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موفق نادر

مساخر

ُ
لست ّ
ضد السخرية
حتى ال ُيساء فهمي أعلن بداية :إنني
ّ
تتجلى في ّ
الفن الجميل أدبًا أو رسمًا؛ فأسماء مثل (حسيب
حينما
ّ
ّ
كيالي وعزيز نيسن) وغيرهما ستظل تثير في نفوسنا االحترام
ّ
واإلعجاب .والحقيقة أن أشخاصًا كهؤالء قد حباهم الزمان ذكاء
ّ
ّ
ّ
خصوصية تشكل
خاصًا جعلهم يرون في األشياء زواي��ا ذات
مفارقة عن المألوف السائد ,الذي يعرفه القاصي والداني؛ فإذا
ُ
ٌ
ّ
وبهي يشحذ الروح برؤى ما كانت لترى لوال عين
ساحر
المشهد
ّ
َ
بمعان وحاالت تجعل الحياة
القلوب
يطرف
وهو
ان،
الفن
المبدع
ٍ
ّ
أجمل وأجدر بالعيش؛ لكن ما يثير الغضب بأوسع طيوفه ويجعل
معدة المرء تتمدد إلى حدود االنتفاخ والصخبْ ،أن ترى شخصًا
ّ
ّ
ّ
يحاول أن يكون فكهًا خفيف الظل بينما هو ال يذكرك بغير (البق),
ّ
تلك الدويبة الكريهة (الجلطة)؛ فمع كل كلمة أو موقف يجود به
ً
ّ
ّ
على جمهوره المسكين تراه يزداد فجاجة ونفورًا،وكلما رآك تقطب
ّ
في وجهه يظنك تمحضه إعجابك الخالص الذي ال يفوز به سواه!!
ّ
ّ
ّ
المتنبي عدل بيته الشهير إلى:
فترجو لحظتئذ لو أن
ُ
ّ
نكد الدنيا على الحر أن يرى
ومن ِ
جليسًا له ما من جالطته ُّبد
لذلك أيها األصدقاء ّ
الطيبون سأبوح لكم بنصيحة شخص
ُ
محايد تمامًا ،ال غاية له سوى ّ
محبتكم :إذا لم تتح لكم ظروف
ُ
حياتكم أن تمسكوا باللغة من تالبيبها ،وأن تحكموا قيادها حتى

جندة زريقة

تصبح فرسًا أصيلة ،تنطلق بكم في أمداء الحياة الشاسعة من غير
ّ
تضطروا إلى أن تهووا نحوها بالسوط ،فال تحاولوا أن تزجروها
أن
َّ
ً
لتكون بغال حرونًا ال يتقن سوى الرفس والرمح والمراوحة في
المكان!
ّ
ً
والنصيحة واضحة ّ
جدًا ،ال تكلف ماال وال يلزمها ّأية إعدادات
ُ ّ
ّ
مسبقة :وتلخص أنه ليس بالضرورة أن يكون الناس جميعًا شعراء
ّ ّ
ّ
ألن سنة الحياة أن يكونوا مختلفين
متحدثين ظرفاء؛
أو فالسفة أو
ال متطابقين ،فبهذا االختالف والتمايز تستمر القيم ويتكامل
سمعت شاعرًا مجيدًا ،فأنت ٌّند له تمامًا ما َ
َ
دمت قد
الوجود ،فإذا
ّ
ّ
أحسنت اإلصغاء ،واحتفيت بمحبته وكأنك أنت الشاعر ،ومواجهة
كاف لتكتمل بكما الحالة من
شخص فكه الحديث بابتسامتك ٍ
دون أن تجهد نفسك لتصنع مثله ،فإذا كلماتك سياط من نار
ّ
تكوي وجوه السامعين ،وسرعان ما ينفضون عنك العنين ملتاعين،
وأنتم ـ ال ّبد ـ تذكرون كم قرأنا عن أهلنا الذين مضوا ،وأنهم كانوا
يتفاخرون بقدرتهم على الصمت أكثر من الحديث ،وعلى اإلصغاء
ّ
الجميل أكثر من أن يحاولوا سحب الكالم من أفواه من هم أحق به،
ّ
فكانت حكمتهم الرائعةّ :أيها اإلنسان  ...إنك
ُ َ
لم تعط مع أذنيك نطقًا واحدًا
َ
ّ
إال لتسمع ِضعف ما تتكلم

األخضر هل سيخرج أصفر؟

قال العربان :الحل بإرسال الفريق الدابي من السودان مبعوث
الجامعة ,مزودًا بوسائل تدين سورية ،لكن الرجل الحر خيب ظنهم
مع فريق عمله الذي انتشر في مناطق سورية ،ورأى تدفقًا صارخًا
للمرتزقة المتمردين على الحياء وقيمه .بعد أن انكشفوا عاد العرب
إلى حل دولي مصرين على (ضياع الطاسة) من أجل التدخل العسكري
الخارجي لتدمير سورية عن بكرة أبيها ،فأرسلوا مبعوثًا جديدًا وهو
السيد عنان مع فريق متنوع ،وبعد جوالت مكوكية في معظم المناطق
الساخنة تبين للرجل أن ما يجري في سورية هو محض مؤامرة دولية،
لكن الدبلوماسي المخضرم واألمين العام لألمم المتحدة السابق قدم
استقالته فكأنه قال الحقيقة بخذالنهم.
فكان على مجلس األم��ن ال��ذي ابتلي َ
بالع َو ْر والصمم أن أتى
بالمبعوث الثالث األخضر متجاهلين ما هو الواقع؛ ألنهم يصرون بقرار
متخذ بتدمير سورية المنفردة بعروبتها حفاظًا على األمة ومستقبلها،
وسورية تخيفهم ألنها تمثل القلعة الصامدة في وجه مخططات
مرسومة مسبقًا ،ليمر الحل من فوق هاماتنا وتراثنا وعروبتنا ،ليستقر
فوق أقصانا المقدس وهذا الذي لم ولن يحدث.
ً
المهم أن السيد األخضر تصور حال لألزمة بتحقيق المصالحة
الوطنية ،عبر هدنة تقود إلى حوار بين األط��راف ،ويسأل كثيرون
من المواطنين :ما هذا الخالف الذي أوصل البالد إلى حافة التدمير
الممنهج لجميع مرافق الحياة وشؤونها ،وهل أصبح السوريون فريقين
تجاه القضايا الوطنية أم هو خالف بين الوطنية بجوهرها المواطنة
وبين الغزاة الجدد؟! فأنا مع عبارة مصالحة سياسية أو مصالحة بين
الوطن وبين أبنائه الجهلة؛ أم أن الحقيقة عرفها اإلبراهيمي الجزائري
بعد اصطدامه برؤوس المؤامرة بزعامة الصهيونية األمريكية خالل
جولته ,رافضين أي خطة ال تحقق أهدافهم من هذه الحرب ،ولو أن
ً
األمر إصالح وديمقراطية ،لكان النقاش بين السوريين سهال ،ولو طال؛
ألنه أفضل من سفك دم مواطن واحد؛ فما بالك باآلالف عوضًا عن
التخريب والتدمير المتعمد من دون وازع من دين أو أخالق وطنية.
أنا أعلم وأنت تعلم يا سيد اإلبراهيمي أن العمل الالإنساني يمكن
ً
أن يحدث عندما يدهس سائق طفال ولو بالخطأ ،لكنه لم يسعفه،
أو أن يعتدي شاب على عجوز أو ..أو ..أما ماذا نسمي المجازر التي
ننام ونصحو على إيقاعها المخيف ،وتترك ندبات وجروحًا في العقل
وال��روح ،والعالم ساكت وشامت بل مشجع لهؤالء الغزاة المجرمين
الجدد؟!
ونحن الذين حفظنا الكثير عن أهوال حدثت من قبل أمريكا في
نغازاكي وهيروشيما ،ومجازر األمن على يد العثمانيين والهولوكوست
(المحرقة) على أيدي النازيين وتدمير فلسطين على أيدي الصهاينة
مع مذابح صبرا وشاتيال وقانا في لبنان ،وهذا كله أيضًا ال إنساني ومع
ذلك فهذا كله جزء من الرعب مما يجري في سورية على مدار عامين
من قتل األطفال أمام والديهم واغتصاب الحرائر أمام أعين أمهاتهن
وآبائهن المكبلين؛ وماذا عن ذبح االبن وتقطيعه أمام والديه أو األب

أمام ابنه؟! وغير ذلك من مشاهد تكرر على مساحة سورية ،مع كسر
إرادة الرجال واغتصابهم ,وتفجير وراء تفجير في كل المحافظات
واألحياء لمناطق آمنة من دون رحمة؛ حيث اختلطت دماء األطفال
بدماء أهلهم وجيرانهم ،وهدم منازلهم وتخريبها فوق رؤوسهم،
ومنهم من بات معاقًا مدى حياته ،والكثير الكثير مما رأيته حضرتك
ومما لم تره ،ولكن الشعب السوري يستهين بجراحه وأوجاعه كرمى
لوطنه الغالي واألعز عنده؛ أي ناموس هذا وأي قانون وأي آدمية وأي
دين وشريعة سنت ذلك؟! وأي مذهب سلفي كان أو وهابي أو مسلم
قاعدة أو مسلم بال قاعدة ،من تعلم ألف باء أو من اتبع طريقًا من طرق
التطرف يسمح بالخطف والتقطيع وفضح األعراض بال أسباب؛ ولو
عاد سيدنا محمد (ص) ورأى ما فعلتم لتبرأ منكم وبكى وشكاكم لله
عز وجل.
من أجل َمن ما يحدث في سورية المسالمة وسورية الحضارة؟
هل هذا إصالح وديمقراطية أم من أجل القدس والمسجد األقصى أم
ما يحدث من أجل العروبة واإلسالم؟ كل شيء أصبح واضحًا انتهاك
الحرمات والمقدسات ومؤسسات الدولة الحكومية واألهلية ومصانع
األدوية وحليب األطفال والقتل المجاني غايته واحدة هي تنفيذ
المخططات التي تهدف إلى تحقيق أمن إسرائيل واستنزاف المنطقة
برمتها لكون سوريا عصا الرحى في الصراع العربي ـ الصهيوني.
الخالصة أن االختالف بالرأي أمر ضروري للتقدم؛ لكن ماذا نسمي
استخدام كل هذا التدمير واالستنزاف الذي دفعنا ثمنه دمنا وحياتنا
حتى نحافظ على دولتنا ذات الشأن العظيم؟! ماذا ستقول يا حضرة
مبعوث العالم للشعب السوري بعد أن عرفت ورأيت ما رأيت ،وأنت
ترصد المشهد؟! وماذا ستقول لكل البشر وهذا األهم؟! هل ستقف
ّ
في وجوههم وتخضر اليباس في األمة التي نشف ماؤها؟! وشعبنا
ّ
لتصرح بالحقيقة ،هل ستقول لهم :إن سورية
المنكوب ينتظرك
مازالت صامدة ومشافيها تستقبل الجميع مجانًا ،والخبز المدعوم
متوفر ودواء األطفال وحليبهم أيضًا ،والسوري البطل ال يهمه إال أن
يبقى رائدًا بوعيه القومي والوطني ،وهو غير قلق على مستقبل وطنه؛
ألنه ّ
يحمل على مناكب أبنائه الشرفاء إلعادة بناء ما تهدم وتعمير
الوطن وتأهيله من جديد ،ليكون األقوى واألرقى في المنطقة .وقل
لهم :إن النساء السوريات يلدن كل يوم فيالق من الشهداء لتقديمهم
على مذبح الحرية والكرامة ،وسورية ستكون مقصلة لهؤالء الغزاة كي
تريح العالم من شرورهم ،وقل لهم يا سيدي هناك فرق كبير بين
إيقاع الطناجر التي ظنوا أنها ستسقط النظام والدولة ،وإيقاع أقدام
الجنود السوريين البواسل الذين هزوا العالم بصمودهم وكبريائهم
وتضحياتهم ،ودمهم رخيص أمام شرفهم وحضارتهم وقل :سورية
لن تتخلى عن مشروعها ودورها القومي وسيادتها وليست سورية
جمهورية من الموز.
وإن لم تفعل يا إبراهيمي المبعوث ،قل لهم :أنا كشاهد عيان
دخلت سورية أخضر وخرجت منها أصفر.

ما معنى سقوط
األنظمة!!؟
عدنان كنفاين
(الشعب يريد إسقاط النظام)..
كلما سمعت هذا النداء ينطلق من أفواه ناس يسيرون في
(مظاهرات) في أرجاء وطننا العربي ،أسأل نفسي في سري :ترى هل
يفهم هؤالء ما معنى أن يسقط نظام.؟
النظام في أي دولة ال يعني رئيس النظام ،وال يعني بطانته،
وال رئيس وزراء في وزارة قائمة ،وال يعني أيضًا رؤساء المؤسسات
ّ
العامة وحتى قادة الجيش أو رؤساء األجهزة األمنية ،فهؤالء كلهم
ّ
أفراد ،متغيرون لسبب أو آلخر ،النظام هو في تلك المؤسسات التي
يرأسونها ،في المؤسسات والوزارات والجيش ومراكز األمن ،فهؤالء
هم ركيزة الدولة األصالء القائمون ولو ّ
تغير األفراد لسبب أو آلخر.
إسقاط أي نظام في أي دولة يعني انهيار الدولة بالكامل،
مؤسساتها وجيشها ووزاراتها وأمنها ،ويعني فوضى شاملة،
وحروبًا أهلية صغيرة وكبيرة ،وانتشارًا للعصابات بكل تشكيالتها
المنحرفة ،وليس التشكيالت السياسية الواعية .سقوط أي نظام
في أي دولة يعني دمار تلك الدولة ،وفتح أبوابها ونوافذها لكل من
هب ودب من طامع ومستعمر وعابث ،ومن له مآرب أخرى ومصالح
من انهيار تلك الدولة بالكامل.
ّ
سمي (الربيع
ولنا في تاريخنا الحديث عبر ،وفي الحراك الذي
العربي) أمثلة ونماذج تتراوح بين سقوط أنظمة بالكامل ،وبين
سقوط رؤساء وقيادات..
في ليبيا سقط النظام ،فعم الدمار ،لم تبق مؤسسات قائمة،
وال جيش وال أمن ،وانتشرت عصابات اللصوص والجريمة ،وطفت
على سطح األحداث الخالفات العشائرية والطائفية والمذهبية
ّ
والعائلية ،وأصبح السالح مباحًا َ
وحكمًا وفي كل يد ،ثم فتحت
ليبيا كل أبوابها التي كانت مغلقة أمام الطامعين ،فتسارعوا
ّ
كلّ يسعى ليقضم شيئًا من لحمها ،وثروتها ،ناهيك عن عدم
توفر المواد األساسية لقوت الشعب ،واألسعار ،والعمالت الرائجة
وتجارة الموت واألعضاء البشرية ،وبمعنى أكثر اختصارًا وتوضيحًا،
ّ
عم الدمار ،وسقطت الدولة ..ثم لننتظر كم من السنوات أو العقود
ليعود بناء الدولة من جديد ،والله وحده يعلم كيف تقوم الدولة،
وباستعمار من ،ولصالح من!..
في تونس سقط الرئيس ورهطه ،لكن النظام لم يسقط ،بقيت
المؤسسات والهيكلية األساسية للدولة ،ولذلك عاد ،أو سيعود
االستقرار سريعًا ،وبشكل وصورة أفضل من السابق ،رغم احتدام
الصراعات السياسية.
في مصر أيضًا سقط الرئيس ورهطه ،وحدثت فوضى كبيرة
لكن كل ذلك لم يمس أو ُيسقط النظام الهيكلي للدولة ،تغيرت
الوجوه والشخوص والسياسات ،لكن الدولة بقيت قائمة بقوة
ُ
مؤسساتها وجيشها ونظمها..
في العراق ،سقط الرئيس والرهط القيادي المؤيد ،وجرى
ّ
ً
العمل على تفكيك الجيش ،وحله كامال ،لكن أحدا لم يستطع أن
ٌيسقط النظام الهيكلي للدولة بالكامل ،لذلك نجد العراق يقوم من
قلب الرماد ليعيد بناء نفسه بنفسه ،وفي اليمن أيضًا كل ما جرى
ويجري لم يستطع أن ُيسقط النظام الذي تحدثنا عن هيكليته
األساسية.
ّ
أما في سورية ،فالمجريات على األرض تدل على أمور في
غاية الغرابة ،إذ تجتمع عشرات الدول بقوتها السياسية والمالية
والعسكرية ،في بعض األحيان ،واإلعالم على خطورته في محاوالت
خبيثة في التحريض على إسقاط النظام ،بادعاء باطل هو أن
الرئيس ومن حوله من قيادات هم النظام ،وهذا غلط ّبين ،ووراءه
نوايا خبيثة تسعى لتدمير البلد لصالح من نعرف جميعًا ،ولكسر
جبهة المقاومة التي تتوسط عقدها جغرافيًا وفعليًا الدولة في
سورية..
أعتقد أن ال أح��د ،مهما ك��ان توجهه السياسي ،أو فكره
األيدلوجي ،يمكن أن يقبل أو أن يرضى بتدمير بلده ،وتدمير
الهيكلية التي تقوم عليها مؤسسات البلد ،أما األفراد ،مهما كانوا،
فهم من المتغيرين لسبب أو آلخر ،وال يمكن أن تتهاوى دولة
بالكامل من أجل شخص أو أشخاص سواء بقوا في مناصبهم وعلى
كراسيهم ،أو رحلوا..
إن شعار (الشعب يريد إسقاط النظام) شعار زائف وباطل..
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قراءة في الدور والحضور:

المثقف العربي ملتزم
أم صاحب مشروع سياسي؟!
با�سمة حممد حامد
ال شك أن األم��ة تحتاج إلى نخبها الثقافية –
خصوصًا في األزمات السياسية والمفاصل التاريخية
الخطيرة  -لتكون صلة الوصل بين الجماهير والسلطة
من جهة ،ولتصويب المفاهيم والمصطلحات ووضع
األمور في سياقها الصحيح من جهة أخرى..
لكن أين المثقف في مشهد األحداث الساخنة
والمتسارعة في المنطقة وماذا عن دوره وحضوره في
ما سمي ظاهرة «الربيع العربي»؟!
***
في سياق ما تشهده المنطقة من أحداث ساخنة
منذ أواخر العام  2010لم يقتصر دور اإلعالم العربي
على نقل الحدث؛ بل ساهم بشكل فج في صناعته
وتسويقه كواقع وحقيقة ..ولعب مثقفو «األطلسي»
العرب دورًا بارزًا في هذا اإلطار عبر تقليلهم من شأن
المثقف الملتزم المنحاز إلى أمته العربية وتهميشه
واغتياله نفسيًا وفكريًا ،والسخرية من آرائه القائمة
على توحيد الصف العربي واإليمان بالشعوب ومحاولة
إظهارها على أنها مجرد مقوالت «كبيرة وحالمة» ليس
لها مكان إال في ذهن قائلها فقط!!
وانطالقًا من أهمية دور المثقف في توجيه الرأي
العام وصياغته وصناعته ..الحظنا كيف أفرد إعالم
«الرأي والرأي اآلخر ،وأن تعرف أكثر» مساحات واسعة
ّ
من البث «لمفكرين محددين» ممن يتبنون ظاهرة
«الربيع العربي» ويسوقون لها على أنها «ثورة ضد
الظلم والطغيان» وحدث تاريخي ومفصلي في حياة
األم��ة ...قبالة إقصاء متعمد لمفكرين آخرين ممن
يتبنون نهج اإلصالح والخيار العروبي والقومي؛ حيث
ً
كان حضورهم في اإلعالم خجوال ومتواضعًا بالرغم
من خطورة المرحلة التي تحتاج فيها الشعوب إلى
مثقفيها المستنيرين أكثر من أي وقت مضى؛ بسبب
شراسة المعركة التي تشن على عقل الشخصية
العربية ووجدانها وضميرها بهدف توجيهها نحو
ثقافة استهالكية غير مسئولة لتحجيم القضايا
العادلة وزرع المزيد من التفرقة والطائفية والتشرذم
بين أبناء األمة الواحدة.
وف��ي واق��ع األم��ر إذا م��ا حاولنا دراس���ة حضور
المثقف العربي ودوره في وسائل اإلع�لام العربية
ضمن المعايير المنوطة به أخالقيًا وإنسانيًا ومعرفيًا،
نستطيع تسجيل ثالث مالحظات أساسية تندرج
ضمن هذا اإلطار وهي:
ً
أوال -تغييب المثقف «النوعي» بشكل متعمد
ومقصود:
فتم تهميش مبرمج للطبقة المتنورة من مثقفين
وكتاب وإعالميين ورجال دين ،ولكل من يحمل فكرًا
ً
ً
منفتحًا وصوتًا معتدال ومتعقال وداعمًا لثقافة الحوار
والتشارك في بناء المستقبل األجمل والدفع باتجاه
التغيير الهادئ واإليجابي.
ثانيًا -تعويم نموذج المثقف «الموظف»:
وعلى سبيل المثال لنقارن بين المساحة اإلعالمية
التي أعطيت لكل من د.أشرف البيومي من جهة ،وبين
تلك التي أفردت لمفكر «الجزيرة» د .عزمي بشارة من
جهة أخرى ..وبطبيعة الحال وبغض النظر عن التأثير
في الرأي العام ،سنجد أن المقارنة كانت لصالح الثاني
من حيث حجم ال��دور والحضور والترويج لمشاريع
سياسية غير نزيهة؛ بل تابعة للنظام القطري
المتورط حتى العظم بالتدخل ماديًا ومعنويًا وإعالميًا

وعسكريًا في شؤون بلدان عربية عدة كسوريا واليمن
وليبيا ومصر وتونس ،ولم يكن المثقف «الموظف»
–كما يدعي -واقفًا على الحياد أو منحازًا لمطالب
المتظاهرين وحقوقهم في الحرية والديمقراطية
والعيش الكريم في هذه البلدان كما ادعى ،وإال لماذا
صمت عن ممارسات النظام البحريني المستبد الذي
يقمع ثورة البحرينيين بكل وحشية؟!
في الحقيقة ,إن ه��ذا النموذج من المثقفين
«الموظفين» الذي يعمل لدى مشيخات الخليج مقابل
أموال طائلة وامتيازات عديدة كان –وال يزال -حريصًا
بقدراته المدهشة على التنظير والتحليل وإجادته
الفائقة لصنعة «الكالم» على تمرير أه��داف عدة
تندرج ضمن األجندة السياسية لدول النفط أال وهي:
التسويق ألجندات صهيونية لم تعد أهدافها
تخفى على أحد؛ حيث تلخصت مهمة هذا النوع من
«المثقفين» في الترويج للفوضى الخالقة بمنطق ّبراق
أال وهو شعار« :إسقاط األنظمة الديكتاتورية» ومحاربة
الظلم والفساد واالستبداد السياسي.
رس��م خ��ارط��ة «ط��ري��ق» للشعوب العربية من
أب��رز مالمحها م��ؤازرة المعارضين و»المعترضين»
و»العارضين» والميليشيات المسلحة التي تمارس
جرائم يندى لها جبين اإلنسانية بحق المدنيين.
تجميل صورة األنظمة الرسمية المنسجمة مع
األطماع «االستعمارية» ،وإضفاء الطابع اإلنساني
عليها ،والقول بأن ما تمارسه من تحريض طائفي
وتمويل ودع��م ل�لإره��اب «ه��و فقط كرمى لعيون
الشعوب المتطلعة «للحرية والعدالة والتنمية» في
حين أنها أنظمة قمعية رجعية متخلفة ،لم ترق يومًا
إلى مستوى هذه المفاهيم ،ولم تطبقها على شعوبها
بشكل عملي.
ثالثًا -وسط كل هذه المعمعة الثقافية والمعرفية:
استطاع اإلع�لام السوري أن يحدث اختراقًا في
المنظومة اإلعالمية التي أرادت تعميم آراء المثقف
صاحب «المشاريع الخارجية»؛ حيث قدم نوعًا آخر
من المثقفين -وبعضهم معروف بمعارضته للنظام-
ممن ساهم في طرح أفكاره بعيدًا عن الشخصنة
وبكل جرأة ،حول ما يتعلق بمسار األزمة ومسبباتها
وتداعياتها الخطيرة ،متجاوزًا عن الظلم الذي لحق
به بسبب انتقاده للسلطة ،وهنا تجدر اإلشارة إلى د.
نبيل فياض كنموذج للمثقف الوطني النبيل الذي قرأ
مخاطر المرحلة بذهنية منفتحة متالقيًا مع الحلول
المنطقية واإلنسانية المطروحة لألزمة ،كالحفاظ على
الخط المقاوم للدولة وحماية الوحدة الوطنية والجيش
السوري ،ورفض كل أشكال التدخل الخارجي و حرمة
الدم السوري والحوار وتطبيق اإلصالحات..
وأمام كل هذه المعطيات والحقائق تبدو الحاجة
ماسة –أكثر من أي وق��ت مضى -لتظهير طاقات
المثقف العربي الحر األصيل «النوعي» والملتزم
المزود –ليس فقط -بجماليات اللغة والمعرفة واالطالع
واستشراف المستقبل ..وإنما ذاك الذي لم تستطيع
األنظمة الحاكمة «تدجينه» لحسابها أو رشوته
«لتبييض ص��ورة مؤسساتها» وتبرير سياساتها
المنبثقة من «الشريعة األمريكية» ،ثم استثمار
مفاعيل هذه الطاقات في تنوير الوعي بعيدًا عن
الضغوطات السياسية والتبعية االقتصادية للسلطة
ورأس المال.
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

قراءة أخرى
في الربيع العربي
ذهب عدد غير قليل من الباحثين إلى أن الربيع العربي يحمل في
طبيعته تحقيق فوائد شتى للمجتمع ،مثل التحرر من ربقة التخلف
والجهل؛ والفقر والظلم ،واإلحباط واالستالب ،وإن اشتركت فيه مجموعات
متباينة األه��داف والوظائف ،وال تملك رؤية جامعة ،إلعادة تشكيل
مفهوم الدولة ووظائفها وأهدافها ،وعالقاتها بالشعب وحقوقه
جميعها ..فقد ظل قسم منها ينتمي إلى االتجاهات الدينية أو االثنية
العرقية التي تتنكر لهوية الوطن واألمة؛ حتى صار االنتماء إلى العروبة
مدارًا للنقاش والتهكم ،إن لم نقل الرفض واإللغاء وترديد عبارات جوفاء
ال فكر فيها وال مضمون على أهمية الشعارات المطروحة ...فما يؤسف
له أن الربيع العربي أخرج أسوأ ما في البنى االجتماعية والسياسية من
تباينات؛ ومفاسد ومظالم ،وتشوهات وانحرافات؛ وجهاالت وضالالت،
وخيانات وعماالت ...وقد يقول قائل :إن ذلك كله من طبيعة الثورات؛
ً
كالثورة الفرنسية ـ مثال ـ فأي ثورة اجتماعية شعبية تفجر تناقضات
شتى في تلك البنى لتخلق ـ بعد ذلك ـ مفاهيم جديدة تعيد صياغة
المجتمع وإنتاجه ،وترسم له ضوابطه وقواعده فبعد الفوضى يأتي
النظام واالنضباط...
وإذا كان في مثل هذا التصور شيء من المنطق الموضوعي فال
مراء لدينا أن نقول ـ أيضًا ـ :إن الربيع العربي أصبح غطاء لكل األهواء
والعصبيات الفكرية والسياسية الضيقة؛ ثم غدا مدعاة لتدمير بنية
الدولة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والحضارية؛ وتهديم
مكونات المجتمع األساسية؛ بل ص��ار مدعاة لتجاهل الممارسات
الصهيونية البشعة والوقحة بحق أولئك الذين يرزحون تحت نير
االحتالل ،ألن كل دولة انشغلت بما يجري فيها؛ إذا لم نقل :إن عددًا
من الدول العربية استمرأت تأجيج فتيل نار الفتنة الطائفية والقتل
في هذه الدولة أو تلك ..أي إن الربيع العربي أدى إلى انقسام عربي/
َ َّ
ومزق وحدتها إربًا إربًا فتركها في حالة يرثى
عربي؛ وشتت قوى األمة
لها من االستباحة المنهجية لألغراب واألجانب ثم توجه إلى الوحدة
الوطنية فعمل فيها هدمًا وتخريبًا؛ بما طرأ عليها من صراعات داخلية؛
ودع��وات صريحة غير خجولة للتدخل األجنبي ،أو االحتالل العسكري
الخارجي للتخلص من حاكم ما ..فالواقع العربي في عهد ما يسمى الربيع
وم ّر على كل ُّ
العربي واقع بائس ُ
الص ُعد؛ اجتماعيًا واقتصاديًا ،ثقافيًا
وسياسيًا ،وبخاصة أن الوحدة الوطنية تحطمت على نار تلك الصراعات
بين أطياف المجتمع الواحد؛ ُ
فهدمت الهوية الوطنية المشتركة
لصالح انتماءات ضيقة .وكادت مقومات العيش المشترك تندثر كما
اندثرت الرؤى المشتركة الجامعة ألبناء العروبة؛ وبمعنى آخر لقد دخلت
الريبة إلى نفوس الناس من نجاعة الهوية الجامعة؛ والثقافة األصيلة
واللغة الواحدة ...زرع الشك في الوالء الوطني العام؛ وتغلب عليه الوالء
والع ْرق ..كل ذلك راح يطبق على األرض في
للمذهب والطائفة والعشيرة ِ
التفريق بين الحرية المسؤولة والفوضى؛ بين
غياب قدرة العقل على
ُ
الديمقراطية والعبث ..فقد قتلت مبادئ القيم الراقية التي تلتقي على
الوطنية والعروبة ومبادئ الدين الحنيف حين توحش بعض القوم وصار
أحدهم يقتل أخاه اإلنسان ويقطعه إربًا إربًا.
وإذا كنا ال نشك في أن التطوير واالرتقاء بحياة المجتمع والحفاظ
على كرامة المواطن وتطبيق مبدأ العدالة االجتماعية يبقى مطلوبًا
دائمًا ..فإننا نتساءل :ما قيمة الربيع العربي أو أي ربيع آخر إذا اختلطت
الفوضى بالديمقراطية؛ وصار القتل منهجًا متبعًا ال يرعوي عنه أحد؟ وما
حال مستمرة من الخوف
قيمة الحياة نفسها إذا كان اإلنسان يعيش في ٍ
والذل والعبودية والقهر والفقر؛ وفي وطن فقد سيادته وكرامته؟ ومن
هنا نتساءل ـ أيضًا ـ :ما قيمة اإلنسان نفسه إذا سرق الغازي األجنبي
وطنه ،واستلب إرادته وكرامته وحريته وهتك قداسة قيمه ومبادئه؟!!
ستظل هذه األسئلة رهنًا بالعقل العربي الموضوعي؛ فهل من
إجابات؟!!
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الوطن العربي من ثقافة الكراهية..
إلى ثقافة المحبة والعيش المشترك
عز الدين دياب
ّإن ما يجري في الوطن العربي من أحداث وتحديات مصيرية
تستدعي من القطاع الجدي من أبناء األم��ة العربية وقفة درس
وتحليل ،ومقاربة مسؤولة من المخاطر التي تهدد المستقبل الذي
ينشده ويتطلع إليه الشارع العربي.
َّ
وتنطلق هذه الدراسة من فرضية تقول :إن البحث عن المستقبل
العربي وتصور ما يحب أن يكون عليه ،ال بد أن يبدأ من وعي ضرورة
استشراف التحديات بوصفها العلل التي تهدد هذا المستقبل.
ُّ
ويدلنا عنوان الدراسة عن علة تتمثل بما تحمله الثقافة العربية
َ
ـ المعنى األنثروبولوجي للثقافة ،من أوزار ،أكثرها خطورة في المرحلة
الراهنة من حياة األمة العربية ثقافة الكراهية التي بدأت ترسخ
وقائعها في الحياة العربية الراهنة.
ّ
إذًا ،القول عن الثقافة العربية تستدعيه وتصر عليه ،وتعده
واجبًا محليًا ،ووطنيًا ،وعربيًا ُ -
اآلثار والمخاطر المترتبة على السياسات
الثقافية للعولمة ،وما تتبناه من اتجاهات واهتمامات تريد فرضها
على الثقافة العربية.
قبل العولمة الجديدة المعاصرة ،كانت عولمات؛ فاالنتشار
والتواصل الثقافي بين األمم جار ولم يتوقف ،وإن كان بمستويات
متباينة من ثقافة ..إلى ثقافة ..ومن عصر إلى عصر.
وهناك دالئل ومؤشرات كثيرة ,ال مجال لذكرها ,عن االنتشار
والتواصل الثقافي بين شعوب العالم ،وإال من أين أتت المشتركات
الثقافية المادية ،واالجتماعية والروحية ،واألدبية والفنية بين األمم؟
َّ
إال َّأن التأثير الثقافي المتبادل بين األمم لم يكن في يوم من
األيام على َّ
سوية واحدة ،وإنما كان دائمًا وأبدًا لصالح الثقافات التي
تستند إلى خلفية من مناحي العلم ،واالختراع ،والصناعة والمعلومة،
والمعرفة بعد أن حولته إلى وقائع وآليات تستفيد منها في حياتها
اليومية ،وتجعله واسطتها في الربح ،والظفر بالرفاه االجتماعي،
والمزاحمة االقتصادية ،وتحقيق الكسب.
لكن ما يجب تأكيده بشأن التواصل الثقافي الجاري بين األمم
هو َّأن ثورة المعلومات واالتصال ،والهندسة الوراثية ،قلبت موازين
القوى في عملية االنتشار الثقافي لصالح األم��م ,التي كان لها
السبق في بلوغ هذه الثورات التي جعلت العولمة بوصفها ظاهرة
ثقافية بنائية ـ نسبة إلى البناء االجتماعي ـ تحقق قفزات نوعية في
مضامينها ،وآلياتها ،وأهدافها ،وتطلعاتها ،وسياساتها ,لم تعرفها
البشرية من قبل.
َّ
وإذا شئنا القول في الثقافات السياسية ،وما يتأتى عنها من
َّ
برامج ،وخطط وأهداف معلنة وغير معلنة ،فإننا نعرف جيدًا من
واقع مضمون تلك السياسات َّأن مراكز األبحاث والدراسات في األمم
َّ
ُ
المتقدمة ،أصبحت توظف التواصل الثقافي الذي بلغته الثورات
الثالث لصالح سياساتها االقتصادية والسياسية ،والثقافية
المتمثلة اآلن ،كما نزعم ،في تغيير االهتمامات وقيمها الكبرى في
ثقافة األمم المتخلفة أو النامية ،وتغيير مضامينها ،وما ملكته من
عناصر ثقافية ،بحيث يخضع جدلها الثقافي ألوامر تلك السياسات
َّ
ونواهيها ،وأن يكون السلوك االجتماعي للشخصيات االجتماعية/
الثقافية التقليدية في مرمى أهداف ومصالح تلك السياسات ،وما
خلفها من مراكز أبحاث ودراسات ،وأن تصيب ذلك السلوك بالضربات
الموجهة إلى اهتماماته ،وخاصة تلك المرتبطة بقيمه الكبرى ،حتى
يستجيب لمقاصد تلك الضربات وغاياتها ،وأن تصبح أهدافه
خاضعة ألغراض تلك السياسات.
َّ
وتدعم رأينا هذا الدراسات األنثروبولوجية الثقافية الحقلية
التطبيقية التي تمت عن الهنود الحمر في القارة األمريكية؛ حيث
وجدت هذه الدراسات َّأن القيمة الكبرى في ثقافة الهنود الحمر
متعينة في «الهندي البطل» المحارب الشجاع ،الذي يتمثل اهتمامه
ّ
في ال��ذود عن قبيلته ،وخاصة من قبل المستوطن األبيض .وهذا
معناه َّأن الهندي المحارب يمثل قدوة وفدوة ألهله وعشيرته.

