الشرق وشعوبه ،رحمة بفلسطين الجريحة،
ً
وعظة لها ولغيرها من هذه األقطار الوالهة،
َّ
والممالك الحزينة ،تلقاها البالغ من ناظمها
األستاذ أحمد محرم شاعر الوطنية المصرية،
والجامعة الشرقية ،فنحن نذيعها كعنصر قوي
من عناصر األدب والتاريخ والسياسية».
يقول الشاعر في مطلع القصيدة:
ِّ
الحق ومن حول َ
الح َر ْم
في حمى
ِ
ُ
ٌ
َ
َ
أ َّمة تؤذى وشعب ُي ْهتض ْم
َ
َّ
ُ
وضج ْت مكة
القدس
فزع
وبكت يثرب من فرط ْ
األلم
ُّ
الظ ْل ُم ّ
خليًا ناعمًا
ومضى
يسحب البردين من نار ودمْ
وإذا كان الشاعر قد جعل في عنوان قصيدته
نكبة فلسطين ،فإنه قد ذكر مصطلح «النكبة»
ّ
مرتين ،األولى في البيت العشرين ،يقول:

ـ طبعة1987 :م) ،إلى أننا ال نجد هذا المصطلح إال
«بعد المأساة» عام 1948م ،لنرى بعد ذلك قصيدة
للشاعر محيي الدين الحاج عيسى الصفدي
(1897م 1974 -م) بعنوان «النكبة الكبرى»،
ومطلعها:
ٌ
ُ
طرف َّ
التسهيد
أضر بجفنه
ً
ُ
وتبيد
َو َحشًا تعاني قرحة
ٌ
ُ
ُج ٌ
رح يسيل ولوعة ال تنطفى
مر الزمان جديدُ
َّ
وجو ًى على ّ
ُ ُ
قيل ،األساة فأين منهم بلسم
ُ
ُ
الموعود؟
يشفي وأين المنقذ

مهدي الجواهري
والثانية في البيت الثاني ِّ
والستين ،يقول:
َ
َ َّ
فكأنا منهما في ُملتقى		 
ُ
َ َ
َ َ
نكبة تطغى ،وأخرى ت ْست ِج ْم
		
ٍ
والملفت للنظر أن الشاعر أحمد محرم وضع
مصطلح «النكبة» في وقت لم يكن موجودًا فيه
هذا المصطلح؛ حيث لم يشر الدكتور عبد الرحمن
ياغي في كتابه (حياة األدب الفلسطيني الحديث
ّ
«من أول النهضة وحتى النكبة» ،منشورات دار
اآلفاق الجديدة ،بيروت ـ 1981م) ،إلى أي قصيدة
تذكر مصطلح «النكبة» في عناوينها أو مفرداتها،
إذ ل��م تكن ه��ذه المفردة ق��د دخلت بعد في
قاموس القضية الفلسطينية وأحداثها ،وذلك
رغم وج��ود أكثر من شاعر فلسطيني في تلك
الفترة ،تناولوا في قصائدهم قضية فلسطين،
وعاشوها بتفاصيلها مثل إبراهيم طوقان ،وخليل

وديع البستاني
السكاكيني ،وإبراهيم الدباغ ،وعبد الرحيم محمود،
وعبد الكريم الكرمي (أبو سلمى) وغيرهم ...وهو ما
يعطي داللة على أن الشاعر أحمد محرم سبق في
هذا المصطلح عمالقة الشعر في زمانه ،وكانت
لديه رؤية استشرافية في توليد هذا المصطلح
من جديد..
وعليه يمكن القول بثقة إن الشاعر المصري
أحمد محرم هو أول من كتب في الشعر العربي
قصيدة بمصطلح النكبة قبل وقوعها بخمسة
عشر عامًا.
ّ
ومن المفارقات أيضًا «أن محرم توفي قبل
نكبة فلسطين بثالث سنوات؛ أي قبل أن يشيع
المصطلح بعد ذلك ،مما يؤكد ّأن شاعرنا أول من
كتب في هذا المصطلح تحديدًا».
ويشير الدكتور كامل السوافيري في هذا
السياق ،في كتابه (األدب العربي المعاصر في
فلسطين1860( ،م 1960 -م) ،الناشر غير مذكور،

ً
ُ
فلسطين اصطليها نكبة
يا

	 
		

َ ْ ٌ ُ
ضطر ْم
هاجها
للقوم عهد م ِ
ِ

إبراهيم طوقان

أحمد محرم

مناهضة ونبوءة الشعراء ..
َّ
سجل الشاعر إبراهيم طوقان (1905م -
ّ
1941م) ـ الذي أجمع الدارسون على أنه شاعر
فلسطين ّ
األول ،ووصفته أخته الشاعرة فدوى
َ
ّ
َ
طوقان بأنه «شاعر الوطن» ـ آالم فلسطين وآمالها
خالل فترة االحتالل البريطاني ،كما لم ُي َس ّجله
ّ
فلسطيني م��ن قبل .فها ه��و يخاطب
شاعر
ّ
وعلية قومه ويناشدهم أال يزيدوا البلوى
الحكام ِ
على فلسطين وأهلها؛ فقد يكفيها االنتداب
البريطاني الذي أرهق البالد وأهلها ،حتى أذاب
األفئدة من الحزن عليهم .وسبب هذه البلوى هو
ّأن ِعلية القوم مشغولون عن وطنهم ودينهم
المناصب ،بينما األعداء يفعلون ما يريدون:
بطلب
َ
َ
البالد يكفي ِ
يا سراة ِ
الب َالدا َ ُ َ َ
لوب واألكبادا
ما أذاب الق
داب َأ ُّ
حد ِمن شفر ِة َ
ِا ِنت ٌ
يف
الس ِ
َ
َ
َ
وأورى ِمن المنايا ِزنادا
َ ّ َ
ماذا
ل
ف
َو َع ُد َبلفور دكها
ِ
َ َ
َ
َ
َ
تجعلون األنقاض ِمنها رمادا
ومنذ مطلع عشرينيات القرن الماضي كان
ّ
للشعر ُ
التصدي ُ
ّ
والمواجهة
التاريخي في
دوره
والتحريض ودفع الجماهير إلى النضال والثورة.
فهذا هو الشاعر اللبناني وديع البستاني ـ الذي
يعد رائ��د الشعر الفلسطيني في عهد الحكم
ّ
الفلسطينية
البريطاني ،والذي اتصل بالقضية
منذ شهر تشرين الثاني 1917م .وهو الشهر
الذي في ثانيه صدر تصريح اللورد البريطاني آرثر
بلفور واعدًاً اليهود بالوطن القومي في فلسطين.
ّ
يعد أول وأكبر موظف مدني في
والبستاني
حكومة فلسطين أيام الحكم البريطاني ،وانتهت
خدماته بعد صراع طويل في مقاومة الصهيونية
ـ وقد كان يرقب األح��داث السياسية عن كثب،
فقال في الجمعية اليهودية:
تريدونها جدًا وجدًا أقولها
من اليوم سرًا إن أردتم أو جهرا
فتحنا لكم صدرًا مددنا لكم يدًا
وإني ألخشى أن تديروا لنا ظهرا
أرى هوة تزداد عمقًا سحيقة
على عدوة أنتم ونحن على األخرى
ِّ
وذكرهم ذكرًا ولست مسيطرًا
مخافة يوم فيه ال تنفع الذكرى
وأما الشاعر إيليا أبو ماضي فيؤكد بطالن «وعد
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بلفور»؛ ألنه ُ
(وعد َمن ال يملك لمن ال يستحق)؛ فقد
كانت هذه المنحة على حساب العرب ،وليست
على حسابه ،فكيف ّ
يعده الغاصبون محسنًا بهذا
(الوعد):
َ
َُ
شياع ِهم
هود َوأ
فقل ِل َلي
ِ
ِ
ََ ََ َ ُ ُ ُ
روق َّ
السنا
لقد خدعتكم ب
َ َ
ُ
َأال َل َ
لفور أعطاك ُم
يت ِب

عبد الرحيم محمود

عبد الكريم الكرمي

َ
َُ
ّ
َ
اس��م حبيبته
ِبالدًا له ال ِبالدًا لنا (1909م 1980 -م) ،ال��ذي غنى
فلسطين في وطنه وفي المنفى ،عاش نصف
ََّ ُ ُ َ َ
ُ
جوم
الن
في
نًا
ط
ومناكم و
ِ
عمره في وطنه فلسطين ،ونصفه الثاني الجئًا
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
فال عر ِبي ِب ِتلك الدنى ُمشردًا بعيدًا ّ
مما ترك أثره في حياته وشعره.
ً
وها هو ينادي فلسطين الحبيبة ،قائال:
ََ ُ
شد ُ
وم ُكم ُر َ
سل ُب َق َ
م
ه
أي
ُ َ ُ ُ
َ
ُ
َ
ُ
ْ ُ
ُ
حسنا
ويدعوه قومكم م ِ
فلسطين الحبيبة كيف أغفو
��م
ي
وي��ق��ف ال��ش��اع��ر ال��ش��ه��ي��د ع��ب��د ال��رح��
ّ
وفي عيني أطياف العذاب
ِّ
محمود(1913م 1948 -م) مخاطبًا الملك «سعود
أطهر باسمك الدنيا ولو َلمْ
ُ
بن عبد العزيز» حينما زار فلسطين والمسجد
ِّ
لكتمت ما بي
يبر ْح بي الهوى
األقصى ،في قصيدة له بعنوان َ«ن ُ
جم ُ
ُ ّ ً
عود»،
ْ
ُّ
الس ِ
وي
ر
ت
ـام
األي
قوافـل
تمر
ً
َ
قائال:
ـؤامرة األعادي ِّ
والصحاب
ُم
َ
َ
َ
َ
يا ذا األمير أ َ
شاع ٌر
ينك َ ِ
مام ع ِ
إلى أن يقول:
َ َ َ ُ
ُِ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َض َّمت على الشكوى المرير ِة أضلعه
فلسطين الحبيبة! ..كيف أحيا
َ
أجئت َت ُ
َ
زور ُه
سج ُد األقصى
الم ِ
والهضاب
سهولك
بعيدًا عن
َ
ِ
َ
ُ
ِ
َ
ْ
ُ
ِّ
َ
َّ
ياع تودعه
ُتناديني ُّ
َ ٌ ُ ُ ُ ِّ ََم ِجَئت ِمن ق ِ
بل الض ِ
السفـوح مخضبات
ُ
		
حرم تباح ِلكل أوكع آبق
ضاب
وفي اآلفاق آثار ِ
ِ ٍَ ُ ِّ َ ّ َ
الخ ِ
ريد ُ
َ
ويسألني الرفـاق أال لقـاءٌ
أرب ُع ْه
ش
اق
ف
أ
ل
ك
ل
و
		
ٍ
ٍ
َ َ َ َ ُِ
نباتهُ
َ
و ِ
الطاعنون و ِ
وهل من عود ٍة بعد الغياب
بورك َ
تج ُ
بناؤ ُه الظ َيم ب َطعن يوج ُعهْ
أ
		
ٍ ِ
ِ ِ
َو َغدًا َوما َأ ُ
َ
وى
س
بقى
ي
ال
دناه
ِ
وفي عام (1945م) نظم الشاعر الجواهري
قر ُع ْ
َدمع َلنا َيهمي َو ِس ٌّن َن َ
ه
		
ّ
قصيدة بعنوان «وعد بلفور» ينبه فيها إلى المصير
ٍ
السيئ الذي ينتظر فلسطين بعد أن زادت هجرة
وفي قصيدته هذه كان الشاعر الشهيد ،اليهود إليها ،ويطلب فيها من الفلسطينيين أن
وكأنه يقرأ من خلف ستار الغيب عام 1935م ما يعتمدوا على أنفسهم ،ويوصيهم بالصبر ،وأن
سوف تؤول إليه األوضاع في فلسطين.
يطلبوا الموت لتوهب لهم الحياة ،فقال مخاطبًا
وفي قصائده ّ رأى الشاعر الشهيد أن قومه فلسطين:
هم السبب بما حل بهم من عنت وضيم بسبب
ُ َ َ
َ
العدو
استكانتهم لعدوهم ،واعتقادهم بأن
سعاك مثخنة الجراح
خذي م
ِ
ِ ِ َ
سيصحو ضميره غدًا فيعاملهم بالعدل ،فهو
فاح
ونامي فوق
ِ
دامية ِ
الص ِ
يقول على لسان قومه:
ِّ
ُ
بالممات إلى حيا ٍة
ومدي
ِ
َّ ُ َ َ َ ّ
َ
ُّ
َ
ين ت َعل ٍل
َم َّرت بنا األيام ب
ارتياح
إلى
ناء
وبالع
ر
تس
ِ
َ
ِ
ِ ب َغد َف َ
ضاعت ب ُ
الرؤى األحالمُ
ِ ٍ
ِ
َ
َ
ُ
ِّ
َ
َ
ّ
مر ِك أو تردي
َ َ ُ َ َ ُ
وقري فوق ج ِ
فيق َض ُ
ُ
ُ
مير َمن
ظلنا ن َقول غدًا ي
راح
ص
أمر
إلى
قبى
الع
من
ُ
ُ
ََ َ
ٍ
ِ
الض َ
مير َو َيعدل الظ ّال ُ
م
فقد
ويبين أن «وعد بلفور» هو الذي دعاهم في
ً
الماضي قبل عشرين عامًا ونادتهم فلسطين قبال
َ
َ َُ
ُ
عود َو َينطلي
ظلنا ن َغ َّر ُر ِبالو ِ
فكانت قلوبهم قاسية ،وكانوا يركنون إلى حكام
َ
ُ
كذ ٌب َو َي َ
ُ
اإليهام
فعل ِفعل ُه
ِ
ضعاف َمتبجحين:
َ
الدار من عشرين عامًا
حماة ِ
َّ ْ َ
ُ َّ
تقضت فاتنا يوم التنادي
ثم يقرر أن ما أص��اب قومه من ّ
ج��راء «وعد
بلفور» إنما سببه التفرق الذي أصابهم ،حتى إن
المصائب تفرقهم ،بينما يجد أن المصائب ّ
تلم
شتات ّ
عدوهم وتوحده:
بلفور ماذا َو ْع ُدهُ
ُ
ُ
بلفور ما
َ
َ
َ
َ
ُ
لو لم َيكن أفعالنا اإل ُ
برام
ِ
ّ َ
َ
ِإنا ِبأيدينا َج َرحنا ق َلبنا
َ
َوبنا إلينا َ
جاء ت ُ
اآلالم
ِ ِ
ُ ِّ ُ َ ِّ َ َ ٌ
فوة
فينا َع ِن الحب المجم ِع ج
ََ
الخصام ُه ُ
يام
ولنا ِب َص ِ
حراء ِ ِ
ً
َ َ ُ َ َّ َ َ َ
بائل َج َّمة
و َالخطب فرقنا ق ِ
َ
الخصام ُه ُ
يام
ولنا ِب َص ِ
حراء ِ ِ
ٌّ
وإذا كان كل من إبراهيم طوقان وعبد الرحيم
محمود توفيا قبل وقوع نكبة الشعب الفلسطيني
نجيب نصار
العام 1948م فإن (أبو سلمى) عبد الكريم الكرمي

ّ
دعانا ُ
بلفور وثنى
وعد
ٍ
ّ َ
ُ
ُ
البلد المذاد
وثلث صائح ِ
ْ
َ
داد
ونادتنا ِ
بألسن ٍة ِح ٍ
ِّ
ٌ
ِدماء في قرار ِة كل وادي
ُ
ٌ
َ
الشداد
وموجات من الك َر ِب َ ِ
َ
ُ
بانتقاص وازدياد
تراوح
ٍ
ُ
ّ
نس َت ِن ُ
فكنا ْ
لوب
ق
يم إلى
ٍ
َ
ْ
َ
ُّ
الصالد
قددناها من الص َم ِ
ّ
زعيم
وكنا نستجير إلى
ٍ
ِّ
السيف ّلماع النجاد
يل
ِ
ِ
كل ِ
مقاومة الخطر الصهيوني بالكلمة..
لم يكن الشعر وحده في ميدان االستشراف
والتنبؤ ،إذ قدمت الرواية الفلسطينية رؤيتها
االستشرافية للنكبة ،بالتحذير من األدوات التي
سوف تساهم في حدوثها ،وخصوصا اليهود،
فها هو خليل بيدس (1874م 1949 -م) يقدم
في روايته «الوارث» ،شخصيات يهودية تتصف
باالحتيال والنصب والكذب والتدليس ،وال تتورع
عن استخدام أي أسلوب بهدف تحقيق مأربها.
وكانت هذه الرواية التي ص��درت عام 1920م
بمثابة صرخة للعربي بصورة عامة وللفلسطيني

صحيفة البالغ المصرية
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بصورة خاصة ،مصورًا الشخصية (الشيلوكية
اليهودية) وك��أن��ه يشخص ال���داء وي��ح��ذر من
أساليب اليهود ومكرهم.
وهكذا نرى أن الكاتب الفلسطيني أدرك منذ
البواكير األولى لإلنتاج األدبي الجدلية القائمة
بين األدب والواقع ،فكتب عن واقعه وما يعتمل
داخله من وقائع وأحداث ،واستشرف ما يمكن أن
تؤول إليه هذه الوقائع بناء على رؤيته الصادقة
وقراءته العميقة لواقعه .ولعل هذا الواقع هو ما
جعل النكبة تشكل عالمة فارقة وذاكرة ال تمحى
في حياة اإلنسان الفلسطيني.
وفي فن السيرة القصصية نجد الفلسطيني
ال��دك��ت��ور اس��ح��ق م��وس��ى الحسيني (1904م
 1990م) متنبئًا بمآل فلسطين في قصته«مذكرات دجاحة » تلك التي كانت أول قصة تنشر
في سلسل ة ( اقرأ) عن دار المعارف بمصر سنة
1943م ،والتي نالت شهرة عظيمة وقت صدورها،
لطرافة مبناها ومعناها وعنوانها وموضوعها،
وك��ان فيها محذرًا في ذل��ك الوقت الباكر من
ضياع فلسطين وط��رد شعبها وتشريده رامزًا
للفلسطينيين المغلوبين على أمرهم والمغرر
بهم بالدجاجة المستسلمة في حوار يجري على
ي.
لسانها في ترو وت��أن وخضوع للحل السلم 
وف��ي فن المسرحية وجدنا الكاتب الحضرمي
اليمني المصري علي أحمد باكثير يتنبأ بنكبة
فلسطين قبل وقوعها بأربع سنوات متأثرًا ـ مثلما
تأثر الرائد الفلسطيني خليل بيدس من قبل ـ
بالمناخ الثقافي السائد في أوروبا عن «الشخصية
الشيلوكية» التي تحترف الربا والسمسرة والغش
والتفخيخ للبشر لإليقاع بهم في شراك خدعه م،
وذلك إلى جانب مسرحيتيه« :شعب الله المختار»،
و«إله إسرائيل».
وفي فن المقال وصف الكاتب المصري أحمد
أمين في العقد الثالث من القرن العشرين أوضاع ما
رآه في رحلته البرية في شبه جزيرة سيناء وفلسطين
ً
فكتب مقاال في فن الرحالت واصفًا ما رآه من وجود
صهيوني بقلق وتوجس أعرب عنه بوضوح شديد
وتحسب واضح.
أم��ا شيخ الصحافة الفلسطينية الكاتب
والصحفي نجيب نصار(1865م1948-م) ،لبناني
المولد ،وأحد أبرز رواد مناهضة الصهيونية في
الصحافة العربية في فلسطين .فقد أعلن منذ
اليوم األول لبعث جريدته «الكرمل» في حيفا سنة
1908م ،أن مهمتها الرئيسية هي مقاومة خطر
الوطن القومي لليهود في فلسطين.
ولقد نبه نصار مبكرًا إلى الخطر الصهيوني
الذي يخطط الغتصاب فلسطين ،وطرد أهلها،
ويهدد الحركة العربية الناشئة تهديدًا خطيرًا.
كما رد على المدافعين عن الصهيونية في
صحف مصر ولبنان ،وهاجم بعنف فكرة االتفاق
بين الزعماء الصهيونيين والعرب ،تلك الفكرة
التي طرحت على صفحات جريدتي «المقطم»
و«األه��رام» سنتي (1913م و1914م) .ولم تهدا
حملته إال بعد التخلي عن فكرة التقارب واتفاق
الفئات القومية على مواجهة الخطر الصهيوني
الذي يهدد البالد العربية كافة وض��رورة دفعه
بمختلف الوسائل .وقد نشر مجموعة من هذه
المقاالت في كتاب عنوانه «الصهيونية :تاريخها،
غرضها ،أهميتها».
ودعا سنة 1920م إلى تأسيس مكاتب دعاية
عربية في أوروب���ا لفضح أه��داف الصهيونية
ومخططاتها ،ورفع صوته محذرًا من بيع األراضي،
ونادى بالوحدة الوطنية في فلسطين ،وتعاون
مع عدد من المثقفين وأرباب الصحف لتأسيس
جمعيات فلسطينية لمناهضة «وع��د بلفور»
المشؤوم ،ومقاومة الحركة الصهيونية داخل
فلسطين وخارجها.

14

 2012 /12/8م 25 -محرم1433هـ
السنة السادسة والعشرون

العدد «»1322

أوراق برسم السقوط

حممد �إبراهيم حمدان

ٌ
والعرش ٌ
ُّ
أي الرهان!! وفي دمي السكين
نزف على األقصى الشهيد ومأتم
تيه ..والشريعة تهمة
ُ
		
عات ..والضالل مبين؟! 		
دام ..والهالل حزين		
والموت ٍ
والمهد ٍ
ّ
أي الرهان ودانيات مواسمي
ودم المحارم يستباح ُويستبى
ٌ
		
نهب ..ودرب قيامتي قارون؟!		

سقط الرهان على الرهان ..وبعضنا
		

ٌ
َع َم ٌه ٌ
وزعم باطل وظنون

َّ
ضل السبيل سفاهة ويقينه
أن الخالص سالسل وسجون
		

وبكل سمع صرخة وأنين

للجهل في دمه الشقي منازل
		
وأكاد أؤمن أن في أبياته
		
يا أمة تلد الكالم ويزدهي
		

ونخيل مريم يستجير بأهله
ومن المواجع يشتكي الزيتون
		

ّ
فتبينوا ..إن الضالل جريمة
		

ُ
كبرى  ..وجهل المحكمات جنون

***
ُ
ّ ٌ
سبية
مالي أعاتب  ..والعروش
والبعض منها مارق وخؤون
		
ّ
والباقيات أباحها وأحلها
		

للغاصبين ّ
شقيها المأفون

ّ
دم
وتكلف البعض الدموع على ٍ
ّ
وتعبدوا باسم الشهادة ..فالجنى
		
ّ
ٌ
فتح على وعد السماء مبين
مات الكتاب ومزق المضمون 		

***
في روضها التحريك والتسكين

أغفا بيان المجد في صهواتها
واسترجعت طيف الرؤى ميسون
		

ً
فإذا أضعتم شرعة وعقيدة
وارتاب في النهج القويم يقين
		
ُح ّجوا إلى دمنا الشهيد ..فجرحنا
ٌ
قدس ..وأولى القبلتين «جنين»
		

***
أم رابها في الحق أمر؟! أو دجى
/يا سادتي /تعب الجدال وبيننا
		
ما ال ُيقال ..وللحديث شجون
كفر ..وضاقت بالصباح عيون!! 		
أم ّ
غرب اإلسالم بعد محمد
وصبا الحسين!! وآمن الفرعون!!
		

قدر ّ
يوحد بيننا ..وقضية
		

هذا المحال ..وال محال إذا استوى
وهوية قبل الزمان تنزلت
		
في شرعها اإليمان واألفيون		

تعب السؤال من السؤال وأشفقت
		

َّ ُ
ال جنة األعراب وارفة الجنى
		

باك شرعة وشؤون
ولكل ٍ

فإلى متى هذا الخنوع؟! إلى متى؟!
وإلى متى التأويل والتخمين؟!
		
ُح َّم ْت نداءات الدماء ..فهل لها
في أرض يعرب سامع ومعين؟!
		
ٌ
فخيبر
عودوا إلى الفتح المبين..
عادت  ..وما في خيلكم ميمون
		

عودوا إلى آي النضال  ..فإنها
		
وفم على النصح الجميل أمين
عودوا إلى شام اإلباء ..فصدرها
حصن ألقداس اإلباء حصين
		
ّ
ألقًا ..وفتق وردها تشرين
للتائهين منارة وسفين

للمجد فيها آية عربية
مما يقال مرارة َ
ومنون 		

ّ
ضقتم بها نسبًا وضل بنون

وشهودها في الدهر شمس رسالة
والخلق في رحم الوجود جنين
		

ُ
صنوان في روض العلى وحماهما
تأبى المعالي أن تسام وإن سرت
ّ
التنين 		
هوج الرياح وأزبد
أبدًا  ..وال البلد األمين أمين		

وغوت تسابيح الضياء وعربدت
رقطاء واغتال الهوى نيرون
		

فبأي عذر ..أم بأي ذريعة
		

وبكت سماء القدس كل ّ
مقدس
		

ّ
وتبرأت من ربها حطين

ّتبت يد الزمن الهوان فكم غوى
		

َو َعنا لغير الله فيه جبين!!

وضاللها في العالمين هداية!!
وعلى هواها الوحي والتلقين!!
		

َّ
مل اإلله صالتكم وصيامكم
موتى ..وعارضها العميم ضنين 		

فالكفر بالموت الجبان هداية
		

وبكل أنصاب الضاللة دين

ُ
يا أمة نكبت بأحكام الهوى
		

ٌ
ٌ
أسد وسيف عاشق وعرين

هذي الرسالة ..فاقرؤوا وتعلموا
كيف النضال اليعربي يكون
هانت دماء شعوبكم ..وتهون؟! 		

أبباب «أمريكا» السجود فضيلة
والحقد في دمها الهجين دفين؟!
		

فإذا كفرت بأمة ألبابها
		

ّ
ألقى إلى الصمت القياد لعله
بقيعة ويصون
يحمي السراب
		
ٍ

ومشارق األنوار تمتاح اللظى
والصمت فلسفة الجبان وطبعه
ُّ
ويئن من جرح األسى الليمون
		
والكل بالموت المهين رهين
		

والبعض أسرف في الشقاق كأنما
والحقد يوغر في الصدور  ..وبعضكم
َّ
		
للحاقدين بطانة ..وقرين
في بردتيه تنزلت صهيون		
وبكل ٍّ
سادر مسكون
غي
ٍ

والكل فيها آثم ..وظنين

ودعاءكم ..واستغفرت آمين
***
وسعى بها التلفيق والتلوين

***
من أين أبدأ؟! والحروف وجيعة
للموت في دمها السفيح مواسم
		
وحصادها األشالء والتكفين
والقول يندى والخطاب مشين 		

***
يا أمة البلوى بعصبة فتنة
يبكي البيان  ..ويشتكي التبيين
		
حسبي وحسبك ذلة ومهانة
		

ُّ
والذل من أزل الدنى ملعون

ّ
وحمية
دم
لوال البقية من ٍ
		

ُح َّم القضاء ودمدم الطاعون

ُ
قومي إلى األمجاد قد ُج ّن المدى
ّ
شوقًا إلى الجلى  ..وطال حنين
		
ّ
قومي  ..فقد ّ
ضج األذان ورنمت
أجراس عيسى ..وابتدا التكوين
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نصان
ّ

نسمة عبق

ديزيريه �سمعان

فايز عز الدين
ليلة  ...بكت فيها الروح

ّ َ
ُ
���ب ّ
ال���ب���ري���ق إذا َت َ
���دى
ت��خ��ط��ف��ن��ي

ُ َّ
ّ
ْ
�����ل م���ن ِغ ْ
ت��ح��دى
���د
��ل س
���م ٍ
ب��ن��ص ٍ

َ
ك����ان اختطافي
وم���ا ب��ال��س��ي��ف ق��د

ول����ك����ن ب���ال���ت���ي ُع�����ر َف ْ
ْ
�����ت َأ َش َّ
������د
ِ

َ
ٌ ُ
����ص����و ُب ُ
ّ
ب���ط ْ
���ر ٍف
����ه
ل��ه��ا وم�����ض ت

ٌ َ َّ
�������ل َر ْي َ
ّ
ون�����دا
�����ح�����ان�����ًا
ووج��������ه ه

ّ
���ب َ
رط���ي���ب ال���ب���وح َص ْ
ُ
���وًا
ُي��ع��ل��ل��ن��ي
ِ

ُوي��ه��دي��ن��ي ال����ذي ب��ال��ق��ل��ب ُي��ه��دى

ّ
ال��ط��ي��ف أرن���و
ك���أن���ي م���ن ش��ف��ي��ف
ِ

ّ
ٍّ
ت���ن���دى
وج����������وري
ورد,
إل������ى
ٍ

ُّ
ُ
وت���ه���ي���م ش��وق��ًا
ت�����رق ب��خ��اف��ق��ي

ّ
ُ
ال��ش��ج��و َو ْع َ
����دا
رح��ي��ق
وت��رش��ق م��ن
ِ

ْ
َ
َس َ ْ ُ
خ��م��ر م��ن ل َ��م��اه��ا
���ف
���م���وت ب���رش ِ
ٍ

َّ
اس��ت��ع��د
ن���ه���د ب�����دارت�����ه
وم�����ن
ٍ

كم كان الجرح عميقًا !! ..
ً
متوغال كاألخطبوط بالحشــى

ْ
ُ ْ
وأت���ي ُ
��ن ُ
ْ
��ت ب ُ��ح ْ
���ت َص��ف��وًا
��س��ن��ه��ا
��ت
ف ِ

وت�����ذوب َو ْج َ
ّ
ُ
����دا
أذو ُب ش��م��ع��ت��ي,

ُ
���ي���س َق ٍّ
م��ه��ج��ة ف���ي َم ْ
���د
رق��ي��ق��ة
ٍ
ِ

َّ
ال����ب����در ف���ي ال�����زرق�����اء ُق َّ
َ
���د
ك�����أن
ِ

ره���ي���ن���ًا ب�����ات ي���أخ���ذن���ي ه���واه���ا

ف���س ْ
���ر ُت َع ْ
َ َ
��م��دا
ال��ج
��ن��ان ِ
��ق ِ
ِ
إل���ى ع��ب ِ

َّ
استعد اآلن لمعانقـة لحظات الوداع
وسماع أجراسها النائحـة
ًِ
صبـح ..دون ورود
إشراقــة
بدء
معلنة
ٍ
ْ
دفنت قلبـًا مغمسًا بالنقاء
وعاشقـة..
ٍ
ُ
يطلق نبضها عليك لعنات األلــم
فلتتلعثم أناشيدك !!
َّ
ولتحترق سجائرك المطعمة بمداد العذارى

ُ
ً
زه����ور
ح���م���ى وم���رج���ًا م���ن
ع���ب���رت
ٍ

َ َ
َ
ُ
���م ُ
���ت ّ
���ث ْ
خ���دا
ف������أورق غ��ص��ن��ه��ا ول

ّ
ف��ه��ل ْ
نفس
ط��ي��ب
��ت ب��ال��ش��ذا ع��ن
ِ
ٍ

ْ
وط����اب����ت ب��ال��ج��ن��ى أخ������ذًا َّ
وردا

َ ْ
ُ
َ
م������وءود ُح��زن��ي
ب��ن��ه��ره��ا
�������ت
أ َرق
ِ

َّ
ُ
اس��ت��رد
ال����ف����ؤاد وم����ا
وم����ا أع��ط��ى

َ َّ ْ
��ت ْإذ َف���ر َغ ْ
��ق ُ
���ت دن��ان��ي
وك���م ع��ت
ِ

وك�����م ن��اج��ي��ت��ه��ا ُق����رب����ًا ُوب ْ
����ع َ
����دا

ْ
َ
َ ُ ْ ُ َ
���ن���ا ّ
م�����دًا َو َج��������ز َرًا
ت����م����اوج ح���ل���م

ال���ب���ح���ر ّ
ُ
ٌ
م����دا
ج������زر إذا م����ا
وم�����ا

َ
عطر
ال���وص���ال
ف��ي��ا ش��غ��ف
ِ
ِ
ب����ذات ٍ

َ ُْ
�����م روض���ه���ا َأ ْح���ي���ا َو َج َّ
�����دا
و ُب�����رع ُ ِ

ُ َ ْ
���ف ٌ
���ر
ه���ن���أت���ن���ي وال���ع���م���ر ق
ل���ق���د
ِ

ّ
ََ
ت����ردى
�������ن
وق����د
ِ
أرض����ي����ت ف���ي زم ٍ

ُ
وأن����ت مثلي
ال��خ��ط��وب
ت��ع��اق ُ��رن��ي
ِ
ِ

ّ
َ َ
اس��ت��ب��د
������ع ال���ح���ي���ا ِة وم����ا
ع��ل��ى وج ِ

َغ َ
�����د ْون�����ا واح�������دًا ح��ي��ن��ًا وح��ي��ن��ًا

َ َ
ُت���ش���ت ُ
األرزاء ض ّ
ُ
����دا
ِّ���ت ش��م��ل��ن��ا
ِ

خ���اط���ب���ت روح���ي
وت���ع���رون���ي إذا
ِ

ُ
ن�������وازع َم ْ
ّ
س���دا
ب��ال��ظ��ل��م
�����ن رأى
ِ

ُ
َ
ص���وب م��ا ارت��ح��ل��ت ظنوني
ف��أرح��ل

ُ
غ���م���وم ال��ق��ه��ر َع ّ
َ
����دا
وال أح���ص���ي
ِ

ْ
ً
مهال أيها العاشـق
ّ
توقف !! ..
ْ
لخفقـات مألى بالوجع .....
واستمع
ٍ
ُ َ
الشفق  ..نسجتك حلمًا
بخيوط َ ْ ِ
ُ
َ
حرقت عيناي بنيران الشجن
حتى ٌأ ِ
نزف أغرق الروح
طوفان من ٍ
ّ
َ
جذور الحزن المعشش بالثنايا
فاقتلع
اآلن ...
قد ُ
شح َب جسد الظالم
ً
وتراءت النجـوم دامعــة
ً
مختنقــة بدخان سجائرك
حروف
ورائحة الدم تفوح فوق
ٍ
ُ
قصاصات من وهم
كتبت على
ٍ