{مهداة إلى الصديق الدكتور محسن خضر في مصر}
وك��ان ديدبان أهل السياسة الثقافية االستيطانية آنذاك
القضاء على اهتمام القبيلة الهندية بالهندي المحارب ،واستبداله
باهتمامات جنسية ،وشرب الخمر ،واالبتعاد عن الشأن العام للقبيلة،
واالنطالق إلى المخدرات والخنوع ،واإلهانة والخضوع لألمر الواقع
الذي يقوده المستوطن األبيض ،وازدراء البطولة والعف عنها.
نسأل ونتساءل في سياق ما تقدم :أين الثقافة العربية من
السياسات الثقافية التي تقود العولمة ،وما فيها من برامج وخطط
تستهدف اهتمامات اإلنسان العربي في معركة مصيره ،تمهيدًا
لتنشئة شخصيته االجتماعية /الثقافية تنشئة قاصرة مستسلمة
تنصاع لألهداف والمصالح التي تتبناها تلك السياسات ،ومن خلفها
من مراكز قرار ،وشركات عابرة للقارات ،ومجمعات اقتصادية؟!
َّ
والحق أن هموم الثقافة العربية ،شأنها شأن الثقافات األخرى،
ُ
واسعة الطيف من هموم المواطنة المالكة الستحقاقاتها التي تعلي
من قيمة اإلنسان ،إلى هموم السالمة االجتماعية ..إلى هموم عودة
َّ
االهتمامات وقيمها العربية الكبرى النابعة من معركة المستقبل
العربي.
َّ
وهذا معناه أن هموم الثقافة العربية في واقعنا العربي الراهن
مقتصرة على االهتمامات الثانوية من جهوية وعشائرية وجنس
وزينة ،ومجوهرات ..الخ تلك التي أصبحت متعينة في فضاء البناء
االجتماعي العربي.
نفترض َّأن البناء االجتماعي العربي الراهن في كل مستوياته
وأنساقه الذي تتعين فيه االهتمامات الثانوية ،يعود إلى عوامل
كثيرة أهمها طابع األنظمة السياسية التي ُت َق ِّيد الحرياتَ ،
وح َّولت
األوطان إلى مزارع /عزب يسرح فيها الحاكم على هواه ،ومن خلفه
رعيته وأعوانه وأتباعه الذي يقتاتون من فضائله ،وهباته ،وعطاياه.
وتتوقف الدراسة عن قصد أمام ظاهرة بنائية ثقافية متعينة
في البناء االجتماعي العربي ،وهي ثقافة الكراهية الضاربة جذورها
في الحياة العربية الراهنة ،كما أسلفنا ،لما لها من مخاطر وتحديات
تهدد المجتمع العربي في هويته ومستقبله.
ويتلمس الباحث الدارس كثرة العوامل البنائية التي تساعد
ثقافة الكراهية على االنتشار ،والمضي نحو إنتاج المزيد من العلل
التي تصيب في نهاية المطاف السلوك االجتماعي والسياسي
لإلنسان العربي ،وتصادر ما تبقى عنده من اهتمامات مصيرية.
ويسأل سائل ،ماهي مشاهد ثقافة الكراهية في الحياة العربية
اليومية ،والكيفية التي تمارس فيها وظائفها وأدوارها في سلوك
اإلنسان العربي؟
الشك َّأن ثقافة الكراهية تجد نفسها بوضوح ال لبس فيه في
الغش المتبادل بين األفراد والجماعات داخل المجتمع العربي ،وفي
َّ
الرشوة التي تراها وتسمع عنها في المؤسسات والدوائر الحكومية،
وفي الوساطة التي تعصف بالكفاءات ،وتخرجها خارج دائرة العمل
والنفع العام .ووضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب ،وفي
الغالء الذي يزدهر في ساعات المحن واألعياد ،والمناسبات ..وفي
غياب القانون الذي يفتح األبواب أمام الظلم والحيف االجتماعي،
والنقمة ،والنميمة والفساد والثأر ،والضغينة ،والتسلط ..الخ.
هب َّأن شخصًا يسأل ،وهل المؤشرات السابقة ومشاهدها عن
ً َّ
ثقافة الكراهية مقتصرة على المجتمع العربي ،وهل هي فعال ِعلة
ينتجها البناء االجتماعي دون غيره من المجتمعات؟..
إن وجود ثقافة الكراهية بوصفها علة بنائية ـ نسبة إلى البناء
االجتماعي ـ على اختالف مؤشراتها ودالالتها السابقة مسألة نسبية
ال تنحصر في ثقافة واحدة ،وال يمكن أن نجدها متعينة في البناء
االجتماعي العربي فقط ...هي موجودة في كل ثقافات العالم ،وإن
بنسب متفاوتة ،وفعاليات مختلفة في السلوك االجتماعي اليومي.
ٍ
وما دامت ثقافة الكراهية على هذا النحو ،فلماذا نخصها في
ُ ِّ
ّ
ونعد مفرداتها وعناصرها
حياتنا العربية ،ون َسلط األضواء عليها،

ورموزها التي مررنا عليها تفسد سلوكنا االجتماعي ،وتنتج في بنائنا
االجتماعي من الظواهر المعتلة ،الشيء الكثير ،وفي مقدمتها نقص
السالمة الوطنية والعربية ،ومخاطر وتحديات تهدد هذه السالمة
من كل جانب ..وضعف في التضامن االجتماعي الذي تلتهمه ثقافة
الكراهية..؟! وافتقارنا إلى التماسك والوحدة االجتماعية بسبب
مباشر من التجاوزات التي تقوم بها مكونات ثقافة الكراهية.
ْ
وإذا وجهنا أنظارنا إلى أمورنا االجتماعية والثقافية ،والسياسية،
َّ
َّ
تتهددها من كل
والوطنية ،والعربية ،فإننا نجد ثقافة الكراهية
َّ
جانب ،حتى صار أمننا القومي في مرمى ثقافة الكراهية ،وإال قل لي:
هل كل ما يجري في الوطن العربي من قتال هنا وهناك ،ومن إقصاء
ِّ
المكون البنائي أو ذاك ،ومن هجرة غير متوقفة للشباب
يطول هذا
العربي ،والكفاءات العربية الفنية والعلمية إلى األمم المتقدمة بحثًا
عن األمان والمستقبل والسالمة الذاتية ،والهرب من الظلم والفساد،
َّ
وتجنبًا للثأر الذي أخذت تمارسه بعض الحكومات العربية ،واتقاء من
سطوة المخبر ،والبصاص ،والخطاط ،وتقاريرهم الكاذبة ،التي تشكل
مشهدًا من مشاهد ثقافة الكراهية ..وبحثًا عن الحقوق والواجبات
وأهمية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ،وإحساس
المواطن العربي بإنسانيته بعيدًا عن اإلك��راه والتزوير ،واالدع��اء،
واإلعالم الكاذب.
مدخلي في هذه الدراسة يحاول أن يجيب عن األسئلة السابقة
بطرح الثقافة البديلة في الشارع العربي ،علمًا بأنها تعيش حالة
حصار في الوقت الراهن.
ويقصد بالثقافة العربية البديلة ..ثقافة العيش المشترك
وثقافة التعاون ،والتكامل ،والتضامن ،ووحدة المكونات البنائية
في بوتقة المواطنة المالكة لمحصناتها ،وحقوقها بعيدًا عن منطق
الرعية ،ومفهوم الرعايا ،باإلضافة إلى حق المواطن في ِّ
حريته وعدله
االجتماعي الذي ينصفه من الغبن ،واالحتقار ،واالستغالل والظلم..
َّ
إذًا ،الثقافة البديلة نقيض ثقافة الكراهية ألنها تؤمن باآلخر،
َّ
وحق االختالف ،والتعبير والنقد ،والرأي والرأي اآلخر..
والثقافة البديلة الحمالة لهذه الخصائص والمعالم ..ثقافة
إنسانية في جوهرها ،تعلي من قيمة اإلنسان ،وتعيده إلى موقعه،
وأدواره األصيلة الرئيسة في إطار الحق والواجب ،وتؤكد على أهمية
حضور هذه الحقوق في الحياة العربية ،وأن تقترن بالممارسة
َ
المجتمعية والثقافة البديلة ثقافة غ ِّد َّية ،تنظر إلى الحياة ،وما
يحكمها من سنن تقود تطورها وتغيرها بعين مستقبلية ،ترى ما
َّ
فيه من جديد ،وخالف ،ومبدع لصالح اإلنسان العربي.
ُ ِّ ُ
وثقافة بديلة تشكل شامة حسنها تلك المالمح والمعالم
َّ
الب��د أن تكون ثقافة توحيدية تعاكس االنقسام
واإلمكانات،
واالنشقاق ،وتحقق الغلبة عليه بتجاوزه نحو حياة عربية جديدة
قائمة على الحب والمعايشة ،والمشاركة بمعركة المصير العربي،
َّ
ألن العروبة مسكونة باالهتمامات والقيم الكبرى ،التي تشكل بدائل
حقيقية لثقافة الكراهية ،وما يدور في فلكها من علل بنائية:
وتظل الثقافة العربية البديلة ،ثقافة المواجهة مع التحديات
التي تواجه العرب من األمس إلى اليوم ،وهم يخوضون معركة البقاء،
ومقابلة التكيف واالستجابة العمياء للخطط واالستراتيجيات التي
تضعها السياسات الثقافية للدول الكبرى الستيعاب العرب ،ومن
ثم دمجهم في أهداف وتطلعات ،واتجاهات واهتمامات ومصالح
تلك الدول.
والخالصة؛ فالثقافة العربية البديلة ،ثقافة عقالنية ،تشكل سندًا
لإلرادة الشعبية في تعاملها مع تاريخها ،وفعله التاريخي وقضاياه.
وتظل الثقافة العربية البديلة ،وخاصة في مهامها التوحيدية،
خط الدفاع األخير عن العروبة ،والهوية العربية.
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هامش حرية المثقف في المجتمع
انعكاسًا لقسط الحرية المسموح
عماد خالد رحمة
لم تكن الثقافة يومًا سوى مطلب يتحقق
َّ ً
م��رة ويتسع
ضمن هامش من الحرية ،يضيق
َّ
َّ
وتتوهج في مكان ما ،وتخبو في
م��رة .تتأجج
مكان آخر ،وذلك تبعًا لبنية الحرية المكتسبة
بعد عطش وجفاف ولسقفها ،وما يمكن رصده
من واقعنا العربي وفي ثقافتنا العربية هو هذا
التعطش في مجتمعنا وثقافتنا لحرية الفكر،
وفكر الحرية ،وفلسفة الحرية؛ فمنذ ستينيات
القرن الماضي تهافت المترجمون والناشرون
العرب على ترجمة البضاعة الفلسفية والروائية
والوجودية وتسويقها على نطاق واس��ع في
الوطن العربي ،وكان ذلك مؤشرًا لعلة تعطش
المجتمع العربي إلى الحرية ،وحاجته الفعلية
الشديدة إلى هوائها وخطابها الذين ال يجدهما
في ماضيه وال في واقعه .كان إقبال المثقفين
العرب على الفلسفة الوجودية تعبيرًا مزدوجًا
عن حاجة المثقفين إلى خطاب حرية ،وعن حاجة
مجتمعهم إلى واقع حرية ملموسة .إن المنطق
يقتصر في دراسته على العمليات العقلية
ّ
التحيز والعاطفة ،وهو يدرس الفكر
الخالية من
اإلنساني من الجانب العقلي فقط وأحكامه أحكام
وجود ،وحرية الثقافة والفكر تنطلق من المنطق
المعاشَّ ،
ألن المنطق ذو موضوع؛ وموضوعه من
صميم الواقع السيكيولوجي ،مما ال يبعده عن
دائ��رة العلوم ،ول��ذا ف َّ
��إن أحكام المنطق أحكام
وجوب؛ أي أحكام قيم معيارية تصاغ على صورة
ما ينبغي أن يكون؛ أي أن ال تكون الثقافة مكبلة
بأصفاد الثقافة الغربية قسرًا ،أو ضمن ثقافة
ّ
والتوجه.
أحادية الوجهة
إن الحرية في جوهرها ،حرية اختيار
بين سلوكيات وقيم متعارضة ،وه��ذه الحرية
المزعومة لإلنسان تتحول لدى الوجودية إلى
ماهية لإلنسان ،وبتحول الحرية إلى ماهية قبلية
لإلنسان تأخذ ُبعدًا ميتافيزيقيًا ينأى بها عن
األرض االجتماعية التي يتعين أن تشخص
فيها ،والحقيقة إن المجتمع العربي في تعطشه
لفلسفة حرية وواق��ع حرية من خ�لال تعطش
المثقف لخطاب الحرية ،يأمل في حرية عينية
ملموسة ال في مجرد سيكولوجية .نعم ,إن القول
بالحرية السيكولوجية يحقق تقدمًا بالقياس
إلى التأويل الرسمي الطاغي للتراث الذي ينفي
هذه الحرية السيكولوجية ،ويرجع أفعال العبد
كليًا إلى مشيئة الخالق ،وبذلك فهو قول يحقق
نقلة نوعية في الوعي االجتماعي ،والحرية
ليست واقعة ،بل هي كسب نحققه بأنفسنا،
وهدف نسعى إليه .لكن تطور الممارسة والفكر
المعاصرين لمدلول الحرية تجاوز هذا المعطى
السيكولوجي على أهميته ،وفتح األب��واب أمام
تحقيق فعلي لعينات أخرى من الحرية الملموسة،
حرية ال��رأي واالعتقاد والتعبير ،حرية االنتماء
وتأسيس الجمعيات واألحزاب ،حرية النقد ،حرية

التصويت ،حرية الصحافة ،حرية الفكر...الخ
َّ
لو قلبنا الموضوع من وجهة نظر أخرى ،لوجدنا
أن الظهور المجتمعي والفكري في المجتمعات
الحديثة ،أدى إلى تصريف شعار الحرية العائم
إلى وح��دات صغرى ملموسة ،ينظمها القانون
نظريًا على األق��ل ،ويوكل أم��ر تجسيدها في
الواقع إلى موازين القوى الفعلية في المجتمع،
وعلى الرغم من ذلك تظل الحرية كقيمة طوباوية
هادية وملهمة ذات دور فعلي في التاريخ ،من
حيث إنها ِّ
تعبر عن مبدأ أمل ،وطموح طوباوي
قدر أكبر من الحريات الملموسة في
نحو تحقيق ٍ
المجتمع؛ فهي على الرغم من عموميتها ومن
سديميتها وميتافيزيقيتها أحيانًا تبقى قيمة
ملهمة ،ومصدر اجتذاب للمطالب والممارسات
العربية ،وسيظل لهذه القيمة دور وحدوي مادام
الواقع العربي ينفيها إلى عالم المثال والحلم،
ومن هذا المثال تستمد فئة المجتمع الطليعية
استلهامها لكل أشكال الحرية الملموسة ،كما
تستمد منه استراتيجيات التحرير الكبرى،
تحرير األرض من االستعمار ،أي من االحتالل
األجنبي المباشر ،وتحرير اإلنسان من االستغالل
االق��ت��ص��ادي والتسلط السياسي والتضليل
الفكري ،وتحرير الفكر م��ن سيطرة التقليد
وتحرير العقل من تسلط القيم ،والتقاليد البالية
والعقلية الخرافية وتحرير المرأة من سيطرة
الرجل ،والطفل من سيطرة البالغ ،وتحرير الحاضر
من االرتهان بالماضي ،وتحرير اإلنتاج األدبي
والفني من سيطرة األشكال والمناهج السردية
َّ
(المقعرة) ،وبذلك
واألساليب البالغية العتيقة
تغدو مسألة الحرية قضية المجتمع بكامله،
إال أن الحرية بهذا المعنى ليست ثمرة يتعين
اقتطافها ب��ل ه��ي محصلة ص���راع بين قوى
وذهنيات ومصالح ،وفقط عندما تنتصر القوى
االجتماعية التي لها مصلحة أكبر في تحقيق
الحرية ،يمكن أن تنمو دائ��رة الحرية ،وتتزايد
حظوظ الفرد منها ،ويتأتى له ممارسة أوفر قسط
منها .وبذلك يصبح نضال المثقفين العرب من
أجل إق��رار قدر أكبر من الحرية وتحقيقها في
مجتمعهم رديفًا للقوى االجتماعية ذات االختيار
التقدمي والمنظور التقدمي ،وتلك التي تناضل
من أجل تحرير المجتمع العربي داخليًا وخارجيًا
ً
لتصبح فيه الحرية مناخا طبيعيًا ومقبوال .وقضية
الحرية تطرح مسألة أخرى أساسية هي مسألة
المشروعية السياسية التي هي مشروعية هشة،
كما نعلم جميعًا بالنسبة إلى أسس السلطة في
وطننا العربي.
فالسلطة السياسية في بعض البلدان
العربية؛ س��واء كانت تقليدية أم قائمة على
إيديولوجيا تحديثية أو على رهان تحرري ،تحس
بأن أسس مشروعيتها مهزوزة ُ
ومجادل فيها في
أغلب األحوال ،لذلك فهي غالبًا ماتلجأإلى معوضات

تدعم هذه المشروعية المهزوزة ،فتراها تلجأ دومًا
إلى استعمال العديد من الذرائع الواهية ،لكنها
في اآلن ذاته غير غافلة عن الخطر الخارجي الذي
َّ
يتربص بالداخل ،كما تتفنن العديد من القوى
والسلطات في خنق حرية المواطن وحرية الرأي
والتعبير ،كما تنخرط تلك القوى وتلك السلطات
في سالسل من المشاحنات والخصومات التي
تجعلها دومًا حارسة للكرامة القطرية والكيان
القطري .متناسية بنية الصراع مع المشروع
الثقافي الغربي الذي يعمل على تهميش بنية
الثقافة الوطنية والقومية وضربها ،كما تغفل عن
القيام بدورها في التصدي للمشروع الصهيو-
َّ
َّ
يتعين اليوم أكثر
أمريكي في المنطقة ،ولعله
ّ
من أي وقت مضى التساؤل عما إذا لم تسخر تلك
المواقف التي طالما دعت إلى التأميم وهيمنة
الدولة على كل القطاعات وإشرافها على كل
َّ
المرافق ،للتساؤل عما إذا لم يسخر ذلك بدهاء
في بعض األحيان لتقوية سلطة الدولة ال على
القطاعات االقتصادية فحسب؛ بل حتى على
النفوس والعقول ،وعلى المجال الخاص الذي
ً
كان من المفترض أن يظل مجاال خصوصيًا ،مجال
حرية ومبادرة ،فحتى المجال العائلي والشخصي
أصبح تحت طائلة التوجيه والتحكم الدولي .أما
كان باإلمكان أن تعتمد استراتيجية النضال
التحرري على دعم المجال العمومي وتقويته من
دون التضحية ال في مجال الخصوصي فقط؛ بل
تقويته ،حتى يحدث في المجتمع العربي توازن
بين آليات التحكم والتوجيه وديناميكيات التحرر
واإلبداع .لقد أدت كل هذه النضاالت التي تضخم
مهام الدولة والمؤسسات الضاغطة على حساب
مؤسسات حماية األفراد والدفاع عن حقوقهم،
وحماية مجال ممارسة الحرية الفردية وحرية
الفئات وتنميته ،بما في ذلك حرية المثقفين .إن
مسألة الديمقراطية ذات صلة بهذا الواقع الذي
ينمو فيه ديناصور السلطة العمومية ،وتتقلص
مجاالت ممارسة الحرية الفردية ودينامياتها.
لو تابعنا المثقف العربي بدقة ،لوجدناه
ينتزع بعض نتف الحرية ،ويعاني من صراع؛
لكن هذه َّ
المرة ليس مع المؤسسات الضاغطة
والسلطة ،بل كثيرًا ما يصطدم بسلطة الجمهور
وق��وى الضغط التقليدي؛ فالجمهور ال يزال
ِّ
يشكل إحدى دعائم الرقابة خاصة فيما يتعلق
بحماية رم��وز التقاليد ورأس المال الثقافي
التقليدي ،بل إن إرهاب الجمهور أحيانًا يطول
إرهاب الدولة نفسها ،السيما إذا ما تم تسخيره
من طرف فئات ظالمية تعيده إلى حالة االنفعال
البدائي ،بدل أن تضعه على صراط العقل ونور
االستدالل؛ وهذه الحرية التي ينادي بها المثقف
العربي وينذر نفسه لتحقيقها تفترض قسطًا
أوليا من الحرية ،من دونه ال يمكن للمثقف نفسه
أن يلعب دوره ،وتلك هي حرية المثقف ،ويبدو

في الظاهر كما لو َّأن حرية المثقف مستقلة
ومتميزة عن حرية عامة الناس في المجتمع
العربي ،حرية اإلبداع والمبدعين ،حرية التفكير
والمفكرين ،إال َّأن الحرية في عمقها واحدة؛ بل
َّإن هامش الحرية ال��ذي يطالب به المثقفون
والمفكرون أق��وى من مطلب الجمهور الغارق
في حياته اليومية ،والجميع عندنا يفهم ماذا
تعني هذه العبارة ،لذا ّ
يعد هامش الحرية الذي
يمكن أن يكتسبه المثقف في المجتمع انعكاسًا
لقسط الحرية المسموح به في ذلك المجتمع .إن
إقرار مبدأ الحرية هذا ليس بما يتم انتزاعه من
الدولة والسلطة المركزية؛ بل مرتبط أيضًا بإقرار
عقد اجتماعي قائم على احترام حرية تفكير كل
الفئات االجتماعية والناطقين باسمها ،ليجري
حوار اجتماعي واسع ومهم ،يوفر على الجميع لغة
الرصاص وخيار الحرب االجتماعية ،وهذا يتطلب
االعتراف بوجود كل الفئات والهيئات ،وبحقها
في الكالم وإبداء الرأي؛ وإال تحول المجتمع إلى
ساحة وغى .وهذا يطرح علينا مسالة أخرى ،هي
أي فئات المثقفين التي يتعين أن تستوعب
وتحرس تمثال الحرية؟ هل هي فئة المثقفين
العصريين الليبراليين ،أم المثقفين العصريين
ذوي االختيارات العشوائية؛ أم ماذا؟
إن اختيار الحرية اختيار شامل ،يتعلق
بمدى نضج المجتمع المدني واستقالله النسبي
عن المجتمع السياسي ،وبمدى توازن القطاعات
والفئات االجتماعية المختلفة الفاعلة في إطار
عقد اجتماعي يقوم على مراعاة حرية التفكير
والتعبير والرأي ،عقد ترعاه الدولة أساسًا ،وتحميه
جميع األط��راف الفاعلة في اللعبة االجتماعية.
وفي هذا اإلطار يرى المثقف القومي َّأن من واجبه
وعلى عاتقه مهمة الدعوة إلى التحرر والحرية
بما في ذلك حرية أولئك الذين يختلف معهم
في أس��س التفكير؛ إذ من دون ه��ذه القناعة
الديمقراطية العميقة لن يتأتى للمجتمع العربي
أن ينتقل من مجتمع الرأي الواحد إلى مجتمع
حديث متفتح ومتعدد ،وذل��ك ألننا على أتم
اقتناع بأن القبول بالتعدد والقبول بالرأي اآلخر
ّ
يعد إحدى عالمات النضج الحضاري ،بينما يندرج
التزمت والتصلب المعتقدي في سياق التخلف،
بل ّ
يعد لبنة أساسية في عملية إع��ادة إنتاج
ً
التخلف؛ ألنه يطفئ نور الحوار ،ويشعل بديال عنه
فتيل الصراع الدموي الذي ال ينتهي ،ويتخلص
من االستدالل العقلي بالضربة القاضية.
وخ�لاص��ة ال��ق��ول :إن الحديث ع��ن الحرية
بوصفها األداة الالزمة من أجل التطور ،ومن خالل
حرية التعبير والفكر ينبني المجتمع الفاضل
واإلنساني ،ويتحول فيه الفرد من شيئيته ومن
كونه مخلوقًا بال قيمة وبال كرامة ،إلى فرد منتج
ومبدع خالق يحتذى به.
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طقوس كتابة األدباء الشباب
زياد ميمان
حب للعزلة وهدوء ومشي ولباس مريح وقلم
أزرق ،كتابة في الليل والنهار ،بعض من طقوس
الكتابة عند الكتاب؛ فتجدهم يكتبون في أي
وقت وعلى أي شيء متى جاءتهم الفكرة ،حتى أن
أحدهم ال يستثني وجه حبيبته ،واآلخر ال يكتب
قبل أن يأكل ،وغيرهم يمشي ويفكر بالكتابة،
فهناك طقوس عديدة  وحاالت وأنماط وطرق
يمارسها الكتاب في أثناء الكتابة ،فلو كنا في
زمن الراحلين ،ونبدأ من الكبير نزار قباني الذي كان
ينثر أوراقه الملونة على طاولته ليكتب قصيدته
الرومانسية أما أحالم مستغانمي فقالت إنها تزداد
جنونًا في حضرة ال��ورق وعباس محمود العقاد
يكتب حيث الهدوء والسكينة .ومحمد حسنين
هيكل يقول :أميل إلى الكتابة في بيتي ،وفيما أجد
السكينة والهدوء .ولو غصنا في جوهر أي كاتب أو
مبدع نجد له طقوسًا خاصة يؤديها سواء في أثناء
كتابته أو خالل استحضار األفكار للكتابة ،لكن ربما
لكل جيل طقوسه وطرق كتابته؛ فالكتاب من جيل
الشباب ربما تختلف حياتهم وطرق كتاباتهم عن
غيرهم من الكبار بالسن عمومًا.
هناك حالة نفسية معينة تسيطر علي أثناء
الكتابة
وللتعرف إلى بعض الطقوس عن جيل الشباب
من األدب��اء ،بدأنا عند القاص والناقد سامر أنور
الشمالي وهو كاتب سوري من مدينة حمص وعضو
اتحاد الكتاب العرب ،ينشر نتاجه في الدوريات
المحلية والعربية ويكتب :الرواية – القصة –
المسرح – أدب األطفال – النقد األدبي – المقال
الصحفي.
فاز بجوائز أدبية عديدة محلية وعربية ،منها:
جائزة (نبيل طعمة لإلبداع) الدورة األولى 2008
سوريا .جائزة (يوسف إدري��س) ال��دورة الثالثة
 2009مصر .وله العديد من األعمال المطبوعة في
القصة والنقد األدبي وأدب األطفال والرواية؛ وما
يميزه عن غيره إرادته العالية كونه يتحدى القلم
والكتابة بكرسيه النقال؛ حيث قال عن طقوس
كتابته:
أكتب إما في الصباح ،أو في وقت متأخر من
الليل .وهذا األمر يتعلق بإلحاح الفكرة والموضوع
الذي أكتب فيه .وال أستخدم ورقة أو قلمًا؛ ألنني
أستخدم لوحة المفاتيح؛ فمنذ اع��ت��دت على
الكمبيوتر لم أعد بحاجة إليهما؛ لكنني أشطب
وأعيد صياغة الجملة أكثر من مرة على الشاشة،
ولم يعد هناك ضرورة لترك هوامش في الصفحة؛
فهي مبرمجة على ذلك ..لكنني لو كنت في حالة
البحث عن الفكرة ،أكتب جملة صغيرة تذكرني
بالفكرة أينما وجدت مكانًا مناسبًا لكتابة هذه
الجملة ،وأعيد الكتابة حتى أشعر بأنني لم أعد
أستطيع تقديم أي ش��يء جديد ،فأنتقل إلى
نص آخر؛ األمر يتعلق بالفكرة الطيعة ،والفكرة
المستعصية .ليس هناك وق��ت محدد لفترة
الكتابة ،وأترك العنوان حتى أنتهي من الكتابة؛
فالنص يخضع لتعديالت كثيرة في أثناء الكتابة،
مما يجعل أول عنوان غير مناسب في الكثير من
األحيان ،وال أدون تاريخ الكتابة ،وأعتقد أن هذا
األمر ال يعنى رغم أهميته في معرفة تطور أسلوب
الكاتب ،أو المرحلة الفكرية في وقت معين ..وأعول
على تاريخ النشر فحسب ..:قد أدخن في فترات

االستراحة فقط ،أما خالل الكتابة فال أقوم بأي
عمل آخر ،وال أتناول أي مشروب وأنا مستغرق في
الكتابة ،لباسي ع��ادي ،وال أتقيد بلبس أي شي
خاص بالكتابة ،وحتى لحيتي ال أهتم بها أيضًا،
إن كانت طويلة أو حليقة ،وأفضل إذا استمعت إلى
الموسيقا أن تكون كالسيكية ،أما أن أكتب وأنا
جائع ،فلم أصل إلى هذه المرحلة بعد ..والحمد لله.
لكن هناك حالة نفسية معينة تسيطر علي في
أثناء الكتابة ،ال أعرف ما هي تحديدًا كي أحدثك
عنها .وأرى أن طقوس الكتابة تغيرت بعد شيوع
استخدام الكمبيوتر بين األدباء.
يتسكع في الشارع ليستلهم القصيدة
أما الشاعر الشاب نوزاد جعدان فهو أديب
شاب مغترب من مواليد حلب عام  ،1985يحمل
إج��ازة في اإلع�لام من جامعة دمشق عام 2009
وعضو فخري دائم في دار ناجي نعمان بلبنان،
وفي حركة شعراء العالم بتشيلي ،وفي دارة الشعر
المغربي ،يعمل حاليًا محررًا صحفيًا في دائرة
األشغال العامة بالشارقة؛ حيث قال :
«أعتقد أن للكتابة طقوسًا معينة ،تأتي على
َ
األغلب بشكل عفوي لتفرض نفسها ،وتعتمد
على صفاء الذهن في تلك اللحظة .من ناحيتي..
تصل األف��ك��ار عندي إل��ى مرحلة المخاض قبل
النوم؛ أي عندما أض��ع رأس��ي على ال��وس��ادة كي
ُ
فتلج إلى عقلي سردايب الكلمات ،ربما
أن��ام،
بسبب الهدوء أو ألنني أتجهز لرحلة إلى الراحة،
والتجهيز للرحلة يصفي الذهن ،وتنتهي القوائم؛
فيشدو القلم ،ويندفع نحو الحلبة «الدفتر» .وأحيانًا
,عندما يكون الجو هادئًا تأتيني األفكار وخاصة
في الليل ،يتكاسل الجسد فتجد الروح طريقها،
فالليل يجعل حماماتي البيض ترفرف ،ومن ناحية
المكان ..منظور الشارع الطويل واألعمدة المنارة في
الطريق والمدى الطويل يرسم أمامي آفاقًا وأسرابًا
ُ
من الكلمات تستفز صنارتي ألصطاد منها .طبعًا
الموسيقا واألغاني والتسكع في الشارع تحديدًا من
طقوسي المفضلة للكتابة ،ثم إن الطقوسية تشبه
طقوس الساحر في االستحضار ،لكن االختالف أن
الطقس هو الذي يفرض نفسه على المبدع  بشكل
عفوي  وليس العكس ..ليس هناك قالب جاهز
في الكتابة ..مرحلة  الالوعي والسفر خارج العالم
المادي هي مرحلة هامة جدًاف ي الكتابة ،فيها
تجد الروح طريقها».
أحب االختفاء
بينما الكاتبة والروائية لينا هويان الحسن
تفضل االختفاء واالبتعاد عن الناس ،ولينا هويان
الحسن من مواليد حماه  .1977تحمل إجازة في
الفلسفة من جامعة دمشق .وهي إعالمية أيضًا.
من مؤلفاتها« :معشوقة الشمس»« ،التروس
القرمزية»« ،م��رآة الصحراء» (كتاب توثيقي)،
«السوداء»« ،بنات نعش» ،وأخيرًا كانت لها رواية
«سلطانات الرمل» التي سلطت الضوء فيها على
حياة المرأة في البادية.
وعن طقوس كتاباتها قالت:
«أكتب في الشتاء؛ ألني أك��ره هذا الفصل،
وأستعين عليه بالكتابة ،خالل اإلجازات الطويلة