َ
أعدك  ..لن َ
تجد مستقرًا
ولن تزغرد طيور الكناري فوق نوافذك
ُ َ
وفراشاتك سترتدي ثوب الرحيل
لتبقى وحيـدًا  ..تنعي حروفك

وحدي أملك المفتاح ألتجول بشريانك
ْ ْ
مذ حلل ُت ضفائري
ُ
َ
أودعت َ
خزائن النسيان
الشعر
بحور
ِ
َ
واعتكف ُ
معبد الحب
كراهب في
القلم ..
ِ
ٍ
َ
ألجلك َ
أنت ُ ..
أعود
الشعر
تلميذة على منضد ِة
ِ
ُ
سماءات البوح
تسرقني
ُ
ُ
والبراعم تتدفق أسرابا
َ
َّ
بحور قصائدك
لتستقر فوق ِ
ُ
نسيت !! ..
آآآآآه
ُ
ُّ
بحر يروق لك؟
أي ٍ
َ
كتلك الرمال التي انتشتْ
أهو “الرمل” ..
ِ
لهو أناملنا
من ِ
كبساطة الليل الغافي
أم “البسيط” ..
ِ
بساط الهمس
على
ِ
المطر الهاطل
ة
كوفر
..
“الوافر”
أم
ِ
ِ
من خمر ِة شفتيك
ثملة ٌ بك أنا  ..حتى النخاع
َ
ُ
القادم من صوبك
الفردوس
أزداد غرقًا بنشو ِة
ِ

ْ
بتسابيح الهيام
انتشت صباحاتي
وقد
ِ
ُ
ُ
بنبيذ الجمال
أيا شاعري المعتقة حروفه
ِ
ُ
ما ُ
عدت أدرك
سراب  ..أم واقعٌ
أهو ٌ
ٌ
حلم ..
ُ
ُ
ذاك النبض المتدفق بين الضلوع
َ
ُ
ْ
امتطيت صهوة القصيدة
تعجب إن
فال
َ
ُ
جامح التهمت قطرات شهدك
وكفرس
ٍَ
ٍ
ضفاف أشواقي
الغافيـة على
ِ
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شعرة من ليل سوريا
منذ يومين استدعي إلى هذا البيت في حالة إسعاف ،كان
والد المريضة األستاذ سالم غائبًا ،واآلن يأتي ً
بناء على طلب
األخير ،أحس الطبيب وهو يقترب من الباب بشيء من تهيب
يخالطه خوف حقيقي كطبيب حديث التخرج يخشى مفاجأة
حالة يجهلها ،أجل ,أحس الطبيب أنه ما إن يلج هذا الباب
الذي أمامه حتى يدخل في امتحان قاس وصعب ،لم يكن
امتحانًا لقدراته المهنية وقد تمرس حتى بات معتادًا ومتمكنًا
َ
الذهن لكل المفاجآت ،إنما امتحان من نوع آخر ،امتحان
وحاضر ِ
ذاتي محض ،امتحان لتماسكه كشخص ،امتحان لقدرته على
السيطرة على أعصابه وإخفاء انفعاالته.
أيام تدريباته السريرية تعلم لزوم إبقاء مسافة عاطفية
فاصلة بين الطبيب والمريض ،وقد حافظ على هذه المسافة
الفاصلة بدقة حتى غدت عادة يطبقها بآلية وبغير تفكير،
واآلن ،اآلن أشد ما يخشاه أن ينجرف مع عواطفه فتنكسر تلك
المسافة.
بيد مرتجفة قرع الجرس ،استقبله والد المريضة األستاذ
سالم .كانت الفتاة تجلس إلى جانب أمها في غرفة الجلوس،
حياهما الطبيب من الباب ،وقال األستاذ :لبانة إلى غرفتك
ليعاينك الدكتور!.
أشار الطبيب إليها أن تجلس وقال :سأعاينك هنا وأنت
جالسة ال لزوم للسرير.
َّ
قرب كرسيًا وجلس حيالها ،أخذ يدها يجس نبضها ،ال
الستخالص معطى تشخيصي بقدر ما هو إخ�لاص لمقولة
مقدسة في الطب القديم ،أن َّ
جس نبض المريض هو أول
احتكاك للطبيب مع مريضه ومن خالله يسري دفء العاطفة
اإلنسانية بينهما ،وفي هذا االحتكاك األول على بساطته
تحدد الثقة بينهما إلى حد بعيد كالنظرة األولى بين شخصين
يتعارفان.
وسأل الطبيب :كيف حالك اليوم يا لبانة؟.
أجابت الفتاة بشيء من فتور :حالي...؟
كرر الطبيب السؤال بصيغة أخ��رى :نعم ،كيف تجدين
نفسك اآلن؟.
أجابت :أحسن يا دكتور ،بعد أن أخذت الحبوب صرت أفضل.
قال :الحمد لله !.
نهضت األم نحو المطبخ ،بينما فتح الطبيب محفظته وأخرج
السماعة ،كان يعرف من فحصه السابق للفتاة منذ يومين أنها
سليمة عضويًا تمامًا وال حاجة إلجراء أي فحص ،لكنه طقس
طبي ال بد من تأديته لطمأنة المريض وأهله ،جال بسماعته
على النقاط المعتمدة في الفحص الطبي ،ثم أجرى فحصًا
لمنعكساتها العصبية ،فكر :ال موجودات مرضية على اإلطالق.
قال :كل شيء على ما يرام يا لبانة ،وأنت في أتم العافية.
قالت :نعم أعرف ذلك ،ال يؤلمني شيء.
صدقت صمت األعضاء هو أبرز عالمات العافية ،وسألها:
فكر:
ِ
َّ
وهل نغص اإلرهابيون نومك الليلتين الفائتتين؟.
أجابت :ال ،بعد أن أخذت الحبوب ارتحت من رؤيتهم.
كنت ترينهم يا لبانة؟.
علق الطبيب :خبر جيد ،وكيف ِ
أجابت :كنت أراهم كأشياء مؤذية جدًا.
كرر الطبيب كلماتها بتريث شديد وكأنه يتفرس معانيها:
كأشياء مؤذية جدًا ..لكن ألم تكوني ترينهم كبشر مثلنا؟.
أجابت :ال ،لم أكن أراهم مثلنا ،بل كأشياء مؤذية جدًا.
وسأل الطبيب باهتمام :حسنًا قولي لي كيف رأيت هذه
األشياء المؤذية ...أقصد أي شكل لها؟.
قالت الفتاة :كأشباح سوداء ضخمة مخيفة ،عيونها مفتوحة
من زجاج معتم بإطارات من حديد صدئ ال جفون لها وال رموش،
وأنوفها طويلة حادة ومعقوفة كالمخالب ،ووجوهها بشعة
وكأنها خراب.
الطبيب :ماذا تقصدين وكأنها خراب؟.
الفتاة :ال أعرف ،لكن أفواهها ملثمة بخرق سوداء تبدو بالية
مهترئة ،وأليديهم أصابع طويلة معقوفة كأرجل السرطان،
وأظافر كالخناجر.
الطبيب :أوه يا لبانة ،تعرفين أن ال وجود ألشياء أو مخلوقات
بهذا الشكل إال في الخيال أو أفالم الكرتون ،أليس كذلك؟
الفتاة :نعم أعرف ذلك ،لكنها موجودة.
الطبيب :وهل رأيتها مرة في يقظتك؟.
الفتاة :ال ,فقط في نومي ،لكنني أعرف أنها موجودة.

ً
الطبيب :ه��ذا ج��ي��د ،صحيح ه��ي م��وج��ودة ف��ع�لا ألنك
تتخيلينها ،ألنك أنت من يعطيها الوجود ،فتاة ذكية وطالبة
جامعية مثلك تعرف أن ِّ
تفرق بين الواقع والخيال ،في أي صف
أنت؟.
الفتاة :كنت في السنة الثانية هندسة معمارية وترفعت
إلى الثالثة ،لكني ال أريد متابعة الدراسة ،ال أريد الذهاب إلى
الجامعة بعد اآلن.
الطبيب :ال تريدين متابعة الدراسة وال الذهاب إلى الجامعة؟
لماذا..أال تحبين الهندسة ،إنه اختصاص رائع؟
الفتاة :طبعًا أحبها ،حلم حياتي أن أصير مهندسة معمارية،
لكن..
انخرطت ف��ي البكاء وق��ال��ت :صديقتي راح��ت لتقديم
االمتحان التكميلي ،لم يكن عندها غير مادة واحدة ،فاختطفها
َّ
َّ
اإلرهابيون وعذبوها وقتلوها وقطعوا جسدها ،ال ,ال أريد أن
أذهب إلى الجامعة بعد ما حدث لصديقتي.
سأل الطبيب بصوت متوتر :كنت تحبين صديقتك كثيرًا؟.
الفتاة :نعم كنت أحبها ،كانت مهذبة جدًا وودودة ومخلصة،
قبل أن آخذ الدواء كنت أراها في حلمي كلما نمت ،كنت أرى
ِّ
ِّ
يطوقونها ،ثم يذبحونها بأظافرهم ويقطعونها
اإلرهابيين
بمخالبهم..مسكينة ! مسكينة !
 انخرطت من جديد في نوبة بكاء.صمت الطبيب لحظات وقال بصوت مرتجف متعثر :وأنا
أيضًا يا لبانة كان لي صديق وزميل عزيز َّ
علي جدًا ،وحبيب
َّ
ً
لقلبي ،اختطفه اإلرهابيون عذبوه وقطعوه  -صمت قليال وكأنه
يغالب عواطفه ،ثم استأنف بصوت ح��اول أن يكون صلبًا
وقاسيًا  -لكني لم أجلس في بيتي يا لبانة ،ورغم أنهم أطلقوا
َّ
علي الرصاص مرتين ونجوت ،فأنا مستمر في عملي أداوم
ً
في عيادتي صباحًا ومساء ،وأزور مرضاي في بيوتهم عندما
تستدعي حالتهم حضوري ،إنها مهنتي ،مهنة اإلنسان جزء
عظيم من رسالته في الحياة.
اعترضت الفتاة :وما الفائدة من المهنة والحياة كلها إن
كان فيها إرهابيون؟ ال ،ال أريد الذهاب إلى أي مكان ،وال إلى
الجامعة.
قال الطبيب :حسنًا ،لكن حري بنا أن ال نترك اإلرهابيين
يقررون مصير حياتنا يا لبانة ،حياتنا هبة من الله وليست من
البشر ،المهم اآلن يا ابنتي أن تريحي أعصابك وال تفكري في أي
شيء يزعجك ،قد نناقش هذا األمر فيما بعد ،اتفقنا؟.
الفتاة :اتفقنا.
الطبيب :أتركك برعاية الله يا لبانة ،سأزورك في يوم ُآخر.
قاد األستاذ سالم الطبيب إلى غرفة االستقبال؛ حيث ق ِّدمت
القهوة ،أجهشت والدتها بالبكاء وقالت :تصور يا دكتور كنت
ِّ
أمسك الفروج من عنقه أدليه فوق المغسلة بعد أن غسلته
ِّ
َ
والسكين في يدي ألقطعه لحظة دخلت لبانة ،فصرخ ْت وأي
ْ
وسقطت على األرض
صرخة يا دكتور! تعصر القلب في الصدر،
ُ
انهرت تمامًا ،لم أعد أعرف كيف أتصرف ،حتى
فاقدة وعيها،
رقم هاتفك لم أستطع تذكره ،لحسن الحظ أن جيراننا سمعوا
ُّ
صرختها فخفوا لنجدتنا ،ما رأيك بحالتها؟ أنا خائفة.
ِّ
فهم الطبيب أن المرأة كانت تذكر زوجها برهبة ما عانته في
تلك اللحظات القاسية التي مرت بها في غيابه ،ألن الطبيب كان
على اطالع دقيق بتفاصيل ما حدث ،فقال :ال تخافي يا سيدة
ً
انتبهت قليال لالحظت أن شكل جسد الدجاجة يشبه إلى
! لو
ِ
ُ
حد ما شكل ُالجسد البشري ،وماذا تنتظرين من فتاة اخت ِطفت
ِّ
صديقتها وقطعت أن يتوارد إلى ذهنها والفروج بال رأس مدلى
من عنقه ،وبيدك السكين ,غير فعل التقطيع الشنيع الذي حل
بصديقتها؟ طبعًا حدث هذا لها ال شعوريًا ،لذا تجنبي في هذه
الفترة جلب أي لحوم إلى البيت ،ألن رؤية ابنتك ألي قطعة لحم
في طعام قد تثير عندها رد فعل سلبيًا ،فيتهيأ لها أنها قطعة
من جسد صديقتها.
قالت المرأة بأسف :يا إلهي إلى هذا الحد وصلنا؟ والله يا
دكتور صرنا نعيش األيام وكأننا ننتظر مصيبة ال نعرف في
أي لحظة تقع ،لم يعد في الحياة ما يسر ،عفوك يا رب عفوك!.
قال األستاذ سالم :دكتور حضرتك طبيب العائلة ،وثقتي
بك كبيرة ،وأنا أعمل في محافظة أخرى وتعرف القلق وعدم
األمان الذي نعيش فيه ،وكأن الواحد يعمل في حقل ألغام ،لذا
أريد قبل أن ألتحق بعملي أن أطمئن لوضع ابنتي؛ فما أواجهه

حممد �أحمد معال
من منغصات يكفيني ،اعطني رأيك بصراحة ،ابنتي طبيعية أم
ال؟ أهي مريضة وتحتاج إلى عرضها على طبيب نفسي أم ال؟.
بعد صمت قصير قال الطبيب :الحظ يا أستاذ ,لو كنا في
ظروف طبيعية لعددت حالة ابنتك غير طبيعية ،أي مريضة
المحنة الرهيبة التي
وتحتاج إلى طبيب نفسي ،لكن مع هذه ِ
تعصف بنا ،علينا التساهل في تحديد ما هو طبيعي وما هو
غير طبيعي ،في تحديد ما هو مرضي وما هو غير مرضي ،وإال
الحتاج كل فرد من هذا الشعب إلى طبيب نفسي ،الظروف
والوضع العام هو المريض يا أستاذ وليست ابنتك.
ُ
ُ
رن هاتف الطبيب النقال ،فأجاب :مريض؟ لماذا تأخر؟ ما
كنت أنوي العودة إلى العيادة ،حسنًا دوامك انتهى ،روحي يا
بنتي إلى بيتك بأمان الله ،اتركيه في غرفة االنتظار قولي له
إني قادم.
نهض الطبيب يتأهب للمغادرة ،فسأله األب :وإلى متى
ستستمر ابنتي في أخذ الدواء يا دكتور؟
قال الطبيب :استعن بالله ! هي تحت المراقبة ،كل يومين
أو ثالثة سأمر وأرى حالها ،و ِّ
اعدل في الدواء حسب الحاجة ،أملي
ٍ
ِّ
ويسرع
بالله كبير بأنها ستتجاوز أزمتها سريعًا ،وسيساعد
ذلك اختالطها من جديد بزميالتها في الجامعة.
أوض��ح األب :لكن لبانة تقول إنها ال تريد الذهاب إلى
الجامعة بعد اآلن.
خطا الطبيب خطوتين نحو الباب ثم توقف ،قال وكأنه
يدلي بسر :أتعرف ما يعزز ثقتي بأن ابنتك ستشفى سريعًا؟
ً
أوال أنها لم تر اإلرهابيين في يقظتها؛ أي ال هلوسات عندها
إنما مجرد كوابيس ،معنى ذلك أن وعيها سليم تمامًا ،واألمر
الثاني أنها وصفت اإلرهابيين بأنهم أشياء مؤذية ،أي أنها
(شيئتهم) عددتهم أشياء وفصلتهم عن البشر ،معنى ذلك أن
ثقتها بالبشر والناس لم تمس ،وهذا مهم جدًا ألن الثقة هي
ِّ
التربة المثلى إلنبات األمل ،واألمل يولد الطموح الذي سيدفعها
للذهاب إلى الجامعة ،األمل هو النافذة التي تشرق علينا منها
شمس الغد ،ويمارس علينا المستقبل عبرها جاذبيته العظيمة،
ُ َْ
األمل نافذة أبدية ال تغلق ،حتى من أقصى أعماق اليأس ينبت
األمل ،أظن أن األساطير القديمة ما كانت تقصد بطائر الفينيق
غير األمل ،هذا الحيوي المتجدد أبدًا.
مضى الطبيب ،لكن كلماته األخيرة كان لها وقع باهت
وغامض ،فلم تقنع الزوجين اللذين لم تعتد عقليتهما على
تقبل مقاربة طبية تشبه الفلسفة أكثر مما تشبه العلم ،فأخذا
يتبادالن نظرات ريبة وشك ،وكأن ثقتهما بالطبيب قد أصابها
شرخ في مكان ما.
بعد أن فرغ الطبيب من معاينة مريضه وشيعه إلى الباب،
عاد ليجلس في كرسيه ،نظر إلى صورة ابنه الكبيرة المعلقة
ً
طويال ،وقد ُأخ ْ
ذت الصورة البنه في
على الحائط في صدر مكتبه
ِ
ً
حفل تخرجه ،تمتم لنفسه :أجل كنت يا ناصر صديقًا وزميال
ُ ِّ
ُ ِّ
ومثل بجثتك؟ ال بأس ،الشاة
عزيزا جدًا وحبيبًا لقلبي ،قطعت
المذبوحة ال يؤلمها السلخ ،لنا الله يا حبيبي لنا الله ! .غطى
وجهه براحتيه وأخذ ينتحب.
أغفى الطبيب بعض الوقت ،صوت الهاتف أيقظه ،أخذ
السماعة يصغي ،قال مجيبًا :ال أنا بخير ،تأخرت ألن مريضًا
ً
جاءني في آخر لحظة وكنت أغلق الباب ..طبعًا حاال سأذهب،
ما رأيك يا أم ناصر ،منذ زمن لم نأكل ..حسنًا أريد أن أقول ..ما
رأيك أن آخذ معي فروجًا وتطبخين عليه كشكًا؟ حاضر..حاضر,
ً
أنا قادم حاال.
نهض ومشى نحو المغسلة ،نظر في المرآة ،وجهه طافح
باألسى ،وعيناه حمراوان محتقنتان من أثر البكاء ،أخذ يرشق
وجهه بالماء بينما عبرت في رأسه الكلمات بصوت لبانة :أنت
طبيعي يا دكتور؟ ما رأيك أتحتاج إلى طبيب نفسي أم ال؟
َّ
تجاهل الصوت ،أصلح شعره وتصنع ابتسامة ونظر في المرآة،
َّ
خلجة قلصت شفتيه وأحالت بسمته إلى ما يشبه تشنج بكاء،
ً
سعل بقوة محاوال استجماع حزمه ليداري قهره ويواري كآبته،
لم يجرؤ على النظر من جديد في المرآة ،أقفل الباب وخرج إلى
الشارع بخطوات واهنة ،ثم مضى تحت شمس ساطعة ،ونفسه
َّ
مخضبة بألوان غسق حزين.

 2012 /12/8م 25 -محرم1433هـ
السنة السادسة والعشرون

ثورة أنثى

العدد «»1322

يا رفة الهدب

�شقراء املدخلي

عز الدين �سليمان �سليمان

َّ
يا رفة الهدب ّرديني إلى حالي
		

ما أخمد التيار جذوة نــــــــــاري
كال وال اقتلع الظالم نهـــــاري

فقد تمزقت بين القيل والقال

رسائل الكحل عندي كيف أقرؤها؛

		
ما زالت األضواء تشرب من دمي
َ
خرساء كانت يديّ ،لما دنا ٌ
ُّ
مطر
وتنث بين العالمين شـــــراري
ما ُ
َ
الســـــــماء بزفر ٍة
زلت أمتحن
فتجيبني األصـــــداء باألمطار
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ٌ
طفل َّ
سر زلزال؟!
وكيف يقرأ

َ
ّ
نصف ّ
موال
هدبيك غن ْت
من غيم
ِ

حجر
من قبل عينيك كان العمر من
ٍ
		

َ
عمري البالي؟
فكيف يقطر خمرًا

َّ
يحتال كحلك حتى ال يساورني

جرح القصيدة في ضلوعي نازف
والخلق بين مكذب ومــــدار
		

ٌّ
ٌ
أسير عند محتال
شك بأني

ّ
عيناك لي كأسًا ،أأشربها؟
تصب
ِ

لم تعفني األيام رغــــــم ضجيجها
استقرار
من أن أهيم على رجا
		
ِ

وكيف أشرب أحالمي وآمالي؟!

ُ
ِّ
الحب منتشيًا
اغتسلت بماء
إني

ُ َ
ال شيء يمنحني الســـــــكون كق ْبلة
ُ
خلعت وراء األمس أوحالي
وقد
ندت حنينًا من شفا األشـــــعار		
ِ
ُ
أغنية
رجعت نحو شبابي مثل
ٍ
َّ
ُ
أحببت حتى ملني
وأنــــــــــــا التي
ُ
رميت بنهر العمر أسمالي؟
أما
		
ُ
الغرام ومعطفي ودثاري
صدر
ِ
الفجر يشرب من ثغري سالفته
ً
قد ُ
شي ُ
شي ُ
عت ،قال الهوىّ :
َّ
شهقة
عدت فارغة ســـــوى من
ٍ
عت آصالي
		
ْ
َ
معاجم لوعتي ووقاري
حملت
ً
وأشتهي من ربيع الله سوسنة
َ
ْ
تقول لي :إنني أهواك يا غالي!!
		
أو قد عشقتك! ال تسل كيف انتهى
زمن الكالم وال ْ
ُ
َ ّ
ُ
تذع أســــراري
أشرقت حين يداك هزتا غصني
ِ
ِّ
ّ
صفصافة في كف شالل
كطفل
		
ٍ
ٌ
محـرم
الصمت في ُع ْرف القصيد
مر َّ
َّ
الصبا ،لم يالمسني ،أبي لهبٌ
ُ
ُ
القصـــيد فكيف أطلق ناري!
وأنا
جبان عند أهوال؟
يخشاه مثل
ٍ

		
ُ
ُّ
الحـــــب بعض ذنوبنا الـ..نحيا بها
ُ
ّ
يدجل الليل ما شاءت ثعالبه
ُ
األوتار
الروح في
انتشـــــار
وهو
ِ
ِ
ُ
ّ
ّ
ال ودجال
دج
عتم
من
خرجت
		
ٍ
ّ
ُ
لكنه الذنب الـــــــــــذي إن َّ
مســــنا
زائف ،أإلى
عطر
ٍ
أدبرت عن كل ٍ
ُ
ّ
سكنت رؤانــــــــــا رهبة األوزار
ما فاح من رفة األهداب إقبالي؟
ِ		
ّ
أنا ال أحبـــــــــك َ
يا رفة الهدب!! عشبي ماج محترقًا
أنت مثل جموعهم
َ
ُ
يغالب شـــــــــــهوة
رجل
وفي فناجين شوقي لهفة الهال
األدوار 		
ِ
مالي أسائل أصحابي ـ وال ٌ
أحد

ٌ
ْ
ً
أســـــــــــى
غادر فقلبي منك ممتلئ
ُ
َ
أوحيت من أطواري 		
قضــي الذي
ّ
امرأة؟
هل أغلق الرمل عينيه على
ٍ
َ َ
ُ
عـــــــــــدت نبرتك التي ز َّينتها
ما
أما أفتش في ربع الهوى الخالي؟
		
ُ
ُ
َّ
األســـــــوار
أنا صوتهن وغضبة
ِ
ما للعصافير؟ لم يسألن عن شجري
ُ
تمس ُ
انتفاض الجرح حين ُّ
ــــه
وأنا
ما للعصافير؟ هل يجهلن أحوالي؟
		
ِ
ُّ
ُ
ً
الطبيب و مديـــة الجـــــــزار
كف
ما لي ُّ
ِ
أمد يدي لألفق ضارعة؟

ّ
يجيبني ـ :عن زمان الموعد التالي

َ
ُ
لريبة
الغرور
إيـــــــــــــاك يدفعك
ٍ
ُ
ُ
َ
موكب األزهــــار
يحرس
فالموت

هل أقطف المشتهى من غيمك العالي؟
		
ً
ّ
وعدتني بثمار التين ناضجة

َّ َ
و«شلف» الكرم ،وا أحزان عرزالي

		
َّ ُ َّ
بشر
طير وعن ٍ
خبأت سرك عن ٍ

ٌ
َ
وهل ّ
همس سلسال؟
صدر
يخبئ

		
ُ
وكنت قبلك ما صمتي يفارقني

ُ
ُ
البوح في أهداب تمثال؟!
أيورق
		
َ
ٌ
كأنني ـ يا رفيف الهدب ـ لي لغة
أخرى ّ
تعرش في روحي وأوصالي

		
كم ُ
قلت للغيم :ال تبخل على شفتي
		

وأمطرت حين َّ
ُ
الغيم أقوالي
ضن
***

أجرب أن أنسى؟ وهل ٌ
ما لي ّ
قمر
		

ينس السماء؟ أينسى لونه؟ مالي؟

حاولت ،حاولت أن أنأى بقافلتي
ّ
عن الجنون ،فهل حط ُ
مت أغاللي؟
		
ّ
يا رفة الهدب!! قالت لي حمائمنا:
		

غدًا ستعشب بعد الموت أطاللي
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أيقونة الروح
منى علي
1ـ
كانت تقودني كضرير
وعلى صدرها غراب ينوح
وهناك غير بعيد
ّببغاء يقرأ القصائد
على الجالسين في محطة القطار
2ـ
ّ
على الشرفات أيائل وغزالن
وفي الفراغ
ّ
ّ
تمر قوافل السمك
في بالد كشطتها ّ
السيول
ّ
ّ
المحبين
تأهبًا لقدوم
3ـ
غزالة بين الوحوش ,حبيبتي بين البنات
ّ
تمدني بذاكرة الموتى
أنا المقيم في ذاكرة الوعل
أعبر إليها في غابة من ّ
الرسوم والكالم
***
الوعل يركض  ,يركض  ,حتى ليكاد يطير
وسرب من الغزالن يعدو أمامه مذعورا
ّ
إنهن ال يعلمن أن ما يحمله على رأسه
ً
ّ
ّ
عظميًا لجناحين هائلين
ليس إال هيكال
ّ
ّ
كان يحلق بهما في الجنة
4ـ
رآها تدلك ثدييها بألسنة اللهب
وفي جانب شعرها
زهرة من دخان
وساقاها غارقتان في بستان الحرائق
سحبته إلى الخالء ,مراودة
تاه بجمالها
الذي لم تره عين
طاوع نفسه ,وخلع أثمال الدراويش
وما إن ّ
هم بها
حتى انشقت األرض ,وابتلعتها
انفتحت بصيرته
ّ
ّ
وعرف أنه وقع في الشرك
5ـ
ّ
تمشى الحنين في المالبس
واألقدام تلمس ّ
خد األرض
الذاكرة صديقتها الوحيدة
أجرب مسحوق ّ
سوف ّ
الصمت
ّربما صرت سحابة
أو جزيرة أحالم
أطرد منها أشباح الغربة
يأخذني الحب من يدي
ّ
ألقتص من همساتهم
وضحكهم المكتوم
ّ
ثم أزرعهم في أصيص
وأسقيهم مائي الحار
6ـ
ّ
شدة الغربة حجاب
أسندوني يابنات بأقراص الزينة
ّ
أنعشوني بالتفاح

ّ
شعرها شالل ظلمة تبعثره الريح
وحلمتاها المنتصبتان
تدغدغان شعر صدره
انحنى الفضاء على كتفيها
فقفزت مذعورة
إذ تراءى لها رجل من الزئبق
يخرج من لوحة وينحني أمامها
كمارد من دخان
اختلطت القرى من بعيد
كخراف موسومة
وهبطت من ّ
الرسوم سحابة
أمطرت حليبًا
انتفضت التماسيح
تلفظ من صدرها
ً
أطفاال ضاحكين
هللت لهم أسراب جديدة من الفراش
ومضت تدغدغ صدر األفق
كمرج من الياسمين
12ـ
سقطت قرية في الماء
ّ
تحول أهلها إلى عجول
وطيورها إلى أسماك ّ
ملونة
ّ
ّ
راح الشرق يتمطى,

فأنا مريضة
شماله تحت رأسي
ويمينه تعانقني
ّ
أحل ّ
فكن يابنات
بالظباء واأليائل
ّ
تنغ ّ
صن حبيبي
ال
7ـ
من رأى طائرين على نهدي عاشقة
نهدين مندلعين بنار الذكورة
يحوم فوقهما فراش كثير
ّ
يتناسل وردًا من الشهقات
ّ
والجسد يتقلب على وبر دافئ
ّ
كلما ْ
لمس َت وردة من نسيج الفراش
ّ
تفر أمامك الجبال
ويهرب ّ
قدامك البحر
8ـ
ّ
تعقبها بشباك من الكلمات
ّ
فتش عنها في األجساد
وفي األحجار واألشجار
وفي األسماء
ّ
ّ
في أي سماء أو اتجاه ساقته الريح إليه
اندفعت بعيدًا تتلو صلواتها
فألقى نفسه في البحر
يستحم من جديد
9ـ

ّ
معطرة ّ
بالمر واللبان
تطلع من الماء
كأعمدة من زبد
انتفض الهدهد في صدرها
تطاير سرب من الفراشات
تتالمع في الضوء الشفيف
خائفة من احتكاك العتمة بها
ّ
تقدمت من العاشقة فاردة جناحيها
كورد نبيل
9ـ
ّ
ياسيد القمح والكروم
قرأت تعويذة العشق
ّ
دبت الحياة في الرمز والمعنى
ً
صنعت غزاال وقرأت عليه
تميمة أخرى
قفز غزالها في الفراغ
ولم يعد
10ـ
ّ
تواصل التراتيل رحلتها
ّ
كخط من الدمع تمضي
ّ
أو سرب من النحل
في صباح جميل
ّ
ّ
يتلوى كثعابين خرافية
يحمل خاتم عاشقة
طواها القلب
11ـ

كوعل ينهض من النوم
ّ
ّ
تتنفس ككير ّ
حداد
التالل
وقد توالى سقوط البوم عليها
حتى أصبح جسدها موشومًا بها كالثآليل
هبطت بومة إلى األسفل
ّ
تلفتت حولها
ّ
وتقدمت من العاشقة
وهي في ّ
قبة اإليوان
فاردة جناحيها
ّ
كرسي من النور
فوق اإليوان,
اختلج الجسد
وجدتك عند باب ذاكرتي تبتسمين
ّ
كقبرة بين الغيوم
13ـ
كطائر يبحث عن زرقة الفجر
اصطدم بها مجللة بالندى
يحمل ماضيه على ظهره
كما يحمل الحلزون بيته
قفز في النهر كي يستحمّ
ودخلت الغار ,تتلو صلواتها
خرج من الماء يركض
في أي اتجاه تسوقه الريح إليه
هو..............هو
رجل الزئبق
ً
طاغية,
ً
وكاذبا ,
ً
ونبيال
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رقصت مع
الريح الدموع