عبد الرحمن حيدر

سامر أنور الشمالي

عمر الشيخ

لينا هويان الحسن

أكتب في الصباح بين العاشرة صباحًا والواحدة
ً
ابتداء من التاسعة مساء ،على
ظهرًا .غالبًا ما أكتب
ورق أبيض أو أسمر ،لكن مهم جدًا أن يكون الورق
خاليًا من السطور أو أية إشارات .نادرًا ما أمزق الورق،
أكتب المسودة فقط على ال��ورق ،وبعدها أنتقل
مباشرة إلى الكومبيوتر وأكتب ..أفضل األزرق
الناشف للكتابة».
واستطردت الحسن« :ال أكتب مباشرة ..أفكر
خالل المشي؛ إذ أمشي يوميًا مدة ساعة تقريبًا،
خاللها أدون األفكار في حال التقطت إحداها في
ذهني ،ون��ادرًا ما أنسى شيئًا ..وكثيرًا ما أكتب
العنوان قبل أية كلمة ،أنطلق من العناوين سواء
في كتابة الرواية أو الشعر ..ال أعيد الكتابة أكثر
من مرتين ،أكتب بخط واضح وكبير ،ويكون رديئًا
ً
أو جميال تبعًا لحالتي النفسية ..لدي مشكلة مزمنة
مع األرقام والتواريخ ،نادرًا ما أدون تاريخًا لكتاباتي،
ربما هذا شكل من أشكال العداوة المسبقة بين
الكاتب والزمن وربما العكس..
خ�لال فترات الكتابة أح��رص على االبتعاد
عن األكل الدسم ،وأبتعد عن أصدقائي ،وكثيرًا
ما أغلق هاتفي النقال ،وأخاصم التكنولوجيا
بالعموم ،أغلقت حسابي على الفيسبوك سنة
ً
كاملة ألجل الكتابة ،وفعال أنجزت ما أنا راضية
عنه .بطبعي أحب االختفاء ،أو التخفي ،إن شئت..
أحب أن ألوذ بعالمي الخاص خالل فترة الكتابة،
وأحرص على التقيد بالعادات الصحية :فال أدخن،
وأكتفي بفنجان قهوة يتيم خالل النهار ،أنام

نوزاد جعدان
ثماني ساعات على األقل ،أشرب العصائر وأتناول
الفاكهة والشوكوالته ..أتجنب جهاز التلفزيون ،ال
أسمع الموسيقا خالل كتابة المخطوط األولي ،قد
أسمعها لدى الكتابة الثانية للنص أو خالل مرحلة
التنقيح النهائية..
العادة التي تالزمني خالل الكتابة هي :شرب
المتة ،أشعر بالغربة إذا لم يكن إبريق الماء الساخن
على طاولتي ..الحالة النفسية التي أعيشها :إما
الحنين أو الحماسة».
جعلكة الورقة تشبه جعلكة المخيلة
والشاعر الشاب عمر الشيخ تحدث عن طقوسه
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ً
قائال« :أستعمل قلم حبر أزرق أو أحمر ..وأفضل
أن يكون الورق لونه أسمر وحجمه صغير مسطر
دفتر جيب ...وأحيانًا ورق أبيض  -A4ولكنني
أشطب وأع��دل كثيرًا..و جعلكة الورقة تشبه
جعلكة المخيلة ..وال أحب أن أت��رك هوامش،
وإذا جاءتني الفكرة أكتب على الموبايل أو طرف
كرت أو صفحة أخيرة من كتاب؛ فلحظة النص
ال تنتظر ،وأكتب بخط جميل وصغير ورشيق،
والعنوان أحيانًا يأتي في النهاية؛ أما تاريخ
الكتابة فال أنساه أبدًا وأكتبه دائمًا؛ ألن التاريخ
جزء من النص ،وأعود إلى النص مرات قليلة...
ال يجب أن أحمل النص أكثر ما يستحق ..ولكن
ربما الكتابة تستغرق أيامًا وأيامًا ..وأحيانًا بضع
دقائق متى ما أشعر أن النص أصبح جاهزًا.
لست من المدخنين لكن أحيانًا أدخن أركيلة
إال أنها ليست من أدوات الكتابة بالنسبة إلي..
ع��ادة أسمع موسيقا م��وت��زارت أو بيتهوفن
أو تشاكوفسكي؛ لكنني أكتب وأن��ا أشعر،
وتنتابني حالة توحد مع الخيال وخلط بين الواقع
والنص والحلم ..وأحب المشي والرسم وأنا أفكر
بالكتابة ،وأكتب من دون ثياب أو بثياب النوم أو
بثياب الطريق.
أبتعد عن الضجيج حتى الموسيقا
وبالحديث عن طقوس الكتابة لدى الشعراء
في سن السبعين عامًا تقريبًا ومنهم الشاعر
عبد الرحمن حيدر وهو من مواليد  1940وعض
وجمعية الشعر في اتحاد الكتاب العرب.
يحمل إجازة في اللغة العربية ،وله مؤلفات
ومجموعات شعرية عدة منها -:القالئد-.كلمات
في لوحات -كلمات خضراء – أوراق خريفية –
شدو العنادل والبالبل -ليل وقناديل –كلمات
تنتظر المطر .كتب الكثير من شعر األطفال،
وكان آخر دواوينه ديوان حين يتكلم الزمن عام
.2011
ف��ه��و يبتعد ع��ن ال��ض��ج��ي��ج وح��ت��ى عن
الموسيقا؛ حيث قال:
«تبقى القصيدة مشروعًا في ذهني ،وال
أح��دد لها وقتًا ،لكن غالبًا ما أكتب في الليل
لما فيه من هدوء وصفاء ،وأسطر كلمات على
ورق مسطر بقلم ناشف أزرق أو أحمر ال فرق،
ً
ولكني أستهلك أوراقًا كثيرة في كتاباتي من
خالل المسودات التي أستعملها ،وأع��ود إلى
نصوصي كثيرًا حتى تكتمل الفكرة والمعنى؛
فالمسودة عندي ال تعرف قانونًا ،وأكتب عليها
كيفما كان وكيفما توفر؛ فغالبًا أكتب بخط غير
ً
وخصوصا
متجانس وغير جميل وكبير نوعًا ما
في الليل ومتى ما جاءت الفكرة أكتب على أي
شيء حتى يدي إن لم تتوفر الورقة ،ويبقى
العنوان معي طوال الكتابة وأنتقيه عدة مرات
وتستمر الكتابة ،معي أيامًا عدة،فيمكن أن
اكتب خمسين بيتًا في يوم واحد ،ولكن يمكن
أن يبقى بيت واحد معي ألسابيع عدة،وال تكتمل
فكرته وال حدود للوقت معي في الكتابة ،فأنا
لست من المدخنين ،ولست من مدمني القهوة
والشاي في أثناء الكتابة ،وأرتدي لباسًا مريحًا،
وأحب الهدوء ،وال أحب أن يكون أي صوت أو
ضجيج؛ سواء أكان موسيقا أو غيرها؛ وال أستطيع
الكتابة ،وأنا أشعر بالجوع ،الطعام زاد البد منه؛
فالكتابة عندي عمل يحتاج إلى وضع خاص من
حياتي كي أقوم به».
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آل قرناص في حماة «»1
حياتهم ونتف من أخبارهم
وليد ال�سراقبي
ُّ
يعد آل قرناص العائلة الوحيدة القديمة في (حماة) وهي تعود في
ُ
َ
َّ
القحطانية ,التي
نسبها وأصولها إلى قبيلة (خزاعة) ,القبيلة األزدية
تعد من أعرق القبائل العربية ،ومن أمهاتها في الجزيرة العربية.كانت
المكرمة ،والمدينة َّ
ّ
المنورة،
هجرتهم األولى من اليمن إلى األبواء بين مكة
ثم اتسعت هجرتها فانتشرت بطونها في الشام ومصر ،والعراق،
واألندلس ،وبالد ُع َ ُمان.
ّ
وكان مسكن (آل ق ْرناص) في حماة فيما حول الزاوية القادرية ،2وتمتد
ّ
بيوتهم من (مارستان النوري) 3إلى مكان يعرف بـ (باب حمص) ،4وفي
ْ
المسرودة) ،5وفي محلة (الباشورة) 6المعروفة بهذا
حي يسمى (حي
االسم حتى اآلن.
وكان آل ْ
وأراض كثيرة ،فكان لهم «الملك النفيس
قرناص أصحاب ملك
ٍ
ُ
ّ
تسمى حتى اآلن (القرناصيات)،
في مدينة حماة ،ومنه البساتين التي
نسبة إليهم».
وكانوا أصحاب جاه وسلطان ،ومكانة مرموقة في حماة -آنذاك ،-فهم
ملوكها ،وإليهم أكثر أمالكها.
رؤساء البالد بعد
ّ
وقد ُعرف بيت آل ُق ْرناص ِّ
فتخرج فيه
بالريادة في العلم والسياسة،
ِّ
ِّ
وفقهاء .فهو
ومحد
شعراء وقضاة
ثون ورجال حكم ومتصوفون وأطباء ُ
ُ
«بيت علم وأدب» ،فما عرف عن أحد من رجاالتهم إال الريادة في ميدان
ّ
المتقدمة
من الميادين
وب��رز منهم في الشعر شاعران كانا يضربان بسهم واف��ر في هذا
الميدان ،وإن كان أكثرهم له إسهام في ذلكّ ،
لكن هذين الشاعرين
هما األكثر بروزًا ،واألعلى كعبًا ،واألسمى شاعرية .وهذان الشاعران هما:
ِّ
مخلص الدين بن قرناص ،ومحيي الدين بن قرناص.
ِّ
أما مخلص الدين فهو «إبراهيم بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن
قرناص ،أبو إسحاق» .7قال عنه ابن تغري بردي« :األديب البارع الشاعر ...
ُّ
وترس ٍل ،وله ديوان شعر
ونظم
كان شاعرًا ماهرًا ،وله فضائل ومشاركة،
ٍ
ً
مشهور» .8وقال عنه سبط ابن الجوزي« :كان أديبًا فاضال ،وله اليد الطولى
في النظم» .9ولم أقف على ٍّ
نص يثبت رؤية من ترجم له لهذا الديوان،
ٍّ
أو النقل المباشر عنه .وأقدم نص ورد فيه ذكر الديوان هو نص خليل

بن أيبك الصفدي في الوافي بالوفيات .أما من ذكره بعده فهم عالة
عليه في ذلك .ويبدو لي ّأن ديوانه الشعري ضخم يضم شعرًا كثيرًا في
موضوعات شعرية مختلفة ،وذلك أن قول سبط ابن الجوزي« :كانت به
اليد الطولى في النظم» يؤكد هذا الظن؛ فلست أعتقد ّأن هذه الصفة
يمكن أن تطلق على من يقول البيت والبيتين.
لم ينص أحد ممن ترجم له على تاريخ والدته ،لكنهم جميعًا مجمعون
على أن وفاته كانت بحماة يوم األحد الرابع من ّ
شوال من سنة 671
هـ ،وهي السنة الثالثة من سلطنة الظاهر بيبرس ،ودفن في تربة (بني
قرناص) في ظاهر حماة من جهة الشرق .10ولعله المراد عن اإلطالق في
المصادر بـ (ابن قرناص).
ّ
الظن إلى اختالط شعره بشعر قريبه محيي الدين بن
ويذهب بي
ُّ
سنخصه بوقفة مفردة أيضًا ،لكن لست أملك القرينة
قرناص ،وهو ما
التي تدفعني إلى قطع الشك باليقين ،سوى قرينة واحدة هي أن ما ورد
مسبوقًا بالتصريح باسم (محيي الدين) قطعت بأنه لمحي الدين ،وما كان
مطلق النسبة إلى (ابن قرناص) عددته إلبراهيم هذا؛ ذلك ّأن موضوعات
شعريهما متشابهة ،فهما ابنا مدينة واحدة ،ذات طبيعة خالبة ساحرة،
وال ّبد أن ينعكس هذا الجمال على شعرهما ،فكالهما يصف طبيعة
حماة وأشجارها ،وأنهارها ،وزهورها وأورادها ،وما يبعثه كل ذلك في
النفس من إعجاب ،إضافة إلى موضوعات أخرى،كالغزل باألنثى والمذكر
وغير ذاك .وقد استطعت أن أجمع لشاعرنا هذا عددًا من األبيات ،أسوقها
مرتبة وفق قوافيها.
أما شاعرنا القرناصي الثاني فهو محيي الدين بن قرناص ،وهو ممن
عرفوا بالقضاء ،ولم ِّ
يحدد أحد تاريخ مولده ،لكنهم مجمعون على أن
وفاته كانت بعد شاعرنا األول بخمس عشرة سنة ،أي سنة  685هـ ،فهما
متعاصران ،وهذا ما يجعلني أرجح أن يكون أغلب الشعر المنسوب إليه
ً
هو من شعر إبراهيم بن قرناص ،ورغم ذلك ال نملك دليال على ما نقول.
وقد كان محيي الدين بن قرناص معدودًا في نظر نقاد عصره وأدبائه
ّ
ً
فني جيد .قال ابن إياس ِّ
معرفًا
شاعرًا فحال ،وصاحب شعر ذي مستوى
به« :وفي سنة  685هـ توفي محيي الدين بن قرناص الحموي ،وكان من
فحول الشعراء ،وله شعر جيد .11»...
وكان موضع ثناء األديب والناقد ابن َّ
حجة الحموي ،فقد ّ
َ
محيي
عده
َّ
«وممن أحيا ما درس من رسوم التورية
رسوم التورية الدوارس ،فقال:

القاضي محيي الدين ابن قرناص الحموي  ،12»...وأورد على ذلك بعض
األمثلة.
ورغم كل هذا الثناء ال نجد ِمن مترجميه َمن َع َرض لذكر ديوان شعري،
على نحو ما ذكرنا لشاعرنا األول ،وهذا سبب آخر يجعلني أميل إلى أن
اختالطًا ما حصل بين شعر الشاعرينَّ .
وثمة سبب آخر هو شهرة الثاني
كقاض ،فربما بسبب ذلك نسبة كثير من الشعر إليه.
ٍ
أما شعره فقد أورد له المترجمون أشعارًا في موضوعات شتى ،ال تخرج
عن موضوعات الغزل ،والوصف ،والغلمانيات ،وهذا النوع من الغزل مما
تورط فيه شعراء العصر المملوكي»،وهو وصمة في جبين العصر  ...وربما
كانوا ينظمونه تندرًا ودعابة ،أو تقليدًا ألسالفهم ،وهو تقليد بغيض ،وال
تخرج كذلك عن أن تكون مقطعات صغيرة قيلت استجابة لرؤية منظر
معان
في طبيعة حماة ،أو تغزل باألنثى والذكر .وهي فوق ذلك ذات
ٍ
مألوفة في ذلك العصر أو ما سبقه .وال تخلو كذلك من محاولة الكشف
عن المخزون التراثي الشعري عن طريق من التضمين واالقتباس ،على
نحو ما رأيناه في نثره.
ويتسم شعرهما عامة بوضوح المعاني ،وسهولة األلفاظ ومناسبتها ما
تدور حوله من موضوعات .وصورهما-في الغالب -ليست صورًا مبتكرة،
فالمحبوب أغيد ،والقد كالغصن ،والوجنة محمرة ،والردف ثقيل ،وثغور
ٌ
جمان ،والمحبوب جائر ،وخصره نحيل.
الربيع باسمة ،والندى
وستكون لنا وقفة مستقلة لتسليط الضوء على شاعرين مجهولين
ُ
لم أسبق ـ فيما أعلم ـ إلى التعريف بهما ،وجمع شعرهما من بطون
المصادر األدبية والتاريخية وغيرها ،ثم الدراسة الفنية ألشعارهما في
إطار الدراسة الفنية لشعر العصر العباسي الثاني الذي عاش فيه هذان
الشاعران .

()Endnotes
 - 1انتهيت من جمع أشعار آل قرنا ص وسيجد طريقه للنشر..
 - 2الزاوية القادرية :هذه النسبة إلى الشيخ عبد القادر الجيالني (تـ
 561هـ) أحد كبار الزهاد والمتصوفين ،ومؤسس الطريقة الجيالنية،
وأصله من (جيالن) إحدى مدن طبرستان .وتقع هذه الزاوية خلف ناعورة
الباز ،وتطل عليها.
 - 3المارستان النوري :هو المستشفى الوحيد في حماة ،وقد بناه
المرحوم نور الدين الزنكي محمود دارًا للمرضى ال للمجانين كما يظن
ُ
العوام ،ووقف له أوقافًا كثيرة مدهشة .وكانت ِنظارته آلل ق ْرناص ،ثم
لبني (الماوردي) من بعدهم ،ثم تواله آخر األمر محمد جلبي سنة  972هـ،
ثم كانت التولية عليه سمة  1000هـ للشيخ (صفا العلواني) .تاريخ حماة:
.76
 - 4أحد األبواب السفلى لمدينة حماة .ويقع بين مدخل الطوافرة
والباشورة.
َّ
 - 5حي ْ
المأمورية ،وفيه طاحونة تسمى
المسرودة :يقع بجوار ناعورة
طاحونة ْ
المسرودة ،وهي إحدى طواحين حماة الست.
 - 6الباشورة :والجمع بواشير :مصطلح يعود إلى العهد األيوبي ،ويراد
به أن يجعل أمام كل باب أو خلفه بناء ذو َعطف حتى ال تهجم عليه
العساكر وقت الحصار ،ويتعذر سوق الخيل ودخولها جملة .وقيل:هي
الحائط الظاهري من الحصن يختفي وراءه الجند عند القتال .اتعاظ الحنفا:
 ،180مختارات من دارسي التراث. 40 :
 - 7الوافي بالوفيات  ،87 :6والنجوم الزاهرة  ،238 :7والمنهل الصافي
 ،122 :1ومعجم المؤلفين  ،109 :1والسلوك  ،609 :1وكشف الظنون،767 :
معجم المصنفين  ،417 :4األعالم .60 :1
 - 8النجوم الزاهرة  ،238 :7والمنهل الصافي .122 :1
 - 9النجوم الزاهرة .238 :7
 - 10الوافي بالوفيات  .766 :5ولعلها التربة التي عرفت فيما بعد بتربة
السخانة ،وهي قريبة من حي الحاضر المعروف بهذا االسم اليوم.
 - 11بدائع الزهور .177 :1
 - 12خزانة األدب .269 :3
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حوار مع الكاتب
عبد اللطيف األرناؤوط
�أحمد مروان احلفار
استهالل:
األديب عبد اللطيف األرناؤوط أنموذج متميز
لألدباء النقاد الذين ّ
كونوا أنفسهم بجهدهم
الذاتي ،وقد سمحت له ثقافته المزدوجة أن
يقيم جسورًا من التواصل بين األدب األلباني
واألدب العربي ،فترجم عددًا من اآلثار األدبية
ف��ي ال��رواي��ة والمسرحية والشعر والقصة
من األلبانية ،وه��و ُيعد من أب��رز الناشطين
الذين َّ
عرفوا العالم العربي بتراث وطنه األم،
لكن نشاطه األدب��ي لم يقتصر على الترجمة
والتعريب ،فكانت له إص��دارات في الدراسات
األدبية والنقدية.
منها دراساته لبعض أعالم األدب النسوي
وآثار األدباء العرب ،ونقل العديد من دراساته
إلى األدب األلباني.
ّ
تعد أعماله المترجمة مرجعًا هامًا للمفكرين
والمثقفين في ألبانيا؛ إضافة إلى بعض أعماله
اإلبداعية في كتابة القصة القصيرة والشعر
وأدب األطفال ..وهذا النشاط المتنوع ،يعلل
بميل ج��ارف إل��ى األدب والثقافة ،وتكوين
ّ
شخصية عززت عنده الميل إلى الكتابة والنتاج
المستمر الغزير ،إضافة إلى شخصيته المنفتحة
التي ربطته بكثير من أعالم الفكر والثقافة في
األقطار العربية وألبانيا ،وبتواضع ّ
جم فتح أمامه
الباب لعقد صداقات أدبية متشعبة استفاد
ً
وعطاء.
منها أخذًا
لشغفه باألدب ،وذائقته الثقافية والفكرية،
وحدسه الناقد ،ونشاطه المستمر ..وصنعته
ّ
المتنوع ..كان
على دروب اإلنتاج األدبي الغني
لنا هذا الحوار معه:
*بمناسبة صدور مؤلفاتك في سلسلة الثقافة
األلبانية ،هل تعتزم إضافة إصدارات جديدة إلى
هذه السلسلة..؟
**ليست هذه السلسلة بداية لتعريف القارئ
العربي بالثقافة األلبانية ..فقد ص��درت قبلها
عشرات الكتب والترجمات ,التي ّ
عرفت القارئ في
الوطن العربي بالتراث الثقافي األلباني ،وكنت أحد
الذين كان لهم شرف خدمة هذا التراث ونقله
إلى العربية؛ فاألدب األلباني والثقافة األلبانية
أصبحا معروفين ومخدومين في الثقافة العربية،
والجهد الذي بذلت بهذا اإلطار يضاهي حركة
الترجمة ألي أدب عالمي معروف إلى العربية..
بفضل إقامة هذه الجسور من التواصل الفكري
والوجداني ..وإنني أدين بالفضل لألديب الراحل
«معروف األرناؤوط» صاحب الروايات التاريخية,
الذي ّ
يعد من أعالم األدب العربي مطلع القرن
العشرين ،ويمكن تصنيفه على أنه أديب عربي
فكرًا ولغة وثقافة...
*بماذا تعلل اهتمام مثقفي ألبانيا بإقامة جسور
من التواصل بين الثقافتين العربية واأللبانية؟
** الروابط التي تجمع بين الشعبين العربي
ّ
واأللباني متينة جدًا ،لعل أبرزها الرابط الديني
الذي كان له أكبر األثر في توحيد أسس الثقافة
الفكرية بين الشعبين ،إضافة إلى تماثل األحوال
االجتماعية والسياسية؛ فاآلالم واآلم��ال واحدة،

والضغوط التي مورست على الشعبين من القوى
السياسية الخارجية متماثلة ،إضافة إلى ذلك
ن��زوح األلبان إل��ى البلدان العربية تحت تأثير
عوامل متعددة ،مما َّ
قوى هذه الروابط؛ فقد عاش
المهاجرون األلبان في مختلف األقطار العربية،
التي فتحت لهم صدرها بكل إخاء ،ولم يشعروا
ّ
قط بمرارة المنفى ،بل تلقوا معاملة إنسانية
رائعة تعكس نبل قيم الشعب العربي واحتضانه
َّ
َ
الغريب ،وأنا شخصيًا لم أشعر قط في سورية إال
أنني واحد من أبناء دمشق ،وأهلي الذين سكنوا
حيًا من أحيائها المتواضعة ،كانوا جزءًا من هذا
الشعب ّ
الخير المعطاء؛ فليس غريبًا أن يتقبل
القراء العرب النتاج الثقافي األلباني بالحب
واالحتضان ،مثلما احتضنوا الجاليات األلبانية
بالمودة واإلخ���اء ،ومثلما ك��ان لوسائل اإلع�لام
والنشر العربية مواقف إيجابية واضحة من قضايا
الشعب األلباني المصيرية.
*هل تعتقد أنك استطعت أن تنقل بأمانة
التراث األدبي األلباني إلى العربية؟..
** ثمة حقائق تتعلق بنقل األدب من لغة إلى
أخرى وخاصة الشعر؛ فالمترجم مهما كان ضليعًا
ال يستطيع أن ينقل روح اللغة األم إلى لغة أخرى
من دون أن يفقد النص حرارته وتألقه.
ربما كانت ترجمة الرواية والقصة والمسرحية
أوفى بروح النص من الشعر؛ فلكل لغة طرائق
ً
تعبيرها التي تبعث فيها الكلمات ظالال وجدانية
ّ
مخصوصة يتعذر نقلها.
*م��ا أب��رز المحطات الفكرية والثقافية التي
أسهمت في تنمية ميلك األدبي؟..
**أول هذه المؤثرات أسرتي؛ فقد نشأت في
أسرة مزدوجة الثقافة ،وكان لهدهدات المهد
أكبر األثر في ترسيخ حنيني إلى اللغة األلبانية،
وبالمقابل فإن تكويني الثقافي واالجتماعي عربي
خالص؛ فالمكتسبات اللغوية والثقافية التي
أسهمت في ثقافتي ورؤيتي األدبية هي حياتي
في ذلك الحي الفقير الذي ّ
يعج بصور إنسانية
ّ
رائعة ،كانت تغذي وجداني ،ويبدو أن ازدواجية
الثقافة كان لها أثر كبير في تكوين الميل إلى
اللغة واألدب ،وبصورة عامة فقد ّ
تجسد هذا الميل
الفني َّ
لدي وعند شقيقي الراحل»:عبد القادر»..
ال��ذي ك��ان فنانًا ب��ارزًا في العالم العربي ،وله
محاوالت أدبية لم يتح له إكمالها بسبب وفاته،
وشقيقتي «عائشة» التي اتجهت موهبتها إلى
الشعر الحديث.
*في دراساتك النقدية ،أوليت أدب المرأة عناية
خاصة ،فهل ترى في هذا األدب سمات يفترق
ّ
بها عن أدب الكتاب من الرجال؟ وما السمات
الفارقة إن ُوجدت؟..
ّ
**لدي ثقة أكيدة ،بأن المرأة هي أحوج إلى من
يشجعها على اإلبداع لتسترد مكانتها الطبيعية
في الحياة ،والسيما الرجل الذي تتجه إليه أصابع
االتهام في ّ
الحد من حريتها وتحجيمها ،وإن كان
الظلم االجتماعي الواقع على الجنسين ،وطبيعة
األدوار االجتماعية المسندة إلى كل منهما...
مسؤولين عن تردي وضع المرأة تاريخيًا ،واألدب

عبد اللطيف األرناؤوط
النسوي إن ّ
صح هذا المصطلح ،يمر اآلن بمخاض
سببته تلك العوامل التاريخية ،وسيتضح مع
الزمان عدم وجود أي سمات فارقة بين ما يكتبه
الرجل وتبدعه المرأة ،بحكم التقارب الذي حققه
تحرير المرأة في الممارسات الحياتية واألدوار
االجتماعية الجديدة لها ،من هذا المنطلق كان
اهتمامي بدراسة بعض أعمال األديبات ،وثقتي
ّ
ب��أن ال��م��رأة ستتخطى مرحلة تحميل الرجل
مسؤولية ظلمها ،أو التعبير عنها في كتاباتها ـ
فنحن أمام جنسين يكمل أحدهما اآلخر ،والعالقة
بينهما عالقة تناغم وانسجام ال عالقة صراع
ّ
واحتياز وتملك فرضتها ظروف عابرة.
*إلى أي ّ
حد تقيم وزنًا للمدارس األدبية ،ونظرية
األدب في دراساتك النقدية؟..
**ربما كانت هذه الدراسات األكاديمية أكثر
ضرورة لدراسة تطور األدب ،أما في مجال النقد
ّ
لتعرف المعايير التي يحكم من
فهي مفيدة
ّ
خاللها على األدب ،أنا شخصيًا أفضل تلخيص
هذه المدارس ّ
بردها إلى عناصرها األولية التي
توليها أهمية أكبر في التجربة األدبية ،كالعقل
في المدرسة الكالسيكية في مواجهة الواقع.
والخيال وأثره في التشكيل الشعري ،والطبيعة
بالنسبة إلى نظرة الشاعر الرومانسي للعالم،
والرمز واألسطورة والمجاز بالنسبة إلى األسلوب
الشعري ،وال يمكن لناقد أن يكتفي بمسطرة
معيار الدراسات النقدية في عملهَّ ،
البد أن يملك
الحدس الذاتي والموهبة من غير أن تكون أحكامه
االنطباعية أو الذاتية بعيدة عن المعايير التي
تقدمها له الدراسات األكاديمية النظرية ،هناك
منظرون كبار ل�لأدب لم يقدموا للنقد جديدًا،
ألنهم ال يملكون موهبة تطبيق ما نادوا به نظريًا
على األدب ،ومع أنني قرأت كثيرًا من الدراسات
النظرية لكتاب غربيين مثل :رينيه وبليك وجويو،
ونقاد من روسيا وأكاديميين من الوطن العربي
مثل :عز الدين اسماعيل ،ومحمد مندور ،وعبد

الرحمن القعود ،وعبد الله الغذامي ،وعبد العزيز
َّ
حمادة ،وغيرهم ..إال أن حيرتي لم تكن أقل من
حيرتهم في مواجهة النص األدبي عامة وأدب
الحداثة خاصة .والمسألة كلها تنحصر في
الحكم على جمالية النص أو تأويل النص األدبي
المعاصر؛ حيث يظل للموهبة الذاتية أثر بارز
فيهما ،ويظل النقد في جوهره مقاربة أكثر مما
هو علم يخضع لمعايير محددة؛ فهو مقاربة يكون
َّ
لالجتهاد فيها نصيب كبير ،فال يثبت منه إال ما
يقع عليه القبول واإلجماع ،وال غرابة أن يعارض
دارس��ون آخ��رون بعض آرائ��ي النقدية شرط أن
ينطلقوا في أحكامهم من المعايير األساسية
التي يقوم عليها األدب...
*كيف تنظر إلى واقع النقد األدبي ..ومستقبله؟..
لقد دفع التفاعل بين األدب العربي واآلداب
العالمية المعاصرة إلى معارك نقدية ساخنة،
وهذه الظاهرة في اعتقادي دليل صحة ومعافاة
ستسفر عن الوصول إلى صيغة أدبية مستقبلية
للشعر العربي وأدبه ،تجمع بين األصالة واالبتكار،
وتختار من ألوان الحداثة ما يالئم طبيعة األدب
العربي والرؤية الفنية المتجددة ،من غير إفراط
أو جنوح في التقليد ،المهم أن يقتنع المنظرون
للحداثة أنه ليس كل ما يفد إلينا من الغرب ال
يأتيه الباطل من قريب أو بعيد ،وأن يعترف
المدافعون عن التراث ـ التقليديون منهم ـ أن
حياة األدب متجددة ،وأن الجمود يعني الموت..
المهم أن يقود النقد خطا األدب��اء ويرشدهم
ويوجههم ،وأن تخلو الساحة النقدية من ضروب
ّ
المتملق أو الذي ّ
يروج لنزعات مستوردة
النقد
متطرفة ،وإذا ك��ان النقد العربي المعاصر لم
ينجح إلى اليوم في الوصول إلى نظرية نقدية
عربية ،فإن القارئ المثقف هو الحكم األساس،
والمستهدف من كل أدب ،سيثبت ويختار ما
يالئمه ويطرح الزبد مع الزمن.
*ما المهمات التي تنتظر األديب والناقد في
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عصر العولمة ال��ذي تعيش فيه األم��م ،وتشعر
بتهديد خطير للهوية الذاتية؟..
**حضارة العصر الراهنة أحدية الجانب ،مغرقة
في المادية وتنمية نزعات اإلنسان االستهالكية،
على الرغم من صيحات المفكرين واألدباء اإلنسانية،
فإن المتطلبات الروحية إلنسان العصر أصبحت
محصورة في أهداف وقيم محدودة ،هي القيم الدنيا
ّ
في سلم المثل اإلنسانية كالمتعة واالستسالم إلى
اللذة وتنمية الروح الفردية وحب الذات ،وعلى األدباء
والمفكرين والنقاد اليوم مهمات جسيمة من أبرزها
الدفاع عن خصوصية كل أمة في الشراكة العالمية
المعاصرة واحترامها ،وطلب الحقيقة والعدالة
وال��م��س��اواة وح��ق الشعوب في تقرير مصيرها،
ومحاربة الظلم االجتماعي ،وكل أشكال التمييز،
والمشكلة تكمن في أن األدب الغربي المعاصر
يركز على الفرد ،ويحاول عزله عن محيطه االجتماعي
وحاجاته الروحية ،مع أن العولمة نفسها تستمد
قوتها من التكتالت االجتماعية الضخمة ،لكنها
تدعم هذه القوى للتنافس والكسب ،وليس لخير
اإلنسانية جمعاء.
وفي النهاية يتمتع به أفراد معدودون في قمة
الهرم االجتماعي ،بينما يحرم الفقراء والبائسون
والجماهير المشاركة التمتع بثمرات العولمة
الصحيحة وهم ُبناتها ودعامتها.
*قمت بترجمة نصوص من شعر األطفال األلبان
إلى العربية ،فإلى أي مدى ترى أن يستجيب األدب
ّ
الموجه لألطفال إلى رغباتهم وميولهم؟..
**النظرة السائدة اليوم إلى الطفل تبالغ في الدعوة
إلى تلبية رغباته ومطالبه ،وكأنه ملك حقيقي ال ّ
ترد
له رغبة ،وهذه النزعة المثالية في تربية الطفل تنأى
عن الواقع ،وتعزز لديه الرغبة في إخضاع العالم
لنزواته من دون أن ي��درك أن في الحياة مواقف
تفرض عليه أن يخضع للواقع ويسايره.
ّ
ّ
الموجه لألطفال أن يعلم الطفل كيف
وعلى األدب
ّ
يتخطى أناه وتمركزه الشديد حولها في مرحلة من
مراحل عمره ،وأن الحياة ال تستجيب دائمًا لرغباته
وخياله الجامح ،على األدب أن ّ
ينمي خيال الطفل
من دون أن يصرفه عن الواقع الذي يعيش فيه،
ّ
وأن يعلمه كيف ُيقيم مطابقة مع العالم ،ويتحمل
المسؤولية ،والتزام األعباء المطلوبة ،وذلك بتنمية
محاكمته العقلية ،وإقامة توازن بين ما يتمناه وما
يمكن أن يحصل عليه من هذه التمنيات ،لكي ال
ّ
يشب شخصية حالمة متهورة أو ساخطة رافضة،
المهم هو التوازن النفسي السليم في مواجهة
مشكالت الحياة والقدرة على اتخاذ قرارات مرشدة
وواعية.
*إلى أي مدى تعتقد أن التشكيل اللغوي للنص
هو األساس في النتاج األدبي في جوهره؟..
**األدب في جوهره لغة ،هو ليس أكثر من ترجمة
لألفكار المجردة بلغة الخيال والتصوير ،فالشكل
اللغوي للنص عنصر بارز من عناصر الجمال ،لكنه
ليس العنصر الوحيد؛ فهناك رؤية األديب وموقفه
من العالم ،وهناك الخيال الذي ُيعد قدرة تقع بين
اإلحساس والعقل ،وينفذ به األدي��ب المبدع إلى
ّ
ويعبر عن وحدة الطبيعة.
الحقيقة،
أن ترى العالم في حبة الرمل
والسماء في زهرة برية
فتمسك الالنهائية في راحة يدك
واألبدية في نطاق الساعة
هذه الرؤية في رأيي هي الفارق األس��اس الذي
يميز األديب ويحدد مدى وعيه ،لكنها تظل قاصرة،
إن لم يقدمها الكاتب بتشكيل لغوي فني يميزها
عن أفكار الفالسفة والمفكرين ،ولكل منهم رؤيته
في تفسير العالم ،لكنها ال تكتسي ثوبها الجمالي
الذي هو من اختصاص األديب وحده.
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اإلسهامات الحضارية
لبطليموس العرب (البيروني)
عبد اهلل الدروي�ش
أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني
الخوارزمي.
وال��ب��ي��رون��ي بلغة خ����وارزم؛ تعني:
الغريب ،أو اآلتي من خارج البلدة .وقيل:
بيرون بالباء والنون ،بلد بالسند .كما
في (عيون األنباء) .وقال السيوطي :هو
بالفارسية البراني ،سمي به لكونه قليل
المقام بخوارزم ،وأهلها يسمون الغريب
هذا االسم.
ولد في ضاحية كاث عاصمة خوارزم
(أوزبكستان) التي كانت تابعة لساللة
السامانيين في بالد فارس ،في شهر
أيلول حوالي سنة (363هـ973/م).
رح��ل إل��ى جرجان في سن ال��ـ ()25
حوالي (388ه��ـ962 /م)؛ حيث التحق
ببالط السلطان أبو الحسن قابوس بن
وشمجير شمس المعالي.
وحين عاد إلى موطنه ُألحق بحاشية البيروني
األمير أبي العباس مأمون خوارزمشاه
الذي عهد إليه ببعض المهام السياسية نظرًا لطالقة لسانه.
وعند سقوط اإلمارة بيد محمود بن سبكتكين حاكم غزنة عام
(407هـ) ألحقه مع طائفة من العلماء ببالطه.
توفي سنة (440هـ1048،م).
وقد أنشئت (جامعة البيروني للدراسات الشرقية) في طشقن د
(عاصمة جمهورية أوزبكستان) تكريمًا له.
كان عالمًا في الرياضيات ،والطبيعيات ،والفلك ،والطب ،باإلضافة
إلى كونه مؤرخًا ولغويًا وأديبًا.
وعلى الرغم من اطالعه الواسع على مختلف مجاالت المعرفة في
عصره ،فإن اهتمامه كان مركزًا أكثر على الرياضيات والفلك.
درس الرياضيات على يد العالم منصور بن عراق (،)1036 - 970
وعاصر ابن سينا ( )1037 - 980وابن مسكويه (..)1030 - 932
تعلم اللغة اليونانية والسنسكريتية خالل رحالته ،وكتب باللغة
العربية والفارسية.
ّ
ويعده أعالم المستشرقين من العباقرة المسلمين العالميين
واسعي االطالع .وأطلق عليه المستشرقون تسمية (بطليموس
العرب).
وسميت فوهة بركانية على سطح القمر باسمه إلى جانب 300
من الالمعين الذين َّ
تم اختيارهم لتسمية الفوهات البركانية على
القمر؛ ومنهم :الخوارزمي وأرسطو وابن سينا.
إسهاماته العلمية
َّ
ح��دد بدقة خطوط ال��ط��ول وخ��ط��وط ال��ع��رض .ووض��ع طريقة
الستخراج مقدار محيط األرض تعرف عند العلماء الغربيين بـ
(قاعدة البيروني).
ووصف ظواهر الشفق وكسوف الشمس وغير ذلك من الظواهر
الطبيعية بجانب إشارته ل��دوران األرض حول محورها ،فناقش
مسألة هل تدور األرض حول محورها أم ال؟
وبحث في الوزن النوعيَّ ،
وقدر بدقة كثافة  18نوعًا من األحجار
الكريمة والمعادن.
وتوصل إلى أن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت.
وشرح كيفية عمل الينابيع الطبيعية واآلبار االرتوازية بناء على
مبدأ هيدروستاتيكي.
وكان ألمع علماء زمانه في الرياضيات ،وعلم المثلثات ،وبحث في
التقسيم الثالثي للزاوية.
مؤلفاته

ت��رك ال��ب��ي��رون��ي رس��ائ��ل ع��دة في
الهندسة ،والحساب ،والفلك ،واآلالت
العلمية ،والطب ،والصيدلة .كما كانت
له مراسالت مع ابن سينا.
وترجم ع��ددًا من الكتب من اللغة
السنسكريتية إلى العربية.
وقد ترجمت معظم كتبه إلى اللغات
الفرنسية ،واأللمانية ،واإلنجليزية،
ون��ش��رت ف��ي القرنين التاسع عشر
وال��ع��ش��ري��ن .وه���ي ت��زي��د ع��ن مئة
وخمسين كتابًا ،ذكر أغلبها في رسالته
المعروفة بالفهرس ،وفيها :الجغرافيا،
والرياضيات ،والفلك.
ومن أشهرها:
اآلث��ار الباقية عن القرون الخالية:
وفيه دوران األرض ح��ول نفسها،
وتسطيح الكرة؛ وأص��ول الرسم على
سطح ال��ك��رة .ترجمه إدوارد ساخاو
 Sachauإلى اإلنجليزية ،وطبع في لندن عام .1789
القانون المسعودي في الهيئة والنجوم :ألفه (421هـ1030/م)
بطلب من مسعود بن محمد الغزنوي .ويشتمل على  143بابًا تناول
فيه موضوعات الفلك والرياضيات .وطبع في حيدر آباد بالهند.
تاريخ الهند (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو
مرذولة) :ضمنه البيروني خالصة دراساته عن الهند ولغة أهلها
وعاداتهم وعلومهم .ترجمه ساخاو إلى اإلنجليزية ،وطبع في لندن
سنة 1887م.
التفهيم ألوائل صناعة التنجيم :وفيه الحساب ،والهندسة،
والجبر ،والعدد ،والفلك ،على شكل سؤال وجواب ،مع توضيحه
باألشكال والرسوم.
الصيدلة في الطب :كتبه أواخ��ر حياته عن ماهيات األدوي��ة
ومعرفة أسمائها.
االستيعاب في تسطيح الكرة.
التعليل بإجالة الوهم في معاني النظم.
تجريد الشعاعات واألنوار.
الجماهر في معرفة الجواهر.
التنبيه في صناعة التمويه.
َّ
التاريخ :ألفه لشمس المعالي قابوس ،بين فيه التواريخ التي
تستعملها األمم ،واالختالف في األصول التي هي مباديها.
اإلرشاد في أحكام النجوم.
االستشهاد باختالف األرصاد :كشف فيه عجز أهل الرصد عن
ضبط أجزاء الدائرة العظمى بأجزاء الدائرة الصغرى.
الشموس الشافية.
العجائب الطبيعية والغرائب الصناعية :تكلم فيه على العزائم
ِّ
والنيرنجيات والطلسمات بما يغرس به اليقين في قلوب العارفين،
ويزيل الشبه عن المرتابين.
مختار األشعار واآلثار.
استخراج األوتار في الدائرة بخواص الخط المنحني فيها.
ُ
شهد له في الشرق والغرب بالعلم والفضل ،وأشاد الناس في
كل مكان باكتشافاته ومؤلفاته ،وحفر اسمه على صفحات التاريخ
بحروف من نور !!
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القيم الجمالية للصياغات المجسمة للخط العربي
عر�ض :علي عفيفي  -علي غازي
يعد الخط العربي من أهم العناصر التراثية
الزخرفية في الفن اإلسالمي؛ نظرًا لخصائصه التي
تتيح له التعبير عن قيم جمالية تجعله متميزًا
بين األعمال الفنية األخرى ،وقد تميزت كتاباته
بمختلف أشكالها بتصميماتها االبتكارية ،ودقة
تنفيذها ،ولذلك برز الخط العربي في تاريخ الفن
اإلسالمي ،واتخذ مكانة مرموقة وشخصية فريدة
ً
فنا ً
قائما بذاته.
جعلت منه
والخط العربي هو الفن الجميل للكتابة العربية
التي ساعدت بنيتها ،وما تتمتع به من مرونة،
وطواعية ،وقابلية للمد والرجع واالستدارة والتزوية
والتشابك والتداخل والتركيب على ارتقاء الخط
العربي إلى فن جميل ،يتميز بقدرته على مسايرة
التطورات والخامات ،فتشكلت عالقة وثيقة بين
كل نوع من أنواعه والمواد التي يكتب بها أو
ً
عليها؛ فمرة يكون لينا ينساب برشاقة وغنائية،
ً
وأخرى يكون ً
صلبا متزنا يشغل حيزه بجالل يمتد
إلى ما حوله ،ولهذا فإن الصالبة واللين يتبادالن
ويتناغمان فيه ،وهو في كل أحواله ّ
يشد الناظر
ويمتعه بجمالياته الخاصة وتجريديته المتميزة
التي عرفها بشكل مبكر وراق ،مما جعل له مكانة
خاصة بين الفنون التشكيلية.
ويعتمد الخط العربي جماليًا على قواعد خاصة
تنطلق من التناسب بين الخط والنقطة والدائرة،
ُ
وتستخدم في أدائه فنيًا العناصر نفسها التي
تعتمدها الفنون التشكيلية األخ��رى ،كالخط
والكتلة ،ليس بمعناها المتحرك ماديًا فحسب؛
بل بمعناها الجمالي ال��ذي ينتج حركة ذاتية،
تجعل الخط يتهادى في رونق جمالي مستقل
عن مضامينه ومرتبط معها في آن واحد.
ولذلك ّ
يعد مجال الخط العربي من المجاالت
التي تستحق الدراسة والبحث ،وهناك العديد من
الدراسات والبحوث التي تناولته؛ فهناك دراسات
تناولت «الخط العربي كعنصر من عناصر تصميم
الملصقات» ،و»كعنصر تشكيلي في الفن العربي
المعاصر» ،كما تناولت دراسات ثانية «جماليات
الكتابة العربية في العمارة اإلسالمية كمدخل
لتجميل واجهات المباني» ،وأخرى تناولت دوره
في «تصميم شعارات جمالية مستحدثة» ،وغيرها
من الدراسات والبحوث ،والبحث الذي نقدم له هذا
العرض يركز على الصياغات المجسمة المتعددة
للخط العربي في مختارات من اآلثار المعمارية
والفنون التشكيلية اإلسالمية ،وللصياغات
المجسمة للخط العربي بصفة خاصة العديد من
األساليب والتقنيات المختلفة ،تتطلب المزيد من
الدراسات المتخصصة التي تقوم على التحليل
والتصنيف من أجل الكشف عن أساليب تناوله
وكيفياته في صيغ جمالية مجسمة ،وما تتضمنه
هذه الكيفيات من قيم جمالية.
وهناك العديد من األمثلة للصياغات المجسمة
للخط العربي في هيئات متعددة منها البارز
والغائر ،ومنها المصمتة والمفرغة ،باإلضافة إلى
تعدد األساليب والتقنيات ،والخامات ،والحفر
في الرخام ،واألح��ج��ار ،واألخ��ش��اب ،والخزفيات،
واستخدمت لتزيين سطوح المحاريب ،واألفاريز،
وشواهد القبور ،والرنوك ،واألبواب ،والتشكيالت
الجصية ،والمشربيات ،والتحف المعدنية
والزجاجية وغيرها.
وقد استلهم العديد من فناني العصر الحديث
معطيات الخط العربي ،المسطح منها والمجسم،
في أعمال فنية ذات رؤي��ة مستحدثة ،تؤكد
إمكانية التداول المعاصر للخط العربي ،وإمكانية

بلوغ إبداعات منفردة ومتميزة من خالل توظيفه
ً
في العمل الفني ،وقدم بعض الفنانين حلوال
مجسمة للخط العربي ،تميزت بطابع خاص بسبب
تواجدها الحقيقي في الفراغ وعالقتها باألضواء
والظالل ،والخامات التي نفذت منها.
وتتحقق القيم الجمالية للصياغات المجسمة
للكتابات العربية من خالل العالقات التشكيلية
المختلفة التي تحدد أساليب تجميع الحروف
والكلمات بالصورة الجمالية المناسبة ،وبمساعدة
الخصائص التشكيلية للحروف العربية ،وما بها
من طواعية في التشكيل.
ولهذا فإن األطروحات العلمية التي تتحدث عن
الخط العربي المجسم قليلة ،نظرًا إلى اعتبارات
عدة تحول دون المضي في تلك الدراسات ،ولكن
الباحث بكلية التربية النوعية جامعة حلوان قد
تسلح أكاديميًا واستطاع الدخول إلى معترك
دراسات الخط العربي الحافل بقيم جمالية وفنية
وتشكيلية عدة.
وقد تركزت هذه األطروحة حول معالجة موضوع
«القيم الجمالية للصياغات المجسمة للخط
العربي واإلفادة منها في التصميمات الزخرفية»،
من خالل تناول الكتلة والفراغ ،وما ينتج عنها من
التبادل البارز والغائر؛ بحيث تصبح الكتابات بارزة
على أرضية غائرة أو العكس ،وما تحتويه أشكال
حرف من
الحروف العربية من فراغات تميز كل
ً
الحروف عن غيره ،األمر الذي يعطي اختالفا في
طبيعة الفراغ الناتج عن كتلة الحرف ،وكذلك
من خالل إبراز القيم الجمالية للكتابات والزخارف
البارزة من خالل عالقة الضوء والظالل الساقطة
على المجسمات وأرضيتها لتحقيق التنوع في
مستوى السطح ،والتباين اللوني بتغيير لون
األرضيات عن الكتابة البارزة أو العكس إلظهار
الكتابات البارزة واضحة.
وعليه فقد قام الباحث بتقسيم العمل إلى
خمسة ف��ص��ول ،ت��ن��اول��ت دراس���ة الصياغات
المجسمة للخط العربي وتتبعها وحصرها من
خ�لال األمثلة المتنوعة التراثية والمعاصرة،
وتحليل بعض النماذج لالستفادة منها في
إجراء تطبيقات مبتكرة من حروف الخط العربي
في صياغات مجسمة مبتكرة،واختتمه بالنتائج
والتوصيات التي خلص إليها بعد دراسته
للصياغات المجسمة للخط العربي.
وضح الباحث في الفصل األول خلفية البحث،
ومشكلته ،وفروضه ،وأهميته وأهدافه ،وحدوده،
ثم تطرق إلى منهجه البحثي القائم على الوصف
والتحليل والتصنيف للصياغات المجسمة للخط
العربي ،من خالل إطارين :األول نظري يهدف
للتعريف بالصياغات المجسمة ،وإيضاح أثر
التجسيم على ال��ح��روف والكتابات العربية،
والثاني عملي يتضمن تجربة الباحث من خالل
عمل تطبيقات ذاتية فنية قائمة على توظيف
الصياغات المجسمة للخط العربي؛ لالستفادة
من القيم الجمالية للصياغات المجسمة للكتابات
العربية في أعمال معاصرة غائرة وبارزة وكاملة
التجسيم ،وأوضح الدراسات السابقة المرتبطة،
وتعرض أله��م المصطلحات ال���واردة بالبحث،
ً
مرغوبا
كالقيمة ،وهي «الصفة التي تجعل الشيء
فيه ،وتطلق على ما يميز الشيء من صفات
ً
تجعله مستحقا للتقدير» ،والقيم الجمالية
التي هي «ثمرة تجارب كثيرة في مجتمع معين
محدد بظروف زمنية ومكانية خاصة لها شأنها
في تحديد التصور الجمالي» ،والصياغة وتعني

«طريقة معالجة المفردات التشكيلية من خالل
فكر الفنان وأسلوبه بما يحقق الفكرة داخل
التصميم» ،والمجسم ويقصد به «الشيء الذي له
حجم ويعبر عنه باإلسقاط في أبعاد الفراغ».
وشمل الفصل الثاني مقدمة عن نشأة الخط
العربي في ضوء النظرية الحديثة ،من خالل عرض
نماذج من النقوش :أم الجمال األول ،والنمارة،
وزي��د ،وح��ران ،وأم الجمال الثاني ،وتطوره بعد
ظهور اإلسالم من الشكل بطريق النقط إلى أن
دخل العجم في إطار الدولة اإلسالمية ،ومن ثم
دعت الحاجة إلى استخدام النقط ،لتظهر بعد
ذلك عالمات الترقيم واالختصار ،والترتيب في
األبجدية العربية ،ونوعي الخط العربي المقور
والمبسوط ،وأسماء الخطوط العربية الشهيرة
كالخط الكوفي ،والنسخ ،والثلث ،والديواني،
والرقعة ،واإلج��ازة ،والفارسي وغيرها ،ويوضح
كذلك المقومات التشكيلية للخط العربي
المتمثلة في :المد ،البسط ،التدوير ،المطاطية،
قابلية الضغط ،التشابك والتداخل ،تعدد شكل
الحرف الواحد ،قابلية التحوير ،ومعرفة إمكانيات
تشكيله في الفن اإلسالمي بنوعيه المسطح
والمجسم وأساليب ه��ذا التشكيل ،والتعرف
إلى المقومات التشكيلية لحروفه ،والصياغات
المتعددة في مجال فن الخط العربي.
وتعرض في الفصل الثالث للمجاالت التي
استخدمت فيها الكتابات المجسمة كالنحت في
الحجر ،والجص ،وفي الجدران ،والحفر المباشر في
الجدران ،وتنفيذ الكتابات على الرخام ،واألخشاب،
والخزف ،والزجاج ،والنقش على العمائر المختلفة
وشواهد القبور أو الفنون التطبيقية المختلفة،
وكذلك تقنيات التجسيم وخاماته في الفنون
المختلفة ،وتناول أساليب تجسيم الخط العربي
البارزة ،والغائرة ،والمفرغة ،وشديدة البروز ،وكاملة
التجسيم ،ثم عرض لمختارات الكتابات المجسمة
عبر العصور اإلسالمية :األم��وي��ة ،والعباسية،
والفاطمية ،األيوبية ،المملوكية ،العثمانية ،وفي
عصر محمد علي ،وف��ي العصر الحديث ،وفي
الكتابات العربية في الفن المعاصر.
ً
وتعرض أيضا للصياغات المجسمة في الفنون
العربية المعاصرة ،وأثرها على الفنانين في
العصر الحديث ،وأوضح الباحث في هذا الفصل
المختلفة للكتابات العربية المجسمة
المصادر ً
ً
قديما وحديثا.
وحلل في الفصل الرابع القيم الجمالية للكتابات
العربية المجسمة في مختارات متنوعة من الفنون
التراثية اإلسالمية ،والمعاصرة مع توضيح أسباب
وأس��س��ه؛ اختيار تلك النماذج حيث تعددت
ً
قديما
التقنيات والخامات وأساليب التنفيذ
ً
وحديثا ،واالستفادة من نتائج التحليل ،للوصول
إل��ى القيم الجمالية والمقومات التشكيلية
إلمكانية أجراء بعض التطبيقات المعاصرة.
وع��رض كذلك للعناصر الفنية المؤثرة في
الصياغات المجسمة للكتابات العربية متمثلة
في الكتلة والفراغ بهيئتيها المغلقة والمفتوحة،
والظل والضوء ،والقوة الفراغية في الخطوط،
ومالمس الخامات الناعمة ،والخشنة.
وختم البحث بالفصل الخامس ال��ذي وضح
النتائج التي توصل إليها ال���دارس من خالل
البحث ،ومن خالل التطبيقات الذاتية باستخدام
بعض الخامات التي تتوافر فيها اإلمكانيات
الالزمة لتجسيم الحروف العربية التي يقتصر
الجانب التطبيقي عليها ،إلمكانية إعداد نماذج

خط عربي
معاصرة ألعمال كاملة التجسيم.
وبعد فإن هذا البحث ال��ذي حصل به الباحث
أحمد عبد العظيم حسين على درجة الماجستير
في التربية الفنية من كلية التربية الفنية جامعة
حلوان بتحكيم اللجنة المشكلة من األستاذ
محمد رشاد أستاذ التصميمات
الدكتور مصطفى
ً
ً
ومقررا ،واألستاذ الدكتور
الزخرفية بالكلية مشرفا
األستاذ المساعد
إيهاب بسمار نصر الله الصيفي
ً
بقسم التصميمات الزخرفية ً
ً
داخليا،
عضوا مناقشا
كلية
واألستاذ الدكتور علي محمد المليجي ًعميد ً
عضوا مناقشا
التربية النوعية جامعة القاهرة
خارجيًا ،وال يزال غير منشور رهن األرفف بمكتبة
اإلسكندرية تحت رقم  ،8271.Tيعد إضافة جيدة
لمدرسة الخط العربي.
فالبحث يستعرض مفهوم الحروف العربية
والخط العربي ،ونشأته ،وتطوره ،وأنواعه ،وأساليب
تشكيله ،وتعدد صياغاته في الفنون اإلسالمية،
باإلضافة إلى دراس��ة مجاالت تجسيم الحروف
العربية وأساليبها ،وحصرها من خالل الفنون
التراثية والمعاصرة ،كما يستعرض تحليل نماذج
متعددة للحروف والكتابات العربية المجسمة
لإلفادة من نتائج التحليل في إجراء التطبيقات
الذاتية للباحث إلنتاج ع��دد من التصميمات
المتنوعة المجسمة للحروف العربية.
وتأتي أهمية البحث من إلقائه الضوء على
الهيئات المتعددة للصياغات المجسمة للكتابات
العربية في مختارات من اآلثار والفنون التشكيلية
اإلسالمية واألعمال المعاصرة ،والكشف عن أوجه
التشابه واالختالف من حيث التقنيات والخامات
ً
قديما وحديثًا،
بين الكتابات العربية المجسمة
ويتناول الصياغات المجسمة للخط العربي
كمدخل ل�لإف��ادة منها في تطبيقات مجسمة
مستحدثة؛ حيث يسعى الباحث إل��ى اإلجابة
على تساؤل يدور حول كيفية التوصل لكيفيات
تحقيق القيم الجمالية للصياغات المجسمة للخط
العربي في التراث اإلسالمي واألعمال المعاصرة،
ً
كي تكون مدخال البتكار أعمال مجسمة في مجال
التصميمات الزخرفية.
صحفي وأكاديمي مصري

 2013 /2/9م 29 -ربيع األول1434هـ
السنة السابعة والعشرون

العدد «»1331

11

«صابون تازة» إلبراهيم الحجري
مرثية الزمن الخالسي
ه�شام بن ال�شاوي ـ املغرب
ً
في روايته الصادرة حديثا عن دار «رواي��ة»
(القاهرة 2011 ،م) ،سيلفت انتباه القارئ العربي
أن عبارة «صابون ت��ازة» وردت مرة واح��دة في
المتن الحكائي ،مما قد يربكه أكثر ،فالعنوان ذو
داللة تطهيرية« ،مستلهم من الخطاب التراثي
الشفهي المغربي ،ال��ذي ي��ت��داول بقوة هذه
ً
العبارة تدليال ساخرًا على ما يعتمر الواقع من
أدران ودنس وتشوهات ومسوخ غير قابلة أبدًا
للمحو أو الغسل ،حتى بصابون تازة الشهير -
قديمًا -بجودته».
في هذه الرواية ،يكتب إبراهيم الحجري التاريخ
ّ
المنسي (والمسكوت عنه) لبلدة «قطرينة»،
فتتعدد المحكيات وال��رواة ،تتشابك المصائر
المأساوية ،يلوث المدنس المقدس ،يمتزج
التاريخي بالعجائبي ،ويغدو تفتيت السرد
استعارة جمالية وسيكولوجية لتشظي الذات
قاس طاعن في سوداويته ،ولن يجد
في واقع
ٍ
ً
السارد سوى السخرية  -أحيانا -للتخفيف من
قتامة المروي ،ال سيما عند كتابة سير مجانين
دكالة ،الذين اختاروا العيش خارج الزمن الرديء...
جرح الحنين :
يستهل إبراهيم الحجري روايته بحنين ذابح
يجتاح والد السارد ،في أيامه األخيرة ،إلى بلدته
«قطرينة» فأورثه إياه أبوه قبل رحيله .يتذكر األب
معاناة أهالي القرية في عهد الحماية الفرنسية،
ثم اجتياح الوباء للقرية ،فاضطر األب برفقة
صديقه عباس إلى مغادرتها في اتجاه البيضاء
على متن شاحنة ،مختبئين وسط الخنازير ،وعلى
الرغم من الحنين الجارح واالغتراب والوحشة لم
يستطع األب العودة إلى القرية مثل صديقه
عباس »،التي عشقها وم��ات وه��و يحن إليها
بجنون» (ص ،)8 .ألنها تذكره باأليام العصيبة؛
األرض السليبة؛ والكرامة المهدورة؛ فقد أقسم
أال يعود إليها ،ويمعن إبراهيم الحجري في
رسم لوحة نوستالجية عذبة ...حتى لو لم يملك
ً
ً
فالحا..
شبرا من األرض في البيضاء ،فقد بقي
إذ يذهب إلى ضواحي المدينة في أيام فراغه
ً
راكبا دراجته الهوائية ،وحين يصل إلى الحقول
يجلس القرفصاء ،يسجد ،ثم يقبل األرض ،وربما

رسالة
إلى
سيدة

ً
ممددا على األرض ،وفي المساء،
يبكي ويظل
ً
مبتهجا ،كأنما زار قريته «قطرينة».
يعود
هكذا صارت البلدة أسطورة األب ،التي يصر
على أن يحكيها لالبن ،الذي ال يعي أي شيء،
بينما يحرمه من حكاياته المسلية ،التي يسردها
ألصدقاء المقهى ،وكان آخر ما تلفظ به ،وهو
يحتضر أن يزور قطرينة ..فأورثه ذلك الحنين
و»جرح الذكرى».
سيرة األلم :
المستعمر ،سيناضل
مثلما عانى األب من قهر
ِ
ربيع /السارد من أجل حياة حرة كريمة ..مع أقرانه
المعطلين ،الذين ّ
تم االعتداء عليهم وعدوا
خارقين للقانونّ ،
محرضين على الشغب ..هكذا
صار الوطن من منظور ربيع وأقرانه  « :ال حاجة له
ً
جميعا إلى الجحيم ،يكفيه هؤالء
بنا ولو اقتدنا
الذين ينهشون عظامه ويسوسون أحصنته
الجميلة صوب الخراب» (ص ،)19 .وبعد اإلفراج
َّ ً
مدجنا ،ويتقلب بين المهن ..يعمل
عنهم ،يصير
َ
ً
ليليا ،ثم ً
حارسا ًّ
ً
بائعا متجوال،
مقهى،
نادال في
ً
ً
ًّ
جامعيا لمادة علم االجتماع.
وأخيرا أستاذا
ً
وتولد ه��ذه المعاناة ل��دى ربيع تعاطفا مع
الجنون ،حيث يعاشر المجانين ويستمتع
بعوالمهم ،ويعيش جنونه الخاص  « :تجربة
ً
ً
ًّ
حقيقيا وشيكا،
متوهمة جعلتني أتحاشى جنونا
بعد هذه التجربة عدت ً
قويا ،بعد أن تخلصت من
هشاشتي ،ألواجه العالم المقيت» (ص.)25.
وفي رحلة البحث عن «ماضي» القرية ،يلتقي
ربيع صديق وال��ده (عباس) ،ال��ذي يتهرب من
الماضي ،ويتعرف على المختار ..فقيه القرية،
تلك الشخصية اإلشكالية ،غريبة األطوار ،التي
تعيش حياتين متناقضتين مع تعاقب الليل
والنهار ..وتتعدد حكايا الشيوخ ،فمنهم من
يربطها بالسدرة ،حيث كانت تختبئ األفعى ذات
ال��رؤوس السبعة ،أو البستان العاقر ،وثمة من
يتحدث عن قرية أحرقت من طرف الفرنسيين،
بعدما رجم أهلوها القائد العميل وطردوه منها...
ّ
عامي
وشيخ آخر يرى أن اسم «كطرينة» تحريف
السم «كترينا» ،الزوجة الفرنسية للقائد العميل،
التي سيتم اغتصابها من طرف شباب القرية
ً
انتقاما لقهرهم من طرف زوجها.

إبراهيم الحجري
للموت وجوه أخرى :
ً
موتا ً
ثانيا ،وقد
بموت عباس يموت األب
كان  -من قبل -يحتضر ببطء ،بعد أن عطبت
ذاكرته ،والكاتب هنا ينعى القيم ...وال يسعى
إلى قتل األب؛ إذ تفضح الرواية العهر بجميع
ً
وزي��را،
أشكاله (األخ عماد /ربيعة الذي صار
ّ
يحول
الفقيه العربيد ،الرجل الصالح ال��ذي
زاويته إلى وكر للدعارة) .هكذا يجتاز إبراهيم
ّ
الحجري ً
المحرم )
حذرا حقل األلغام (الثالوث
ً
انتصارا للقيم المغتالة ..من دون أن يسقط
محاولة دغدغة
في الفضائحية واالبتذال؛ أو ً
مشاعر رخيصة لدى القارئ بحثا عن انتشار
ّ
وهمي وزائف؛ حيث تجد ثلثي أحداث -إن لم
ّ
تكن جلها -رواي��ات بعض الكتبة تقع خلف
أبواب موصدة !
ّ
وألن السارد سبح ضد التيار ،وحاول حماية
نفسه من المصير التراجيدي لضيوف خلوات
األضرحة وكهوفها الرهيبة ،فقد انتهى به
ً
المطاف مجنونا مثلهم ،و»ذنبه الوحيد أنه جاء
من بعيد ينقب عن سيرة أهله الغائبين وعن

روايته «صابون تازة»
تاريخ بلدة التهمها النسيان !» (ص.)109.
***
ّ
ّ
تجريبي ماتع ،كتب
سردي
«صابون تازة» نص
ّ
بوعي س��ردي وجمالي ح��اد ،من دون التضحية
ّ
بالقراء /المجازفة بــ «الحكاية» ،كما يحدث لبعض
الروائيين المغاربة ،الذين يتناسون أن القارئ
يهتم بمتعة السرد ولذة النص وال تهمه ثقافة
الكاتب الواسعة وإلمامه بالتيارات النقدية
كافة ...فتتحول نصوصهم إلى مشانق ّ
للقراء
ومقاصل...
رواية إبراهيم الحجري ترضي ّ
قراء الروايات
ً
ّ
ومحبي النصوص التجريبية أيضا،
الكالسيكية
وقد استفاد الكاتب من خبرته النقدية بخالف
نقاد ح��اول��وا امتطاء صهوة ال��رواي��ة ،فجاءت
محاوالتهم مخيبة لآلمال ،مثيرة للشفقة ...وأجمل
ما في «صابون تازة» نكهتها ّ
الد ّ
كالية وبداوتها
اآلس���رة ،التي نفتقدها ف��ي كتابات الكثير
من األص��دق��اء ،وكأنما ق��در «دك��ال��ة» (الجديدة
ونواحيها) النكران حتى من أبنائها المبدعين،
ً
ً
ً
وسياحيا !
فالحيا
جغرافيا،
وهي المنطقة المميزة

رسالة إلى سيدة نص أدبي يوجهه يوسف سامي يوسف إلى المرأة الكلية بشكل عام أكثر مما يوجهه إلى امرأة
معينة أو محددة الهوية بغية تقديم نص أدبي فيه مزايا جمالية تحمل بعض الرؤى الحديثة إال أنه بعيد عن الرواية
أو القصيدة فهو نص أدبي ال يصنف في األجناس األدبية التقليدية.
ويغلب على نص الرسالة الطابع األدبي الذي تمكن من أبعادها قليال عن الواقع فالرسالة تضفى على المرأة التي
يتوجه إليها الخطاب بعضا من الصفات الصوفية على شاكلة طرح ابن الفارض في شعره وكذلك في نثره فهي
امتداد لهؤالء الصوفيين في العمل على رفع المرأة إلى أفق باذخ شامخ قوامه التفاؤل واالحترام وأن األنوثة هي قوة
الخلق واإلبداع و االبتكار في الكون كله.
يذكر أن الكتاب من منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ويقع في  201صفحة من القطع المتوسط.
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قراءة في رواية «تالشي الزرقان»
للكاتب علي ديبة
وجيه ح�سن
(اغتالتني «التكريسة» ،واغتالني ذلك المخفر ،ثم اغتالني «حسن
الورك» ّمرتين ،في المرة األولى رمى بي في غياهب السجون ،وفي الثانية
اختطف الفتاة التي كانت وراء أحالمي ..وها هي المدينة تغتالني ،وأنا
ّ
ال أملك غير الصمت ،وشيئًا يتقد بجنون في محجر رأسي)( ،ص(.148
(لم تدرك “بديعة” ّأن زمن الحرمان هو الذي دفع بي إلى عناقها ،وأنّ
أيام الغربة ،وذلك الخفير ،والمعتقل ،وذلك المحقق الخبيث ،وحسن
الورك ،وهي ،وحليم الوردان ،والمرداس ،وبيت البغاء ،أفقدوني أطراف
إنسانيتي ،وأضعفوا نسغها( )..ص.)174
“تالشي الزرقان” لمؤلفها “علي ديبة” ،رواية في ( 223صفحة) ،من
القطع المتوسط  ،صادرة عن “دار عروة للطباعة” – طرطوس ،العام
ّ ،2001
قسمها المؤلف إلى ستة فصول -1:عادل الزرقان -2 ،عبدان
الشقل -3 ،الرحلة األولى -4 ،الرحلة الثانية -5 ،حسابات الماضي-6 ،
ّ
صفحة منفرد ٍة لكأنها جاءت بمنزلة المقدمة أو
تالشي الزرقان ..وفي
ٍ
ّ
اإلهداء ،كتب المؤلف ما يلي“ :إلى كل المقهورين في العالم” ،فهل
كان الكاتب “ديبة” نفسه أحد هؤالء؟ وهل حفر القهر أثالمًا وتجاعيد
ً
ّ
جوانيته ،كإنسان أوال ،وككاتب مبدع ثانيًا ،وفي خاليا
في خالياه وفي
ّ
ّ
وجوانيتهم كقراء ومتلقين ،من ظلم هنا ،أو حيف هناك؟!
آخرين
َم ْن يقرأ الرواية ،ويغوص في أحداثها وحكاياتها وأجوائها وتكنيكها
الفني ،سيجد أنها يمكن أن تنضوي تحت تصنيف ما ّ
يسمى بـ “أدب
السجون” ،وهناك أكثر من كاتب محلي أو عربي خاضوا هذه التجربة
الروائية ،بعضهم نجح في عكس ما يدور هناك خلف القضبان ،وراء
تخوم الغياب ،من هواجس وآالم وتطلعات ،وبحث دائ��م في تلك
َ
ّ
المهاجع المعتمة عن ّ
السجان َو َعن ِته ،والبحث ال��دؤوب عن
تحدي
ّ
أوكسجين الحرية واالنطالق ،فهو إكسير الحياة ،وهو المنحة الربانية
ّ
ّ
ّ
ّ
آدمي ،وبعضهم لم يكن مجليًا ..وهناك ثلة من
آدمي أو غير
لكل كائن
األسئلة ،ونحن نتلو هذا النص :هل كان الكاتب يعرف كل شيء عن
أحداث روايته وحكاياها؟ وهل فرض َ
وجود ُه المطلق على عالمه الروائي،
فعمل على تحريك األحداث ،وتوجيه الشخصيات ،وإصدار األحكام؟ أم
ّ
أنه كان محايدًا تجاه عالمه الروائي؟ “أليس طغيان الروائي على عالمه
اإلبداعي يقضي على عنصر اإليهام بالواقع؟ الذي هو الشرط الضروري
للصدق الفني ،والذي يجب أن يتوافر عادة في العمل الروائي”! ولكن
وعلى رأي “كاتلين تيليتسون”“ :ليس هناك شخص يقف خارج
ّ
القصة” ،والمقصود هنا بـ “الشخص”ّ :
“السارد العارف بكل شيء”..
ّ
ّإن ّ
السارد يبقى عارفًا بكل شيء ،حتى في األحوال التي يعمد فيها إلى
ّ
ّ
الحياد؛ إال أن اإلشكال المطروح هو :إلى أي حد يمكننا أن نتحدث عن
غياب ّ
السارد وحياده تجاه ما يرويه ،من جهة ،وعن ذاتيته وطغيانه
ّ
ّ
على عالمه الروائي؟ ثم إلى أي حد يكون السارد محايدًا حين يركن إلى
َم ْس َرحة أحداثه ،وإطالق الزمام لشخوصه ،لكي تبلور األح��داث وفق
إرادتها وحسب مواقفها من جهة أخرى؟ ّإن َم ْن يقرأ “تالشي الزرقان”،
سيقبض بحواسه جميعًا على العالقة الوشيجة بين ّ
السارد والمؤلف
وموضوع الرواية بآنّ ..إن رواية “تالشي الزرقان” ،التي نحن بصددها،
ُت ّ
عد ساحة نضال وقتال ضد الظلم والغبن االجتماعيين ،وضد القهر
ّ
اإلنساني أنى ُو ِجد ،وحيثما كان ،وهي ليست حرب استنزاف فقط ،إنها
ْ
ّ
َ
معركة بالكامل ،فهي تمثل الجسم الثوري للتمرد على كل من /وما هو
أي مصدر كانّ ،
ُمدان وساقط ،اجتماعيًا وسياسيًا وأخالقيًا ،من ّ
لكأن
ْ
الروائي “ديبة” أراد أن يقول للقارىء /المتلقي :وألني أريد أن أكون في
ُ
كتبت سطور الرواية،
محرق هذه المعركة اإلنسانية الشريفة ،فإنني
ّ
ألؤرخ نفسيّ ،
ولم أنسج حروفها وضفائرها ّ
وأمجد إبداعي ،وال ألسلي
اآلخرين فقط ،إنني أجهد في تعريفهم بأجزاء من حياتهم ال يمكن
االطالع عليها خارج عالم الروايةّ ..إن “تالشي الزرقان” ،استطاعت بحق
ّ
مهمة من حياة أشخاص وضعتهم ظروفهم
سبر وكشف جوانب
السياسية أو االجتماعية في غياهب السجون“ :عادل الزرقان ،سلوم،
المحامي عباس ،سفير الخال” إل��خ ...لقد ّ
توجه ّ
السارد إلى القارىء
ّ
توجهًا مباشرًا ،حيث آثر استخدام ضمير المتكلم في معظم أحداث
الرواية ،وفي هذا ما فيه من تأثير بالغ الدالالت ،لكنه في مواقف أخرى
ّ
التوجه غير مباشر ،حيث يعطي تقييمًا ،أو ّ
يبرر موقفًاّ ..إن “تالشي
جاء
الزرقان” ،عمارة روائية ليست باذخة الطول واالرتفاع ،لكنها عميقة
الجذور ،ثابتة األركان ،تنهض شاهدًا جديدًا حاسمًا باهرًا على بدايات
تالشي البطل الروائي الفرد ،وانفتاح الرواية على المدى الريفي /البحري
األوس��ع ،وعلى خروجها إلى موضوعها األه��م ،خارج ال��ذات المفردة
للروائي  /الراوي ..وحتى خارج الذكريات الشخصية للروائي ،بل وأبعد
منها ..وفي هذا يقول الروائي الكبير عبد الرحمن منيف في كتابه
القيم “الكاتب والمنفى”ّ :
ّ
“إن بطل الرواية الفرد ،الذي يمأل الساحة