قصص األحزان
حممد خمل�ص حم�شو
–1وولدت
األحزان،
ة
عباء
كالضوء طلعت من
ِ
ِ
ِ
وال��ج��وع ،وتراها جلست إلى
الفقر
رح��م
من
ِ
ِ
َّ ُ
ِ َ
والغصة تعصر
العمر
ياع
ض
بعد
ة
صغير
طاولة
ٍ
ٍ
َِ
َ ِ
َّ ً
ُ
ُ
مصرة
وتريد
تكتب مأساتها,
قلبها تحاول أن
أن ُت ِّ
كلماتها معاني فيها من عذابات
حمل
ِ
ُ
أكثر من ع��دد الكلمات على
ال��روح بما هو
تكتبها بلغة الدموع وترسمُ
ُ
السطور ،كانت
ِ
ُ
كلماتها بريشة الحسرة وال��م��رارة ،وتلونها
ِ
َ
ُّ
ُ
ِّ
وتنثر حروفها
بمخيبات األمل وذل االنكسار,
َ
ُ
لتودع بين صفحاته..
تسكبه على الورق،
دمعًا
ُ
زف��رات ..وآهات ..وحسرات ..وكانت تطمح أن
ٍ
َ
تسمي قصتها «قصص األحزان».
بحواسها الخمسة ،وتراها
كانت تكتب
ِ
ً
َ
َ
ُ
تعيد قراءتها تارة
كلمات
بضع
كلما كتبت
ٍ
ُ
بدموع
ع��ال وأخ��رى همسًا ،ترفقها
بصوت
ٍ
ٍ
ٍ
َ
ُ
تسكبها على خديها...إنها تريد أن تخلق منها
َ
ُ
كائنات حية تنبض بالحياة لتمتلك بها عقل
ٍ
ُ
ُ
َ
َ
ه...تريد أن تبكيه كما
ومزاج
وشعوره،
القارئ
ُ ُ
بكت ..وتحزنه كما حزنت..
-2ُ
ً
امرأة ِّ
جدية أبدًا ،فالحياة
كانت في حياتها
ٌ
ٌ
ٌ
عندها نظرية ليس فيها لعب أو لهو؛ إنما هي
ٌ
َ
الزمن الذي
مغالبة دائمة المتاعب ...وترى أن
قصير ،وكانت ّ
ُ
ٌ
تقدر أن
المرء فيها
يقضيه
ّ
ُ
مسائل الحياة
بعضًا من الناس يعتقد أن جل
ِ
عقيمة تبقى من دون حل ،وال يدرك اإلنسان
فيها أخيرًا من حقائق األشياء إال اليسير ،وال
ُ
حزن وآالم ....وأنه ليس
يناله من
ِ
مكابدتها ُغير ٍ
ُ
القلوب أكثر من
بمجامع
تأخذ
فاضلة
من حياة
ٍ
ٍ
ِ
ُ
حيا ٍة تقودنا إلى حيا ٍة حقيقية هي في الواقع
ُ
المرء
حياة حرة كريمة؛ تستأهل أن يحتمل
من أجلها المتاعب والرزايا ،ويقدم التضحيات،

19

حممود حمود
وال ييئس؛ بل يتطلع إلى األمل والنجاح أبدًا...
وتقول :إن من يمتلك أسباب الكرامة والحرية
يحتفظ دومًا ،بالمفتاح الذي يمكنه من خزائن
األرض بما فيها من م��ال ورف��اه وج��اه وعلم
َ
اإلنسان في هذه الحياة
وحضارة ..وتقول إن
َ
يكون قويمًا عندها يجب أن يسير بين
حتى
الناس بقلبين ،قلب ينظر به إليهم فيحس
بوجعهم ويتألم أللمهم ،وقلب ثان يتأمل فيه
بعمق ثم يتكلم ويصدر أحكامه على األشياء..
ك��ان��ت عندما تجلس للكتابة تخطف
َ
بصرها وما تنقله من صور
شاشات التلفاز
مأسوية تجري في وطنها ،فتتألم لذلك ،وكان
ً
منها ما يدفعها للبكاء طويال ،فتسيل شالالت
الدموع ..وعندها ترتج عليها الكتابة ال تنتج
منها سوى بضع صفحات ..ويا للهول؛ فمأساة
وطنها تتفاقم يومًا بعد يوم ،وتزداد ضراوة
وعنفًا ودمارًا ووحشية...
وتتتالى صور مآسي الوطن وفاجعته في
كل يوم ،تنقلها شاشات الفضائيات؛ صور
كانت في مجملها تحمل إيقاعات حزينة,
وانفعاالت نفسية ووم��ض��ات روحية فيها
تشنج وحزن وأسى .صور تجعلك تدخل في
شرود روحي وتأزم نفسي ،لتوصلك إلى حالة ال
يمكن أن تتصورها أعظم قوة إدراكية ....إنها
تشعرك بمرارة ال تغسلها كل أنهار العالم ،وال
تغير طعمها حالوات الحياة!!
–3وتسأل نفسها :أهكذا أرادوه���ا لوطني
خرابًا ودمارًا وهو السيمفونية الرائعة للحواس
والفكر والروح والنور واإليمان بين كل أوطان
الدنيا؟ ..وتبكيه ..وتبكي شهداء العنف والغدر
من أطفال ونساء وشيوخ وشباب وعندما كانت
تستذكر تلك الصور تشعر أنها كمن يفتح

قمقمًا وقد حبس فيه شياطين ومردة ..لقد كان
الموت عندها أرحم من رؤية تلك الصور وما
فيها من قسوة المنظر وظلم اإلنسان ..وتبكي
ثم تكتب ..وتتوقف ثم تمسح دمعها ،وأحيانًا
كانت تنشئ حوارًا صامتًا مع ذاتها ..كانت في
صدرها كلمات حبلى بشغف حميمي وحب
وعشق وطني ال يوصف ،وانطباعات نفسية لما
يجري في وطنها من عنف ،إحساسات شاعرية
وتهيج صادق وأشجان صاخبة متالطمة كانت
تخامرها ،وكلها عاشت في صدرها وهي تنوء
بحملها ،وتلح عليها في خاطرها ،لكنها تعجز
كل العجز عن اإلفصاح عنها ،فكانت ترزح فوق
صدرها كجبال راسيات....
–4ذات يوم عند غروب الشمس وقفت على
الشرفة ،وأخذت ترنو في صورة المغيب وما
يتلوه من سكينة ،وهي في ابتهال وخشوع لله
وسجود للنفس وصالة للروح ،ترفعها للخالق
ليجود باألمان وراح��ة الجسد والفكر للناس
واألمن والسالمة للوطن.
ولكنه فجأة ،ويا لهول ما رأت؛ مسلحان
ينزالن سائق سيارة فيستنجد هذا بأبيه،
فيتوسل إليهم األب ،فيبعدانه عنه ،وبعد
طول ممانعة ورغم توسالته يطلقان النار عليه
ً
فيرديانه قتيال مضرجًا بدمه...
ك��ان في فظاعة المنظر حضور مأسوي
روح��ي أكثر منه في قسوة القتل وبشاعته
فصراخ الضحية واستغاثته بأبيه وتوسالته
ومنظر بركة ال��دم ورعشات جسد المغدور..
وتراكض الناس و....كلها كانت لوحات بصرية
تنبعث منها موسيقى خافتة حزينة ،كان
صوتها يعلو في أعماقها حتى يصبح كولولة
رياح عاصفة في صحراء تتطاير لها كثبان
الرمال ...وفجأة تصرخ ..ثم تصرخ ..ثم تذرف
دمعها في نشيج يعلو ثم في احتجاج صامت.
لكن فيه عتابًا على كل من أحب الوطن وتركه
في هذه المحنة ،ولم يساعد في إنقاذه....
وتتساءل أهكذا أرادوا له!!..؟ أهكذا؟؟ لم تملك
له غير الدعاء والدموع؛ فما عساها أن تفعل؟..
قطعت عليها تأمالتها طفلتها الصغيرة
حين نادتها :ماما أوراق كتاباتك تتطاير،
حملتها ال��ري��اح بعيدًا في كل الجهات...
والتفتت إليها وهي مشدوهة :أحقًا؟ وكانت
كذلك ..يا لألسف فكل أحاسيسها ومشاعرها
ودف��ق��ات قلبها وأح��زان��ه��ا ال��ت��ي حملتها
الكلمات على ال��ورق ..هل حقا طارت؟ الرياح
ً
تذروها بعيدًا ،ورأتها فعال وقد استقرت منها
صفحات على أعالي الشجر فوق األرصفة ،فوق
أسفلت الشارع ،أم��ام حانوت بقال وصالون
حالقة مجاور على سيارات عابرة ...صارت بيد
طفل صغير التقط واحدة منها ...وكم تمنت
في تلك اللحظة أن تكون جميع أوراقها إعالنًا
تقول فيه :أنقذوا الوطن .أنقذونا ...لكنها
شردت بنظراتها ثانية ،ولم تهتم ألوراقها..
وع���ادت طفلتها لتصرخ :أم��ي كتاباتك..
كتاباتك ..ردت عليها :أما كتاباتي فليصنع
الله بها ما يشاء فلن أحزن عليها ..فحزني
على وطني وشعبي فاق كل األحزان ،وقصص
الناس الحزينة وم��ا ج��رى معهم في محنة
الوطن لو كتبوها لفاقت قصصي حزنًا وألمًا.

ما ّ
عـينيك
سر
ِ
النـرجس ّ
ُ
الـبر ّي لونهما
استعار
ّ
ُ
السماء
نت
تـلو ِ
ّ
ٌ
عـشب في حدود بحير ٍة
اخضر
وقـد استقى من فـيض غـيثهما
ُ
ً
نـدى فصل الشتاء
ْ
ُ
الدموع
الـريح
رقـصت مع
ِ
ّ
اخضل ٌ
قـلب
وانتشى ٌّ
صب
ٌ
ّ
وصرح عـاشق :الله يا هـذي العـيون
ُ
نـبع
إشعاع ٍ
نجم وانعكاس البدر في ٍ
ٌ
وكـر عانقـت فـيه السماوات العـال أرضًا
ّ
فـغنى عاشقـون
ّ
ّ
وتـرنحت سكرى بيادرنا ...برفات الجفـون
هـذي السنابل جـفـنها من سحر عـينيك
اشتهاء
ُ
هـذا التأمل والرجاء
ٌ
عـشق غـدا لونًا
طيف  ...صدى
ٍ
ألهـداب الحـياة
ّروي عـن القـلب الشجـون
ٌ
نفحة ّ
سر البـقاء
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ّ
المعت ُق
الخدر
ُ
�أحمد عبد الرحمن جنيدو
ْ
المبع ُ
يا ّأيها ُّ
ثر فوق ذاكرتي،
السر
ّ
ُ َ
يمزقني حراكك،
ْ
ال ُ
أريد َ
المشاعر،
البوح من سف ِك
ِ
َ
البيضاء،
الرؤية
واغتصاب
ِ
ِ
َ
َ
مسافة األحالم ُ
أبعد من ظنوني،
ليت
ِ
ُ
َ
الموت في ّ
العميق.
سري
ال أخاف
ِ
ٌ
َ
(التشارين) اعتراف،
ِزيتون
لقطاف
ِ
ُ
الحلم،
تراب
فالبداية من ِ
ِ
أبني صرختي،
َ ّ
وجه الضحى،
ام في ِ
يا نسمة األي ِ
ْ
خالف ُت ّأمي َ
ُ
النهار حقيقتي،
حين ألبسني
َ
البراقع عن معاناتي،
ورمى
ُ
ُ
َ
صفيق.
صمت
األسرار في
سقطت،أجادل
ٍ
ِ
َ
ّ
المدمى يا مالكي،
الحلم
ال تعبري
َ
ألف فلسفة ُ
رأيت
ٍ
ّ
بالصدور،
المخبأ
العزف
بذلك
ِ
ِ
َ
ْ
حكاية،
قصص ُت ألف
ٍ
ُ
َ
َ
الطريق.
تحكي الحياة فصولها طول
ِ
َ
ُ
فالوقت يسلبني الكتابة
لحبيبتي:

َ
ْ
اإليمان ما يبكي الحقيقة،
لدغة
بل في
ِ
ِ
ٌ
ِّ
ُّ
المميتة أسقف،
ضربة الحظ
كلنا في
ِ
ِ

ُ
ُ
يسير في جسدي،
موج الحيا ِة

ّ
قة النبوء ِة،
من
أصابع ِه الممز ِ
ِ

الغريق.
،والمتن
األوهام
لقواعد
ِ
ِ
ِ
ِ

وصفاؤك َّ
ُ
يسكن ملمحي،
الوه ُاج

ْ
البريق.
رحم
من
ِ
ِ
حصان الجم ِح في ِ

يا كافرًا بأصالتي

ُّ
ُ
الخدر المعتق في جنوني،
يا ّأيها

ُ
هل َ
بعد موتي تستفيق على نعيقي.

ومكامني وظواهري.

َ
جنوحي،لست ّأمي،
في

َ
َّ
شعري،ولب مصائري.
اإليحاء في
يا لمسة
ِ

َ ُ
ْ ْ
أقل يومًا َّ
الشعر نطق ِك،
بأن
أنا لم
ْ
َ
َ
ُ
الغناء،
القصائد بعض ما نطق
بل كالمي في
ِ

ُ
الفراغ حضارتي،
ال تفاصيل
ِ

**********

ُّ
ّ ْ َ
المضيق.
ـقت زيق
كل الثواني عم
ِ

ّ ُ
ُ
األشعار
الكرزية
شفاه ِك
ِ
ُ
تقطن لفظتي وسرائري.

ُ
َ
التواتر،
الصوت يمنحني

ٌ
ْ ّ
قالت:بأني عاجز،

ُ
ِّ
البشري ينبش أدمغي،
ُبعمقنا
والنسيج
ِ

ٌ
ْ
بعمق مشاعري.
أنت جاهلة
كم ِ
ِ

ُ
َ
ْ
مسائلنا َّ
الوقت،
،بأن
خلصت

ُ
ُ
ُ
ُّ
والتكوين،
واإلحساس
األزلي
أنا نبض ِك

َ
َ
األزمان،
بدفتر
الدفين
والصوت
ِ
ِ

ُ
سطور دفاتري.
والغد من
ِ

ُ
مأربها شهيقي.

ُ
ُ
العصافير
بال
أنا حلم ِك المسكون في ِ
ِ
ْ
َ
الصباح،
عناوين
نسيت
التي
ِ
ّ
وعل ْ
قت فوق الجبين َ
غناء ها وبشائري.
ِ
ٌ
ْ
أنت ساذجة،
كم ِ

ُ
والله ُ
للتراب،
هيام
أعلم ما بحالي من
ِ
ٍ

ُ
ُ
الصغيرة في عيوني ّلو ْ
نت،
وصورت ِك

ّ
ْ
َ
صميم خواطري.
سكنت
ألنها

ُ
ْ
ٌ
تجادلنا ُ
مفتوح،
الحلم
،وباب
ومضت
ِ
ُ
وخيط ْ
جسد الرؤى
الوص ِل في
ِ

َ
َ
الصديق.
باع الصديق إلى
ِ

َ
َ
الحكاية ُ
األشياء،
أكبر
ليت
ِ

َ
َ
ُ
سأغادر األرض الحزينة من نخاعي،
ْ
ْ
هل ْبع َد نز ِف دمي،
َ
َ
البداية،
تعانين الوصول إلى
ِ
ُ ٌّ
فالشريط معلق بمصائري.
َ
الموت فوق خسائري.
أنت التي تبني شراك
ِ
ِ
ُّ
وأحبها،
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قصة حب والبحث عن فرصة عمل
في رواية(المحال)
با�سم عبدو
يوسف زي��دان الباحث في التراث ،الذي
َّ
انضم إلى
طرق باب الرواية وحقق نجاحًا كبيرًا،
قائمة الروائيين العرب.
ص��در ل��ه أرب��ع رواي���ات ه��ي(ظ��ل األفعى،
عزازيل ،النبطي ،المحال) بدءًا من عام 2009
حتى  ،2012وتعددت الطبعات .والقت هذه
األعمال االستحسان عند القراء والنقاد العرب.
إن حصيلة ق��راءة ال��رواي��ات األرب��ع ،تشير
إل��ى تركيز ال��روائ��ي على محاور ع��دة ،أبرزها
االهتمام باألساطير والدين ،وإعطاء المرأة
دورًا مميزًا ،والصراع بين الرجل والمرأة في
األنظمة الشمولية .ويشتغل زي���دان على
قاعدة(التناقضات والمفارقات والتناص) ،كما
في رواية(ظل األفعى).
ونالت رواية(عزازيل) شهرة كبيرة .وهي
رواية ضمت  368صفحة من القطع المتوسط.
يظهر السارد من خالل تطور األحداث وتعدد
الحبكات ،التمايز الطبقي والتفاوت االجتماعي
الكبير في المجتمع .وفي الرواية خط صراع
آخر بين المسيحية والوثنية .وتداخل تاريخي
أسطوري مع الواقع المعيش.
ويرجع يوسف زيدان في رواية(النبطي)،
إل��ى أربعة عشر قرنًا في استقدام التاريخ
القديم والعالقات بين المصريين واألنباط،
والتعايش بين األدي��ان السماوية والوثنية
آنذاك ،والروابط االجتماعية التي كانت سائدة
ومنها(الزواج) بين المصريين واألنباط ،وتطور
العالقات التجارية أيضًا.
الرواية الرابعة بعنوان(المحال) الصادرة
عام  ،2012تختلف عن
الروايات الثالث من حيث:
* -الموضوعات أو الثيمات التي تناولها
الروائي ،فهي حديثة ،معروفة ،للقارئ ،تختلف
ع��ن أح���داث أعماله السابقة ف��ي مستواها
السردي األفقي والشاقولي.
* -بسيطة ال يحتاج المتلقي إل��ى بذل
أي جهد ذهني للتقصي عن األبعاد الداللية
وتأويلها أو تفسيرها.
تحتل قصة الحب بين الشاب السوداني(أمه
مصرية) ،وصبية من مدينة االسكندرية ،نحو
مئة وخمسين صفحة من صفحات الرواية البالغ
عددها  244صفحة من القطع المتوسط .وفي
الجزء الثاني من الرواية ،يسافر هذا الشاب إلى
الخليج العربي للبحث عن عمل .وكان يعيش
في أسوان ،وأهله في أم درمان بالسودان .أما
في القسم الثالث فيحدث فيه تبدل جوهري
في مستويين:األول ،العالقة مع الفتاة أو
الحبيبة ،واالنتقال من العمل كدليل سياحي،
إل��ى مراسل لقناة الجزيرة في أفغانستان.
وفي المستوى الثاني اعتقاله ّ
وزجه في سجن
غوانتينامو لمدة سبع سنوات.
تتألف الرواية من فصول سبعة لكل فصل
ُّ
البر الغربي ،كرموز،
عنوان وهي(:كالبشة،
المنتزه ،الخليجُ ،بخارى ،قندهار).
الزمن في الرواية:
الزمن كما يعرف القراء والمهتمون بهذا