كلها ،وما اآلخرون الذين يحيطون به إال ديكورًا إلبرازه ،وإظهار بطوالته،
يتنحىْ ،
ّإن هذا البطل الوهمي َآن له ْأن ّ
وأن ال يشغل إال ما يستحقه من
زمان ومكان” ..إذن َم ْن هو البطل الرئيسي في رواية “تالشي الزرقان”؟
أرى إلى ّأن البطل الحقيقي هو (الرواية نفسها) ،الرواية التي امتألت
بخيبات ومرارات “عادل الزرقان” ،وسواه من أهل قرية “التكريسة”،
لاّ
ً
على يد الم ك الظالم ،وكذلك معاناته في الحياة أوال ،وفي السجن
تاليًا ،وكذا معاناة رفقائه نزالء السجن معه ،حيث التحفوا جميعًا
ببطانية القهرّ ،
وتوسدوا تخوم األوجاع والتحديات والمرارات ،وبرغم كل
ّ
ذلك ،فلم يهنوا ولم يضعفوا( :تقدمت ثلة من رجال الخفر ،تحيط برجل
أشيب ،تعلم السجناء مناداته باسم “األستاذ” ،قال :عادل الزرقان هذا
ال يستحق أن يكون بينكم ،أنتم هنا ألنكم سياسيون ،ألنكم تملكون
َ
رؤية ّ
تخصكم ،وهو بينكم ألنه قتل سياسيًا له مكانته ،ال أدري لماذا لم
يحبسوه هناك في سجن القتلة والمجرمين”؟ (ص”..) 8قرأ األستاذ في
عيونهم سطورًا راسخة ،كتبها عادل الزرقان بريشة تعرف كيف تبتعد
عن الهوامش” (ص .) 9لقد حمل الروائي “ديبة” حملة شعواء على
لاّ
الم ك ،في تلك القرية النائية “التكريسة” ،فهو الذي ُي َع ّد السيد
لاّ
الحقيقي للظلم االجتماعي بعينه “ :الم ك هناك هو اآلمر الناهي،
يشتري َم ْن يريد شراءه ،ويبيع َم ْن يريد بيعه من عباد الله وخلقه ،ولكم
تتخيلوا وتتساءلوا :كيف يعيش هذا الملاّ كّ ،
ّ
تحدثوا دون حرج عن
ْأن
َ
ّ
ّ
ّ
َمت ِعه” (ص .)12والحق فإن الرواية عجت بجملة من األفكار والرؤى
والتحديات التي أراد الكاتب بوعي ودراية عظيمين نقلها إلى المتلقي،
ُ
لتحفر موضوعتها هناك في األعماق ،ولت ْس ِقط من النفوس المتهالكة
ّ
الصفر ،عاملة على ّ
كل األوراق ّ
تحدي الصعاب ،وانبالج الثورة،
الخانعة
ورك��وب األم��واج مهما كانت العواقب وخيمة ..ومن هنا فقد حاول
“ديبة” ْأن يعكس في روايته أفكار الناس وأقوالهم ومواقفهم
وتصرفاتهم ..يقول عادل الزرقان( :أخرج “حسن الورك” من ُع ِّبه ،ومن
جيب سترته ْرزمتين من المنشورات ،وضعهما بين ّ
يدي وقال :هذه
ُ
حملت األوراق
األوراق سوف تفتح عيون الناس وآذانهم وقلوبهم..
ّ
التي تفوح من سطورها رائحة فضائح الحكومات وفسادها ،وزعتها
على الطلبة من غير تفكير بنوع المصير الذي يترتب على مثل هذا
ُ
خرجت من المدرسة ظهرًا ،لكني لم أذهب إلى غرفتي
الموقف ..هكذا
الصغيرة ،كما هي العادة ،بل إلى “الشعبة الثانية” ،في ذلك ّ
السراي
ّ
ّ
المحرمات :
القابع مقابل هذا السجن( ،)..ص(ّ .137إن “التابوهات” أي
“السياسة ،الدين ،الجنس” عوائق ،أو هي تحديات أمام نمو الرواية
وتطورها ،أو أمام اإلبداع األدبي وسواه من الفنونّ ،
ّ
ولكن “ديبة”
العربية
ّ
ْ
ّ
خضم روايته إلى أن يثور
كسر حاجزًا من هذه “التابوهات”  ،داعيًا في
ّ ُ
ُ
والسجين على ّ
سجانه ،والمقهور على ظالميه،
السوط على حامله،
والجائع على َم ْن سلبه لقمة الحياة والعيش ،والجاهل على َم ْن أسهم
في تجهيله وتعمية الطريق أمام بصره وبصيرته  ..يقول الروائي
ّ
“المحرمات في الحقيقة ،هي مصالح
“منيف” في هذا الصدد:
أشخاص أو فئات أو طبقات ،قبل ْأن تكون ضرورة أو قداسة أو حاجة
تعني الجماهير” ..ومن هنا فقد قال المؤلف كلمته صريحة دونما
مواربة أو انكفاء ،ليمارس الكاتب حقه في حرية الكتابة واالنطالق دون
قيد أو شرط ..والكاتب “علي” تناول أحداث روايته من الواقع المحلي،
ّ
وبصدقية عالية مع الذات،
فنيًا ،إذ استطاع بمهارة روائية متقدمة،
وبقلم ّ
سيالْ ،أن ينقل للمتلقي حكاية “عادل الزرقان” ،الشاب الذي
كسرت روحه مواقف كثيرة ،خارج السجن وداخله ،على الرغم من أنه
ّ
وتحديها بنفس شامخة ّ
أبية ،لتحقيق طموحات
حاول مرارًا تجاوزها،
ٍ
ّ
ّ
ُ
روح��ه ُ ،ولكن “ما كل ما يتمنى المرء يدركه” ،فللظروف أحكامها
ُ
تركت ورائي قرية “كالشين”،
ومطارقها ،كما يقول المثل( ..هكذا
ً
ُ
واتجهت إلى المدرسة ،حامال سيفًا خشبيًا ،فكنت كبطل “سرفانتس”
ّ
أحارب هذا الظل المتقد تحت اللهيب ،تحملني غربتي إلى غربة من نوع
ّ
ّ
وعلي ْأن أستمر وأتابع ،وأشق طريقي بأظافري ،بأسناني ،بما
مختلف،
ذات أتعبها الماضي ،ثم تركها
غير
الدنيا
متاع
من
أملك
ال
وأنا
أملك،
ٍ
تتعثر في طين السفر واالغتراب)( ،ص ..)129ويقول شارحًا بعضًا من
متاعب روحه“ :كانت غرفتي في المدينة شبيهة بتلك الزنزانات التي
نخشاها ،ونخاف االنفراد فيها ..أراد “زهران” تمكين رجلي ..أمسك
بيدي قبل عودته إلى “كالشين” ،ذهب بي إلى المدرسة ،حرص كل
الحرص على تعليمي ما أجهله ..ومضى قاصدًا “كالشين” ،تاركًا وراءه
كومة كبيرة من النصائح( ،)..صّ .)122إن موضوعة الرواية التي أراد
آنفًا  -هي ّأن “تالشي الزرقان”
الكاتب تضمينها ّ في الرواية – كما ورد ّ
بأحداثها
المتشعبة ،وشخوصها المتكثرة ،وتكنيكها القصصي
ّ
ّ
للتمرد على كل ما هو أسود في
الحكائي الماتع ،تمثل الجسم الثوري

ال��ح��ي��اة ،ال��ت��م ّ��رد على القهر
والظلم االجتماعيين ،وعلى
علي ديبة
رفض الكذب والمحاباة والمكر
والتسلط واإله��ان��ة ،ومحاربة
سياسة القمع ّ
وكم األفواه وسلب اآلخرين حرياتهم وحقوقهم ..كما
ّ
تمثل الرواية ،اإلصرار على العمل اإليجابي ،والرنو إلى الشموخ رغم
لاّ
ْ
جبال ّ
“رفضت أم عادل عرض الم ك،
الهم والتحديات ّواالنتكاسات:
أكدت لوالدها ،أنها تسف من تراب األرض ،وال تقبل أطايب الطعام من
هدد ّ
تلو ُث سمعتها ..ثارت ثائرة الملاّ كّ ..
يد ِّ
وتوعد :كيف يمكن المرأة
ٍ
ْ
مواجهته هكذا ورفض طلبه ،وهو الذي يستطيع أن يمنع عنها
فالحة
َ
حيز آخ��ر( :ق��ال ّ
وش َّمة ال��ه��واء؟!”( ،ص( ،13وفي ّ
الجد
شربة الماء،
“شاهين” لحفيده عادل :حين تكبر يا عادل ،تعرف كل شيء ،هذا
ّ
الشيال “ -عبدان الشقل”  -كلب وابن زانية ،غدر بنا ،أوقع البنت
“وحيدة” بالعيب في بيتنا ،سنرحل هربًا من كالم الناس ،لن نعود قبل
ّ
ولكن المحامي عباس يقول ألصحابه رافضًا
إصالح الحال)( ،ص،)63
ّ
ّ
الموقف الذي اتخذه “شاهين” جد عادل( :أخطأ الجد في هروبه ،لماذا
َّ
َ
فرائس سهلة بين
يتصد لهذا الفاسق؟ كيف ترك أهل قريته
لم
أنيابه؟ ..لو ّأن ّ
الجد “شاهين” واجه ّ
الشيال ،وعرف أهل “التكريسة”
حقيقة هذا الرجل ،لما كان حفيده عادل الزرقان ّ
متورطًا اآلن بجريمة
قتل “عبدان الشقل”ّ ،
ألن ّ
الشيال الذي عرفتموه في هذه السيرة ،لم
يكن إال “عبدان الشقل” ذاته)( ،ص + 63ص ،)64ويقول عادل في
ّ
تحليل شخصية ّ
الشيال .. “ :عبدان الشقل :نخاس ،مجرم ،قاتل ،يقطع
ْ
وريد ضحيته قبل ظهوره أمامها ..أخرجت وحيدة من حقيبتها مسدسًا،
يدي ،قالت :سوف ّ
وضعته بين ّ
يجرب غريمنا عبدان الشقل حظه في
السياسة أيضًا ..غدًا يلقي خطابًا انتخابيًا أمام جمع غفير ..إنها فرصتك
يا عادل)( ،ص ،)187لقد نفذ عادل الزرقان بالفعل مخططه وجريمته
بقتل الشقل ،تقول الرواية “ :لم يعثر عباس على عادل الزرقان ،ولم
يجد له أثرًا ..أفاد مدير السجن ،وكذلك أستاذهّ ،أن عادل الزرقان ّفر مع
الفارين في ذلك اليوم ..بينما أكد بعض المساجينّ ،أن حكم اإلعدام قد
ُّ
نفذ في سجين مجهول الهوية( ”..ص .. )220وتشير الرواية في بعض
ّ
سردياتها إلى اإلعجاب بعدد ٍّ
ّ
جم من مناقبنا العربية المتأصلة ،كالوفاء،
واالحترام ،والكرم ،وإغاثة الملهوف ،ومعاونة الفقير على إقالة عثراته،
ّ
وتجاوز كبواته ،واتحاد السجناء على رأي واحد ،وموقف متحد ...وإضافة
إلى حكاية عادل الزرقان ،الشخصية األكثر بروزًا بالرواية ،وكيف كانت
عملية تالشيه وغيابه عن دائرة السجن وساحة الحياة ،هناك حكايات
رديفة ،وردت في سياقات الرواية ،وكان لها حضورها اآلسر بمغازيها
وغاياتها وسيميائيتها ..فهناك حكاية المحامي السجين عباس،
والذي كان نعم النصير والمدافع عن قضايا زمالئه السجناء ،متحديًا
قوانين السجن وأحكامه“ ..جلس عباس إلى جوار عادل الزرقان ،وراح
يقرأ على الرجال ما كتبه الشاب من سيرته ..في نهاية المطاف ،قال
عباس :سوف أروي البقية الباقية من هذه السيرة في استراحة الغدّ ،أما
ّ
إذا نجح األستاذ ،واستطاع إبعادي ،فأنا أدعوكم إلى روايتها لكل مقيم
في هذا السجن” (ص .)206وهناك حكاية “بهية” أرملة “حمدون
لاّ
ّ
الحكاك” ،التي كانت تعمل خادمة في قصر الم ك ،والتي اتهمها عبد
الرحمن الكاتب “كاتب التعاويذ” ،بأنها وراء موت أم عادل الزرقان،
السم في ّ
دست لها ّ
وأنها ّ
الجرة التي شربت منها أم عادل ،فماتت..
وهناك حكاية “حسن الورك” ،الذي كان واسع المعرفة واالطالع ،وهو
الذي “عبث بما يملك من حيلة ومكر ودهاء ،بعواطف الفتاة ،دفعها
للهرب معه ،غير مكترث وال مبال بفارق السن بينهما(”..ص ..)147ثم
ً
ما حكاية السجين سلوم؟ “كان سلوم عامال في مشغل ..التقى خمسة
عمال ،مثلوا ورشات عديدة ،اتفقوا فيما بينهم وأقاموا ّادعاء قانونيًا،
ّ
علهم يرفعون عن كاهلهم ما يشعرون به من غبن واستغالل ..ترتب
على ّادعائهم هذا نتائجْ ..أو َد ْت بهم إلى وراء هذه القضبان ،ومعهم
عباس المحامي وكيل قضيتهم تلك( ،)..ص  .)40وثمة حكاية “سفير
ّ
الخال” ،فهو شخص تهكمي بطبعه ،وله ذكاؤه وجرأته( ،هذا الرجل ال
وراءه وال أمامه ..عازب ،عاش في كنف أمه األرملة ،بعد إعدام والده “عزيز
السهم” ..عمل في مهن ال حصر لها ،بأجور ّ
صبت جميعها في صندوق
ُ
ّ
المحب للمال ..وشى الخال بابن أخته ،قبض عليه بتهمة حيازة
الخال
المنشورات وتوزيعها ،وكانت نهاية الشاب وراء القضبان ..ليحمل لقب
“سفير الخال” في ْأس ِ��ره)( ،ص+ 40ص + 41ص .)42وهاته حكاية
“زينب” خالة عادل الزرقان ،التي عملت خادمة لدى عائلة ثرية في
المدينة ،والتي ضاعت ليصادفها عادل “ابن أختها” بعد مدة في بيت
ّ
للدعارة ،في حالة َم َرضية ُيرثى لها ،وقد ّ
حرضت ابن أختها على قتل
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عبدان الشقل ،الذي كان السبب في وصولها إلى بيت القذارة هذا..
والمرأة “نديمة” ،ما حكايتها هي األخ��رى؟ كانت أرملة ،تزوجها
“شاهين” جد عادل ،أضحت بمنزلة األم الحقيقية لعادل ،يقول
الشاب عادل“ :جدتي نديمة لم تفقد الثقة بنفسها ،بقيت تتطلع
إلى الحياة بعين نافذة البصر والبصيرة ..كانت ّ
تردد أمام كل َم ْن
ٍ
األستاذ ورأيه في مستقبل ينتظرنيْ ،إن أنا أكملتُ
تصادفه قول
تعليمي ..كانت جدتي نديمة تزورني كلما جمعت ما يمكن بيعه في
ُ
حضر معها ما يكفيني ألكثر من أسبوع”،
أسواق المدينة أو بيوتها ..ت ِ
(ص +115ص + 116ص(  .133وورد في خضم الرواية حكايات أخرى،
كحكاية “زهران” قريب الجد “شاهين” ،والذي ُعرف بالطيبة والود
واألمانة ،لكنه ّ
غير سلوكه مع عادل في نهاية المطاف ،بعد وفاة الجد
شاهين ..وحكاية بديعة ،الفتاة التي َ
هام عادل بها ّ
حبًا من قبل ،إذ
تزوجت من شخص آخرّ ،
لكن المقادير ساقتها إليه ،حين كان مع
ّ
معلمه االنتهازي “المرداس” صاحب الفرن في بيت للدعارة ،وهناك
بكى قلبه حزنًا عليها ،وقد رآها على تلك الحال ،على أن كلمات األسى
والحزن واألل��م ّ
تعج بها أسطر الرواية ،ول��ذا فقد كانت من النوع
ّ
الرومانسي الذي يمجد األلمُ ،ويعلي من مكانته( :الجريمة ،تبكي،
اليباس ،االحتراق ،دموعي ،الجحيم ،العتمة ،رم��اد ،مقبرة ،سجن
وسجناء ،حنين ،جمرات ،فساد ،خائف ،سقوط ،انفجرت ،يجلدني،
األم��راض ،األوبئة ،االستغالل ،االنتهازية ،)...أضف إلى ّأن الرواية
ّ
ضمت بين دفتيها حكايات طريفة آسرة أخرى ،أدعو القارىء الحريص
ْ
إلى متابعتها ..وعود على بدء ،وعلى عنوان الرواية تحديدًا“ ،تالشي
الزرقان” ،فهل عادل الزرقان هو وحده الذي غاب وضاع وتالشى في
ّ
الرواية؟ أم ّأن تالشيه خلف وراءه عبرة لمن أراد ْأن يتعظ ويعتبر؟!
ّ
ُ
ُ
ّ
لفظت اسمها حذرًا :بديعة؟! تمنيت لو تتالشى
عيني،
“مسحت
صورتها” (ص(“ ،165تالشى صبري أمام زحف الوقت وبطء خطواته”،
ُ
“حكمت على نفسي بالنفي خارج حدود الزمان والمكان ،ال
(ص،)166
أعرف من أين أتاني هذا الخاطر ،وال كيف ّقر ُ
رت ْأن أتالشى( ،”..ص191
“فر ّ
)ّ ،
الجد شاهين ،تالشى أمام صراخ ،امتألت به بطون الوديان”،
ُ
ُ
ّ
(ص( ،) 193انفردت بعدوي“ ،عبدان الشقل” أجهزت عليه ..شيء ما
ّ
وتفتت وانزاح بعيدًاّ ..
تمددت روحي وتعملقت حين أبصرت
تالشى
ً
ُ
تلك الجموع تتراكض مهزومة ..لم أركض ،انحرفت مائال إلى حيث
ُ
تالشيت مبتعدًا)( ،ص  ..)196وقصارى القولّ ،
فإن “تالشي الزرقان”،
رواية أقرب ما تكون “نحن” ،هنا أو هناك أو هنالك ..وقد تكلم كاتبها
“روائيًا” باللغة الفصحى ،حتى في سياق الحوارات ،ولكنها اللغة
ّ
تبسيط وا ٍه أو ابتذال ملحوظ
المعبرة عن مستوى الشخصية ،دونما
ٍ
ّ
ّ
أو لغة فصيحة مقعرة ..وال يفوتنا التنويه ،بأن الرواية تضمنت عددًا
من التداعيات والمونولوج الداخلي ،والتناصات ،وهذا ال يعيب هذه
ّ
“فكأن التناصية ٌ
ٌ
محتوم لسيرة الكتابة
قدر
الرواية وال سواها بشيء،
ُ
ّ
التي ال تستطيع ْأن تكون إبداعًا خالصًا ،من حر إنشاء مبدعها” ،أضف
إلى ّأن الكاتب عمل في نصه الروائي على تنامي األحداث وتطورها
بشكل الفت وب��ارز ،وفي هذا ما فيه من تشويق للقارىء لمتابعة
ً
األحداث ومالحقتها والتقاطها أوال بأول دون عناء ...أما الحديث عن
ُ
المكان ،فلم يكن “بيكار” المكان واسعًا ،إنما اخت ِصر في مناطق
ّ
محددة :قرية “التكريسة” ،قرية “كالشين”  -التي أخمن وأرى إلى
أنها قرية “المنطار” ذاتها ،هذه القرية البحرية التي تبعد عن مدينة
طرطوس جنوبًا بحدود 14كيلو مترًا  .. -ومدينة طرطوس نفسها ،التي
جرت فيها بعض أحداث الرواية ..بهذا التوصيفّ ،
فإن الرواية لها
جذور في الواقع ،وليست من نسج خيال الكاتب ليس إال ،ثم هل
هناك أدب دون واقع ،يستمد الفن منه مادته اإلبداعية؟ ألم يقل
ّ
أحدهم “تتنفس الرواية بملء الحرية في حالة واحدة فقط :عندما
تمتلك جذورًا لها في المجتمع” ،وهذا ما كانت عليه “تالشي الزرقان”
ٌ
واف في الرواية،
 ...أما التداعيات واالسترجاعات ،فلقد كان لها
نصيب ٍ
أي عمل روائي ..والحق :إنّ
ومثل هذه التداعيات ال يستغني عنها ّ
“تالشي الزرقان” رواية أفصحت عن مضمونها وموضوعتها بيسر
أي قارىء َ
وسهولة ،وال يحتاج ّ
كبير جهد وعناء كيما يصل مع الكاتب
ْ
إلى كنه الموضوع المطروح ،وباقي الموضوعات الفرعية التي عالجها
المؤلف بحرفية عالية المستوى ،وبمعمارية روائية متقدمة ..وكل
هذا جاء عبر لغة شعرية باصمة ،واضحة المعالم ،وال غرابة في هذا ،إذا
ما عرفنا ّأن األديب “علي ديبة” ،هو شاعر وقاص وروائي في الوقت
عينه ..إذن فاللغة الشاعرية ليست دخيلة في ّ
نصه الروائي اإلبداعي،
بل هي من صميم شخصية الكاتب ،وواحدة من هواجسه الكتابية
المتنوعة ..وأخيرًا ،فقد أحسن الكاتب “ ديبة” عرض أحداث الرواية،
وأجوائها ،ووصوفها بدقة ووضوح ،حتى ليخيل إلى المتلقي ،أنه
يعيش في أجواء الرواية ،ويعايش األشخاص داخل السجن وخارجه،
ً
ّ
ّ
تنفسهم وحكاياتهم قطرة قطرة ،وأوال
ويتقراهم بيديه ،ويتابع
ّ
التحدي ّ
الحارة التي تنبض في
بأول ،وتنتقل إليه عدوى الثورة ،وحياة
ثلة عريضة منهم..
وفي الختامّ ،
ّ
بانورامية
فإن نص “تالشي الزرقان” يستجيب لقراءات
ّ
ّ
متعددة ،بما يحمل من رؤى بعيدة وعميقة ،تحفز القارىء الجاد على
ّ ّ
اقتناء الرواية وقراءتها ّ
بتأن ّ
وروية ومتعة ،فهي جديرة بحق بكل
ُ
هذا ،ألنها تفتح أمام المتلقي مدارات إنسانية لم تفتح مغاليقها
من قبل ...
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بواكير النقد الروائي المقارن
راتب �سكر
تأثرت الجهود النقدية التي عنيت بدراسة
الرواية في سورية ،بمناهج األدب المقارن
ونظرياته تأثرًا واضحًا ،عززها ثراء عدة النقاد
والدارسين ،في مضمار االطالع المعرفي على
المنجز الروائي األجنبي والعالمي ،ونقده،
قياسًا على ما يملكونه من ع��دة معرفية
متصلة بالمنجز ال��روائ��ي العربي ،حديث
الوالدة والنشأة ،ونقده.
إن منهج الموازنة األثير لدى قلوب نقاد
الشعر العربي في العصر الحديث ،الذين
يستندون إلى مناهج نقدية عربية ناجزة
االهتمام بالموازنة في التراث العربي ،وإلى
تراث شعري واسع متنام منذ العصر الجاهلي،
يمدهم بما يلزمهم من منجز شعري يوازنون
بينه وبين جديد الشعر في عصرهم ،قابله
منهج المقارنة مؤثرًا في جهود نقاد الرواية
تأثيرًا واسعًا.
يحمل مصطلحًا منهجي الموازنة والمقارنة
دالالت نقدية اصطالحية ،اتفقت على عناية
األولى بالموازنات األدبية داخل حدود األدب
القومي الواحد ،وعناية الثانية بالمقارنات
بين األدب القومي وغيره من اآلداب العالمية.
تقدم المقدمة التي كتبها األديب شوقي
بغدادي ،لرواية صديقه األديب حنا مينة،
«المصابيح الزرق» 1الصادرة في عام ،1954
ً
ً
ومفيدا في هذا المجال ،فقد
مبكرا
مثاال
استحضر ب��غ��دادي من مخزونه المعرفي
الثري في مضمار الثقافات العالميةً ،
عددا
من الروايات العالمية ،لمقارنتها برواية مينة
في مضمار محدد ،يمكن التمثيل له بثالث
محطات:
«إنها قصة كتبت منا ولنا ،وإن تأثر كاتبها
بنماذج من قصص بعض الروائيين الروس».2
ً
«خذ األخوة كرامازوف أيضا...فبيوتر (في
رواية الحصاد) الشاب ،هذا الذي وهب نفسه،
لخدمة قريته (أول أيار) تظل مشكلة الحيوان
الذي قتله غيلة في الغابة تؤرقه».3
«خ���ذ م��ث��اال ع��ل��ى ذل���ك رائ��ع��ة الكاتبة
السوفياتية جالينا نقوالييفا (الحصاد)..
ً
ً
فجأة تقرأ فصال كامال عن العالقة الداخلية
القائمة بين بيوتر  ..وفروسيا».4
ال تستبعد رؤية شوقي بغدادي المقارنة،
في تقديمه لرواية «المصابيح الزرق» ،منهج
موازنتها بالمنجز الروائي العربي ،في ميدان
موضوعها ،فكان رائدا في اإلشارة إلى أهمية
موازنتها برواية نجيب محفوظ «زقاق المدق»،
التي عنيت – قبل نظيرتها -بالتجلي الفني
لزمن الحرب العالمية الثانية ()1945-1939
ً
روائيا ،فقال بغدادي في مقدمته« :لماذا
ً
ال نأخذ مثاال آخر أيضا من بين المحاوالت
الناجحة في الرواية العربية ..مثل (زقاق
المدق) لنجيب محفوظ ..نحن أم��ام حياة
كاملة بكل معنى الكلمة».5
تعد إشارات شوقي بغدادي السريعة إلى
القيم النقدية لمقارنة الرواية ،التي يكتب
مقدمتها في عام  ،1954بروايات عالمية،
ً
نقديا ً
ً
رائدا
وموازنتها بروايات عربية ،فعال

حنا مينه
في مسيرة النقد الروائي العربي المقارن،
الذي تنامى في النصف الثاني من القرن
تناميا ً
ً
ً
مؤسسا على إفادات
واسعا،
العشرين
نظرية ومنهجية متنوعة من أعمال األدب
المقارن العالمية ،والسيما الفرنسية ،التي
أسهم د .محمد غنيمي هالل في نشر مؤثرات
ً
ً
مفاهيمها ورؤاهاً ،
إسهاما عميقا.
عربيا،
تستحق رواية «المصابيح الزرق» بعد مرور
نحو ستين ً
عاما على كتابتها ،احتفاء الئقا،
ً
موازيا ،وتزداد
وتستحق مقدمتها احتفاء
قيمة مثل هذا االحتفاء إذا تذكر المرء سهام
النقد التي وجهت إلى هذه الرواية من نقاد
متنوعين .ومن الراجح أن ما قدمته د .شهال
العجيلي في كتابها القيم «الرواية السورية،
التجربة والمقوالت النظرية» ،من إعادة النظر
ً
نقديا في قيمة الرواية ،يشجع على مواجهة
المواقف النقدية التي قللت من قيمة هذه
ً
قياسا على روايات كاتبها الالحقة،
الرواية
بمثل قول د .سمر روحي الفيصل« :يكمن
ضعف المصابيح الزرق في إخفاق المؤلف
ً
تعريفا ً
أفقيا
في التعريف بمجتمع الالذقية
وعموديا في آن ً
ً
معا .فقد وصف هذا المجتمع،
ولكنه أخفق في خلق األف��راد الروائيين».6
ً
مذهبا
وقد ذهبت العجيلي في دراستها
ً
مختلفا ،فبينت أن نص «المصابيح الزرق» «لم
ينشغل بالمتغيرات التاريخية المرحلية- ...
على خالف معظم نصوص مينة األخرى التي

تغرق في المقوالت النظرية اإليديولوجية،-
فحافظ على حيويته بالتفاته إلى الجوهر،
دون العرض المتغير».7
لقد اهتم النقد األدبي بالموازنة بين روايتي
«المصابيح ال���زرق» و»زق���اق ال��م��دق» ،التي
ً
اهتماما
أشارت إليها مقدمة شوقي بغدادي،
ً
ً
عمقا واتساعاً،
ما يزال قابال للنظر المتجدد
أما إشاراته إلى مقارنة الرواية بأعمال أدبية
ً
مناسبا
عالمية محددة ،فما ت��زال موضوعا
للدرس األدبي ،مع اإلشارة إلى ترك العناية
به ،في كتاب حمل عنوانا متصال بمضماره،
هو كتاب د .ماجد عالء الدين« :الواقعية في
األدبين السوفييتي والعربي» ،الذي قصر
اهتمامه على المقارنة السريعة بين فارس
الشخصية المحورية في الرواية ،وفال سوف
الشخصية المحورية ف��ي رواي���ة مكسيم
غوركي «األم».8
من الراجح أن إعادة النظر في المنجز النقدي
العربي ،بمناهج الموازنة والمقارنة ،على
مدارج األزمنة ،يسمح بتقديم رؤى جديدة
في األعمال األدبية ،وتقويمها ،فيدفع الظلم
النقدي عن أعمال ،ويكشف المبالغات التي
رفعت قيمة غيرها.
ه��ذا الموقف النقدي مفيد في تعزيز
ً
شعرا
الحوار حول منجزات األدب العربي،
ً
ً
ً
ونثرا ،تعزيزا مؤمنا بحق االختالف في الرأي
النقدي ،واحترامه.
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بائع الفرح

والمشتهى بغداد

وجدان يو�سف �أبوحممود

حممود حامد
َ
وأطرق في ُ
أساه ُ
فؤاد
حولي،
والعين ُتدني ما طواه بعادُ
در ُج ّن على َ
ّ
والص ُ
نين ،فال صبا
الح
ِ
ّ
ُ
يهل ،وال ُّ
سعاد
تمر
دعد
ٍ
ّ
َ
الطريقُ ،معاتبٌ
وأنا ،على ل َه ِف
ِ
َ َ
ّ
األحب ِة حادوا
صحبي ...غداة عن
ّ ُ
ريق على ُ
أساه ،فال صدى
مال الط
ُعصفورة يشدو ،وال ُ
أوالد
ٍ
ُ
َ ٌ
صمته
ونخيل دجلة غارق في
ِ
ّ َ
ماء م ُ
ّ ُ
داد
ّلما تلفت ،والد ِ
َ
َ
ُ ّ
َ
ماذا َيخط ِل َم ْن أ َح َّبَ ،وق ْد َمض ْوا
ّ
روب ح ُ
ّ
داد
ولمن ُيغني ،والد ُ ِ
َ
من َك َ
جنين سماؤنا
ربالء إلى
ٌ
ُ
ُ ّ
سواد
باح
ليل ،ورايات الص ِ
ّ
ُ ُّ
نون بحزنها
والش ُام موغلة الظ
ِ
ُّ
الظ ُ
ّ
نون ُي ُ
راد
وكأن ما توحي
*
ٌَُْ
نامت على َأ َرق ّ
بابة مقلة
الص ِ
ِ
َو َصحا ،على َأ َرق َ
الحبيب ،و ُ
ساد
ِ
ِ
ِ
ُ ََ
داعب ّ
ما َ
يحان َو ْجنت ُه ،وال
الر
ُ ُ َ
الك ّبادُ
غازل
في
الحور قام ي ِ
ِ
وعلى امتداد ّ
الدهر ُ
نهر جراحنا
ِ
ِ
ُ
َ
ورد ،وصمت الغائبين رمادُ
ٌ
كاد األسى يمضي بأحالم ُ
المنى
ِ
َ
أأوشك ،أم ُت ُ
راه َي ُ
كاد!!؟
فينا،
*

ْ
ُ
بزهو إبائها
ناديت ،فالتفتت ِ
ّ
ُ
الكبرياء ،الض ُاد
وجناحها ،في
ِ
ّ
ُ
ّ
ورأيتها حولي تشف كأنها
ّ
األض ُ
ٌ
ٌ
داد
وجمر ...هكذا
برد
ّ
ّ
ُ
ّ
الن ُ
سيم على الظما
فقلت :هو
مرت،
ُّ
يرويُ ،
وبوح ُ
قلتين الزاد
الم
ِ
َ
ّ
حتى إذا ْ
ألقت عباءة نخلها
ُ
هتفتَ :حبيبتي َب ُ
غداد
عنها،
ُ
ْ
همست :أتذكرني ،فصحت معاتبًا
ّ
الت ُ
وباد!!؟
هل كان ينسى قيسه
َ
َص ْ
رخت :فكيف على
امتداد ُعروبتي
ِ
ُ
ْ
ُ
َي ُ
األوغاد!!؟
جتاحني ،في طه ِري
*
ّ
َ ْ
ن ْم ِمل َء عيني علها تصحو على
َ
ُ
ُ
أمجاد!!؟
مجادها عيني ،وأسأل :هل لنا
أ ِ
ٌ
ُ
ٌ
َك ْم َ
عاتب الموتى تراب عاشق
ُ
وشكى َ
األجداد
الحاضر
غياب
ِ
َ
أرأيت ما ِب َي!!؟ ّإن عشقي قاتلي
ُ
روبة ،واألسى َي ُ
زداد
لهوى الع ِ
ُ
ُ
وأنا نخيل الله ،أنهض للعال
ُ
وعناد
وحدي ،دمي حولي :صبًا،
الرافدين ُّ
وعلى ضفاف ّ
يمر بي
ّ
َ َ ُ ّ
كأن ُه األورادُ
سيم،
وج ٌع الن ِ
ّ
أصغي إليه ...كأنما هو رعشة
العشق ،أو إنشاد
بناي
ِ
ُ ذابت ٌ ِ
ُ
رات ،ونجمة
غيد الف ِ
والحور من ِ
ٌ
ّ
َ
وخافق َو ّقادُ
حنت إليك،
*
ُ
راحها
هذا أنا َبغداد ...فوق ِج ِ
َ
ُ
ميعاد
تمشي إليكَ ،و ُص ْب ُحها
وحدي بساحي ،والمنايا ُح َّو ٌم
ُ
ماشاءه الجلاّ دُ
ما شئت ،ال
َ
ُ ُ
بح في دمي
أمشي إليك ،وألف ص ٍ
ُ
يمشي ،وخلفي َي ُ
األحفاد
عبر
َ َ
غد ،إلى ما أشتهي
َي ِصلون ،قبل ٍ
ُ ّ
ُّ
فأحس كيف تبك ُر األعياد
ّ
وأحس بسمتهم ُّ
ّ
تمر ...كأنها
ُ
ميالد
تاريخ َي اآلتيَ ،و ُه ْم
ِ
ُّ
َ
يور ،فأنتشي
يثبون حولي كالط ِ
ُ
أعتاد
أريج ضجيجهم
ْوعلى ِ
(أوالدنا أكبادنا) َو َت ّ
بسمت
َ
ُ
َ
األكباد
للغد ،والغ ُد
عيناي ِ
ُ
َب َسطوا َج َ
فقلت :ذا
الكبرياء،
ناح
ِ
َ
َ
َْ ُ
الصَ ،وز ْه ُو ما قد شادوا
وعد الخ ِ
*
ُ
َ ّ
غبت عني ،والعراق بكبر ِه
ما
ُ
نخله ُ
اآلباد
ووقفة
،
باق
ِ
ًَْ ٍ
ّ
ُ
كر ُمقلة
إني أبيت على التذ ِ
ُ
واألنين ُس ُ
ُ
هاد
دام،
ّ والقلب ٍ
ُ
َ
مين ،وإنني
وأنا شآم الياس ِ
ٌ
ُّ
غضبة ،وجهادُ
ساح:
في كل ٍ
ُّ
وأضم أحبابي لصدري ،هكذا
يحنو على ُ
األبي ض ُ
ماد
الج ْر ِح
ّ ِ
َ ْ
َ ُ ّ
بيب فإنني
ن ْم ِمل َء عيني يا ح
المشتهى َب ُ
وهوى ّ
شيد ُ
غداد
الر ِ

ً
(إلى من اعتقد طويال َّأن الفرح ليس مهنته)
ّ
ّ
ستمرين في هذا الطريق لما سلكته .كنا تقابلنا
لو كنت أعلم أنك
ّ
ّ
الرصيف ستين ّ
على ذاك ّ
نلتق
مرة ،وها نحن اآلن نطؤه كما لو كنا لم
ِ
ّ
من قبل ،كما لو أن عينيك لم تظهر معي من قبل في قاموس المفردات،
َ
ً
ً
مساء) ،ومضينا بعد أن َّ
مس
تقولي(:عمت
مساء) ...لم
عمت
لم أقلِ (:
ً
َّ
َّ
معطفك أصابعي ،وكأن شمسًا لم تغب ،وكأن بلبال لم يمت بين
ذيل
ِ
ّ
ُ
َّ
يدي مختنقًا .عندما تجاوزت وجهك خف إحساسي بجسدي ،وخ ّيل
ُ
َّ َّ ّ
َّ َّ
ّ
روح في سحابة ،خيل إلي أن كل الناس
إلي أنني أطفو
كريشة أو ٍ
ّ
يلتفتون إليك ،وأنني وحدي أقاسي؛ إذ أمنع عنقي من االلتفات .لم
ّ
تزل القناديل المعلقة على أعمدة اإلنارة (صفراء) كعهدك بها ،غير َّأن
ضوءها الخافت لم يحن على قلبي كعادته ،بل وخزه بالخناجر وباإلبر،
هدوء؛ وكتم صوتي في ألمّ ،أما لوني ّ
تغير وصار ال لون
دخل حلقي في
ٍ
ُ
صرت ...إذا ما جاءه الليل فقد زرقته العزيزة ،بعدما نامت
له ،كالبحر
في األعلى السماء ،وسحبت من عينيه عينيها .تابعت سيري بعكس
َ
ُ
ّ
ّ
مصفرًا ،استلقيت
دخلت منزلي
الريح ،فاختطفت معها شعر روحي،
ً
على ّ
السرير منتعال حذائي ،ضغطت الوسادة فوق وجهي كيال أرى
َ
َّ
ماء صغير ٍة.
وجهك ،فإذا ما أبعدتها رأيت كيف حل البلل فيها نقاط ٍ
ِ
ّ
ّ
انتفضت بعد دقيقتين ،قمت من فوري إلى السقيفة المهملة ،فتشت
ّ
فيها عن دفتري القديم ،لم أكتب اسمك يومًا في دفتر مذكراتي على
َّ
ّ
عنكّ ...ربما كان هذا ما منحني الجرأة على
الرغم من أن كل ما فيه كان ِ
ّ
ُ
كتبت في ّ
الدفتر َ
وخيبة ،ولكني
حزن
ملء
االحتفاظ به.
ٍ
ٍ
صفحة عن ٍ
ُ
ّ
كلمة من مدوناتي العتيقة ،لم أدرك كيف
جبنت ،فلم أستطع قراءة
ٍ
َّ
ّ
ً
َّ
بطريقة سخرت حواسي كلها طوال
بك
ٍ
مر الوقت ،بدا خيالي مشغوال ِ
ساعات ثالث .طرق أحدهم الباب وهرب ،هذا ما اكتشفته عندما حملتُ
ٍ
ٍ
ُ
لورقة
أعدت إغالق الباب في حير ٍة إلى أن انتبهت
جسدي ألفتح له،
ٍ
ّ
ّ
َّ
قدمي ،التقطها مسرعًا ،وعاودت التحقق من أن ال أحد في الخارج،
تحت
ّ
فاقد
على
سطرين
قرأت
عجل فارتعشت ،ورجعت إلى السرير نصف ٍ
ٍ
ُ
القراءة في تروٍّ:
ّ
للوعي كيما أعيد
ُ َ
ّ
تصدقني ،كان عليك أن
قلت لك« :أكرهك» ما كان ينبغي أن
(عندما
ُ
َّ ّ
ّ
ّ
ّ
تفهم وحدك أنني أعني « :أحبك حد الشغف» ،وبما أنك استطعت
ّ
كلمة واحدة؛ فقد وهبتني ّ
الدافع للتفريط بك
أن تدير ظهرك بعد
ٍ
ٍ
ّ
طوال ذلك الوقت من دون أن تعلم أني بفقداني ابتسامتك الجميلة
ُ
ّ
ّ
أكون قد أخليت من الفرح ...تمامًا) .توقفت عن القراءة ،تمليت في
ّ
المرآة قبالتي ،دققت في مالمحي القاسية ،وفي عقدة الحاجبين
ّ
التي رافقتني منذ يوم مولدي ...كم تمنيت لحظتئذ لو كنت امتلكت
ً
ً ّ
شوق( :الفرح عندك مثل أنغام الكمان
ابتسامة جميلة حقًا ،تابعت في
ٍ
مكان ما حزينة ،مذ غاب الطفل الجالس في لمعة
عالية ومدهشة وفي
ٍ
ً
ً
ّ ّ
عينك وأنا أبحث ّ
عمن يبيعني فرحًا ...تصور أني بحثت طويال...طويال
ّ
قلب أشتري به ...ينفع؟!)،
جدًا ولم أجدَّ ،أتبيعني أنت؟ ...عندي بعض ٍ
متعبةّ ،ربما ألن
لهب
ال أفهم ماذا حل بي ،ولماذا
ٍ
ارتجفت مثل ذبالة ٍ
ٌ
وسيم ٌ
ٌ
بارع في العزف على الكمان ،ولديه فتاته
ابن جيراني مراهق
التي يهوى مراسلتها!!! ،أفهم َّأن باب بيتهم يقابل باب بيتي ،وأفهم
َّأن من تخونهم قدرتهم على التمييز بين البابينٌ .
كثر ،ومع ذلك فقد
خرقت هذه ّ
ّ
الصبيانية شيئًا َّ
في ،سحقًا لها ...إذ لماذا أخطأت
الرسالة
ّ
ُ
أكملت( :مررت بجانبي فرافقتك عيناي،
وجهتها اآلن بالتحديد!!،
ّ
ُ
َ
تستجديان منك جاهدتين رفق نظر ٍة ،كنت األقسى وكنت األهش،
أنت...
أبكيتني ...ليتك تدري كم أبكيتني)،
صرخ قلبي« :تكادّ تكون ِ
ّ
ّ
أنت» َّ
ثم سكت ،كان الشبه بين تحطمي وبين ما خطته المراهقة
والله ِ
خفي ـ دفعني إلى ّ
ٌ
ّ
عد الكالم المكتوب منك
شيء ما ـ نصف
عظيمًا،
أنت ومتابعة القراءة على هذا األساس( :البأس عليك ،أال تشفق عليَّ
ِ
ٌ
نعمة ،ولكن ُّ
أود إعالمك ّأنني ّ
قررت أخيرًا اإلفالت
فالبكاء ،يا عزيزي
ّ
منه ،سأشتري منك فرحي رغمًا عنك ...وبالمتبقي بعدك من قلبي ،إذن
ّ ً
متخيال أنك كاتبة
كفاك إشفاقًا وانتظرني .)...طويت الورقة منتشيًا،
ّ
ّ
الرسالة ،مع علمي أنك لن تكوني يومًا بجرأتها ولن أكون ،فقد بلغت
وإياك من العمر مبلغ ُ
الجبن والقبول ،غير ّأن شيئًا داخلي قد عاد ّ
ّ
حيًا...
ّ
ّ
لينتظرك .حملت الرسالة ومضيت نحو الباب ،فتحته
حيًا بما يكفي
ِ
ّ
ّ
كالسائر في نومه ،وفي نيتي إعادتها إلى صاحبها بتركها له كما
ً
ً
ُ ّ
ّ
كنت واقفة
خطط لها» تحت بابه» ،وفجأة
تسمرت مكاني كمن صحاِ ،
َّ
َّ
عيني ،فابتسمت،
و»رجولة» ،دق قلبي في
وطفولة
بشجاعة
أمامي
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
ُ
أسألك ( :منذ متى
أحسست بابتسامتي نارًا ،ونسيت من حمقي أن
ِ
تقفين هنا؟).
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قصص قصيرة جدًا

تداعيات الغياب الحزين
حممد خالد اخل�ضر

ن�صر اليو�سف
1
على المفترق
لمعت من عينيه قهقهات نساء وندى شفاه عذبة وغابات
وورود.
 ألم تمت؟ أنا! ال ,ال أستطيع .توقعت..غادرت ورأسي مطرق كصخرة :أينا الميت ،أنا أم ذاك الذي
في مرآتي؟!!

2
حادثة انتحار
«ال تنزلق عيناك فوق صدر امرأة ،وال ترتفع يداك إلى شعرها»
 فهمت عليك .أجل. ها قد منحتك تسعًا وتسعين جوهرة في عقلك .تسعًاوتسعين وصية ،بها فقط تصير إنسانًا
صرفًا.
 وبغيرها ال أستحق لقب..؟ -أنتظر قرارك النهائي ألتوجك بالموعظة المئة ...قرارك

15

األخير بني.
 -لقد قررت إذًا أن أنهي حياتي.

3
الخطوة الخطرة
الفصل األول
طبع على جبينها الفضي خاتمه األبوي الذهبي:
ُ
 حذار من تلك الخطوة الخطرة التي ت ْس ِقط الفتاة في شراكالحب الخادعة.
 قرأت عنها كما أمرتني ،وحفظت تفاصيلها كما اسم أمي.الفصل الثاني
على رم��ال الشاطئ المخضلة بكلمات الحب نظر الفتى
الخجول إلى عينيها المخضلتين بندى الرمال ،وقال:
 لم تستفيدي من تعاليم الخطوة الخطرة ،فها نحن فيكهف سلة الحب المزهرة.
 استفدت كثيرًا ..لقد طبقت ما فيها ألوقعك في سلةشيطاني.

هذا الصباح ..
جمال وجهك و السنى
يستقبلون قصيدتي ..
حتى أنا ..
بعد التالقي و اشتعال الروح ..
فيما بيننا
طلعت على كفيك زهرة أقحوان
و اخضوضرت أشواقنا
ساءلتني
طال الغياب ..
و كنت أنظر حولنا
في لهفة كي نلتقي
أو نستفيق على المنى

4
العالم الشرير
من مكتبه على األرض ،راقب الجرذ على سطح القمر ،وسجل
مالحظاته اليومية:
 عطس الجرذ مرتين ،وشرب ثالثًا ،وبال مرة واحدة.ثم حسب تأثير ضغط الفضاء ،وطبق ذلك على مسارات
الصواريخ.
 لم تذهب تلك المليارات سدى ..لم يعد يصعب عليناشيء ،وال تخفى علينا خافية.
 ..ألو..أخبره أخوه بموت والدته بمرض خفي على الطب عالجه،
وبصق بوجهه ،ثم أغلق الخط.

5
تمثال الموت

ً
في ساحة موحشة صنع فنان تمثاال للموت بأسنان دموية.
قال الفيلسوف:
 يا للعار !! تشعلون الشموع تكريمًا لتمثال الموت الكريه !!!أجابت امرأة انتهت توًا من نفخ نار بخورها:
 ألنه رمز العدالة والمساواة الوحيد في هذا العالم..انحنى الفيلسوف ،وقبل يد التمثال لتستمر عدالة ما في
التنفس.

6
إصدار حديث جدا
( مسرحية الرصاصة ) آخ��ر إص���دارات إح��دى المجالت
العالمية ..لذلك قادته خطواته إلى الكشك وسط المدينة.
استقبله الحطام الذي كان كشكًا ،والمسرحية التي صارت
رمادًا.
رأى رصاصة كبيرة عالقة في الحائط المالصق .أخرجها وعاد
برصاصته.
تمعن فيها كثيرًا ،وقلبها مرات وم��رات ،لكن لم يستطع
فهمها أبدًا...

ساءلتني  ..يا حلوتي  ..ماذا هنا ؟
كل الذي يجري  ..يهدد لهفتي
و يهد أمن سياجنا
هو خدعة طلعت إلينا من عيون الجان حول بالدنا
حتى التقينا
كيف كان لقاؤنا
و األرض باكية تؤجل عرسها
و الدرب مذبوح العواطف ال يالقي مسكنا
و أنا أحبك كيف ينقطع اللقاء و موطني
في جانحيك و في جراحي تألفين الموطنا
طال انتظاري ..
و اللصوص على مفارق بيتنا
يتهامسون  ..يهلوسون و يشعلون النار في الغابات
في عش الحمائم في البالد
و في شغاف المنحنى
متورطون و كنت أحسب أنهم قومي ..
و عند بداية األلم األخير تقاسموني ..
كان آخر حلمهم كوجوههم متلونا
شيء يحاول أن يفرق بيننا
و أنا يتابعني الحصار ..
و كم حصار كاد يقتلني  ,فأفتله ..
كأنك قوة أخرى ..
تعيد إلى دمي  ..وطنا” جميال” آمنا .
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في مكان ٍ آخر..
ع�صام خوري
بين حافة الصحو ولذة النعاس تصبح الدهشة سيدة المكان والزمان ،وال
يعود المكان هو وال الزمان.
هي الومضة الزمنية التي ال نستطيع أن نحدد مصدرها أو طبيعة مسارها.
تتنقل بنا من دون أن نقوى على التدخل في طبيعتها أو اتجاهها.
ّ
تحيدنا وتفصلنا تمامًا عن قوانا العقلية والجسدية.
بساط أبيض رخو الملمس نسير عليه كالفراشات التي ال أثر لوزنها في
مجرى األحداث ،نستلقي فوقه ،نتأمل في الال متناهي ،ومن دون أن ندري
أو نخطط ،تجمعنا مع حبيب أو صديق تداعى بين األيام ،ولم نعد نجده في
دائرة الحواس.
إنه شعور في منتهى الجمال ال يستطيع أحد أن يحدد صفاته ،كأنه الخيال
المشفوع بالغموض الزهري ،تتالعب بنا نسائمه مالطفة ،نتحرك معها في
انسياب يشبه ريشة ال يمكنها الهبوط على أي مرجع صلب ،ألننا افتقدنا
الوزن تمامًا.
هي اللحظة التي ليس لك أي تدخل في وقعها.
أنت المدعو وأنا الداعي.
ألن طبيعة األمور تستدعي أن يكون صاحب الدعوة من الذين يقفون على
أرض ثابتة.
وليس للحظة أن تتحكم بمشاعر الذين ذهبوا إلى عالم مجهول التكوين
والقوانين.
ربما لكم لحظتكم؟؟ وربما تستحضروننا إليكم!؟
ال أعلم! ألن انقطاع التعارف بين مكنونات عالمنا ومجهولية دنياكم هو
السيد الذي ال نفلح بالتأقلم معه!!!!!
نحن نلتقي قي هذه األجواء السحرية بعد سنوات من رحيلك..
دعنا نجمع قوانا النفسية والمعنوية إلنجاح اللقاء.
إذا فشلنا ،فاعذرني وأعذرك وننسحب بهدوء تام.
دعنا نحاول..
ُ
بتفاعل مبهم وغير إرادي استحضرت معي تلك البحيرة الجميلة الراكنة
فوق جبال بالدنا الشمالية التي ما ُ
زلت أسير على ضفافها.
هناك الكثير من األماكن والشوارع والبلدات والمدن ،التي مررنا بها كلما
َ
أتيت إلينا لتبحث عن التاريخ والجغرافيا.
ُ
لكن تلك البحيرة بالذات كونت الجغرافيا في لقائنا ،ربما ألني ما زلت أدمن
ً
الدوران حولها ،أمارس الرياضة علها تطيل من عمري قليال؛ أو كي أنال صحوة
قصيرة من اغترابي الطوعي!.
ربما !!!!!!!!
مع أجوائها كنا نتخاطب دون إزعاج.
بعد هذا اللقاء سوف نعود أنا وهي ،هي تسترخي في مكانها ،وأنا من
حولها وحدي ،ال يرافقني سوى الرصيف والماء واألشجار الواقفة والسماء
وبعض الناس الذين لست ملزمًا بقربهم ،هم مثلي يميلون للعزلة التي
أريدها ،كأنهم ليسوا موجودين ،وكأني لست موجودًا.
مع هذا الال وجود تختلط األحاسيس ،يسود االرتباك والذهول.
تفقد األحرف تفاعلها مع الكلمات ،وأفقد أنا مقدرتي على بلورة المشهد
لهذه األقانيم الثالثة .تكونت حالة خيالية ،رفضت الكلمات استيعاب
الحروف ورفض عقلي الكلمات ،حالة التكوين لم تحدث؛ لذلك سوف أتجاوز
أبعاد الذهول والحزن وأنتقل إلى المقدرة على وضع اإليقاعات المتفاعلة مع
ابتعادك عنا.
كل هذا المشهد العبثي ّ
يكون عدم استطاعتي على الخروج من غيابك!!!
نحن التقينا واللقاء سجال.
ُ
قلت :ال تترك األمور أن تكون مفهومة ضمنًا.
لقاء يشبه الحقيقي
دعنا نتجاوز أنسجة الخيال المتشابكة ونقف عند ٍ
ّ
لنعلن عن غبطتنا وسعادتنا وفرحنا العميق بعد زيارة كل منا لآلخر.
إنها لحظات علينا أن نستثمرها جيدًا لنوضح الرؤية.
ما كان من الممكن أن يظهر أحدنا لألخر كالنور المنبعث من هذا البياض
ألسباب تقوى على رحيلك.
السحري إال
ٍ
ّ
في تلك اللحظة يصبح االبتعاد الزمني هشًا ،ليس ذا قيمة.

عليك أن تتحدث بنبرات صوتك ّ
وحدة التحديد في معانيك.
ّ
ُ
َ
سماء غير سمائنا ..سمائكم.
قلت :لو ترك لي القرار لما اخترت أن أحلق في
ٍ
ُ
قلت :لكنك حالة متوحدة مع األشياء واألماكن ،ال تنفصالن ،ال تتباعدان،
وتتعمدان إدخالنا إلى حضور مستمر من التواجد المتجدد يوميًا ،الذي ال
يترك فراغًا بينك وبين هذه الدنيا التي نحن ٌ
جزء منها.
َ
قلت :متأسف ..ولكن أين أنت؟
ُ
قلت :لم أحاول االتصال ! ..لم أقل كلمة ،كان االزدحام كبيرًا.
كان حبهم جارفًا.
من لم يكن قريبًا منك أثناء وجودك أراد أن يكون كذلك بعد رحيلك.
ومن كان يأخذ علينا عدم دعوته عند زياراتك ،كتب عن لقاءاته الكثيرة
والحميمة بك ،تفاخروا باالتصاالت األخيرة! والجلسات الخاصة ،تغنوا بزمالتك
ومرافقتهم دربك!!.
ال أنكر أنانيتي في حبك ،لكني لم أستطع أن أكون واحدًا بين هذه الجموع.
على أية حال ليس هذا هو الحدث المهم!!
َ
المشكلة أني لم أعد أجدك ال في األماكن الصغيرة وال في العواصم.
كان لوجودك حضور ،ولغيابك شوق للجدل معك!! لغضبك ،لهدوئك،
لجموحك ،لعنفوانك ،ألناقتك ،لتوافق األلوان في مالبسك ،لمشية الغزال
فيك،
إلى قانونية الظواهر لديك! الوقت ..الطعام ..النوم ..السفر ..اختيار
األصدقاء .لم تترك مساحات واسعة للصدفة ،وإن أتت ..تنظمها.
َ
تحكمت في المعقول والال معقول.
لذلك
َ
َّ
قلت :لكن طقوس الوجود فرضت حاالت غير منصفة! هل كان من العدل أن
يفرض ّ
علي هذا االختيار بين الحياة مع احتمال الموت أو الموت مع احتمال
الحياة؟؟؟ بين المعرفة ،كيف ومتى وأين أموت وبين حياة مطاردة بحتمية
الموت المتحرر من ّ
أي إنذار؟
ّ
ً
ُ
ّ
كتفي!.
دخلت الغرفة الباردة ،حامال كل الدنيا فوق
لذلك
إما أن أخرج بها وإما أن تخرج هي بدوني.
كل االحتماالت مفتوحة.
ُ َ ّ
َ
ّ
إما أن أخرج واضعًا نظارتي فوق عيني ،أو أن تسلم إلى من رافقني هذه
الرحلة.
ُ
تجولت مع هذا الهم كأني أسطورة لم يخط لها المستقبل من غير دمعة ال
في حرارة اللقاء وال عند برودة الوداع.
َ
ُ
أصبحت محبًا أكثر للناس واألشياء وأكثر هدوءًا في ارتباكك،
قلت :لكنك
تحسن االستماع وترد باحترام شديد يفرض اإلقناع ،وزدت من زيارة األصدقاء.
َ
قلت :ألن اختيار الدخول إلى غرفة باردة هو اإلدراك الكامل بأن الخروج منها
أمنية دقيقة المالمح ،حبل النجاة فيها رفيع ال يقوى على تشبث عصفور
الدوري ،واللقاء خارجها هو انتظار االنفجار القادم ،حتمية أفضل ما فيها أنه
ليس معروفًا بالضبط متى!.
كيف يمكن لهذه الجدلية أن تتساوى؟ يشاركني وزرها طعامي ،سريري،
جلساتي ،مشاهدة كل البرامج واألفالم التلفزيونية ،أسفاري ،مقعدي في
الطائرة حتى لو كنت المسافر الوحيد ،لها حضورها الدائم صباحًا ،ظهرًا
ً
ومساء.
صارخة الوضوح مثل سقوط الدم على الثلج األبيض.
َ
ُ
استطعت وحدك؟
قلت :كيف
َ
قلت :مقدرتنا على االحتمال والتحمل غير محدودة على ما يبدو.
ُ
قلت :إذن دعنا نلخص هذا اللقاء ألني أشعر بانتهاء اللحظة.
الحياة حلم ّ
يجمل الطريق نحو الموت.
َ
أجبت بمالمحك الواضحة :نعم !
ُ
قلت :إذن ..إلى اللقاء في صحوة أخرى نفرش بياضها على النعاس أو في
نعاس آخر ،يفرض اللذة السحرية فوق الصحو.
وأنت تقارب االختفاء َ
قلت :بعد العملية الجراحية أبلغني الطبيب مبتهجًا
وابتسامة أسنانه البيضاء تضيء وجهه بأن العملية نجحت تمامًا ،لكنه لم
يلتفت َّ
مكان آخر.
إلي ولم يضف شيئًا ألنه كان يوقع تقرير وفاتي في
ٍ

مغامرات رجل
قبل الموت
حممد امل�ضحي
أحضروا لي التابوت
مصنوعًا من الماس
والياقوت
وحريرًا من دودة التوت
أحضروا لي التابوت
فقد أخبرتهم
بأني بهذا السبت سأموت
لكني وحيد
وليس ّ
لدي وصية لهم
فهذه أخر قصيدة
سأكتبها
وعيناي مغمضتان
فإذا فتحتم قبري
قبل موتي
ستجدون قلبي الغنوص
مستعرًا
يقبل يد اإلله لينال الرضا
ستجدونه تائهًا
مثل نهر وسط البحار
ال يجيد السباحة
وستجدون رائحة فيه
من الثمل
أشبه برائحة رجل
تآكلت عظامه بأنياب الريح
رجل يجوب الزعانف
بغضاضة
ٍ
ويساند الجدران
يرتل بقايا أغنية
ملئت بالخنا
رجل يخطو بين التالل
والسماء
والريح قد كسرت
عنق الغاب
رجل
لم يكن مستترا سوى بمؤصل
ضاع في ((األندرينا))
رجل يرتل بقايا أغنية
وحكاية
بها االعالق
لو بدأت في الموهن
لما انتهت للموهن
رجل يخاف اللظى
وهو المحتد النجاد
لم يجر خلف الهوى
وال خلف لجين وعقيان وماس
وال خلف ما يقوله الناس
ألن الموت غراب أسود
يقف على نافذتي
ويحلق بأرجاء غرفتي
يغني بقايا أغنيتي
ويقرأ قصائدي المغسولة
بماء األزل
فهذه أخر قصيدة سأكتبها
وعيناي مغمضتان
عن خطايا الدنى .
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قصيدتان

غييوم �أبولينري ( 1880ـ )1918
ترجمة :لطفية ديب

ولد في روما في  26آب  1880من أم بولونية وأب ضابط إيطالي.
تلقى علومه في «موناكو» .اشترك مع بعض رفاقه في تحرير جريدة
«المنتقم» .ارتبط برسامين شبان ،ثم بـ «بيكاسو» الذي عرفه بالشاعر
«ماكس جاكوب» .اشترك في تيارات األدب المجدد كافة ،وعمل مع
«بيكاسو» في التحضير للجمال التكعيبي .أحب فتاة إنكليزية وطلب
يدها من أهلها الذين خذلوه ،فكان لهذا الفشل أثر على مشاعره ،وقد
تبدى ذلك في «أنشودة الالمحبوب» الشهيرة ،وفي «جسر ميرابو»؛
حيث يقرن كر الزمن إلى هروب الماء ...و«جسر ميرابو» إلى «جسر يديه»
و«يدي المحبوب».

أنشودة الالمحبوب
أيها المركب الجميل،
يا ذاكرتي،
كاف
هل أبحرنا بقدر ٍ
في مياه عكرة ال تشرب؟
كاف
هل شردنا بقدر ٍ
من الفجر الجميل حتى المساء الحزين؟
وداعًا أيها الحب الزائف المربك
الذي بادلته المرأة التي تبتعد،
تلك التي فقدت في ألمانيا
والتي لن أراها مرة أخرى أبدًا.