يوسف زيدان
الجنس األدبيُّ ،
يعد عنصرًا رئيسًا أو أساسيًا،
إلى جانب المكان والشخوص .هذه األرك��ان
الثالثة التي يشتغل عليها الروائي ال يمكن
القفز فوقها وتجاهلها ،إضافة إلى ركائز أخرى
هامة تتداخل معها ،وذلك لكي يكون العمل
ناضجًا من الناحية الفنية  -البنائية .فالعمارة
ترتز على هذه القواعد التي تتداخل مع بعضها
بعضًا إلى درجة التماهي.
ً
تتوجه أنظار المتلقي أوال إلى الشخصيتين
ال��رئ��ي��س��ت��ي��ن(ال��ش��اب ال��س��ودان��ي وال��ف��ت��اة
المصرية) .ويتساءل :هل تحمل قصة الحب
شيئًا جديدًا لم نسمع به من قبل أو قمنا به؟
وفي أي زمن حدثت هذه الحكاية؟ فالزمن
يتحقق في مستوياته الثالث .المستوى األول
يطلق عليه(زمن حكاية الحب) ،ويعرفنا بداية
التعارف َّ
ثم نتائج اللقاءات ..وكيف تطورت
هذه العالقة بين الحبيبين.
أما المستوى الثاني فهو(زمن الكتابة)
وهو محدد في الرواية .ويبدأ من مجيء الشاب
السوداني إلى أسوان عام  ،1990للعمل في
مكتب سياحي لقريب ّأمه(حمدون أبو غابة).
وهذا الزمن هو (زمن خطي) تتنقل األحداث
ف��ي��ه وت��ت��ط��ور ف��ي ال��خ��ط ال��س��ردي بشكل
متسلسل أو مرحلي ،وفي ّ
حيز مكاني مغلق أو
مفتوح ،وتتشابك فيه األحداث في تداخالتها
وتضاداتها ،أو تنعدم التداخالت الزمنية أحيانًا
بين الماضي والحاضر كما في رواية(المحال).
ّ
ويفضل أن تغطي األحداث المسرودة الفترة
الزمنية المحددة لها ،واالبتعاد عن (االنفالش
الزمني).
ويأتي المستوى الثالث(زمن القراءة) ،وهو
الفترة الزمنية التي يحتاج إليها المتلقي
إلن��ج��از ق���راءة ه��ذه ال��رواي��ة .ويتوقف ذلك
على سرعة القراءة ،ومدى استيعاب القارئ
لألحداث وتبدلها وتداخلها ،وتفكيك رموزها
ومعرفة أبعادها الداللية وتأويالتها ،لكن هذه
الرواية(السهلة) ال يحتاج القارئ إلى التوقف
كثيرًا للتفكير والتأمل وحساب األبعاد ومابين

السطور .فاألحداث واضحة مكشوفة سلسة
ال تحتاج إلى بذل أي جهد للتأويل ،بعكس
رواياته الثالث السابقة.
ّ
ويؤرخ الروائي لألحداث .وعلى سبيل المثال
نفذ في أول شهر آذار ع��ام  ، 1994الشيخ
الليبي(حمد الخليفي) مع مجموعته تفجير
مسجد في حي الثورة بأم درمان وأطلقوا النار
على المصلين .وفي الصيف التالي أصبحت
ّ
محجبة .ومع تطور العمل
نورا تغطي شعرها أي
السياحي وازدياد أفواج السياح ،في بداية عام
 ،1996طلبت المخابرات منه أن يتعامل معها
ويذهب معهم إلى دار فور .ويقوم بزيارة أهله
في الصيف ويحاول إقناعهم بالزواج من نورا.
وي��غ��ادر الشاب مصر وال��س��ودان وي��ودع
أهله وحبيبته في القسم الثاني من الرواية،
ويسافر إلى خليج النفط باحثًا عن عمل عام
 ،1997وأطلق على هذا العام (عام الكوارث).
وفي نهاية الشهر الثالث من عام  1998يزوره
صديقه سهيل وهو في حالة مضطربة .وكان
يلف الحشيش بسجائره التي يسميها(بخور
الصالحين) .وفي هذا اللقاء دار بينهما نقاش
طويل حول تحريم القرآن للخمر .ويعد هذا
النقاش مقدمة تقودنا إلى أحداث الرواية في
ّ
ونتعرف
الفصل الثاني بعنوان(البر الغربي)،
إلى عالقة والده برجل كان يأتي بالخراف الحية
من جهة الشمال لشيخ في الخرطوم يقوم
بإطعام المساكين .وينفذ وال��ده هذا العمل
ال��ذي يكلفه به سعودي يعمل بالمقاوالت
والصدقات من دون أجر مادي .وهو مهندس
اسمه(أسامة ب��ن الدن) ،يقوم بمشروعات
تطوعية وأع��م��ال خيرية .متزوج من أربعة
ُّ
كل َّ
هن يلقين دروسًا في الفقه على النساء في
المساجد.
لقد استطرد يوسف زي��دان في صناعة
النسيج السردي وزخرفة حكاية الحب ،وكانت
محاولة فاشلة لبعث التشويق لدى المتلقي،
الذي أصيب بالملل من تكرار مرافقة السوداني
للمجموعات السياحية .واستغرق منه هذا

السرد زمنًا أطول من الزمن الذي يغطي الحدث،
هذا من جهة .وقصر نفسه السردي في النصف
الثاني من الرواية في مكانين هامين يشكالن
مركزي الصراع الفكري(الخليج وأفغانستان)،
وفي تبديل العمل واالنتقال إلى أفغانستان
للتغطية اإلعالمية للمنظمات اإلرهابية .ولم
تغب هذه الشخصية اإلعالمية ( سامي الحاج،
مراسل قناة الجزيرة) عن ذهن القارئ الذي
اعتقله األميركيون في سجن غوانتينامو.
لقد بدل السوداني عمله ثالث مرات في زمن
تتابعي :فقد عمل في مكتب سياحي في مصر،
ثم عمل موزعًا لأللبان المعلبة في الشارقة.
َّ
الفرع(فواز)
وبعد ثالثة أشهر يستدعيه مدير
السوري من مدينة حمص ،المعارض للحكومة
والمقيم في الشارقة منذ عشرين عامًا .ويعطيه
ف��واز فرصة عمل أفضل في ف��رع جديد في
أوزبكستان.
ويهبط السرد في فصل عنوانه(بخارى).
ّ
وليس كعادة زيدان النزول درجات في سلم
السرد نحو المباشرة ،والحديث عن فضل القيمة
واالنقسام الطبقي وعن نظرية كارل ماركس،
علمًا أنه يمتلك القدرة السردية واإلبداعية في
توظيف الرمز ،واالبتعاد عن التقريرية بأسلوب
ّ
مشوق ولغة شعرية نظيفة وشفافة ومغرية.
ال��روائ��ي ي��وس��ف زي���دان يلتقط فكرة
مغرية إشكالية أو خالفية ،تثير النقاش
والتأويل واألسئلة لدى المتلقين والنقاد .ففي
ً
رواية(عزازيل) مثال برزت قصة الراهب الذي
َّ
انشق عن الكنيسة المصرية وأضعف دورها.
وإظ��ه��ار ال��ص��راع بين المسيحية والوثنية،
والوصول إلى القتل والتعذيب والقضاء على
الوثنيين وعدم حقهم في العيش إلى جانب
اآلخرين.
وتنتهي رواي��ة(ال��م��ح��ال) ب����زواج ن��ورا
م��ن رج��ل اس��ت��خ��ب��ارات ل��ي��ب��ي ..وه��ي رواي��ة
كالسيكية(تقليدية) أظهرت دور ابن الدن
في السودان ،ثم تشكيله(تنظيم القاعدة)
ومقاومته لألمريكيين .ولكن زي��دان اشتغل
من الناحية السردية الروائية على إعادة كتابة
الخبر(القصة) ونقلها من الواقع إلى ال��ورق.
ولم يتوقف الروائي عند شخصية ابن الدن
التي كما يبدو أقحمت إقحامًا مباشرًا ،والتي
ك��ان باإلمكان إدارة ال��ص��راع حولها ،خاصة
الدور الفكري الظالمي الذي قامت به ومارسته
هذه الشخصية ،والتي شغلت العالم كله في
األلفية الثالثة ،في الوقت الذي يحقق العالم
االنتصارات الصناعية وقيام ثورة االتصاالت
التي نشهد نتائجها المدهشة ،والتي جعلت
العالم قرية صغيرة.
يظل الباحث وال��روائ��ي المصري يوسف
ً
زيدان من األسماء التي أنتجت أعماال إبداعية
مدهشة في جوانب كثيرة منها .والقت رواياته
األرب��ع استحسانًا لدى القراء والنقاد العرب،
ّ
وزودت المكتبة العربية اإلبداعية بأعمال
سردية جديدة.
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اللغة العربية /تتمة/
األبناء الذين قصروا في امتالك هذه اللغة ،وحمل لوائها ،ومناددة
اللغات العالمية األخرى ..فالتقصير ،والعجز ،والعيب ..فينا نحن
ّ ّ
وجل ّ
قدسها ّ
وشرفها بحمل
وليس في اللغة العربية ألن الله عز
للغة ّ
شرفها الله بالقدسية أن يكون العجز
رسالة ّاإلسالم ..وحاشا ٍ
ً
أو التخلف أو الجمود ماثال في بنيتها ..فهذا أمر محال ..إن اللغة
العربية التي حباها الله بالنورانية والصفاء ..تفصح لعارفها أنها
لغة اإلحاطة ،والقوةُ ،
والمكنة ،والداللة ،والجمال ،والشمولية.
لهذا فإن الدعوات المنادية بهجر اللغة العربية واالنصراف
عنها إلى اللغات األخرى ،أو اتهامها بالوعورة والصعوبة والجهامة
والعبوس ،أو عدم قدرتها على النهوض بمتطلبات العلوم والفنون
ّ
الحديثة ،..أو الدعوة للكتابة بالحرف الالتيني ..كلها دعوات تعبر
عن ضيق أفق المنادين بها أو أنها ّ
تعبر عن أهواء واتجاهات
ّ
وغايات من يسعون إلى تمكين األذى من لغتنا ..ولعل في طالع
هذا األذى :تفتيت البنيتين القومية ،والدينية..
إن حرص العرب على اللغة العربية ليس حرصًاً تاريخيًا ،وال
نهجًا مشاه اآلباء ..فمشاه األبناء اآلن ..وحسب ..وإنما هو حرص
على الدين أيضًا فالخطأ في اللغة يوازي الخطأ في الدينّ ،
فمما
ّ
روى عن الرسول األكرم محمد ( )rأن أحدهم تكلم في حضرته

فألحن في اللغة ..فقال لمن هم حوله «أرش��دوا أخاكم فإنه قد
ضل» .لقد ّ
عد الرسول الكريم الخطأ في اللغة ضاللة تمامًا مثلما
هو الخطأ في الدين ضاللة ..ذلك ألن اللغة هي عماد البنيتين
القومية والدينية ،وهذا ما ال يوجد في أي لغة من لغات العالم.
إن تعزيز اللغة لدى أبنائنا ،والسهر عليها ،وتسيير قواعدها،
واستنباط األساليب الجديدة المساعدة على اكتسابها ،وترغيب
ّ
الناشئة بها ..كلها من األمور التي تعزز البنيتين آنفتي الذكر:
أعني البنية القومية ،والبنية الدينية .لذلك كان الترابط ما بين
ً
القومية والدين وال يزال ترابطًا أزليًا مجدوال من منبعين اثنين
هما :من العقل والعاطفة في آن معًا.
وإن الرد على الدعوات الفئوية ،واالقليمية واالنعزالية الهادفة
إلى دك اللغة العربية أو التقليل من شأنها وأهميتها ..هو أمر
واجب ذلك ألن هذه الدعوات مألى باألنفاس الحامضية  ..التي
هدفها الرئيس ضرب مقومين أساسيين من مقومات األمة
العربية ،هما :القومية ،والدين ،لذلك فإن التنبه للمخاطر الجسيمة
الناجمة عن هذه الدعوات المشبوهة والتصدي لها واجب وطني
وقومي وديني يدعونا إلى التمسك بلغتنا والدفاع عنها ..كونها
تشكل مؤيدين اثنين من أهم مؤيدات وجودنا ،أولهما المؤيد

الدنيوي المتمثل في الرابطة القومية ،وثانيهما المؤيد السماوي
المتمثل في الرابطة الدينية..
إنه من نافل القول ،وبعد االلتفات إلى ماضي اللغة العربية،
ووعي أهميتها وقوتها ومكنتها ،أن نشير إلى أن لغتنا استوعبت
علوم الحضارات السابقة عليها والالحقة في العصور المتقدمة،
ومنها عصرنا الراهن ..لهذا ..فإن الحديث عن اللغة العربية هو
حديث االعتزاز واالفتخار بما قدمته هذه اللغة لألمة العربية
وتآخ قومي بين أفرادها يكاد يكون
من تواصل وترابط وانشداد ٍ
شاهدًا مفردًا بين األمم ،هذا من جهة ،ومن جهة ثانية إن اللغة
العربية مبعث لالعتزاز واالفتخار ألنها قدمت للعالم خالصة
العلوم ،والعقول ،واآلداب والتجارب ...فابن سينا ،وابن رشد،
والبصري ،وابن خلدون ،والفارابي .. ،ماتزال علومهم تدرس في
ً
أهم الجامعات العالمية نقال عن اللغة العربية الشريفة التي
حفظت جوالنهم الفكري ذخيرة لإلنسانية عامة.
إن الحديث على اللغة العربية هو حديث الطيب والنفاسة
والجمالية الصافية ،إنه الحديث الذي يأخذنا إلى صعوبتها
وتمنعها على من ليس لهم رتبة الفروسية ..فاللغة العربية فرس
طرود ال تسلس قيادها إال للفرسان.

من التعبيرية إلى البنيوية /تتمة/
النص على لحظات تاريخه الموازي /التفاعل بين
اإلرسال واالستقبال /بما يفضي إلى وعي تاريخي
مفتوح.
وانتقلت أفكار البنيوية التوليدية إلى النقد
العربي في السبعينيات بعد مقدمات أولية في
الستينيات ،لم يتأثر بها المشهد الثقافي بشكل
فاعل ،وكانت كتابات محمود أمين العالم سباقة
في هذا المجال بالتعريف بالبنيوية التوليدية
واالتجاهات الفرنسية المعارضة لها في كتابه
(نقد جديد أم خدعة جديدة)؛ لكن كتابات سيد
ياسين عن جولدمان عوضت بعض الحماسة
عند أمين العالم عبر ما نشره في مجلة الكاتب
المصرية /1968/عن التحليل االجتماعي لألدب،
وكانت بدايات البحوث المغربية عبر محمد رشيد
ثابت (البنية القصصية ومدلولها االجتماعي في
حديث عيسى بن هشام)  /1972/وكتب بعده
جمال شحيد (النقد األدب��ي الحديث كما يراه
جولدمان) في مجلة مواقف ،ورشيد الغزي عن
النظرية االجتماعية في األدب عبر كتابه (قضايا
األدب العربي) وكتاب صالح فضل (منهج الواقعية

في اإلبداع األدب��ي) ،وترجم مصطفى المسناوي
دراسة جولدمان عن علم اجتماع األدب ،ودرس
حلمي شعراوي بعض أفكار لوسيان جولدمان في
مجلة دراس��ات عربية قبل أن ينشر محمد برادة
دراسته (الرؤية للعالم في ثالثة نماذج روائية)-
مجلة اآلداب  ،1980وقبل أن يترجم بدر الدين
عرودكي الفصل األخير من كتاب جولدمان (من
أجل علم اجتماع الرواية)  ،1980وهو السياق الذي
نشر فيه د جابر عصفور دراسته عن البنيوية
التوليدية  ،1981إلى أن نشر د.عبد العزيز حمودة
كتابه (المرايا المحدبة  -من البنيوية إلى التفكيك)
يعلن فيه أنه لم يتوقف كثيرًا عند كتابات كمال
أبو ديب ونغمة االدعاء المبالغ فيه ،في دراساته
للشعر العربي ال��ذي يطور فيه منهجًا نقديًا
يتجاوز ما أنجزه الفرنسيون أنفسهم عبر التركيز
المطلق على التجربة اإلنسانية والرؤية اإلنسانية،
وال عند دراسات جابر عصفور عن الحداثة ،ومراوغة
الميتا لغة التي تلفت النظر إلى نفسها بالدرجة
األولى ،وتتعمد الغموض وعدم االلتزام ،ويتحدث
ً
طويال عن ظاهرة الحداثة بنسختها العربية،

ويستشهد بأقوال الياس خوري عن الحداثة التي
هي ليست نسخة عن الحداثة الغربية ،بل هي
حداثة عربية داخل مبنى ثقافي له خصوصياته
التاريخية ومشكالت نهضته ،وهي إطار التكسر
الثقافي واالجتماعي والسياسي ،ومحاولة تجاوز
ه��ذا التكسر بالذهاب إل��ى األم��ام ،بالبحث عن
شرعية المستقبل بعد أن فقد الماضي شرعيته
التاريخية في عالم توحده الرأسمالية الغربية
بالقوة ،وتنفى فيه األطراف إلى الذاكرة التاريخية
كفولكلور فقط ،ويعود حمودة متطرقًا إلى دراسات
كمال أبو ديب في تطبيقه المنهج البنيوي على
الشعر الجاهلي وقصيدة حديثة تقاربها حكمت
الخطيب (يمنى العيد) وقصة أخرى تقاربها هدى
وصفي ،ويعلن (إن ما يريد البنيويون تحقيقه
هو التقنين لإلبداع؛ فالحديث عن البنى الصغرى
والبنى الكبرى واألنساق العامة ،ومحاولة إعادة
ترتيب الوحدات المكونة للقصيدة كما يفعل
كمال أبو ديب ،وحكمه أن هذا الترتيب هو أفضل
للقصيدة من فعل مبدعها ،الناقد البنيوي يرى
أنه ليس أدنى من العالم التجريبي ،وهنا تكمن

خطورة المنهج البنيوي من أساسه ،لقد ظل
اإلبداع يقنن لنفسه ،وال أظن أننا نضيف جديدًا
إذا قلنا إن أرسطو لم يقنن للتراجيديا ،وسيظل
ً
هذا التقنين معرضا لالنهيار حينما يجيء إلى
الوجود نص إبداعي جديد يخرج عن تلك القوانين
ويفرض قوانينه هو ،وعندها سوف يضطر النقد
من جديد لمحاولة التقنين ،وهكذا إلى ما ال نهاية،
وهذا يؤكد عبث الجهد الذي يبذله البنيويون في
محاوالتهم األخيرة.

المراجع:
المرايا المحدبة -من البنيوية إلى التفكيك
(د عبد العزيز حمودة)
نظريات معاصرة – د جابر عصفور
السيميائية -ترجمة د ثائر ديب

«وقع الحافر على الحافر» ..بين درويش وزين الدين /تتمة/
ّ
ّ
في حين أن امرأة الشاعر اآلخر ليست كذلك ،إنها عاشقة ولعلها
ّ
ألنها ّ
عرجت على محل بيع األزهار لتشتري له
تأخرت على حبيبها
ّ
«باقة» ،والشاعر حزين جدًا ألنه أغضبها في اللقاء السابق ،وهو
يقسم بالرب الذي ّ
«صورها أجمل من ضحكتها» وبالتين والعصافير
ّ
ّ
يكرر فعلته تلك ،ولن «يزجر غزالن أمانيها الغريبة» ،وهي
أنه لن
ّ
أمان ربما تتعلق باالرتباط والزواج أو سوى ذلك والله أعلم!
واالختالف األخير بين النصين – على صعيد الفكرة أيضًا –
ّ
يتجلى في أن درويش (أو الراوي في النص – وهذا أصح) غير معني
أو مهتم كثيرًا بهذه المرأة التي ينتظرها فهي – كما قلت – امرأة
ّ
ّ
يتكرر وبالتالي رأينا
عابرة في حياته ،حتى لو تحقق لقاؤهما ،فلن
المتحدث يتعامل مع المرأة موضوع القصيدة بكثير من الحياد بل
البرود ،ولهذا نراه يسوق احتمال موت الزائرة كما ساق من قبل
االحتماالت األخرى ،أعني من غير إحساس باأللم أو الخوف عليها أو
ّ
التأثر لمصابها .فيما يتعامل زين الدين (أو الراوي في ّ
نصه) بكثير

من الحنان والحب والخوف على الزائرة المتأخرة عن موعدها ،لقد رصد
ّ
الكثير من االحتماالت التي تكمن خلف تأخرها ،لكنه أبدًا لم يذكر
ّ
ّ
الموت كواحد منها ،وظل واثقًا من أنها ستأتي ،فهي ما أخلفت
من قبل موعدًا ،وما تركته للحظة االنتظار الخرقاء تمتد عصورًا من
الهواجس المزعجة ..وعلى ّأية حال فمهما كانت نقاط التشابه بين
ّ
القصيدتين ،ومهما كانت نقاط التمايز واالختالف بينهما ،فإننا –
ّ
كقراء – سعداء بهذين النصين الجميلين وبالمصادفة التي جعلت
درويش يقرأ نص زين الدين – إن كان قد فعل – أو بالمصادفة التي
جعلته يعيش تجربة مشابهة لتجربة زين الدين بعد عشر سنوات
أو أكثرّ ،
ألن تلك التجربة طرحت بين أيدينا ثمارًا نادرة! تجعلنا
ّ
نتذكر –كل لحظة – أن اإلبداع الحق ال يأتي من العدم ،ال ينهض
ّ
من الصفر ،وال يبنى إال على أسس سابقة راسخة وضعها من قبل
مبدعون مشهورون أو مغمورون ،مجهولون أو معلومون ومن أعراق
ّ
ّ
وزمانيًا!!
مكانيًا
وأجناس وأمم قريبة أو بعيدة

-1انظر :ال تعتذر ّ
عما فعلت ,محمود درويش ,دار رياض
ّ
الريس ,يناير  ,2004ص .11
 -2انظرّ :لما يجئ بعد المساء ,ثائر زين الدين ,وزارة
الثقافة,دمشق  ,1996ص(.)54- 53
-3ال تعتذر ّ
عما فعلت ,محمود درويش ,ص (.) 110-109
ّ
ّ
-4ناجي علوش ،مجلة اآلداب ،العدد األول ،كانون الثاني،
بيروت  ،1980ص (.)27-26
-5محمود درويش ،سابق ،ص .24-23
ّ
الشعرية الكاملة ،دار العودة – بيروت
-6أمل دنقل ،األعمال
 /مكتبة مدبولي القاهرة  ،1985ص .360
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الفصول المضحكة ومسرح االرتجال
جوزيف نا�شف
ـ إن جميع الفصول المضحكة التي كانت في الشعبي ،وال ينظر إليها لنقدها الالذع للمسؤولين ،الشخوص ،وتجري هذه العملية دون التقيد بالنص أو مقاطع ،وجملة من غير تفكير مدروس ،ولذلك نرى
ً
هذا المسرح قصيرة ،وصغيرة الحجم ،وهو نص وه��ذا اللون من «الفصول المضحكة» ليس له المكتوب وااللتزام به ،جميع الممثلين يتقيدون الممثل يتهيأ ليصوغ جمال تنبع من داخله ،ومن
شعبي مكتوب؛ إذ يتألف النص من مخطط لموضوع حوار يتقيد به الممثلون عند أداء أدواره��م ،وهو بالموضوع؛ حيث يؤلف الموضوع ،ويتم االرتجال أعماق نفسه ،وال تجري على لسانه هكذا ،ولهذا
مسرحية ،والشخصيات شبه جاهزة ،وبدايات الحوار في الوقت ذاته ال يحدد مهام الممثل في النص ،شريطة التقيد بالشخصيات التي رسمت ،وهي كان من الضروري أن يكون الممثل على ليونة كبيرة،
في بعض المشاهد ،وباللهجة العامية ،وهي أساس ألن الذي يقوم بالدور عليه أن يؤلف ح��واره ،وأن عادة تكون ثابتة ،وال يطرأ عليها تغير في هذا وحساسية مرهفة ،كي يستوعب أحداث العصر،
يؤديه في وقت واحد ،ويتفق عليه مع الممثلين المضمار نجده يصنع حواره وأيضًا يختار اللهجة والمشكالت التي تحوم حول المجتمع إن كانت
في هذا العالم الغني.
ـ إن األمكنة التي تقدم فيها هذه المسرحيات المشاركين ،والتعديالت تدخل على النص من خالل المحلية التي تتوافق مع طابع الشخصية التي هي سياسية ،أو اجتماعية ،أو اقتصادية ،كي يستطيع
ً
«الفصول المضحكة» تكون ع��ادة في المقاهي ،هذه التدريبات السريعة قبل تقديم العمل ،وما في المسرحية مثل اللهجة (األوروبية والتركية) ،أن يجعل الجمهور منفعال ،ومشاركًا بكل وجدانه.
ـ ه��ذه لمحة صغيرة ع��ن مسرح «الفصول
والساحات المخصصة للموالد واألف��راح ،وأرصفة يطرأ من ارتجال في أثناء تقديم العمل في األماكن والبيئة المدنية ،أو الريفية ،والمراكز التي يشغلها
هذا الدور ،والممثل عادة هو الذي النكات المناسبة المضحكة» ومسرح «االرتجال» ،وهي صورة حقيقية
الشوارع ،وقسم من هذه األمكنة موجود في بالدنا المحددة سابقًا.
ـ أما «مسرح االرتجال» ،فهو مسرح أشمل من وقد تتغير من حفلة إلى أخرى إذا رأى الممثل أن عن هذا النوع من المسارح التي كانت سائدة في
حتى اآلن.
ـ هذا الكون من األدب المسرحي لم يثر اهتمام «الفصول المضحكة»؛ حيث نرى أن المشاهد تتوالى ،مزاج الجمهور وأهواءه متغيرة ،وهو في هذه الحالة وسطنا االجتماعي ،وقد تكون مستمرة حتى اآلن في
الكتاب واألدب��اء ورغباتهم ألنه ّ
يعد من السمر وكلها تدور حول الموضوع ،فتؤلف الحوادث ،وتقدم ال يلقي الدور وكأنه يلقي أناشيد مدرسية محفوظة ،بعض األماكن واألحيان.

حوار مع األديب القاص والكاتب لألطفال نزار نجار /تتمة/
لألطفال ،قرأنا في طفولتنا بينوكيو ،قرأنا عقلة االصبع ،قرأنا عالء
الدين والفانوس السحري ،قرأنا سندريال -هايدي -فلونه -طرزان-
سوبرمان -ال��وط��واط -علي الزيبق -الرجل العنكبوت -األميرة ذات
الهمة -الشاطر حسن -عنترة -سيف بن ذي يزن -الظاهر بيبرس -سير
الفرسان -أبطال المالحم -أبطال الفتوح ...هناك أشياء مشتركة بين كل
هؤالء ،كل قصة تحمل قيمة سامية ،تحمل المحبة ،تحمل رسالة ،هذه
ترفع العلم سالحًا ،وتلك تنهض بالصدق واألمانة ،وغيرها تعلي من
شأن المغامرة واالنطالق في الحياة ،عالم القصص عالم حافل باألبطال
والمغامرين ،حافل بالمآزق واألخطار ،عامر باألناة والتفكير والروية
والصبر والجلد والتحمل ،بالخطأ والصواب ،بفرص الضحك والتسلية،
باالمتاع والمؤانسة ..هناك عوالم مشتركة بين أطفال العالم كلهم..
● بماذا يتميز العرب والمسلمون عن الشعوب األخرى أي ما هي
خصوصيتهم في مجال الكتابة لألطفال؟
**الطفل السوي يمكن أن يعرف الفارق بين الخيال والواقع ،عندنا،
في أدبنا القصصي العربي ،عمالقنا المعروف الذي يخرج من القمقم أو
يسكن في زجاجة ،إنه يقول للفتى الناشئ عالء الدين:
 شبيك لبيك ،عبدك بين يديك!ويجدر بنا أن نالحظ الفارق الدقيق بين السوبرمان وعفريت عالء
الدين ،وهو أن الشخصيات األسطورية عندنا تأتمر بالعقل اإلنساني،
فالعمالق يقول لعالء الدين الناشئ الذكي بكل خضوع واحترام:
 شبيك لبيك ،عبدك بين يديك!ألنه مأمور ،يستجيب لعقل اإلنسان وال يفعل شيئًا من دون أمره
وإرادته ،إنه خاضع دائمًا لإلرادة اإلنسانية الواقعية ،بخالف السوبرمان
الذي يتحرك بملء حريته ،وربما اصطدم مع نظير له ،وتطاحنا في
معركة ّ
جرت الويالت والدمار!
والطفل ،ربما يحس أمام هذه القصص باإلحباط الشديد ،ألنه يتوق
باستمرار إلى أن يقلد شخصيات القصص ،وأنا ال أنكر دور الخيال
العلمي العريض الفسيح الذي يفتح أمام الطفل آفاقًا جديدة ،ولكن
ربما يشعر هذا الصغير الغض أنه عاجز عن تقليد أي شيء وسيكون