جسر «ميرابو»
تحت جسر «ميرابو» ينساب «نهر السين»
وحبنا
لماذا تعاودني الذكرى
كان الفرح يعقب األلم دومًا
فليأت الليل ولتحن الساعه
األيام تمضي وأنا أبقى
يدًا بيد لنبق متقابلين
بينما تحت
جسر أيدينا تمر
أمواج نظراتنا الخالدة السئمه
فليأت الليل ولتحن الساعه
األيام تمضي وأنا أبقى
يمضي الحب كهذا الماء الجاري
يمضي الحب
يا لهذه الحياة كم هي بطيئه
ويا لهذا األمل كم هو أليم
فليأت الليل ولتحن الساعه
األيام تمضي وأنا أبقى
وتمر األيام وتمر األسابيع
فال الزمن الماضي
يعود وال حبنا
تحت جسر «ميرابو» ينساب «نهر السين»
فليأت الليل ولتحن الساعة
األيام تمضي وأنا أبقى
***
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ُ
سيف(آخيل)
�أحمد عبد الرحمن جنيدو
ُ
(آخيل ُ
)يرقد،
ُ
والحصان ّ
في(طروادة)المحروقة،
اللوحات
يشو ُه
ِ
ِ
َ
ُ
ّ
ْ
ُّ
رؤوسهم،
الحب المقد ُس يترك األطفال دون
ٌ
فتعودُ
تسمى الصبرَ،
مجزرة ّ
ُ
ضمير.
الحقيقة يا
موت
ِ
في ِ
ْ ُ
ُ
الجياع،
رئة
يتعربش المخنوق في ِ
ِ
ُ
َ
الرتابة،
جسد
اآلثام من
ويبصق
ِ
ِ
ُ
ُ
اإلحساس،
يصفر
ٌ
ُ
يغير.
يبقى في المدى شيخ
ُ
شعرها يفنى السؤال،
لمسة في
من
ِ
ِ
ُّ
بارقة بال وطن تنيرُ.
وكل ُ ٍ ُ ٍ
(آخيل)يسقط،
ُ
والرياح تسيطرُ،
ُ
ُ
النيران تنهش َ
لحم ُه،
َ
ُ
قبلة من َ
السعير.
زينب اكتمل
في ٍ
ّ
ُ
الذنوب،
شجر
عن
الممسوس
يترف ُع
ِ
ِ
ُ
رداء،
وسوءة
األوراق تهوي في ٍ
ِ
ْ
بالقزامة يا جراحًا،
تشعريني
ِ
ََ
ُ
ُ
ُ
شخير.
الملعون في كلبي
صوتنا
ٌ
لمذبحة الصغار بال ْ
صور.
عنوان
األرض
في
ِ
ِ
ِ
قالوا:القدرْ.
َ
ْ
ُ
ُ
ثم ّأم ٍة،
سننام ُ ننتظر التفاهة من تلع ِ
ْ
منتظر.
ستعيد موتًا
َ
ْ
الشجر.
مات
َ
ْ
البشر.
مات
َ
ْ
الحجر.
مات
ْ
قالوا:قدر.
ُ
يلعب ُه البطرْ.
والموت ُ
ُ
(آخيل َ
ْ
المختصر.
)كان
سكرات ِه،
يصحو على
ِ
يحبو صغيرُ.
َّ ُ
ُ
بطش الرحى،
المولود من
يتمزق
ِ
ُ
ُ
ُ
بالنكران يغدق،
الممزوج
وطحين ُه
ِ
ْ ُ
ُ
ْ
الندم.
قرف
َيشرع التلميح من ِ
َ
ُ
الجميع على هواني،
صمت
ُ
من خصال ْ
شيطان ْ
األلم.
الرد ِح
ِ
َ
سقط ِ ُ
اللحاء،
القناع من
ِ
ُ
ْ
العدم.
المطارد في
أنا
ُ
ُ
المهانة ال يبول،
غرف
ِ
(آخيل)في ِ
ُ
ُ
المصنوع من لحمي َه َج ْم.
ودرع ُه
ْ
قالوا:غنم.
ُ
ْ
:النغم.
قلت
وهنا يصيح الوقتُ:
مسرحي ُتنا ُ
ّ
تدور.
يكفي
ٌ
قسمات ِه ألف،
يغفو على
ِ
ُ
السوداء،
وياء السهو ِة
ِ
َ
ُ
ٌ
قبح يسرد األحداث،
ُ
ُ
)األخير.
(آخيل
ٌ
روما حريق،
ٌ
ُ
والهراء مدينة،
ُ
ُ
ودمارها عنوانها،
ٌ
ُ
ودمشق عارية،
َّ
ْ
فكم من ذل ٍة،
ُ
ُ
هذيانها نسيانها،
ٌ
وج����ع م��ري��رُ.
ال��ت��ش��ري��ح ي��ب��ق��ى خ���ال���دًا
ح���اض���ر
ف���ي
ُ ِ
ِ
ُ
)يدخل َ
الرعاع،
بأحصنة
الثاني
ها
باب
(آخيل
ِ

ُ
ويربط اآلتي من الغادي،
يسافر َ
ُ
وحد ُه،
ُ
يطير.
دوائر ِه
وعلى
ِ
ْ
ُ
ُ
ْ
الظهور،
عذرًا يطوح المجد في قص ِم
ِ
ُ
َ
السكوت،
هناك عاشرة
ِ
ْ
ُ
ْ
الذمم.
وموتها رك ُب
ُ
قلنا:ومازلنا نقول على المدى عجبًا،
ْ
فهل َخر َس ْ
القلم.
ِ
ْ
ُ
نام ُ
هل َ
خرافتنا،
الحزين على
آذار
ِ
َ
ُ
)الكسيح ُ
ُ
ذاكرة ْ
األمم.
يبيع
و(آخيل
َ
ِّ
الظل ّ
ٌ
هارب،
الملوى
مازال في
ُ
يشير.
وإلى مناجاتي
ُ
َ
الحصار.
الجميع من
هرب
ِ
ُ
وأنا أميل على انتظاري.
ُ
ُ
القبيح مالمحي َّ
ّ
سر انكساري.
الموت
ويشم ُع
ُ
ُ
ُ
ُ
)الغريب،
وهنا أخاف،يبيض(آخيل
ُ
ُ
ُ
يركب رقبتي،
المجنون
حصان ُه
ُ
يسير.
وعلى معاناتي
َ
رفع َ
اليد اليمنى،
وسار إلى الورى المعلوم َ
َ
دراية،
دون
ٍ
ِ
َ
ْ ُ
َ
َ
قطع الخيانة في الثمانين الفرزدق،
َ
ُ
جرير.
خوف
صاح في
ٍ
نام الفراتُ،
َ
ٌْ
َ
ُ
النوم نيل،
وقبله في
ِ
َب ْع َد ُه في ْ
عاص،
خ
الشر
ٍ
ِ
يا بالدي،يا بالدي،يا بالدي،
من أتى؟!
وطني األسيرُ.
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لماذا أحزن
نظمية �أكراد
من يسعها من بين الجميالت أن ترفضه ،عز وجاه ومال وحسب،
وإن كان يفتقر إلى الوسامة والدماثة ،فتقاطيعه متنافرة متخاصمة،
لن يكون يومًا ،وإن طال الزمن ،بينهما انسجام .مد يده إلى أجمل
الجميالت ،كانت فقيرة ،انفتحت لها ليلة القدر على اتساعها،
انتقلت مرة واحدة من بيت كالجحر إلى قصر منيف مفروش بأفخر
األثاث ،تمد على موائده أطايب الطعام ،وتنام على سرير فرشه من
ريش النعام والحرير .ولدت له صبيًا كالشعلة وبعده فتاة كالبدر ،مما
أسعد زوجها وأهله ،واستبشروا باندحار القبح الذي الزم خلفتهم،
غمروها بالهدايا والمجوهرات ،ولكن البنت الثالثة كانت كجدتها
قاتمة اللون ،بعيون خرزية وفم مشقوق من األذن إلى األذن األخرى،
يتربع فوقه أنف عظيم كجبل صخري راسخ ،وجبين ضيق فوقه
كتلة من الشعر الفاحم المجعد .نظرت لها أمها برعب ،وهمست
بحزن في أذنها الكبيرة المتدلية :بنت ..وبهذه البشاعة يا ربي؟!،
ثم ما لبثت أن تقبلتها وحنت عليها وأرضعتها وربتها ،فما ذنبها
هي! ومنذ وعت هذه الطفلة ،لم تسمع كلمة إطراء أو مجاملة مثلما
ُ
تسمع أختها الفاتنة ..أينما اتجهت تدار نحوها الرؤوس المعجبة
وتتغني األلسن بمفاتنها وجمالها ورقتها ،أما هي لم تنظر في مرآة
قط ،كانت تسر وتفرح لإلطراء ولنظرات اإلعجاب التي تالحق أختها
كأنها لها ،وقد عوضت عن قباحتها بأن بذلت جهدها وضاعفته في
دراستها ،تعلمت الحياكة والخياطة والعزف والطبخ ،حتى تفوقت
ً
وبرعت .كبرت سنًا ولكن بقي جسدها نحيال وقدها هزيال ً أقرب إلى
جسم صبي نحيل أعجف ،وازداد شعرها كثافة وخشونة .لم يكن
لها سوى رفيقة واحدة فقيرة ،كانت تغدق عليها الهدايا والكتب
والثياب والنقود ،وعندما فرقتهما دروب الحياة ،بقيت وحيدة حتى
التحقت بالجامعة ،لم تنسها ،وكانت تخصها بالهدايا بعد زواجها.
عندما تخرجت مهندسة ،كانت مخلوقة بسيطة قانعة تعلمت من
الحياة الكثير ..التحقت بفريق العمل في مصنع والدها تعمل بجد
ً
وتفان ،وكانت أختها الجميلة مها قد زادت أنوثة وجماال عندما
نضجت ،ولكنها لم يكن لها من العلم نصيب كنصيبها الوافر من
الجمال ..لماذا وهي التي يطلب ودها زين الشباب وأكثرهم علمًا
وذوقًا ووسامة؟! كانت ترفض بكبرياء وعجرفة ،حيث تجد لكل واحد
منهم سببًا وجيهًا للرفض على مقاس قامته .حاولت نهى نصحها
بأنهم أسياد أمجاد ال عيب فيهم فكان جوابها واحدًا فجًا« :إذا كان
يعجبك تزوجيه أنت ..أنا جميلة والمستقبل يفتح ذراعيه لي ولو
شخت ،»..األمر الذي كان يحرجها ويسقط في يدها فتصمت.
في صبيحة يوم عطلة كانت في غرفتها تفكر في أيامها القادمة
التي تغلفها طبقة كثيفة من الدخان والهباب وفي مستقبلها
الرمادي ،رن جرس هاتفها ،كان الرقم غريبًا عليها ..عبر األسالك
سمعت صوت رفيقتها الوحيدة أمينة تطلب منها موعدًا لزيارتها
فهي مشتاقة لها وألخبارها .رحبت بها بحرارة ،وتلقتها مساء
باألحضان بلهفة ،أحسنت استقبالها وأكرمتها ،وعندما اختلت بها
أخبرتها ،أنها جاءتها خاطبة ودها ألخيها األكبر ،إذا تكرمت وحاز
على قبولها ..ستكون سعيدة بانضمامها إلى أسرتهم المتواضعة
ً
الفقيرة .كأن ثقال عظيمًا اصطدم برأس نهى ،وتلبدت أذناها ،سألت
َ
أمينة غير مصدقة :ماذا تطلبين!!.؟ انكمشت رفيقتها وهبطت
عزيمتها وأحست أنها بطلبها هذا قد تجاوزت جميع الخطوط الحمر
بقفزة واحدة شاسعة.
جمدت في مكانها ومعها ضيفتها التي انكمشت واتسعت
عليها ثيابها كثيرًا ،وعندما صحت من صدمة طلب لم تتوقعه
في حياتها ،ولم يخطر لها على بال ،ابتسمت ألمينة وهمست لها
بلطف وامتنان :أنا جد سعيدة بطلبك ،ولكن..ولكن سأستشير
والدي وأخي وأختي فهي أكبر مني ،وسأخبرك بعد أيام إن أمكن..
تنفست أمينة بعمق شاكرة لها إنقاذها مما وقعت فيه من حرج،
وأعطتها الوقت الكافي ،وودعتها بكل الود واالعتذار.
استراحت فترة جمعت بها قواها ،ورتبت أفكارها ،وتغلبت على
خجلها ،ولملمت فرحتها التي طيرت عقلها من برجه المحكم
ُ
اإلغالق ..طرحت طلب رفيقتها على والدتها التي زغردت الفرحة
في عينيها ،وانتشرت على مساحة وجهها الجميل ،وزفت البشرى

لوالدها الذى استرخى واستراح ،وأغمض عينيه كأن كيس ملح
رطب أزيح عن كاهله ..األسرة كلها جنت للخبر ،وكانوا بين مستغرب
مكذب ومصدق ،وسمعت همسهم« :ال بد أنه طامع بثروتها وعلمها
وحسبها» ،وكانت أمها تروقهم وهي تردد ،شيء طبيعي ،شيء
طبيعي ،من حقه ،فهي كما تعلمون ..
ُ َّ
ً
أيام وزفت إليه ،في بيتها وعلى فرشها ،كان شابًا فقيرًا خجوال
قليل الكالم متوسط العلم مقبول الشكل بعد التطبع والتعود.
استقبلته بكل الرضا وتفننت بإدخال السعادة إلى نفسه ،وأحاطته
بالرعاية واالهتمام والحنان ،يطلب فيجاب ،وكسته باللباس الفاخر،
ولقنته كالم المجامالت ،وعلمته طريقة لتناول الطعام ،حتى بدا
شخصًا آخر ،ولمعت صورته أمام أهلها ،وأشادت بحسن أخالقه
ومعاملته اللطيفة ومحبته التي لم تلمس منها بعد ما يريح،
واهتمت بوالديه وأخوته وغمرتهم بالهدايا والعطايا واللطف ،وقد
ألفوها جميعًا وارتاحوا لها.
قبل مضي السنة ولدت له ،بعد والدة عسيرة شاقة ،ولدًا بجمال
أخواله ،مما زادها سعادة وثقة بنفسها .تركتها أمها لبعض الوقت
ُ
برعاية أختها مها لتستقبل ضيوفًا في بيتها ،الزمتها أختها مها..
استيقظت من نومها متعبة ال تعرف ما الوقت ،كانت مرهقة وكان
حلقها جافًا ،تريد أن تشرب ،نادت ..كان صوتها واهنًا ضعيفًا لم
ُيسمع ،وابنها ينام في سريره  ..بقيت فترة تنتظر ،كأن البيت خال
إال منها ،لم تسمع صوتًا أو حركة ،كررت النداء .بعد جهد ومحاوالت
استطاعت أن تتحامل على نفسها ،وبمساعدة األبواب والجدران
وصلت إلى الصالة ،لم يكن هناك أحد ،ثم تناهى إليها همهمات
مبهمة وتنهدات مكتومة ،دخلت الغرفة التي كانت مجللة
بالستائر ،تمايلت بها الصالة كسفينة صغيرة عائمة على شاطئ
مائج بجنون تغالب األم��واج ،ثم اهتزت كمن مسها تيار صاعق
عالي التوتر ،أحست أنها أصبحت كلها فجوة عميقة ممزقة من
شدة قذف الصاعقة التي وقعت على نفسها الهشة الضعيفة،
ُ
ً
أشالء وحزنًا
تحيط بها مزق ذاتها القديمة المتفحمة ،كلها تحولت
ورمادًا ،دار بها البيت بسرعة ،وكأنها تطفو على سطح مرآة واسعة،
خدر رأسها ،وتخدر إحساسها ،هزت رأسها ونفضته لتطرد الصورة
التي ما زالت تعوم أمامها ككابوس شيطاني ،هذا الذي رأته بعيني
رأسها ،لم يكن خطبًا مروعًا فحسب؛ بل انهيارًا صخريًا لجبل عظيم
انهار فوق روحها وسحقها ..وكأن الخطب من فظاعته وقسوته

انزلق عليها بسهولة من دون احتكاك أو إحساس بألم ،لم تصدق،
الموقف المقرف المخزي ال��ذي رفعها إلى انفعاالت مشتعلة
ً
مفرقعة بصمت وزرع بين جوانحها رعبًا وذال يكفيان لتدمير وإغراق
العالم كله من حولها وإغرائه ..رأت القبح مجسمًا بكل فظاعاته
وقحته ،صمتت مفضلة الموت على الثورة أو الغضب أو السؤال أو
معرفة عما يجري في بيتها ،توقف تنفسها من الرعب العاصف،
إنه عار يندلق في بيتها .نزلت فاقدة الوعي منزلقة على عضاضة
الباب ،هوت وارتطمت باألرض واصطدم رأسها بقوة ،صرخت ألمًا
رغمًا عنها ،وسال الدم من أنفها وفمها ،عندها انفك تشابكهما
وقام من فوقها ،اعتدلت وسوت شعرها ولملمت ثيابها ،وخرجت
أختها تجري وتبعها الزوج الفاضل والخجول صافقًا الباب خلفه
بقوة ،وبقيت هي تنتفض فوق البالط البارد كطائر جريح ..اشتعلت
مرتعشة بالحمى ووجهها ممرغ بدمها ،صحت كانت بالمشفى،
وحولها أطباء وممرضون وممرضات وبعض أهلها ،أغمضت عينيها
تغوص في عمق المشهد المرعب المدمر الذي باغتها كزلزال
على حين غفلة .عالمة أن مها الفاتنة نهجت دروب الحب صغيرة
واتقنت لغته وطوعتها ولوت عنقها شابة نحو الحب المحرم المقزز
دون تمييز ،ولكن مع من !.؟ مع من ال تقبله ماسحًا لحذائها كما
أخبرتها غداة زفافها ،ناشرة ريشها بخيالء أجوف ..مع من أصبح
زوج أختها وأخًا لها .تعرف وت��درك وهي واعية أنها امتهنت
الشر القذر والتعالي المقيت ،وزرعت ألغامها المدمرة تحت أركان
بيتها الوادع ،وها هي قد دمرته فوق رأسها وما زالت النار تلتهمه
وتقوضه وتأتي عليه .ولكن هيهات لن تفوز مها ،فهي أم لطفل
رائع هو حياتها ،حاضرها ومستقبلها .فتحت عينيها وطلبت ابنها،
ضمته بكل عطف وحنان أمومتها ،قويت واحتمت به ،كأنه يختصر
عزم الجبال وقوة الرياح وحرارة الشمس وأمل العمر ..باسمة مشرقة
قوية حملته إلى بيتها ومعها كميات من األدوية والتوصيات،
دخلت سريرها وأغمضت عينيها ،يهاجمها ذاك المشهد الرهيب
بوحشية ..م��ازال يتحرك وينبض على األريكة ويضيق عليها
أنفاسها ،يطعن ويغتال كرامتها .نامت تحت هول المشهد ،وأول
من رأت فوق سرير ابنها عندما بكى وجه أختها الفاتن الشيطاني
يطفو ويحاصر روحها بسهام مسمومة ..كانت هناك منتصبة بكل
صفاقتها ووقاحتها وابتسامة حية رقطاء قاتلة على فمها ،وبنظرة
ملؤها األذى وعينين تقدحان بشر متوقع هائل ،ووجه يشبه وجه
أفعوان ،فحت بنذالة ناصحة بغباء وخساسة« :يا أختي ،إنه إنسان
حقير وضيع من منبت سيء قذر ،احرصي منه فهو ال يحبك؛ بل كان
طامعًا بمالك ليرثك مع ابنه الذي يحمل اسمه دونك ..تخدمين دون
مقابل ليذلك ويبتزك ،وسيتزوج من غيرك بأموالك عندما يشبع
ويغتني» ..يا للهول ،ما ذا تسمع !؟ لم تجب نهى التي شعرت
باالشمئزاز ،بلعت غيظها واحتقارها واستمرارها بإهانتها لها ،ال
بد أنها مغفلة بلهاء خلقت بدون مخ ،هذه الخائنة الملعونة بكل
الشرائع والمقاييس ..أال تستحي؟! ولم يحلم لها من كل الشبان
الوسيمين الذين تقدموا لها غيره.؟!.
زوجها بعد تلك المهانة المخزية خرج ولم يعد ،ولم تعد نهى
إلى بيت والدها ،ولم تتفوه بكلمة عما رأت ..الموت أهون عليها من
كشف المستور ،وأبقت أمامهم على عالقة وهمية مستمرة معه،
على الرغم من أنها لم تر وجهه أبدًا بعد ذاك اليوم ..فقد حولها
ذاك اليوم إلى نمرة تنتظر الفرصة المواتية ،وتحتفظ لنفسها
بحق رد االعتبار كما تريد وممن تريد .لم تحزن أو تهتم؛ بل قويت
ووجدت من األفضل لها أن تظل واقفة على قدميها كشجرة زيتون
باسقة عميقة الخضرة ،ولكن من يرى داخلها يقف على حزنها
وعلى قلبها المحروق الحالك السواد ..لن تدع أحدًا ينفذ إلى أعماقها
ويرى ما ترغب في ستره ..وانغمست بعملها بكل جد واهتمام من
أجل ابنها ،أغلى درة أهدتها لها الحياة المحبة ،بل تحولت الحياة
معه إلى فرح دائم ،بعد أن كانت ذاهبة نحو الحريق والدمار ،ومع
مناغاته وضحكاته تناست وسامحت.
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غفوة بحار

�أحمد علي ال�شمايل
ُ
العشق
رحلت إلى آخر
ولما
ِ
وحدي..
ُ َ
ولين
انتظرت ِك ح ِ
قلبي وقلبي..
ٌ
َّ
ومر خريف
ُّ
ورف سنونو
ُ
َّ
ومر ْت جداول حزني الصغيرة..
ُ َ
كنت أ ُع ُّد الحصى
ْ
والسراب!..
ُ
وكنت أناجي المدى
ْ
والسحاب!..
ُ
رحلت وحيدًا
ُ
ْ
الغياب!..
الوقت عند
ولم يكن
ُ ُ
السوسنات تبالي
ولم تكن
ُ
البحر
وال زرقة
ِ
ْ
واألغنيات..
ُ َ ِّ
أقل ُب ِس ِّري
ْ
ُوألقي َّ
البسمالت!..
علي سنا
ُ
فم ْن َ
جئت
أين
ِ
ُ
إلى َ
أين أرحل
يا َ
األراجيح
عيد هذي
ِ
َ
ْ
الليلكات..؟!
يا نعمة
ُ
األرض،
هامش
جلست على
ِ
ِ
ُ
أنفض ِس ّري
ُ
وأعلي مكاني..
ُ ِّ
يثمر ظلي
أقول غدًا سوف
ُ
ْ
السنبالت!..
فأقطف ما شاءت
ِّ
َّ
ولما يكل ْم شرودي سوى اآله،
ُ
ُ
صاخب
أغرقت في ُحل ٍم
ٍ
ْ
يموج..
بحر
مثل ٍ
ُ ِّ
رقيق
قلب
أقل ُب
ِ
صفحات ٍ
ٍ
ُ
ُ
أيلول في ِّ
الس ِّر مني:
ويضحك
ً
ْ
شحوب
إلى أين يا وردة من
ُ
الدرب
وقد أغفل
سحر ّ
َ
الد ْ
روب..؟!
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عبدالرحيم ح�سو
تدحرجت األمواج هائجة و دوية
لكنه قال ال يزال األمر أمنا
فكم بيننا و بينها بونا
===
و سعى
ْ
للروح على الصدر
قليال
فيرشف نبيذا ساخنا
و يأخذ غفوة
و كفى
===
سمحت لخديه بقطف ضمتين
واحدة على صدري
و على الحضن الثانية
===
لم تكن مني هفوة
بل رأفة به
حنوة
واستمر يتأوه
==
يا لحبي من غانية
حنانا عليه
كليال
فغطيته بقلبي الممتد
كالشال
و دفأته
في ثانية
و كان ذلك كل ما به التحف
===
كم كلفني
كلفه *
حسابيَ
ّ
بالضمتين صاحيا
فقد أضحى
و سكرانا بما ارتشف
===
أرعدني
جردني
و في الحال
تحول حالي إلى حال
===
مجردة  ,شبه عارية
ناعمة  ,مخملية
لمبة مضاءة ,ليلكية
==
ّ
حصلني على الوجه المكمل
فأبدو كالبرونز المصقل
فتانة جدا
رغم الرطوبة **
==
حاول كشف القسمات الحريرية
و سمت التضاريسس الطبيعية

فكأنه منهمك في سبر خريطته المالحية
طوال  ,عرضا***
من كل ناحية
رغم الصعوبة
فالقى األمرين****
===
وصلت األمواج العاتية
التي قال عنها قاصية
قاطعته في لحظة نحس
قاضية
===
انشقت السفينة على الشاطئ
شطرين
فقضى
و نجوت
بأعجوبـــــــ!!!!!!!ــــــــة
* ألنه تأخر بسبب غفوته و التهائه فقضى عليه الموج أن قذف
السفينة على الشاطئ فانشطرت إلى نصفين و تحطمت
** ألن البرونز يصدأ و يتخرب في األجواء الرطبة
*** خطوط الطول و العرض مستخدمة كثيرا في المالحة البحرية
بشكل خاص
**** إشارة لتمنعها و عدم تضعدعها مع أنها انخرطت في
ظروف حساسة قاسية و رغم ودها له.
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رسالة الغفران
عز الدين �سليمان �سليمان

رسالة من الشهيد «طرفة غانم» إلى أمه

ُ
يا أميم اقطفي ورود األماني

ضياء
بنهر
ورميت الدجى
ٍ
ِ
		
َ
وألني وفيت دينًا ألرضي

إنه موسم الضحى واألغاني

		
ً
وازرعي لي ريحانة فوق قبري
		

		

كي أرى راحتيك في الريحان

		

فهم يبصرون غيم الدخان

بوحول الطاغوت واألوثان

		
ً
غير أني جابهت سيال عتيًا

واذكريني في حضرة الخالن

		
ٌ
ذكريات فتحن شباك قلبي

ُّ
يضج بالغزالن
شعب
مثل
ٍ

		

لم تهادن حماقة القرصان

		
َّ
ضحكة الطفل هاهم دنسوها

نحو قبري ،وغابة األقحوان

واحملي لي سالم روحي وقلبي

		

وحنيني لألهل والجيران
		
وامسحي الدمع ،ليس يرضى شهيدٌ
***
لو تمرين في خيالي تجري
ٌ
في يديه جداول من حنان
		
سامحيني فقد كبرت سريعًا
ورحيق الحليب تحت لساني

		

سامحيني فقد دعتني لموتي
خطب كرامة األوطان
ذات
		
ٍ
ٌ
مقيم
لم أمت يا أميم!! صوتي
مثلما العطر في يدي نيسان
		
ما هو الموت ،إنه الخلدٌّ ،
حي
أنا ٌّ
حي في جنة الرضوان

		
		

باق كما بقاء الزمان
أنا ٍ
***

إن يزرك الغمام يومًا فهذا
بعض شوقي ،اسأليه عن عنواني
ٌ
عدن
أنا نسر على مشارف ٍ
ٌ
فارش ظله على األفنان
		
افتحي الباب ،قد أعود ،ونحكي
		
ٌ
أنا ٌ
كأس مريرة ذاقها

عن سالم األباة والشجعان

ما عزائي أن تسفحي لي دموعًا
بل عزائي في سورة «الرحمن»
***
زغردي لي إذا ُ
يلوح خيالي
		

		

يكتب الورد قصة البستان

زغردات الصبايا
آت في
ِ
أنا ٍ

ّ
ُ ّ
أغصان
الحسن هز لي
كلما
ِ

		

في حكايا الجدات يقطرن شوقًا
		

لشباب قد مات قبل األوان
ٍ

في صهيل الخيول تبدع سبقًا
		

في حوار الجنود في الميدان

آت في غرغرات السواقي
أنا ٍ

واضحكي من حماقة األكفان

يتراكضن في ضلوع المغاني

آت ،ولن يطول غيابي
أنا ٍ
		
ً
ُ
آت حمامة وعقابًا
أنا ٍ

وعلى النبع يلتقي الخصمان

		

وألني ما ذقت طعم الهوان

وألني حلفت باسمك يومًا:
سوف أسقي العميل مر دناني

وألني ما بعت أهلي وأرضي
		

وألني أبدعت في االمتحان

قتلوني ألن قلبي ٌ
كبير

		
ُ
ودمي ـ يا أ ُ
زهور
ميم!! ـ مرج
ٍ
		
ٌ
ٍّ
ودمي سنديانة فوق تل
		

لونتها السماء باألرجوان

لن تموتي يا غابة السنديان!!
ونهاياتها على شطآني

		
شهيد غدا نبيًا كريمًا
كم
ٍ

ألبسوه عباءة الشيطان

		
زرع القلب في التراب ،وطارت
		
هو ٌّ
حي في ذمة الله واألرض،
		

ٌ
وهو قدوس عصره ،ومالك

		

ً
روحه حرة إلى الالمكان

ٌّ
وحي في وارفات الجنان
يتجلى في صورة اإلنسان

وكتاب الصباح بين يديه
قتلوني ،وما خسرت رهاني

وألني أقسمت بالنور :إني
		

رفاق ،ونهدة البيلسان
من ٍ

***

***
ٌ
قتلوني ألن وجهي جميل

		

ال وحق األطياب لن ينساني
		
ُ
ُ
ُ
نبع
ودمي ـ يا أميم!! ـ همسة ٍ
عشقتها صبية الغدران
		
ُ
ُ
عطر
ودمي ـ يا أميم!! ـ شهقة ٍ
وغناء الشحرور في الوديان
		
ُ
ُ
ناي
ودمي ـ يا أميم!! ـ هتفة ٍ
فوق تلك الربا ،ورجع كمان
		
ٌ
ودمي غيمة تودع سربًا

قصة األوفياء تبدأ عندي

كي أرى وجه حارتي ،وتراني

		

		

الخصم ،وموتي شهادة العنفوان
		

آت في ريشة الورد إذ ما
أنا ٍ

		

باق في زرقة الفجر شدوًا
أنا ٍ

ٌ
وفالن يبيعها لفالن

إن وردًا زرعته فوق دربي

أن يرى ُ
أمه مع األحزان

		

ورميت الكفران باإليمان

ورياحي ـ كما بارك الله فيها!! ـ

واضحكي كي أرى البيادر تمشي
		

قاص ودان
لم أفرق ما بين
ٍ

بحقد ،وروحي
لم ألوث قلبي
ٍ

واذكريني عند الرفاق كثيرًا

		

وجزيت اإلحسان باإلحسان

ووجه
وجه
ٍ
لم أفرق ما بين ٍ

واصنعي لي خبزًا ألطعم صحبي
		

ورميت النكران بالعرفان

لم أقبل كف الجبان الجبان

		
ٌ
شهيد يعفو ،ويغفر للجاني
لو
		

كتبته أنامل القرآن

ُ
فهذي رسالة الغفران
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الحذاء الطنبوري
حممد خمل�ص حم�شو
-1ً
كانت تتمنى على الزمن لو يقفل راجعا إلى الوراء سنينا،
حيث طفولتها المعذبة التي عاشتها بين ثنايا األلم
ً
والحرمان والحزن ,ولم تذق فيها ً
طعما لفرح كانت
يوما
تشتهيه كغيرها من األطفال...زمن تأسف على ضياعه من
عمرها وتذكره على أنه زمن هارب من روحها العاشقة للحياة
والحق والنور والجمال .وتراها وهي تخلو مع ذاتها تمتاح من
مخزونها الروحي والنفسي تجتر ذكرياتها ..لتحاول الكتابة
ً
ً
روحيا
ومتنفسا
عنه؛ ألنها كانت تجد فيها متعة نفسية
ووسيلة ناجحة للتعبير عن خواطرها والذكريات...لكنها تعجز
عن تحقيق ذلك ،فيخفق قلبها وتحمر وجنتاها ،ويرتجف
القلم بين أصابعها ،فترميه على الطاولة وتعزف عن الكتابة..
وبين الفينة واألخرى تفتح ألبوم صور أوالدها وأحفادها تنظر
فيه ً
مليا؛ لكن صورة واحدة منه كانت عزيزة على قلبها ،وقد
َ
ً
ً
ً
شغفتها ً
عجيبا
اختصارا لكل أحزانها وش َبها
حبا ألن فيها
بحادثة كانت قد حصلت معها ذات ي��وم ،فشكلت أهم
محطة من ذكرياتها المؤلمة التي مرت عليها طوال حياتها
المديدة ...وأما الصورة فقد كانت ألصغر حفيداتها وهي بنت
أربع سنوات ،تظهر فيها وهي تنتعل حذاء أمها بقدميها
ً
الصغيرتين ،وتمد يداها لتوازن نفسها كي تجنبها سقوطا
ً
على األرض بات وشيكا؛ وكانت تبدو معها في الصورة أمها
وأبوها وأخوتها يضحكون عليها ،وعالمات الخوف واالرتباك
ترتسم على وجه الطفلة المتمردة الجريئة ،وكذلك دهشة
الجميع واستغرابهم ،وكأنهم يتساءلون كيف سمحت
لنفسها هذه الصغيرة أن تنتعل حذاء أمها ذي المقاس
الكبير وتجرأت على المشي به ،وزد أنه كان ذا كعب عال!!!..
كان النظر إلى تلك الصورة يدخل الفرح والسعادة على قلبها..
ً
ً
لكنها كانت ،وبعد أن تحملق بها طويال طويال ،وتضمها
إلى صدرها وتقبلها ..تراها تبدو شاردة الذهن ،وقد سرحت
ً
ً
بعيدا كأنها أضاعت شيئا ما،
ببصرها تنظر في أرجاء الغرفة
ً
وقد تذكرته فجأة وهي تبحث عنه اآلن....إنها تعرف تماما أن
لكل شخص صورة خارجية تتراءى أمام الناس ،وصورة داخلية
تعيش معه في أعماقه ،هي فلسفته الخاصة بالحياة .إلنها
تشعر بكآبة مبطنة في داخلها..فهي قلما تختلط مع الناس
وقد هجرتهم ومعهم حتى ذوي القربى لنقائص ملسوعة بها
منهم ..وقررت بعدها أن تعيش لزوجها وأوالدها ..وسعادتها
داخلية تستمدها من عوالم روحها ،هي سعادة ال تتشابه
مع اآلخرين المستمدة من عوالم المادة ...حزنها كان نواحًا
أخرس ..وتألمها تألم صامت ..بكاؤها صامت ,وعتابها عتاب
الدمع...
–2ً
...وتطير بها الذكرى إلى حيث أيام الطفولة وتحديدا أيام
كانت تلميذة في الرابع ابتدائي ..طفلة بريئة بعمر الزهور..
تحب مدرستها ومعلماتها حتى الالتي لم يدرسنها ،تلميذة
مميزة ..في هندامها ..في جمالها ,في تسريحة شعرها
وشرائط جدائلها ..جادة ..متفوقة في دراستها ..غير أنانية.
أحبتها أترابها واحبهم ..لكنها كانت فقيرة ..ولم تشعر ً
يوما
بذل الفقر والفاقة والحاجة إال في ذلك اليوم ،ولن تنساه ما
عاشت..
يوم كانت فيه مذاكرة لمادة الحساب ،وصدفت حصته ..أول

نيل العالمة التامة لتتفوق على رفيقتها بنت اآلنسة ..وتسرع
السير ..وتسرع ..كنت تضحك عليها وأنت تراها تمشي تارة
على رؤوس أصابعها كراقصة الباليه ،وأخ��رى على كعبي
قدميها كراقصة شركسيه ..فجأة ينكسر كعب إحدى فردتي
الحذاء ..يالله ماذا تفعل اآلن؟! يا للمصيبة..لكنها تتابع
السير..وقد صارت عليها المتابعة صعبة ً
جدا ،ال بل وتثير
الضحك وهي تحاول أن توازن جسمها الصغير ،وقدماها تغو
صان في الحذاء كمركب يسبح في عباب نهر جارف .فقدماها
ً
ال تستقران فيه ولو لخطوات .وتحبس دموعها خجال ..إنها
تشعر بالبكاء ..وصورتها وهي تتابع السير تمشي على
الطريق كمن يصعد سلما أو كمشية طير الحجل...وكم من
مرة تمردت فردة من الحذاء ،وانخلعت من قدمها الصغيرة..
فتعاود الرجوع إليها لتنتعلها ثانية بعد أن كانت قد قطعت
مسافة مبتعدة عنها...