لذلك مفعوله العكسي!..
لنا خصوصية وفضل في ذلك كبير ،قصصنا العربية تتحرك في
● ماذا يريد كاتب األطفال من الطفل؟ وم��اذا يريد الطفل من
الواقع والخيال معًا ،تداعب أحالم الطفولة ،وترسم لها الظالل واأللوان ،الكاتب؟
تجمع إلى براعة ّ
القص ،التلطف في العبارة ،والدقة في الموقف،
**حتى ال تختلط األوراق ،هناك من الكتاب من يميل إلى التسطح
والجمال في الصورة ،والوضوح في الهدف ،وإال فما معنى أن نقص له ال العمق ،وهناك من يخلط بين العمق والتعقيد ،أو ينظر إلى عالم
الخوارق التي يعجز خياله عن بلوغ أذيالها ،وعلم النفس يقول:
األطفال على أنه عالم ساذج ،وكثير من الكتاب يستهين باألطفال
 إن قلب الصغير ال يريد أن يتعلق بأشياء ال أصل لها في الواقع؛ ويستسهل الكتابة لهم ،ويظن أن الكتابة لهم بسيطة ميسورة،ً
ألنه يطلب الواقع عن طريق الخيال ،ويبقى الواقع هو األرض الصلبة فيهمل روح الطفولة وال يلقي باال إلى جماليات الخيال الطفلي في
لكل تطلعات الطفولة وأحالمها...
انتقاء الزاوية أو المشهد أو الموقف أو االنطباع أو الفكرة ،وال يهتم
هؤالء الكتاب بما يوقظ الدهشة البريئة والمفاجأة الممتعة ،باإلضافة
● ما مدى تعلقنا واستفادتنا من التراث والتاريخ في مجال الكتابة إلى ضعف ما يقدمونه من معان مع تكرار في القيم والموضوعات،
لألطفال؟
وهناك من يخلط بين العمق واالستسهال ومن يلح على موضوع القيم
ّ
**تقديم التراث والتاريخ لألطفال يعني مد الجسور بين الحقائق من دون مراعاة لما يثير وجدان الطفل ،ويطلق خياله ويخاطب عقله..
التاريخية وامتداداتها التراثية الالحقة ،واختراق الحاضر إلى الغد
الكتابة الجادة اإلبداعية لألطفال تتطلب رؤية فكرية وفنية مع
المشرق..
مراعاة المراحل اإلنمائية لألطفال ،األطفال يريدون القصة التي تثير
والطفل العربي سيشعر باالعتداد بشخصيته حيال التراث العربي ،اهتمامهم الطفولي وتفتح أمامهم أبواب المغامرة واالنطالق في
ألن قضية التراث هي قضية االنسان المعاصر بحاجاته المتعددة ،الحياة ،وال بد من وجود وحدة متكاملة في الكتابة لألطفال من (كتاب
وقدراته وامكاناته العلمية التي يطبقها في بحثه لها ،ومهما كان ورسامين وخطاطين ونقاد)!..
الماضي عظيمًا فالحاضر أعظم بمقوماته الراهنة وآفاقه المستقبلية.
الكاتب المخلص لألطفال هو الذي يرتقي بكتابته مصاحبًا الذوق
وحين نقدم لألطفال ص��ورًا م��ن االستلهام التراثي ننطلق الجمالي واإلحساس المرهف محققًا التواصل المثمر مع كل األطفال
من مرحلتنا نحن ،بما يحيط بها من عمق إنساني ،إننا نقدم صورة مخاطبًا إياهم بشفافية ودقة ناهضًا بمعاني الخير والصدق والمحبة
المعري وصورة الجاحظ وصورة المتنبي وصورة أسامة بن منقذ برؤيتنا واألمانة والدفاع عن األوطان..
وبتطلعاتنا الراهنة ،من منطلق حب األرض ،حب الوطن ،حب الحرية،
وحب التطور والحياة المعاصرة ،وأصالة الشعب لم تعد مرهونة
● ما ال��ذي أنجزه األستاذ ن��زار نجار في مجال الكتابة وخاصة
بالتشبث بالماضي وح��ده ،بل باستلهام الماضي من أجل الحاضر ،لألطفال؟
واستشراف آفاق المستقبل.
أنجزت أكثر من عشر مجموعات قصصية موجهة لألطفال وقد
تراثنا العربي واس��ع ،عريض ،إنه يحمل هويتنا ،يرسخ القيم كتبت أيضًا ما يزيد على المائة قصة طويلة لهم وللناشئين باإلضافة
اإليجابية الصالحة لحياتنا وواقعنا ومستقبلنا( ،انظر كتابي :فارس إلى كتاب يرصد «صورة الطفل في كتب األطفال العربية» وقد ترجم
القلعة الصغير الذي صدر عام  1986عن البطل أسامة بن منقذ بطل هذا الكتاب إلى اللغتين االنكليزية والفرنسية ،ونلت جائزة عنه في
شيزر والشيزريين الذين صدوا الفرنجة عن بالد الشام).
مدينة االسكندرية بجمهورية مصر الشقيقة.

تعزية

تعزية

فجع الزميل الدكتور أحمد كنعان برحيل والدته.
رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد ،ومكتب اتحاد الكتاب العرب في
القنيطرة والزمالء واألصدقاء يشاطرون الزميل كنعان بالعزاء الحار.
تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته ،وألهم أهلها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعضاء المكتب التنفيذي يتقدمون بأحر التعازي من الزميل نجدت
زريقة باستشهاد ابن عمه /علي حسن زريقة./
راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

المراسالت:
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف 6117240-6117241
فاكس  -6117244جميع المراسالت باسمرئيس التحرير .هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

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

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

E-mail : aru@tarassul.sy

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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ندوة حوارية حول اآلثار خالل األزمة واستراتيجية حمايتها
تركزت الندوة التي أقامتها مديرية
اآلث��ار والمتاحف في الساعة العاشرة
من صباح األرب��ع��اء  2012/11/21في
القاعة الشامية بالمتحف الوطني حول
سياسات المديرية الرامية لحماية اآلثار
والحد من تأثيرات األزمة الراهنة عليها
إضافة إل��ى واق��ع المتاحف السورية
وواقع التنقيب والتعديات العمرانية
والمخالفات في المواقع األثرية إضافة
إلى سياسات الترميم.
وتحدث الدكتور مأمون عبد الكريم
المدير ال��ع��ام ل�لآث��ار والمتاحف عن
استراتيجيات الحماية مؤكدًا أن غالبية
القطع األثرية موضوعة في أماكن آمنة
وت��م تركيب أجهزة إن��ذار في بعض
المتاحف والقالع وزي��ادة عدد الحراس
وتفعيل دور شرطة اآلثار.
وق��ال إن��ه تم تبليغ األنتربول الدولي
عن القطع األثرية المفقودة وعن كل ما
انتشر على الهواتف النقالة من صور
يعتقد أنها للقى أثرية سورية غير
مكتشفة وغير مسجلة ربما وصل إليها
لصوص اآلثار عبر التنقيب السري في
المواقع البعيدة.
ولفت عبد الكريم إلى أنه مع بداية األزمة
اتخذت المديرية إجراءات بالتعاون مع
وزارة الثقافة والجهات المختصة لتأمين
حماية المواقع األث��ري��ة وبفضل هذا
التعاون أعيدت مسروقات أثرية بينها
 580قطعة أثرية في طرطوس وعشر
لوحات فسيفسائية وتمثال حجري
يمثل هرقل في حماة وثمانية تماثيل
جنائزية تدمرية و 18لوحة فسيفسائية
على الحدود السورية اللبنانية تمت
استعادتها.
وأض���اف أن المديرية أطلقت حملة
وطنية إلشراك أبناء الوطن جميعا في
حماية آثار سورية من السرقة والتخريب
والطمس باعتبار أن األم��ر مسؤولية
جماعية لذلك على المجتمع المحلي أن
يحتضن تراثه ويعي أهميته ويدرك
أن المساس باآلثار هو مساس بالهوية
الوطنية السورية.
كما تحدث الدكتور عبد الكريم عن واقع
المتاحف السورية خالل األزمة الراهنة

غ�سان كامل ونو�س

في شرفة الغياب!

مشيرا إلى أن السرقات اقتصرت منذ
بداية األحداث على قطعتين أثريتين
هما تمثال برونزي مطلي بالذهب يعود
للفترة اآلرامية من متحف حماة وقطعة
حجرية رخامية من متحف افاميا 00بينما
تعرض متحف حلب الوطني لخسائر
مادية نتيجة التفجيرات اإلرهابية التي
ضربت ساحة سعد الله الجابري مؤخرًا
وكذلك الحال في متحف دير الزور.
وأوض���ح أن ال��س��ور ال��غ��رب��ي لمتحف
حماة الوطني تعرض ألض��رار نتيجة
انفجار عبوة ناسفة ويتم حاليًا ترميم
الجدار إلعادة حديد السور إلى الفتحة
ال��م��ت��ض��ررة 00كما ت��ض��ررت متاحف
التقاليد الشعبية ف��ي ك��ل م��ن حلب
وحمص ودير الزور وتعرض البيمارستان
األرغوني لبعض األضرار فيما أكد أمين
متحف معرة النعمان أن جميع قاعات
المتحف سليمة ومقتنياته مؤمنة.
وأشار المدير العام لآلثار والمتاحف إلى
سرقة  17قطعة من المدفن األثري في
قلعة جعبر00وسرقة موجودات متحف
دورا أوروبوس.
وحول واقع التنقيب خالل األزمة أشار
مدير التنقيب أحمد طرقجي إل��ى أن
جرائم المجموعات اإلرهابية المسلحة
هيأت الظروف للصوص اآلثار لينشطوا
تحديدا في المواقع األثرية الساخنة
والبعيدة لصعوبة تأمين الحماية
مع نقص أع��داد الحراس وبعدها عن
المجتمع المحلي وحصلت اعتداءات
على بعض مواقع التراث الثقافي مثل

ماري وايبال وأفاميا واللجاة كما تعرضت
بيوت البعثات اآلثرية للسرقة في بعض
المواقع وفي األغلب سرقت تجهيزات
مادية ومعدات لعدم وجود آثار في تلك
البيوت.
من جانبه تحدث نظير عوض مدير المباني
عن التعديات العمرانية والمخالفات في
المواقع األثرية مشيرا إلى تضرر جزء من
قصر ال��زه��راوي وتعرض بعض القالع
كقلعة المضيق والحصن وشيزر ومدخل
قلعة حلب ألض��رار محددة ومحصورة
في أجزاء معينة 00كما احترقت مئات
المحال األثرية بأسواق حلب القديمة.
وتعرض الجامع األموي الكبير في حلب
ألض��رار من الداخل والخارج كما تضرر
معبد حوريات الماء في بصرى.
وع��رض مدير الهندسة الياس بطرس
خطة لترميم التراث األث��ري المتضرر
تضمنت في بعض محاورها تشكيل
اللجان الفنية وجمع المعلومات والوثائق
وتقييم األضرار حسب األولوية وإعداد
ال��دراس��ات بالسرعة القصوى ورص��د
االعتمادات الالزمة والبدء بالتنفيذ.
وج��رى في ختام الندوة ح��وار ونقاش
ع��ام ط��رح خ�لال��ه بعض ال��ح��ض��ور من
الباحثين والمهتمين باآلثار مقترحات
هامة كضرورة إدراج مادة اآلث��ار ضمن
المناهج المدرسية وتوسيع عدد شعب
اآلثار والمتاحف ومواقع التنقيب في كل
مكان 00وضرورة اهتمام وسائل اإلعالم
وخصوصا الفضائيات بموضوع اآلثار.

المآسي الصغيرة

الهجرة إلى الوطن

ضمن إصدارات وزارة الثقافة -الهيئة السورية للكتاب

مجموعة قصصية جديدة لمنذر فالح الغزالي يهديها

صدر كتاب «المآسي الصغيرة» الذي يتضمن مسرحيات

«إلى كل األشياء ...وكل األسماء».

شعرية قصيرة أللكسندر بوشكين بترجمة وتقديم

تضمنت المجموعة  8قصص اعتبرها منذر فاتح الغزالي
ً
بناتًا ألفكاره ،معتبرًا نفسه بحق عمًا وخاال لهذه القصص

تضمن الكتاب مسرحيات: :الفارس البخيل -م��وزارت

التي ستصبح ملكًا لمن يقرأها ولن يعود له أي تأثير

وساليري-الضيف الحجري -مأدبة في زمن الطاعون.

عليها.

يقع الكتاب في  158صفحة وتصميم الغالف للفنان

تقع المجموعة في  120صفحة وغالفها للفنان عبد الله

فراس نعوف.

كلثوم.

لألستاذ عدنان جاموس.

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

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

لي�س �آخراً

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى
مدير التحرير :عياد عيد
هيئة التحرير:
�إ�سماعيل امللحم  -د .حمدي مو�صللي  -زهري هدلة
-د .عادل فريجات  -مرمي خري بك

ّ
ابتردت الشمس في مفازة الخريف ،أم تسلح الغمام الشحيح بالدخان ،أم اقترب
ّ
األفق بالمغيب ،وتعثرت أصداء الروح في شرفة الغياب؟!
ما كان القلب لينفطر أكثر ،ما كان الصدع في النفس لينشرخ أبلغ ،والوخز واألرق
والمرارة في اتساع..
ّ ّ
ما كان يمكن أن يأمن الجرح إلى حد النصل الذي ما شبع وال استكان ،وال كان
الزناد يتعب من انفعال عبثي وحماسة فاجعة ،وما كان يرعوي الوقت المارق بفجاجة
في الفالق الحارق بين ّ
الجد واللعب ،بين القناع والقناعة ،بين الوعد والال انتظار؛ ليس
في متناولك ّ
البت ،وال القرار في منأى عن التناذر وعربدات النوازع وحشرجات النزوع؛
وليس اليقين واثقًا من استشعاره ،لم يعد على يقين؛ وال من ّ
موردات الشعور ،لم
ّ
يعد على ثقة؛ وال من مالمح المريدين ،لم يعد على يقين؛ وال من أنين الضروع وتملح
الشفاه وانكسارات ّ
الغرات!..
السهم إن أصاب أو لم يصب؛ ال يهم؛ بل اإلطالق..
ٌ
من أصاب ومن أخطأ ،ال يهم؛ بل أن يكون عويل وندب!
ً
هوال ،والخسائر أكبر ،لو َ
كنت هناك؛ كان يمكن أن
كان يمكن أن يكون األمر أشد
يكون الصبر المضاعف عصيًا ،والوقوف الرزين عسيرًا ،وأن تكون المطالبة بالتصبرّ
والتأسي أقسى فأقسى!!
فالموعد لم ّ
ينقض؛
يحدد؛ لم يكن من موعد ،والمناسبة لم تقم ،واألمر لم
ِ
رغم أن القضاء األرضي أوعز؛ المصادفة أم الضرورة أم الوقائع الصغيرة والفصول
الهامشية؟! فللقضاء السماوي قول آخر ،أخير أحيانًا.
ّ
الحدث هنا لم يكتمل ،لحسن الحظ أم لسوئه؛ ال أحد يمكنه التكهن ،وال
يستطيع ّ
التأمل براحة ويسر!
ربما يحدث في مكان آخر ،وبهول أعظم ،ومأساوية أعم.
قد يحدث في وقت آخر ،بعد قليل أو كثير ،وبهذا الشكل الشنيع أو ذاك ،وبهذه
الوسيلة الفظيعة أو تلك ،أو بما هو أفظع!
وقد حدث في مكان آخر ،ولكائن آخر؛ بل في أمكنة كثيرة وقريبة وعزيزة،
ولكائنات وكائنات..
َّ
لم تقل مساحة األلم بعدم اكتمال ذلك؛ ألن آالمًا أخرى تكفي وتزيد لملء كل
األوقات والملكات والمشاعر واألحاسيس؛ لم تنفرج الدنيا ألن عناية ما كان لها
حضور؛ فهناك وهنالك ال عنايات وال مصادفات؛ بل ويالت وغصات وهتك وفتك
وحصار!..
ً
ليس عدال أن تفرح ألنك نجوت –هل عبرت حقًا تلك الـغصة وهل سيطول
ّ
ذلك؟! -والشعور اإلنساني حق؛ فهناك الكثير من الضحايا ،في الحين عينه ،وقبله
وبعده.
ُ
ليس مرضيًا أن تزهو برأسك الذي خرج من دائرة الرصد مرفوعًا أيضًا وأيضًا؛ ألن
رؤوسًا أخرى قطفت ،حتى وهي مطأطأة جبنًا أو ال مباالة أو نأيًا أو تواضعًا!
وليست بطولة أن يخطئك السهم في مأمنك ،أو ينال منك في ركنك المعتاد!!
وليست نهاية الحال ،لو انتهيت ،وال في بقائك الخالص المضمون؛
ألن هناك من انتهى ،وهناك من ال ينتظر مثل تلك النهاية ،رغم أن من الممكن
أن تأتي ،وال يتمناها..
ليست المسألة طارئة ،وال غير مألوفة ،لكنها غير أليفة ،وال يمكن اعتيادها حتى
وهي تتكرر في الطريق ،ماشيًا أو راكبًا ،في البيت أو في ّ
أي من أماكن االرتياد التي
قد تكون ّقلصت إلى ّ
الحد المعيشي ّ
الملح ،والواجب الوطني واإلنساني الذي ال يصح
عمر وال َ
التغافل عنه؛ وتصيب من ترصد أو من تصادف ،وتخطئ من قد ال ُي َّ
يهرم؛
ّ
ألن هناك سهامًا أخرى ،وكمائن وغدارين..
ُ
َ
ولكن في كل حياة تستأنف فوزًا ،وفي كل نجاة فرصة أخرى للعطاء ،والرصد
من جديد ،ربما!
ّ
ورغم الكثير من الفقد ،والعزيز من األلم ،والمتكاثف من المرارة ..فإن هناك
أمان،
أحياء كثيرين ،ما يزالون ،أوفياء ومخلصين وصامدين ..وهم كثر ،وهناك
ٍ
وإرادات ،ونوايا طيبة ،وغايات نبيلة ،ومشاعر إنسانية..
***
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