تحضيرا ً
جيدا ..ونهضت ً
ً
َّ
باكرا في
حضرت المادة
حصة..وقد
ذلك اليوم ،واستعدت للذهاب إلى المدرسة ،وعندما أرادت
لبس الحذاء ،فوجئت به وقد انقطع السير الجلدي منه ،مما
سبب استحالة المشي به ،وتداركها الوقت ،وكانت إخوتها
قد سبقوها إلى المدرسة ،وصدف غياب أمها عن البيت فهي
مسافرة ..بكت ..احتارت بأمرها ماذا تفعل ..خطر ببالها كيس
األحذية البالية على سقيفة المطبخ ..صعدت إليها..أفرغت
محتوى الكيس ،اختارت على عجل حذاء منه كان ألمها..
لبسته بسرعة ..إنه يكبر مقاس قدمها لكنها مضطرة فماذا
تفعل؟ والوقت سيتداركها ..دست بعض الخرق البالية في
ً
داخل الحذاء ..ثم زادت عليها..حسنا .اآلن فال بأس .أسرعت
في طريقها إلى المدرسة ..انتبهت أن الحذاء كان كعبه
عال؟
عال ..يا للخجل!! سألت نفسها :أصغيرة وتلبس كعبًا ٍ
ٍ
ً
كانت تحاول ً
وتكرارا شد بنطالها ليستر الحذاء اللعين
مرارا
وكعبه المشرئب ..وتتلفت حولها في أثناء سيرها كهارب من
العدالة والشرطة تتعقبه ..وتسأل نفسها لكن كيف انقطع
سير حذائها؟! إنها أختها الخبيثة التي انتعلته على عجل
حين ذهبت لتشتري مساءً ،
حتما ذلك ..لكن لو أعلمتها لكانت
تداركت األمر وقامت بإصالحه ،ووفرت عليها هذا اإلحراج
والعناء ..وتطرد من ذهنها هذه الهلوثات ..فجل همها اآلن
أن تصل المدرسة وال تغيب عن المذاكرة ..هي مصممة على

–3أخيرا وبعد جهد ومشقه وصلت المدرسة ..أسرعت توًا
ودخلت دورة المياه ال لحاجة تقضيها ..بل خطرت ببالها
فكرة أن تخلع كعب فردة الحذاء الثانية ،لتتساوى بالطول
مع الفردة المخلوعة ،وبذا تتوازن في مشيتها أمام أترابها
في قاعة الدرس وباحة المدرسة ..وهنا كانت الطامة الكبرى؛
صحيح أنها استطاعت نزع الكعب ..لكن هذا اللعين أبى أن
يترك جلده المبطن من دون أن ينزع معه ً
جلدا تسبب في فتح
مقدمة فردة الحذاء ،فبانت كسمكة كبيرة وقد فغرت فاها
تعب الماء بنهمَّ ..
وفرت الدموع من عينيها ..كأن مصيبة حلت
ُ
تصح منها إال عندما سمعت
بها بعد كل تلك المعاناة ..لم
قرع الجرس يعلن ابتداء الحصة ...وهنا أسرعت وداخلة قاعة
الدرس ..وابتدأت المذاكرة ..وصارت تكتب األجوبة ..كانت في
قاعة الدرس تتلفت لتنظر إلى أعين البنات وتسأل نفسها
هل هن يرون حذاءها؟ ثم تعود لتسأل نفسها كيف ستخرج
إلى الباحة ..وتتخيل البنات يكتشفن حذاءها ..وتتصور أن
إحداهن ستجمع عليها بنات المدرسة ،وتذكرهن بقصة
الحذاء الطنبوري المضحكة ..وتنادي لتشير عليها وتقول:
ً
وهاهي أيضا صاحبة حذاء طنبوري ..خياالت وخياالت ..صحيح
أنها أجابت على جميع أسئلة االمتحان بسرعة ...إنها فرحة
لذلك ومتأكدة صحة أجوبتها .وستتفوق على بنت اآلنسة،
ولكنها حزينة لورطتها مع حذائها اللعين ..فنفسها مأزومة
ً
كثيرا ومن دون أن تدري بكت ولم تستطع المقاومة...
منه
وهنا سألتها المعلمة :ماذا بك يا فاطمة؟ أجابتها وهي خجلة
ال ش��يء ..ال شيء يا آنسه سوى أني أشعر بمغص شديد
في بطني يكاد يقطع أمعائي ..لقد كذبت على اآلنسة ،لكن
كذبتها ومن دون أن تدري أضحت ً
فرجا لها ..قالت لها اآلنسة
هل انتهيت من أجوبتك؟ ردت فاطمة :نعم .قالت اآلنسة إذا
ً
شديدا ،فإنك تستطيعين الذهاب للبيت ..وأنا من
كان ألمك
ً
سيتدبر لك إذنا من المديرة ..هزت برأسها نعم ..وهنا نادت
اآلنسة آذنة المدرسة ففتحت لها الباب ..وفرت التلميذة
مسرعة إلى البيت كغزال يهرب من صياد ال تلوي على شيء
سوى أن تصل البيت ..وحمدت الله أن جنبها كارثة كانت
ستقع على أم رأسها لو استمرت بالدوام ،وخرجت إلى الباحة؛
عندها كانت ستسمع الطالبات يغنين لها ً
حتما «يا صاحبة
الحذاء الطنبوري» ويضحكن عليها....
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شرفة الحلم
الندى على
ِ
�شادي عمار
أن���ا الشيخ “أب���و ع��اص��م” ،عمريُ
َ
عشر ولدًا...
أنجبت تسعة
ثمانون وقد
ُ
لؤلؤية وتشيحُ
ّ
تضحك عن أسنان
ٍَ
ّ
ّ
كحوري ٍة ..نشفت توًا!
شعرها إلى الوراء
ّ
ّ
ي��ا ع��م��ي ال تظني ه��ذا المشيبكهولةّ ،
صدقيني داخلي يشتعل...
َ
ّ
ي��اع��م��ي ...يالهذه
وال��ل��ه أحببتكعينان زرق���اوان تعلوان
اإلط�لال��ة الجميلة،
ِ
ِ ٌ
ّ
َ
وجنتين عرشت فيهما شروش حمراء كدالية
ٌ
ٌ
تنتظر القطافّ ،
وثمة تجاعيد عريضة قليلة
على ّ
البتسامة واسعة تكشف
الخدين ،تكفي
ٍ
طقم أسنان متقن ّ
الصنع فال يسقط!
ٍ
ُّ
ّ
أنت أول من يقول
إيه ياعين عمكِ ،لي “أحببتك”!
َ
ّ
ول��و ياعم ...زوج��ك!؟ تزوجتما بعدّ
قصة ٍّ
كانت البساطة
حب عاصفة؟ ّأيامكما
ِ
والحب آنذاك ُ
يولد كنرجس ٍّ
ُّ
بري
عنوان الحياة،
ٍ
ً
ِّ
تخوم بعيد...
يظهر فجأة ،ويأخذ باللب إلى
ٍ
ٌ
ال والله ياقلب ّعمك( ،زيفا) ام��رأة
ّ ٌ
ُ
قوية أكرهتني على الزواج بها ،لكن كرمى لله ال
تذكري لها ذلك!!
َ
َ
بحبور ...كيف لي احتضان
ضحكت
ٍ
ّ
ّ
والرمان،
اح
الحلم الجامح من بساتين التف
هذا
ِْ
ِ
ُ
ّ
“استيقظ أبوعاصم ...ثمانون س��دًا تحول
ِ
ّ
بينكما”!! أأناديها “رن��دة” مجردًا؟ ال أقدر
ً
ُّ
ّ
والله!! تنط “عمي” مباشرة ويكاد فكي يقع...
َ ّ
سأمشي معك حتى المنـزل.ّ
محتجًا! أسمعه
يناديها أبو (بـهاء)
ّ
َ
يقول في ّ
سره“ :مال ِك وهذا العجوز على حاف ِة
قبره”!؟
َ
ّ
لك أن ال أحد يحبني!!؟
ألم أقل ِّ
وحياة هذه الشيبة سأرافقك إلىُ
ّ
َ
ُ
ّ
واد ينهض
آخر الدنيا ،أنت تسكن في الجنة! ٍ
َِ َ
َ
الضيعة
بيوت
مرتف ٌع في منتصفه يحمل
ِ
ّ
ورم ٌ
ُ
شهي ّ
ّ
ٌّ
ينضج
��ان
المعبدة ،تف ٌاح
والطريق
ّ
متأخرًا فسنتمتع بطعمه اللذيذ حتى أوائل
ّ
ونبع ماء ،وفي
بالحطب
الشتاء ،ويجود الوادي
ِ
ِ
نبرد َ
الصيف ُ
ّ
عند المساء ...ياالله!!
َ
َ
وق���ت تمطرنا
رح��م��ك ال��ل��ه ي��اأب��ي
ّ
أقل هفوةُّ ،
فبت شابًاّ
باللكمات والركالت على
ِ
ٍ
ّ
ً
ّ
ُ
طويال وسيمًا أتعثر بخيالي ،و(زيفا) الشريرة
ّ
ُ
مررت
الفاحش كلما
كانت ترشقني بالكالم
ِ
ُ
ً
َّ
ومر ًة ّ
خجالّ ،
َ
شدت شعر إحداهن وكبست
فأدوخ
ّ
رأسها في جرن َ
ألنها أبدت إعجابها ّ
بي،
العين
ّ
ُ
عرفت حينها أنها لن تدعني أهنأ بغيرها،
ً
ّ
ْ
وتزوجتها ،وفي ليلة
كسر ُت على أنفي بصلة
ّ
الدخلة لم تلحق تصل باب الدار حتى أنزعتني
ُ
ثيابي و ...العياذ بالله!!
َ
َ
دجاجات
وأنجب ْت أكثر من
أنجب ْت
ِ
ٌ
ُ
بيتنا! نصفهم مات ونصف عاش يعمل في
أراض��ي أهلها وأرض���ي ،ع��دا عن استحوذته

ٌ
بجذع أطول من ساقيها،
غصبًا!! امرأة ضخمة
ٍ
ٌ
ُّ
ُ
تتدحرج ال تمشي ،وصوتها يخض دماء
ربعة
َ َ
َ
أسلمت ساقيك
العروق فال تشعر إال وق��د
ّ
للريح...
ًّ
ً
ُ
سمعت جلبة ف��ي الحظيرة
م���رة
َ
ُ
الصغيرة جانب ّ
فهرعت ألقف مشدوهًا
الدار،
ّ
ُ
وأنا أشاهد زوجتي يربض فوقها راعي الضيعة!!
ّ ً
َ
ُع ُ
متجهمة
حين
دت مصعوقًا وت ِبعتني بعد
ٍ
ّ
َ
محتقن
بهدوء
بنظرات جافة ،أمرتني
تقيسني
ٍ
ٍ
ّ
أال أتكلم!!
ّ
َّ
ُ
عمر
الخور في
استبد بنا
حتى
ِ
نهاية ٍ
َ
فجلست على المصطبة ال تقوى حراكًا إال
شاق،
َّ ُ
ُ
لسانها يتطاير شرره في األرجاء ،وأتوكأ على
الفجر ،يغسلني
عصاي مبتعدًا منذ تباشير
ِ
ّ
ٌ
ّ
الندى وشعاع الشمس وأعين فضولية وشفاه
ٍّ ّ
ترابي أطلت
درب
تلوكني بقسوة! أمشي عبر ٍ
البطم والغار برؤوسها على جانبيه،
شجيرات
ِ َ
ُ
ّ
َ
يتون
وانداح الوادي أسفل يفيض بخضر ِة الز
ِ
ُ
ّ
ّ
والجميز إلى أعاله ،ويكتنف مقامًا
فصاف
والص
ِ
ُ
َّ
للشيخ “سلمان” ق ّ��دس ّ
س��ره ،ولعل الهواء
ِ
َّ
ُ
ً
َ
القبة ،ويهرع ج��ذال إلى
ليلثم
ال��ذي ينـزل

َ
ّ
بروائح طازجة
فأتنسمه باردًا ممتلئًا
األعالي،
قيد الحياة رغم شقاوة سنيني
َمن أبقاني على ِ
ُ
أسمع الهمهمات التي ترثي شبابي
مع (زيفا)!!
ّ
ّ
ّ
الضائع ،يقولون إني أجمل كهول الضيعة،
ّ
ّ
ويتبسمن لمجلسي قبل
وتتودد لي الصبايا،
أن يأخذهم الملل من أحاديثي ّ
الشيقة سريعًا،
َ
ٌ
مريبة ال ِقبل لي بها،
بأمور
مولع
هذا الجيل
ٍ
ٍ
ٌ
ّ
َ
كالصالة وأشدّ،
ّ
هاتف نقال يعكفون عليه
ً
ٌ
َ
وتلفاز ُيخرسونك كي يشاهدوا امرأة نصفها
حال سبيلي
عار ،ويسمعوا نعيقها!! أمضي في ِ
بالشعور ّ
ُ
فالغضب والحبور وسواهما من
معي ٍن؛
ٍ
َ
ً
كهل لن يعيش ّأيامًا
عند
نافلة
باتت
المشاعر
ٍ
بقدر ماعاش سنينًا!! ّ
طيب من أين أتت هذه
ّ
الصبية لتنفحني كل هذا االهتمام واالستماع،
ٌ
َ
لتشيد بي بحرار ٍة ال أدري َ
أهي مصطنعة أم ال؟
ّ
َ
لكن أحببتها أكثر من عكازي! ليلتها لم أنم
بنظرات حانقة.
حادجًا (زيفا)
ٍ
ُ
وفي ّ
ٍّ
الصباح ذهبت إلى (أبي علي المعمرجي)
ً
َ
ُ
النقود وس��ط ذهوله
ودف��ع��ت له رزم��ة من
ِ
َ
ب��ع��د أسبوع
بضحكة م��ك��ب��وت ٍ��ة،
ال��م��ش��وب
ٍ
ِ
هاجمتني (زيفا)!!

َ
ّ
لنفسك مقامًا
الجن!! أتبتني
ياختيارِ
َ
علم أوبرهان!؟
ولست بذي ٍ
...ّ ُ
_طيب ق��ل لي من أي��ن ه��ذا المال
يابخيل ياحرامي يا...
َ
َ
ح��اول��ت ال��ن��ه��وض لتمسك ب��ي،
ِ
ُ
ّ
طرف ثوبها وطوحت بها أرضًا،
فجذبتها من
ِ
ْ
ُ
َّ
ُ ّ
قرفت هذه
ودخلت الدار كأن شيئًا لم يحدث!! ِ
ُ
أهرقت على صدى نعيبها حياتي!
البومة التي
َ
ُ
ّ
ّ
ُ
كم
وألول مر ٍة منذ أن حكمت على نفسي بالب ِ
أمام أوامرها الهوجاء ،أرفع يدي في وجهها بال
كالم أيضًا.
ٍ
ٌّ
انتصبت قبة بخيالء جانب داري
َ
ُ
األوالد إغاظتي
مكان الحظير ِة المهجورة ،حاول
ُ
فعمدت إلى إغالقها
بقضاء حاجتهم فيها،
َ
ّ
عل ُ
قته في رقبتي ،وذكر ابني
بمفتاح
وقفلها
ٍ
ً
ً
ّ ّ
القبة ظنًا منها
حانقًا أن امرأة ورعة حاولت زيارة
ّ
ّأنها مقام أحد ّ
القديسينّ ،
فلما قال لها إني
ِ
ُ
َ
مازلت ّ
حيًا انفرجت أساريرها...
ّ
المقد ُس ّ
حيًا!!
ياعين خالتك مازالّ َ
ُ
َّ
التبرك برؤيته ،وأن أق��ص عليه منامًا
أري��د
أخشى عاقبته!!
َ
ّ
َ
فنهرها وسفهني ولعن ساعة مولده،
ً
ّ
َ
والن ُ
يهزؤون تارة ويشفقون من جنوني
اس
ً
ُ
المختار على فعلتيّ ،
منبهًا
تارة ،كما عاتبني
ّ
ُ
الفقرّ ،
وقبتي الجميلة
إياي إلى ِولدي يتأكلهم
َ
زاد ثمنها عن المليوني ليرة!!
َ
حطب
لقد ّربيتهم وكانت سنينيموعد ّ
َ
ُ
تنعمي بما
فحان
ودفئهم،
موائدهم
ِ
حر ُ
َ
مت نفسي منه!!
َ
َص ْ
مم ُت عن الجميع وأن��ا أرن��و جهة
ُ
تطلع حبيبتي التي أغوتني
المشرق ،عسى
ً
ّ
ُ
ُ
َ
بهذا كله! المرض يزداد وطأة ألقترب مزيدًا من
ُ
ّ
تنفرج أسفلها ،البأس...
قبتي وحفرتي التي
ُ
ُ
َ
ُ
تعلم من ترك ْت ق ّد َام
سأرحل مبتسمًا عندما
باب ّ
الدار في (وادي البركة)!!
ُ
عريس ِك أبو عاصم!!
يا (رندة) ...ماتً
ضاحكة كعادتها...
ويحكم ...أال تعزموني على ّالصدقة
عن روح الفقيد حبيبي!!؟
ُ ّ ً
اسكتيّ ...عمر لجثمانه ق��ب��ة من
ّ
ّ
الرخام كأنه أحد األولياء!!
َ
ال هذا كثير ...لو أعطاني نصف ماّ
تكل َف عليها ّ
لتزوجته من وقتها...
ُ ُ
قهقهة ُ
ألمح من خاللها
تغرق في
ٍ
ّ
َ
ّ
ياحوريتي كم
الفقر ،لن تعرفي حقًا
لسع
ِ
َ
ُ
ُ
لوجلست على المصطبة بدل
لك
ِ
كنت سأبذل ِ
(زيفا) الخؤونّ ،
الص ُ
وندانا ّ
باح ّ
شرفة
سويًا على
ِ
الحلم.
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بيان اتحاد الكتاب العرب حول العدوان الصهيوني
على مركز البحوث العلمية
ً
مرة تلو أخرى يثبت العدو الصهيوني بأنه المخلب الدموي رخيصة من أدوات الصهيونية العالمية؛ تنفذ أهدافها وتأتمر
بأوامرها من أجل إضعاف سورية ودورها المقاوم لكل أشكال
المتوحش المتعطش للدم العربي والحارس لمصالح الغرب.
وما أقدم عليه يوم الخميس 2013/1/31م من تدمير لمركز الهيمنة واالرتهان ألعداء األمة التاريخيين..
ً
البحوث العلمية في جمرايا بعد تسلله خلسة إليه باختراق مجالنا إن اتحاد الكتاب العرب يعلن بأنه يقف صفًا واحدًا مع جيشه
عمال أبرياء ،ما هو إال دليل قاطع على أن هذا الباسل؛ وشعبه المناضل في وجه العمل اإلجرامي الجبان الذي
الجوي ،وقتل وجرح
ٍ
العدو ال يتورع عن القتل والتدمير وهدم المشافي والمدارس قام به العدو الصهيوني ،ويدعو المثقفين والكتاب واألدب��اء
والمرافق العامة ،كلما الحت له الفرصة ،وأن ما عجزت تلك األحرار لصحوة ضمير تشهد بأن سورية مستهدفة من الغرب
العصابات عن تحقيقه في تدمير أحد الصروح العلمية الوطنية ،االستعماري وحلفائه؛ ولن يرتاح لهم بال حتى يستنفدوا
قام به العدو الصهيوني بطائراته ليستكمل مشهد العدوان مخططاتهم اإلجرامية في تدمير بنية الدولة السورية ومكوناتها
السياسية والعلمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية...
الواسع على سورية...
إننا في اتحاد الكتاب العرب إذ نستنكر وبشدة هذا العمل ويؤكد ـ انطالقًا من وعيه التاريخي لدور سورية وإيمانه بصالبة
الجبان نلفت االنتباه إلى أن صمت المجتمع الدولي بمنظماته شعبها وريادته المعروفة للمشروع القومي الجامع والموحد ألبناء
الدولية كمجلس األم��ن الدولي وغيره من ال��دول والمنظمات األمة ـ أن سورية بوعي أبنائها وتماسكهم ،وبقدرات جيشها
الدولية ،وعدم شجب هذا العمل الوحشي واستنكاره ،يؤكد بأن البطل قادرة على دحر المشروع الصهيوني األمريكي في المنطقة
مجلس األمن وعددًا غير قليل من تلك المنظمات كانت وما زالت والقضاء على أدواته الرخيصة ،ومن يساندها ويمدها بالسالح
ً
مطية للدول الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة األميركية والمال..
والصهيونية العالمية ...وقد ثبت لنا أن العصابات المسلحة التي إن العدوان الصهيوني الجائر على مركز البحوث العلمية في
امتهنت القتل والتدمير في بلدنا الغالي سورية ما هي إال أداة جمرايا ،يشكل برهانًا أكيدًا على أن هذا الكيان قد جند كل قواه

الموقف
األدبي
في
إصدار
جديد

صدر العدد الجديد من الموقف األدبي وهو العدد - /499/
تشرين الثاني .2012
عنون رئيس التحرير األستاذ مالك صقور افتتاحية العدد بـ
(بحثًا عن السعادة -قراءة في مسرحية فاوست).
تضمن باب البحوث والدراسات :مظاهر النقد االجتماعي بين
جبران خليل جبران وبدر شاكر السياب -د .صفاء الدين أحمد
فاضل ،بين المفكر والتراث والسلطة -د .صالح يونس ،قصيدة
محمود درويش (في مهب الخطابات) -د .ياسين فاعور ،أفكار
في األدب -محمد سليمان ،كيف تشكل اللغة التفكير -ترجمة
عياد عيد.
تناول باب أسماء في الذاكرة الجمالية الفنية والبنائية في
شعر عمر أبو ريشة بقلم يوسف المصطفى.
احتضن العدد باقة من القصائد :الحب والقضية -د .عيسى
دروي��ش ،همزة الفصل /رعشة الوصل -ن��زار بني المرجة ،ما

وإمكانياته لمساندة العصابات المسلحة التي تعيث فسادًا
وتخريبًا في مفاصل الوطن ،ولكن األكيد والثابت ـ أيضًا ـ أن كل
من يعرف تاريخ سورية ومواقف شعبها يدرك تمامًا بأن سورية
الدولة والشعب باقية ،وأن العدو وأدوات��ه إلى زوال وأن تاريخ
الشعوب يؤكد بأن الشعب هو المنتصر وأن أعداءه والعمالء هم
الخاسرون.
ويرى اتحاد الكتاب العرب بأن سورية ـ وانطالقًا من إرثها الطويل
والمشرف في مقاومة االستعمار بجميع أشكاله ـ ستواصل
صمودها وتصديها لكل من يحاول العبث بأمنها وسيادة قرارها
ودورها الرافض لكل أشكال الهيمنة واالحتواء ،وسوف ترد بقوة
وحزم على أي عدوان تتعرض له ،ولن يفلت الكيان الصهيوني من
المحاسبة على جريمته.
عاشت سورية قوية عزيزة
والمجد والخلود لشهداء الوطن األبرار

اتحاد الكتاب العرب

بين مقصلة وجرح -محمد حديفي ،نجوى -محمد رجب رجب،
اذكريني -رجب كامل عثمان ،صلوات عاصفة -محمد ابراهيم
حمدان ،قيثارة الجسد -زهير حسن ،شهر الحداد الطويل-
ترجمة ابراهيم استانبولي.
في باب القصة نقرأ :ذاكرة المساء -باسم عبدو ،صورة -رياض
طبرة ،المطر الملوث -نادرة بركات الحفار ،نجمة تبعثر تالشيها-
ميشلين بطرس.
نافذة العدد تناولت الحرف اليدوية في حكايات بالد الشام
للدكتور أحمد زياد محبك.
أما باب القراءات النقدية فتضمن :أحمد يوشف داود في قمر
لعرس السوسنة -ناصر هالل ،قراءة في كتاب الحضيض ألحمد
عمران الزاوي -عبد الكريم ابراهيم قميرة ،المهارة الفنية في
قصص عزيز نصار -مؤيد الطالل ،نزار والنكسة في قصيدة أنا
متعب بعروبتي -خليل محمود كركوكلي.

تعزية

تعزية
رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعضاء المكتب التنفيذي يتقدمون بأحر التعازي من

رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعضاء المكتب التنفيذي يتقدمون بأحر التعازي من

الزميلة منيرة الفاعور بوفاة ولدتها ،راجين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع

الزميل محمد ماجد الخطاب بوفاة والده ،راجين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع

رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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.

إنا لله وإنا إليه راجعون

اآلراء واألفكار التي
تنشرها الصحيفة تعبر
عن وجهات نظر أصحابها
www.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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التراث العربي في إصدار جديد
صدر العدد الجديد من مجلة التراث العربي وهو العدد  /128/شتاء
2013-1434م.
في افتتاحية العدد تطرق رئيس التحرير د .راتب سكر إلى رسالة
“التوابع والزوابع” في مرائي الدارسين.
أما في بحوث العدد فقدمت المجلة :أوضار الشعر العربي القديم:
منظومات تعليمية -أ.د .محمود سالم وعلم األدب عند العنتري
المتوفى سنة  560هـ -أ .د .أحمد علي محمد وشبه الجملة في النحو
العربي مفهومها وأهميتها في السياق -د .سعد محمد الكردي
وتأويل النص األدبي عند أبي العالء المعري (تأويل الشعر) -أ.م.د .عبد
الكريم محمد حسين.
اختص ملف العدد بالدراسات األندلسية وتضمن :والدة بنت
المستكفي في عيون الباحثين والمستشرقين -أ .علي دياب وصورة
المقاومة في الشعر األندلسي -أ.د .فيروز الموسى وابن الخطيب
األندلسي وإحاطته -د .فريد أمعضشو ونظرية التحدي لدى ابن
شهيد (رسالة التوابع والزوابع) أنموذجًا -د .محمد دواليبي وأصول
النقد النحوي عند ابن السيد في ضوء كتابه (إصالح الخلل) -د .وليد
السراقبي وتجليات الفكر الصوفي في ديوان المديح النبوي -د .محمد زالقي.
تضمن العدد أخبار التراث بقلم أ.د .عبد اإلله نبهان ومقالة حول أحمد راتب النفاخ وجهوده في خدمة التراث قدمها
د .سمر روحي الفيصل ،أما آخر الكالم فكان بقلم د .نهاد الجرد في مقالة العمل المؤسسي المبكر إلحياء التراث العربي
ونشره.

المعرفة في إصدار جديد
صدر العدد الجديد من مجلة المعرفة التي تصدرها وزارة
الثقافة متضمنا مقاال افتتاحيا لوزيرة الثقافة الدكتورة
لبانة مشوح بعنوان “العربية في يوم عيدها” بينت من
خالله أهمية االحتفاء بلغتنا في كل مناحي الحياة بينما
تناولت كلمة العدد عطاءات األديبة قمر كيالني لرئيس
التحرير الدكتور علي القيم.
وفي ملف الدراسات والبحوث احتوى العدد دراستين
األولى للروائي حنا مينة بعنوان “بعد أن بلغت التسعين”
والثانية للدكتور خليل موسى تناول خاللها آليات التخييل
عند المتنبي.
كما تضمن العدد ملفا لإلبداع فيه مجموعة من القصائد
والقصص وف��ي ب��اب آف��اق المعرفة ثمة مجموعة من
الدراسات من مثل بين الفلسفة والتصوف لعيد الدرويش
وجون كيتس والبحث في مآسي الوجود اإلنساني ترجمة
رافع شاهين أما حوار العدد فكان مع الملحن والشاعر ومدون
التراث الشعبي سعدو الذيب.

قراءات نصية في الشعر العربي
المعاصر في سورية
كتاب قراءات نصية في الشعر العربي المعاصر في سورية للدكتور خليل الموسى
هو دراسة تطبيقية تحليلية وصفية تغطي مساحة واسعة من شعر الشطرين وشعر
التفعيلة وقصيدة النثر غلبت عليها رؤية الكاتب وقناعاته في ما تناوله من ظواهر
موجودة في أعمال مجموعة من الشعراء السوريين البارزين على الساحة الثقافية.
وفي الكتاب رؤى وتطلعات وقراءات وجدت عبر ثقافة الكاتب واكتسابه المعرفي
حيث تطابقت أحيانًا مع النقاد واختلفت في أحيان أخرى.
يذكر أن الكتاب من منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب في وزارة الثقافة ويقع
في  245صفحة من القطع الكبير.

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

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

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

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

غ�سان كامل ونو�س

لي�س �آخراً

بال رصيد!
ّ
وأتفهم أن يكون ألحد منا موقف ما من شخص آخر أو مجموعة
أفهم
أشخاص ،نتيجة تاريخ مشترك ،أو عالقة مباشرة ،أو مسموعات أو مقروءات..
وقد يزيد هذا من
بصرف النظر عن رأيي وقناعتي ،وعن صحتها أو عدمهاّ .
مشاعر األلفة أو النفور ،أو يتجاوزهما إلى مشاعر أكثر حدة وتأثرًا وتأثيرًا ..لكن
هذا ُيفترض أال يؤثر على الموقف من قضية مصيرية ،أو موضوع سيادي،
أو هدف أو مشروع وطني إنساني؛ مع أن هذا لألسف حدث ويحدث بهذه
النسبة أو تلك ،وفي هذا الزمن بالذات ،وأزمنة خلت!
وقد يصل أمر الرغبة بتعزيز الموقف ،أو األمنية ،أو الحاجة ،إلى أصداء
مسودةِّ ،
مبيضة أو ِّ
مختلفة لحدث أو واقعة ،مع محاوالت قراءة مغايرةِّ ،
مسوغة
ّ
أو مت ِهمة..
َ
ُ
َّ
ّ
وتغيب أخرى؛
يمكن معها أن تنكر وقائع  ،وتحور ألوان ،وتضاف عناصر،
وهذا غير مقبول منطقيًا وأخالقيًا؛ وال سيما إذا ما كانت البيئة تشي ،واألحداث
تؤكد ،والشهود كثر ،والنتائج ّبينة؛ إال لمن ال يريد أن يرى أو يسمع أو يعي ..ما
ال يناسبه ،أو ما هو كائن؛ بل ما يريد أن يكون! وبالتالي فمن الصعب عليه أن
ُيقنع ،حتى لو أفاض وشاط واستشاط؛ تلك حال أشخاص وجهات ومؤسسات
ودول ..في هذا الزمن الذي استشرى فيه الفجور المعلن ،وتمادى فيه التزوير
المفضوح!
وال يقف األمر عند ردود األفعال ،أو تصديرها وتعميمها عن طريق
ّ
ِّ
ومتطورة ومنذورة لذلك؛ بل قد تقوم هذه الجهة أو تلك
متعددة
وسائل إعالم
ّ
بالفعل ،وتتنكر لذلك ،مع إبقاء الترويج والتعمية؛ وقد تدفع آخرين ،وتدفع
لهم للقيام بما تريد ،وتبقى بعيدة متوارية ،إلى أن ُت ّ
ضطر إلى التصريح بما
قامت به؛ بل قد تتفاخر به ،حتى لو كان عدوانًا مكشوفًا سافرًا على سيادة
وكرامة..
لكن التاريخ ال ينطلق اآلن ،ولم يبدأ منذ عامين ،أو بدايات القرن المنصرم..
ورغم ما في تدوينه من قصور وشطط ،وأهواء ،وانحرافات ..فإن هناك مبادئ
عامة ،وحقوقًا ّ
قارة ،ومحاور مستساغة؛ وهناك سلوكات متفق على تجاوزها
ّ
لما هو مقبول ،وعجز مسوغاتها على اإلقناع ،على الرغم من أن أصحابها ال
يعيرون كبير اهتمام لمن ِّ
يقوم ،سواهم ،وال لمن ِّ
يوصف ِمن دونهم!
واألغرب أن يلجأ بعض من الناس؛ أشخاص ،أو مجموعات ،أو تيارات ،بصرف
النظر -مرة أخرى -عن الصدق والموضوعيةّ ،
والنيات الصافية أو القاتمة  -إلى
ّ
يتحمل وزر النكبات والكوارث والظالمات عبر سنين وسنين ،للحماية أو
من
ّ
الرعاية أو اإلنقاذ ..برغم الشواهد العديدة على أن هذا القادر المهيمن الفتاك
ّ
النهاب الغادر ..لن ّ
يتورع في ّ
أي لحظة عن الطعن في الظهر والصدر ،والرفس
والرمي والتجاوز واالنقالب ،حين يجد مصلحة أكبر في ذلك ،أو حين يجد
أدوات أمضى أو أجدى!..
َّ
فيغدو من وضع كل رصيده لديه بال رصيد ،ويصبح من انصاع إلى شروطه،
أو “ألقي في الماء مكتوفًا” ،بال مجداف ،ومن رفع على سواريه راياته وغاياته
وجهاته ،بال سارية وال شراع ،وال ذراع وال أصابع لياكلها ،ولم يعد لديه قلب
ّ
لينفطر؛ فقد ّ
جمده ،وال سوائل لترطب حلوقه وأوقاته ،بعد ما أراق ماء وجهه،
وهدر دماءه وعرقه في غير مساراتها ومساماتها الطبيعية.
ّ
نعم ،ال يمكن أن يعيش المرء منبتًا عن اآلخرين؛ بل ال ّبد من أن يعتمد
على من قد يعينه على تحقيق أحالمه ،وتنفيذ مآربه؛ ولكن ِّ
الخير يعينك
ِّ
والشرير يفاقم نزعة الطمع واألذى
على الخير ،ليزداد الوئام والصالح والعدل،
ّ
والعدوان لديك ،ويدعمك ليربح منك ويعبر عليك ،ويضحي بك في النهاية أو
قبلها بكثير ،على بوابات أهدافه ومنافذ استغالله وأذرع استثماراته..
ّ
تصح في هذا السياق ،مع االعتذار من
وتخطر في بالي حكاية ،أرى أنها
فجاجتها ،رغم أن الواقع ليس لطيفًا ،والوقائع أكثر فظاظة:
ّ
ّ
للشر
لرمز
يحكى أن شخصًا ّكان يجالس جماعة ،يردد ًأفرادها شتيمة ٍ
كر لعمل مشين احتياال وغدرًا وغرورًا ..حتى إنهم
معروف تاريخيًا ،في كل ِذ ٍ
يلعنونه تفاديًا لخطأ ما في قول أو فعل ..وهو ما اعتادوا عليه ،كما غالبية
ّ
الحمية ّ
دبت في أوصال هذا الرجل ،فانبرى
الناس في أزمنة متعاقبة ..لكن
للدفاع عنه بحماسة وغضب ،ثم غادر حانقًا مكفهرًا..
الشر ذاكّ ،
ّ
فقدم شكره وامتنانه
وفي أثناء نومه جاءته هيئة ما لرمز
ّ
ّ
للرجل على ما قام به من دفاع عنه في غيابه ،وعبر عن رغبته بتقديم أي خدمة
ّ
حتى لو كانت بمساعدته في قضاء حاجة ّ
إليهّ ،
ألحت!
ليرد بعض الجميل،
ً
نتنًا ،ثار ،وجاهر بالشتم واللعن بما
وحين أفاق الرجل الغيور من نومه مبلال ُم ِ
يزيد أضعافًا ّ
عما كان يقوله الناس.
ُ
وإذا كان هذا ما يمكن أن يحدث ،مع فرضية أن المدافع الحريص حسن
ّ
ّ
النية أو غافل أو مغفل؛ فكيف ستكون حاله إذا ما كان حاقدًا عنيدًا لئيمًا،
ً
ّ
متورطًا ومذلوال منقادًا؛ فهل يجد ما يدافع به ،أو من يدافع عنه؟!
أليست هذه حال كثيرين اليوم؟!
***
ghassan.wannous@gmail.com

